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aarruza 
l.aOn ile lns. rasında 
Muharebeler Basla 

Alman Hücumu Kırıldı! 
Fransız hava kuvvetleri Alman 
şehirlerlne15ton bomba attılar 

............................. __...__..._,_,._.~ 

Reisicumhur 
Bu sabah lstanbulı 
Teşrif buyuruyor-
İnönü dün ak~am Anka

radan hareket ettiler 

---
T .... latanbul ikdam• Tel. 2:4300 

' • e 
Kanh 

• l 

Reynaud Kabinesi istifa etti! 
ANKARA, 5 (A.A.) - Rei

sicumhur İsmet İnönil. bu ak
fBID İatanbula hareket buyur
mu,lardır. Reisicumhur İs -
met İnönü, hareketlerinden e\'

vel Baıvekil Doktor Refik 
Saydam, Mare,al Fevzi Çak
mak, Vekiller, C. H. P. Genel 
Sekreteri Doktor Tüzer, Müs
takil Grup Reis Vekili Rfıniı 
Tarhan, Ankara Valisi Tıuıdo
ian. Bııriciye Genel Sekreter 

_J .. 
BlR ALMAN ACUR TANKI - MOTOEZi: ALMAJl KUVVBTURllnnN BJR GRUP .. 

ı
Son una ka·ı· ingiliz Tayyareleri 
dar harp 

Çör fi l, lnııiltero•İn 
icap eılerH Jlflyülı Bri
tan;y• ada•ını ılo terlte
ııierelt /mparotorlafi,lle 
harbe tleoom etlecefinl 
•öylemelde /,.~ili• lm
pot•lorlutunan •onuna 
lıador dayanmalı o:ııml· 
ne lercÜm•n olmu,tur. 

Yazan : ABl&IN DA VER 

1 nıtiliz Başvekili Çörçil. A· 
vam Kamarasında 24 pnlUk 
Alman taarruzıı.nun blinço-

aunu yapb. Kuvvetinden, seci -
.resinden ve azminden emin olan
lara bas cesaretle bu fena ıün -
lerde, müttefiklerin u&"radıkları 
majlubiyet ve felaketi açıkça an
latb. Cörçil ne yaman bir adam 
olduğunu bu son boyanatile bir 
kere daha isbat etmiştir. Har -
bin bu buhranlı anında, verilen 
ıı:ayiatı olduğu &ibi söy lonıek, 
hakikati milletten, dünya efkarı 
umumiyesinden ve hatta dil~ -
mandan saklamamak, ancak bti
yük adamların, çelik iradeli in
aanların yapabilececi bir şeydir. 
Çörçjl, zayiattan bahsederken 
töyle demiştir. 
•- Vukua gelen muharebeler

de, yaralı, ölti ve kayıo olarak 30 
illin ıkişi kaybettik. Malzeme ba
kımından kayıplarımız, çok bü
yüktür. Şimal cephesinde rn u
ilıarebeye iştirak eden bütün nak
liye arabalarile zırhlı tankları -
mızı ve bin tane top kaybettik. 
Bu kayıp, ümit ettiiıimiz ıtibi de
vam etmemiş olan askeri kuv
vetlerimizin ııeoislemes.i için, ye
ni bir mühlet istiyecektir. Bu 
mühletin uzunluğu veya kısalı
jı, memlekette li!ÖS\erilecek gay
rete bağlıdır. 

Fakat, ordumuzu kur\arm ış ol
rman11z, bize, şu vakıa üzerine ~ö-
2ümüzü yumdurunaınıalıdır kı. 
Fransada ve Belçıkada ııayct 
muaızaın askeri bir feliıkcte u.R
radık: Fransız ordusu zayıflamı&
tır. Be!çfü;ca ordusu kaybadıl -
rniştir. Butun Manş limanları, 
bütün straıejik ncticelerile d_ili;
manın elindedir. 

Ya burada, yahut Fransada, 
hemen hemen pek yakında, yeni 
bir darbe bc'klemeliyiz.• 

İngiliz Basvekili, kötti vaziye
ti, bütün çıplaklığile anlatırken 
müttefiklerin son mağlubiyeti 

(Arkası 3 ii.n.cii. sayfada) 

muavini Seynıen, Matbuat U- Rh R J... • d • • p 
mmnMlidürüSelim Sarper, ur, !llD va ısı, rusya ve 
Mevki kumamlanı ve Emniyet 

·~ ~~:::~~ tarafındau ugurlan- F rankf ort' u bombardıman etti! 
• YUNAN iSTiKLALi / . .. "". . 
·~MÜDAFAA EDiLECEK Alman askeri üsleri ve BALTIK DEVLETLERi 
. SOVYET KUMANDA-

Fransız orduları ba.skumandam 
GENERAL VEYGAND 

Paris, 5 (A.A.) - Almanlar bu ı 
sabah fecir vaktinin ilk saatle-

rinde Manş sah ilinden Laona kadar 
uzanan 200 kilometreyi l(eçen ııe
niş bir cephede taarruza başla -
anı$lardır. En şiddetli Alıman ta
arrullarının baslıca islikametleri 
orta Somme'de düşmanın cenup 
sahilinde muhafaza edebildiği bir 
könrü başının bu!undu.i!u mın -
taka ile Eise'in şarkı yani meşhur 
Chemin des Dames'in altında bu
lunan ailette kanalıdır. 

Alman orduları b~kumarıdanı 
General Von Brnuchitsch 

Sabahleyin saat 4 de pek şi<L
delli bir toocu ateşi ile beraber 
pek ~ ııniktarda hücum tayya· 
releri pike suretile Fransız !hat
larına taarruza b~amışlardır. 
Bunu müteakip piyade ~tleleri 
hareıkete ~eQmişlerdir. Bu sa!bah 
saat takri,ben ona kadar hiç bir 
tarafta hilcutrn araıbaları görün· 
mediui askeri mahfillerde kayde
dilmektedir. Muharebe devanı et· 
mektedir. Şimdive kadar l:ıaşka 

(Arkası 3 ii.M:iL sayfada) 

Reynaud Kabinesi istifa etti 
PARİS, 5 (A.A.) - Havas Ajansı Bildiriyor: 
Gece yarısı, Daladier, yanında kabine arkadaşları olduğu halde 

Elysee sarayındau çıkmış ve Rey naud kabinesinin istifası bildiril
miştir. 11,eynaud, Reisicumhur Lebrıın ile müzakerededir. 

"' ' - . ~-: . - ' . 
-· 

z.man~;!:r~:::"f ih- depoları tahrip edildi SINQA HARBEDECEK 
tiyıar biıtiin millet Clatanı 
mütlıal•• etlecdttir. Dedi 

Yunan B(lft'ekiti Meta.ksas 

Atina, 5 (A.A.) - cMilli genç
liık • teşkiUtırun 7000 Azası h uzu
runda konuşan Başvekil Metak
sas, şunları sl!yleıniştir: 
•- Bugün rahatız, fakat fır

tına yann birim ii.urimize de 
çökebilir. Biz kimsenin malı olıın 

ı Arkası 3 üncü. sayfada) 

yeni silah1ar veriyor 

Sovyetler bu devletlere muharebeler oluyor Müthiş 
Londra. 5 (Hususi) - Hava ve 

Harbiye Newretkrile İngiliz A
miralliği beyanat neşı;_ederek 
Dünkerk'in müttefik ordular ta-
rafından sureti tahliyesinden do
lavı meıınnunh·etlerini beyan et
meıktedir. 

Hava Nezareti o esnada bam
_bardmıan tayyarelerinin Dün -
ket1k üzerine yürüyen ·kıtaatla 
şehri bombardııman eden batar
yaların üzerine mütemadi hü -
eumlar icra ettiğini bildirmiştir. 

(Arkası 3 üncü. sayfa.ta) 

StokhoJ.nı., 5 ( A.A.) - Kaunas
dan alınan haberler. Baltık dev
letleri ile &ıvyctler arasında as
~eri i:,birliğinin sıklaştırılacağını 
teyid eylemektedir. Harp takdi -

(Arkası 3 ii.ncii. sayfada) 

alınıyor 

İtalyada harp havası esiyor, hail' şehirleri hoşalt
mıya başladı, şehirlerde ışıklar karartılıyor 

Musolininin bugün bir n~ 

tuk söylemesi muhtemel 
Roma, 5 (A.A.) - Havas bildi

riyıor: 

-
rnış olması İtalyanın muharip va· 

· ziyete ge(.'Illesiı:ıin geciktiği ma· 
nasını tazarmnun ·etmemektedir. 
Filhakika Duçe için ne kadar e
hemmiyetli olursa olsun herhan
gi bir kararı ittihaz veya ilim et· 
rnek için Nazırlar Meclisini top
laınıya ihtiyacı yoktur. 

YENİ CEPHEDE ALl\iAN ORDULARININ KARSILAŞACAKL.\Rl FRANSIZ AGIR TANKLARI YôBtlY08 HALiMDE 

Hemen umumiyetle !beklenildi
kinin aksine olarak Musolini'nin 
pvasetinde dün (?Plamms olan 
Nazırlar Meclisi ltalyanın ihtila
ıra askeri müdahalesine dair esas
il bir karar ittihaz etımeıniştir. 
iba'ha doğrusu içtimaın sonunda 
-redilen tebliğde !bu ıı.oktaya 

1ıiç temas edilmemiştir. Bunun
la beraber, ıınecll!in zahiren bev
nelanllel vaziyet ile meşgul olma-

Hakikatte vaziyet eski nezake
tini muhafaza etmektedir ve dip
lomatik ımahfillerde olduğu ka
dar Roonanın ecnebi mahfillerin-

(Arkası 3 üncü. sayfada) 
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M. SAılfl Kıt 

Y suf Paşa, Giri !stanbu vdetinde Pa-
dip x ta n.u.ı• kızı bedi y getirmişti 

Fırkat. Scıkernareler, Turhanlar 
orta' a ıkınca alide Sultanın 
h:..\.. mh i qo ,.;ede kıılmıstı. 

Mah Pevker. 'hilkim olduğu ci
hetle padişalml ıstediui nedi.mli
i!e kcn has bende"l\ııından Yu
suf a·•a~ı tav ·~ er!ad.i.. İi:ırafum 
de kabul etmiı-'ti. 

Bu. Yusuf aiTa aslında Joief 
!Maskm'İç nır.nında bir Hın-att:ı.. 
Yusuf ağa i.smile sarava Bostan .. 
cı olmu tu. 

Ma ı Pe' ker Yusuf a~aya rnef
tundu. Daha ooilruım. rum karısı, 
Y usııf aı?a ıle hem beıımi safa 
id1 

SLtltan Ahmetlen a. yalnnc 
kalan Yusuf ağa, Mat. Pc kerin 
teveccühüne ,mazhar olmuş bir 
bende idi. İ.>te, bu defa nı.ü.k.a-

Iaraık rum karıııa, Y ıısufu, 
ag,., a nedimi has olaz:ııl;.. veri-

o 

ai?a yek ien Yusuf paşa. 
vezıri Sila tar: ned""ımi has 

. Hirvat :m yü-
Yii üdü Türk: İ.mı:1ımı

tor _unun. ru!di:mi. bası cl.d.ıı. 
A.ı ık her IM> iş zııhıı:r ederse 

Y , f pasa va sorulııvo du. O. ııe 
de > o olu rou. 
Sınra her bir usul kanun \ 

hi · nda olarak Su.itan Muradin. 
Sılfiıhtarı ve nedimi ı:a
san nesi varsa yeni Sila tz.ra. 

d.ı. 

tafa paşanın t.'L'ısic atı. da
ire! ri, al'a'-' rı .konakları 1ı,.,... 
ikala.rına mal olmuştu, Ç n!til, 
Sultan Lbrahim böyle ferman cy
lerr ti. 

'(aotan paralık münhal oldu. 
Gi l in Yu.suıf pasa!~ 

Gıride sefir icra olunacak. ser
dar liızım. Gelsin Yusuf paşa' .. 

B uırut ~ esasenı ga; . 
ve cesur bir adamdı.. Flıka H:r
vat mdan da v:ız gecmezdi. Bü
t..in ınaiyeti Hırvat ·mü.::ılümaıı
laroı. 

Yu.>uf pasa harp islerine Yiikıf 
olıradı"ı halde cesaret.in.in ver
dilii az>mlcirlıkla Hanye.nin fet
]11;12 muvaffak o1ınuştu. 

Y ıısuf pasa, Gridden İstarıbula 
avdet ~emn l)aıdisafıa otuz ta
ne güzel ruırn kızı iTe tki antika ı 
!rtitundan b~ka hediye getirme
mişti Hal•buki bir colqıara. mal, r 
lriirl<. mücevl.er. anber bedive a- j 
mcsi lıizımdı. 

Yuııuf n~ hediyesini ııL 
görenler tan Lbrahiımi fitil
Jvnı.i ·e ı.a.Iadılaı:... Onlar şö,rle. 
diyorlardı: 

- Padışahım, kendisi aıim ve 
vafir mal ceıneylemiştir. Size 
get.;1 · i lıedive hletir ... 

Padi~ah, kandı. Valide Mah 
Pey1:er S tan, 'Yusuf paşasını 
kurtaramadı. İbrahim pa:;avı kat
lettın:li. Vııkit ki.,~ ortası idi. Sul
tan İbrahi.m saraya davet ettıği 
Y uf paşaya hemen donanma 
ile Gıride gi.iımesini ütun Gi.ri
din. fetlınlunınasım e:ııretti. 

Y uf paşa, tersanede, Iümit
"'"· t2ım e, İçel sahıH.,rind'e 
Ad:ı larda gemiler yapılmakta ol
du~unu, baharda anların hazır 

laca$n:L aıılıır hazır olanca ha.
r6'ret mu.karrer olduğum.ı Lsanı 
münasiplç söyledi. Ve sözlerine 
unları ila-,e etti: 

- Padişahım, şimdi kıt od.a
sıdu·_ Sefer yapılamaz .. 

Snltan l!bratrim, !t=h.. Ia;piird'ii 
Ve: 

Hava ağır ve sıcaktı ... Gökyii
zü kapalıydı. &ada sırada ılık 
bir rü~giir kalkıyordu. Fırtına 
galecektL. Ctlurd•k. KA>uı.nım• 
yor, gözlerimi meçhul bilı nok
taya dikmiş ouruyorduın... El
lerimi tuttu: 

- H, aretiııi.z- vur. dedi. 
dJuau ..,.[e samioW, ö-yle can

dan. söyledi ki, gözle.cim yaşu:
dL Halbuki onun önünde ağla -
ma iııtemiyMıfum. filimi e~ -
rin en ~ektim: 

c- Cir şey değil d'H"ııır, hf 
aö-nır biraz ateş yapM. Neyse, 
em lRıraya basta ğundan llala -
Mtmei: için çağımıadım. 

