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ALM NLARIN BUTUN HUCUMLARI KIRILDI 
Fransız liatlarını yarmıya çalışan 
Alman kuvvetleri imha edildi 
Fransızlar dün de birçok Alman 
tankı ve tayyaresi tahrip etti 

Yeni meydan 
muharebesinin 
ehemmiyeti 

-

Geniı •lr nph•J• c.
Hya11 ••n f•tin mii· 
c•tl•I•, y•lnuı ••lrerf fi• 
H11lr11/cCJ1fi n•tlc e l • r i 
itibarile J•ıil, m•ıt•lli 
IHir/•ri •e • • 6 • b iy • t 
t1•rec•li hıiJıHl•r, ••· 
lrımınJ•11 biıtiın Aıını· 
p•, hattd Jii.nya mill•I· 
l•rinin m11 lr • J J • r • t ı 
faeri11Je m•him tHirler 
lc:r• eJ•c•lr. m•hiyett• 
6ir ••ıı•ıtır. 

MOTOS1KLETL1 FRANSJZ MÜFREZELER! lSTİRDAT EDiLEN BiR KASABAYA GIRIYORLAF 

Yaıaa: AeıoıN oAvER Alman karargahları bo A lm.&ll ordusunun, tah· 

hücum elti! 

j fRANSANIN 
MUHAREBESi 
BAŞLAMIŞTIR 

_ ::ı;~ti·i=e~~d~: 200 Alman tayg-aresi Parise 
ktladı&ı yeal lıuyük taarruz, ilk 
iki pnüude, kuvvetli ve muvaf· .. 1 

:n"k. ::::; ::~::t;~~:ı!:_~- ALMAN KITAATll . 
•an dayandı. Gerçi 2000 den fu-

la tank ve SOOO tayyaxe kulla~an ı H E R T A R A F T A 
Almanlar, bazı yerlerde 10 kilo-
metre kadar ilerlemi~lerse de, bu, --------------

:!1~r,::~::>;~:.:!·h~:!e~;:ıli ~ D u R D u RULDU 
lindelıi, .Fransada dün başlamış ------------
olan harekAtımız metodik bir 
tarzda cereyan etmektedir. Or -
ctularımız cenubu garbiye doıtru 
her tarafta yer kazanmışlardır.• 
dimlesi de taarruzun çok aiu 
lııkiıaf ettiiine bir delildir. 11 
ve 12 mayısta l\löz cephesini bil' 
vuruşta yaran Almanlar, bu de
fa Veygand battı denilen Som 
Uaz. En nehirleri bo)·undaki ye
lli Fransıı müdafaa hattı karşı
sında, yalnız zırhlı tlim•nler ve 
hna birlikleri ile değil: a)ni za
manda klüsik topçu ve piyade ta

Fr•nsız kuvvetleri şid

detle mukavemet ediyor 
Paris, 7 (A.A.) - Havas Ajan

sının saat 20 de verdiiii buıün
lı:ü harekat bülteni: 

Gece umumi vaziı;ette hiç bir 
değişiklik oLmamıştır. Bu niSbi 
sükunetten Fransızlar baslıca is-
tinad noktalarının iaşesi için isti· 
faue etmişlerdir. Bu sa·bah şa
fakla beraber muharebelerine 

arruzlarile de saldırdıkları halde, d~nkü cephe üzennde ve ayni 
bir l·arma yapnıı)·a muvaffak ola- şiC:-'etle tekrar ba ladı~ı zaman, 
nıamışlardır. 

Cepbeden gelen haberler, l'ran· 
aızların artık kendilerini topla • 
dıklarını ,.e yeni Alman taarruz 
tabiyesine karşı yeni müdafaa 
usulleri tatbik ederek çok iyi harp 
etmi:-e başlndıklarıııı •ö. ter -

mE· ... \.Cr istinaU noktaları yeni -
den muazzam mühi-nmata malik 
bulun·1vordu. 

Al!"anların taarruzun bidave
tinucn':ıeri ileri süııilikleri 2,000 
tanktan 400 zıinün tahrip edil-

ıncktcdil'. Bn şartlar altıııda baş- (Arkası 3 ün •i4 saııfadaJ 
lıyan ve 200 kilomdrelik bir cep· ~,.,...,...,...,... ....................... _~--·"·-·-·
he üzerinde cereyan eden büyük 
bir meydan muharebesi iki gün 
İçinde bitmez. iki taraf da bütün 
C9yretile çarpışacak, bütün ihti
Yatlarını muharebeye sokaeak • 
tar. Ya mü~arriz taraf tedricen 
ilerliyerek nihayet müdunıerin 
eephesinde bir gedik aracak ,.e bu 
"edikten saldırarak bir yarma ya
Pacak, yahut da miidafaada bu
lunan nıiitearrızin han1lelerini 
~lastiği bir müdafaa ile icabında 
brr miktar geri de giderek kıra· 
tak ve niha~·el taarruzu durdu • 
racaktrr. Me~·.dan ınııharebesi • 
nin de\·an11 esnasında ıniitC'arriz, 
bütün kunctill' yiikl<·ndiği halde 
IÖkcnıcdiJ:i takdirde ba ka bir ta
raftan )eni bir hamle daha va • 
Pacaktır. Birkaç giin enci İk • 
daında vaıdı~unız bir ınakalede 
1918 martıııda ba lıyon '"' tem
llı.U<a kadar devam eden Luden
dorf taarruzlarının seri lı:ılinde, 
birbirini takiben ve muhtelif 
lnıntakalarda inkişaf ettiğini gös-

1 
t~rınistik. Almanların, hu defa 

!Arkası 3 u11rii sa')fada) 
ABİ_DİS DA \'ER 

Milli Şefin 

Halk ve Ordu 

İle temasları -
Reisicumhurun seyahat. 
lerinin siy.tsi hAdiseler

le alakası yoktur 
latan bul 7 ( A. A.) -

Rei•icumhur, l•taııbal il• 
Trakya tla mutat/ o/an 
normal ••yahatlerinJen 
birini yapmaktadır. 

Halle oe ordu ile tema• 

ar:zuıuna ibtina •den bu 1 
uy:rhetin •İvı:ıi haıii.e
lerle • alcik.,ı yoktur. 

GENERAL VEYGAND 

Veygındın Fransız or· 

dusuna emri yevmisi 
Pai.ı;, 7 (A.A.) - Elyevm bü

tün tiddetile devam etmekte o
lan muharebe ·başlar başlamaz, 5 
haziran günü sabah saat 10 da, 
general Veygand kıtaata su em
ri vevmlyl bildirmiştir: 
•- Fransanın mulıarebesi baş· 

lamıştır. Emır, rıcaı fikri ol
maksızın ınevıiim ">i m'iidafaa et
mektir. Fraıısız ordusunun su
bauları, asteğmenleri, erleri, emi
nim ki, memleketinizin isti!ık1lar 
tarafından tecaı:ilze 1ıiiradıı)ıııı 

görmek keyfiyeti lıer nerede olur· 
sanız olunuz sizleri, sa sıl maz bir 
mukauemette bıılunmıı;a sevke
decektir. Şerefli mazimizin mi-

( Arkası 3 ilncii sayfada) 

HAVI MUHAREBELERi 
/ngiliz tayyareleri Fransada 
Alman kuvvetlerine hücum etti 
Almanların lngiltere ve Fransada 
yaptığı baskınlarda birçok sivil öldü 

!..onura. 7 (A.A.) - Hava ve 
dahi ı cnmi vet nezareti bildiri· 
yor 
•Düşman tayyareleri şark ve 

cenup sahillerimiz üzerinde ııç -
mu~ ve .,-tisi bir bölqe üzerine a
krnlar tıaıımıstır. 

Evl'elce bildirildı<ii gibi, bin;ok 
bö!gede alarm üareti ı·erilm.ş ı·e 
bu alci rmlar takriben iiç saat siir· 
m~ı-tiir. Bir 111iktar Jıanqın ve 
yiı.ksek iııfilıik kabiliııetli bom· 
lıala,. atılmıs ı·e l .. incoınshır~ 

şelıri üzerme yüksek infilak ka
bil;ı;etli bombalar dü,şerek i.IGi 
ki ·ınin hafif uaralanmasına se
bebiyet ve,,niştir. Simdiye ka
dar alrnaıı nıalümata nazaran 
maddi lıasaraı azdır. Bir çok sair 
bombalar k•rlara diisnı~~r.• 

I..ondra, 7 (A.A.) - Hava Ne
zaretı blldiriv-0r: 

•Dilnkii. gün zarfında lngiliz 
lıa •a kııt•vetlerı, dü.'11anın Fraıı
sadalci m inakale yoları üzeriııP 

(Arkası 3 üncu sauıada) 

• 

Amerika ve ita/yanın 
harbe girmesi yakınlaştı 
ispanyada da Ce·belüttarık için 
yapılan tezahürat devam ediyor 
İtalyanın eksikleri sür
at le tamamlanıyor 

