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iTALVA. BUGUN KARARINI BiLDiRECEK 
Birleşik Amerika hükumeti, mıittefiklere 

miktarda tayyare sevkine başladı .. ' . 
munım 

Bütün Amerikada, Müttefiklere 
yardım lehinde tezahürler yapıldı! 
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· Rei.si&u mhu rumuz 
Von Papen'i 

Kabul buyurdular 
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BIR FRANS'IZ TANK KOLU !LE BERABER iLERLİYEN MULTEClLER 

i 
J 

ANKARA,3(A.A.)Reisicum- p e B b d Ed.lde 
hur İsmet İnönü bugün öğleden arıs om ar ıman ı ! ıonra Almanya büyiijc elçisi Voır 
Papen'i kabul buyurınuşlardu. 

tf\tilıYAN lıJO'l.'OB.UJ KITAATI MUSOL1N1NTN ONUNDEN UEÇIYOR 

BijftKILIN . Müttefikler Akdeniz-
H 1TABEs1 de yeni tedbirler aldı 
lliiliin •illetln Jiiıtn

Jalllerl•ln ve •öylemelt 
uteıliltlerinln oy n'iJ ır; 
onan .tı:ıderinıl• yolnıs 
Tirit hıiltümelinln 4 .. 
fil, Tarlı mllldlnln 4• 
liluini, ... i•i oe •sml· 
ni duyılalt. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
1E5.> aşvııkilimiz muhterem 
lg) doktor Refik Saydam, 

evvelki akşam rad70-
da, halkımızı aydınlatan bir hi
tabede bulundu. •Ankaranın, a
çı.k ve saf havası kadar açık ve 
dürüst siyaseti. Başveki_lin söz
lerinde de tecelli ve tezahür et
llıiş Doktor Refik Saydam, her 
zaman olduğu gibi bu defa da a
çık, temiz ve dürüst konuşm~
tm. Başvekilimiz, 

l - Bütçeyi denkleştirmek i
çin kabul edilen yeni vergiler
den, 

2 - Milli Korunma kanunu
llun temin ettiği faydalardan, 

LONDRA VE PA~IS MUSOLINiNIN 
VERECEGİ KARARI BEKLiYOR ____ , __ _ 

1 
i ltalya ha r be girerse 
~ ~aziyeti vahinıle§ecektir 

LONDRA, 3 (Hususi) - İtalya
nın son günlerde gcr~k matbu -
atı, gerek devlet adamları ta
rafından •bütün d'ünyaya ilan 
edilen •harp avazeleri• nin takip 
ettiği seyir ve neticesi eht'll1l11i
yetle ta!kip edilmektedir. Musoli
nin bugün vereceği beyanatta Fa
şist İtalyanın !kararını bildlrece
~i 'kuvvetle tahmin ediliyor. 

Salahiyettar mahfillerde dai
m! temasta bul'l.ll1an biiuraf mü
~ahidlerin ifadesine göre, İtalya 
lıaı'be 11ıirdiği tal<dirde vaziyet• 
vahiıınlesecektir. İtalyanın muh
temel bir taarruz hareketine kar
şı müttefikler b'ütün emnivet ted- . 
ll:ıirlerini tamamlamıştır. 1 

İnııiltererun Roma sefiri Sir · 
Percy Lorraine hafta sonu esna
~ında Kont Ciano ile bir ımülaıkat 

Bu mülakatta Hariciye umumi 
katip muavini B. Numan Tabir 
Seymen de hazır bulunmuştur. 

İsveçliler iki 

Alman tayya

resi düşürdü 

200 kişi yaralandı, 40 kişi öldü, 
Dünkerk mukavemet ediyor 

Cephelerde sükU.11 vaı~ 

Hava harekatı esnasında Almanlann 
motörize bir kolu tamamen imha edildi 
P.AltİS, 3 (A.A.) - Başvekfı -

!et öğleden sonra neşrettiği ·bir 
tcl>liğde Faris mıntakasının üç 
haziranda daşman tarafından 
lb<ımbardmıan edildiğini, muhte
lli capta binden fazla bomba atıldı 
<hm, 200 kişinin yaralanarak /bun· 
!ardan 45 inin öldüğünü bildir
miştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter A
jansının saUllıiyettar kaynak • 
tan öğrendiğine göre Fransız ve 
fogiliz kuvvetlerinin Dünkerk
den tahliyesi işi devam etmekte
dir. Frarnıız donanması tarafın -
dan irkap edilen Fransı.z asker
leri Fransaya muvasalat etmiş -
]erdir. Buna /binaen tahliye edi
len kıtaat miktarını tahmin et • 
ıınek çok müşküldür. 
Bugün yorgun ve /bitkin bir ihal
de Frandre'den gelen askerler tıir 

(Arkası 3.-ü.ncü sayfada) 

E- \ Paris :ı. 
r•n•ız lablljl (A.A.) - 3 

haziran a'k
şam tebliği: 

(!)fuınıan Dünkerik'in etrafında-

-
İngiliz lcıtalarınm haf .f zayıatla 
kuTtarmalarmı temin eden Gort 

iki mevzilerimize israrla hücu
ma devam etmiş ve kıtaatunızın 
şiddetli mukaıbelesi ve mütemadi 
ve mukabil hücumları ile karşı-

(Arkası 3 iir-cü sayfada.) 

-"'"''"' ... """" .__ .. "'"' ..... ... ............ 

,-~· ··~ 
Ask.e1:•7 Jj 
Vaziyet 

Almanlar nereyt
hücum edectJk 

rr==\\ ün garp repheoiııdcn 

lb=!J alınan haberlere göre 
vaziyetin hii]fısas1 şu

dur: 
Flandres bölgcsilc, elyevın 

düşman tarafuıdan işg>ıl efül
mckte olan Fransız arazisi ü
zerinde, a\1 cı ve boınbardınıan 
ve keşif tayyarckrimitlıı faıı
liyeti hafif olmuştur. 

Somme üzerinde tanı biı· si.i
kfuıet hüküm sürmekte il:.en 
Aisne üzerinde daha faz!'l ha
reket olınuş ve bily•~sa Rethe! 
bölgesinde bazı topçu düel!o
ları kaydedilmiştir. 

(A:·kası 3 ün.cü saufada) 

~ • ......... ,.: • ... ,., .............. ...:< 

lhtikerla 
Mücadele 

Muhtelı:irler •dliye-1e 
aür'atle takip edilec•l.. 

ihtikar lmmisvonu dün a:ı._,,am 
saat 16 da Mınfaka Ticaret Mü
dürlüğünde Vali ve Belediye re
isi doktor Lfıtfi Kırdarın reisli-

( Arkası 3 ünoü sayfc.Ja) 
3 - Milli Jl'lüdafaaınıza veri

len azami ehemmiyetten, 
4 - Ecnebi rad_yoları dinler

ken dikkatli ve uyanık bulun -
aıak icap ettiğinden, 

RUZVELT 
ya]'.mlL~ ise de 'bu görüşmenin ne- N y A \ 

(Arkası 3 iincii sayfada) .., _____ ..-....;-...:....;..,;,..-1;----------------------------------------
------------------ İsveçin, Norveç ve Almanya M.HSlı:tkd.H. d. ilrı :feci bir KB.ZB C>ld. 'LI 

5 - Qahili emniyetimizi boz
Jnıya çalışanların derhal en şid
detli cezalara çarpı!acağından, 

6 - Milli imanın başlıca sila
hırnız olduğundan, 

7 - Harici siyasetimizde ser
giizeştten eser bıılunıırnılığından, 
fakat vatan müdafaası .için sila
ha sarılmak mecburiyetini bir 
•n zihnimizden çıkarmamak lü
zumundan 
bahsetmiştir. 

Büyük Milli Şefin ve Büyük 
~illet Meclisinin tam itimadına 
tnazhar olan Başvekilimiz, bu 
güzel hitabesi ile, Türk mille
tinin düşüncelerine aynen ter -
•liman olmuştur. Onun içindir 
ki, dokt!!r Refik Saydamın söz -
leri, umumi bir tasviple karşı -
lanınıştır. Bütün bu meseleler
de idriik sahibi her Türktin Baş-

(Arka.sı 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVEK 

Lord Ha lif aks ve Duff 
Cooper'in nutukları 
• 

iki lngiliz Nazırı Müttefiklerin 
nihai zaf~ri kazanacağını söyledi 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz -
Portekiz cemiyetinin verdiği res
ımi bir öğle yemeğinde bir nutuk 
irat eden hariciye nazırı Lord 
ıHalifaks demiştir ki: 

c- İngiliz d<ınanrnası, ordusu 
ve havacılığı her gün gösterdik
leri misallerle İngiliz orduları -
nın kahramanlığı eksilmediğini 
ve cesaret teşelhbüs ve sebat ba
!kımından bugünkü adamlarrn ta-

rihimizin sayfalarına altın yazı
lar la menkibelerini yazmış olan 
adamlarla ayni ölçüde oldLıkla
rını göstermektedirler. Bugün de 
mazide birkaç kere oldtı,ğu gibi 
'bu adalarda oturanlar atiden e
min olarak, küçük ve büyük mil
letlerin istedikleri gibi tazyikten 
ve fenalıktan uzak yaşamıya olan 
!haklarını müdafaa etmek üzere 

f Arkası 3 iı.ncü sa11Jada) 

arasındaki vaziyetini gös-
tere ıı harita 

St<ıkh<ılm, 3 (A.A.) - Lappland 
eyaletinin şi:malinde t~veç - Nor
veç hudut mınt.ı.kaların<la ya -
bancı tayyareler şiddetli faaliyet
te bulunımuşlardır. İsveç bita
raflığını ımclıafaza teşkirntı, ~ir
lka". defa harekete geÇ'rnjştir: Şim
diye :kadar ya'!'ılan mü~ahedele-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

BLigil:n. 

3 ancü aayfamuıılo ' 

Yeni bir Almın taar· 
ruzu bekleme.k lazımdır 
Yazan: Abidin Daver 

Bir otomobil parçalandı dört erkek iki kadın ağ_ır surette yaralandı 

-Kazaya uğrıyan otomobilin hali - ı'aralılardan ısamı (YAZISI 2 nci •aufıımıztlaj 



SAYr-A - 2 

BOYOK TARJHi ROMAN:. 30~,_.~ 

LT4N 
Yaun: M. SAMI KARAYEL t-• 

Deli İbrahimin saçma İradeleri, vezir ve 
şeyhülislamı bin bir müşkilata uğratıyordu 

İste, tmn bu sırada ve cürııbü
sün kQptuWı anda Malı Pey'ker, 
veziriazı.rr.la huzura gwmiş !bulu
nuyordu.. 

Sultan fürahiın derinden <telen 
kadın se<;inİ alrnı,,n., Kulaklarını 
venıni~ dinliyordu. Bir yandan da 
sakalınüaki inciler sallanıyordu. 

PaJi;ah, ·ahlanm.ı.ştı. Gayet gü
zel ve ahenktar sesler ~itiyordu. 
Bu sesler "abancı idi. 

Maılı Pe.-ker ~~ıunun·sese ku
laık verdiğini, veziriazamla kendi-
5ini l?Ôrnnediii:i alakalanmadtğını 
faılk.edince: 

- Arslanım hoşuna .mı gitti?. 
- Coo: Püzel ve ahenktar ses-

ler. 
D<?Yince, mecnun oliiunu der

hal istediği yere imale etııneık ve 
alı.: .ı 1 ;ınd:rarak bağlamak için: 

- Arslamm, bu)"ll'unuz. 
Dıye, koluna girdi. Vezirıiızama 

da ışaret ederek başından savdı.. 
"lah Pevlk.cr, şeytanatında mu

vatiak olmamış olsaydı. veziria
zamla beraber hareket ederek ~
!unun tuşra çıkımasına elden gel
diVi adar mani olaeııkt.L 

Sultan İbrahim, kadın sesini 
dmıımca her seyi unutmuştu. s~$ 
leriıı geldiği tarafa valideslıı· a 
k!ı!unda bir sünnet QOOu.fo giıbi 
dıonanmL< t?idiyurciu. 

Kızlar, valide Sultaruian aldık
ları emir mucıbince çırçıplak S<>
y.wı.ınuşlar, gerdanlarına, belleri
ne çıcek dizileri bağlamışlar .. Ei
lerinde ziller oynuyorlar, söylü
yoılar<lL 

iMah Peyker. oğlunu havuz sa
lonuna soıktu .. 1braltim, iiryan dil
berleri çiçeklere bürürmnüş gö -
rünce .;evinçle koştu.. Cünbü.ş 
aJ.eminin icinde kaynayıp gitti. 

Sultan İbrahim, iç.ki, cünOü.ş, 
•az, söz aleminin esiri olarak kal
dı. Bu suretle Kağıthane ·kasrı 
i:niınayununa karadan gitmek i
radesi yerinde kald<. 

Fakat, iş bununla kalmıyoniu. 
PaciL..alı, türlü, türlü çili(ınlıklar 
YaClYOrdu. 

Ducup dururken j!ÜndÜ2lİin 
şu emri veriyordu: 

- Dükıkiınlar kapansUL. 
Derhal çavuşlar, silahtarlar pa

rzarlara koşarlar .. Münadiler 'ba
ihrtırlar .. 

- Padişah iradesi ... Dükkanlıır 
t.i'l kaparunn! .. 
Dükkiı.nlar deı:ıhal vakitsiz ka

panır .. Ortalık ten.ha kalır .. Halk 
bir tehlike var zannile evlerine 
karar, ehli ırz titreşirdi. . 

Gene bakarsınız ki, bir ııece 
yarısı, Şekerpare Sultanla cün
büş eyler.ken, eımeni ÜI'.162 bic 
şe;· i:ster .. 

Padio;ah, adamlaruıdaıı. biri.c.i 
çamrır ve iradasini verir: 

- Çabok, filan şeyi alıp ~. 
!iniz!. 

Habb'-"'i, OO!d<anlar l<.ıu>alı.dır. 
Gecedir ... Herkes evine çek:Hp 
yabmıştır ... Tabiidir ki, padiş'lhın 
istediği bulunamaz.. Haber geti -
rirler .. 

- Pa<lişahlllll!.. Gecedir ... Dük
ıkilnlar kal)a}ıdır .. 

Sultan İbrahim, derhal $11 ira
dede bulu ııur: 

- Badema geceleri sabaha luı
dar dü:kıkanlar açık olacaıktır .. 