- &rlıalde evle~ 
bahsedecelı:ııiııiz? 

•Eter hi.ı:aı leHÜÜi ebey -
elim, kaloil ~ söyli;ıemcyedk· 
IİBI, drua tu.tıulanktı. B- bil. 

• 

- Sen kendini bir hiııınet et
tim mi sanırmn?. 

- Sen bu kadar hazine mi sar-
fettin ? .• 

- ········· 
- Hanyeyi fethettin ama ora

aa Cu.:u.nan bir ala} u.cl ı.uıa a
man •erdin? 

- • a .arı ile çekilmelerine 
müsaaae ettin?. 

Y .suf Pa.}a, susuyor, sonunu 
be · ;rdu. Nihayet, da; arıa
madı: ce,·ap verdi: 

- Gerçi hazine sarfettim. Fa
kat o sa~·ede Hanveyi fetheyle
dan. .• Memaliki is!iı. ;yeye ili
,-e e\'ledinı. Namı şahanenize a
man veıımek maslahat iktizası 
idi. Nakzı aman<lan. sakınd 
Gıride. lrulunnzdan fa:.ı:Ja bir İŞ' 
göımiye muktedir hendeleriıın:: 
varsa anları memur edi.n... Ser
dariıkta: gözü:ın yafı:tur. 
Deyım:e; f':ıd4aJı k pürdü. Fa

kat Yastı:f paşaya bu sözlen toık
ça yleten kendisfoıfen zi ·ade 
Valide Ma:iı Peyker Sn l t;mrn me..-

ı ve h= ili.. · dı. 
uf aşa, pad • h n kendi

r-

- lersin? 
rnıa git! 

pasa, ııo-
ıı:~ ce•öJP verlı: 

- 5.ıır_dı se van:tı de,....tiklir. 
G=lemez. • akti gehnce. emri 

aneıuz veç!ıile harEket olu -
nur. Dedı. 

Vay bu11u söyli:ven sen misin?. 
Pad ı . a a, karsı .k-U\"lTlaık, emri 
pao a 11. ı dinlun1emek .. 

SWt .lbralıun, tepinerek ve 
ıımruldanru sılup Yusu.f paşa

rım ilzeı·ine yii.rüd.ü. Bir yandan 
da ba~, .vor 

- Boa t.aneı başı!.. Boetaneı 
başı! .. 

- Kaldır şnnu! .. Başını kes! .. 
Se::.inı.. kes! .. 

BostanC'I başı, tereddüt efımiş
ti. Huzura giremiyordu. Hiç Yu
suf paşanın kellesi kesilebilir 
mi'Jdi7 .. Sor:ıca, Valide Sultan 
adamı ne yapardı?,, 

Huzurda bulunan, sadl"azı.-rrı 
Salih paşa, defteııdar Musa pa
şa, sarav erkanı şefaat i.çin pa-
ı:li ayağına dü.ştiıler .• 

Sultan İbrahim, tepiniyordu. 
Ve baı{ır<yordu: 

- BoıstancıL Bostancı tııı.rr. 

- Kaldır şunu! .. Başını kesL 
Sesini ·kes .. 

Sadrazam bu aralık Valide 
Sull:ına gizlice haber J'llladı. 
Fakat, Va;ide Sultan gclinceve 
kadar ... B0,tancı, Yusuf paşayı 
aldı. Huzurdan çıkardı. Bir 
kernend!e pasayı ·boitdu. 

Çok ııeomedi. Bır kac dakika 
ITT'.Cti. \-alıde Sultan, eteklerini 
!<rolamı.-, heyecanla gelıyordu. 

Lakin, Yusuf paşa. boğu1mu:; 
ta-;lıkta yatıyordu. Rum dil

berinin altlı basından ;ı;ıtti. Ba
şını örterek huzura daldı. Ve
zirl •r... Ayı>kta sessiz kalırnış
larrlı. 

Y uf paşa, a~ni zamanda pa-
şa damadı idi. Padişahın hem
şiresini tutuyordu. 

ZaYallı Yusuf paşanın o 11.e
.ce Sultarı h~dan bir de QOC1> 

iitı clfrrı:'"a".Y a ge lm işti. 
l ArJw., vıır> 

setti~im için d'erfıal: 
•- Evlenıniyeceğiz Raif de -

d.im; size vaı:ınıyacağun., 
'• sessizlik olda, Raifin de

rin derin nefes aldığını duvdum· 
nihayet biraz sert sordu: " ' 

c- Neden? 
c- (:ünkii bea evl'enel!l!lt bir 

m dleğilim. E'vlenımek İslemiy:e
rum, .k.oı:luıyorwıı. Ben valışiyiııı, 
keyfine buyrnk, serbest, hür ya. 
şamak i~in yaranhmşım. Size 
karsı büyük bir şefkat besledlgim 
haWe, llu hüniye#mi Wa ede
~uğ;-
·- yır ...- i{in <leğı 

gözlerinıiu. iç• ba . ıa;.. sa 
yalan söyl.i;ır......,.ia.iz: hnia.... 
Bırmw lııaşka. bU se beı.i olarak 
Ned.Uı! 

•- Ba.o.a. """ Raif... bm~ ,,... 
kiyonı.uı ... Benı s.iaiıı. hem tle 

"" 

-
feri idare· 

ı 

Bir manif atu- ' · -" İthalat hirli lstinye h:o-
1 

racı dün 
tevkif edi di 

yund ınşaata 

başlanıyor 
ı he ye"!!_ 5.:!__çimi 

t3ir kısmı yapıldı, diğel"' 

ieri bugün seçilecek 

MÜŞARED.tl' q_MÜLABAZATI, bÔ ÜŞLER VE DL'
YL'SLAR YAPAN ESKİ •CERIDE-İ 'l'ASVİR-İ EFKAR• 
YENİ ·TASVİRİ EFKAR. GAZETESİ NE.Yİ BE(lli.'JİR? -
KARAGÜZLc'i' ÖL'.\iEDt1'iiNi İDDİA EDEN cYENİ SABAH> 
GAZETESİ miLT.İ.LMESİNDEN BABSEDİYOK! ... ' -

Sayın Bay Selim Sabite: k-ta ve gaziiıobırda iıı ıören a-
~'elinı olduğunuza inauiyoruz, danı> diyeınez miyiz? Diye ne • 

Suçu fazla fiatla pazen 

satmıya te bbüslür 
Dün şehrimizde ihtikar yaptıjtı 

iddıasıle ilk defa olarak manifa
tw·a taciri mahkemeye sevkedil
mi.ştir. f..:ldia ve talııkikata göre, 
hiıdi.se şudur: 

Hakkı adında bir toptan mani
.fatura tüccarı Balıkesirdell. ,ehri
mize gelmiş \'e mal alıp götüı· -
mek üzere evvelki gün Sultan 
Hamamında Katırcıoğlu hanında 
toptancı manifatura taciri Mus
tafa Bilile mi.ı.racaat etmiştir_ 

Mustafa E .ıa.I, Hakkının istediği. 
60 anlinı en.ndeki emPE.ime üze
rine maımuf İtalyan pazcnini, ma
nifatura ithalat birliği tarafından 
metresıne azami 37 ,5 kuruş sa
tış fiyatı tesbit edilmi> olmasına 
raii;meı~ t-0 kuruştan aı;agı vere
mı veceğini sö ·Jen:ı:i4tir. 

1:Lı:kk..."t!Il Ticaret Mudürlüi(ü
ne kayetı ii1'erine. iki ,memur 
'( Jı:ı:deri.lerek vaziyet tetkik edil
JXıiştir. Miista a Billl ll)«ll;llTla
rın istediü · Alınan nazenine de 

yyen olan 42 kıırwı yeri c 
48 kurll" 1'.ten:ış, b ~ara
sına başka cins pazen de karış
tım ıya teşcl:ı'..xı etınu.stir. Mtımur

Iarın huzurunda ustafa Bili.!, 
Haklaya evvelki cevabı tek
rar etmiş ve bunun üzerine bır 
zabıt yapılarak Mustafa Billi. 
Adliyeye ve Dördüncü Asliye ce
za ım al:: kemes...ı1e verilmiştir. 

Dün vapı.lan nııu.lıakeınedıe 
Mustafa Bilal, Hakokıyı fazla ımal 
toplıyanlardan sandığı ve mani
faturacılar birli~i tarafından Ana
JuJuya mal sevkedenlere 10 top
tan fazla mal satılımaınası teb
liıt edildi~i için bu tarzda hare
ket ett4ilni söylemiştir . 

Neticede ma'hkeme, müddeill'
mı.mıinin talebile Mıntaka Tica
ret Müdürlüğünün ve manifatu
ra illh~titçıları birliğinden bazı 
maltı.matın almrnalli ve birliğin 
reisile umwıri katibinin şahit o
larak celpleri için muhakemeyi 
7 lı.aziraıı.a talik e1ımi$ ve MUBta
fa Bi.liılin de Milli Korunma Ka
nunu hükümlerine tevfikan tev
kifine karar vererek tev.!rif eyle
mi•tir. 

v LA'l'ET 

Şehir ve Limanın emni· 
yet işleri 

Yeni tersane ıçm 
soo<lajl r yapılıyor 
Tıız!ada yapılacak te-rsane 

için 114Z>O"hklm"a b~lanımşhr. 
.&I ti.rehaıısı:ılar tarafından arazi 
üze6nde sondajlar yapılmakta
dır. 

Diğer taraftan Deniz YoUa.rı 
"m"m müdiirü dün İstinııeııe 
giderek burada ııapıla.cak yeni 
iıı.~aıın hazırlık!arile meşg·u! ı 
olmuştur. l lk olarak fabrika-) 

; kırıla çalı~an yüzlerce anı.ere- ) 
ni.n fenni bakımları için koy
da ıııkanma yerleri ve dws sa
Conlaı'1 yapılacak ve bir de ~- · 
çi!ere malı sıts lokanta binası1e 
miid iiriuet öiılası inşa oluna -
cakıır. Banda.11 sonra es~ in
saata gecilerek ko!lı<n her ta-

~ ra1'ıııa rı.JıDımkrr 11o:pılmasrnrı · 
) ba~1an&eaktı.r~ Koqıın ıığ olan. 
, dip t1rafı te"nnz!enerek deriıı-
; leşt' ·ile<:ektir. Bıı Wer bu se-
( ne biı'rilecck ve nıiiteakiben 
i veni atat erin kurulmasına 

91 ışil<Xck-ıır. 

Elem .. Jer 

3322 talebeden 1758' 
zi s~n f geçli 

Eleme imtihanları evrakının 
tetkik olunması dün ikmal olun
musıw·. Neticede imtihanlara 
3322 kız ve er.kek taleb'Cnin işti
rak ettiği Ye bunlardan 1651! inin 
mu vaffa.k old.u,ğu tesbit olunmuıı
tur. 

Bu keyfiyet de imtihanlarda 
muvaffakıyetsizlik nisbetini.n id
dia olllııduğ-u l(ibi pek yüksek ol
madı;;ını RÜsternWıtir. Maaınafil:ı 
cevaplarırun iyi olduR<unı• tahmin 
edenler olurlarsa bunların evrak 
imtihanları kendilerine kanaat 
gelmesi için tekrar tetkik oluna
caktır. 

lltTl8.AT 

Yeniden d•mir getirirecti 
Amerikadan son günlerde 500Qİ 

tondan fazla demir gelmişse de 
bı:mlar memleket i;ı\.tiyacuıı kar
şıiıyaımamıştır. Ticaret Vekıiletı 
Ame.ı:ikadan yeniden demir getir· 
meleri için tüccarlara bankalar
da yeni akreditifler açaca.ktır. 
Vek~let bu hususta Maliye Ve-

5efuin ve limanın emniyet iş- kale ti ile temastadır. 
!erini görüşmek üzen. uün de vi-1~--------------
lıiYet seferlıerlık ıni.ı.d.ul'tl, jandar
ma komutanı, poota, telgraf mü-

üri.ı ıle telsiz bıQ mühendisinin 
i.;ti.r.-ıkile \il vette bir toplantı 
yapwnc;m. 

Yıldırım ceza!ırn 

Taksim, Tarlabaşı ve Galata 
semUerindeki bakkal ve fırınlar
la sebzeciler ün .Belediye Reia 
m av · Lı'.ıtfi Akso_yun reisli~ı:>
de bir kontrol heyeCi tarafından 
ani ve sıkı bir teftişten geçiril
mistiı. Netic>!de pisliği ve. maJ,. 
lan11ın bo:ı:ukluğıı gör- en 6 d'üJı:
kana c y:ıldırmı cezası. .lı:esilımiş.

tir. 

keıodinoin Jıeıahrna ımutamip olu
yonmı. .. Annenizi müteessir ede
re:Pim için üzülüyoı anı. Eğ'er Jta .. 
bil olsaydı, ıize flierhal: «Yarm 
e•lener ..... dertinı. Fakat maa
lesef bu kabil değil, böyle bir 
söz söylememe iınlin yok.. 
•- Derfml<le ilfüön i>tı•ları ni

şanlanmadan ev\'.el düş.ü.n.ıuüşsü-
nüzdür. Ben niş_anlı olduğumuza 
kıaıidim. Eiier ş_imdi fikriai:nlen 
caydııtızSa buruın. bir sebebi Yar
olu. Bn sebebin ee olduğumı. iiğ
re11J11Ck istiy""ımı. 

.Kemlini vicdaa. azabmdan kur-
tarmış it için ısrar etliy<Jl' 
gibi gıol i &ana; lle' vannı-
yllt'ağmu bt'iyyen · y ..... 