Müttefiklere ica hında 
asker bile gönderilecek 

~~~-.. ~~~-
1 ta lyanlar 
Mısırdan 

Malta ve 
ayrıldı 

Beşinci kol'un Ameri
kada faaliyeti arttı .. 

İtalyan vapurlarına 
bitaraf limanlara git. 

meleri emredildi 
PARIS, 7 (H· :msi) - İtalva· 

nın her tarafında l-all;: harbe 
hazırlanmaktadır. Gecele.-i ı.şık 
karartıüa me.tlburiyctınden sonra 
h .. ı hiicuımlarına karsı yapıla
L ' mud faa uru! .. 
t lme:ktedır. Ordunun eksı,;.len 
süratlc tamanılannı '<tn, Duçe 
askeri ellerle son ,·aziyct hak
kında sık k ıstisarelerde bulun· 
maktadır. Di-ı::cr tarırftan hükü
met hiç bir karar vcrmis ,-azi
yette de ·ılmiş gibi l(ör~in: ekte
dir. 
İSPANYADAKİ NÜMAYIŞLJ:;R 

'Macırıt, 7 !A.A.) D. N. B. 
Aıansı bildi. ıyor: 

Cebel::itlarıkm İsoanya) a iade
si lehindeki tezahürat devam el· 
mektedir. Madrit, Valansiya ve 
Salamarrkada yapılan büyük te-

zahürattan sonra Albacctcde de 600 
Falanjist ve talebe tezahür.ıtta ibu· 
Junmuştur. Jeen'de ve Orcnse'de 
de buna benzer tezahürler vu· 
lrubufil>uştur. 

KUDÜS, 7 (A.A.) - •Galata• 
ibmini taşıyan \bir ltalyan vapu
ru ekserisi kadın ve çocuk olan 
150 İtalyan yolcusu ile Hayfadan 
hareket etmiştir. 

Dioer bir vapur bı.r.gün yeni bir 
İtal.van grubu yükliyecektir. Lit
toria ·şirketinin haftada lbir kerl' 
ya,,makta olduğu hava servibi 
dün tatil edilmiştir. 
MALTADAKİ İTALYANLAR 
MALTA. 7 (A.A.) - Son İtal

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Muharebe 
Hakkında 

ı 
. INGlLTEREDE TEVKİF EDILEN BEŞ!NCi KOL AZALARI 

Amerika da tayyare ve tank kuv
/vetlerini mühim miktarda artırıyor 

VA$lNGTO:., 7 (Hususi) -
NEw-York Times gazetesi Arre
rikanın müttefiklere yaptıkları 
ve Yapacakları yardımlardan ba.1-
seden bir vazıda Hitlerin tıugün
lı:ü harpte avni zamanda Ameri
kanın da düşman olduğunu kay
dettikten sonra şunları ilave et
mektedir: 

«- Bu hürriyet davası uğıın:n
da Amerika icabettiği zaman 

müttefık:rre silah ve tayyare -
den başka asker de goonderecek
tir .• 
VAŞİNGTON, 7 (A.A.) - Bir

leşık Amerikanın mütlc!iı<l,re 
derhal tavvar<' vcreceğı haberi 
umu'Iliyetle Amcrıkanın harbe 
doğn. vürümekte olduğu hiss 1 
vermiştır 

Tülek ve tcpçu n:alzemesmin 
(Arkası 3 iir.cii saııfadr. ı 

ı IlllWtlllll~llllınlH '!li ·Ullllllllll ının ııınınım . OUllllllllll!!llll!!l! nııınıımnınımını•, ' 

D. memurları maaş -
rını taadül ve t i i -
KANUN SON ŞEKLİNi ALDI 

Devlet memurları maa !arının tnadül \"C te\ hidine aıt kanuna ek 
J3vlha bütçe enciin1enince tamaınl~narak nıcclisin Pnzart 51 ruz· 
name ine alınmıştır. Layihanın metnini J üncü sayfada okuyunuz 

ı uıııııııwa ııııın mıınuınnııııııımınınnıııınııııııuu ı , ' ınnııummı:ımmıım:·'.! lll!llli . .'' nı 

Reynaudly da izahat 

İ:NGİLİZ YARALILAR.l Tll.ENDEN ÇTKARJLIYOR 

Fransız mukavemeti 

mükemmel bir şekilde 

organize ediliyor 
PARİS, 7 (A.A.) - Havas B. 

Reynaud, •bugün öğlcc' en sonı ;ı, 
lıyan meclıı;inin ordu enci.ı. eni 
huzurun a')cvanatta bulunmuş
tur. Bu ·timiıa Harıcıve e~c • 
menind~ ltı:heyet de ;t rnK <> • 
lemiştır.' • 

B. 1t"':· · · F rrJUı ..ırc-
besı ı ·p . nku td.rruz h kkıı:-
da v ~ 'v~eıın organıze e-
di ... l.iııts!nde ta •• ' izahat VU• 

miı; v 'filtıei1 yaınlmakta olan 
harekli i{rlt" afıru{ itimat olun

ıb_:..ırmıstir 
. . ni reisi, müttefik 

l;;uvvetl • .cıauna daha ra~: ~ 
birliğiııe iti."'"ılt hislerine candan 
iştirak etmı.ş, alınan :edbı, er • 

(Arkan 3 üncu saıdııdaJ 

,. 
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SAYFA - 2 

Y•ı•n: M. SAMI lUR.AYEL .__w 
Ofrükcülükte şöhret kaz nan cinci Hüseyin 
efendi, aşık ve maşukalara büyüler yapardı 

Valide Sultan, oğlunun ı;tenç 
yaşuıda kadınlardan uz~ kal
ması se.t.ebini hallctmiye koyul -
du. Etrafa adamlar salıp üfürük
çü hocalar arıyordu . .Mmadı 
oglunu üfürerek, nefesliyerek 
yola getwmekti. 

Nihayet, Valide Sultan emeli
ne nıuvaffaı( '>ldu. Bir ciııd ho
ca baldı..rlar .. Ve derhal saraya 
2'Ctiı ııdj, 

Cıncı hocanın ismi Hüseyin 
efon<lı idı. P~hı üf tirecelt, 
nef.!•:;lıycce'k ve iyi edecekti. 

Ci11cı ho<a, padisalun bayı.lrn.a
lanıu gecirecek, ad~m.i iktida- ' 
rma çare ouJacaıtrtı. 
Cınd Hüseyin efendi, mesleği

nin erbabı bır fettan idi. Büttln 
ilen gelen hekimlerin ve hatta, 
hek.iım başının aylarca uğr~ıp 
tedavı edemedikleri padişahı Cin
ci hoca ıyi edecekti. 

Sultan lbrahun, uyıku da uyu
yamıyordu. İlaçlar fayda ver
tmN'lllştı. 

Cınd h<>Ca, saray kaptSından 
iQerı gırdij!i andan itibaren ne
fese oaşlamı.ştı. 

Daha ilk nefeste Cincinin üfü
ruı{U pru·a etmişti. Padişahın 
asauında bir dıuııgunluk nümayan 
o n ustu. Rahatlık gelmiqtı. 

Artık, padişahın yegane mü
davı dolktoı·u Cınci hoca olaıbi -
lııdi 

Cmci lıocanm ha-bası aslen bir 
şe hti. Cinci Hüseyin babasın
dan bir çok sırlar ögren:mişti. 

Nefesler ve ilaçlar biliyoıoo. 
Huseyın efendi, İstanbula ta

lebe olarak ~elmi.şti . .Medreseye 
} .ızı.lm~ okuv-0rdu. Kimsesiz bir 
gençti. 

Cmci Hüsevm Efendi, lMedre
&ecle tal~e iken babasından öğ
rendıği dualarla kadınlan ve 
~ukları okut' üflerdi. Bu se -
beple namı Cinci çıikımı.ştı. 

Üfürii'kçülükte epeyce şöhret 
bzanan Cind Hüseyin Efendi, 
8şı.k va mişukalara ıböyüler dıe 

yapardl. 
Kendilerini lbüyülerle sevdir

mive ~aşan kadınlara muska
lar verir türlü hünerler kra ey
letdi. 

Hülasa; CiBci lMta:biyle iBtan
ibulda şöhret almış olan Hüseyin 
Efendi yaman bir adamdı. Bu, 
şOhretiıd:ir ki, onu saraya ka
dar ~irm.iye mu.vaffak eylemişti. 

Cınci Hoca, Şeyh Mehmet Çe
lebı naımile maruf olan bir zatın 
danışmen<l.i idi. 

Şevlh Mehmet Çelebi Efendi 
Süley.maniye medresesinden İz
mir kadılığına tayin olunmuştu. 

F kat, Çelebi Efendi. danı..şmen
di olan Cınci Hüseyin efendiyi 
mülazun eylemediği gibi alıp 
lbera:ber de gôttirmeırnişti. 

Hı.ıseyi.n eiendi Şeyhin ~ira
nna ugradığından dolayı ~ece 
gunduz a-ğlıyarak sızlandı. Şey -
hm akrabalarına, arkadaşlarına 
muracaatla: 

- Ben onun kölesiyim ... Ne -
den bcm reddeyler. 

Diye şikayetlerde bulunmıya 
başladı. Hüseyin efendi, hiç ol
maua Şeyiı efendi ile İmıire 
beraber j!itıme!k istiyordu, 

Nihayet, $cvn efendinin akra
baları, arkadaşları efendiye :mii
racaatla: 

- Şu biçareye yaZı!ktır .. Sun
ca zamandır danişmendiniz ol
du. Beraber götürün... Terirey
lemeyin. 

-9-
Sütiın gece ve ertesi ~ün dur-

m n ~ agıuur yağdı, l.' ollardan 
s il r akıyordu. Her taraf batak- 1 
lık lıalıne gelmişti. Rüzgarın u
ğultusundan baska J;>ir şey duyul
ınu,> ordu. Agaçlar köklerinden 
sallana ordu. 

A.> ten Kozyatağını bayram ha
lındc gelmi<: ıssızlığın farkına 
'aramamıştı. Bir yağmurlu gün, 
pencereleri kapalı odalarda mah
pus kalınca deliye döndü. Soka
ğa çıkamamaktan mütevellit bir 
asabiyetle, oradan oraya dolaşı
yor, bir yukarı çıkı.> or, bir aşağı 
iniyordu ..• Tenis, plaj, gezme ne
rede kalmıştı? .. Yoo, doğrusu bü
tün kış bu hayata tahamıaü.l e
demezdi ... 

Öileye doirll teyzenlıı yaıı.uı-

Şeyh Efendi, bu müracaatla
ra sinirlenmişti. Mukabele etti: 

- Behi Efendi, bizim ~ 
vardu·. Avrat ve oglana afstm 
okıuyan bir seh.harı nabekarı bi
le götürüp man.sabımızda bed
nam mı olalım? Dedi. 
Cincı Hoca, Şeyıh efen<iinin red

di üzerine kimsesiz hamisiz is~ 
taııbulda terkolup kaldı. 

Fakat, QOk geçmeden tesadü
fün ver.diği bir teessürle Cinci 
hoca Şeyh efendisinin ar eyledi
ği afsunkerl.i:k sıfatile Sultan İıb
rahLmin sarayına ,llirmiş ve her 
şeye hakim bir hale gelmişti. 

Cind hoca. saraya pejmürde 
bir kıyafetle ~eldi. Başında ko
ca bır sarJ.k vaı'Ciı. Kıyafeti pe
risandı. Bu halıle haremi hü -
mayuna dahil oldu. 

Valıde Mah Peyker (Kösem) 
Sultan Cinci hocayı hurmetle 
karşılamıştı. Bütün iıanidler, Cin
ci hocanın üzerinde toplanıyor -
du. 

Cind hoca, daha ilk nefeslerin
ck muvaffaik oldu. Sultan İb
rahim uyumıva başlamı.ştı. Es
ki asap bozukluğu kalmamıştı. 

Cinci Hoca, kürkler $aım ku
maşından elbiseler içine bıirün
ımi.ıstu. Artık, o eski peimürde
Jij!'i kahnam ı.ştı. 

Cinci hoca, haremi humvaunun 
şul. "e zarif cariyeleri icinde ya
.samı} a baslanustı. 

Cunıki.ı, hoca için destur yok
tu. O, Evliyaullahtan bir zattı. 
Halifoi ruvi zernin'c kuvvet, kud-
ret, zeV'k verecek ancaik onun 
nefesi idi. 

Mai, siyah ve ela, bütün kadın 
~z1eri Cinci hocadan meded u
mu.vor lardı. 

Hüseyin Eferxii, ilk Sultan İb
rahimin huzuruna ı:!etirild.ie:i za
man, hoca, padişahın kolundan 
tutarak cür' etıka rane ıbir tavır la 
kar~ına oturttu. 

(Arkan n.cır) 
- ,. 4 -~: ~ . ~ 

PIYANKO 
Dünkü kesidede 
kazanan numaralar 

ANKARA. 7 (İ.KDAl\'l Muha
birinden) - Milli Piyanko keşi
desi bugün yeni otomntik dolap
larla yapılmıştır. Kazau.an nu
maralar .şunlardır: 

100 bin lira: 9559 
20 bin lira: 32801 
15 bin lira: 453.>9 
10 bin lira 8607 

5 bin lira kazananlar 
12367, 16507, 22523, 32997, 39743. 

Son üç rakamı 646 ile nihayet
lenen elli bilet biner lira, son iki 
rakamları 6-0 la biten beşyüz bi
let altmışar Jira, son iki rakamla
rı 36 ile biten beş yüz bilet kır
.kar lira ve son rakamları 9 olan 
be-= bin bilet de onar lira kazan
nıışlardır. 

Büyük ikramiyeyi kazanan bi
letin iki parçası Ankarada, ikisi 
htaabulda ve diğer parçalan 
Samsun, Aliiye ve diğer şehirler
de satıldıjı anlaşılmıştır. 

da biraz iş işledi, çabuk sıkıldı, 
bıraktı, eline bir kitap aldı, oku
yamadı. Nihayet: 

- YeıneP.e buyurunuz! 
Dedikleri zaman sevindi. Va

kit geçirecek bir şey bulmuştu. .. 
Pervin rahatsız olmasma rağmea 
sofraya inmiye razı oldu. Ayten 
- her şe;.""de olduğu gibi - bu has
talıkta da hasta bakıcı rolü oynu
yor, ablasıwn koluna &iri)'or, ar
kasına yastık koyayordu. 

Yemekte bir hayli konuştulu, 
neşeliydiler. Fakat yemekten son- 1 
ra teyze eene bermutat, bitip tü
kenmek bilmiyen işine başladı, 
Pervin bir koltuğa gömülüp ha-
zin hazin sustu. Ayten yalnız kal· 
dl. 

Derin t.ir &öiis ceçirdi: 
-ÖW .. 