Padişah, iradesi miinadilerle 
ilan olunur .. Padi•ahın iradesi 
ilhamı ilahidir.. İtaat lazım<br. 
Gerek açmalk, gerai: kapaımak i-

Kendinden geçti, Aytenin el
lerini tuttu, Öpıniye başladı, Ay
ten ko !<tu. Avaz avaz haykırdı: 

- Abla! .. Abla! .• 
Pervinin sesi duyuldu:: 
_: Buradayım canım. •. Bir çe;r

ıektir seni arıyorum. 
Av ten o anda kendine geldi: 

' - Bay Baba dllğ menekşesi 
9ulacagınıızı söylemişti, b_ııralaı:a 

kadar geldik, yolu kaybettim ... 

1 
Bahaya döndü: 
- Artık bana 7olu ablam göa

terir dedi, o yolu sizden iyi bi
liy·or. 

İki kız kardeş kol kola ıirip 
uzaklaştılar. Raif elleri kalça -
llnda, kımıldamadan darmuş Bıı
ı...nın vimine bakıyordu. Baba 
Sordu: 

cin tereddiıt edenler olursa idam 
olun.ur. 

Mağaza ve dükkan sahipleri 
sabahlara kadar diiıkkanları açık 
içlerinde adam bekletir olurlard'ı. 

Padisahı, manasız iradelerin -
den vaz geçirmek için uğraşılır, 
halık sikfıyet eder ... Divana hü -
cum ile bağrışırlar .. . 

Nihayet, fetva emini şeriatın 
müdahalesine lüzu.ın görür. Fet
va verir ve mesele hallolur. 

Sultan İbrahim, Vene<iiok mu
harebesinde düşman donanması
nın sahillerde hasarlar yaptığını 
haber alınca ... Gazebe geldi ... Ve
ziriiızarnına Ş'lJ fermanı yolla<lı: 

- Memalıki mahrusai ş;iha -
nemde ne ·kadar hıristiyan varsa 
kati ediniz! .. 

Veziriazam, ferımanı hümayu
nu titriyerek okudu. Padişah 
iradesi idi. Yerine getirmek ıa
zıımdı. 

Fakat, milyonlar'fa hıristiva
nın katli mümkün değıldi. İnsan
l ı~a mugayirdi. Veziriazam, der
hal sa~·:ıyı hlimavuna koştu. Ali 
Osman saltanatını idare eden 
,.,.-az kızı Malı Peykere iltica 
ederek: 

- Sultan mı!.. Fermanı hüıma -
't~ndan h:Jberiniz var mı?. 

Valide Sultan, fermandan ha
berdar değildi. Havretle sordu: 

- Ne fermanı bu Lala!. 
- PadL~ahıımı.z bütün hıristi-

yanların katlini ferman eyler .. 
(Arkası var) 

Bir bo~s tefrikasının 
garip macerası! 

•Tasviriefkar· Pazetesinde •na
sıl Nevyork Srut'.\Piyonu oldum?• 
başlıklı bir bolıs tefrikası neşre
di.J.maktodir. Maruf Tiirlk boksö
riı Mehhin Aroerikadaki maçla
rını anlatan bu tefrikanın aslı 
rneger ciddi bir spor yazısı imiş. 
Gazete ·bunu ele geçirince içeri
sıne masa başında bir QOCı.ıık ha
vali sahneler, film mevııuların
dan, gangster romanlarından ar
takalıını.ş parçalar ekliyeı-ek: ga
rıp bir halita haline getirmiş!.. 
Fa.kat anlaşıbyor ki, macları hi
kaye edilen boksörün bu ara<la 
kendisine aklından geçimnedii(l, 
rüvasında bile gönınediııi mace
ralar yaşatılmasına razı olup ol
m.ıyaeagı hiç ~übneıniıı! 

Dün boksör Melih AQbadan 
neşri ricasile şu mektubu ald>k: 

•Tasviri Efkıir gazetesiıuı Nev
yorkta şampiyonluğu ..anı ka
zandığımı anlatan bir seri yazı 
vermiştim. 

Vazifem icabı 1stanbuldan ay
rıldım. Dii.n Tasviri Efkô.rın 30 ve 
31 mayıs nüshaları elime geçti. 
Maçların arasına yazmadığım 

ve vıı.kubulmaffi\1 bazı h4disele
rin sıkıştırıl~ oldugunu hayret
le okudum. 

Benim için ciddi bir mevzu o
lan maçlarımın •tıeuz macera ro
manı• haline getirilmeri kendim 
ve arl.ad~larım üzerinde en fe
na te.:ri uyandırdı. 

·K~ırılma•, •Betty• gibi ve 
belki okumadığım bazı diğer buıı
lara benzer bahislerin doğn. oı.. 
madığını okuyııcu.lara gazeteniz
le bildirirseniz ıon derece mem
nun olunun.• 

- Pervini buraya sen ıetirdlıı 
değil mi? 

-Evet, 

- Ama camm.ı •ılı:ıyorsun-
Göuülüğünden bı.ktıın. 

- Bıktın iae bizden •ynl _ 
Köyden git ... 

- Malum, tehlikeli bir rakip
ten kurtulmanın en kolay çare-
si .•. 

Raü soğuk kanlıh.lda, sakill 
cevap erdi: 

- Aldanıyorsun Baha... Beoıı 
Ayten ile evlenecek değilim, 

Baha ıtcı aıc:ı, alay edercesine 
eüldü: 

- Ba.rdi eanım sen de." Kuı 
seni deliye döndürdü. Sen lıa7-
ransm. Beu bu haııtalığıa irt
ırmı bilirim yavnun... Bayır, 
me:ruıu sana ı... bırakmı7aea-

t KD A M 
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Taksim'iıı 

'

,- ·-·- ~ 

1 
Maarif Vekili 

tanzimine 
başlanıyor 

1 dün bazı tet-

Şehircilik mütehassııı 

maketi hazırladı 
YıkıMrıakta olan Tak.sim kı.şla

:t.nın ve açılan meydanın yerin
de Belediyece yapılacak olan ye-
ni in,nat ve ıbura.smın müsta.l<tıel 
vazi} etini _sıö:item-ıek üzere bir 
muket hazırlanarak şehircilik mü
tehas.;ısı M. Prost tarafın<lan dün 1 

Vali ve Beledi.ve reisi Lutfi Kır
dara verilnıi,tir. Makete ı;ıöre bi
ri yeni Taksim l"fazino.su yanın
da ve digeri mukıtbilimie olmak 
üzere iki l üyük ı<oartman yapı
lacak ve ortaları Salıkmı ve çınar 
ağaçlarile uzanan iki geniş yol 
açılacaktır. 

Meydanın esaslı tanzim faali
yet.ine bu ay içinde başlanılacak
tır. Evvela büyük anermer şereıf 
tribünü inşaatı ve yolların açıl
ması yapılacaktır. 

kikler yaptı 

• Eleme imtihanların· 

da muvaffakıyetsiz

lik busene çok fazla 
Şehrimizde bulunmakta o -

lan ;\laarif Vekili Hasan Ali 
Yüeclin rcisliğ:inde dün Maarif 
Müdilrlii:~rüııdc vekalet uınum 
müfettişlerinin de iştirakile bir 
toplamı yapılmıstır. 

Bu toplnntıda eleme imti -
hanları hakkında görüsülıniiş
tür. Bilahare Hasan Ali Yücel ı • 
yanında ünj\'ersite rektörü ~ 
Cemil Bilse) olduö-u halde vi- ~ 
ıa, el~ giderek Lütfi Kırdarı 
zivarel etnıiştlr. 3iaarif \ekili; 
üni'\·crsitc ile liselerde bazı 
imhhanlarda bıilunup sualler 
ısoracaktır. 

Bu nl orta mektep eleme 
Dii(cr taraftan Taksi:m caddesi 

ile Sıraservilcrin birleştiği köşe
delki !:a;hve, manav ve tütüncü gi- j 
bi çirkin manzaralı dükkanların ı 
da yıkılması k>rarlaştırı lmıştır. 1 
Bu binalar yrkıldıktan sonra mey
dana cıkacak olan kilisenin önü
nün kapaıl:ması icaıbetti_ğinden 
verleri satılıp modern apartman
lar yao:lacaktır. 

inıiihdnlarında nıuvafi~1kıyct
sizlik nisbctinin fazla olnıası- ı 
run, vekaletten gelen imtihan ı 
suallerinin ağır bu)unnıasın -
dan ileri f"eldij!i iddia oluıı -
ınaktadır. Bilhnssa 3 suali ih-
tiva eden ve birincisine 3. ikin
cisine 4, üçü11cüsüne :J nunıa
ra t:ıkJir olunan ınetanıatik 

) 
suallerinden ikiııcisini şehri - ) 
nıizc!eki orta okullarda ;valnız , 
5 talebenin halledebilruği; di- ! 
ğer iki suali lıalledenkrin de 

Taksim meydanının tam:im işi 
bittikten sorıra dioer taraftaki 
altı Cun .... riyet pastahanesi ve 
müteaddit düıkkıi.ıılar halinde üs
tü camlı gazino seklinde kulanı
lan emlak ve eytam bankasına 
ait ile kantlı büyük binanın da 
yıkıl.ması bankadan istenilecek-
•• .ır. 

Adalarda su 20 kruşa 
inecek 

Yaz mevsiminin ııelmesi ile 
beraber Adalara olan terkos su
yu nakliyatı limanlar işletanesi 
umum müdürlüğü tarafından art
tırılmıştır. Belediye tonu 23 ku
rU:Şa halka verilen da.ha ~uzla
tıhnasını istemiş ve al3ıkadarlara 
müracaat etrn~tir. Suyun t.onu 
20 kurusa indirilecektir. Tetıkik
ler yapılmaktadır. 

Sürpagop dı istimlak 
başl•dı 

Belediye Reisli)!i ile ermeni 
mütevelliler arasında yapılan 
bir anlasma mucibince Sürp A
l1'0'l arazisi dahilinde Belediyeye 
teı1kolunan garajla diiier binala
rın lstimldklerine dünden itiba
ren başlanılmıştır. Dii(eı· taraf
tan mezarlığın iç yollarının açıl
ması ve bahçeli evler yapılması 
icin de imar ·mi.idür1üğü .t~f$i)fıt 
planı hazırlamıya baı;lamıştır. 

ADLIY& 

6 nıımara alıp bH dersten geç
tik.Jcr.i yalnız, bir suale cevap 
verenlerin ise 3 nuınara al -
mak suretile Eylul devresine 
kaldıkları söylenmektedir. 

Eleme imtih•nında kazanan 
talebelerin sözlü imtihaıila -
rına yarın başlanılacaktır. 

------'-il!!!!~ 
l\1ısır çarşısı 

Belediye istimlak mu
amelelerini tamamladı 

Mısır çarşısının Belediyece 

istimlak olunması hırkkındaki mu
ameleler taınaınla.ııınıştır. Bazı 

dükkan sahipleri Belediyenin 
koyduğu istimlak kcyınetine iti-
raz edip mıulıatl<eıneye baş vur -
duklarından Beledi.ye burasını 
tamir ve tadil edeınaınclı:tedir. 

Maımıafih bu iş de eylô.le 'kadar 
bitecek ve biliihare tamir, tadil 
faaliyetine geçilecektir. 

Beledive Reisliği, buradaki at 
tar diık-kanlarını yerlerinde bı -
rakm~yı kararlaştırıınıştır. Dil!er 
dük.klnlar kasap, zerzavatçı ve 
balnk~ı <>ibi esnafa kiralanacaktır. 

lılA A&1r 

Maslakta 
feci bir 
kaza oldu 

4 Erkek ağır, 2 kadın 

hafif yaralandı 
Dün s~bah saat altıda Maslak

ta tuğla haıımanları civarında fe
ci bir otomobil kazası olmu.ş, 
dört el'kek ve iki kadın yaralan
mıştır. 

Hadise şudur: 
Tahsin, Ahmet ve Zaid ismin

de üç arkadaı; İzmitten şehriani
ze gelraisler ve evvelce tanıdık
laı;ı Altın bakkalda oturan Sa
aniyi de yanlarına alarak Tarla
basında 135 numaralı eve git -
misler, bir eğlence sofrası ku
rarak iQ!Tii ·!erdir. Bilahare dört 
ar;..,adas oraua .ıJulunan kadınlar
dan Şaki \'C Sofya adında i,kisinl 
de yanlarına alarak Mecidıye kö
yüııdC'ki bir gazinoı·a git.mışler 
ve orada sabaha kadar iQ!llişler
dir. Sabahleyin Büyükdereye 
~bir geziı1ti .vapmıya -karar veren 
dört arıkadas kadınlarla beraber 
Ahmedın idare ettiği İzmit 1 pla
kalı ot.omobiliııe binmisler ve 
yola ç-ııloımşlardır. Akşamdan 
ıl.ıeri içen Ahmet otomobilini hı
zını gittik(·e arttırmış ve Maslak
ta Tuğla harmanları civarıııa ge
lince dirıik»iyona ha:ki:m olamı
:varak yolun ' enarıqdaki büyük 
'bir çınar a~acına olanca hıziyle 
çarpmıştır. Çarpış pek şiddetli 
oJmu.ş. otamobilin motörü par
çaları.ın ış direksiyon aksamı hur
daha0 oLmu.ş ve içinde bulunan 
altı kişi de kanlar içinde bulun
dukları yerde yığila .kal.rnışlar -
dır. Oradan geçen bir otortı<Jbilin 

·haber vermesi üzerine, yaralılar 
sı.hhi imdat otcmıolbiliyle iki er
kek Etfal hastahanesine, dii(er 
ikisi Beyoğlu Zü:kur hastahane
sine kaldırılmışlardır. Kadırıların 
yaraları nisbeten hafiftir, di,ii;er
lerinln ki ook al!ırdır. İfadelei 
alınamamıştır. Jandamıa, polis 
ve müddeiumumilik tahkikata de
vam etmektedir. 

