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ALMANLAR BUYUK H- -cu AKA KTILAR 
1 Milyon insan ve 4000 tane tan 
OMUZOMUZA 
HÜCUM ETTi 
Müttefik Tayyareler 
150 şerlik filolar halinde 
insan dalgaları Üzerine 
ateş ve çelik yağdırdı Almanların dün qöriLlmemiş bir hücum yaptıkları Arııııen ve piyadesiz tank kol

larının mabildikleri FoTi Lezo ve Noyon mevkilerini göneTir harita .. 

Fransızlar stratejik bir gerileme 
yaptılar. Alman zayiatı muazzam 

Asker'! 
Vaziyet 

Almanlar dün de mü· 
him bir muvaffakıyet 

keza nama dı lar Sovyetler ltalyaya 
karsı cephe allyor 

Sooy•I Ra•yan111 hf. 
yoya yoplıjı ihıer 9°" 
ınflhim Wr JıdıliHtlir •• 
/ıalyanın harbe mlcl•· 
ho:le lıar•rı 6s•riıulrı 
miıeuir o/acalı mehl· 
yeHeJir. 

Y aıı:an: ABiDiN OAVER 

D 
ün gece son alınan ha
berlere göre &"arp 
cephesinde vaziye~ şu-

dur: Omel ile Noyon arasında 
,iddetli muharebeler .oluyor. 

Uaz'dan Brele süzülen Al
maıı tankları 20 kilometre ka
dar ilerlemişlerdir. Bunlar • 
dan 25 i tahrip edilmiştir. Di
ğerleri de tahrip edilmek üze
redir. 

Almanlar, dünkü muharebe
lerde 400 tank kaybetmişler • 
dir. Tarıkları, piyade kuvvet
leri takip edememektedir. Al· 
man piyadeleri, Fronsııı hatla· 

F inlandiya ile harp ve 
sulh yaptıktaıı sonra, 
hiç seii tıkmıyan ve 

Dıln, dört Mni birden hiicıı.m eden Alman tanklanndan biri .. rmı geçememektedirler. 

P.ARts, 8 (A.A.) - Havas sa- dar insan hücımıa kalkırustır. 
Almaıılar, Ampen - Peron'da 

ancak 5 kilometre kadar içeri
ye sokulmıya muvaffak olmuş
lardır. 

at 24 de blldiri~r: Alman askerleri, ecdatları Tötan-
ne yapacaiı hem olmıyaıı Sov· 
yet Rusya, ita!) aya karşı cephe 
almıya başlamıştır ki, son &ilıı· 
!erin en ehemmiyetli siyasi hi· 
disesi de budur. Hadiseler ka.t • 
şısında ne yapacağını pek ka • 
rarlaştıramaDllŞ ve biraz §aşır
mış vazi) ette &örün en İtalyanın 
kah yülnız Fransa, kah Balkan
lara ve bilhassa Yugoslavyaya 
taarruz edeceği yine Ilalyan ııa
zetelcrinin neşriyatından istidlal 
ediliyordu. Sovyetlerin de, ital-

Yalnız 150 kilometre ııeıılı1liltin· lar l!ilbi, omnz runuza ileri yürii-
de bir cephe üzerinde, bu sabah, mekte ve tehlikeden en ziyade 

Fransız başkumandanbiJ, 
dört ,bin tank ve bir milyon ka- (Arkası 3 ü1.cü sayfada.) umumi vaziyetten memnun • 

dur. Piyade kuvvetleri mevzi
lerini muhafaza etmektedir. 
İsti11at noktaları da ellerinde
dir. Bu tankların hat gerisine 
sokulmalarile, Veygand hattı
nın yarıldığına hükmolnna -
ınaz. Bu tankları tahrip için 

yaıuıı Yugoslavyaya taarruz ede- bah te<bliği: 
uk Balkanları karıştırmasına Dün ak~am Bre;le'in yukarı va-
muarız olduğu anlaşılıyordu. disinde bulundukıarı bildirilen 