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HAVADİS hibinin vereceği hesap ise daha •· 

Kira arttıran han ve apartıman 
sal ipleri adliyeye verildi 

Karay stoku yapan bir ıtreyatçı tevkif edildi 
iMalımutpaşatla İrfaniye hanı 

sahipleri Kemal Kaneti He kar
deşi Hayim Kaneti kira bedel
lerini arttııımak ~etile Milli 
Korunma kanununa muhalif ha
reketten dolayı dün akşam müd
deiumumilige verilmi..şlercı.ır. Ya
pılan tahkı!kata na:taran, İrfani
ye hanının dört ay evvel bu iki 
karde~ tarafından satın al'°"dı
ğı ve senelerdenberi handa o
turan bütün kiracıların kirala
rı yarı yarıya yükseltilmek is
tendigi anlasılmı.ştır. Buna mu
vafakat etmezlerse iş~al etttiık
leri dükkanları tahliye etmele
ri bildirilen dört kiracı bu tek
lif karsısında polise müracaat 
etmh:ler ve lbir -cürmü meşhud 
yapılarak hadise tcsbit edilmiş
tir. Muha'kemeleri oümıü meş
hut kanununa göre yapılaea!ktır. 

Diger taraftan polis kira ihti
karı iddiası hakkında da tahki
kat yaµrnaktadır. Ci:han~irde 
Kara dut caddesinde 30 nwna-

ral ı Muzaffer apartmanının sa
hibi Mu.zaffer Bav§tar apartma-
nın altındaki 1 numaralt düikkanı 
geçen sene Yor..ıü oğlu Pandeli 
isminde ıbir anana va 14 liraya ki
raya vermiş ve mayIB başında 

'kontrat Lı.ince 'kirayı 20 lirava 

Satye kararı 
temyiz edildi 

Müddeiumumilik ce
zaları aı buldu 

Satye binasının Deniııbank na
mına satın alınma2>ı i~inde vuk.u
ıbulan iba.ıı yolsuzluklar<ian dola
yı Oenizbank erk.anı hakıkında 
Birinci a iTır ceza ımahkemeöince 

verilen kararı y~tık. 
Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kev

keo İsmail İsa, Nee'et Kaısmı ve 
Sadun Galip haklarında vazife
.. i suiistimal ~ndan dolayı ve
rilımiş olan karar müddeiumumi
likw;e temyiz edilmiştir. 

Müddeiı.ıırnumili:k, muhakeme 
sonunda Denizbartlc meclisi ida
resini teşkil eden zevat hak
kında vazifeyi ihmalden ve bazı
ları ha:kikında sahtekarlık su -
çundan da ceza tayinini istemiş
ti. Kararda bu cihetler sabit ol-
:madığ"ından suç yalnız vazifeyi 
c;uiistiımal ()}arak tavsif edi1mis
tir. Miı<ldeiumumilik hu cihet
lerden eski iddiasını tesbit ve ka
rarı temyiz etmiş bulunmaktadır. 

8SL&DlY& 

Belediye üç hat yaptırıyor 
Belediye reisliği taraiı.ndan Be

siktaş ve Bakırköy ile Kadıkö

yünde tesis edilecek olan mev
zii haller için münasip üç saha 
bu1unmUittır. Ay başında bura -
larda üstü kanalı altı beton ba
rakalar inşa olunmasına başlaru
lacaktır. 

- Bir şey okusana ... 
Gene bir kitap aldı; fakat da

kikada bir dıvar saatine bakı -
yordu. Zaman ona hiç bu kadar 
uzun görünmemişti; yelkovan san 
ki kımıldanuyordu, saat durmuş
tu sanlci ... 

Ceııeleri ayrılacakmış gibi es
niyordu. Bu halin farkına '\'aran 
teyze nihayet alay etti: 

- Bu bir şey değil Ayten, he
le kış baslasm o zaman anlarsın ... 
İn an burnunu dışarı çıkaramaz. 
Bazan öyle karlı .günler olur ki, 
ekmekçi güç gelir. Bu odalar ı
sınmak nedir bilmez. 

Pervin doğ'ruldu: 
- Neden böyle söY.,Jüyorsun 

te~e. pekala ısınıyoruz. Ekmekçi 
de gelir sucu da. Günleri hoş ge
çirecek gazetelerimiz, met:mua
larımız da var ... Üşüyor musun 
Ayten? 

·omuzuna beyaz yün bir atkı 
almı tı; titriyordu. cEvet. diye 
başile işaret etti. Pervin hizmet
çiyi çağırdı, sobayı yaktırdı. 

Oda adeta karanlıktı, büyük çi
ni sobanın parmaklık kapılı bö -
yük ağzından alevlerin ışığı y .. 
yıldı, etrafı ayd..uılatt,,; odua ça-

çıkarmak istem.iştir. Pandeli iti
raz edınce de Sulh Hukıik Mah
kemesinden bir de tahliye kararı 
almı.ştır. Zabıta tahkikatı i'kımal 
ederek Muzaffer Bav-karı da bu
gün Adliveye verecektir. 

BİR KALAY TÜCCARI 
TEVKİF EDİLDİ 

İhtikar komisyonu tarafından 
ıkalat ihtikarı yapmak suounıdan 
haklarında takibat yapılmasına 
karar verilen dört tüccardan bi
ri olan Hayinı oğlu Rupeıı Politi 
dün Adliyeye verilmistir. Tah
kıkata göre, ıtrıvat ticaretile meş
,gul olan Rupen Politi, muhtelif 
tarihlerde 280 - 300 kuruş arasın
da değişen fivatlarla 8 ton kalay 
toplamıs ve bunu bilahare 310-410 
kurus arasında değişen fiyatlarla 
satmıştır. 

Sultanahmet Birinci Sulh ceza 
mah~ernesinde sorguya çekılen 

Rup~n. ya~ tüccan olduğu ıçin 
lel1imleneceP.i tenekelerde kul -
lanmak üzere bu kalavları salın 
aldı,ğını, fakat piyasada teneke 
bulamadığmı ve bunun üzerine, 
iyi fiyat da verilince, kalayları 
sattığını söylemiştir. 

Hakim Rupenin tevkifine ka
rar veıımiştir. Mevkufen muha
keme edilecektir. 

/Abidelerin ta~ 
mirinde yanlışlık 

Koruma encümeni 
bir rapor verdi 

Arkeowji nıiızeleri müdürü A
.ziz Oganın reisliğinde bulunan 
eski eserleri korı..ııma encümeni 
Üsküdardaki tarihi çeşme, t>ebil, 
camı, medrese ve turbekr i.ı.zenn
de tetkikler yap.maktatlır. 

Heyet bu hususta bir rapor 
h.a.zıdıyarak Maarif Vekaletıne 
Pönderecektir. Hevet biihassa Ev
kaf tarafından tmnır edilmekte 
olan ı'.Mimar Sinanın 16 ncı aım:ia 
yaptıÖ'ı Şemsi oaşa camiı He Top-! 
tasındaki Valıdei Ati'k, Çinili ca
milerini ince tetkikten gc-çinniş
tir. Bu camilerin tamirleri üze
rinde bazı ,Yanlışlıklar görülmüş 
ve E\ kaftn nazarı dikkalınin cel
bcdilmesi kararlaşlırılın.ştır. 

Ayazma camii ile, Rumi Meh
met oa-,a, -v ali<lei Cedıt L'3mileri
ni ve diı?cr bazı abideleri tamire 
muh~ac gören heyet Jazı.ım ,gelen 
teabırlerin alınması ı ın alaka
darlar nezdinde tcşeobt·~ ler ya -
pacaktır. 

~ uçuk heneraor 
'IW"tw: ........... ~ ..... w1"rr.•··· ..... 441 * Şehrimizdeki reı.-rni daireler -

deki evrak hazinelerinin temiz
lemnesi, lüzumsuz evrakın sa -
tılma.sı kararl~t,ırılmıştır. Bu 
maksatla vilayette bir tasfiye ko
misyonu teşkil olunmuştur. * Taksim kışlasının son kısmı
nın yıkılması 4i de dün bir mü
teahhide ihale ohmm~tur. K\i
lanın tama.mile 11ıkılma.n 1 ağus
tosta bitmiş olacaktır. * Alım fiyatında dün biraz dii.
şii.klük olmU$ ve 23 ,85 ku~tan 
23,50 kuruşa inmiştir. 

hrtıları gözleri ısıttı. Teyze elin
den isini bırakıp sobanın başma 
e-eçti. Ayten ablasının dizleri di
bine yastıklar koydu, oturdu, el
lerini sobaya uzattı. Keyfi gelmiş
ti: 

- Bu iyi işte ... Sıcak insanı ge
vezeliğe tcş\'ik ediyor... Beıı de 
ne kjldar ge\'eze 'sem, siz de oka
dar konuşnıuyor,sunuz... Halini
zi bir gören olsa korkar. 

Penin glildü: 
- Sen konuşmana bak! Ma -

dem.ki, canın istiyor konuş Ay -
ten ... Biz de seni tatlı tatlı din
leriz: ()ylc değil mi teyze? 

- Annna bir şartla. 
Ayten şımararak sordu: 
- Şartın nedir teyze? 
- Saçma sapan şeyler söylıye-

ceksin... Başkalarından saçma 
sapan şeyler dinlemek kadar hoş 
şey yoktur. 

- Öyleyse hiç merak etme -
yiıı te.} ze, ::;artınıza harfi harfine 
uyacağını. .. 

- Doğrusu uysallığına da pa
yan yoktur Ayten! 

- Soba yanqıca uysal oldum; 
b.U:u evvel yaj:mur seyredip &ik 

ma tedbı.rl ~rı• «Halkın menfaatleri aleyhine cıklıdu. Defterleri tetkik edile-
- deçam eden \•aziyetin tamamen cek olursa sene sonunda zararlı 

bertaraf edilmesi için yeni ted- çıktığı anlaşılır. 

1 k birler alınması takarrür etmiş - 90 kuruşa mal olan bit· çora-Y a p ı aca tİ.r ... 175 kuruşa satılan bir ipek bın büyük bir caddenin büyük bir 
kadın çorabmın maliyet fiatı 90 dükkanında 175 kuruşa satılına-

Devair Müdürleri dün 
de Vilayette toplandı 

Vali muavini Haluk Niha -
dm reisliğinde dün posta, tel
siz, telefon müdürleri jandar-
ma komutanı ve diğer devair 

i rüesası toplanarak ~ehrimizde 
alınacak emniyet tedbirleri ü
zer inde görüşmüşlerdir. 
Öğrendiğimize göre, ;\>'akın

da vilayetimiz başta olmak ü
zere muhtelif viJiiyetlerde ay
ni gün ve ~·ahut gece de pasif 
korunma tecrübeleri yapıla -
caktır. Diğer taraftan avrıca 
ışık söndürme için de bi~ ge
ce tecrübe yapılacaktır. 
--'!.~!!=2~ 

Yeni birlikler 
Madeni eşya ve manı
fatura idhalatcıları dün 

idare heyeiJerini seçdiler 

Dün, madeni e!-:va ve ımanifatu- ' 
racılar birli,a-inin idare hcvetlcri 
serılmi""lel'Ciır. Manifaturacılar 
birliği idare heyetine Remzi A
vunduk, Vehbi Bilemer, Sümer
bank mıiesseseleri, Halil Ali Ber
nar, Fmdıklıyan firması. Sura:s
ki mahtumlaıı Remzi Tekarı, 
Mihal Nikolaidi ve ımürakiplıgc 
de Hacı Necio oğlu :;edlmi.şler
dir. İdare heveti de toplanarak 
ıeısli e Remzı Avundugu, reis 
vekilliğine de Vehpi Bilemer'i 
secıni~tir. 

İcra komitesine de Rifat ve 
Remzi Avurı:duık intihap olun
muştur. 

Demir celik ithalat tüccarları 
da vaptıkları toplanlıda limitet 
şirketi feshctmisler ve verine ma
deni es.va ithalatçıları birliği ku
rulmuştur. İdare heyetine, dok
i r Halil Sezer, Akdeniz şirke
ti. Vehbi Koç, Hasan Tahsın, 
Kazarof Nisan"an, Mustafa Naz
mi ve seriki Refik İsfendiyar 
Hamdi Öz~üç, İsmail Hakkı Öz~ 
'bakır ve mürakipliğe de Nazmi 
Balkan on'lu seçilmistir. 

----o--
DENİZ 

Denizciler bayramı 

parlak olacak 
1 temmuzda yapılacak denızci

ler bavaııını hazırlıkları ile meş
gul olmak iizcre alakadar daire 
müdürlerinden ımürekkep bir k'>
•. ıisyon kurulmuştur. 

Komisvan sFk, sık toplanacak 
ve bavramın Pr<>!!'ramları ile mes
eul olacaktır. Bu sene bayram 
fcv:kalooe bir şekilde kutlulana- ı 
caklır. S"''>l' klüuleri ve deniz 
müesseseleri arasında yarışlar 
vanılacaktır. 

Hastahaneler teftiı 
edildi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürü Ali Rıza dün İstanbul ci
hetindeki tekmil hastahaneleri 
gezerek Sıhhat Vekaletinin son 
tamimi mucibince doktorların 
ve hastahane idare memurlarının 
~talara .şefkatle muamele edip , 
etmediklerini tetkik eylemiştir. 

gürültüsü dinlemekten kasvet bas 
nuştı ••. Hem soba bana çocuklu
ğumu hatırlatır, annem soba ba
şında oturmayı çok severdi. .. Ey
lfil başlaymca o da sabahları so
ba yakmıya başlardı. Sobanın ö
nünde giyinirdi. Ben bir köşede 
onu seyrederdim. Güzel, çok gü
zel kadındı. 

A vten çocukluğundan ve anne
sinden pek seyrek, pek az bahse
derdi. Pervin de büyük tanıdığı 
kardeşinin çocukluğunu merak 
ederdi. Fakat uzun boylu sualler 
sormaktan çekinirdi. 