TİCARET 

1000 ton susam 
satacağız 

Ticaret Vekaleti Macaristana 
1000 ton susam ihracına müsaade 
vermistır. Bunun 250 tonu şehri -
nuzden, 350 tonu İ=lııden ve 
4-00 tonu da Mersinden ihraç edi
Jecelctir. Dün şehrİ!!TlİZdeki tüc
carlar zahire komitesi merkezin
de toplan.mıstar ''e şehrimizden 
yaDılacak ihracatı aralarında tak
sim etmek istemişler fakat uyu
samamıslaıx:lır. Nihayet ~ mü
ıavrdeve konımuş ve komiteye 
susamları en ucuza verecek tüc
carlara bu işin bırakılma~ ka
rarıasmıştıt. Dört tüccar ayrıl
mıstır. Bwıladan birı seçilecek -
tır. 1 

Otomobil hırsızı 
edildi 

tevkif 
Almanyada müfett;şlerimi 
ze kavurma yollanamıyor istin ye' de yapılacak inşaat 

Geceleri fırsat lrollıyarak muh
telif otomobillerin bazı kısımla
rını sökmek ve iletlerini. çalmak 
ve bu arada Ali ve ProdorollXl6 
adında iki kişinin otaıoobillerini 
soymak: euçile Adliyeye verilen 
sabı.kalı İsmail dün Birinci Sulh 
ceza mahkemesince sorguya çe
kilerelk ~ olunmuştur. 

ğım. Yarın &ene Pervinlere gi
dece~inı, öbür gün gene gide
ceğim, her zaman, her gün, ca
nım istedikçe gideceğiıIL. 

Raif itidalini kabetmiye baş -
layordu: 

- Ben buna mani olnıasınt 
bilirim. • 

- Na>ıl mani olursun! 
- Pervin seni kabul etmez .. 

Söylerim, benim sözümden çık
maz. 

- Böyle şey yapmazsın. 
- Yaparım. 
Göz &öze, dik dik bakışıyor

lardı. Eski geçinı>izlikleri kin 
şeklini alıyordu ve kin Bahayı 
çıldırtb. Raüin üstüne atılmak 
istedi. Onu öldürebilirdi... Fa 
kat Raif tetikteydi ... Baha atıl
dı, Raif itti... Baha sendeledi, 
muvazeneyi buldu. Raü Baha
nın ellerine yapı~tı. 

- Eğer ha ında biraz olsun 
akıl kaldıysa dinle... Bitim.ki
lerden çok uzakta değiliz ... Bel
ki de sesimizi dux.muşlardır_ 
Kendine gel ... 

Baha toplandı, şiddetle elle
l'İlli ııekfj, koşarak uzaklast.ı. A
tuıı buldu ve kimseye bir şey 

Alınanyadaki talebelere her ay 
.kavumıa ve diğer maddeler gön
derildiği halde talebe müfettişle
rine gönderilememektedir. Bu
nun sebebi karnrnamede yalnız 
talE!be diye kaydohnasıdır. Bu-
nun düzeltihnesi ve müfettişlere 
de teşmili işin teşebbüsler yapıl-
mıı.ştır. 

söylemeden, selam bile verme
den atına atladı, ters yüıünc, 
dört ııala uzaklaştı.~ 

Herke• şaştı. Biraz sonra Ra-
il geldı. Herkes soruyordu. 

- Hahaya ne oldu? .. 
Raif: 
- Birdenbire hastal:ındı ... Zan

nederiın apandisit sancısı tuttu 
dedi, 

Buna kimse inanmadı. Her -
kese hir neş~izlik çökmüştü. O
tomobillere binmek üzore kalk -
tılar. Pervin R3ife yakbştı: 

- Ne oluyor? 
- Biç bir ••J olmuyor canım., 

Galiba Baha sağlaın kala bahsi 
i:,rnndc fazlaca durmak istedi. 
Kafamın onun kafasından sağ
lam olduğuııu isbat ettim. Biraz 
kızdı, sonra Jatıştı ... Yapacağı en 
makul ~eyin gitmek olduğunu 
kavradı, kalkıp gitti. 4tc bundan 
ibaret. 

Pervinin çok canı sıkılıyordu. 
Bir müddet - meseleyi fazla de
şip deşmemeyi düşünerek - ses
siz durdu ... Bu bütün gün, çok 
şey sezmiş, çok şey farke~ 
çok §eY anlanıışt.ı. 

Deniz Yolları umum müdürü 
:İibrahi.ın Kemal Baybora diin ya
nında fen heyeti reisi Hıfzı ol
duğu halde İstinyeye gitınış ta
mırde bulunan gemileri ve İstin
yede yeni kurulacak tmnlr atöl
yelerinin yerlerim tebkiık etmiş
tir. Hazırlanan projeler Veka
let tarafından kabul edilmiş, büt
çeye para konrnuştıur. Yakında 
inşaata :l:ı~lanılacaktır. 

lztıraJ> çekiyor, bu ıztırabmı 
belli etmemek için de muıtnrip 
oluyordu. 

Çok da yorgundu. 
- Raif dedi, sizinle usun ve 

arık konuşmak istiyorum. Per -
şembe günü Şcrminlcre davet -
liyiz. Ben A> teni teyıenıle yal
nız göndereceğim. Saat üçte beni 
bahçede, yukariki kameriyede 
bekleviniz. 

- Peki; emredersiniz. 
Raü de ınahıundu, çok mahzun

du ... Cennet teli.kki etmiye baş
ladığı hayat gene cehennem olu
yordu ... 

-7-
- Abla istersen ben de Kitıni-

yeyiın? .. 
- Hayır noit yavrum, git ve bol 

bol eğlen ... Benim bir şeyim yok, 
fazlaca başım ağrıyor. 

Ayten, biraz hayretle kardeşi
nin sararmış yüzüne bakıyordu. 
Kendisi hastalık nedir bilmediği 
için, Perinin kanlı gözlerine, dü
şük gözkapaklarına hayretle ba
kıyor ve kendi kırnıu.ı yanaldan, 
kırmıu cludalılarile ınükayese • 
diyordu. •• 
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Bu dünya Napoleona kalmamış ... 
Bitlerin fikirlerini izah eden, 

dünyaya nasıl hakim olmak is -
tediğini anlatan bir 88er okuyo
rwn. •Ben demek herp demek. 
iddiasmı güden Bitlerin tasavvur 1 

ve tahayyül ettiği büyük Alman
ya bütün Avrupadır. Bitler di
yor ki: .Bobeınya, Moravya, A
nısturya, Çekoslovakyadan mü -
ı~kkep tunç bir merkez kura -
cağıı:... Bu nıerkezin etrnfında 
kiicük devletlerden mürekkep 
- Büyük merkeze tabi - bir çe
len.k bulunacaktır. Polonya, şi

mal denizi ile rabıtası kesilip mi
ni mini bir gölge haline sokula
cak, Itlacaristan büyüyecek, Hır
vatistan ile Sırbistan biı·lbirle -
rindcn ayrılacaklar, Romanya u
falacak, Ukran)·a parçalanacak; 
şimalde 1' ... lnlandiya, cenupta Gür
ci•taıı ve Kafkasya istinat nok
talarınuz olacak ... Garı>tcki bü
yük devletleri içinden felhedece
i!'iz ••• İşte Büyük Almanya böyle 
kurulacaktır. Büyük Almanya, 
yani bütün Avrupa ... • 

Bunları okurken Napoleon11 
hatırladım. Tarihini okumakla 
doyamadığım bu deha da, bir· za
manlar böyle hayallere kapıl -
nuştı. 1797 de, Direktuara şöyle 
yazıyordu: cİngiltereyi tamami
le imha için Mısırı almamız za -
manı yaklaşıyor.. Ve bcp bunu 
kuruyordu: cHindistanm yeni 
mukadderatını tayin edecek olan 
ordu Nilden hareket edecektir. 
Antiy adaları bizim olacaktır; bu 
adalar bi:tim olunca İng'•ltere 
Ganj yarımadası ile Amerilutda
ki müesseselerini kaybedecek • 
tir. İtalya Hakimiyetimiz allına 
girecektir. Fransa İtalya, Korfu, 
Malta ve İskendcriye !imanları
na sahip çıkınca, Akdeniz bir 
Fransız gölü olacaktır .. 

Büyük babamın, büyük impa
ratorlukların ihyası mcvzuuha· 
his olduğu zaman söylediği bir 
söz aklıma geldi: cBu koca dün
ya Napoleona kalmamıs• derdi. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Dün sirkecide sütten 
19 kişi zehirlendi! 

Biribirini takip eden imdat talepleri karşısın·. 
da otomobiller hastaları taşımakla bitiremedi 

Dün, Sirkecide 19 kişi bir süt- Hanife ve 10 yaşında çocu@ Eı>-
Qiiden adıkları siitten zehirlen - ver. Ayni sokakta Tel taşı apart-
miı;ler ve taksi ve sıhhi imdat o- ırnanında Sebahat ve ~uğu, ayni 
taınobillerile ha..ıtahanelere taı;ın- sokakta 26 numarada Ramazan 
mıslardır. • ve karL>ı Fatma, 12 nııınarada 

Hıi.dise şudur: Y ılrnaz, 20 numarada Mustafa og
lu Önel, Nöbethane soıkagında 

Sirkecide Nöbethane caddesin- 33 numarada Mişon kızı Lüno vıı 
de 4 numarada aşçı Ömerin dük-

İsrail kızı Sara, Kargılı sokakta 
kıinından bir kaç aile süt a1mışlar Seniha ve ooouğu Kancan, ayni 
ve bu sütleri tabiatiyle içııniş- sokakta 11/2 numarada benzinci 
lerdir. Biraz sonra bir zehirlen- Avram, istasyon arkası ookağın-
me bfı..d'isesi polise haber veril- da 37 numarada Osman oğlu N u-
m.iş, bunlar hastahaneye nakle- rı ve Yü:ksel Serdar sokak 20 
diliri<en ayni mahallede ikinci. ü - de Saminin anası Donna, Nöbet-
çüncü, dördüncü ve diğer hadi- hane sokaJ?ında Tari<aya ve Re -
seler biribirıni takip etııniştir. hamı adında i.ki kadın ohnak ü-
Sıhhi ı:ınd.at otoıno'billeri vetis- zere tam 19 kişi. 
ııneınis. hastalar kısmen takısi ile Zabıta aşçı Ömerin dülltkiı.nın-
nakledılmışlerd.ir. Zehirlenenler dııkı sütten niimune alarak Bele-
şunlardır: diye tahlilhanesine göndermiştir. 
Smkecı Darüssüade soka.le 15 Zabıta ve Adliye tahkikata bas-

nın:narada isnıail Hakla, karı.sı. laanıştır. 

------
D&NİE 

Yabancı bir sandal 

bulundu 
Slııketihayriyenin Erol şilebi 

Karadeniz Ereğlisinden !imamını
za gelirken yolda içinde kimse ol-

POL1• 

Bir adam boguldu, ce· 

sedi d•lğıçl• çıkarıldı 
Ticareti balıriye motöründe ma

kinist Rizeli Yusuf zade 328 do
l!wnlu Mustafa evvellti gece Fın-

rnıyan tek kürekli bir sandal dıjı:Jı odun deposu önünde demir-
bulmuş ve yedeğine alarak ge- li bulunan motöre sarhoş ııel-
tirmıştir. Sandalda kokmuş ba- rn~ ve müvazenesini 4<ayıbederek 
lııklar ile bir çavdanlrk vardır. denize düşüp boğul:ınuştur. Mo-
tl':zerindeki markadan bir ecnebi tör üzerinde blan ayakkabısının 
ye ait olduğu tahmin edilmekte- tE'.kinden rupheye düşülmüş ve 
d'ir. Sahibinin ne olduğu hakkın- dün dalı!ıe indirilereık cesedi çı-
da tat.kikat yapılmaktadU'. J b.rılrnıştır. 

GÜRÜLTÜ 

VE PAPUÇ 

Naziler tarafınduı, harp m1!7-
danlarında ve cephe gerilerin-

de, yeni tatbik edilen usuller -
den biri de canhiraş seoler çı
karan borular çalmak, bu .. u
retle kıl'aların ve halkın nıa -
uevi~atıru bozmak •. Fakat, b• 
seslere de alışan müttefiklec. 
kahramanca dayanıyorlar. 

Nanemolla: 
- Şu Naziler, diyor, her iş. 

böyle giirültüye getirmek isti
;ır<lrlar, Demek ki, w,sele, gü -
rültüye papuç bırakmamak.. 

KÜLAH 

GİYECEKLERMİŞ 

Seyyar midye satıcıları hak
Lında belediye yeni kayıtlar 
hoymuş.. Bu esnaf, badema, 
ancak madeni kaplar derunun
da midye satabilecek .. Önleri
ne de, su gC<Omeıı önlükler ko
yacaklarmış .. 

Yeni zabıtal belediye tali -
matnamesinin en şık hükümle
ri, şıracılar, bozacılar ve tur -
ş .. eular hakkındadır. Bu esnaf 
i' zanıanmda beyaz külü &i -
yeceklerıniş .. 

Fakat, bazı esnaf• killilı IİY
ılirmek kolay mı!. 

BOÖAZIN 

NEŞ'ESİ 

Boğazın neş'esi söndü, di -
.. ·enler VM'. Çünkü, bu ... :ev -
sim Şirketi Hayriye vapurla -
rında radyo çalınmı.yacak .. Bu 
bahsi, üstat Necip Fazıl çok 
kurcalamışt.ı. Şimdi, meıuııwı 
olmuştur. 

N aııeruolla: 
- Demek, artık vapurlar, 

ıessiz, sadası.z ,gidip gelecek
ler, dedi~ 

Osman Cemal orada idi. He
men atıldı: 

- Hayır, dedi, Necip Fazıl 
ayni vapurlarla seyahat etınl
yo.r ıııu? .. 

YENİ ÇIKAN 

GAZETELE& 

Yeni çıkan, çık:ınıya başlı · 
yan veya çıkacak olan ga1e • 
telerden bahsediliyordu. 

Bir arkadaş: 
- Okuyucu da şaşıracak, de

di, bu kadar ıazete arasmdan 
hangi birini alıp okusun?. 

Nanemolla, tecrübeli insan
lara mahsus bir eda ile başınJ 
salladı ve gülümsc di: 

- Sen aldırma, dedi, canıi 
ne kadar büyük olursa olsun 
imam yine bildiğiııi okur .. 