Esasen, Sovyet Ru•yanın haki- zırhlı unsurlar, ılerleyişlerini art-
ki menfaati asla Berlin - Roma tırmışlanlır. İleri mufrczeler, siv-
nıihveriniıı yaııında değildir. Al- ri bir uç halinde, J<'or~es - Les • 
manya ile ital)a, kendilerine kah Eaux mıntakasına varmı ·Jardır. 
cAç., kah Genç , kfı.lı cDina - Cephenin geri kalan k.smınua 
mik. sıfatlllı ,·eren hakikatta vaziyet ayni ol. r< k kalmaktadır. 
he - bir halk tabirilc - bal gibi hansız Amirallik daireoinin teb-
emperyalist iki deYlettir. Kaç se- ligi: 
nedir Annııanın rahatını kaçı • Dcınanrnaya mensup hava kuv-
raıı, Habeş harbiı1deıı bugünkü vctlcrinin biı· filo;u, 7 haziran 
Iıarbe kadar bütün tecavüzlere reccsi, Berlin varo~larını ve bazı 
istil31ara ve harplere sebebiyet fabrikaları bombardıman etrniş-
\leren, dünyanın nizamını bozmak tir. Tayyarclerimizin hepsi üs -
btiyen bu iki devlettir. Bugün !erine dönmüştür. 
dökülen insan karılarının bugün PARİS, 8 (A.A.) - 8 haziran 
yanan yurtların, bugün harabeye akşam tebliği: 
tlönen mamurelerin büfün mes- •Mulıarebe. deniz i!e Cheim deg 
nlleri, Almanı aile İtalyadır. İki- Dames m·asında cephenin heyeti 
ıi el ele vererek, böyle ıııiiteca- , urııumiyesinde, bütün gün de • 
lllz bir istilü siyaseti takip ctıne- J t:am etınistir. 
•elerdi, Avrupa, çeyrek asır fark-ı Oıse'un qarbinde. dü.şman, aşa-
la yeni bir harp fchikctine sii - iiı Bres!e iizerine taz:ııiki hafif -
rüklennıezdj. Anupa mcdcniı c- lcterek, qmıreLirıi Aumale ile No-
ti, onların sonsuz ihtira~laruıın ·uon arasındcki qeniş cephe üze-
kurbanı olmuştur. Tine teksif eımistir. Arkada kal-

Sov~·et Rusya ise komiinizmi ımş olan ;ıiııade fırkaları, hattô. 
yaJmak, kendi rejimini diğer 1 ==============
nıcınleketlere kabul ettirmek için . B 
çalışmakla beraber, emperyalist ' eş 

• ıtayeler takip etmediğini soıı fa. 
al,6eUerile .bilhassa }'inlanıliya
)'a karşı takip ettiği siyasetle is
Piıt etmiştir. Omın, iltihak et -
~,e.si liız.ım gelen cepheyi hıra -
lı:ıp Almanya ile anlaşmasında 
Verşova, L<indra ve Parisin, bi - . 
'"ı· da biızat1\Ioskovanın hata -

(Ark~; 3 iı.noiı. sayfada) 
. • •. .. ABİDİN DA VER 

vilayette yeniden 
zelzele oldu 

ANKARA, 8 (IKDAM Muha -
birinden) - Buraya gelen ma
lumata göre. dün ak<am 21,55 de 
Tokad, Giresun, Gümüşhane Si
vas ve Orduda ve bu sabah Ma
laz11irdde müteaddit 'e muhtelif 
siddette zelzeleler olrr uştur. Ha
sar yoktur. 

. 

a·ı-ıniştir. Kuvvetli bir topçu ile 
takviye edilmiş bulunan bu fır

(Arkası 3 üncii sayfada) 
her tiirlü tedbirler ahnmıı;tır. 

" - -1 

Sovyet - Y gos
lav politik itilafı 

Sovyet elçisi Moskovaya gitti. lngilte
renin yeni Moskova elçisi de yolda 

BÜKRES. 8 (AA) - Sovyet 
Yugoslav ticaret muahedesi mü
zakeratına iştirak etmiş olan Sof· 
ya Sovyet elçisi B. Lavrentiev, 
Moskovaya gitmek üzere dün 
Bükreşten geçmiştir. 

iBükreş Sovyet e]r;lii!i ile ra'bı· 
tası olan mahafilde söylendiğine 
ııöre, B. Lavrentiev Moskovada 
Sovyet - Yugoslav politik itilafı 

hakkında gör~eler yapacak • 
tır. 