•- Verdiği iz ka:ııan ımııtta- ı 
mu plilıa? Ej;u zam-la biri
lıi:rioaize ılıoha Wla yalrıe•._a!< 
.ı.na.k niınftrktik. BaDıı:tki 
yakmla-4zt. Birihirn.D ı.r. 
bDÇn ""T evve iıı.den ...,, -.. 
za~. Bıı l<ifi değil mi? 
rimizi Si: 

0

)-.Z, fa.kat •kad~ 
C1l ve ~e. Si:zee belki ba 
au:habbet yetişir, "- göre i ... 
yeti~ ş. şazit hri
baht olurum, sizi de mes'ııt ed-e-

K ·ıçük haberler 
. ....... . • * Gemi inş<riyecilıği tııh.."ili için 

İngilte •eye git mi; o!&?t 32 tai.e
bem<ı: me1 ·~ gelmek 
üzere htı•eke eı~ı ·!erdir. Talebe
krm bir iıafuı.ya fta.iırr ge!-m.eler-i 
beklenmektedir. 
..;.. Haliç 't'llP lannd4 yaz tem/esi 
15 l\a.=iTmı:dıı tatbike lı<ı;Jı.macı.k
nr. 
* Eınıelki. gün 23,!lO kil.TUŞ olan 
ıııtm diin. cie n,s:; ~ta ı.ıı -
ıur.'.mı;tır-* Ş eh.n.'ıw.izıfa bufumnckta 0!411 

MaaTif VeTci?'i Hasn. Ali Yiiui 
dün Gü..-ııl Sım! fftlar Akademi
sinde bazı tet~ bufıınm111-
tıır . 

mem. Senelerce anlaşmadan ya
ş_ama.ktaıısa, bu. gıdaya fratiaa -
maktaıısa, bir ır;:ün liiraz muzta
rip olmak ıtafnı iyidir. Bu aefi. 
ceye varmal için uzun uzwı dü
şii'a~e de emin afıitirsi -
,.;., Raif. Sık görü~nıiye lıaşfap 

11a~fırma-ı, anı.ımzdaltr bağ kuv
vetlenecek yerde z;ıil!ladı. Ya bü· 
tün. bütün birleşsek ne olacak? 

n için dostça ayrılalım ve 
""6t kalaLm. Bir gün ben[ dii~ü-
nüp: akJu varmış!,. dersiniz. 

• llii7le lteadi a~lriırufe 
ntiicf•fa yapr;yH V:f!' ... ya aş 
ya--Y"'l ilna emy .. tl.ıun. Onun da 
~ i;fn istediği ı..;rıhı. Bau 
saım:;ı. iıeyeca.u katm.r.ı:ı. Omıaıa
rm kalhh*ıı, l:ıtti vMda -
n-'- ağ,w il Jiik kafd~ 
tım,. ""- için miUDetw
.ı... Art! lif olmn diye ....,,at 
dllwıo:. girüıliiy91' BllDll 
lıi!ıHtWn:, ~ &.nıretti, &ıı 
.-~::uı.ı...aım reden geldiğw 
""'rınınk, hea .te müphem ı:-.,.-

Fazla km- adı . .&nrJDa 
- 4'lllna ....... Baii ÇIJ ıliirist, 
mi • adam. .... • -
~ıkh""fn'Omıa :ra?men cok ii:rii'f.. 

Yeni kurulan ithalat !birlikleri
nin idare heyetleri intihabına 
devam olunmaktadır.. Dün kah
ve ve cay birliği kin yapıl.atı. se,. 

çimde. Mustafa Lutfi Gök, Şev-
ket ATuav rak, Hüseyin İzzet Alı: 

ancak ne zanıan aduıızı ağzımı - den sormuyor.sunu.z ve neden. 
za alsak, hatırımıza - Sizce mer- garwn ve komisyoncudan bu '!& 
gu? Lehcei Osmaııüle - Selimin kilde ko uşmuyorsunuz? .. 
(cv'emi 4ffa1in1. geliyar. Siz ha- Bunları geçelim, bunlar sizin 
lim sdim bir kişisiniz demektir. İstanbul valisi ve belediye reisi 
Ge k kavaidiniz ve gerekse a- için dün: •Kırdar me!Jus tayin 
Jr:id'eniz Lelıcei Osmaniye bağlı ed.ilip yerine Serdar gelse> dedik-
ıleğil mi ya ... Sarsak bir · ·yaı:a ten sonra bugüu: .Kı)metli ve 
adını sormıqlar. Halinı.. ceva- çalışkan vali ve elediye reisı-
lımı veriru!e giilmüşler: cSert ol-- ııriıh diye hahset.ın"11iz gibi hiç 
seu. w. ha edieı:sin!... İstirdat ka- de sabit olmadıjpnızııı, türlü se
bilinden bu f.ı.kracığı karaladık - batsızlıklarınızın birer nümwıc
tan sonra lr.rliın sefun birzat oldu- sidir. Fakat ömrünüzde bizim re
ğunuza .kani bulunduğumuzu tek- siın sergilerimizden birine bile 
rarlayıp Sab· olduğunuza inan- gitmediğiniz .halde •.Fransa~a v.e 
madığımız e iııanamıyn .}ımızı bıllıassa J>arıste resım serg:ıleTı-
·ıa ed 1i A nin. ç<>k eheınıui-

Osman, Manoel Saoorta, İsmail 
Hakkı Tecimen, Kleopold Ano -
pold idare heyetine seçilımişler
dir. Bunlardan Mustafa Lufıfi 
Gök ile Şevket AJ:bayrak birin
ci ve ikinci reislii'!e ve komite a
zalıklaruıa: da intihap olunmuş
lardır. Mürali:ipJii?e de A"ami se
çilmiştir. 

Birlik umumi katibi ve komite 
reisi olan Ticaret Vekaleti mü
messillerinin muvafaktı olmadan 
birlik !ili:. bir is yaparnıyacaılı:tır. 
Dı<•er birliklerin çalışması. da bu 
şekikledir. Buırün de demir ve 
k:alav bir!iğiı:ıUı idare heyt>ti se
çilecek tir. 

~il:e övüıı:'::-- -~ ,- - YAZAN: yeti varıiu:, çün-
L~- ~u İ kü. her scı; ıde 

nüz_ ·~"""''. e- SelaA mi z:ı.e ~ed s derınız sızden litakal 4.000 1eıü 

----<>-----

Tayyar erimtzin denıze 

bomba atış talimleri 
Bu sabahtan 9 ıhaziran pazar

tesi gunü a<samına kadar Bakır
köy ile Y e.şüköy arasındaki sa
hadan denize doğru be> mil için
de tayyarelerimiz tarafından 
bamba atışları yapılacaktır. Bu 
sabadan deniz vasıtalarının geç
mesi manevra !?Ünleri menedil -
miştir. 

Tırhan bugün havuzdan 
çıkacak 

Üç dört aydanberi tımıir edil
ruekte olan deniz yollarının ka
=ede Tırhan va'Pllrtl bugün Ka
sı:ınnasa illıvuzların<fan. cııkacak
tır. 75 bin lira kadar ruasraf •gi
den vapur yeni bir hale gelmiş
tir. Bu-günlerde .l.\ıtaınnarada tec
rubeleri '·aoılacak ve sonra Mer -
iin hattında i:;lemi.Y.e i:ıaşl,.Lva
caktır. Vapurun süvariliğine Aziz 
kaptan tayin o!unmu:;ıtur. Eski 
~ÜYari Mahir ile İ'kinci kaptan 
Sükrü ve üçüncü bptan "'·-'ılıi 
açıi(a çı.kanlınuşlarıdır. 

Osküdar tramv y 

zam 
rınd 

Naklive verı<ile.rine yeniden ya
pılan zam münasebetile Üsküdar 
tranıvaylarında da dünden itib.ı
ren biletlerin ücretleri arttırıl
ımıştır. Bu suretle valruz mevcut 

sürsailı biletlerden 8,25 ve 12,75 ku
ruıılıııklarla 2 nci mevki a.ktaı:ma 
U,25 kuruı;luk biletlere ve 6 ku
ruşlu~ 1 inci mevki, ff,50 ve 8,50 
kuruşluk 2. nci mevki bileLlerinc 
10 ar para. zam oluıııınu.ştur 

MAAJr.11' 

Use kamplırn 
b~Lyor 

yann 

Şalıriımtzdeki liselerin 9 ve 10 
ııncu sınıflarında yarından iti'ba
ren asli;cri kaı:mılara başlanıla
caktır. Kamplar 15 gün müd
dette devam edecektir. Bu yıl tak
ımil kamplar nehari olacaktır. 

düğümü ~nl~rdu, Beni teselli 
etti:-

•- Arkad'aşlıktan bahsediyor
sunuz Pervin. Bu ark.ada lığa 
lwWan şe.IJııat ve nıuhalthelin .ıe.. 
•ecesini ifade ve tariften ieizim
Size hayra ı:ın Penin!.. Si:ıi: (O

cuklu.i!uııuwu.beri tawyorwıı. 
Her zaman ;,.; kaJbli id1niz, bu
günkü gibi, geoe kendinizden :ıi
yade başkalarını düşünürdünü:ı.. 
Bütün soğukkanlılığınıza rağ -
meu, deı·in hey~canlara kapıl -
ma.k, hülya luırmalc kabiliyette 
..ı..ı~:-w:za ve kıındiııizi h'lllla 
.r:tğııı.e liznngefdiği zaman le -
br.r hnır olduiuıruza da eıni
ainı. İşte bu yii:ıd'eJı sizi ia.y he
~'?"' ... Siz ideal ;,. ·y -.na-, 
tmk'J'P5tzlD &elJT
YOr5"-Z, Hayatta tam, ekme! 
fı~ saad'.et yolı±or. Olu:nı ile me
sat " yı ı.:. 1 etnrelisiniz. Bu 
da makbul bi:r saa.dettir ... Ye.r )'ii
..W.de bizim iı:dinanıız gı"bi bi.r 

i7dıivacı kolıul ed<ırek n mes'...t ı 
olarak ııek ç"1ı: · an vıı:ıdm_ · 

( Arlbı.n tıllf' t. 

çok sabitti. tablo teşhir edi-
1292 de Rod ;ıa kaleme al - lir. Bi2im zavalL. seı:g' i -

clığı • ümı.nı.,\ etlebiyatL Osma- nıizde - is elli, altnıııt par-
lliye. eseriııin 132:1 ılaki tabmıa ça resim ya varılır, ya yok -
ilk. sa,·f· nı~ ista,ıbulda basıldı- tur, acaba böyle ı "tevazi sergi-
;;. g. nnek. · ia i.stınıbull adı- lerimiı için tantıwalı bir dıo ver• 
nı kuUaıuuayıı> ~kisi gibi gene nisaj usulU ihdasına ne Jüzuın 
Koruı...uıtiı ·ye oiiye yaınıu;t.u:. Siz vaı:?• Demenizi küstahlık heın 
ise - Ehilzziya Tevfik merhumun de nankörlük telakki etmemek 
hayrülhaiefi - siz kırk yıllık •Ce- kabil midir? Babanız Ebiiz:ftya 
ride-i '[a vir-i m.lr.ı biı' kalem- Tevfik ınerhwn, vatau sınırları 
de •Ta irı Efkir> gırzeteıoi. 7a - içinde biı: iki t.alılo ile aç 
pıp cıl-Ltın~z 'bu seh!itsrzlık y·etiş- resim sergilerinin vernis j Y~ 
miyoı:m gibi, üıdelik d.e kırk pılmasına candan tar;ı!tar oldu.-
yı lık , uşa ıe at ve M"lahruıatı jiu için Kodosa süriildii; bu eme· 
~Görü>lcr ve dü~iinüşlcr. şekli- line nail olamadı. Siz adile öğim-
ne sokCUl<tau ,..,,..., altnıa da Sa.- melde olduğunu:.< babanızın bu 
bit · nzasını atıyor•unu:ı. Saliit enıelinin tahakkukıınn gördü -
olduğunuza nasıl inaıurız? Siı nüz. E<-tha nıirası l\'Iatbaai Ebüz-
herloalde sabit olınaktıw. ılyade ziya U.. .;aç Tilık ccssaıuınm tab-
carı.kl d 1ılomatsmc<! losu var? .. Hangi reüam1 teşvik 

Her ue hal ise: 
ıı:~sviri Efkaı·· gazetesinde 

cVatandaş ti.irkçe yaz!• ilıtarım
zı •im ımı. Anka.ada açılaa no
sim sergisi hakkında cA..A.. A
jansı şö.vle demiş: .Ankara re-
sinı sergisiniıı vernisajı yarın a
çılacaktır. 'erıBsaj kelimesine 
bıyık altıntbn !Wpllriiyorsıınuz? 
N den? .. Neden lvkaıı.talarıJUll -
da. hizmet eden!ere «Garsoıı. dir 
ye hitaıı edi o.nımırz? Günuük
ten k.lğı.ıiımzı çtkaı:a.oa ne ka
dar cK yo ver...,eğiıu dJ,.. 
ye soırn.akta ae mana bulu.yoıı -
sunını? akinecinizlc Ironuşııı: • 
keıı niçin •Pedal. cfr; ısunu.ıı? 
Her şeye ra~-nı.en yayasınız, bel
ki de . uföderie \'İtes, debreya · 
ve sai>'.e demeden anlaş...a:run U. 
kim olmadrğnu bilmezsiniz, fa~ 
kat cS · itilin. i lr.alıullendiğjniz 
luilile F ı bıiI3 cfirak.. 
t.ıiliikki ediy owı112? .• 

Ankara nsim seı:gisi hakkıa
ia Vernisaj yerine: cDavctli!er 
için hUJu.si küııat resmi yapıım,._ 
ıır diyemez miydik?• buyuro -
:J&rsanuz. Komisyon yerine, cBu 
işde saua kaç para açıktan k.ir 
(ıkaTM:a~z~:t Garson yeriıre: «lo-

EN ı,.OK KUL

LANILAN KE.LİMi: 

Necip Fazıl ile Peyami Sa
fa b"'>başa vecmişler ve tetkik 
etmişler: 

- Son. üç yıl içinde en çok 
kullaıulan kefiıneler haoı:ile
ridLr?. 

V c.. Şu neticeye vasıl ol -
muş far: 

- Bütün dünya matlouahn
da en çok knllamlllll ıter 
harp, tahşidat, hazırlık.. Keli
meleridiı:. 

Bunu Nanemollaya hal.-er 
ft;l'll:üU de: 

- Kliring ve takas .. ı unut -
IJIU~la! •• 

Dedi. 
HARBE 

GİRERSE 

r.ı. Zekeriyaıun merakı da
ima sormaktır: 

- İtalya harbe girerse n• 
olur?.. • 

l\fuharebe Balkanlara ırele · 
cek mi? .. 

Sovyetler ne fılemde?
A!manlar aç mı, tok mu? .. 
Dün de, yine .jtalya harbe 

girene. bql.ığıın makalesiınım 
koynruş. 

!" "'11.IOJnolfaya, 
- O zaman ne olor üstat?
Diye sordıını: 
- Bunu Zwriyaam kendi

si:ndaı s,,.,sa.o:a •• 
Dedikten soma, ilin etiil 
- Değişen şey, sadece a.r -

manyadan öıı.ce İtalyanın nıaj 
lıil>iyo;ti olur. 

ve tcşçi için bir tQk etüd aldınız?. 
Türk güzel san'atlcriııe ne fay -
danız dokundu da bugün Türk 
ı:esim scrgjsini hakir göı·üyor 
czaval.h,, diyorsumrı:? .. 