A.SEKİl' 
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u 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ticesi h'1'kkında herrüz hiç bir ha
ber alına:m:mııştır. 
İn$liz - İtalyan münasebet

lerinde hic bir değiş>klik olmadı
ğı Londrada bevan edilmektedir. 
isoanyaya gelince hu mooıleketin 
tam ·bir bitaraflık muhafaza et -
mek arzusunda bulundu,ğuna i
nanın.:.!< i<:in bazı ciddi sebep
ler <ardır. 

iTALYANIN HARBE İŞTİ
RAKİ YAKIN 

Roma, 3 (A.A.) - Havas: cRes
to del Carlino• gazetesi şöyle va
zıY'(lr: 

•İtalyanın harbe girişi. pek ya
kın olmakla beraber, 4 haziran
da vukua gelmiyecektir. Fransız 
basını, İtalyanın yürümek üze
re olduğunı< nihayet anlamıştır. 
Bu ııokta üzerinde tamamile mu
tabıkız. Fakat, muhasematın bu 
salı güııü başlıyacağı hakkında 
Paris'te neşredilen haberi tek -
zip edebiliriz. Düşmanlarımız, 
kat'i müdahalenin tarihini keşif 
ve tahmin edemezler.• 

Paris, 3 (AA.) - Havas: DüA 
akşamki Pari.s gazeteleri, İtalya
Blll muhtemel olarak alooilece
iıi ikararlar hakkında mütalealar 
:Y'ÜrÜ tmektedir. 

cTemps• gazetesi ezcümle di
:ynr iri: 

..Musolininin ve ınüsavirleri -
nin. mü.«terek malımız olan me
denivet ;Pin en traiik olan bu sa
atin ımes'ol'---tini viodanlannda 
hiıısetııned>klerine inanmak iste
mivoıuz. Mcdeni"etin idamesi, 
bütün siyasi srıekülBsvonların cd< 
üstündedir .• 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
TEFSİRLERİ 

İtalyanın vaziveti, aktüalitenin 
birinci safındadır. İtalyanın har
be '~ecelli, hlc lbir "azete muhar
riri için şüphe "Ötürmemekted:ir. 
Nitokiıın. Petit Pari1;n- ~zetesin

de Charles Morice, diyor ki: 
·Musolininin karı;.rı beklen -

mektedir. Londra ve Vasingt.on, 
bu kararın oek va.kın oldu.iıu ve 
bittabi müttefilder aleyhine bu
lUllduğu !kanaatindedir.• 

Bayan Tabolll3, Oeuvre gazete
sinde diyor ki: 

•Bütün Nevyork ve Vaşington 
.ı;azetelerinin dün sabırlı vaıxh•k
larına göre, Muoolininin ha-ı:ır
l~arının ve mütt~fıUcr aleyhin
de fışkırtma faalıyetiı in hedefi, 
1->jr sulh taarruzu ıçirı hava ya -
ratınaktan başka bir şey <1q'!ildir 
:ı;'akat, Duçe tarafınd:ın herhan
.ııi bir ültimatom tevdi cdıldik
ten sonra, Musolini için geri çe
lkilmek güçtür. 

Şurasını ilave etmcik favdalı -
dır ki bir çok yabancı'"müsahid
lere göre, ~ittefiklerin bövle 
ibir .manevravı nasıl kabul ede -
cekleri hususunda Romada her -
hangi bir havale kapılınmam&k-
tadır. . 

Muoolininin. e.sasen Italyan ta
leplrrini, Alman talepleri ile •bir
li'ki.e verımiye taraflar olmadığı 
hissi mevcut bulunmaktadır. 
Çünkü Musolini -ek iyi biliyor 
ki, bir Alman ırulhü, ne avrı ola
rak ne de blok halinde, mütte
fikler tarafından hic bir zaman 
!kabul edilmiyecektir.• 

AMEIDKAnA TEZAHÜRAT 
V~in.gton. 3 (A.A.) - Bütün 

Aımer1kan mahfillerinde, Ameri
ka Birlesik Devletlerinin müt
tefiklere vardı.m etmelerini talep 
eyli\·en ~ni tezahürler vuıkua 
'l(elmistir. Üniversite talebeleri
nin büvük bir kısmı müttefik
lerin z~ferini iste<mekte ve eko
nomi..lc ,·ardım talep eylemekte
dir. 

AMerlka hükümdi, ordıu ve 
donaııma tavyareleı •nden verile
lbilcre·k kısının derhal müttefik
lere >alı lTflas• hakkıı.da demokrat 
orırtisine mensun Bvan 3.zasın-dan 
Peppcr tarafından vaoılan te<kli
fi tetk'l< evi<ımt!kll'dir. 

Herhan.ııi bir taarruzu defet -
rneik için Araplar kanlarım dölr.
miye hazır bulunmaktadır. 

. MÜ'TTEFIİKLER SULH 
YAPAMAZ 

Genevre, 3 (AA.) - İsviçre 
maföuatı müttefiklerin bir an
laşma sulhü yapacaJtlarından çok 
şüı:>he etmektedir. 

<La Trilıune de Lausanneo ga-
' zetesi buna iki sebep vardır di

yor: Evvela, Almanyanın seri ımr
vaffa kıyetler elde ettiği için a
ğır şerait dermeyan edec~ sa
niyen de, İtalyanın bu oon gün
lerde arazi metalibatına ö1çüsüız 
bir vüs'at vermiş olmasıdır. 

Şeraiti hazıra daıhilınde ka -
pitülasyon mahiyetini haiz bir 
anla;;ma sulliü, Fransa ve İnıgil
terenin mevcudiyetini bile teh
likeye koymak ihtimalini ileri 
sürer. 
MIS!RDAKİ İTALYANLAR'. ılC 

Kahire., 3 (A.A.) - Akdeniz
deki gerginlik Mısırdaki İtalyan 
camiasını gittikçe artan bir tela
şa düşürmektedir. İtalyanların 
Mısırı terketıneleri umumi bir 
mahiyet alacak kadar a~ır. 

Birçok İtalyan mektep çocuk
ları Portsai t'ten bir 1 taly an va
rpuruna lbinmiı;lerdir. Bunlar İ -
talyaya R(inderilmektedirler. 

TEBLİGLER 
(B1I<tarafı 1 inci :n.yfad4) 

laşnmtır. Fransız ve İnı::iliz do
nanmaları düşman ateşi altında 
Dünkl'rk'in müdafaasına ımüza
heret ctmıis ve her d&kika r·n bü
yük kahraman!>!< cesaretini gös
terernk kumandanlığın emrettiği 
irl<ap harnketini muvaffakıyetle 
yapmıstır. 

Paris bö!ı;(esi bur;in öğleden 
sonr.1 avcılar tarafından kll'VVet
le himaye edilen mühim bir Al
man iiloswıun taarruz!IDa uğra
ımıst.r. Bu filo, avcı tayyareleri
mizle hava dafi toplarımızın mü
dafaası ile .karşıla<mUs ve azını 
zayiat vemtiştir. Avcı tayyarele
rimizin ekserisi en modern ma
kinelerle ımücehhez bulunuyor
du. Şimdiye kadar geien onalü
mata göre, 17 dtl$nan tayyare
sinin düşüriildüğü tesbit edil
rni._<tir. 

1 ı Fiihrer'in 

l Alm•n teblljil ıımu.mi ka -
nargah1. 3 

(A.A.) - Pazartesi ~ünün harp 
bülteni: 

Garplen cenuntan ve şarktan 
Dünkerk'c karşı yanılan taarruz 
belnatle ilerlemektedir. Sular al
tında kalan ve bir rok kaPalların 
telaki noktalarında bulunan a
rızalı arazi harekatı Jnidcslir -
mekte ise de tnvvarelcrle bir
likte hareket eden Alman ktta
ları i"ice tahkim edilımiş olan 
Bergnes <imaline girmiye mu -
vaff~k olm~lardır. 

ROMANYANIN 
DIŞ POLiTiKASI 
Ram•n •İyeHtintle hit; bir 

Jctiıi it. li it o I m ı y • c a it 

BUKRE$, 3 (A.A.) - D. N. B. 
Ajan sı bildiriyor: 

Yeni Hariciye Nazırı Giınırtu 
bu<'iin ,·azife.>ine baslamıstır. İs
tifa eden nazır Gafcnko vazifeyi 
<levr<-derken yaotığı beyanatta 
.veni nazır G~urtu'nun Romanya 
d;0 politikasının tabii hattının de
varnın~ tan1an1cn ıtina edece.l!'ini 
ka; ,t ,.e memleket istikbalinin 
ezcümle buna baJ:lı bulunduj(u
nu ilave eylemişir. 

NEW-YORK. 3 (A.A.) - Veri
len malfımata göre, 250 den faz- ' 
la boıl'l!bardıman ve avcı tayya
resi Fransaya harel<et etmiştir. 

Yeni nazır Giı::ı..rtu verdiği 
ce\·apta1 .'::tiyasi hedeflcrini11 Ru
men dış siyasetinin müı;temir he
aclleri yani herkesle ı.vi anlaş -
ma çcrçevru;i dairesinde barışın 
memleket istikbal ,.,. hudutları
nın müdafaası olacağmı söyle -
mi~tir. Bu siyaset münhasıran 
co,:rafi icaplardan ve Ru.men 
hayati menfaatlerinin tariJ1i in
k. •fından mülheırı olmaliıdu-. 

Bu sevkiyat, harbin bidayetin
denberi müttefiklere ya_'lılan sev
kiyatın en mü"1irr.midir. 

AKDR.'l"İZDE TEDBİRLER 
Ka'>irc, 3 (A.A.\ - Nazırlar 

l!V!ecı si, casusluğa ve Alman te 
be asına ·karşı ınem le ketin müda
fasını temin eyliyer. ihtiyat ted
birleri alınmıstır: 

Kudüs, 3 (A.A.) - Muhaseıınıı
tın Filistin'e siravefi ihtimaline 
!karşı her türlü tedbirler alınımıır 
tır. Hal.k itimadını metanetle 
tnU!ıafaza etmektedir. Karada, 
deniW.e ve havalarda bir g(ina 
ııürpriz yapılmasına iffikin Yok
tur. 

Atina ajansının tebliği 
Atina, 3 (A.A.) - Atina Ajan

sı, Tüı<k hükümetinden, Şarki 
E~e denizindeki Yunan adalarına 
asker üıracına müsaade istedi
ği hakkında bir yaba ne ı gazetede 
c;ıikan ve büyük bir Ajans tarafın
dan yayılan sayiaları en kat'i su
rette tekzibe salfilıiyettard1r. Bu 
savialar, her türlü eeaııtan ô.ri
dir. 

i-WLC 

Aınsterdam, 3 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 
Holandanın Almanya, Bultıa

ristan, Romanya, İtalya, ve Tür
kiye ile olan ·kliring anlaşınasr 
run yeniden mer'iyete girdiği 

recmen bildirihnektedir. 
İBPanya, Danmıarka ve Nor -

vede olan kliring anlaşmaların
da dlığişiklik yoktur. 

B. M. Meclisinin 
dünkü içtimaı 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Mec
lisi buı::ün Dr. Maztıar'ın bas
kanlığında yaptığı toplantıda pos
ta telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünün 1!/.39 mali yıh hesabı 
kat'isine ait mazbatayı tasvip 
etımiııtir. • · 

Meclis, ruznamesinde, müzake
re· edilece<k ba$:a bir madde ol
madıiıı i:ı;in çarşamba ı;inü top
lanmak üzere içti.maa niliayet 
veıımiştir. 

Paris bombar
dıman edildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İıı.giliz limanına çıkarlarken mun
tazam fasılalı ve ekseriya da ye
ri sarsan şiddetli top sesleri işi
tilmiştir. 

Bll' lopçu şu ·beyanatta bulwı
mustur: 
16 gün bir taraftan muharebe et
tik bir taraftan ric'at hareketi 
yaptık. Toplarımız Almanlar:ı kor 
kunç zayiat verdirdi ve Toun1ai 
de ileri hareketlerini durdurdu. 
Dııha zi:yade tayyaremrz olsay
dı onları hareketsiz hale getire -
ceğimiz muhakaktı. 

KORıKUNlÇ BİlR TABLO 
Binlerce askerın nakliye bek

lediğı bir sırada idi, içımizden yir 
mi kadar kimse bir sandal bul
dular ve açıldılaı·. Ansızın Pike 
hoınbardıman tayy;ıreleri sanda
lın etrafına bombalar a~mıya baş
ladılar ve mıtralyöz atesine tut
tular. Almaıılar sandalı batır -
ıruya muvaffak olamayınca et
rafına benzın ve yg ookerek pro
jeklıllerle ale,; veruıler. Bcrkaç 
saniye içinde sandal alevler ıçın
de kaldı ve zavallrların bunJ.;.n 
kurtulmak ;çın hıQlıır vasıtaları 
yoklu. 
. CEPHELERDE SÜKÜN VAR 
PARİS, 3 (A.A.) - Havas: 

Dtıııker.k'de ırkaµ anıeüyesı mun
tazanı •bir surette devclın elınek 
le iıten, Sontme 'den Rh uıe ka -
dar olan bUyü~t cephede. intizar 
vazıyeti dcvd.nı etmektcdır. Sü
künct nadir baz.ı küçük vak:ı.lar
la ılı!al cdilmiştu-. 

Dünkerk bölgesinin p!iijların
da, bJva bombardi.111anlaru1.ı ve 
Alınanların uzun menzilli bü:o.·ük 
~~ıı tıoplarının ateolerine rağ
men gece gündüz binlerce in$an 
irkap edilmektedir. 
Kıtaat Ingiltereye silah ve ba

ğaj lan ile, muı·abbalar helinde 
karaya çı.lunaktadı r. Bu ouretle 
karaya cıkan ktlaatın miktarı da
ima t.-oğalaı·ak devam etmi:,tir. 
Fransız a;,keri ma.hafılinde bu 

mesele hakkında büyuk bir ke
tumiyet muhafaza edilmektedir. 
İrkap edılerıler miktarının hayli 
eh~ınmiveti olduğu , .e bu ameli
ve niha.vet 'bulunca - ki, hem.iz ni
hayet bulmamıştır - rakamların 
resmen bildirileceği söylenmekle 
iktifa edilmektediı;. 

,J\fıoselle bölg-esınııı garoindq. 
lopçu k>talaı·ı cia faaliyet il'lS -
tcrrniştir. Bwliar, sııi mahalli 
vakavı oluµ, bilahare husule ge
lecek vaziyet hakkında hiç".ıir fi
kir verebilecc!< mahiyette değil
dir. Yine bir L'lı.izar de\~esinde 
bulunulmaktadır. 