İNGİLTERENİN YENİ 
MOSKOVA SEFİRİ 

SOFYA, 8 (A.A.) - Sofya İn· 
gifü elçiliği ibildiriyor: 

Moskovaya sed'ir olarak tayin 
edilen B. Statford Cripps, Atma
dan hareket ederek Moskovaya 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

Alman - lsviçre tayya
releri dün çarpıştılar 
İki Alman ve iki İsviçre tayyaresi düştü 

BERN, 8 (A.A.) - Bugün İsviçre arazisi üzerind'e vukua gelen 
ha'a._çafJ'ışmalarında iki Alman ve iki İsviçre tayyaresi düşmüş
tür. Uç Js\'içreli tayyareci yaralonn11ştır. Bunların il·~sinin yaralan 
nıcrmi Y<ıra.,ıdır. Ahuan boJubardınıaıı tayyarelerinin ıniirettelıatı 
le\ kif olunıııu~lur. 

r=İh=t=ik=a=r=ın=B=a==-.:şı=E=zi=li=y=o=r" 

Bütün vilayetlerde toptan ve 
perakende f iat tesbit ediliyor 
Koordinasyon heyetinin kararı dün tatbik mev
kiine kondu. İstanbulda yarın faaliyete geçiliyor 

ANKARA, 8 (İKDAM Muhabirinden) - Bi- ı 
Jftmum vilayet merkezlerinde fiat müraka • 
be komisyonları kurulmasına dair oları Koordi
nasyon heyeti kararı bugün hükumetçe tatbik 
mevkilne konulmuştur. Bu komisyonlar Ticaret 

VeWeti tarafından tayin edilecek e•va ve mad
delerin mahalli toptan ve perakende satış fiatla
rıııı tesbit edecek, ayrıca alelilmum mahalli fiat
ları nezaret altında bulunduracaklardu. 

(ATkcuıı 3 üncü sayjada) : ' 
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ltalya 
Hava seferini azalttı 
Papa, Vatikan sara
yında sıı;ınaklar ve 
dehlizler hazırlatıyor 

Roma, 8 (A.A.) - Her hafta 
yapıbnakta olan İıalya - Ar .e
rika hava posta servisi, bıından 
bövle ayda bir defa olacaktır. 
Bu postanın hareketi tarihleri bil
rilmiyecektir. 
Diğer taraftan, memleket da

hilinde hava yolları münakalatı 
azaltılmıştır. Fakat hari.;le olan 
münakalat, ezcümle Roınadan 
Berline, Madrit'e, llibon'a, Bük
reş'e Budapeşte'ye yapılan sefer
ler ipka edilmiştir. 

AIMERiıKADAK.İ İTALYAN 
VAPURLARI 

San Fransisko, 8 (A.A.) - t. 
talyan vapur ·kuımpanyalarının 
memurları dün Triveste'ye hare
ket etmesi lazım gelen cLemme· 
ismindeki İtalyan yük vapurunun 
Oreı:rnn devletinde kil.in Astoria'da 
kalacağını ·beyan etmişlerdi 

Cenubi Amerika sularında bu
lunan cFell> isminde diğer bir 
vapur da Cenubi Amerika sa· 
hillerinin 'bir !imanında kalacak
tır. 
A..-..mRİ.KADAN MAL YÜK

LEMİYORLAR 
Nevyork, 8 (A.A.) -Amerika

da bakır mübayeasına memur 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

INCILTERENIN 
BRÜKSEL SEFiRi 

Almanlar tarafından yol 
kenarında yakalanmış 

Bertin, 9 (RADYO) - İngllte
renin Berlin sefiri, Belcika Mi· 
kllmeti Brüksel şehrinin sivil a
haliden tahliyesini tavsiye ettik· 
ten sonra çantasını alarak selıri 
teI'ketmiştir. 

Fakat 'bir yolun kenarında leay
gın bir halde Almanlar tarafın
dan yakalandı. Sefire, bir diplo
mat gfüi mi. yoksa adi ·bir esir 

Amerikan fabrika
ları24saat çalışacak 

Müttefiklere 8000 tayyare daha yetiıtirmek 
için otomobil fabrikaları faaliyete ııeçiyor 

Vaşington, 8 
(A.A.) - A· 
merikan ordu 
~u· e:ınrindeld 
fabrikalarda 

cephane ima -
!atını aritır

ıınak Ü2ere Riin 
de mümkünse 
2.4 saat çalış
maları için res
men emir ve
rilmiştir. 