Teyze, Pervinin mevzuu değiş
tireceğini sandı. Aldandı. Per -
vin: 

- Herhalde senin kadar güzel 
olamaz! Dedi, 

- Başka türlü güzeldi, o da a
çık kumraldı, koyu mavi gözleri. 
vardı... Çok san'atk3r kadmdı. 
Ben çok severdim, o da beni va-
kit buldukça sever, çok kere ele 
unuturdu, anıma tamam.ile unu
turd&l. 

- Unutmak da ne demek aJlh. 
yamadım? 

(Arlca.sı var) 

kuruş olduğu ve 3 liraya mal edi- sını çok göremiytteğiz. Hele met-
ten bir kumaşın bir mağazada 18 rosu 18 liralık kumaşı lüks telik-
liraya satıldığı tesbit edilmiş - .ki edeceğiz. 
lir.> Hele bir de sebze haline gide-

MÜLAHAZA 
Çorapçı kendini şöyle mazur 

jl!Östermi.ye çalışacaktır: Ayda iki 
yüz lira dükkan kirası verivorum. 
Biri elli, di~eri otuz beş li~a ay
lıklı iki adamım \'ar. Yirmi lira 
elektrik parası tutuyor. Yirmi beş 
lira gece bekçisine veriyorum; 
eder ayda üç yüz otuz lira. <Hani 
bunun vergisi? Hani bunda bo
zuk çıkaıı, elde kalan çorapların 
hesabı. Ayda su içinde dört yüz 
lira nıa:.raf ediyorum demektir. 
Gimde vasati yirmi corap sat -
sanı 510 lıra hasılat .}'apınış olu
rum. Ko~ duğurn sermayeye ve 
çalışınama mukabil ayda )'ÜZ lira 
da ka:ı:anııııya.} ım ını?. 

3 liraya mal olan kunıaliın met
rosunu 18 liraya satan mağaza s. 

Merdiven köy . ~ 

cınayetı 

Başsız cesedin hüviyeii 
~mlaşılamadı 

On gün ~adar evvel Merdiven
kövünde Taş ocakları civarında 
bir henaekte koylu kıyafetinde 
kafa:.ı k ılın~ ve vok edilmiş 
bir <:eset bulunmU;,Ştur. Ce .. edin 
sekiz dokuz verinde bıçak ya-
rası rrörülmcktedir. Jandaııma 
yautığı •bülün tahkıkata raiitrnen 
bu feci cinavetin failini bulaıma-

- dığı :gibi cesedin kiıme ait oldu
ğ,.ınu da tesbit edememiştir. Ni
havet ha<liseden zaıbıta haıberdar 
edilınis ve "Olis, bir taraftan mak
tülün hüvıyı~tıni tesbit \'e diğer 
taraftan katilin veva katillerin 
mevıciana çıkarılmaları için tah-
kikata başlamıstır. 

T opkapı dışında bulu· 

nan ceset 
Evvelki oün Topka01 dısarısın

da mezarlık icerisinde bulunan 
ceset hukkında yapılan tahk.i:kat 
ıbitııısitir. Bunun bir müddet 
evvel is vaomak üzere Bahkesir
<lcn gelen 18 va~larında Mustafa 
" 0 lu Hasan Aydın olduğu, fazla 
yorgunluk veya alkol istimalin -
den ka1bi durarak öl<iüö-ü anla
şılmıştır. 

BEN DOÖDUM 

1JEN ÖLECEGİM 

Nauemoıta ile kouuşuyo:rd.uk 
da: 

- Ben doğdum. aealarda 811 

derdi vardı .. 
Dedi, ilave etti: 
- Ben öleceğim, yine bu dert 

devam edecek. 
- Neden'!. 
Diye sordum. Şu cevabı ver-

. d.i: 
- Adaların su derdi hallo

lundu sanıyorduk. Halbuki yi
ne olmamış ve halk 44 kuruşa 
bir ton su almaktan müşteki 
bulunuyormuş! Nanemollayı 
hak vermedim değil .. 

TÜY 

KAB ASI 

Felek Bürlıan bir fıkrasına: 
- Tıiy kabası •. 
Başlığını koymuş. Yazıyı o

klWladun, fakat, Nanemolla
dan sordum: 

- Üstat, tüy kabası ne de
mektir? •. 

Gülerek şu cevabı verdi: 
- Fransızların Holanda, Bel-

çika, şimal nuntakasında ver
dikleri zayiattır. Bak ~imdi na-
sıl dayanıyorlar?., Çünkü bı 
çak kemiğe dayandı. 

HÜSEYİN 

C AHİT 

Hüseyin Calllt Büyük Harp
te Meclisi Mebusan Reisi., Ta
nin Başmuharriri, men'i ihti
kar komisyonu reisi im.iş. 

lim. Sabahleyin şafakla beraber 
sebzeci kilosu yedi kurustan elli 
kilo fasulye, kil~u on k~ruştaıı 
elli kilo domates, tanesi kırk pa~ 
radan yüz tane marul alıyor; a
tma yüklüyor, bil kanısının ö -
nünde soruyorsunuz? 

- Domates kaça? 
- Elli ku.ruş. 
- Fasulye? 
- Kırk kurll4-

HAVADİS 
«İhtikarla mücadete komisyo

nu dün akşam mıııtaka tica
0

ı·ct 
müdürlüğünde bermutat ı.oplau 
mıştır ... ~ 

MÜLAHAzA 
Yoktur ... 

SELAMİ İZZET SEDES 

Dolar' daki ani 
düşüklük 

AmMikadan idha1ahmı
z• faydalı ofacak 

Son iki ,gün içinde dolar ve İl>" 
:ı?iliz lı...ASının kıymetlerinde se
bebi anlaşılamıvan bir değışik.ik 
olmuştur. Dolar 162 den 140 lk1.1t
ru...,<;a ciüşnüş huna mukabil İn~ 
liz lirası da bir miktar yüksel -
mi tır. İktl&ldi sahalarda büyfrk 
tesir yapan bu de,ğişiıkliğin mali 
bir anlaşma sebebile veya bazı 
Amerilka müesseselerinin İ~ilt~ 
reye mühim krediler aQma:k ta -
savvuruııda olmalarından ileri 
gel<liği sanı1maktadır. Amerika
dan yapacağıımız ithalat için çok 
iyi neticeler verecek olan bu d~ 
ifüdklik ihracatLmız için faydalı 
değildir. 

Manif afuracı beraat etti 
Balıkesirli H~kkı. adında bir ta

cire 37,5 kuru.sa satması icabe -
den İtalyan pazenlerini 40 ku
ruştan satımak ve ımahdut ımik -
tarda mal ver.ı:nek suretile Mil
li Koı•uıuna kanunwıa muhali1 
hareketten Dördüm::ü Asliye ce
za matııkemesinde muhaJ.cenne edi
len Bahcekapı.da Katırcı oğlu ha
nında manifaturacı Mıustafa Bi
ler, hareketi suç mahiyetinde ~ö
rülemediğinden. beraet etımiştir. 

Bunu bana haber veren Na
nemolla devam etti: 

- Şimdi yalnız mebus ve 
başmuharrir. Fakat, hergiin
kü yazılarından bu iki hizme
tin kendisini tatmiıa etmedij:i 
anlaşılıyor. 

Sordum: 
- O halde nasıl bir hiZJMıt 

vermeli dersiniz?. 
Gülerek ilave etti: 
- E~er, Türk vatandaşlığı 

kanunları müsait olsaydı ken
disine bu harpte de İııgili:ı: Bat-' 
vekil muavinliğini deruhde 
etmesini tavsiye edeı-clik.. 

SIKIŞIK 

VAZİYET 

Nanemollaya sordum: 
- Dülgerin, ticarethaııele -

rin, müesseselerin, insanların 

sıkı~ık vaziyetleri belli olur. 
Gazetelerin sıkışık vaziyetleri 
nasıl anlaşılır? .• 
Kahkahalı bir eda içinde 'iu 

cevabı verdi! 
- Gayet kolay. Hediyeler 

verdikleri, üstüste müsabaka -
lar yaptık.lan vakit .. 

PARA PARAYI 

ÇEKER •• 

Tasviri Efkar bir müsaba -
kasında şu meşhur misali de 
kullanmış: 

- Para parayı çeker .. 
Nanemolla, bunu görünce 

fÖyle dedi; 
- Tevhidi Efkarın paraları 

4i,mdi Tasviri Efkar yoluile 
~yor ve çekiyor .• Demek?! 

A. ŞEKİP 
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D. memurları maaşla-j-ingilteredeki Bu~:~::ek ~:~:~da bir 

rlnln taad U·· 1 ve tevhı·dı'" Amerikalılar ;~~~~ ~~;~~~:1~~~~;~:'.ik~;ı."ü 
bu araJa birçok yeni yeni ke -
.şifler. İcatlar, ihtiralar da meyda-

s ON ŞEK L I• N ı· AL O 1 Memleketlerine dön- na çıka.ak ve belki de böyle -
'ld ' Jikle bugiinün ta~yaresi, radyo-

miye da VCt edı ı MI, se>li ;ifmi ve hatııİ yarıda kal-
KANUN 

ANKARA, 7 {İKDAM Muha -
.birinden) - Devlet memurları 
maşlarının tevhit ve taadıilWıe ait 
3656 No. lu kanuna ek tay iha büt
ce encu.menince tamamlanarak 
mecli>iın pazartesi ruzname.sıne 
alınm-.ı;tır. Layihamn son aldıtll 
şekil şudur. 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tabi ücretli veya ma* 
lı memuriyetlerde m\.llilaıhdem o
lup ta mektep ve müesseselerde 
daunı veya muvakkat mualliın
lık ya-panlardan yük k tahsil 
veren veya bu derece tahsil ~ -
renlerin mesleki bilgilerim artır- ı 
mak maksadile kurulan mektep · 
ve müesseselerde muallimlik ya
'>anlara ıbeher ders saati için 10 li
rayı ve lise veya orta derecede 
bulunan veva mesleki bir tahsil 
içın kurulan mektep ve mües»e
selerde muallimlik yapanlar her 
ders saati içnı be; lirayı ı;:eçme
nıek üzere a!Akalı vekiıletlcrde 
tesbıt edilecek miktarda kadro -
Ianndakl maaş veya ücret karşı
lıklarından tedris ücreti verile
bilir. Avukatlık kanununa tev -
fikan avUkatlık veya dava veka
leti ruhsatnamesi istihsal etme
miş olanların ruhsatname tari -
hinden itibaren a\•ıkatların her 

üç ve dava vekillerinin her dört 
senelik serbest avukatlık müd
detleri için bir terfi derecesi he
sap edilmek :;uretile dahil olabi
lecekleri avukatlık dereceleri tes
bit olunur. Devlet denizyolları ve 
limanları te:ıkiliı tına alınacak 
kaptan ve gemi makinistlerinin 
ücretlerinin tayinlerinde bunla
rın resmi ve hususi müesseseler
de hakiki ve hükmi şahıslar nez
dinde ayni işlerde ~eçen hizmet 
müddetlerinin tahsillerine göre 
beher üç veya dört senesi için bir 
terfi derecesi hesoıı edilmek >'11.
retıle dahil olabilecekleri dere
celer tesbit edilir dereceler indi
rilen ücretli memurlardan 1 ey
lfıl 1939 tarihinde müstahdem o
lup da 3656 sayılı kanun a.hkiı -
mına göre yapılan intibak netice
sinde ucretleri ve dereceleri te&
lbit edılmiş olanlara mezkur ka
nun hü.Itınüne göre verilmekte 
olan ücret ır iktarı daha yüksek 
dereceli memuriyete terfi edin -
cive kadar müktesep hak olar~ 
verilir daimi ücretli kadrolara ait 
ihtisa~ mevkileri kanunla tesbit 
edilinciye kadar bu kanuna bağ
lı cetvelde yazılı kadrolar içinde
ki ihtisas mevkileri icra vekilleri 
heyet 1ce tasdik olunur. 

Londra, 7 {A.A) - Amerika 
Birleşik devletleri büyük elçi
liği, İnrıilteredek.i Ameri .. a va -
tandaşlarının AmeriKa'a di,rune
leri ha:kıkında aşaİİ:'<i~ki deıdfıras-
vonu ne.şrebmiştir: 

Amerika Birleş•lr devlel'eri bü
yük elciliği su fıkirrle:iir ki, İn
gilterede daha fazla kalmaları i
çin müstacel hi~ bir sebep bu
lumnıyan Amerika vatand?,ları, 
derhal Amerioka Birle<ı·k c'evlet
lerine dönmelıdirler. Bu, belki 
de, harbin sonuna kadar mem
lekete dönmek h•,susu da son fır
sattır ve bu fırsattan is•if&<le et
rnivenler bundan doli•eak risk
lcrı kendi Üzerlerine, almaktauı.r. 
Amerika vatanda~br:na şu cihe
ti bildiririz ki, muhaı·ib L•r mil
let 'apuru ile sey~hat ~tmek A
merikan kanunıa..-ına mu·haııftir. 
Amerika bü;:ük el<;ilii'i, bu grl>i 
seyahatlere mi.isaa~e ·:~remez. 
Vasington vapunı. AmerıkaWa
rın tahliyesine va~dım IC•n İr
landaya ııelmektcdir. Vaşington 
vapuru Lizbonda'l Bordau:.S ve 
oraddll da 12 haı:.i~anda İrlanda
d.a Galvav l~ınarına gelcct:k ve 
bir iki gü11 kaldıktan sonra ha
reket ey!iyecektır. ---Belçika ordusu /B· MiIJet Meclisi fJorveçtek~ Alman 

Bir fırka yakında harp Suriye muahedesi pro- kıtaatı f 8R8 V8Zİyeff 8 
sahasına gidecek tokolu tasdik ed~ldi 
Paris, 7 (A.A.) - Pazartesi gü

nü hir Bekika heyeti vekilesi top
lanaeak ve bu toplantıya meb'u
san reisleri de iştirak edecektir. 
Belcika ordusunun bir fırkası top
lanarak yakında harp sahasına .ın
decektir. 

Prens Sikste de Nouı1bon Bel
çikadan kaQiruya muvaffak ola