HA VA FAALİYETİ 
Londra, 3 (A.A.) - Hava n~ 

zarelinin bir tebli~iııe ııa.:u~n. 
İngiliz hava ku.\'\·etleri. F1andr·"'s'
dc carpıs;:ın n'!üttefik orduı.:ırıaın 
dü.rr~d:ı!'lafını t2:kvi ye edere'k di4-
ıman hatlarını, yol.arını küprl.ıle
rini ve .:ınübim:rrat -leµolarını 
bambardıman dıü~lır. 

Gece csnru.mda dığ~r d:ıha bü
yük leşekL' ! 'er Alman ı ada as
keri hedefl<'l'e hücum etmiş ve 
Osnbruck ve Ha:ınm istasyonla
rına isabetler vaki olmw;lur. 
Rheina'da motorize bir kol im
ha edilmiş ve bir köprü 'ıasara 
u)!ralılmıstır. 

Hu<:!svn tipindeki tavyarPler 
Beııgen'i muvaffakıvetle bc)ırb:ır
dııman etıınistir. Gaz depolarn<la 
yan~ınlar çıkarı1ınıs ve iase ge
milerine bombardımanlar yanı
laraık mitralyöz ale:,lne de tulul
mu~lardır. 

İKDAM 

Buna netameli yol cliyebitec&
ğinıiz gibi, tekin olmıyan yol, 
kanii yol, ahret yolu, hattA sal'
hoş eriten, yahut da hovarda ö
vülen yol da diyebiliriıı. Müba
rek asfalt, yapilclı yapdah az ca
na mı kıydı? 

Ben kendi hesabıma, Eclirne
kapı - Florya asfaltı üzerinden 
yüs yirmi kilometre ile uçan bir 
otomobilin çamurluğunda ve a
yakta durarak hatta şarkı söy
liyerek gitnıiye razıyım; fal.uıt 
Maslak yolundan on, on b~ ki
lometre ile giden bir briçka yo&
culuğuna hile pek taraftar deği
lim .. Vakıa, yazın ne vakit Bo
ğaza doğru uzansam, canım pek 
tez olduğu için vapur yerine hep 
otobüsle bu yolu tercih ederim. 
Fakat :uaslak karakolunu geçer 
gcçnıez de hemen içimden seli
tüseliı.ına! b~larını. 

YapıJırken, temeli atılu:ken, 
herhanı;i bir zatı şerif, bıı neta
meli yol için bed dua mı etti •
caba? 

İşte yine mevsim, ayni yolda 
ilk kazanın siftahını etli. Biz de 
şimdi can ve gönülden dua de
liın, ki, bu siftah, arkası işlek o
lan ui\"Urlu bir siftah değildir 
inşaallah! 

OSMt'\.N CEMAL ltAYGILI 

İhtikar la 
Mücadele 

(Baştarafı 1 inci saııfada} 
Oinde büvük bir toplantı yapmış
tır. Tu,:ılantıya mü<ldei:umuımilik 
ba~ muavini Sabri ile bütün kılY
makamlar da iştirak eylamişler
dir. 

Vekiller Hevetinclen çıkan bir 
k:ı.rarnarne ile kOlIUSyon •·~• · fi
yat rnürakabe kam;syonu• ol
makta ve vazife ve sala.ıiyetleri 
~eniı,leınektedir. Şimdiye kadar 
sa<l~e V111Ö<ubulan sikaye\ler üze
rine ihtikar had iselerini tetıkiık 
eden kıcmıisyon badema oiya ayı 
filen sıkı ve devamlı kontrol ve ı 

onürak"'besi altında bulun<lura -
cıMl<:tır. Dünkü irtima':la bu maık
saclııı temini için komisyonun ye
ni çalışına şeklinin esasları :ıa

zırlanmıstır. Her ka~"lllakam 
kendı mu:takası dahili!'deki ihti
k:ir hareket terinden mes'ul ola
ca'klır. Bunun irin kay:m,.kam
lar bütün memur ve zabıta kuv
vetlerini ralıştırara-k. Mınt:rka 

Ticaret Müdürlü~ Jr.ontrol tes
kilatının da vardınıı!e. piyasJ.da 
mevcut bütün anad<leler ve bu 
arada bilhassa havavici 73.ruriye 
fiyatlarını sıkı \'e daimi lıı r kont
rol :lltına ala caklardır. En u
faiiındaıı en büyüi!üne kadar y<'r
siz V<! sehPosiz her fi~ 1at vL.~ue
lişi sk!detle takioı edilecek ve a
la.k~ !arlar clerh?' bır zabıt vara
kası le ,\ ai,·.eve sev.kedilecekler
dır. 

Di~er taraftan Adlıvcde ihti
kar mevzuu üzerinde cok hassas 
davranımakladır. Bu aı-ado iiı
tLkar suclar:na. rne,ıhut suçlar 
kanurtile taki- edilen -oür'at u.su-
1ünüıı avni labbik olunarol:. muh
tekirlerin derhal ve azami sur'at
le cezalandırılmaları kararlaş
mıstır. İhtikar surlarının muha
kem~leri, seri Jlmakla beraber. 
Milli K.-0ruama kanununa isti
na<l~n mevkufen cereyan ede
ceiktlr. 

Lord Ha lif aks 
(Baştarafı 1 inci sayfadQ) 

mücadeleye girişmek imtiyazına 
mal>k bulunuyorlar., 

Londra, 3 ( A.A.) - İotihba -
rat nazırı Duff Cooper Parisden 
İngiliz milletine hitaben yapt~ı 
beyanatta demiştir kı: 

<İki millet saglaın bir surette 
birleömiş kaldıkça, korkmak için 
hiobir sebep voktur. llüniyeti se
ven herkes bizimle beraberdir. 
Muhar·~benin bu nazik aııınJa 
herkes rnlünü oynıyabilir. Tari
hiırizin en büyük saatlerinden bi
rinı yaşıyoruz. Güncs ı:ıökl~rde 
ne kad:>r .bariz İ5e o kadar muhik 
olan n;hai zafer kazan:laı~ı ;:a -
maıı bu ·bÜYü.k saate guı ur ve if
t1ha rLı bakacagız.ıo 

İsveçliler 
(Ba:;ıarafı 1 inci sayfada) 

re nazaran, iki Alaıan tayvare
si öglcdf"n sonra İsve(' aruzisln
de vere iıı_mive icbar edi)ın1iş

tir. Bu ıayyareierden birisi, 
tarr.amile tahril) olunmuştur. 
Tavrnrclerin miirellobatının bir 
kı;mı, parasütle ath;-arak kur
tulmuştur. İsveç bilarafhğını 
muh lfaza kıtaları, iki subay ve 
yedi eri esiı· atml!;tır. İsveç hü
lrumeti Almanyava >iddetli bir 
nr·•t ... to notası "\'Crmive karar ver
miştır. 

ASKERLiK BAHiSLERi 

Yeni bir Alman taarru
zu beklemek lazımdır 

l.t-hultla oturup • - boyundelti Wr •ıi,.. 
nNflıallerl• Jola lıdrli..l.rl lt94I• f•lıım•ltt•n•cı 
oa/an W/tmtelı ti.Mı .lull- 6ir loarele.t olar 

Ş 
imali FransadMıi va
ziyetiıı tasfiyes.indea 
sonra, Almanlann Y• 

ni bir taarrlü1llla intiaar etmek 
linmglllcliğini, pazar günkü hat
makaleınizde yazmıştık. Frans.uı 
kaynaklarından gelen haberler, 
pek yakın bir zamanda, yeni bir 
Alman taarruzunun beklenmek
te oldutJınu bildirmektedirler. 
Fakat taarruzun ne zaman baş -
lıyaeağı tabii malilm değildir. 
Fransızlar, yeni bir Alınan ham
lesinin 21, hatta 48 saatten ev • 
vcl başlarnıyacağını söylüyor -
!ardı. Bu tahmindenbcri 2i saat 

bundan sonra, miittefik ordula • 
nn umumi taarruzu başlacl'ı" ve 
11 ikinciteşrin ltl8 de Almanlar 
mütareke isteyinciye kadar de -
vam etti. 

* 
Bu defa Alnuınlann şimdiye b-

dar Fransaya karşı yaptıkları ha
reketleri şöyle hülasa edebiliriz: 

l - Möz cephesini Sedanda 
yardılar. Burada iki koldan iler
lediler ve l\löz çıkıntısındaki mü
dafaa hattını düşürdüler. 

2 - Bu gedikten içeri saldıra
rak cebi, şimale ve cenuba doğru 
genislcttilcr. 

geçmiştir. AI - YAZAN:----: 

~:nıa;~r..:\~: 1 ABiDiN DAVER 1 
3 - Paris ü

zerine yiirür gi~ 
bi göriinilr -
ken birden -
bire şimale 

rım saat bıle 

' a k i t geçir
meden tekrar taarruza başlıya
cakları muhakkaktır; fakat ha
zırlanmak lazımdır; hazu:lan -
mak da az çok zaman işidir. Al
manların acele etnıesini.ı askeri 
ve siyasi bir kaç scLebi vnrdu:: 

1 - 1'""ra11SJ.!ta.rın toplanmasına 
ve tutunılul<ları yeni hatta talı -
kiınat yapmasına meyda\ı verme
mek, 

2 - İngiltereye nakledilen şi
mal ordusunun cleLicele tensik 
ve tunzim e"~ilip tckı·ar Fransaya 
naklindeıı evvel harekete gcç -
mek, 

3 - İtalyayı biran evvel hare
kete geçirmek için müstacelen 
yeni bir darbe indirmek. 

Esasen acele bir harp yapmak 
mecburiyetinde olan Almanya, 
bu sebeplerden dolayı büsbütün 
istical elmek ister; fakat dediği
miz gibi büyük bir taarruzda 
büyük hazırlıklar ister. Alma.il 
ba~kumandanlıj(ının, hazırlıkla -
nwn büyük kısmını, taarruz• 
başlamadan evvel yapiığıru ve 
ona göre bir taarruz plOO hazu
ladıı(mı kabul etme!. liuund <. 

1918 senesi ilkbaharında Lu -
dendorf son taarruzunu hazırlar
ken 27 birincikiınun 1917 de, ya
ni taarruzdan üç ay evvel, e~as 
taarruz pliinını ordulara gönder
mişti. Bu plıiu 21 marttan itiba
ren muhtelif tarihlerde yapıl
mak üzere, bir takım hamleleri 
isfü. daf ediyordu. Bunlara nere
lerden yapılacağı anlaşılmasın 
diye ŞÖ)'lc isimler vermişti: 

P•eus Rüpreht orduları grupu 
cephesiude; 1 

a: Seıı Jorj 1 taarruzu ve Sen 
Jorj U taarruzu. 

b: l\lars taarruzu, 
c: Mişcl 1 taarruzu, l\Iişel Il 

taarruzu, Mişel Hl taarruzu. 
Almnn veliahdi ordular grupu 

cephesinde: 
d: Aşil taarruzu. 
Vurleınbeı·g dükii ordular gru-

1 

doi:'fu fırladılar. Burada, galiba, 
şimali Belçika ve şimali Fran
sada bulunan müttefikin sol ce
nah grupuun yakalayıp esir et
mek gibi bir sevkulceyşi hare
ketin cazibesine kapıldılar. Bu 
hareket, sebebi her ne olnrsa ol
sun F'ransız ordusu büyük kıs
mına kendini toparlamak içia 
bir hayli vakit kazandırdı. 

4 - Bu hareket, Belçika ordn
sunun teslim olması '~ l\lauş sa
hillerinin Alınanların eline geç
mesile neticelendi. Fransız - İn
giliz orduları Dünkerk müstah -
kem mevküne da) anarak şid -
detli bir müdafaa ynptılar ve e
sir olmaktan kurtularak büyük 
kısmılarını İngUtercye geçirdi
ler. Bu mmtokadıı 40 tümen tah
min edilen Alman ordusunun bü
yük kısmı serbest kaldı. İki gün 
evvelki Alman tebliği bu tü -
menlerin başka yerlerde kulla
nılabileceğini sö~ , :yordu. 
Şimdi Alınan ordusu, Fransız

lara nereden taarruz edecektir!' 
Fransız a;keri muharrirleri, ba 
muammayı halle çalışıyorlar. Ö
nümüze bir barita açıp muhte -
lif tahminler yiiriitebiliriı. Belki 
bu tahminll'rdcıı bir tanesi de 
doğru nl:ar. Fakat, bu, bir şey 
ifade etmez. Mesele, taarruzua 
vereceği neticeye kadar. Muvaf
fak olursı Alınanlar, müttefik
leri bir ı, ktar daha geri :ıt!D1' 
olacaklardır; muvaffak olamaz
larsa Alman savletinin büshü -
tün değilse de mühim snrcıte kı
rıldığını kabul e~n"'k lazım ge -
leceklir. İstanbulda oturup da 
Som h•"' undaki bir sürü meç -
lıullerle ·dolu hadiseleri ke~ie ça
lışmaktansa onları beklem<k da
ha akıllıca bir hareket olur. 

Yalnız muhakkak olan cihet, 
Alınanların miiıtefiklerin top -
launıasına meydan vermeden bir 
an evvel ~·eni bir taarruz yap -
mak isliyetekleridir. 

ABİDİN DA VER pu cephesinde: 
e: Strasburg oyalama taarruzu. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
f: Bclfor tcdaiüi hareketi. 111--------------• 
Ayrıca Ludc11ciorf1 V cı·dun uun-

takasıudao da bir ihala manev
rası yapıı10.yı da dilşüııütordu. 
Buna da Kastor ve Polluk> ta -
arruzu ndnıı verıııişti. Bütüıı bu 
hareketler tetkik edildikten \ e 
bazılarından vazgeçildikten son
ra, Ludendorf harekete g>eçti. 

1 - 21 martta İngil.lılere kar
şı Mişel taarruzlarını yaptL Bu 
taarruz 1 nisanda durunca 3 gün 
huırlaııdıktaıı sonra, 4 nisan - j 
da tekrar taarruza geçti; fakat 
İngilizlerin yardımına koşmuş 1 
olan Fransız1ar bu taarrttzu a - ı 
kamete uğrattılar. 

2 - 9 nisanda Sen Jorj 1 ve 
Sen Jorj il taarruzlarını yaptı; 
bu taarruzlarda, ilk mu\'affakı
l·etlcı·dcn sonra, nisan son]arın -
da durdu. 