IM'ÜTTEFİK • 
LER 8 B1N 
TAYYARE Sİ· 
PARİS ETI'i-

L ER 

Londra, 8 
(A.A.) - Müt
tefikler Ame
rika Birleşik 
devletlerine 8 
bin tayyare ıs
marlamışlar • 
dır. Bunlar
dan iki bini 
teslim olun -
muştur. 

Tank iınala•ı 
hakkında tah
ilı:ikatta buiun
malt üzere Ka
nadalı mühen-

Bugünün haTbiııde en mii.sesir kuvvet olan 
tayyarenin bir Belçika şehrinde bcnnbaladıijı 

binanın hali .. 

disler, pc k vakında, İngiltereye 1 
~eleceklerdir. [ 

Nevyork, 8 (AA.) - Chrysler 

fabrikasınm bir rr ~lıcndisi, Ya· 
'kında, otomubillerin inşa 'd -

(Arkası 3 üne;' saııfad' 

Gizli Alman Silahı! 
Mütahass1slar cephe geri• inde bu yt;ni 
silahı kullanmıya hazır bulu.nuyorhtrmış 

BERLİN, 9 (RADYO) - Al -
manların yeni ve gizli si!Ahı he-
nüz kullanılmaınıstır. Garp cep
hesinin gerisinde toplanan müte
hassıslar bu gizli silahı kullanmı
ya hazır bulunuyorlar. · 

Bu silfilı lüzumunda k.ıllanıla
caktır. Bu yeni icad sil8bın ilk 
tecrüıbesi, Liyej kalesinin muha
sarasında vapılrnıştır. Ve kale. h· 
sa bir zamanda, kendini müdal<·a 
edemiyecek hale konulmuştur. 

:~~~ı~ii :~~~:i:~':'~~:azmn Gümrüklerden çekilmiysn mallaı 
Vindsor Dükü-
nün istifası yalan Alakadarlar hesabına Ticaret 

Londra. s <A.A.ı -tstınbarat Vekaletince çekilebilecek 
Nezareti bildiriyor: • -

Dük dö Vindsor'un askeri va- ANKARA, 8 (İKDAM Muhabirinden) - Ticaret Vekfiletinin 
zifesinden istifa ettiin haberi a· teklifi üzerine Hey'eti Vekile mühim ·bir karar vermiştir. Gümrük-
sılsızdır. Dük, halen İtalyan hu- lere geldiği halde konşimentoları gelmiyen veya herhangi bir se • 
dudundaki Fransız kıtalarını zi. heple ırümrüklerden çekilmiyen bazı malları alakadarlar hesabına 
yare! etmektedir. Yakında men- milli korunma kanunu hükümleri dairesinde ııümrüklerden çekmek 
sun bulunduğu umumi kararı;&.- icin Ticaret Vekaletine salahiyet verilmesi Vekiller Hey'etiııcc ka-. 
"~ dönecektir. bul olunmu.stur. 
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Fransanın M ht k" 1- Tophanede 
M. SAMI KARAYEL ı.-.ı 

Sultan İbrahim Cinci Hüseyinin müderrisliji 
için Şeyhülislama ferman yolluyordu 

Cinı:ı hoca, senelerdenbcri 
müştcnlerının cehlinden aldığı 
kuvvetle itidalini bo""1adan o
kuy.up üflcmiye başladı. 

Su' tan İbrahim, üfürü.kçünüıı 
sucatına dalgın, <lalı:ın bakl\Or
du. Cınci, oadişalu telkın leri 
altına almıya çalı.;ıvtırdu. 

Cinci, okudukça padışah ra
hatlık hissetmive başlam~lı. Ve 
o pun<len itibaren Cıncı hocayı 
sevdi. Rağ'bet ve iltifatını art
tudL Cinci hoca, en yukseolt mer
tebeye nail o\muştu 

Avrat ve oj!lana afsun oku
yor diye tahkir edilen. da.ha mü
Jlızmıet defterıne geomemış olan 
Cmcı Hüseyin Efendi ü<; l(iin son
ra .ınuderrıs payetiılıne tavin o
lundu. 