Ebüzziya Tevfik oğlu Velid e
hndi; isterseııU :,cınsiycli siyll
set nüktesini bulduğu için Hüse
yin Ca.hit Yalçmı kıskanıp Çenı
lıerlayn'a hiiaum ediniz, ıazet1'
nize ilan bulmak içiu İstanbul 
valisi ve belediye reisini evvela 
acı tenkit wnra da bol bol poh
pohlay1u1'r, fakat Tiirk dilini ve 
Türk güzel sıu'atlel"iui rabat 
bırakınrz. Siz- kr, gazetenİZ'ft ve
cizeLe.ı·i şcrhediyors.unU2; «kişi 

noksaıunı biLnek gibi irfan ol -
ma:ı:. vecize~i kııfağın.ızda küp~ 
ol.sıua;, 

• .,. 
Sayın Bay Cemalettin Servere: 
Üstadını sizi bugüne kadar ta

nLmadığım için kendime güceıı -
dinr. Siz ki', «Hayal üstatlanıu. 
ayrı ayn tan.1tm.ak isteıni siniz, 
şahsiyetini hakkıruia uıaliıınat 
vermişsiniz, Karagöz ve tiyatro 
hakk•~da konferanslarınız \ 'ar -
PUŞ ve ben ki, tiyatroyUc sade te 

(Arkası 4 üncü sayfada) 

ON PARANIN 

KlYl\tETİ 

Traınvay[ara on paı:a zam 
yapıfdığı malumdur. Fakat, bu 
mal Uınu ilam edenler kimler 
oldu farkınd'a ııusınız?. Ebüz
ziya zade Velid, Bürlıan Felek. 

Nanemolla da bUAım farkı
na varmış_ olacak .k.i: 

- İkisini de taıurım. Me -
tefij!e kurşun atacali: kadar ci>
mert değillerdir .. 

De-dtltteır sonra, ilave etti: 
- Yalnız-, end~ ederint pi' 

yasada metclik buhranı b1lşla
mallllL 

AMERİKANIN 

HUD-VDU 

Baldvim 
-İ1tgiltere11in hndııd'a Ren-

d başlar .. 
Demişti. ~di Amerikalı • 

lalı da 
- Amerika<ıın lıududu t'ran~ 

sadadır .. 
Diyorlar. Nanemollaya bu 

llaberi verdim d.e: 
- Zaten, ben bi•im çacıığu 

:timdilik coib"afya okımraktaıı 
menettim. Kimin hnıfııdu ne
rededir, kimin hududu ue'l"eue 
olaeaktır?. Bütün bunlu yeni 
kitaplara geçtikten sonra. oku
ma yasağını kaldı~aeağım •• 

Diyerek devam etfü 
- Fakat, Amerikanın hudu

du Fransacla olduğuna gö111 
yine haia hudutlarııu nıiifla
faa etmiyorlar?; 



Alman ve lsviçre tay- j Al!l![lkı 11aaılaş1 
DilD bekbııııt, önilm sını tıı1ll 

ela tlpJ4 y ii.-S - .. pnç bay .... 
dan biri, c..J, ' .._mc1a, 19-
lienbift durup bir: 

yareleri harbediyor =alt~ı••~uı ram 
muıtamlekalar 

- &yvııaah! 
ıflr ... StırdL Soma, heme ~ 
m priye çevirip adlQ'a dojnı 
ellldi ve sal elile &Ol ı• ı ini m
tarak yamndakiae tı;wi•ıa _. 
terdi: • ~~ -

lsviçreliler iki günde altı Ruzvelt yine Reiaicam
hur aeçileçeji anlapldı 

- C" "'• _. ..._ 
lui, ................... ! 

Alman tag_qaresi düşürdüler VlllİDJlllllllı, 5 (AA.) - Yeni re
ialHt devnmi için Rei9icıtmıhar 
Ruzvelt'in intihap edilec~ kat'l 
llUI'ette anlaşılm$Jr. Şilr'llfO mün
tehiplerinin yedne vame.ı. rei9 
mavinini inbhap&aıı ib9rei Ulıao
callı:tır. Demokrat ııartı.ıııin 1ıa • 
una.cağı talunin ediliyor. 

Şimıil Jtp ' • ~ llılıil, en ııı
._ Wr \ 'ıaıau;ys yanaşıp o
Jııpbi ' tı. Fakat o cinria · 
Mı ' Wl)a bensiyeo bir teY• 
..... i' ieiıı çaresis, o tobaı .... 
.U lMarpini takunya ııibi, tilı
talt tiktak di;re s1irilliliyerek '* 
lıwıduracı aramak lizmıdL 

Bcrn, 5 (A.A.) - Ordu ıı. · 
lru.mandanlığının tebli~: 

·Dün öğteden !0107'11, Alman 
haı-a filotillıilan, JSrırlcnfa ls
fliçre arazisi üzerinde açm~lar
dır. Müdafaa karakol talft/are 
filolarımız. düşmanı karşılamış
tır. Glovelier civarında Boeco • 
urt'a iki tıeya üç yabancı ta11ııare
nin d~tüğıi sanılmaktadır. Bir 
lroicre pilotu ölmi4tür.• 

Bern, 5 (A.A.) - Ordu ııenel· 
klll'II1avı. dünkü hadiseler hariç, 
İsviçre dahilinde vukua ııelen ha
va carpı~aları hıılldcında aqağı
daki tebliiti vermiştir: 

•Cumartesi ve pazar günü, ls
vi,..re aTazisi üzerinde bir çar ... 
pışma esnasında üç Alman tayya
resi düşürülmüstür. Saat 16 ile 
17 arasında Jüra hattı civarın.
cı.. d ii.;ürülen bir tay11arenin dört 
Jci(ilik miiTetetbatı Clltlliftiir. 

Bir tııyııııre fiJons. TranMya 

1 
doğru uçmakta idi. llfcıl'm olıı.
ııan se beplerde1l dolayı, bir ııı.
ııare bu gruptan aynlmatıv. Bir 
saat $01ITG, lsviçre Jüra'ı ü.ıeritt
de, Teleme"t ile Porrentlıuv -
sında üç ta1111aredeıo miirekkep 
4 Alman g~ MÇ1l'IOl/CI baflamlf" 
tır. Bir lsvi(r, avcı taııııareai, 
bunları kovalam~ ve bir Al111GR 
tayyaresine at~ ~•rnftır. Bu Al
man tayııaresi, lsviçre hududl6-
nun öte tarafında ııere d~ 
tür. 

Baı;ka bir Alman tayyaresi PG
zar nünü Yverton civarında dü· 
şürülmüştür. Bu taware, Ce
nevre civarında lsviçre arazisi. 
ne gi~ 'De taınıare ddfi batar
wlarımn at.,.ine maruz kalmıf
tır. Tayyare yere indiği zammı, 
mürettebatından bir k~ kendi
siıli kaybetmi$ ve gece öımiif 
tür. Bu tal/Y(fl"e mirettebatu& • 
dan iki kiai nıtenıe edilmiftir. 

Cuidad Truiıllu • Dımıjaique 
Cumhuriyeti, !i (AA.) - Carai
lbea denizi lııon!eranıA, A~ 
dev letleriııe ait bulunup istiltlil
Jerini muhafazaya muktedir olmı
vaa müstmılekelerln, Amerilıa 
Cıanhlnıyetlerinin mandası altt
na alımı&sına mütedair takri
ri taadilı: e11ıniştir. 

B. M. Meclisi 
Zonguldak- Kozlu Demir
yolu inşaaaını tasvip ettj 

ANICARA, 5 (A.A.) - B. M. 

Öyle allllD.a fimdi herkes o ... 
baı kopuk Ukar;iılıia kaldın
.. çıkanlıiı ti\tak tiktak ..,,. ... 
rine bakarak pJiimstiyer " ,.._ 
...U. kacain da bu &iililm·are
a. ~ Çamlıca lıailaınum 
kinm ~bi kaanyocdu. Nilaa,,_ 
.. ktı ki, elacak p deiiJ, ikW 
A birbirine •enk olsun da h•· 
bsin dikkat oazarıw çekmesia! 
4ı.e tatta, ba sel• sai iKar;i· 
.ı. teka!l&llı da cekip kapar:lı ft 
eski tiktak lillrtak yerine arblt 
çift ökcenin çıkardıis: •Tikitak Ü 
tiki tak, tikitikitııı.!. nakaratı ıııra- · 
ımda raddeyi tuttu! ' 

OSMAN CEMAL KAYGD.I 

·------------·· 

Fransız yaktı Sark MOSKOVADAKI INGl
Ordulart Kumandanı LIZ VE FRANSIZ EL

Suriyeye döndU ÇILERI DEGISTIRILDi 

Meclisi buıgün Refet Canıtez'in 
Başkanlı~ında t.oplanarak Nafıa 
Vekili General Ali Fuat Cebeso • 
yun talebi .. . ~ldalt

Kczhı aras~ kilometrelik 
bir hattm İ.n.jjasına dair kanun li
vi!hasıru müstacelen m.'~akere ve 
tu\;ip ey lem iştir. 

Meclis yine 'bu il;ti.maınd'1:, bey
nelmilel sıhhi mukaveknın tasdi
kine, devlet memurlan aylıkla
rının tevhit ve teadülünc dair 
kanuna bağlı cetvelin maarif ve
kaleti kısmında deği:;iklik yapıl -
masına ait kanunları kai>ul eyle
miş ve Türkiye - İsveç ticarnt ve 
tedıye ~malan merbutalırun 
tasdikine dall' kanun liıyifıasının 
da birinci müzakere.sini vapını,ş
tı.r. 

Aekeri 
Vaziyet: 

Yeni Alman taarruzu 

~ arp malıarebesinia y• 
~ ni safiıası başlamıştır, 

İngiliz - Fran5tz kuv
vetleri Diinlcerk mıntakasını 
tahliye eder elınea. Almaa 
Baskı..ıınandanlığı, 200 kiloınet
relik bir ceptıe ü:.erin4e bir ta- 1 

arruza ha~laınak kararlnı ver
ANKARA, 5 (A.A.) - Oılıene

ral Wev«ımd'ın müttefik ordu
lan umum kumandanlıı:tı.na ta
~ ını u.ı:erine ~·ramw: şark ordu
ları kumandanlığın.a tayin edil
miş olan Orgeneul MüleUıau&ser, 
Türk ricali ile laru$mall üzere 
Anka.raya gehnq ve Reilicum • 
hur ismet inönüye arza ıaziınat 
ey lem.iştir. 

General MitteMıauaer. Bari • 
ciye Velı:ili Saracoı:?lu ve Genel
kurmay <Başkanı Mareşal Fevzi 
('akmak tarafından da kabul e
dilm15 ""keodileri ile mülakatta 
bul~ur. 

Fraıu.z .kumandanı ..,...,W,e 
Geııel.kwmay Batkanı .Mareşal 
C'.akmak tarafından bir ii&Je 7.i
yafeti verilın~t.ir. 

General 14.ıtlelhaWISel' bu aa -
batı tayyare ile Sw-ı)'eye dün -
mü.,iür. 

Kahirede diplomatik 
faaliyet devam ediyor 

KAH.!RE. 5 (A.A.) - Kahire 
de diplomatik faaliyet devam et
mektedir. Baş\·e~ Ati Mahir 
Paşa. Haricıye Nezareti yüksek 
memurlan ile ~Uşmelerde 'bu
lunm..., miltealdben İn«ilU.re bü
yük elçisi Lampııon ile uzun bir 
mülılka1 J-""I ve llilıayel İta).. 
ya el9si Maunlini'yi kabul et
mıştı.r. 

lngiliz Tayyareleri 
{Bıışlarafı I inci ... u/ada) 

Bu tayyareler, Alrnanyada ııaz 
.ıHleı·kezlerini, salırınç \'<ıgonları
nı. iase ~!arını, Rıhuı-. Rhin, 
vadısı, Prusya ve Frımldtırt mın
takasl civarındaki ~!arı da 
bcımbııl'dtınaı ettiklerini ila \'e 
~. 

Dün l(eee zarfındlı atır bom
bardınıan tayyareleri dahilde "" 
uzaklarda olmak ii7.ere, ~ika 
ve Holımda l!'llZ d@opolarını boım

banı.ımaa etmiııür. 
As.ıari iiç .büyük petrol tankı 

yakılmıştır. Dii!er bir İngiliz tay
•·are Woo.u da Hol•mdada a•keri 
hedeflere yeni bir büclllll yap
mıstır. 

LON'DRA, 5 (IHll&Uılli) - Flandres 
muharebelerine 80 Alınan fırka
sı iştirak etnliftfr. Btı fırkalar -
d•m on ıa-i zıı:tıb ~ tırrıesi de 
rnolOrlü fırka idi. Zıdılı fırka -
lamı ta.krııben ~ iıir ni.ııbetinde 
ve} atı ut yan yarıya zayıat ver
mil oldukları tahmin edilmek
tec:lir. Ahnanlann kullandıkları 
ikı •bw;uk milyon ask<>rden ~ 
bin kiei Junrbettikleri sanılmak
tadır. 

~VA, 5 (A.A.) - İngi
m maslahatgüzarı Lerou.ııetel, 
Molotov'u ziyaret ederek Cr;pp. 
in İnı;ıillerenin .Moııiı.ova büyük 
elçil~ine tayini hakkında Sov
yet iı ü.kiınıeUnin agremanını ta
leo etmiştir. ~eman verilmiştir. 

Diı(er taraftan Fr..- masla -
hatl(iiurı Payart da Mololov'u .U
yaret ederek Lalıonne'un Fran
sanm Mookıova büyük e}çilibne 

Meclis cuma günü toplana -
caktll'. 

mis hulımmaktatlır. 
Sabah taoberi aluaaa haber • 

)el'e eöre, Alman taarrm, 
lopcuoun lı.ima~ e~inde, bilhas
sa piyade tarafından yapıl -
JlMlkLadır. 

tavirıi hakkında so:ıtJet hüilli- ! Balbk devletlen· metinin aıtremanmı talep etmiş-
tir. Bu aıireman da verümittir. 

Demek ki, 191R klasik taar -
ruzlarına mii~bih bir taarrın:
la karşılaşmış bulunuyonrı. O 
samana kıyasen, )·egıine yeni 
inıil Pike aÇ9.Şlarile biicum e
den tayyarelerin istimalidir. 