3 - 27 mayısta, üçüncü bir ta
arruz daha yaptı. lllüttefiklerin 
cephesinin 60 kilomoiı:elik bir 
;}arık husule getiren bıı taarruz 
ve 60 kilonıefre derinliğinde bir 
cep te~kil ettikten sonra durdu. 
Bu muharebeye .Şöuıcn de 
Dam. ıueydan muhı.rebcsi deni
li ... 

4 - Bu taarru< durunca 9 ha
ziranda Almaillaı·, dOrdüııcü bir 
taarruz daha )·aparak ilk t;ıari·uz
larla hü'.'}ıl olan ceplcı-i biı·Jc~tir
nıck istediler. Bu ıaaaıızu da 11 
haziranda bir Fransız mukabil 
ta.arruzu durdurdu. 

5 - 1.3 tcınınuztla, Alınanlar 

Askeri vaziyet 
( B~tarafı 1 inci saııfada) 

i°l'lo>elle'in şarkında Alman
ların iki baskın hareketi l<olay
lıkla püskürtülmüşlür. Ayni 
bölgede müte!.abil topçu ateıt
leri olmuştur. 
NETİCE: Frauııadaki büyük 

muharebenin bir safhası niha
yet bulmuştur. Herkes şu su
al karşısında bulunuyor: Al -
ıııanlar şimdi dikkatlerini han
gi hedefe te\"cib edecekler? 
Çünkü dü~man teşebbüsünde 
sebat edebilmek için hareket 
muharebelerine devanı etmek 
mecl.uriyctindedir. 20 gün de
vnın eden muharebeden sonra 
Alman ordularının yeniden bir 
ara}'a topl&nnıası 18.zımdır. Ta
arruz etnıck i('in ihtimamlı ha
zırlıklau ilıliyaç vardır. 1\lman
larıu Fransız ınüdafaa hatları
na kaı-, ı sevk edecek henüz 
kullanılmamış birçok ıııotörlü 
kuv' etleri yoksa aradan hiç 
olmazsa üç hafta geçmeden ge
niş mikyasta bir düşman ta -
arruzu beklenemez. Bununla 
beraber Sonune üstündeki 
müdafaa ballarının kuvvetleri
ni denemek üzere u çok ufak 
taarruzlar beklenebilir. ff'f 
şey Alman motörlü kıtaları -
nm verdiı!i zayiata bai{lıd.ır. , 
Bu nol.taların geniş ınik~·asta 
aşmdıı:;ı tahm n edilebilir. E
min bir membadan verilen ma
liı.oııta göre, nıuharebe esna
'ında lıirçok zırhlı arabaları 
tahrip edilmiştir. l\Iuharebe -
nin ikinci saflıası başladığı za- 1 
uıau bu c~hct~erin nazarı iüba
re aluınıası lıizını gelecektir. 

5 inci bir taarruz yaı>tıiar. Bu 
taarruz, Almanları tekrar Marue 

1 
kı~:ılarına kadar getirdi. Buna 
ve onu takiben 18 temmuzda baş- ı 
ll\ aıı Fransu mukabil taarruzu- J 

ııİı cikiuti .'.llarne meydan muba
rcb~>i• deııilir. Bu mukabil ta - 1 

arruz Alınaulnrın 5 inci ve so - ı 
nuncu taarıuLuııu dur<lurduktan 
ba~ka geriye doğru altı. Arl.k ~ ---·-

.'r* ; 
---··----il 

lSAYFA-3 

Başvekilin hitabesi 
(Basmakaleden devarn) 

velı.il gibi dü~ıındüğüne ~uplıe 
yoktur. 

Bu buhran za.nııınlarında, biit
çemizi denkleştirmek ve lltilll 
Müdafaamızın muhtaç olduj:u 
parayı tem.in etmek için, her 
Türk hissesine düşen fedakiarlı
iın iızaı:ıllsini yapmıya hazırdır. 

Tııın zamanında çıkarılıp tat -
bikine lıaşlanmış olan Milli Ko
runma KanDlln, Refik Saydam 
kabinesinin dılrendişliğine bir 
delildir. Halk, bu kanunun gay
ri meşru kazanç peşinde koşan 
muhtekirlere karşı, bili merha
met tatbikini istiyor. Başveki -
lin de bu bahi•te yurtdaşlardan 
iki dilt·" • vardır: Biri cfena ni
'.)'eUi iı,:,uııarın kazanç malıa
dile yapı...kları ve y ap.ına.k iste
di:kleri hareketlere karşı daima 
uyanık !bulunarak bükü.meli ikaz 
etmeleri. İkincisi de c:Hariçkn 
gelen tali derecede lüzıımlu mal
ları behemehal almaık için ısrar
dan vazgeçmeleri. dir. 

İlıtikilrla ve palıaWıltla miica
dele, Jalıuz devlet ve hükumet 
işi uc~ildir: halkın da bunda bü
}Ük rolü vardır. Fiatları halk 
kontrol edecek, fiilıiş talepleri 
bükiımet memurlarına haber V& 

recektir. Sonra, bilhassa ecnebi 
mallarına karşı. tasarrufa aza
mi riayet, milli bir borçtur. dü
şününüz ki, Romanya gibi, had
siz heı;apsız kasaplık hayvan sü
rüleri bulunan bir et nıcııılck-e -
twde, tuaı-ruf ma.ksadile hafLa
da üç gün et yenilnıemektedir. 

l\lilli Müdafaanıız için, bu 6~ 
ne, umumi ve fe\'kahidc bütçe ile 
150 milyon lira tahsisat konul -
mu~t-.ır. Bu para çok değildir. Şu 
buhran ve tehlilı.e zamanında, 
icap ederııe bütün hütcemiıi 111il
li liid;CfaM)oa vu.müc lıazmz. 
Çünkü •ilahların konuştuğu bu
günlerde vatan, millet, i::.tiklal, 
Cumhuriyet, hüla.a bütün varlı
ğımız, kalır aıuan ortlaları.ııılZJ.D 
muha!aza;,,-ına eıuanet edil~ -
lir. l\lilli l\lüdafaaııuzı tumaıula
nıak için. e:iicümüzü.n yettiği lıc.r 
şeyi yapmak, halli kudretimi -
ıin fe\'kiue dahi ~ıkmak en kut
ı:;i v1:1z..i:fcmizdir. 

Ba~vekil, bize ecnebi radyo -
lannı dinlerken uyanık oulnn -
wak lüzumunu hatırlatıyor. Ec
nebi radyolarının ve dahildeki 
ecnebi propa.:andacılarmm bü .. 
yü.k fanlİ.yC' tl~rine karşı parola -
nıız '·inanmamak, kanmam.ak.. ol· 
malıdır. Fakat halkın da hükii
nıcttcn bir istcti vardır ki, ecne
bi radyolarını ve propagandacı
larıoı faaliyetlerinde serbest bı
rakınaınaktır. Bize Başvekiliıı 
hitabesini bile dinletnıemiye ç..
Jı,,an ecnebi radyosunun kuduz 
hırıltısını onun boğ'uına tıkmak 
gerektir. Nezaketten anlamayan 
ve Tiirkiyeye dü,,m:ın muamelesi 
)'aparak Türk Başvekilinin söz -
)erine vnrıncıya kadar, radyo 
neşnyatıınuı karu;tırmak isti -
yenlere mislile mukabele edil -
melidir. 

Muhterem Dol.lor Refık Say
dam, b.,şınci koluıı iaalıyetinden 
de l>ah>cderek <CD ufak bir t<u;
kınlıi!ın derhal en n_:;:ıt ceza;·a 
çarpılacajn'1JI ve b<-rhaıııti hor te
şebhu~un oJduı:u ;\ 1.·rde ::,oudüriı
lttejiine eoıio oh.ıbilirsinit.• di ... 
~-<tr. Hiikünı~lin zaten cnt;n ol -
duı;:-tuuuı uyaı.u"hC:ınoı }eni lıir 
ifadr~i olau Uu tenıinalını ıncıu
nuuiyetlc kar~ılarız. Eu kahbcce 
fakat eıı Şc.~Uı.nı u.ullcrlc çalı -
şan be~inci kola 1..ar~ı dainıa ar
tan bir tayakkuz gösterme!.. ıa -
zıındlr. 

Başvekil, vatandn~lar ar:ı.<ma 
tefrlka sokmanın da bir diişrnan 
siliihı olduj:"uıııı ku) dettikko 
sonra, en buytik müdafaaııın 
cMılJi ıman. olduğunu .söylüyor. 
cMtlli iman vat.ana tecavüz ecicn 
duşm:rna karşı zaferin temeli ol
duı?u gjbı fesat ve 'bozııtunluj(a 
karşı da .başlıca silahtır., Ebedi 
Sef Atatürkün kurduğu milli bir
lit:in bayrağı, Büyük lllilli Şef 
hnıcl İoonuniin kudretli elinde 
oıaı·ak başımıua. üstüııde dalga
lanı}·o.r. Hepimiz, bu bayrağw. al
tında, tek bir vücut, tek bir ruh, 
tek bir kütle halindeyiz. Bir gün 
silaha sarılmak 18.zımgelirse. bi
zi kurtaracak olan en kuvvetli 
silah bu milli iman birliğidir. 
Türk yurtdaş~ bu imanın asla 
sanılmasın.. 

Harici siyüctimiz, sergüzeşt 
peşinde koşmıyaıı bir siyasettir. 
Harp hariciyiz u.vlc kalmak isti
yoruz. }'akut barı~ı ve yurdumu
zu muhafaza etnıck azınıle eli
miz tetikte, gözümüz uişangihta 
beklh·oruz. Bir tc~aviize uğrar
sak sonuna kadar düğüşeceğimiu 
memleketin içinde ,.e dışıııda 
kinı•enin şüphesi olmamalıdır. 
Türkiyeniıı tarihinde, döğüşmek
ten kaçındığı göriihnemiştir. 
Türk, en zaif zamanında bile 
ynrt ve isti!d51 ~in vuru~muş
tur. İcap ederse, yine ayni kah
ramanlık yolıınıla ~ürümek en 
büyük azn1in1izdir. 

; luhterem Basvekile, o berrak 
temız _.., düriist hltabesile iç ve 
dı~ efkarı umumiye~ i aydınlat -
tı~ı, biitün dü.fjündüklerimizi ve 
söylemek i;tediklerimizi sö)·le
cliği icin te;,ckkür ederiz. 

ABIDİN DAVER 
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Afi, mutadı veçhile Muaviyeye 
adamlar yolltyarak, sulh teklif etti 
Fırat, zümrüt giıi y~ ıbir va

dbıin or\Mııvlan büyük bir SÜ -

~e akıp ııidiyordu. Sa.bil
lerinde, bvak ağa.;ları ve söğüt
Jıer yükseliyordu. 

Ali, bu vAıdinin en düz ve en 
ltel&s bir yerinde (Safin) deni
len meWdi intibaı:> etti. Ordusunıı, 
buraya~. 

Safin mc :kil, Şam ile KUie Yo
& 67.erinde idi. Hiç şüphesiz ki, 
~ ordmıu da buradan 
ııeome* istiyecek... Bu ııuretle 
ld Ol'd\ı arlllW1da taııas husule 
ıre1ecekü 

Nitelrhn, vedan iki ,ilim ile<; -
meden, pisW' :fı1*ası. immanda
nı, 1 Zeyym) dan haber ııeldi.. 
Fırat sahilinden iki~ ilerle
mie olan Zeyya:d, lıl1ıaviyenin 
.,;..Mıda:rile ~ blldiri-
3"X' ... harbe tuW.uP mnı.ma -
ma için, (Enıirülııümnin, Ali) 
dmımBI'~ 

Ali, Fınıt salı ili ;wtıın ~ bir 
renlıe harCedllnıe6ini muvafık 
ıPm-fi• 
-II«niııizim aııkerleriınia, hem 

lılıwriyeniıı arııkerleri, l:ıarp eder
lerken, ewnhılk ~ S1 -
lwıtı çdı;erler. Yırvaş, y-.rvaş ge
ri çekil, bize ilühllk et. D~an 
üzeriıniu ~ ve harbe ~iş - ' 
mek isterse, ;t,,ı,.,,da mukabe-
Je ederiz. 
1 D13e Ze)".111da hMber ıtönderdi. 

Zcyyad, ağıl:. ağır il"'-~ çekil -
aı5lt iııtecli. Fakat Muaviyenin 
~ deı:hal taarruı'• ıte<;ti. 
im iı:aç saat süren bJr ~de
me Wııhı. Zeyyadın mukabil ta-
8Z'Rl2& ııeı,ımesi üzerine, düsman 
as.kederi felıa halde lY.zuldu. 

Zeyyad, ba ~nhktaı:; isti
fade eCtl. (Ali) den al~ı ~-mir 
moc:ıbixıce, ~ çelı:!W. Safin'e 
~ oııdımıın bmıı idillisi ile 
l:ıirleşti. 
~ ~ ı:ıiştarlan 

da bndi ordularile bırlt-ştiler. 

7.eyyad'm çSildiği isük~tı ta
kip ettiler. Fırat sabilleriae ça
dır iınmq olan (Ali) nln nrdu
libmı ııQnlliler. Onlar da nehri 
WeQUelı:, o aıeni'i 'Vidhıin bir tara-
b:ıııa ~. - ~ .. 

• t: ' * "" .; 
(Ali), mutadı wc:hi)ıe, bllden

bire harbe ~ek istemedi. 
(!Muavive) "f! adeurlar }'O!lıya -
n* iıılimiyetin vahdetini muha
fEa elm4 ııartile tddif ed'ile
cdt mMrul taıihırı kabul. ..... 
eePine dair bal:ıe:leı: ıQ!lderdi. 

MuaTI:Ye de, nııırladı wçhile ba
re!ket etti. Deı'hal maiyetindeki 
eıını:f ve Gmetiii> tcıc>hyarak bir 
mec& ıılr:dettiıdi. Alillin teklifi. 
ni onlara bilı:llldlkteıı -.ra: 

- Sizleri, m(jqyeceye dawt 
edrroNm. Bu teklif. karşı, ne 
dWıiin~?- -

t 
Di•e. -1 etti. ~ -< ~ 
E&asen bu meclisin toplanma

... bir ~n bıretti.. Cün
i:il, onıda, (Ali) nin ,ııöodertliii 
.m.n1cm ~ derhal bir 
9aleyan ~ ~Mi. Her ta -
:raftan: 

- Oııman'ın katilleriJıden in
~ alınm!Kiik~ ıkıhçlarırn.1% 
kınına ırimri:recektir. Katiller\ 
bims:ye eden1erle, hiç ,bir sulh 
miizakeresine ,ııiri$i:lıniyecekfu. 