raık: Belçika ord'USUnda vazife al
mak talebinde bulunmuştur. Esa
sen son mll!harebelere iştirak et
mekte idi. 

---o---

Ankara. 7 {A.A.) - &ıgWı Dr. 
Mazhar Germenin bas'<anlığında 
toplanan Büvük Mıllet Meclisi 
ruznamede mevcut Türkiye - Su: 
riye dostluk ve iyi komşuluk mu
ahedc,;iyle bu muahedeve bağlı 
protokollarm tasdikine, ordu su
bavları heyetine mahsus terfi ka
nununun dördüncü maddesnin 
tadiline dair kanun layihalarının 
.alıiıkadar vekillerin huuıru ile 
müzakeresine karar vererek iç
timaa nihayet veıımiııtir. 

Honkong'daki yaban- Belçikada bulunduğu 
talebeoıiz cılar çıkarıhyor 

Hon~. 7 {A.A.) - Kadın ve 
QOOOklar da dahli okiuku halıde 
büt.ün yabancılar il hazirandan 
evvel sehri terk için emir alrlli$
lardır. 

Tiençin anlaşması 
Tokyo, 7 {A,ô.) - Henüz res

men tevld edilmiıı olmama>kla 
beraber, Tientçin anlasması bil
kuvve tahakkuk etmiı,tir. Bunun 
neticesi imtiyaz ıruntakası üzerin
den ablukanın kaldırılması ola
caktır. 

Yeni Zellandanın 
harp gayretleri 
Vellington, 7 (A.A.) - Yeni 

Zelanda parlamentosunun gizli 
bir celsesinde başve'kil Frazer, 
momleketin harp ~avretleri hak
kında uzun uzadı va izahat ver -
mistir. 

Avusturalyada • 
yenı 

bir nezaret 
SV'dney, 7 {A.A.) -Avustural

ya basvekili Memies, bir mühim
mat nezareti ihdas edildiiiini ve 
naı.ırlığını bizzat kendisi deruh
te ettiğini bildirmiştir. 

lzlanda da ~sir edilen 
Almanlar 

Londra, 7 {AA.) - İzlandan;,ı;ı 
işgai!ndenberi İngilizler taraf:n
dan esir edilmiş olan Almanlar, 
garo sahillerindeki Hmanlardan 
birisine ~önderilerck kaımplara 
\ crlestirilecektir. 

lngiliz Kralının teftişi 
Londra. 7 {AA.) - Kral, Ya

nında Dük Gloucestcr oldui(u 
halde Ak!('rshot'daki kıtalarda ve 
kıslalarda üç saat tefti te bulun
muştur. 

Dük de Kent'in ziyareti 
Londra, 7 (A.A.) - Dük Dö 

Kert lngilterenin simali garbi
sindc İngiliz tayyarel<'rinın mer
kezıni zi\·aret etmiştir. 

Büyük edebiyat ve 
hikaye mükafatı 

Paris, 7 {A.A.) - Fransız Aka
demısi, büviik edebiyat mükiıfa
tını Edmond Pilon'a. hikiıye mü
kafatını Edouard Peisson'a ve 
Louis Barthon miilı:afatını da Vic
wr Giraud'ya verıniitir. 

anlaşılan 
Ankara, 7 {A A.) - Belçikada 

kalan talebclerrmiz;n isimleri dün 
ilin edilmişti. İsimleri aşağ'ırla 
yazılı talebemizin de Bekikada 
bulunduklarına dair 1-hriciye 
Vekaletine ma!Cı.mat geı.ın.iştir. 

Hidayet Aytaç, Cemal Günal, 
Mart Aka, Htıydar Tansuğ. Va
hit Çopur akrısı ve iki <ı<>cu~ ile 
beraber, 'lacettin Ataman. 

Litvanya Başvekili 
Moskovada 

Moslrova, 7 {A.A.) - D. N. B. 
bilaırı.vor: 

Litvanya başvekili ve maiyeti 
evvelce bildirilen zi YBl'etierini 
yapmak üzere bu sabah Mooko
vava nuıvasalat etmişlerdır. 

Markoviçin .ziyareti 
BEipRAD, 7 {A.A.) - Yu

goslavya Haricıye Nazırı B. Mar
kıovk. dün ak.şanı, Balkan Antan
tı ekonomik konseyi azası şere
fine bir ziyalet vermiştir. Bu zi
yalette Tür.kiye ve Romanya bü
yük elçiler~ Yunan.istan elı;isi, 
murahhas heyetleri reisleri ve 
azaları ve daha diğer birçok ze
vat hazır bulunmuştur. 

Romanyada tufan 
felaketi 

Biıkreıı. 7 {AA.) - D. N. B. 
A jan.;ı bildiriyor: 

Tufaıu andıran ya~urlar Ro
manyanın muhtelif kısımlarında 
tu:ü·anlara sebep olmııştur. Kü
rük Val8$ide vazi\·et bilhassa va
himdir. Bir çok kövler su altında 
ıbulunmaktadır. 

Tuna suları yükseliyor 
Belgrad, 7 {AA.) - D. N. B. 

Ajansı bik!irivor: 
Tuna nehrinin ve bu nehre a

kan suların feyezanı dı-vaın et
m~ktcdir. Öğle üzeri Helgrad 
civarında suların irtifaı, normal 
irtifadan yukarı be,,; metre 56 
santimetre hir fazlalik kaydedil
miştir. 

Yugoı;Javyanın. su altında ka
lan bölııelerinde vaziyet ciddi
Jeşmektedir. 

Max Bear galip! 
Nevyoıılı:, 7 {A.A.) - Maoks Be

ar ilık ravuıııı:lda Arjantin .şampi
yonu Campoloyu nııkavut et -
m1'tır. 

İsveç bitaraflığına 
tecav~z eden tay
yareler düşürülüyor 
Stokholm, 7 (A.A.) - 3 piya

de ve 1 avcı paraşütist İsveç hu
dudunda tevkıf olunarak enter
ne edilmiştir. Hududa 30 kilomet
relik bir me,afede bulunan tor -
netraes'de dün ögleden sonra ha
va tehlikesi isareti verilmiştir. 
Dığer cihetten .:ı ecnebi tayya

re'i Bobslaen eyaleti Ü<erinden 
uçmw;tur. Tayyare diı.fi batarya
larının ateş etnnesi üzerine bun
lardan ikisi denize d-0,iiru uzak
laşmış fakat üçüncüsü alevler i
cinde yere düşmüştür. Bu tay
yarenin müretetbatı kömür ha
line gelmiştir, 

Norveç'de bir mahal, 7 {A.A.)
N orveç yü~sclc kumandanlı,ğının 1 

tebliği: 

•Rombarken'in cenubundaki Al
man mevzilerine karşı '.llapılaa 
tazyik devam etmektedir. 

Romôarken'in şimalinde mii.f
rezelerimiz hafif ilerlemelerle 
mevzilerini islıih etmişleTdir.• 

Fransanın 
muharebesi 

(Ba.ştarafı 1 inci saııfada) 
salleri, azim ve cesaretin daima 
zaferi elde ettiiiini qöstermistir. 
Fransa topraklannda Stkı bir su
rette tutunmıuz. Yalnız ileriye 
bakınız. Geride, kıımanda he
tıeti sizi takıiye etmek için bü
tii.n tedbirleri alm4tır. Vatan\ -
mızın ıikibeti, hii.rriyet!nin korun.
= ve oqullanmızın i.ttikbali, Bi
zin azminize bağlıdır. 
Diğer taraftan persembe akşa

m~ tici gün muharebeden sonra 
general Veyııand. emirlerini azim
le tuttukları kin muharip ordu
yu tebrik ebmiı;tir. 

Hava muharebeleri 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

mütevali akınlar yapm4tır. Altı 
Alman ve bir 1nqiliz tayyare# 
di4miişlii.r. Gece zarfında ln
qiliz bombardıman tayyareleri. 
harp sahnesinin arkalannda dii.$
manın kıtaatını tahşidalinı ve ha
reket lıalindeki kollarını faınlasız 
olarak iz'aç etmiştir. 

Sair tay11are filoları, Rultr'un 
r:ıarbirde dt4-ınanın irtibat kol
lannı ve konak mahallerini ve 
Almaııyada diğer askeri hedefle
ri bombardıman etmiştir.• 

Paris, 7 {A.A.) - Ça~amba 

gününü perşembeve bai!lı.van 
gece zarfında. bir çok Alman bom
bardıman tavvareleri Fransanın 
merkezi üzerinden uçarak muh
telif çaplarda bir çok bombalar 
atmışlardır. Bombarları büyük 
bi kısmı tarlalara düşmü,tür. 

Büyü!lc bir kısmını siviller teş
kil eden bir çok ölü ve yaralı var
dır. 

ITII::? olan televizyonu. varının ye
ni keşifleri, icatları, ihtiraları ya
nında birer bebek gibi kalacak? 

Bana kalı.rsa, bu harpten sonra, 
insanların en çok üze<inde dlll'
maları ve tekeoınıül ettirıniye ça
lışmaları icap eden şe~ Roboto
lar, ;\'ani makine insanlardır. 

Madem ki bugün bu makine 
insanlar, tıpkı bizim gibi yürii -
yor, konuşuyor, yazı yazıyor, (al
gı ~alıyor, Kahve pisiriyor, bula
şık yıkıyor, hatta he.ap yapıyor
larmı~ .. Şu halde, bunların üze
rinde biraz dal.a ugrasılıp bu 
yapınacık ins~nlar, biraz daha 
miikemmelleştirildiler miydi, 
gelecek büyük barpkıde hakiki 
insan yerine, ordular hunlardan 
teşkil edilen!< böyle kıyosıya mu
harebeler bunlara yaptırılsa fe
na mı olur~ Kiınbilir. (;I111ez :sağ 
kalırsak giirıiin birinde, bell.i, o
nu da görürüz! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Yeni meydan 
muharebesinin 
ehemnıiyeti 

(B~makaleden devam) 
da, ayni ~ek.ilde hareket edecek
lerine 5üpbe yoktur. 

Blitün dünyawn gözü şimdi, 
Sonı ve }~n nehirleri ar~~ında ce
rc:yan eden bu nıuazzam meydan 
muharebe•ine dikilmi~tir. Al -
nıan taarruzu, ınahdut bir iler -
lcınedeıı ibaret kalır da Fransız 
eenhesi ~arılmadan durdurulurba 
asken va<İyette oldugu gibi, si
vasi ,·aziy<•tte de ııılııtefikler il~ 
hine mühlnı bir salah h5sıl ola -
caktır. Böyle bir mU\·affakıyet, 
evvela Fransız ordusunun ınu
kavenıet kudretinin ve ınuharebe 
kabiliyetinin lurılınadığını is -
bat t'dece:Olır. Bu, tabialile müt
tefiklerin cephesinde ve cephe 
geri-;inde, mincviyatı son dere -
ce ıiikseltecektir. Bu maneviyat 
yüksekliği, sonradan vukua ge
lecek yeni meydan muharebele
rinde de tesirini gfu:tereıı nıü -
him bir amil olacaktır. Kazanı
lan. vakit zarfında, Fnnsaya ye
ni Iugiliz, doıninyon \:e müsteaı
leke fırhları ile Amerikanın mal
zeme yardımı, yetişecektir. 

cDüşenin yardımcı~ı olmaz. 
derler; müttefiklerin düşmek ü
zere olduğunu görüp de iştiha ve 
cesaretleri artanlar, Fransayı ar
kadan vurmıya karar vermeden 
biraz daha düşünmek lüzumunu 
hissedeceklerdir. Evet, bunlar, 
kafi kararlarını vernıemiş i~eler 
ve bir muayyen tarih beklemiyor
larsa daha hesaplı davranacaklar
dır. Kararlarını deği~tirmeyip 
harekete geçtikleri takdirde ise, 
çok daha şiddetli bir mııkave -
met karşısında kalacaklardır. 

Siyasetlerini değiştirmeyi dü
şünen, fakat Alınanyadaıı çekin
dikleri için buna cesaret edemi
yenlerin kalbine de kuvvet ge
lecektir. Almanyanın. ıııağliıbi
yetini, kendi menfaatlerine uy
gun olduğu için candan istedik
leri halde, müttefiklerin kendi
lerine yardıma koşamıyacakları
nı düşünerek Almanyaya karp 
defibela kabilinden mutavaatkar 
davrananlaruı da cesareti geri ge
lecektir. 

Bülılsa, rarpte cereyan eden 
meydan muharebesi, yalnız 
muhariplerin askeri ve sev -
kulceyşi vaziyetleri bakımın -
dan değil, Avrupanuı, hat -
tiı dünyanın mukadderatı ba -
kınımdan da mühim netice -
ler verecek büyük bir savaş -
tır. Onun içindir ki, Almanlar 
bütün kuv,·etlerile bu ınuhare'. 
beJ i kaıanmıya çalıştıkları hal
de, Fransızlar da bütün gayret -
!erile düşman taarruzunu dur -
durmıya nğraşıyorlar. Yeni baş
lıyan meydan muharebesi. mad
di neti~elerinden ziyade manevi 
tesirleri ve sebebiyet vereceği 
hadiseler itibarile daha mühim-
dir. ABİDİ. DAVER 

Romanya Kralının 
memlekete dönüşü 
Bükreş, 7 (A.A.) - Kral JU-

rol, bugün Büıkreşte, Kralın 
memlekete dönüşünün onuncu yıl 
dönümüne tahsis edılmis ı :an ser
~iyi aÇ'mı~tır. Kral. serıti bina
sına geldiği zaman BükreQ şeh
ri sivil ve askeri makamları ta
rafından karsılamnı~tır. Yapılan 
dini bir ayinden sonra Bü.kreş 
Belediye reisi, bu serginı..ı h'u-
9\l\Si manasını tebarüz e~ırereiı: 
Kralı sel8.ml8DU$ ve Kral da kı
"" bir nut.ukla cevap venııiolir. 

N\ 'A-3 
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MİLLi EKONOMİ HARP EKO-