Norveçteki Alman 
kıtaab imha ediliyor 

PAR.is, 5 (A.A.) - N<X'veç el
çfilii, Norveç, Frano.ız ve Polon
• alı k..ıtaa tm, düşmanı Qember 
irıne almıya maru( olarak hazır
lanan plan mucibuı.c .'larvik 
lbölge~ınde ilerlemekte oldl.ığu
nu •bildırmektedir. İ.>tirdat edi
len arazinin tatnir ameliyesi de
vam ediyor. D~an arkaooında 
birçok ~lar bırakmakta ve 
bunlar imha edilmektedir. 

-

Yunan istiklili 
(B~tarafı 1 iııci ı;ayfada) 

şeııi almak arzusunda değiliz. 
- Buııu Yunanlılar hiç bir za-
111411 ııapma;; - fakat elimizden 
hiç lıir ı:aman ka~.rnıak istemedi
ğimLz kendi malımız vardır. (al
kular). 

·( B~arafı 1 inci $O!(fadaJ 
rinde Baltık devletleri orduları, 
Sovyet kumandanı altında çar
pışacaltlardır. Bu sebepten. Sov
yetler Birliği, Baltık ınemleketr 
leri ordularının takviyesi ile çok 
alakadardır ve bu ordulara mo
dern teslihat vermektedir. Yeni 
silahlar ile un>iyet peyda etme
leri icin askerliğe yarar her erkek 
irin altı haftalık manevralar 
organize edihııiştır. 

ltalya ordusu 

Askeri mahafilin kanaatine 
göre. :ıırblı hiicımı arabaları -
DID taarruzu gedbniyec:ektir. 

Sunı&1 ıla kaydeclilmelHlir ki, 
P•loaya ve prp hUtlud..Ja, 
Bel('ilta .-e Holandanm i!tilii
smda oldalu gibi Alman hava 
kuvvetleri uzak ınıotakaları 
bombardıman etnıemi$lerdir. 

s.m- ye Ailae anMndaki 
askeri harekata dair mufassal 
haberlere intizaren. muhare -
beain cerey811 eclecqi ve de
rinliğine elarak orpaize eılil
mi• elan ilk Fransız ınukaYe
met hatları hakkında bazı iza.. 

(Başı 1 inci sabfada) bat vermek !aideli olacakıır. 
de de İtalvanın harbe iştiralci Bn. evvela Somme nehrinİll 
büvütı: bir ihtırr.alle bir ~n me- mensabınıhın Amiens'e i<a'-
selesi addroilın<>ktedir. Faşist olan ınmtakadır. Nehir eh<mt-
ricali arasında Musolininin per • miyetli bir mani te~kil etnıek-
şembe akşamı Venedik sara•·ının tedir. Ge(ell hafta muvaflaka-
balkoııundan halka hitaben bir yetli askeri harekatı müteakip 
nutuk söylıyeceğine dair bir $&- Framalar Somme'm ıtiınali kı-
yia dolaşmaktadır. ~·ısına yerleşmiye mın·affak 
Dığer cihetten ihtiyatların 'OlınıJ4lıudır. Soouoe'ın cenu-

sahsan çağrılma;ına cie,·am celil- bi kılısında pek meyilli iniş-
ciiiii alenen söylenmektedir. İtal-' ler mevcuttur Ye bu mıntaka-
yanın siliıh altında mühim mik- nın arkası bilhassa tanklara 

Boııle bir haliıı talıaddü et
m.eııni temenni t."tnıiyoruz., Fakat 
husule geldiği to.kdırde ~-urasını tarda askeri bulunduğu aşikar- karşı müdafaaya çok elurişli 
bilme/isini~ ki, qertç. ilıtiııar bü- dır. Memlek<>tte bir harp ha,·a· kii~ onnanlarla irüilüdiir, 
tün erkel:ler degil, sizler, kız ve sı esmektedir. Mühim "'hirkrde Soınme"ın gerisi de garptm 
erkekler de vataıı lıizmetine da- geceleri ışıklar karartılmal<tadır. şarka dojtru a~ılan nnm ve cle-
vet dilecelciniz. ( ıdkışlal" ı Daha şimdiden bir çok kimseler rin hmtılekler 't'Uıbr. Bil lııra-

Hııyatın yaşıımı1fCI deqer bir şehri terkecierek köylere ııilmclı:- dekler Almaa hiicum mihve-
şey olması için, insanın korku- tedirler. rine müvazi olarak geçm 
d&ıı oWqnll&l olrnıyan bir kanaati Ne\"}'Ork. 5 (A.A.) - İlaiyan Btt!!le ınnattna Jel Yetmekte 
_, ·~ u • • ··" · seyrüsefer acentası, İtal.van va- olup lıu ırmak ise bilha5Sll ka-
.,.IRA$l ou:&m qe ... iği, ico.uı- lıa- lın -"a.lıJdarla dolu l.ılyük 
llai d f d ı · / b purlannın hareket list<'Sini ahiren - ,. mı a e a e ımııe ıazır ıı - -zarla muhat olduou i(in 
ıu ••• ı- d ( 'lk l ) iptal e1misti. Bu~ün Reks \"apU· " nn-ı a.ım ır. "' ·ış ar "' hava ile yap&lacak kc•fi,·ata bi-

At . 5 fA • ı K th' • · nınun 28/6 da ve diı;er İtal'.'an • ' ına, .. ,.. - a ı ınerını, ~ ' le mani te§kil edttek vaziyet-
Proia ve Elefteron Vtıxıa. gazete- """'1İlerinin de 29/6 \'el tr."lrmuz- tNİr. 
lerı· b " At. A. da Nevyorkdan hareket edccek-ugıın ın:ı Jansının ı>a- Amieın mmtakınında Ahnıın-
za " ku 'k' ı '-'b' h kk da leri bildirilıııektedtr. · r 11\111 ı ı c><zı ı a ın lar Somnır nehrinin ceaep A· 
miitaU>alar \'Ürliterek. haricten bilinde kll(ilk bir kilprü Jıeşı-
mütaıealar viirilterl'k haricte, Kral Jor f un riyase- na Makillerse •e lrii) ik !tir 
dola$11lakta olan manasız !'ll)İa- • d l 1 k ehemmi.Teli haiz Lonko htas-
'· b. ·~ tın c op anan onsey ,..ra · ır nına\et verilmiş oklu- )Onu ile ~imendfifer haftman 
l!'tınu Yatmaktadırlar. Londra 5 (A.A.) - Kr:ıl, dün, kcmtrolft bitim elrmizıledir, 

Bu naz,.teler. Yunanistanın va- tir husJsİ konse·;e rivaset et.mi$- Somme üzerinde Amim•'den 
ziyctinin sarih !ıldcıı;mu ilave tir. Bı.ı konseı e, Çcır.bt:rlayn, baslıvıırak Crozat kanalının bu 
edi··~rlar Yunaııistanın tabi! ola- [,nrd Lucan, Lord Lkıvd. Lorıi ' nehre dök!ild!iift nolttay:ı ka-
rak kmdi dostlukları ve ittifak- CraiC!a\·on ve John Rcith iştirak dur olan kısmında Pran~l7. kı-
farı mc\·,;-.;ltur ve müsta·kil ve ctmL>tir. Lvrt Crai~a\'on, ~311 hiı- taatı Ram Te Pernme ara•ında 
hakkt hüki.:'llrani"e malik bir ciiselcrüı müctaiJJ \azi;-etini veni ınc\'zilerini i•lah etmiş~ ve 
d4'det ot:nıık >ıfatile, nıernlPkctin .bir tetkike tiibi tutturulmasının zapt~ttildcri ~·erlerde t~~ki -
laınımıiyeti \'e istikl'ililc kabili tc- icabetti~iıu "i>yicmi:,tir. ı lıit va"8rak köprü ba,ları vü-
Iü oldu/!u ııisbettc, sulhııerver .,ıde ,~irmişlerdir. o;.., Mh-

Macar - Sovyet eko. "lO!ilikasına azimkar bir suret- Amerika kuvvetlerı' 1 riniıı şark tarafında Almanla-
te devam etmektroir. rın ha !ıra hiirnmlarnıdan bi-

nomik femaslan ---o-- - takviye ediliyor. ri Concy ormanlarından (ık· 
Al 8 1 makfıtdır. Eter !na höcum 

Dl DAPEŞTE, 5 (A.A.) - Ma- IDAD • U gar Vaıington. 5 (A.A.) - Deniz Ailette rrmnkntı refmiy.- mu· 
mliteacldit zevat. Macar • Sov kültür anlaşması hava kuvvetlerinin miktaruu on vaffalı olabiline az aşağıda 
car ekonomi alemine ~ııp bin tayyare ve 16 bin pilota cı· ı· Aiııne ıHhrinin tabü maniala-
,..,.ı etıonornik ~aslarının yeni- Sofya, 5 (AA.) - Bulııar - karan kanun. Senatoca kabul edil- rnaa arparak kmlacaktor. Bn 
den b....,•ı iiaerine, Sovyet e- Alman kültür anlaşmas. akdi iciıı mişür. Ayni kanun müşterek A- ae.,ir Fransıdarm aıiiloiın mü-
kooooıni mahfüleri ile ı;ı<iorÜ!llne- müzakerelerde bulunmat< üzere merika etrafına vapılacak olan dafaa aıevailerinılea birWir. 
lerde bulunmak üzere Muskova- bir Alman heyeti dün akfam Sof- hava üsleri ceı>beri in;;asın.ı da ** 

HiUer, Alman milleU ~laauu lallar llarp 
(~ıkaleden ılevr•) 

ve ordusuna hitaben yiiııündcn ftal. •nua da lıarp işti 
ha a e-.eiııia -~ıaı bllnıi-
7"" ılıııtilıii. Falatt - rağıı"'°' i
taıyaan koıbık nı;asetind .. da· 
ha bli;yiDı: hh cesaretle vaziJeü 
-..W. Ml"I U"t etmemiştir. Çiin
ki. bciltere, IOD"PP kadar, d()... 
ğiişmelt azaıiaded.ir: Son lngilia 
nefeı ine, - hp'liz lirasına, •oa 
İngiliz toprajına kadar. 

beyanname neşretti 
ALMAN MiLLETi DUA EDECEK 

IU!ırer'in ll!llMmi brarııiıtu, 5 
fAA) - Ftihrer Alman milleU• 
neiıitaben 3$PibdMi beyann
yi ne....cm;ştir: 

Alman miUetioM, 
Askerlerimiz tarilMR tm büırils 

muhareberiai nwzıılferiııeUe bio
ıinMfleniir. Bir kaç hafta içift
de bir milyondan fazla dılimaa 
uir olarak elimize d~. 
Holaııda ile Belçika talim oımuı
tur. t ııgiliz ıeferi k1Wt>etlerinito 
büvük bir kısmo imAa edilmiftir. 
Diner bir k1Mnı uir 11eya Av
rupa kıtasından lcot>ulm~tur. ür 
Frıınsı.ı ordusunun me1>CUdiıieR
ne nihayet tıerilm.işPr. Rulw """" 
tııkannın d'Üfm4n inilüı11e1 wğ • 
rama..ı tehlikui çbedıil/11ft u.zıı.lc
!afmıştır. 

Alman milleti, 
H a"atlannı, nhhatlerini tehli

Uı1e k01111nık emsalsiz gayretler
le tarihin en f<H&lı bir hareketi o
l.ın bu neııceııi aakerler elde eı
mi•tir. Bunun ic ıı buyföılen iti
baren bir hafta müddetle biiıü.n 
Almanyada baıırak asılmasını em
rediyorum. Bu askerlerimizin şe
refine yapılacaktır. Bu rrdan baş
kıı ;; • l/ÜT& çanlıınn ~almasını. can 
•eslerinin dııalara kanşmannı -da 
emrediyorum. Alman milleti bun.
dan sonra oğullarına dualarile 
refakat edecektir. Çünkü Alma" 
~rl<aları ve · haL"a filoları hürri-
11et ve milletimizin i.tikbali ııii
nmda mücadeleııe deL"am etmek 
için btı sabah hareket etmişlerdir. 
HİTLERİN ORDUYA EMRİ 

YEVMIS! 
Führer ve ordu 'başkumandanı 

kıtaata a<ai1Jd&i emri yevıniyi 
~öndennictir: · 

Garp cephesi askerleri, 
Dünkerk düsmüstür. Bü.ııük 

ordulann son bakiri olaıı 40 
bin Fransız ve lngiliz esir edil
mi.<tir. Sayılmıya.cak kadar çok 
ganaim elimize gec;mi.ştır. Tari
hin en büyiik muharebesi niha
yet bulmuştur. Aakerler, ıize 

ol&• ihfnadna •cı.t.tu: ili. B~ 
ni inkisara uğratmadınız. Askeri 
tarihin n c:W'etürane ııl<iıu e111r 
.aıaz cewı etinııiz ff iluaa k..,._ 
ilni Clf01l. gayretlerinizle tatbik 
edı1dl. Bir kaç hafta içmde eıu. 
riıla fevkalade ceaur düşmanlar· 
la 11aptığı.n.az fiddetli muharebe
ler neticem.de iki detıleti teslim 
olmıya icbar ettiniz. Fransanna 
g&zİde fırlcalarmı itM& ettiRiz.. 
fnQiliz aefm kıwııetlmııi mcı!l
lti1:ı tıeya esir ettiniz ve oıılcın 
Atı"'1'1! kıtamıdaT& lcotıd.-z. OY
cfuntna bitim ciizıitamlırn karada 
ııe lumıda tıril bir rekabetle bü.. 
yük Almanya milleti ııe devleti 
i("i" giriştikleri hareketlerde bir 
ribir!erile Yont etmişlenlir. Harp 
:filowuızım kahramaıı aakerieri 
bııa hareketlere iştırak eımemış • 
!erdir. 

A '-erler, 
Aranızda bir çoğu Jeref salıa • 

amda ölmiif bir çocuqıı da yara
lanmıştır. Mitıeıiııurin kalbi e• 
deria ııe samimi şükran hiasile 
onlaT için re rizin için ÇU111<yor. 
Fakııt her çareye m~oat ede
rek ııaıi ve dııloa iyi bil' dılnua
nın meydana çı.i,."JrUl.tlna 1ıoıuoi ol
mıııa kanır t'eren İnqiUereniıı ve 
Fransanııı vlotolcrııtik Zimamdar
lım harbia det.'amını aTzu edi11or
lar. Arzuları ;ıerine 9etirilecelG
tır. 