Diye, hey<canlı sesi« yül<sel -
di. 

O zaman Muaviye, (Ali) nin 
murahl>aslarına dönenk: 

- İşte ... Görüvorsumız. Ve 
Wtivorsunuz. .. f Ali) ye ıtidiniz. 
Gördüklerinizi ve işittiklerinizi 
söyleyiniz. 

Dedi. 
Muaviye, (Ali) ye olan ~

si hlllsumet ve rekabetini daha 
hila meharetle l(izliyor... Ken
disini. ııaııki urm.ımi cereyana ti
l:ıi oluyormuş ıtibi J!österme<k İ&
tivorou. Halıbı.ık.i arıık bir haki
kat varsa, bütün ohu ~ab;i dava
nın ari<.asında, bilhassa (Eınevi) 
l.iık ve (Haşimi) lik meselesi en 
büvülı: rolü oynuyordu. 

IAli\ bunu bilmiyor dei{ilıdi. 

Ve. hiç bir mantı.ki delil ile, Mu
aviyeyi ikna etmenin müırı.Wn 
olamıvacaVına da kaniydi. Böy
le olmakla be~r. (Ali) de ta
kir ettiği meslekten hic bir şev 
feda etmiyor ... Manevi mes'uli
veti üzerinden atmak için, mu
haliflerine ikarsı lharp) den ev
vel '....ılı) u teklif edi)"OI'du. 

İ.şt:e, - iElasrada, (Ceınel) har
binde okiui!u ıııibi - bu defa da 
~ene sulhnerverane davranmış. 
iMuaviyeye murahhaslar ıtörıder
mişti. Fııkat Muaviye, do,2ru
dan doiıuya bu suJ.lıü reddetmi
verek, dipkımatça bir cevap ile 
(Ali) nin murahhaslarını iade 
etmişti. 

Ali Muaviyenin ne>dinderı ...,_ 
det eden adamlaı11 dinledikten 
llO<U"a, ~e boyntım> 
bükerek: 

- Ya Rab!.. Görüyomın. Ve 
işitiyorsun ... Ben ehli islam ka
nı OOlanekteıı içtinap ediyorum. 
Fakat, kartm>dakiler, beni bana 
•-+or ediyorlar. Reısıulfil.lahın 
bana tevdi ettil!i i<.ılııcı, kendi 
kanlarile boyamak istiyorlar. 
Art*, 1ı11itüın ve takdir, 6enin
dir... Senin ezeli iradene mani 
olırn&, ne bu aciz lwMın (Ali) 
nin ... Ve ne de, (Muaviye) nin 
elinde değildir. 

Dedi. Ve ertesi .nin baroe ruı
zır bulunulması :için, icabeden 
emirleri venli. (Ali) nin mı emri 
verdi~ ıtün, Hicretin 36 ncı se
nesi 2ilhacce ayının ilk günü 
idL 

' ' * Fıdtat sabaha karşı, (malik 
bin Eşter) Ha:ı:reti Alinin çadırı
na j!1'!erı*: 

- :Ya Eınirillmümiıılııı .. ~ 
man tarafında, ıtizliden l(izliye 
bir tıart*.et var. Düşman atlıla
rı, bizim kıırargfdı ile Fırat neh
ri arasına ıo?iriyor. AnJaŞJlıyor ki, 
su ile irtibat.mıızı keserek bm 
llUfJUZ bırıııkmaiı: istiyorlar. Em
redersen. lbı:ı hareketi derhal men 
edeyim. Düşınan atlılarını p(iır 

kilit eyim.. 
Dedi. . e-.:. i 

' " (Arkası var) 

KONTRAT 
FESHİ -

Mütercimi Saffet Güneri ile 
aramız.da mün'akit bir senelik 
icar :rDA.>.'<ııvelesinin lçinde mün
deriç maddelerin bana bahşet
tikleri salahiyete istinaden fes
hevledi)!Vııi ilan ederim. 

Baktrköy Hamamı sahibi Bay 
Hamdi, eşi Fehime Çeı•iker 

- 69. 
Bir başına, uykudalrilerin 

bllmıalarını beklemek genç ada
:mı.a caoını sıkıyordu.. Bahçeye 
çıktı .. Boiaziçinin ya (Ünleri
ne mahsus emsalsiz bir sabah 
maJ1Z11rası bütün ihti4amile; de
niz, ıfineş, kır yeşilli&i, servi ko
kuu, engindeki esiri yaşmak gi
lıi birbirini tamamlıyan ırıcvzil 
parçaların bütünlüğü yüze (Ü -
]liyord1L 

Fakat, kalasında (Mum sön
llü) alemlerinin korkunç feza -
laati kımıldanan delikaıılı bü -
tün lıunlarolan sıkılıyor, yalnız 

Jlten&igülü bulmak, oaun yalllB
u olmak, ııeceyi ayrı köşele
dıLde geçiNi,k!eri şu tekkeden 

bir an evvel uzaklaşmak kaygu
sile çırpınıyordu .. 

Faruiu böyle mütenaltiz his
lerle için için bir dunu ihtila
line maruz bulunduran üzüntü 
tamamen yersizdi. ZBhirlerin id
dia ettikleri cMum söndü> bikas 
yesi tamamen bir kuruntudan, 
bir isnattan ibaretti .. Kadınlı er
kekli bir içki toplantnı sırasııı
da birdenbire ışıkların söndürül-

mesi ve .. Karanlıkta her telikkİBİD 
kötületliii., mişeri vicdanın nef
retle, istikrahla tel'in ettiti ii
renr hadiselerin cereyanındaa 
ibaret olan bu isnat tamamen 
uydurma idi. Fakat, «Kızılbaş> 
adı verilen Alevilerle, yine yan
ı.. olarak bu isim kendilerine Wı-

DALGA UZUNLUGU -

T.A.Q. 19.47 m. 15115 Km. 
ZO Kw 

T.A.P. U.7t m. M45 Km. 
ZO Kw 

1129 m. ll8 Km. 1ZO Kw. 

4 Haziran Salı 

·ta:o.a.• 

Sa.ğlığının kıymetini bilen iBayanların seve, seve ku.llanaca
cağı en birinci adet bezleridir. Mikropsuz, ufak, yumuşa.ktır. En 
ınce elbiseler altında belli olmaz. Her eczanede ve büyiiık ma
f:azalarda FEMİL ve BAÔI bulunur. 

12,30 Program ve memleket lı .. ••••••••••••••••••n••••J 
~:jiaycıı:;,!;r:tj~~~e ;=~ [ 1 s TA N Bu L E E LE o' y Es 1 N o EN 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Ruşen Kam. Okuyan: Muzaffe-r .. •••••••••••••••••••••••.,. .. 
llkar. 13,30/14.- Müzik: Kanşık 
hafif müzik (pi.), 

18,- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Senfonik 
müzik (pi.), 18,30 Çocuk saati, 
19.- Müzik: FaBıl heyeti, 19,45 
Memleket saat ayan, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,- Ko
nuşma (çiftçinin saati), 20,15 
A nkaro f'adyosu küme ses ve 3ClZ 

Mı/eti, ldare eden: Mesut Cemil, 
Zl,- Konuşma {lktısat 1'e Hu
kuk saati), 21,20 Serbest saat, 
21,30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Afkm), 22,30 Memleket sa-i 
at ayan, Ajanı haberleri; Zira
at, esham - 1olwilat, kambiyo -
nukut bor= (fiyat), 22,50 M;J,. 
zik: Cazbant (pi.), 23,25/23,30 
Y anıoki program ve kapanış. 

lrtanbul Aaliye 1kinci Ticaret 
Mahkemerinden: 

Al:manyuda Kemniçte mukim 
ve Galatada Bahtiyar hanında 
.ı/-L'l No.da ikamctgiih intihap 
eden F.lorit ticarethanesi veıldli 
avukat Nesim Baruıkas tarafın -
dan İstanbul Sultan haıma:mııw!a 
CDu'hani zade maıhchımları şir -
ketine izafeten Zeki DıBı.an.i ve
kili avuıkat Talat arasırwla'ki ma!ı· 
keıırusnirin 934/1239 dosya nu
marasile i.kame olunan davanın 
cereyan eden mWııö:emesi sıra
sıı>da; Müdeaaleyh kendi defter
lerine istinıııi etmemiıı mü.dl:le
inin defterlerine istinat etmiş ol
masına ve bu bususta esaısen müd
d'eaaleyhln defterlerinde de böy
le bir kaydın ademi ıınevcudiye
ti ve tediye def'inin subutu için 
kat'i delil ohnıyacağından müd
deiye bir yemin t<*lifine h8'dn 
oJıctuAu lkararkir ohnu.ş ve müd
dleiye ~önderilen yemin dıweti
yesi bila tebliğ iade kılmımş ve 
müddei vekili müelakil.!n.in Al -
ınanyıının neresinde old~ 
bilnıedi,i!ini ve muhabere de edl!
mediıliini ifade etmiş o'lınasına 
il{Öre fU suretle ikametı;ıahımn 
ımeQhul o1Jniu anlasıldıi!ı cihet
le müddeaaleytı vekilinin H. U. 
M. K. mm :b41 inci maddesine 
tevfikan mıovafı'lt j!ÖI'Ülen talebi 
ve-hile işbu yeıınin davetiye<ıinin 
ilinen teblijline duT•lflllD"mn da 
28/6/94-0 tarih saat 14 e bmıkıl
maııına karar veril:m:iş ve yemin 
davetiyesi de maıhkaıne divan -
llıanesine talik edilmis old~n
dan keyfiyet teblii! makamına 
kaim olm2k üzere ilan olınıur. 

(27390) 

Beyoglu Birinci SuUı Hıtkuk 
Mahkemerinden: 
Bıiker şU;keti vekili avukat Vi

tali Ojalvonun İ.stanbulda Gedidt
ı:ıasa jandaııma diltimevi direk
törü Cemal Süel bundan bir se
ne evvel vazifesinden ayrılarak 
Çana:kkaleye ,gittij!i ve sarih ad
resini bilen olmadığından mah
keıne<:e bir ay müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş 
o~an mahkeme ııünü olan 
5/7/940 =a günü 6aat 13,30 da 
mahıkeıneye bizzat veya bilve
kale ııehneniz da\•etiyenin tebli
i!i makamına iı:a.i.m olırurk üzere 
ilan olunur. (27380) 

fe edilen Bekta~iler, bektaşilik 
d~nları taraiıudan uyduru
lan bu çirkin hikfı~ eyi icra et -
mekle damgalı bulunuyorlardı.. 
Bu isnat acaba menşeini nereden 
alıyordp.? .. 

Banda da bektaşilerin (Sır) te
likkisinin mühim rolü vardı.. 
Babaların mutlak:iyetle hü -
kü.mran oldukları bektaşi mey
danlarında kadın, erkek kalaba
lıklarının toplanmaları, kendi a
yinlerini yapmaları, meydaaa 
yabancı kabul olunmaması zi -
hirlerin böyle bin bir türlü hi -
kiye uydurmalar.ına oebep ol -
muştu.. 

Faruk, bahçe kapısının önünde 
yalnWıim verdiği iç lilk:ıntısmı 
gidermekle meşgul olurke.ıı ha
li ayıJWiını kazanamıyan kafa
sında dumanlı fikirler, arasında 
bu fiiphclerin luvılcımland.ığım 
farkediyordu. Delikanlı saatine 
baktı .. Vakit öğleye yakındı. Yu
karıdan bir öksürük sesi duy -
du .. BaşlJll kaldırdı, baktı .. Tek
kenin bahçeye bakan barem pen
ceresinden Nafi babanın benı -
beyaz soçlı, süt sakallı. takkeli 
başını gördü.. 

Taksi otomobillerinin tabi oldui!:u vesaiti nakliye resmi üze -
rine yüz.de 50 zam suretile istıfa edilmekte olan Gazi :MtJStaia Ke
mal Köprüsü inşa masrafı ıkarşıl.ığının nisbetinde yiizde 50 ve mü
ruriye re<;mi niBbetinde de keza yüzde 50 teıızilit i>cra edilmek su
retile ibu vesaitin aylık riisımwDda yü7,de 30 dereceııinde tenzilat 
yapılmıştır. 940 sene<ıi için bu tenzilatlı tarifenin tati>iık edileceği 
alakadarların nazarı ittilama arzolunur. (4li21) 

ZAYİ - 10 /2/939 tariiıinde 
ltstarıbul ithalat giiıınrü.ğiinden 
almı.ş olduğum 2903 No.lı gimı
rök maidbuzunu kaybettim. Ye
nisini çıkartacağımdan eııkisi
nin hii.lıımü ıka}madlftını O.tın ede-
rim. 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 fu . 
100 Liret 
100 İsviçre Frc 
100 Florin 
100 Bel,ııa 
100 Drahmi 

·-... 5.24 
163.50 

2.9675 
8.2850 

29.2725 

ı 100 Leva 
0.9975 
1.9850 

14.455 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsıni size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. ~ 
bir itina ve yapı.iışndaki 
huswııyeti itibarile yü%
deki çi24!i ve buruı;ukluk
Iann teşekkülüne mam 
olur. Denyi genç ve ııer-
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiş mesamatı sıkıştıra
rak cilt teki pürtük ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri gudde1er:i

nin ifrazatını düzeltir. Si
vi:lce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliye -
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ
sız cildler için yağsız hu
susi tüp ve vazoları vardır , .. _____ -=il 

- Baba uyanmış? 
Diye mırıldandı .. Niıfi baba da 

delikanlıyı bahçe kapısının ö -
nünde, düşüncelerilc ha§haşa bu· 
)unca seslendi: 

- Sabahlar aşkolsun erenler .. 
Faruk, bektaş.i U$ulünü bilmi

yordu .. Babaya: 
- Aşkınız cemal olsun! 
teklinde cevap vermedi .. Sus

tu .. Yalnız başlJll kaldırıp Nifi 
babaya bakmakla mukabele etti: 
Baba konuşınasını sürdürdü: 

- Erkenden uyanmışsın ev -
lat .. Galiba da yalnız başına kal
dın! Rengigül bacı heuüz uyku
da .. Bekle de aşağı ineyim .• Se
ninle boğaza karşı sabnlı kahve
mizi karşılıklı çekiştirelim.. 