NOM;Sl HALİ E KONUYOR 
İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapıldı 
BÜKREŞ, 7 (A.A.) - Roman- · 

ya, mılli ekonomisini harp haline 

1

; 
kovmıya kurar vermiştir. 

Mılli iktı.>al nazırı diın hüku
mete fevkalade salıi.hiyetier ve
ren ve hazarda Rumen elronomi
sinin oeferberlik i:;lerinin tevhi
dini istihdaf eden kararname lıak
kında taf.>ilat vermi.-,tir. 

LONDRA, 7 (A.A.) - Dün İn
ı;:iltere ile Romanya arasında ti
cari tcdiyat meselelerine dair bir 
itil3:f imza edilmi:;tır. Bu itiliıfla 
iki memleket arasında tedıyata 
müteallik bCtün meseleler mem
nuniycle ~ayan bir surette halle
dilmişlir. 

İtilat, İngiltere hükumeti nıı
mına Lord Haliiaks ve Romanya 
hükümeti namına Rumen tı<J.zır~ 
!arından Tile:ı ve Jord:ın tarafın-

dan ımza edilmiştir. 
Müzakerelere .,tirak eden Ru

men murahhas heyeti bugün Ro
manyaya dönecektir. 

Bükre;;, 7 (A.A.) - Milli iktı• 
sat nazırı B. Cancicov, Roman
yanın iaşesi hakkında alınan baı;
lıca ted•birleri mcvzuı.;:bahıs ede
rek. bu ne<arcte iki teşekkü.l da
ha ilave edileceoini beyan etmiş
tir. Bütün nezaretleriıı eksperle
rinden mtiteşekkil .bir komisyon, 
Romanyanın istihsaliıtı, istihla
ki, ve bunların sureti tevzii hak
kında teklifler y~cak, ve iı>
ti<ari ali bir lronsey, bıı tekllt
leri tetkik ederek kaıtıul edile -
cekleri nezaretin tasvibine aru.o
lurıacaktır. Bıiyiık erkanı harbi
yenın ikinci reisi bu istişari kon
sevde fızadır. 

Almanları bütün 
arı kırıl· ı •• ucu 

(Ba•tarafı 1 ınci sa11fada) 
diğine muhakkak ı:;özü ile bakıl
ma:ktadır. 

Şuraoı kan!~ liiviktir ki, kuv
vetlı istinad n<ıktaları mevcut 
olmıvan mahallerd" hatlarımızı 
ıreı,-mıve muvaffak olan dü"1IUIP 
taNklarını hiç bir noktada bun
ların oesisıra 11elmesi icabeden 
Alman motörlü niyade kıtaları ta
k.in edememiştir. Bu tanklar, 
istinad noktalarımızdan yapılan 
sürokli ateııimiz altında oldukla
rı yerde tama.men mıhlanıp kal
mışlardır. 

Aisne ile Aailette arasındaki 
Alman taarruzu şiddet itibarıle 
.gecenlerde Meu.sc üzerine yapı
lan taarruza benzemektedir. 
Bununla beraber, hiılen tanklara 
karşı yeni tabiye kullanmakta 
olan Fransız kıtaatının mukave
meti haricinde de iki taaruz ara
sında mühiım bir fark mevcuttur. 
Şimdi veni muharebe bilhassa 
bir tank ımıiıareb~idir. füman
lar bu tarlkları topçunun müza
hereti ve piyadenin refakativle 
ileri sürüyorlar. Bu defa Alman 
tayyareleri, mühim bir rol oyna
dık !arı şiımal muharebelerinde ol
duğu gibi pike hücumlarda pek 
bulunmuyorlar. Alman bombar
dıman tavvarelerinin faaliveti f!V

velki günlere nazaran daha za
yıf giirüniiyw. Bombardliffian
~ar bilhassa dl'!ffiir yolları, garlar, 
limanlar ve hava meydanlarına 
yaoılırustır. 

ru, salahiyettar askeri nuUıller
den Reuter muh:ıblrinin aldığı 
malılmata göre, Fra'l!"a meydan 
rn.uhare<besinin bariz va,;ıfları ay
ni olarak devaım etmio v.o hücum
larının siddetine raı.ı.ırcıı, Alman· 
lar, bılh:ıı;.sa tazyıkieı inın çok 
şiddetı olduını 1'\umız krtibi
nın sağ cenahında. 111ühim ıler
leyişkre muvaffak oiama:ııışlar
C:ır. Bataryalarla ve taı:k diıfi 
lertibatL ile dolu Fran<ız istinad 
noktalarına karsı, piyadelerin ö
nunde gıden tankların .ıynı hü
cumları vardır. Fra1-:slz ıslınad 
noktaları, muharc:bc:rıiıı üçün

cü günü, heyeti umumiv" ;ile, iı
kC'mmel surette mukaı c:ıı<?l et
tıniştir. Yeniden, t0pçu ateşi, 
tank dafi krtibatı ve tayy.1reler
le bir çok tank tahrıp ed.ilmi:;
tir. 

Muharebenin iııkisnf: bak;roın
dan ıkı mıntaka ayırt etıoek ica
beylemaktedır: 

Denizden Ham ciı·arın~ :kadar 
olan Yukarı 5wnme ıizerinde, 

.. aksama doğru hl.;: ~iryeni ~~an 
ilerlevışi kaydedilmeır istir. Ikin
ci mıntakada, yani Oise mıntaka
sı ile Sois.son,;'un garbinde, ~ 
malinde biraz da şarkında aşaıtı 
Aisne mı 1takasında. Almanlar. 
Ailette'i ~eçmiye muvaffak ol
muşlar ve baı.ı no!<t;.hı da Aiıı
ne'e varmışlardır. Fakat Aıone'in 
geçidi.nı wrlamak !:::hs:ndeki bü
tün teşeoblıüsler ak.im kat.,.-~tır. 

Bundan başli<.a, orta ,·e YU'karı 
200 TAYYAR.ENİN PARİSE 

HÜCUMU \ 
Aione'de. yani Rethd Ye Atligny 
mıntakalarında, öğleden sonra, 

1 
Fransız ımevzilerine knrsı QO.k 
]iddetli topçu ateşi a;ıl:n.ştır. 

Bu sabah Faris üzerinden uçan 
200 tayyareden mürekkep hava 
filosunun yeni bir tecavüzde bu
lunup bulunmadığı hakkında öğ
leye kadar henüz bir malürnat 
alınamamıştır. 

Alman hava kuvvetlerinin tıop
lu ılıir halde muharebe meydanı
na ~e1mesine mı.ikabil Franı;ız 
hava kuvvetleri harekata sid
detle iştirak e1ımekted:ir. 

Tayyareler d~an gerilerine 
de hücum et:miştir. Bu taarruz
lar Almanya arazisinde ~ ıı.
zaklara kadar götürülmüştür. 
Fransız pilc.tlan, İllj(iliz pilvtları
run da müzaberetivle. bat' Al-

-ıınanyasının şimalindekı Alman 
tahaşşütlerini lxımbardım.an et -
mislenhr. 

AIJMAN MOTORİZE KITAATI 
DURDURULDU 

Fransız ordumı, yeni Somme -
Aisne muharellıesinde, yeni usul
lerini şimdiden parlak bir 9Ul'et
te göstermiş bulunuyor. Üç haf
tadan kısa bir müddet zarfında 
ihzar edilen müdafaa ı.ıevzileri, 
ekseri tı<>ktalarda, düsmaıun mo
torize kıtatını durdurmustW'. Bu 
muharebenin şimdiye kadar mü
şa!lıede edilen bariz nokta•ını da 
bu keyfiyet teskil etmektedir. 

MÜ:JAFAA TERTİBATI 
Hattın bazı noktalarıııda, kui

lanılan malzemenin siltlelı dola
yısile. düşmana arazi t.>rk.€tme'lı: 
mecburiyeti hasıl olm~tur. Key
fiyet, U2'un bir derinlik üzerine 
mevzu bulunan müdafı.a terti
batının hiç 'bir zaman ~elindi~
ni ifade etmez. 

P ARİS, 7 {A.A.) - Hırvas, sa
at 23 de askeri vaziyet. lıa'klan
da şu haberi veıımiştir: 

Muharebe, denizden Soisoons'wı 
şarkına kadar, bütün gün ~ 
şiddetli olarak devam etmiştir. 
Akılan tazyiki, her yerde, eadim
le .Aiımarnarm ~eı;meıniş ~ıjrla. 
rı Ai.sne üzerinde dındunı.bnuş
tnr. Bir ~k veni iarılı:: talaci&> .. 
dilımiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - Alqa.oa daıit-

ı 
\ PARİS, 7 

Fran•ız tebllilj {A.A.l -
Fransı< a.k-

&am tebliği: 
Deniz ile Chemin dı:s ü.unes a

rasında, muharebe, bütüıı gün, 
ayni şiddetle dev;ım etmiştir. 
kıtalarınıız, kayıplarına bakma
dan ileriye daha yeni kütleler a
tan düşmana şiddetli su.rette mu
kavemet ediyor. Cephenin heyeti 
woumb'esinde, ilerı unsurları -
ınız, düŞJ11anın tankların.ı ve pi
yodesiae karşı vazifelerini iia et
tikten sonra, emirle geri çekil -
mişlerdir. Yukarı vazifelerini ifa 
ettikten sonra, emirle geri çekil
mişlerdir. Yukarı Bresle mııııa
kasuıda, zırhlı unsurlar, istinat 
noktalarımızı tahrip edemeden 
hatlarınua arasına snmışlardır. 

İstinat noktalarımız mukavemet 
etmektedir. Aisne üzerinde düş
man, şiddeli bir bombardıman 
yapnııştır. Soissons'un şarkında 
nehri geçmek için bir teşebüs ic
ra edilmiştir. Fakat sol sahile gi
ren düşıiıan unııurlan imha olua
muştnr. 

Bava kuvvetlerimiz, düşman Ja... 
talarıw bomba ve tonla durma -
dan iz'aca devam etmi~tir, Son Z4 
saat zarfında tanklara, kafilele-

re ve münakale yollarına yüz ton
dan fazla bomba atılmı~tır, Avcı 
tayyarelerimiz, durlllJldan düş
man hava kuvvetleriniu tahribi
ne devam ebniş ve ayni zamanda 
kara kıtalarıw.ısı himaye eyle -
miştir. Son 24 saat zarfında 21 
düşman tayyarasi. dü ·ürülm;C,
tür. 

Reynooun lzahatl 
( BQfCaT'cja 1 i1lci sayfada) 

.elen doi.aofı B. Reynaudyu tetırik 
eyleıni9 ve heı· ,;alıada milli lwv
vetlerin kıtll<ınmemıa, lii2ıumk 
bütün enerji ile devam için tesa
nw:iümi ~ecen temınat ver: -
m;,,tir 

AMERiKA 
(Baştarafı 1 -ınci saı.;fada} 

fazlasın.. mut .. c <lere s::ıt , ak .a
rar •• n ) ı...k"" .Kararı yu.ı{ :ın 
t.ıldbc"n1csı, bazı müşanitlere na· 
zaran, Amerika bılJ.rafhJ{ır:ın wn 
kalan emarelerini pa~alarru.> bu
lunma·ktadır. 

Beyaz saraydan bildirildij\ine 
<'Öre, Amerıkanın Londra ve Pa
ris ı;efaretleri başlıca harp mal -
ZC'mC'si imalinin tacili için elden 
rıe gelirse yapı!mas;nı telgraf ve 
telefonla talebetmişlerdir, 
HITLER AMERİKA İLE HARP 

HALINDEDİR 
Ayan meclisinde. müttefiklC're 

harp malzemesi gönderdiği içın 
Hitler Amerika.va !harp lliin etti
ği takdiroe Amerikanın ne gibi 
bir vaziyette bulunacağını soran 
hir arkadaşına ayandan Pepper 
demi•tir ki: 

- .Bu takdirde Amerikanın 
vazivetinde lbüyük ıbir değh;iklik 
husule gelmiş olm yacaktır. Hit
ler esasen bizimle :tıarp halinde
dir. Simdiden onun beşinci lwlu 
Amerika<la bulunuyor. Bu hal 
bir müdahale mahiyetindedir .. 
BEŞİNCİ KOL"UN FAALİYETİ 

LONDRA, 7 {A.A.) - Daily 
Herald .gazetesinin dq>kımatik 
muharriri, merkezi Amerikadaki 
Alınan ajanlarının, bir ıh tilal çı
kararak, Panama kanalında son
daj .voomak üzere memur edilmiş 
olduklarını yazıyor. Alınan elçı
liği de cenuılıi Arnerilrnya Nazi 
unsurları sokmak suretiyle bu ih
tilali teşkilatlandırmıya m<;:mur 
edilmi.<>tir. Coota Ri•a'da. şüpheli 
şahısların e"Vlerinde sil.Ahlar obu
lundul!u ve birçok tevki!atin ya
pılacağı sÖylenmektedir 

GÜNDE 24 SAAT MESAİ 
VASİNGTON, 7 (A.A.) - Or

du t.oııça kuvvetleri komitesinin 
.;efi, Amerikanın Oiitün fabrika
Jarmu cephane imalatını artırmak 
i<'in haftada altı gün ve ,günde 24 
saat çal:.şmalarııu emretmiştir. 

Miümessiller meclisinUı tali ma
liye encümeni geçende orda ye 
donanma için ve bilyassa pek ge
nış bır mikyasta tank ve tayy dre 
inşaatı için Ruzvelt tarafından ta
lebedilmh; olan 1,277,000 dolarlık 
munzam tahsisatı kabul etmi.ştır. 

AMERIKALH ARIN FİKRİ 
Nevyork, 7 (A.A.) - Gallu.p 

efkimumumiye enstitüsünün yap. 
tığı son sondaj neticesine göre, 
Amerika vatandaşlarının yüzde 
sekseni, Avrupada bir Alman za
ferinden sonra, naziler, Panama 
kanalı civarındaki Fransız, ~
liz ve Holanda müsteınlekelerini 
akruya kalkarlarsa Amerika Bir
leşrk devletinin harbetmesi ll
zırn gelecegi fikrindedir . 

RUZVELTIN MÜHİM BiR 
TALEBİ 

Vaşington, 7 {A.A) - Ruzvelt, 
kongreden, ordu ve donanmada
ki fazla silahların mai!.u.alara 
ııönderilmesi hakkında hiiliime