Aıikerler, 
Bugiirı garµ cephesi tekrar ha

rekete gece(:ektır. ilk deJa o1ıı
rak diı.şmanı aörecek tıe ııenecek 
OOın ı,'e11.i frrka!ar size ittıhak ede
rektır. Milletimizin hürri!leti uğ
ruııdaki mücadele hayat re ölüm 
mücadele.si şimdi ve istikbalde, 
11le1'f1Lr p!ıinlanııın tahakkuku;.. 
çin harbi hıilıi en iyi ııııs•ta ad
deden Londra ve Paristeki dii~ 
mıın zimamdarları imha edilin
ceye kadar devam edecektir. Za
ferimiz keudiler 'e t'erilccek o
lan tarihi dersi teşkil edecektir. 
Bütün AlllUlllya fikren siziıtle be
raberdir.• 

A.aclık .,... ltarp .Uıliii, ya
şamak için ölilm göze aldmldığı 
zamandır ki, kaybolmuş gibi gO
~bir MH k-.ıır ve zafer 
mümkün olur. Çörçit, •Ya yene
ceiiz, ya ölttej:iz, ılerkea adı lıi
- .teğil, loepöaüzi.a lıilıliii diğea 
lıir devlet adamı pi palavra al
_, .... Oallll .atı ıı.öMeri, İn&ilia 
milleÜllio sarsılmıız azminin bir 
ifadesi ve tealıürüür: 
·- Ben tamamile eminim ki, 

eiıer herkes vazifesini yaparsa, 
hiQbir &eY i.lı.mal edilmezse, hilen 
olduğu ııftıi en iyi tedbirler alı· 
nırsa, adamızı müdafaaya. harp 
fırtına!ırnna, mJiim ve istibdat 
tehditlerine mukavemete kadir 
bıılund~ •·e lüzumu tak· 
dirinde bu mulal\·emeti, seneler
ce devam ettirebileceğimizi, bir 
kere daha isbat edt>ec$z. 
Sanıma d<adar <mÜ<'adele_fe de

vanı edeceğiz. Fransada. denıi -
lerde ve Okyanuslarda Ç2l'pışa. 
cağız.• 
E~r bu adanın büvük bir Jı:ıa

mt ram edilir ve aç bir hale bı
rakılırsa, bir dakika bile inanır.a
dığ1m bu takdirde dahi, İngılis 
filosu tarafından siliihlandmlan 
ve himaye edilen deniz aşırı mı-
ı>anatorlui'umuzun, Yeni Diinva
om kuvvetli adwnlarla Eski Diın
yayı kurtaımıra yüruyece,iii ili
hi sadte kadar, mü.cacieleye Je
v anı eciecenır. (Şiddetlı aıs.,.. 
lar) 

Cörçilla IMa söderi, orta:fa atı
laa sa.Ilı rivayetlerine karfl da 
bir cevap $etki! etliyor, Btı riva
vetlere giire, sezde llitler ile Ma 
solini, bir sulh wüzah.resi açıJ.. 
ıuaıwıı teklif cdeceklernılt, kabul 
edilnıcı..>e İtalya da lı.aı:be &ire
cegini ielıdit nıakanıuttia ileri 
sürece~ Büyle bir ~ulh, tabi
atile lıir Alnıaa - İtalJan ı.ulhil 
olacak; İngiltere ile Fransayı, 
maiJ6p r,lmadao mutavaat ve e
sarete boyun ei<fimıek pyesiıi 
takip edecektir. Çörçil. yubnld 
sörlerile bu borgmırn salh likır· 
dılarnıı şimdiden önlemek ye k.,. 
tirip atmak istC11tiştir. 

Almanlar taarruza geçti 
Bu harp, kil\" tlefa .eyWi.k: bit 

ulaşma ile bitttelı: lNr luırp de
ğildir. Bu barp, lıir tek -:r'an 
mlllauelıesi kuaamak "" llay • 
lıebaelale ı.itecek lııU 8arp a de
iilıl ir. Bu lı.arp. S111WDa bolar, 
iki taraftaa loiri -.kavut ııiun
CQ'a, 1ere ..uilİllcİye kadar de
vaııı edecek bir boks ıaaçı. eibi
dir. İngiliz - Fransız milletkri, 
tam ve kat'i bir nıajilühi)etc ni· 
radıkları zaman, ba~larınll ııe ge-

malümat alınamamıştır. 
YEN1 BİR MEYDAN 

MUHA.ruJBESI 
Bu sabah ille saatlerindeıııberi 

cepheden alınan bütün h:ıioerler, 
yeni bir meydan muharebesinin 
basladı~ını bildirmektedir. D~ 
manın siddetli gayreti, şimdiye 
kadar. deniz ile ı.on . Solıisonıs 
:yolu ar.asına teveccülı etmi<;tir. 
1NG1LIZLER DE YENİ MUHA· 
MBEYE 1ŞTtRAK EDİYOR 
LOı'iDRA, 5 (A.A.) - ôala -

hiyettar mahfillerden öjirenildi
ğ.ine göre, Soınme meydan muha· 
rebesine, Fransız kıtalarile 'bera
ber İn:ıQ!tz. kıtalar1 da 1:Ştirak ey
lemektedir. 

Amiensin iki tarafında bazı 
zımlt arabalar kendisini göster
miştir. Maamafiılı, şimdilik bir 
zıriılı araba hücumunun ~la • 
mtŞ olduğunu bildiren hiQbir e
mare yoktur. 

Paris, 5 (A.A.) - Reı.ıter: Soın
me üzerine yaptıklan taarnızda, 
Almanlar, ilk defa olırrak Fran -
sızların antitank yeni müdafaa 
9istemleri ile karşılanmaktadır. 
Bu reni antitaıtk müdafaa sis· 
temleri, kuvvetli !lllrette müda
faa edilen ve derinliğine teoobit e
dilen bir istinat n<>ktaları oerisin
den rnüreld:eptir. Bu noktalar, 
su hatları, rnmm rurette tırhltim 
edilmİ$ boş k.öyler ve sık orman
lar E'ibl tabii manialara dayan
maktadır. Hasmın mukavemetin
den dolayı piyadenin takip ede
mediiii tankların sızısiarı, pek az 
faydalıdır. BUll!Ünl<Ü ~· 
!arda, Alman tankları, bu tarz
da be)Jı..i suabilmitür. Fakal, he
yeü <mıumiyesiyle, Fransız hattı 
lı:.ırıJmam115 ~-
Fransız askeri maıbfillerinirı 

kana:ı' ne göre, 'biltı&SA ev'Vel· 
ce Almanlann leolıinde tecelli eden 
sıiirnria unsuru mevcut olmadı
tlndan, taarruzun ilk ııfinü müt
tefikler lehine olarıtk l!eQıniştir. 
Buciinkü hareketler esn3stnda 
mD:ttcfik hava lruV\-ctleri ener
;;k surette müd:ıhalede bulun
muştur. 

TEBLİGLER 
G ı Berlin, il 

lmen lebltil , (A.A-) - Al
- ' rnan ordulan 

başk.uanandanlıiit bu ak4am .... 
Aıdaki tebliiıi ~etmiştir: 

•Bu $4bııJı ord..ıar•ım:ı gı>ııiş 
bir cepke iizeri1lde FNUU or
ciasuna icara ıca ...... ı.a geçmiştir. 

1 
Muhtelif n<>ktalarda, b" me•zi.. 
ler arkasında inşa lıalinde bıdu
nan Ve.,..ıand hııtı. talırip edi
lerek, "1uı~abı ile ilam arasıııda 
Somme nehrinin ve Aai.Bııe - Oiıe 
kaııalınm geçdi zorlan11ııftır.• 

1
;;.;nam .. ...:-; 1~ (A!~; is.'.. ~ lecekse, mücadl'le1·i yarıda bırak-

-· • .,. Ukları takılir'6e •e •l ni fet.kete 
hazıran ak- .... ar elacaklanıu İlice anlamı• 

sam tarüıli Fransız teblıği: 1'uluauy"1'lar. Vaziyet bii)le o -
•B" sabah ~'"°" muharebe, !unca yüzde yarım zafer iün:di 

Amien•, Peronııe ve Aılette mın- ob.o dalai·~ektea h;qka ı;a· 
takalannda :;ıddctlennııştir. Duı- re )oktur. Kaldı ki, miiıtcfi.k.ler, 
men, lıilha,.,. ıa..ıc tıe hava kuv- ,·eni iıaW)·an harpte, ilk mey -
vetleri bakımından ınülıim oosı- dan muharebesini k3' bctınişler-
tcılar lıarekeıe geçirmi~ir. Heye- dir. Bu, boks ıııaçmıR lıirinci 
ti '"'"•miyesi illbarile bu lıticum- ra\Ulldu licıucktir. Onlar, ilk ra-
lar durdurulmuştur. Kıta!Arı. vuodu kaybffiace rinı;den ka-
mız, ta.U.:lar taraf•ndan geçıldik- (acak tabansız lıuk.s;,rlcrdco <le-
leri zaman dıılıi, işgal et~ ol- ğildirlcr. Öyle olnıadıkluıuı, 
d"ldan ıuıktalarda enerJik Rıret- Düokerk etrafındaki kalıraman· 
te mukavemet etmekıe ve meıı- ca ılöi{iişleri ve Çörçiliıı Avam 
zilerini muhajaza e1[lemektedir. Kamarasındaki be~ ana! ile fiilea 
Son 24 ıaat zarfında lıava kuo- ve ka•len isbat etliler. 
ııetlerimiz büyii.k faaliyette bu. tnıriltere ile Fransa, bu harbi, 
lunmuştur. Tayyarelerimiz, ge- kaunnbileceklerse. ancak sonu • 
ee Miıtilt ııe Ludı:igshaffen'deki aa katlar dayanmakla kazıınalıi-
"'ühim fııbrika!ar ile Mannheiın lirler. Çörçiliıı sözleri, bn soııu-
demir u ka4ar ••yanmak iraılesiai 

· yolıı lstıuy0111111a hücıım et- t-il C41iyer. 
mit ve Dııralıırı bombarclttııan ey- ABİDİN DAVEK 
!emişlerdir. Bıı hiicum!ar e.ma- 1••!!!!!!1!!!!'9'""!!!!!!11!!•!11!!!!!!!1!!!• 
anda, mühim ıı~ ma.a
hedlı edilmiftir. Kefif hava kutı
vetlerimizin ııerm&s olduklıın ma
lılnoat Mqaiıade, bir çok diğer 
iltasııoıalar ve luwa meydıııMan 
da bombardıman edilmiftir. 

Bonabanilwl• tJre AtJICl eaw .... 
!erimiz, bugiia ftin •• lridıı
,m.dnberi, ta.. kıtalanaaza 
kınıııetli trı'i~hereue bt&lta....,. 
lordır.• . 

PARJs, 5 (A.A.) - F~ 
Hava NezaretiniA tebli,iı;i: 

M -ttıaAıerl Pransoz hava 
kuvvetlerinin faaliyeti bilhe
pek bürük olmuştur. Bombar
dını~n fihlarunız, Mannı!ı heİlll, 
Udvuıshalien ve Münih de aske
ri hedeflere hücum etmişlerdir. 
Bir fabrikada yangın çıkmıştır. 
Çnk yükseğe kadar çıkan alevler, 
Fransız hududundan dahi çok iyi 
surette ~rü!ınckte idi. Yeniden 
Mtlnih civannda bir tavyare ı:no
törü fabrikası bonıl>ardımana ta
bi tutulmuştur. 

Tayyarelerimiz, iki J!rUI> halin 
de kalknuşlar ve ka.ra ormandaki 
projektörlere rağmen kendilerine 
verilen hedeflere vasıl o!ınuşlar 
ve S~ril'l,P.<n ve A~!lı şe
hirleri üzerinde ~!er yaı:muş-1 
!ardır. 
Dön~ Sıırn!!t: ve Sarrehue

mit"IU ci\•3rır.da ha\·;ı dafi batar-

yaları şıddetli faaliyette bıuluıı. • 
muşlardır . 

Gece bcırnbardınwı tav.rareı. 
rimiz, ayni zamanda SaiD1 - Kea 
tin Peronne ve Cambrai m 1Ma 
.kasında da büyük eiıenuhiyetli 
öedef1ere fiddetli bücımıleı' y .. 
lllllf)ardır. 

5 Haziran, şafakla tıeı:aber, ~ 
pbdep Lao&ı • &' " JOOluna 
kadar 'bir Alınan hüi:vma başla
mıştır. Oolı: büyük bir hava mu
harebesi \"Ukua 11elınit, ve hücum 
avocı hava lıu~. lıer da
kika .... lwiinde tıulundukla
rı kara kuvvetlerine çok müken> 
mel ve kuvvetli vardmıda bulun
muşlardll'. Fransız piyadesinin vw 
tıınkların:n her hücumuna, hava 
kll'Vvetlerimiz refakat eylemiş • 
tir .• 

Bundan başka, hafif tbombal'
dmıan ~farımız, çok yüksek 
bir taarruz zihniyeti ~termiş • 
lerdir. Peronne mıntakasında Yol 
!ara ve köprülere hücum etmek 
vazifesini alınış 'bulunan tayyare
lerimiz, hassaten şidıi<'Ui diit
man avcılarına raı{men. baraj
ları mrlamıya ve tesbit edilen 
noktalara 15 tı>n bomba atmı.ra 
muvaffak ohnuştur. 

Bütün muharebe meydanında 
bliyük Yan.ıtınlar müşahede edJI. 
miştir. _____ .__:y_a_h_a~r_e_ke_ı _e_t.miş_. :.'.:lr,.. ____ ..__:_~Y~a~v~a-eeknist:,=:__:·=ir~.--.._--.._-.__:ıo=r~p:İ.i:.:eL=n~.·~ek~·•:"':i~c-· ---- -------------• 
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Muharebeye, ilk defa Muaviyenin 
güzide bir fırkası atılmıştı 

6 Haziran Perşembe 
12,30 Prognım ve memlelcd 

111at ayarı, 12,35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, 12,50 Müzik: 

liıdJ in hrt<ası atıldı. Bu fa.. Çalanlar: R~ Kam, Vecihe,-- Ni<'in? .. 
- SUillln icin iki... <)gxwının, 

a:i oik> vardır. Onlar, henüz 
llayatta iken, Osnanın varisli· 
ili una~ .. Sonra, herkes 
bilir ki, CMma.n Asilerin tazviki 
~ bidı"ı va'k.it, han ken-

oiiııli, bmn • - o kanlı felake
'9 9iQı61stiyeıı llervaıı, sana a· 
ııWxılar lııoıııturdWar- Deriıal im· 
cbıt G-a ,.aıudeı..-ı için, sen
dnı riı:aiU'da bu1ıı.ndrılar... EPer 
~ Omıarı'ı cidden ...,weydin ... 
Ve omm bıa·"lltnul ciddi bir aJa. 
b l!östeıwvdin. mhal aakerleri
ııi """lavıp Mediııeye ,ııelirdin. Ve 
lıöyiece, o biivUk :faciamn iimine .. ~. 