Delikanlının cevabını bekle
meden Niifi baba içeri çekildi.. 
Beş dakika •onra da arkasından 
bir dervişin taşıdığı kırmızılı bir 
pösteki bulunduiu halde baba, 
avlıya indi .. Delikanlıyı yanına 
alarak tekkenin önünde uzanan 
iki sıralı mezarların arasıudıın 
yüriidü .. Taşlarında bektaşi tacı 
bulunan mezarlar ilerde, Runıe
lihisarınıu üzerindeki sırtlarda 
nihayet buluyordu. Buradan iti-

100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penıtö 29.84 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.8525 
100 Yen 38.6325 
ıoo İsveç Kr. 31.0050 

ESHAM VE TAHV1LAT 

])lhaım üzerine muamele olma
~tır. 

İstanbul Asliye Mahkemesi 9 
ııncıı. Htıkuk Hcikiml'iğinden: 

Mediha .K.arakoyun tarafından 
Aukara İstik.lil caddesi 18 No.da 
oturan kocası Mithat Ömer Ka
r~O'.)"lll1 aleyhine maıh.keııne 
nın 4-0/629 No.ıu ile aQllllŞ oldu
i!lı boşamna dırvasının yapılan 
:mulıaikeıınesinde: Mücldeialeyhe 
on ık.i ~ zarfın.Ja cevap ve
ril:ınek üzere ııônderilen dava ar
zUhalı bila tebliit iade edildiği 
ve altı. ay evvel mezJrur ikame 
tinı teric ile 6e!Jlti meQhule git
tiıii tebliğ ihnühaıberine verilen 
6erhten anlaşılmış oldu.Rundan 
ilanen telıliı?at yapılmasına ve 
esas davaya itlll'Şl 20 ııtün zarfında 
cevap ver.mesine ve tarafların 
26/6/940 tarilıind'e saat 9,3-0 da 
mahkemeye davet edilımelerine 
ve istida sureti ile davetiyenin 
ma:hıkeme divanhanesine talik ve 
gazeteler le de ilan at icrasına 
karar verilmiş olduj!ıından ol l:ıap
taıkı ikarar sureti tebliğ makamı
na kaim olmak :üıı:ere ilhı okınur. 

(27388) 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
CBd.b'e ft dltreft:re aite••"M' 

A.,.es: Balnill Caialotıa 
~ol<Ofll kitetılnde No. U. TeL ı389t 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

İn Çocuk Hekımi 

l 1·~im~!:~~.~~!:~u:~' 
1 

Pazardan maada her gün aaat 

ıs den 5onra. Tel: ol0127 

--haren c\ıı böğürtlen çalılarının 
yumaklaştığı, katır tırnaklan -
nın muattar çiçeklerilc süslü bir 
kır başlıyordu .• Nafi baba bu te
peciğin nihayetinde, yürüdükle
ri yolun kıvrnn yerinde durdu .. 
Delik.anlıya bir karış yiiksekli -
iinde beyaz bir taş işaret etti. 
sordu: 

- Burası nedir biliyor musun! 
Faruk omu:ı silkti: 
- Bayır! 
- Oku şu taşın üzerini! 
Ta<m üstünde kabartma Arap 

harflerile cHaza makamı şühe
da> ibaresi bunun altında da 758 
tarihi görünüyordu. Faruk hunu 
okudu. Sonra boş gözlerle baha
ya baktı. Nifi baha ilave etti: 

- İs tan bul da eıı eski Türk me
zarlığı burasıdır_ Hazreti Fatih, 
i.stanbulun fetlliııi tasarladıiı sı
rada dedesi Yıl&ırım Beyazıclın 
Karşı yakada yap!Jiı Güzelce hi
sara lıir eş ilive ederek Boğazın 
en dar 1M>ktası olan bu noktayı 
tamamen elde etmişti.... Maliım 

ya.. Hisar sakinleri, Yeniçeriler 

(Arkası var) 

3 - BAZlRAN 1949 ' 

7' •1ı w'-~ 
Köşk yerine kümes 

Nakleden: FAİK BERCMEN 
.İstasyonun saati biri çalıyor -

dı.ı.. Karanlık bir ıtoceydi ortalık 
sim siyahtL Avukat AJunet Rı
za ile ankadaşı Vedat büyük bir 
neş'e içinde sallana, sallana !köşk
lere doğru yfuüyorl.adı. Bir ara 
Ahmet Rıza: 

- Artik geliyonııı, dedi, is
tasyondan buraya kadar yürü
memiz doiirusu 'kahramanlık. 
iBu beş kilometre !koloy, kolay 
yutulur şey del1il... İnadına or
tada lbir araba bile yak. 

Vedat homurdandı: 
- Azizim arlık vüriiyecek ha

lim lkalımadı. Bes dakika sonra 
vatağa ı:ılı=ezsem öleceiiim ıti
bi geliyor bana ..• 

- Yatağa mı, alay mı ediYor
sım az.irim?. Daha şarap içece -
itiz, yemek yi:yecej!iz de ondan 
sonra u:vuyacaj(ı.z. 

- Onu bunu 'bilmem, bacak
larım kopacak j(iılıi... Zorla yü
rüyorum ve müthiş de ııusad.ım. 

iki arıkadaş bir köşkün pen
ceersi altın<lıı durdular. .Abınet 
Rl2&: 

- Bu ne ı:;.izel !köŞktıür bilsen. 
Yarın ne la tü manzaraları ol -
doui!IHlu J?Örürsün. Fakat pence
relerde ışık yok. Karım her hal
de uyumuş olaca:k. Her halde 
ıreç kaldığıma üzülerek ya tıınış
tır ... Dedi. 

Ahmet Rıza bastonile pence -
re··i ıtın açtı. Sonra devam etti: 

- Benim karım pelk cesurdur. 
Pencereyi kapamış... (Pardösü
sünü pencereden içeri atar) 
ne kadar da sıcak var. Hadi ka
rıma bir sürpriz yapalım, marş 
söyliyelim. 

Söylemiye başlayınca bir ök
sürük sesi onu SUBtlırdu: 

- Ah, Nevin sen misin şe
kerim?. Hııımetçiye söyle de 
!caoıyı açsın? Hadi canım. 

Ahmet Rıza bir taşın üstüne 
Çlok.ıp pencereden bakara:k: 

- Nevin, benim küçük mele
i!im, hadı kalk da hiz.metçiye 
söyle bıze lk.apı.yı açsuı! UN -
yor ımusun ya.. Alah bilir o ka
dar Yorgunuz l<i. istasyondan 
buraya yayan gel<lik! Hadi ca
nıım ikmuldasana ... 

Ahmet Rıza pencereden girm!
ye çalıştı. Lakin düşünce: 

- Fakat karıcıJtım, bu şa\ça:. 
lJır misafirin hoşuna g:ilımez, di
ye homurdandı. 

Vedat: 
- Canını bırak, dedi, bel'lti u

yuyor ... 
- Hayır uyumuyor, rezalet 

~rmımu istiyor. Dostum pen
cereye tırmanmama yardmı et. 

Vedat ufuyarak arkadaşının 
pencereden ıtirmesine yardım et
ti. .ı'>lıımet Rıza içeri atlıyarak 
kayboldu. Bir daJci'ka sonra tek
rar sesi duyuldu: 

- Nevin, nerdesin, hay şey
tan alsın! Ooof ellerim bir G&Ye 
battı. Kirlendi. 

Birden bir !kanat çırpınması i
şitildi. Ve bir tavuk avazı çıok
tıiiı kadar bağırdı: 

- Hey, Ya Rabbi şu~ baılruı, 
Nevin bizim ne vakit tavu.kla
rmıız oldu? Hem de ne çok var .. 
Jlavda .. Bır de 'lrul~a. 

:tki tavuk ıriirültü ile pencere
den kaçışmıya başladılar. 

Ah.met Rıza kederli bir sesle: 
- Vedat, burası ıtaliba lıizim 

ev değil, dedi, burada tavuk var, 
yarulınıı;ım. 

- Öyle ise çabu!k çı&: oratlan. 
- Bir dakika miisaade Mr-

cl.ii6iiımü ibulayım. 

- il3ir !kibrit çaksana. 
- !Kibritim pardesiide .. 
- Hadi çabuk çı.k, bizi tavuk 

hırsızı zannedecekler. 
- Bir türlü ~ü bula

mryorum. 

- Hemen çı'layorwn. Fakat 
bir türlü pardesüm.ü bulamadım, 
ki .. Bana kibritini atsana .. 

- Kibrit yok, iti bende .. 
- DoRrusu pardesiiomü de bır.t-

kamam yani .. 
- Ala .. Hani anla.mı:;"Onım.. 

bu işi, insan nasıl olu.r da kendi 
evini bulamaz .. Sarhoş ıkafa .. BöY' 
le bir be:aya çatacağıımızı bilse:r
cf.:ın .senink ıtelir miydim? Şnn
di QMtan tıy\ml\l!itum. Rahatm1 
bırak da ııel sürün buralarda .• 
Suet.zlllktan da öleceğim. 

- il3ir dakika bir daklka.. 
O sırada Vedaduı başı üstün

de Sa>caman bir horoz uçtıu: a• 
vukat wıun uzun ufladı ve yor
flln lbir hareketle kendini bir ta
"111 üstüne hı.rakı.yordu. Başı uy
lwsuzlu.ktan düşüyordu. Yirmi 
<Wc:i!ka f(eçtil!i halde Ahmet Rı
zanın tavuklarla müsahaibesi 'Qit
meınişti. . 

Vedat. nihayet bağırdı: 
- Yahu ı!e!:ı:niTecok misin? 
- Geliyoonmı.. .• Geliyorum, an:> 

me. oardesüm ... 
Vedat basını iki avucu arası

na alara!k. ııözlerini yumdu. Tıv 
vuk.ların bai(nşınaları ıtittikçe 
~alıyoruu. Bazı köşklerin pen
~ereleri ..c;ıldı. Baıtrısmalar Ve
dı.. ~ kıtlaklrrıru patlatır l(föi o
:ıu.,"Oı."<iıı. ı:o,-k1ıu ve şöyle dii
şünciü: •Hll\"V.ın herif! Yoğw't 
ve ıtiızel şarap4.r vadederek be
nı cai;ırdl. S-"md..i onun yerine is· 
tasyondan buraya :kadar yayan 
ıteliı> bu tavukları -.'inlemiye ıtel· 
dil<.• -

Yorl(Un!uktan bitmişti. Ya~ 
yavaş daldi. Bir ara Ahmet Rı· 
za: 

- Pardesiimü buldum. diye 
baiiırdı. Haydi .l(idıyoruz artıık. 

Vedat uvuıkluyordu. Birisi o
na yaklaşı vor bır şevler soruy~ 
ve kapıdan dol!ru bağınma]ar, 1(\1 
rüJtıiler gelıyordu. Kumızı ön· 
lôJlo:lü bir l<adın elinde bır fener 
duıımuı; bır şeyler mırıldanmalt
tırvdı. O sırada Alıımet Rıza !iı:.dı
na yaklaşıı:ı: 

- Böyle söylemiye baklmıız 
,.ak. dedi, ben avukatım. İşt< 
tr.artmı. 

- Kartınua !büyacmı yo'k bt'· 
mın. Bütün tavu:klannn kacır· 
dınız. Ne yap~'Elll farkında 
ıımsınrz? Bllj!Ün yarın bu ilrulUO" 
ltaların yumurtaları civciv ola· 
caktı. Kartınızı alın Gizin ol91.Ul! 

- Beni tuıtmı.v~ \lf!rasmavın. 
anlıyor musunuz? Bana Vl7. ıtel.it· 
Adı.m Ahmet Rıza. Burada i<:ÖŞ
kfım var. Beni b~ri<:~ tanır. 

- Burada avukat falan Y~· 
- Su martavalı kime okuyor· 

ııunu:z siz? Köyde herkes tanır 
beni. 

- IMerak etmeyin. şimdi bek
çi ııelecek. Biz buranın bütün hal· 
lr:uu tanırız. ve sizı hiç gömıe· 
dlL 

- Nasıl olur? Burada S .. el= 
on senedir oturuyorum. Köşkütll 
de var .. __., ,_ .. s · ? Bıı· - ıHA,~ .,..., ası ... mı ya. 

S . · ik" .. .. dahil rası B... . . . ızın oyunuz 
sağa düşer... .Aşainda, buradan 
dört kilometre uzak ... 

- Hay Allah müstahakını veı;· 
sin. Desenize ya~ yoldan ıtelııll' 
fim. 

Tavuk ve köpek 6eslerine in· 
san sesleri de karıı;mıştı. Bu her· 
cü:merc içinde Ahmet Rızanııı 
8e6İ. yükseldi: 

- Bir şey yaprnıya teşeb~ 
etmeyiniz, zararı ödiyeceğim. Siı 
karşını7.ıda kimin bulunduf(uı>U 
bili'.YQr musunuz?. 

Nihayet sesler yavaş, yavaS 
duruldu; Ve uyu]tlıyan Vedat, 
oınuzunun şiddetle sarsıldıj!ııll 
hisseder l(ibi ol<lıu. 

inhisarlar Umum MüdürlUQUndan 
I - Keşif, şartname ye pl8nı mucibince iıdareınizin Erzincru:da 

yaptıracağı ahşap idare binası ve teferruau işi !kapalı ızarf usulile 
ftt&ltmi:ye konmu.ştıur. 

ll - Keşif bedeli 17783,16 lira muvıildı:at teminatı 1333, 73 ura
dır. 

ID - Eksiltme 12/VI/94-0 çarşani>a günü ı;aat 15 de Erzincan 
müstakil mfufürl\lAıünde yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün İBtan'lrulda Ka'bataşta levazlJll .~~ 
tm.bayeat şubesi veznetıinden, Ankara, İzmir Baş müdürlü!klerllY 
den •89• kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya ıo?ireceıkler ıOOhürlü tekili mE!ktupların: ıt~· 
ooni veısaikle yü2Xie 7,5 l(iivenrne parası maıkobuz veya banka t~' 
nat ııpektuplarını ve şartnamesinin (F) bkramnda yazılı veııı; 
kalarını ihale günü e.ksiltıne saatinden bir saat evveline yani (saa 
14 de kadar) Erzincan müstakil ıOOdürlü.iiiine m.-kbıuz ıınu\uıbil•IY 
de vermeleri lazımdır. (43.UJ ; 