te salahiyet veren bir kaı.;m çı
karmasını istiyeceğini bild.ırmiş
tir. Ruzvelt, halen tana:e ve 
rnüh>nımati mağazalara s~vk sa
Jiıhiyetini haiz l>ulunduitund, fa
kat 7,5 Juklar gibi topl&.r hak
kında böyle salahiyeti bul~nma
dıi(ını ilave eylemiştir. Bu sa
lahiyeti almak icindir ki. t<~2velt 
hu ictima devresind~ ka\,•ı! edil
mek üzere kon.qreye bir talep gön 
dermi.ştir. 

RuzYelt. bu talebinin hr.agi he
defi güttüi;inü bildirme..ıl4itir. 
Fakat salahiyettar mahıillerın 
kanaatine göre, böyle bir kanun 
projesinin tasvibi, daha! r.ılltte
fikler emrine m;ihim bir harp 
malzemesi stoku vermek netice
sini verecektir. B~ st.:kla•. r.u.su.
sl firmalar tarafındwı miıttefi.k
:ere satılacaktır. 

ITALYA 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yan kafilesi bu.gün Maltayı terle 
ediyor. cBeşinci Kolona. karşı ya
pılan mücadele dolayısile Malta 
ahalisi hüviyet varakalarını ha
milen gezmlve davet edilmiştir. 
ŞÜPHELİ İTALYAN VAPURU 

KAHIRE, 7 {AA.) ~ bk:cn
deriyeden bir İtalyan vı;puru ta. 
reket etmek üzere iken .lıükümet 
vapurdaki pamukların tah!iyes> 
ni emretmiştir. Polis şimdi pa -
muk balyalarını muayene et -
mektedir. 
İTALYAN VAPURLARINA 

VERİLEN EMİR 
NEW.-YORK, 7 {A.A.) - İtal 

yan sevribcfain kumoanyası, a
çık denizde bulunan bütün İtal
yan vapurlarının bitaraf liman
lara gitmek için emir aldıklarını 
bugün bildirmiştir, 
Kumpanyanın New-Yovk'taki 

müdürü olan Verrando, doğru -
dan doğruya Rıomadan alınan bu 
emir üzerine limanlarda olan bü 
tün vapurların hareketleri de ip 
tal ed.ilın.iş olduğunu ııöylemiş
tir. 
BONO'NUN YENİ VAZİFESİ 
RIOMA, 7 {A.A.) - Mareşal Bo 

no, cenuıı orduları gruıbu kumaı. 
danı tay in edilmiştir. 

Cebelüttarıık. 7 (A.A.) - Cebe
lüttarık mıntakası İspanyol ma
kamları, her türlü İngiliz alevıh
tarı tezahürleri menelr:nek emri
ni veruni.şlerdir. 
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TEFRiKA No. 75 

Haziranın 11 inden haşlıvarak mer'ivete _l!ireeek tenzi!li 
mntdd bir aylık kart abonemanlarımrz satı..!. <ia cıkarılmışt:r 
Bundan baŞka vaz mevsimini Boi!azicinde '1eÇİrnlek !stiven 
savın JQ!cu.lıı.rımıza mahsus fevkalade olarıll< 1 tenımmıdan 
itibaren 3 aylıdı: % 50 ye kadar ten1'i1Atlı kart abonemanları
llllZlll bu sene dahi tatbik edilece<?i ve 15 hazirandan itiba· 
ren de satılıP& <;tkanlacağı sirndiden il!n ol.unur. Ali zırhını giydi ve atına binerek 

ordusunun başına geçti 
-~ya?~ El;...cı....m. 

Fııık;ıt sana birdenbire cebir ııös-=- ~}'OIQJI. l:vveü.. sulh 
tıııklif ediyorı.mı. & enak.ı. dofı
l'UC& ~~çek. 
Paranı, tamem;yle •J ecaksın 

Dedi... K.erv.- ~ *'
etti: 

- Ali., ~) dir. 
(A1Wım Aalanı) o'lduiıw>u da 
ICemel ııünii) ırımharebe meyda
moda bir dAh.ıı iııbllt etmitt.ir. 
Ben, böyle lıir adama lbaoeC ide
-. 

Dt.Je c-.p ftl'Cfi. 
l)e+ıhA;, ... .lııMde ;;e, li. 

:ıten.Dı:ı ....... " dAermi. ve a-
,.ı..lıırmı bai1Uanık tıtr Öfteoin 
üzerine yatıı-cüaarı __.., Ka
wmn ~ maiyetirı Mki 
lere mvetti. 

Uc Y'ÜZ cinrlen aııiin*bp can 
en.ııılr. lrafiıe,;, cebren yola çı

~- Mıoaviyenin brarııth>
Dll ~ ~ c..ı.a. h
kat l!eCerıin ~ 1-'vllDCl -
lmdmı 'bir dlıjı!gıph ~ lıaetı. 
Sür'atle (Ali) nin karaıllihına 
111eldi. Va.k'ayı btıbtt verdi. 

!Ali) bu Jıadi.5edeıı son dere
cede mirtees'ir oldu. Göaleri ya
...ıı,; 

- (HMD:t.-l PJi bir blırama
Wl ci&erini yiyen kadının ojtlwı
dan ne beklenir? .. Ya Rab! .. &
llfm ben, bu adamın yüzünden ne
ler <;EAtiwrum.. Yarın da Denim 
evlitlarJlll, bımmı l!'YJ.İ.tı..rmdan 
kYrfljhr neler çekecek! .• 

Diye eöylemuive ~!adı. 
Ali, o t.Maiir dalrikalanm /fe'
~ llOlll"8. derhal lıarelı:ete 
meo;ü. (Zimeyr 'İlin Kıs) ı, erzak 
kafilesini :iııürdada memw etti. 

Zıilıeyr, ~ yüz atlı ile ııide
n*, kervanı ka"1'leclı. ~ E
ıınevi aııkerlerıne :müthiş bıc bas
kın yıııpto. Ve onlara bir hayli 
..ıefat "Verdirdikten sonra, eri.ak 
bfilesirıi ellerinden aldı. 

KAT1 lıWHARESE 

Ali. Mwaviyeyc tekrar ...-ah -
haslar 111önderdi. Fakat onu, maık
aat ve ıı«Yeshııden vu ceçi,reııne
di. Ar:Plı: v1od&nına karşı tıôitün 
~esini j1a ettikten sonra, kat'i 
l:ıllriıe karar verdi. 

FııKat o sırada. (Zillıacce) ayı 
tıltou.ş, (Muharrem) ayı gimı• 
ti. Resulü Ekrem Efendimiz bu 
m;yda mul:ıareDe ve mu.kateleyi 
men etti,jti için (Ali) Mwıciyeye 
haber ,lfiınderdi. Mü tarelre talep 
etti. ~. l:ıu teklifi redtle
demedi.. 

Bir ay, t.ıı bir 6Wı içinde 
~ Bu miiddet ı:arfında iki 
1arafm da belli ... adM!!ları 
bin\ıir.lerile tema,; e1mişler, llıne
vileri batıl davalarından vaz ııe
çirmelı: ~ pek QC*: l(ayret sar
fey lerıl$eıdi. 

Fakat :zahiri dımırun ariu.sın
da, ihtirastan mütevellid g:izü 
maksatlar vardı. Buna binaen, 
(.Ali) nin adamlarından biç biri, 
Jlıııevilere hakikati kaıbul ettmni
Y'I! mwaffak olanuıdı. 

* 

kiit etti. Her halde, llÜr'ailı 
bir vicdaı:ı ronhıtkemmi ııeçiııdi. 
Fakat menfaat hiı; ve arıcları 
o kadar ,i!alip ııelın4 o!acalt ki, 
büyuc bir sükUoet içinde; 

- Pel<ill... Allalım U*ıdiri 
yerini tıW.uı. 

Diye cev-.ı veı.ii. 

* Ertesi llllbeh, (Ali) zufımı. ıiY
di. IBir muharebe atına binecek 
Olduııum.ın başına geçti. Fıriı:ala
ruıı, -WP"i;> yerlere yedeştUdi. 
Süvari kuvvetini ihtiyata a~ 
rak (.Ammar bin Yfuiir) in Jru.. 

, mandasına verdi. Ordunun mer
kerinrie bır!ııılM!n lancalrtarlıl< va
J:ifesini de, (H~ bin Uliıeye) 
tevdi etti. 

Samsun Orman Çenrge Müdürlüğünden 
1 - V eziıSöıırü !kazasının ÇljtdemPiiııeyi d~Iet ormanından 

·1279• metre mikap dinli cam aıiiacı 1>ir sene zarfında keıiilip or -
mandan çıkarılmak şartile ve :!490 sayılı .kanun hükoümleri dairesin
de 20/5/940 tarihinden 10/6/940 tarihine kadar 2() "'ın müddetle 
aı;dı: arttı.mı:ıya vazedildil!i ~ ilin edilmiş ise de dikili çam 
aiiacı.nı.n 'beher metre mikAbının mdıamınen tarife bedeli 4 lira 
<>lmasma ııe ııııezkUr emvalin ımhammen tutar bedelinin 5116 li-
ra bulıunmaıırna binaen 2490 sayıh lı:anun gerejiince kapalı zarf usu
lile satılması lizını 11eldi~nden evv~ ilinın mefsuh addile mez
kur ormandan 1279 ıınetre mtip eayri mamul çaıın ağacının 
27 /fJ/940 tarihinden itibaren 12/6/IMO tarihinde kapalı zarf usulile 
ihalevi evvelıyesi yat>Umak üzere yeniden ve 16 i?İİn müddetle sa
bışa cıkarıJoıııası takarür etmiştir. 

2 - İlk ibale&i 12/6/940 tartiıi.'le mü.-dif çarşmrrba ııünü saat 
14 de Saı:munda Bankalar caddesinde orman Ç. müdiiir Hikiinde 
ıııüt ş ''•il orman sa~ lı:ıomisyonu hıı:zurunda yııpılNaktır. 

3 - Teklif zarfları 12/6/9'0 earwmı. ııünii aat 14 de satış 
lıx:mıisyonunca açılacaktır. 

4 - Çam akaeının esyri mimu] W- metre ıınii<iııbının rnu
hımwnen bedeli dört liradır. 

5 - Yüıııde 7,5 hesııiıile mu.va!dtat tmıinııtı. •383• lira 70 !runıe-
1ur. 

(Ali) nin etrafında, ak aaçh V1! 

ak sakallı eııbııı>tan mü.-ekl<eıı ııü
:ıide bazı zevat bulunuyordu. 
&ınleruı UllSlnda, vıücuduowı 

be-ıt>eti ve çelıresiniıı auımeti 
ile hiltwn (.&il Eyyübiilensiri) 
!182arı <bldcati ceOl>ediyo.rdu. 
R=•ııma.run bu. miiiıarek na

ılti:b.i, - tıpkı lln.irülmüımini 
(Ali) gibi - biraz sonra başlı
yııcalt illan kanlı ındıarebeden, 
.!IOll derece müte<l66irdi. 

6 - .ı\lıcıların kanuni ikametc:rih eösteJmeııi ve Ticaret Odası 
• ves!kam ibraz etmesi şarttır. 

Muaviyenin kumandanları da, 
Waıarını Fırat nehrıne vererek, 
piyade kıtalarıru on bir saf üze
rine tanzim etmısier ... Yedi fır
kaclıı.n mürekkep olan km·veUe
rile, oo ucu QOk &çık olan bir 
hilil tet;ır.il evlemışlcrdi. 

Süvari lutas.ı, merkezde bulu
nuyor .. Bu lı:ıt'aya da, Amr ibni 
As kumanda ediyordu. Muavi
ye. kendine mahsus olan bay
ram. Halid bin Velıd'in oğlu 
Mıdurrahman" a tevdi etmiı;ti. 
K.end.ısı de, kuvveUı l:ıir muhafa
za kı;'3$lnın h~ayc.sind.c ola
rak oı:dlınun gerısıne çekihniı;ti. 

İki t.ırııfın meV'Zi alonası, 'kuş
luk VA'<tJte kadar devan- ettı. 
Artı.k hazırı& kimıilen ilııttikten 
llOl'ra , (Alı) nın ordusundan ve 
Bırincı Malik bın Ester'iıı fırka
sından (Hacı! bın Esal) isminde 
bir delilırılı m }'(lana fırln .ırak 1 

7 - Teklif mektıu:pları, teminatı rmıvakkate makbuzları ile 
birlrkte ihale saatinden bir saat evveline !<adar oııman :;atış ko -
mi.S'•ooo riv.-etine sıra numaralı makbuz mukai:ıilinde verilmiş ola
aııktır . 

il - Ahcilenn melctııplıırında şartname ve ll'lltkavelename for
müllerini <J4w~ lkaıbul ettiklerini yazw imza etmeleri şarttır. 

9 - .Ş..rtname ve muka,·elenarne fonnülleri Samsun orman çe
virııe mödüdüR'ünde olup her zaman görülebilir. 

10 - Alıeıların teklif m<!'kiup!arını zamanında .komisyon riya
Sle'tine tevdi etmeleri ve ınt.ıayyen ün ve saatte 3'.omisvonda hazır 
bulumnaları ilan rlllflur. (452], 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Heldm) 
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Çocuk Heh'.ımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. 4 

Beşikta.ş icra Memur!uirun
dan: 

Bir alaeağın ternir ı istifas, ıçin 
haciz altına alınan bir t'!tt Sin
gc• marka dckiş ma'«:ı si !Rı6 /940 
sal günü saat 13 de istaırbul San
dal Bedesteninde arık arttırma 

suretile parava cevri'<'<'<'ktır Ver
gi ve telliılive mü.ııteriv<• ait ol
mak ızerE alıcıların ayn' gün vt 
saatt<' rraha!Lnde bulurdcru1a· 
cak 'luemuruna müracan.tl T'J il&ıı 
olunur (?"496) 

Bu delikanlı, tepesinden tırna~ı- ıs d T 1 401 •7 
Emevi ordusundan (er) di!edi. il Pazardan maada h<'r giin ıaat 

:ink~ ::r~~vrn~! ~:::!ı:: 1 en sonra. e : -

İmti)'az Sahibi ve Neşriyat lli
rektörü: E. iZZET. R:ısıldıgı ı er: 

SO.' TELGRAF BasımP•; 

indirın4ti. --------------------------

Derhal, Ernevi ordurundan da :11••••••••••mı•••!!!'!ma::ı••••••mmız:ıı112 
ayni surette zırhlı bir adam. ileri İstanbul Hakıfl'ar 
atıldı. Sal\ elındelri lı:ilıcı, sol V üirekiörlüğünd~n 
elindeki kalkana çarpa çarpa ge-
zinerek IIK'ydan okunııya baş -
ladı. 

Hac.il, b:irdenbıre kar_,,dalı:i 