Be.şirin, büyillc bir heyecanla 
~i bu sözler karşısmda, 
lilaaviye derin bir sük\ıt ihtiyarı
na meobur bldı. 

Bu ııırada, (Ka) llÖW ka
nııtı: 

- Ya Mıı oioe!_ Bstrin aiizle
ri hMr!ıdır •. Gel, bu batıl dava
Mn farii ol. Böyle bahanelerle 
b&alden wz <"e<'. !Ali\ ye biat et. 
;(Ali). tur oir -... b*srzı• 
..m eoı*... Sana ııene, IA:Yik ol
~ m ..... , wrecektir. 

ı kavı, (Ali) Din birinci fıri<ası lzzettin Ökıe, Okuyan: Mefharet 
karşıladı. Bu fırkanın başın- Sağnak. 13J5 Müzik: Halk tıi.r-
da kahramanlığı dillere destan küleri, Azize Tözem ve Sadi Ya-
o2arı (Malık bin Eşler) vardı. ver Atammı. 13.30/14.- Müzik: 

O gün öııleye kadar devam e- Hafif Müzik: (pi.), 
den muharebede. Abdullah bin 18,- Program ve memleket 
Halid, Malik oin Ester'in hüown· -.uıt cy<ın, 18,05 Müzik: Solistler 
!arına dayanamadı. ÖJUe stea - (pi.), 18,30 Radyo caz Mkestra.n, 
ih başlar, başlamaz, mukabeleden (Şef: lbrahtm Ôzgü~), Sopraııc 
vaz geçerek karargahına ce&il- Bedriye Tiizün'ün iftirakil.ı, 

miye mecbur kaldı. 19,10 Miizik: Fıınl heyeti, 19,45 
Her ııün, bazan bir, oaum da Memleket saat ayan, Ajans ve 

bir kaç fıri<a ortaya Ç>kı)'Ordu. 
Aakerlerle istelıiz ımuhareceler- meteoToloji lıaberleri, 20,- Milzik 
le va:kit ıreçiriyorlar... Soıaa, Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
yaralılarını ve maktfillerini top- Fersan, Fahri Kopuz, Okuııaıılar: 
lıyarak geri çekiliyorlardı. Semahat Ô.zden.sea, Melek Tok-

Ali, bu mWıareıbelere ~tiraılı: göz, 20,30 K01Wf1114, 20,45 Mü-
etmek '"ll tarafa dursun, mü.da- zik: Çalanlar: Fahire Fersan, 
bale bile etmiyordu. Beyhude 
vere islam kanı dökmekten 0 Fahri Kopuz, Refik Fenıın, Oku-
bdar çekiniyordu iti, bazan Mu- ııan: Necmi Rıza Ahıskan, 21,10 
aviyenin fırlı::aları hırpalancbb KonU§ffl4 (Sıhhat SQati), 21,30 
zaman, kendi fıııkalarını bir ba- Müzik: Radyo orkeBtrası (Şef: 
hane ile deroal. geri çekiyordu. H. Ferid AIMr), 22,iW Müzik: 

~daha ~~:ı:':favt~ 0~~ Cıızbant (pl.), 22,30 Memleket 
cek bir sulh ile neticelenmesi saat aııan, Ajans haberim; Zi.-
ni l:>ekl:İ"ordu. raat, esluım • tahvilat, kamlıi-

lluaviye ille, (Ali) nin ıı&ter- 1fO • nukut borsası ( fiyatJ, 22 ,50 
eli~ bu ııiikıinetten fÜpheleııi • Müzik: Cazbant (pl.), 23,25/23~ 

M. NURİ ÇAJ' A Z:muluı; tarihi: 1915 
Dedi. b'in tıu ııözlerine ~ 

ile Ştb de ittnk etti... l'abt 
....... ,;,iv:e .... litin ve jtidaijnj boz-

.)'Or ..• Mai}übtyetin kendisine Yarınki program ve kapan~. 

bütün davayı kaybettireceğini l 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!111 ıı..-----------••ı:m-mıııı=ıım-~-ı:Jll • ıden,-. ıma cenbı. "ff'l'di: 
- Ararm:za, bil( ıtiml~. Soıı 

• lı:tlcmdır .. 
Mı ~ Bİl'dıel!ıbire 

wh-ak: 
- n, Jkıaviye!.. Bizi labıç ile 

mi lııoıkulln* :iıtl•tuun?.. Su 
~ aı.ıtıe Jıaıru. Anctık: "1 
.,... ki, meMıme biz- ııurette hanı 
.ıieltın.. Binlerce etlli i11inu IR1-

-1<*tlııı aktiirmı6: ıibi hiW<ir
Jııldarla ke•ljrııjzj ~ döşiir
mfyeJ.im. 
Dive~. 
l'!lb'la bu llÖ:deri. Muavfyenin 

l!llNnı üzernıde . oajk bir \esir 
a-ıe ııetirdi: 

- Harpte. mın•tfer ~ 
lftn. her tedbire ~ vurmak ca-
9dir .• Fabt madem 1ı:i boı .._.,ıe 
lberinde dunr•CT8IUllJZ. "il ba.lde 
l'ırat ili<erıne ııönderoiıl.im eaker
leri ~ cı*ece,tim. ~a ilıiolxıi
_,.eceiim, 

Dedi. 

* 
(Ali) niıl murıılıha.ıuarı dönüp 

ııe-ldiler. M.uavive ile cerr an e
den bu mü!ilı:atı aynen (Ali) ye 
ııaklettiler. 

Susuzluk endişesi, böylece zail 
ıMdu. Simdi, Alinin . arargi!unda, 
hıaı,:ı hazniıldarı d vam ediyor-
4u. 

(Ali) nin maiyetinde elli bine 
"1lkıııı asker mevcut idi. Ali, 
bu kadar büyük bir kuvvetin 
wv.lı: ve idaresindeki müşkül..ilı 
nazarı. dikıkate alarak, bunlar -
ttan ry edi fıritaJ teşkil etti. Ve 
bu ıfırkalaruı lwmandanhklan
nı, s!ıaııtan birer zata ver<ii. Ken
disi, başlrumandanlıiı: vazifesini 
ifa edecekti. 

Muaviye, (Ali) nin YaııtıKı bu 
~ askeri teşkilatı çarçabuk 
haber akiı. O da, hem askerini 
!l"'"Y'amak ve hem de (Ali) nin 
._ fırka.sına, mukabil bir fırka 
Be lı:arı;ı koymak içın. ayni teş
llcilitı yaptL 

Muharebeye, ilk defa olarak 
(Muav:iye) nin etı <>iizide .lı:uanan
danlar.uıdan (Abdullah bin Ha-

nazarı dilıi<ate alarak, umumi 
bir taaını.za cesaret edemiyordu. 

Nuaviyenin muhitinde bnln -
nanlar, bu neticesiz vaziyetten 
-=->ı.ya başlaıruşlardı. (Ali) 
Dinorduswıabirııece baskını 
nTJmak istiY'Qrlardı. Fakat, son 
derecede i:b.üvatkir olan Muavi
"nvi bir türlü iknaa muvaffak 
olamıyorlardı. 

Bu.nlar, Muavıyeyi ııece i>af· 
kınına i.k.na edeınevince tıene luırp 
hileleri düşünmive başladılar. 
Har başlamadan evvel dü:ıün -
dükleri '!i-bı, Fırat nehri ile \Ali) 
nin kararRfilıı arasına ııircı·ek 
Halifenin askerlerini susuzluiı: -
tan bunaltma~ kararlıı6tırdılar. 

Bu karar üzerine bır ııece ·es
e:iz.ce 1Jerlediler. Fı.rat sahillerıni 

tutarak, butün :rvllan kestı!er. 
Ali, bu vaziyeti görlir ııormez, 
artık H bredeıınedi. Malik bin 
!E.<ter'i '" >ı:ırarak, ordusunu su
wzlub mahıldmı eden dii$man
Iarın üzerine şiddetle t.ıarruz 
e1ırnesi i.çin eıınir verdi. 

Malik. bütün Jrnvvdile Fırat 
aahilindeki fırka üzeıınc atıldı. 
Düşman kuvveti, koca nehir ile 
valın kılıçlar arasındn kaldı. 
!Mallık bin Eşter. müthiş hücum
larla Sam askerlerine korku~ 
telefat verdıriyoı· ... Yiızlerce 
kisi den rnürekke>ı insan kü de
lerini önüne katarak nehire dö
küvordu. 

Muaviye, &erlerinin bu hezi
lll<'tini ııörür, görmez, (Amr ibni 
A,;) ın kumandas.ına bir imdat 
kuvveti !(Önderdi. Amr, bir nn
da (Maille) i ele geçirerek bu 
iı:anlı mücadeleye nihayet ver • 
mek için, onun bulunduğu tara
fa hucum etti. Etrafını, c;elık 
in.lıçlardan rnürekikep bir cen -
ber ile çevirdi. (Ali) n'n güzi
de kumandanı, cidden büyük teh
likeye ııirmi\;ti. 

Fakat Malik; 
- Allah ve Resulünü sevenler, 

arkamdan gelsin. 
(Arkası tıan) 

- 71. 
lUli tla erada uyuyor. Kork

ma. üxiildütüa, zihiderden din
lediğin hikavelerle sevdiğin kadı
IUD bektaşi tekkesinde geçirdiği 
•ir ge.:e için kendisinden bir 
eeyler kaybettiğine, mevhum ;;. 
)inlerle vakit geçirdiğine sap -
Janma .. Bacı söyledi: Sen de, de
eendcnberi soyca intisap ettiği
aiz tarikate girmrJ<. ikrar ver -
mek arzusunda imi~sin .• Seni tle 
tezden bu dergahta uyandırır, sa
aa da na;ip \'erir.ek, bektaşili -
iin ir ) i:ziiuii kendi görüşünle 
anlama imkanını bulabilirsin .. 
Bekta iliğin sana kısaca tarifini 
""Pa) ım: Bu yol, kar,ılıklı yar-
4ım, birbirine yakınlık esaslan 
tb:erine kurulnıustur. Allah dün-

yadaki binbir nimeti insanlar için 
halketmiştir. Bunlardan istifade 
etmek, İ)' iye, güzele ve doğruya 
inanmak ancak Hacı Bektaş oca
tına intisapln kabildir. Zıilıirle -
rin bu kadar isnatlarına, türlü 
türlü masallarma, kötıi iftirala
rına kar.:;ılık görüyorsun ki, t.ar~
knt halkası ı;in geçtikçe genışlı
yerek sayısı çoğalan muhiplerile 
iftihar ediyor. 
Muhipleıimiz arasında dev -

letlu vezirler, heybetlti paşalar, 
zürela ve kibardan birçok insan
lar var ... Dahasını söyliyeyim mi? 
Sadrazam Halil Rifat paşa dahi 
muhibban halkasına dahildi .. E
ğer, sö}'lenilcn iftiralar doiru ol
Sa}'dı böyle me\·ki •ahibi, yaşlı, 

()~.§ >\ 
1.. llKAH• 
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l titeılin 
100 Dolar 
100 Frc 
100 Liret 
100 İsviçre Fn:. 
100 Florin 
100 Rayişmaıık 
100 B~laa 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çekh~nu 
100 Peceta 
100 Zlotı 
100 Penri 
1-00 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Rllble 

5.2375 
16S.

:l.INK7 
8.34'/S 

29..216 

0.9975 
1.9926 

H.4475 

29.9275 
0.6225 
3.85 

38.6125 
30.99 
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W1C1L Hııkul: Hıikimliğinckn: 

Kadriye Algan tarafından Fa
tih Çırçır Molla Zeyrek lı::lllae 
si camii sokak 28 No.da loocası 
Şükrü alev hine malıık.eınenin 
~/107 No.sı ile aQ1IU.Ş olduğu 
boşamna davasının yapılan mu.. 
hakemesı sonwıda: Kanunu Me
deninin 132 nci madde hükmüne 
tevfiıkan tarafların boşanmaları -
na ve mezkiır K. nı.ın H2 nci mad
desi ıınueibince dava olunan Şük
rünün bir sene müddetle evlene
meınesine karar veril.mi$ olıdu
J(undan müddeialeyhe telıliji;i ta
rihinden itibaren on beş l(iln 
zarfında itiraz etmesine ve et
medin takdirde hükmün kesbi 
kafiyet edecei'>:i ilimun bi. sure
ti de mahkeme divanhanesi;:ıe ta
lik edilclii'i tclıliğ makamına kalın 
olmak üzere ilan olunur. (27437) 

başlı insanların da tarikate gir -
melerine i.ınkiıı Te ihtimal verile
itilir miydi ... 

Nifi baba anlattı, anlattı .• Deli
kanlıyı saatlerce meşgul eden bu 
mevzu üzerinde ikna edici mald
mat vereli.. Faruk, karma karışık 
kafa&ile bu bir sürü IGzdeıa ltir 
teY anlamamakla ber .her, baha-
11.İn delillerle isbata uıj:raştığı ve 
~ena.isind.e ~üpiıe uyandıran te
likkiden şimdilik lrurtv.lmuştn.. 
Öğleden sonraydı .. Baba söz

lerine ara verdi.. İşaret parnıa
ğile tekke tarafını oıösterdi, ila
ve etti: 

- İı;te, Rengigül hanını kızı
mızdan babı nazdan uyanıp bu
raya geliyor ... 

Faruk mezarlığın arasından tek
keye doğru uzanan yola baktı .. 
Genç kadın pembe tu\·aleti için
de valıı.ız başına bir örtü atmış 
sııh bir kıyafetle seker gibi iler
livor, kendilerine doğru geliyor
du .. Faruk kalkmıya, dildadesini 
karşılaınıya hazırlandı. Baba bir 
~retle delikanlıyı alıkoydu: 

- Tela~ın nedir evlat.. Bekle
diğin can geliyor işte .. 

Rcnı;igül a.iıacın altına ı::elince 

Türk hava kurumu lstanbul vilAyefi şubesinden 
Nümunesine ıı:öre (4) milyon Fitre zarfı •·- ·- tırılması ;ıçllt ek

Gltmtye komnu•tur. Muhammen bedeli (14000) liradır. H haziran 
lKO cuma l{iinü saat 14 de fiat muvafık 'l?ÖI'İÜÜrse muvalıb.t ihalesi 
.,,,....ııac.ktır. Eksiltmiye ~ edeceklerin yüzde (7) buçuk te
minat ~ birlikte mezklır IP'iin ve saatte ve şartnameyi gör
mek laüvenlerin de her ~ Cahloltlıırıdaki ruıbe merkezine miira-
caatları. ( 4668) 

ADEMİ İKTİDAR -
'ebtetlerl her eczanede bulunur 

Pnot. ntuMJ W~) GWbı, l.taobal ·-....--

KAGITÇILARA 
Ambabjbk iaıle cuete k&tJtlan bundan ı,;s,.ıe müteahhide 

verilmeyip d*1Jdan dofruyıı ldaı-emiz tarafından satılığa çı
bnlacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak tizere talip bulunanlann her 
hafta pazartesi günleri Abahleyiıı Aat t-11 arasında gazetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-'lalimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her giin saat 

15 den sonra. Tel: 40l.Z7 

ZAYİ - Beyoalu askerlik ll.l

lıesinden aldığım terhis tezke -
remle nWus cüzdan.mu zayi et
tim. Y enilcı ıni çıkartacağımdan 
eskilerinin hi.ıkmü voktur. 

Kasımp~a Kii.çiik Piyale mek
tep sokak 15 No. 1328 tevellüt

lü ALİ ÜSTÜBlÇ 

iMTiYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZE'J:' 
BASJLDIÔI YER: SON TELGRAF BASIJ\IEVİ 

ellerini ıöğsüne bastırdı. Vücn -
dünün üst kısmını eğerek Nifi 
babaya bektaşi 11Sulile ..,1llnı ver
tli .. Niyaz etti. Sonra da Faruiu 
hafif bir baş ei'işile selıiınladı. 
Nafi baba genç kadına Faruluo 
yanını &österdi: 

- Sabahlar 8'kohwl Mal 
Dedi. Re~, Farufun 7am

na, çimenlerin üzerine derli, top
lu bir oturuıla yerlefirken mu
kabele etti: 

- Aşkınız cemal olsun ereııle
rim .. 

Ve Sustular Nafi Baba 
biribirine baku;an taze çifti bir 
kaç saniye hoşnut bakışlarla ıiU· 
dü .. Sükutu ilılıil ettı: 

- Maşallah Bacı epey vyu
aunuz .. 

- Ö)fo oldu Erenler .. Muhab
Jıct epey ~ürdU de. 

- Amma siz rahat rahat uyur
l<en Be.v oğlumuz da bin bir 
l."Uruntunun esiri olarak azap ve 
~kence saatleri geçirıyordu .. 

Rcngiç;iıl bundan t.ir şı•y an
lamamış l"ibi tuhaf bir Dakışla 
babayı süzdü sordu: 

- Sebep Erenlerim? .. 
Nafi baba ı::üldü .. Anlattı: 

- Mallım ya Bektaşi tekkesi 
ve mum söndü hikayeleri.. 

Rengigül, yüzünü pembeleı -
tiren cazip bir hicap edası için
tle başını efdi. Faruk vuiyeti 
tami.r etmek iatedi: 

- Ben böyle bir fllY aöyıe
'1m-

Nafi kM ciimleyi famem!a.. 
tb: 
- Sizin söylemenize lüzum yok. 
Biz kayıbı da ıriren kullardanız.. 
Rongigül, bahsi deiiftirmek içia 
liizü çevirdi: 

- Hava da M sıcak.. Yaprak 
laınıldamıyor .. 

- Evet öyle .. Mevsimin hük
mü.. Siz bu akşam da bmıMlıa 
mibmansınız 4eiil mi?. 
· Nafi babanın bu aualiae ae 
Faruk ne de Rengigiil müspet 
cevap vermediler.. Biribirine 
bakıştılar .. Baba devam etti: 

- Bu akşam da iyinkembnis 
Yar.. Bir can uyandıracajı&L 

Kengigül Fa:rııta IOl"du: 
- Kalırız ffiil mi Fımok 

Bey?. 
Faruk isteksiz omnz lupudatb: 
- Nasıl isterseniz .. 

·-~ı ... 

Denizbank Erkanın,.n 
Muhakemesi dün bit1; 
Satie Şirketinin Salıpazal'ın - l 

daki binasının Denizbank. namı
na alım satımına fe•at karı.ştır
madc, vazifeyi :ihmal ve suiistimal 
9U<;larile mahkemeye verilroiıı 
olan Deni2ıbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Öniş, muavinleri 
Tahir Ke<Atep ve Hadi İşçap, 
banka binalar servisi şefi Neş'et 
Kasını, Meclisi idare reisi Ziya 
Taner ve azadan Sedat Erol ve 
Cemal Şahin Giray ile Deni2ıbank 
umumi Jditibi Sadllll Galip, Hu· 
kuk müsaviri İsmail İsa ve Mil
li Reasürans şirketi müdürü Refii 
Celıl.I Bayar, jerans şirketi mü
dürü Metoos Temel, Malik Kev
kep, Atıf Ödül'ün Birinci ağır 
ceoıa mahkemesinde muhakemele
ri dün akşam bilmiş ve karar bil
diri1mistir. 

Kararda, Satve binat\nın De
nizbank namına satın alınmasın
da menfaati wnu.miye bulunma
dığı, Vekalete karşı llıilihı haki
ilı:at maIUmat verildil!i, tıir kesif 
raporunun yırtılarak yerine ikin
ci raııonın konulduğu ve bu gi
bi ahvalin vazifeyi suiistimal rna
hivetinde görüldüi?ü zikredilerek 
netiee itiharile Yusuf Ziya Öniş 

ve Tahir Kevkeb'in dörder bıo. 
çuk ay, Sadun Galip ve avuka 
İsmail 1sa Cani\;in Ü«_er .bw;u.k ay, 
mühendis Neş'et Kasmıın üç ay 
haPSe mahkum edildii'>:i. yanlız 
dun Galiple N eş' et Kasıımın ce
zalarının teciline ve diğer maz
nunların beraetlerine hüJonıedil
ctiği 'biliclirilınekte idi. Kararda, 
ayrıca, Atıf Ödül'ün ortağı avu
kat Ekrem İlhami vasıtasile mii 
deiu:nuırni!iğe veri1ınis olan 4 bin 
liranın Atıf Ödüle iade eclileceği 
ıUkredilmistir. 

Ma:hkeme, dün akşam saat 21 
dıen sonra açılıruş ve o zamana ka
dar bekliyen davanın ala.kadar
larının akraba ve dostlarından 
mürekkep <büyük !bir nreraklı kü 1; 
lesi okunması 20 dalkika iratlar 
llÜren kararı heyecanla dinlemiş
tir. Kararın tefhimini ıınüteakip 
ma:hlı:eıne salonundan çıkılırken, 
3,5 av hapse ıınahkı'.ı:ın edi1ıniş o
lan avuıkat İsmail İsa· Cani\; sa
kın merdivenlerinin alt başında 
bird.!nbire bayılarak düşmüş ve 
derhal 'bir kanaııe üzerine yatırı
larak su verilmek ve masaj ya
pılımak suretile tedavi ediLınis -
tir. 

Cevap beklemedi-
1 ğim i , i mektup 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
maşa, Karagözü de kat'iyyen ti
yatro sa:vmam, fakat ıı:erek tiyat
roya, ırerek Karagöze, ilkini din
lemek, ikincisi hakkında da söy
lenen ve yazılanları bilmek me
rakındayım, sizi bugüne kadar 
nasıl olup da tanıınadı&ıma hay
ret ediyorum. Kabahat bende; 
muhakkak ki, bende._ Sis ki, 
•Yeni Sabah. ıazetesinde niha
yet okuyahildiiim cgene Kara
pz hak.kında. serlevhalı yazı -
nızcla, benimle bir fikirdesiniz, 
•iz ki, Ka:ragö:r:ün: cŞark mizahı
nı temsil etmesi iein kılık de~ş
timıe.siııe, bir başka lisan tekel
llim etmesine ihtiyaç yoktur,. di
To:rsunuz, ben bu makul sözleri 
ıtöyliyen temaşa meraklisi zatı 
lıuı:üııe kadar taııunadığıma, ta
~·amadığıma n~l ınüteessif 
olmam, kendime nas;ıl &ücen -
mem?.. , 

listad.ım Cemaleddin Server 
•izinle Karagözde, yaııi hayal 
perde.inde, buı,<iine kadar mü -
fCrref olamayı.şınıı toyluıi;uma 
Iıağışla111anızı rica eder ve son
ra derim ki: cBaltacıoğlu as.ır -
1ar boyunca perdede göı iıııcn 
cKarag~. ün elile sakalını tu -
tup kolunu sallamasının bir facia 
oldu"ııııu. iddia ediyormuş. Bun
dan ne çıkar? Florinalı Nazım 
merhum da senelerce dahi ve 
yeryüzünün en büyük şairi oldu
ğunu iddia etmişti. Bugün ni -
kib Abdülhak Hamidin mezarı
Da kondu ~e yarın gene Hiımidin 
öliim yıldönümü kutlanacak; na
ııl ki, bir gün de mezarına •Ha
ciyvat. la karşılıklı •Karagöz. ün 
elile <akalıaı tutup kolunu sal
lar va. \ette gölgeleri nakşedile
cektir. Ne tek başma cKaragÖZ> 
ne de •Karagöz. ün ebadı erbaası 
vardır. Gölgenin heykeli dikil -
mez, ancak silüeti çizilir; ıekil 

verirken an'ane"i biçimini boz
mamak ve hacimlendirmemek 
prtile ... 

Kusura bakmayınız üstadım, 

aöz cney. gibi uzun gitti. Halbu
ki belki de siz: c Uzun gider ney 
istemem. diyenlerdensiniz. 

Halbuki ben iiZe şunu sora • 
caktım: Baltaeıoğlu Karat-özün 
an'anevi sakal tutu~unu cinayet 

- İkrar verecek can yabancı 
mı! •• 

- Bayır •. Eyüp paşanın bal
dızı Ayfe hanımefendi.. Çoktan 
mürşid eteii tutmak hevesinde 
imiş.. Bugüne kadar arzusuna 
luıvııpm•mış .. Merhum dede ba
ltaam muhiplerinden olan hem
lireslııe bat vurmUf. O da dede 
ilen nasip almasını istem.iş. Fa
kat dedenin haslalıiı mani ol -
m111 .. Şimdi fakirden niyaz etti
ler .. Bu sabah da hanımefendi
nin vekilharcı geldi .. Ayinicem 
masrafını getirdi. Hazır mih -
manlar da buradalar.. Taliiniz 
Ya:rnuş evlatlar.. Arka arkaya 
iki gece meydanda bulunmak her 
muhibin eremediği mazhariyet
lerdendir .• 

Nafi baba oturduiu yerdea 
blktı. Yürümiye hazırlandı: 

- Ben gideyjm de mihmanları 
ııöreyim. Onlara da bu ge .. oyi 
tebşir edeyim. Sis de Iıurada 
kaim .. 

Dedi.. ilerledi. 
İki genç bat hqa blmışlar-

4ı... Rengigül Faruğa en tatlı 
sesile sordu: 

- Sen ele ikrar 

.. yıyormuş, siz de: •Onun an'a
aevi asaletini tahrif ederek yeni
den •Tasvir kesmenin de böyle 
bir cinayet olduğu unııtvlmasın.>. 
diyorsunuz. Bu sözünüzü Kara -
gözün beygir, 11ğır, dana, deve 
derisi duysaydı deyııeklenip ha
rekete ıelirdi: cVay derdi, sen 
ki, beni korumuŞ/un, koruyor -
sun, cŞeyh Küşterh meydanınııı 
•ezicisi, benim hayranıınsın, de
mek sen de bir takını akıllan 
aonradan gelen altlı evveller gib~ 
benim, elimle sakalımı tutup ko
lumu sıillamamı cinayet sayıyor
aun ha! ..• Onun bu (eryadma bil
mem ne cevap verirdiniz! .. Her 
halde Karagözün, kendisinden 
..Sahneye çıkan Kara.ırö.. diye 
bahseden Baltacıoğluna bol bol 
güldüğü gibi giikınezsiniz de ... 

Bunlar Karagöze ait üstadım. 
Bir de ben, iıin verirseniz ken
dime göre konuşayım. Acizleri 
yük.sek §ahsınızla temsmııdım 
amma. sizin beni tanıdığınıza e
minim. Nnkü siz, benim iddia
mın aksine Karagöze .ölmüs• dj. 
yemiyorsunuz. Di)orsııııuz 1 İ! 
<Karagöze ölmüş diyenlerden 
değilim. [•] Muhallediıı ölüm -
den miinezzeh olduğunu bili -
rim. > n birkaç cümle sonra ili
ve edi~·orsıınuz: Anrak iyice biJ. 
mek liuundır ki: •Karagözü di
riltmek demek ... 

Sözlerinizin alt tarafını kopye 
etmiyorum üstadım; ancak me
rak ediyorum: Mademki, •izce 
Karagöz ölmemiştir, mademki 
Karagöze .ölmüş, diyemiyorsu
nuz, nasıl oluyor da dirilmesin
den babsedi)·or, cıliriltilmesi. si> 
zünü ağ-zır..ıza alıyorsunuz? Ka
ragözü diriltmek demek, öldü -
tünü kabul etmek demek de -
ğil midir? Yoksa siz de Baltacı
oilu gibi ne söyledij;inizi bilnıi
yor mUStLDU_!? •.• 

SELAMİ İZZET SEDES 

[•] Mu.halled demekle öz turk
c;e kalıt veya Bengi demenin ara
•ındaki farkı .i.zah bu) urmasını 
Selim Sabitten rica ederim .• ö
lün1den münezzeh. yerine .ö
lümden •beri. demenin daha iyi 
olup olmadı4fım da sorabilirim. 

ııip almak istiyordun değil mi 
Faruk?. 

Deliknnlı p~k de gönülden ol
:aı.ıyan bir jestle karşılık verdi: 

- Evet ... 
- İşte önümüzde bir fırsat 

var. Ha.zır bu akpm meydan 
~acak.. Bis de lta.radayız.. Ba· 
itaya niyaz edelim. Sen de iyi
aicem mavabnı getirt. Nasip al• 
cak canla birlikte meydana gir_ 
Bu q de kolayca halledilmiş o
hır. 

Farukla Rengigül bu mevzu 
etrabnda biraz konuştular .. De· 
likanh bunun başka bir zamana 
f»ırakılmasını istiyor, ~nç ka· 
dm d.a bu akşam olup bitmesi 
için israr ediyordu. 

Nilıa»et, Faruğun da o akşam 
ıaasip alması kararlaştırıldı. Sev
gililer birlikte bu kararı babaya 
haber vermiye gittiler. Nafi ba
ba kararı iyi buldu .. Faruğun da 
o aksam ikrar ,·ermesi içiu ha
zırlıklara başlaoıldL 