mQbarızin iiızerine sı.cradı. Şid

detli hamlelere basladı. Fa.kat, 
Ern.evilerin müıbarizi. mahirane 
bir manevra ile Hacil'in elindeki 
!lnhcı çekip aldı. Sonra, kuvvetli 
bir kalk.an dari>esile delil<anlıyı 
yere yuvarladı. 

Bir kaç saniye, yerde, boğaz 
b<>öaza bir hoi(uşma cereyan etti. 
Bu eomaıda, ikisinin de miğferleri 
ba<;larından fırlıvarak çehreleri 
meyc:ı..na çılı:rverdı. 

(Arkası'"'"'; 

Semti ve 
mahal!en 

Cadde veye 
Sokağı No.31 Cinsi 

Mulıammcn 
Aıılııiı 

Lira Kr. 

Kı.ımluıpı. Kauıani Sadi Cami Kazııani Sadi camii 3 00 
Karagiı.mrük De/(irmen 2 Dükkan 6 00 
~lahmutpaı;ada Çuhacı hanı 2 nci katta 12 • 5 00 
Carş>da Parçacılar 10 • 1 00 
Şehremini Topkapı 350 Arsa 3 00 
Ahi ~elebi Değirmen Ahı Çelebi helaları 80 00 
Küçük Fuar Kantarcılar Sarı Demir • 53 00 
Müddeti icar: Teslnni tarihinden 941 senesi sonuna kadar. 
Bahçeka'J)ı<ia Yeni Valde hanı zemjn katında 4 No. mağaza 100 00 
Miııcldeti icar: Teslimi tarihinden 942 senesi mayıs sonuna kadar. 

Yukarıda 'Vazıh mahaller pazarlıkla kiraya verilecegindPn istek
liler 14 'haziran 940 cuma l?ÜIIÜ saat on beşe kadar Çenberlı taşta 
fstanbul Vakıflar Başmudunu~ Akarat kalemine müracaatları. 

(4744) 

N ıhayet, 11" Wıarreır. a nnın son 
l(tinlen ııelli İki tarafta, buyü.k Befik.t4ş lcrıı Memur!uğu><-

ıırukyasta hazırlıklara f(irıştı. Mu- ' 1 u M "d Ü 1 u Ü d 1 qan. tare.ı<c esna.:.nda Muavıye muh- nhisar ar mum U r ji n an Bir alacağın te'lllini için Meh-
telif verlenien bir <;ok yanbmcı Y mc-t Gülteltin Laleli Şaır Haşmet 
kuvveUer ııetirtm.iş, mevoot kuv- lm•••••c11•••••••m••••••••••mii sok. 55/l No.Iı eV'de haciz altına 
..-etinin ebeınmiyetlı bir .....-eUe ı _ Keşif, şaıtrnıme ve plaru mucibince idaremu:in Erzincanda alınan tlil perde, tahta sandalye, 
tezvid etmişti. yaptıracağ: ahşaD idare binası ve teferruatı işi kanalı zarf U&Ulile vesaire hane eŞYasının ayni ev ö-

Muharremin son ııünü akşamı eksiltmiye konmuştur. nünde 20/6/940 pel'6C'mbc ~ü 
(Ali) Muaviyenln nez.dine bir il _ Kt!'iif bedc!i 17783,16 lira !llU'Vakkat teminatı 1333,73 lira- saat 9 dan 10 a !tadar ~ arttır-

D'IUrahha.. daha l(Önderdi. Bu ııdaını, ma suretile paraya cevrilecektir. 
iMuaviyenin h\l2lUlUl!a cıkarak: dır. III _ Eksiltme 12/VI/94<1 çar~ ııünü saat 15 de Erzincan Mahcuz eşyava konan kıymetin 

- Mütareke, bll"?Ün hitam bul- ...;"-takil mu"dur" ıu·· ;,;;nde yanılac-'·tır. satış sırasında yüzde yetmiş b~ 
du. Emirülmüminin .Ali, beyhu- ~ ~w ~ - bulma~·"ı takdirde 22/6/940 ou-

-k k · · IV - Şartnameler her ıı'in İstaı:rbulıda Kabataşta levazım ve '-""' de yere kan do meme ıçın, ne . ~~?•-·ı· .n;nu" saat 9 dan 10 a ka-J'. ._..lın · mübayeat şubesi vezneı;inden, Ankara, lzrnir Baş moo rliiklerin- ~~...,., ~~· 
mümkünse Ylll>U. at """ erı- ı.....-. ı -'- lı dar aynı· yerde ikinci arttınnası 

abu aff_.._ den ve Erziucan müdür!üğiiııden •89• ,.,.,...,şa a ın ..... i 'r 
ili k 1 ett.ırm.ı ve lll'ltl'V - o- yapılacaktrr. Ver~ler müşteri-
'--adı Yarm --'"--'- .,~----'en V - Münakasaya nirecekler mühürlü teklif mektuplarını ka-,_,, .• _,, rı<cnu " -'• .. l 1 
harp bıışlıyacaktır. Hazır oı..ı - nuni ve6aikle yüzde 7,5 ııüvenme parası rnalobuz vem banka temi- sine ait 01rn .... uzere a ıcı arın 
ll\J2. nat mektuplarını ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesi- yuıkanda vazılı gün ve saatlerde 

Dedi. kalarını ihale j!'Ünu eksiltme saatinden bir saat evveline yani (saat orada bulundurulacak memuru-
'Muaviye (Ali) nin bu merdane 14 de kadar) Erzincan müstakil müdürkitüne makbuz mukabilın- na müracaat e1ımelC'ri ilan olu-

tıare4teti karşıs:,nda, bir an sü- de vermeleri !azmıdır. !4342ı nur (27497) 

B - BAZbLAN ltcll 

• Kampta Geçen Günler .. I • J 
- Bir çocuğun not defterinden: -

-1-
iKamp rıamam f(ekli. Ok:llol dolrtorumuz bn yıl da 

~i kanıpa ayırmadı: 
- Sen çürüksün .. Dvinde git ,..t? 
Dedi. Her yıl doktordan bu lan iıfitiriın. 
Benim nerem çürük acalba?! Ciğerlerim mi? Ha 

yır. Sınıfımızın en yüksek seslı ~ benim. 
Şan dı=in<ie ciaıma birinciyim. MÜti.I< lııooam ba
na: 

Senin, ~ün QOll ~lanı, der. 
Dizlerim çevik.. Koşarım. Kollarmı ııağ!.am.. Ö

nüme geleni yumruklar, deviririm. O haldl! dok
tor bana neden çürüksün diyor, anllô'amadım. IBu 
yıl, ne olursa olsun, kampa ayrılan arkadaşlar ara
sına kanşrnıya karar verdim. A.r.kad&lfllarım da be
nim gelmemi istiyorlar. 

-2-
0h .. İı;te, şiımdi kamptayım. Alari gibi doktor 

da hastalandı .. Kampa mü.dürümüz nezaret ediyor. 
Bay Zeki çok şefkatli bir terbiyeıcidir. Kendisine 
yalvardım, beni kal'.l'J1>Q ""türdü.. Ar.l<ada.şlarımla 
yirmi ~ümü beraber ııeçireceğim. Sevinmek 
hakkım değil mi? 

Gari;ı bir tesadüf .. Kampa gelir gelmez, da.ha 
ilk "ecesi, çadırlarımızın arasında büyük ibir yı -
lan göründü. Çocuklar korktular. O "'ece hiç kim
senin gözüne uyku .girmedi. Ben de UY'llJlladım. 
Ertesi. gün yılanı aramıya koyulduk.. Bulama -
chk . O~le yemeğinden sonra herke.; bir tarafa u
zandı anuna, QOC'U.kların kulaklar> kirişte idi. 
Kuşku !.;inde yatıp ka.Ilcyorduk. ,__~_;ff;·~ .. """'-~..ı.........:::ı"""' 

O .ııün ıcözüm,e uy.ku girmedi.. 
Yavaşça kalktım .. Yan: başımda 
yere uzarnnu; olan Nevzadın ar
kasında bir J!'Ö!4ıenin hareket et
tij:ini seodirn. Nevzat yarı uyur 
bir halde yatıvordu. Dikkatle 
eöl.e:eye bakt"llı. Nenaıdın yanı 
ibaşında duran caketinin altında 
büyük bir ~·ı!an başı nördüm. 
Me:;'um düsrrnın mel(er zavallı 
çocuğcu boğnırya g<'lmu;. Yavaır 
ça caketnin alt;na l{lrLn ÇÖr<'k
lenrni.~ıt Şımdı yapılacak bır iş 

varoı: NeYzadı korkutmadan vı
lanı öldürmek. Dw;unelllm .. Aca· 

EL iŞLERi 

Sandal:; ed.,n Yazı hane 
Sandalyeden 

yazıhane olur 
.,., "?.. Olur arn-

1 ura . ancak kü
ÇL kler için. İs- , 
te • .x:leL.. Gl~ 
nı bir tahta 
.sancıalvenın 
üt>tünü mu-
kavvalurla dö
şersiniz. Ar-

• ka<ıno dört 
tahta m:hla yrp raf şekline sokar 
ve kitapların1ZJ icinf' dizprsiniz. 
Bunun önüne küçük bir isk" nlc 
koyup oturursunuz. Bu şekilde, 
sandalyeden yazıhane vapmak 
her e\·de mümkündür. Hem çok 
kolay, hem masrafsız, h~m de za
rif ve ku!lant<lı olur. 

ba bunu tek başıma ve ortalığı vapacaklarını saşırdılar .. Beni <>-
velveleye veraneden yapabilir muzlarına alarak Çamlıca etek-
miyirn? Bütün cesaretimi topla- ]erinde <iolaştırdılar. Yılanı, bir 
dnn .. Elime kaim bir odun aldım. vuruşta öldürmüştüm. Hayvanın 
Mel'un hayvan da ba~nn kaldır- boyu üç metreden fazla idi. O 
rnıı;. Nevzatçıjiln bcıvnuna sarıl- ~nden sonra. dokror iltifatı de-
mıya hazırlanmışt:. Bunu görün- ğiştirdii Artık ibana. - Sen çü-
ce dayanamadım .. Allaha sığına- rüksün .. Kofo-un .. Korkaksın' de-
rak odunu vılanın başına indir- miyor .. Beni gördükçe 
dim. O kadar kuvvetlı vurım.ı-
~ iri. yılan ·bir daha 'baş•nı kal- - Gel ba.kayım, küçük arslan! 
dıramach .. Zaten o ınnıda Nevzat Diyerek omuzumu okşayor. Gö-
ta, diğer arkadaşlar da uyanmış- / rüyorsunuz ya. küçük bir tesa-
lardı. Cocuklar bu kahramanlı- düf, beni k:rhrarnan vaptı 
J:ıımı görünce sevinçlerinden ne BELKIS ~F.RTELLİ 

--= 

Abdallık! 
Kema 1 o ııfin kırk vıkla b<r ke

re zeka eseri ı:?Ustermek istedı. 
Ögretmen, sınıfta Ç()C'lldara M>

ruyordu: 
- iBuf<ün hava neden scıguk -

tur? 
Öfrretmcn. J.- ' .,.,va dcn>inde sı

cak ve soğu.k lı<ıvamn maddeler 
üzerindeki tesirini anlatmak is
tiYordu. 

Kemal birdeobire atıldı: 
- Müsaade eder misiniz, öğ -

retmen? 
- Ha,·di, :;en söyle bakay:ı.m: 

Havayı soİ(Utan şen nedir? 
- Dışardaki kar .. Bunu bilıni

yecek ne var, Öğretmenim?! 

Temizlik 1 
Afımet her giı.n me.ktobe elını 

yüzunü yıkamadan ~elırdi. Bır 
gün, onun kirlilıği ö~retmenın 
j?Ö'Lüne çarptı 

- Oıilum, ded , mt·mlc-ketı
mizde sudan bol bır sey yok. Bir 
d&ha seni böyle pis görürsem. 
sınıftan dı~arı atanrn. 

Ahmet maıh'1!P oldu: 
- Bir da'ha ben de tenUzleniP 

gelecegim .. 
Diye söz verdi. Fakat. sö:ı:ünde 

durmadı. Yine eskisi p;ibı oJcula 
kir oo.s içinde gelip git.mi:y~ ~
!ad .. Sünepelik zaten onun ru· 

·bunda vardı. 
Öğretmen tekrar gördü .. Sur

du: 
- Oğlum! füıniya, söz vermi.ş" 

• RESİMLİ HİKAYE!• tin.. Neden temizleıuniyorsun? 
Ahmet de hazır cevap mo yok ?1 
Hemen başını salladı: 

Sirk direktörünü kurtaran Fil.. 

1 - Arslan birdenbire kudur
mu"\tu .. 

3 - Arsfaa korktu.. 
kafese girdi. 

Tebar ı 

2 - Fil, hortu.m.und11ki suyu 
b&salttı ... 

4 - Direktör de 1nı suretle ö
Jiimden kurtul<hJ. 

- Sular kesildi, llay ögreı.nıeıı.. 
E\~mizdelti musluklar akım~·or 

Öğretmen. alayc, bir tav•rla 
e(ildü: 

- Sizin evin muslukları ~ene 
ibaş.ndanberi akmıyor f(llllba1! .. 

Sorulara cevap 

- Ankarada Mel8ohat Hikmet 
Gönderdii(inız hikaye çok uzun· 
dur. İstidadınız var fakat, J:ıu l.(>C' 

rübevi !usa ~·azılar üzerinde Y"" 
Jl1Hll2, daha çaıbui: muvaffak oJut• 
sunuz. 

- Salac>kta Şek.ip Nihat: Sor
duğunuz •banka Amerikadadı:t· 

Türkiyede şubesi yoktur. 
- .Alı:sarayd.a Ali Kemal Erol: 

Kağıt bubranı, harp münasebe
tile her memlekette vardır. Fran· 
sıız gazetelerinden bazıları ıki 
sayfav a kadar inmiştir. 

- İzmir Celil Tekin: Ma.delll 
ki mühen<lis olmak fikrinde.>• -
niz, ilk önce babanızı ikna ediniz. 

F O S FAKS OL, Kauın en hayali lcwnı olan lmmın yuvarbcıklan tauliyettk çoğaltır. 'l'lıth ~temin .,.ı.. Vücude tlenm1ı gençlik, diaçlilı 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 

•erir. Sinirleri canlaudıraralı: asabi buhranlan uykuıuzluiu ııideri:r. Muannid inlabularda, lıanaAe.ıniıeffiiinıle, Tifo, Grip, Zatürrieye, s.tma nekalıatle 

rinde, Bel s~ ve ademi iktidarda H kilo almakta ••Y•ı ıiayrct fahleler temin eder. 

F O S F AR S O L ' tın: Diier bütün lı:u-net flll"Ul>lanudaıı üatünlüii.i DEVAMLI BİR SUBETTB JtAM, Jn1VVKT, ~TİBA TEM1H E"nıll!'Sİ ve ilk kulla. 

pa1ıır4a bHe ı-iriai tleftal psterme11idir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