::.ulı.an İbrahim. Cinci Hlıse-
yin Efendı ıçın Şevlııilisliıın 
Yah\'a E!eodıve müderrısliği için 
fecman yollıyordu. 

r'akat. zamanın ve hatta bu
g ,nuo lbile tanllmış simalarından 
ve alimlerind<'n, "Şairlerinden olan 
Şeyh.ilisliwı Yahya Efendi, oa
di$ahm fermanına şiddetle mu,
kalıele etti. Ve: 

- Kanun de~ldir. 
Dı}c fe~manı reddeyledi. Yap

mak ıstt'lllledi. Fakat, padişah, 
bunun üzerine ıbir hattı htima
yUO)a dojıru.dan ~ruya resen 
Cineı bocavı Sunan medresesıne 
vef'dı. 

Cıncı Hüseyin Efendi, müaer
ri.s uımuştu. Padi.şalı, bunu Ja 
da kalmadı. Cinciye cariye,ile 
döscınesile, atı arabasile m el
lef tıır saray da ihsan ey leıdi. 

Cınci OOca, ır ka gun N;ınde 
akıllara hayret vercce1' mevkıe 
salııp olımuştu. 

Sultan İlbralıim, tıir hafta için
de .Kendini buJ.mıya baıilamı.ştı. 
Uyu or, bayılm;yor, kadınlara 
yava,,,, yavaş ır.eylı acLvordu. 

Cinci Hoca, Sultan lbrnhımı ü
füruyor .. Bazı iliiçlar veriyordu. 

P<tdisah, Cincı Hoca .için he -
ır.en be; vakitle ihsanlar verıyor
da. Üç gi.ın ,gec;meden o zama
nuı en büyü.ıı: paye.si olan .:iıilcy
ınarııve medresesine nail etti. 

Sultan tbrahim, artık Şeyhü
lisla ıı.ua ferman yollaınıyordu. 
Cuıcı içın re'sen hattı humayun 
yaz,yordu. 

Cok sürmedi, Cinı:ı Hoca, Sü
ley.maniye medresesi payesinden 
Galata kadılıguıa tayin olundu. 

Ve, en büyült oıiye olan hoca
hk. hattı hı.unayunu sildir olacak 
padişahın hocası tayin edildi 
Cıncı liokabile me~huru enam 

ve iisıtanei devleti, merciı has ve 
lm oldu.. (1) 

Artı.k kadın, erkek çoluk Q<>
cuk. bocu efendinin nefesinden 
imdat umuyordu. 
Cır ci bocanın, saraya intısabı 

devlet ricali arasında da. halk 
içınde de nü:fllZunu arttırdı. 

Cınci Hoca, en büyük mertebe
ye nail olduğundan herkes onun 
elinı öpmek hayır duasım al -
mak, padişaha ya.kın olması do
lay ısı le hır yemltk koparmak sev
da.sına dü.smüştü. 

O vakitler. halk şevhlere ta
pardı. Bu, şeı hlerin karşısına hu
şu ile çıkardı. Onların ruhani
yetinde!l medet umardL BirQok 
rieal bu. şeyhlere mürit olurdu. 
Cincı Hocanın şeyhi M~et Çe
lebi medresede ilini marifet gıör
mü.ş tJldu.ğu için, !bu gibi üfürıilr.-

(1) Naima tarihi, cilt 5, S. 212. 

çüler tabi tile onun nazarında 
düsük adamlardan sayılırdı. 

Çünku, Mehmet Çelebi alim, fa
ztl bır adamdı. Üfıirükçiılükle a
laka.s'l yoktu. Ve böyle şeyleri 
merdu t addederdi. 

O vakit şeyhlerin yekine p.. 
veleri, cehillerile beraber, hal -
kın irfansızlıgından cehaletin
den, istifade ederek başlarıoa bi.r 
QOk zelll'in muritler toplamak, on 
!ardan boka hediyeler aLmak ve 
hayatlarını kurmaktı. 

Şeyhler. kadınları igfal eder
lerdı. Yuksck makanılara mürit 
edindikleri kadınların sefaatleri
le intisap edip servet temııı ey
lerlerdi. 

Hediyeler, rüşvetler ep şeytı 
elendilerin keselerine .girerdi. 
Cincı Hoca, sarayda nüfuzu ar

tar artmaz, herkes ona kızını ver
miye talip oldu. 

Cincı, ock.araı. Devrin en yük
sek ricalınd.en ve ii.leına:.ından 
Kara ~elebi zadeler kızlarını Cinci 
.hocava verdiler. 

Cuıc. hoca, çok geçmeden Ka
ra Çelebı zade Mahmut e endiye 
d~t olm~tu. 

Cınci. çok ,geçmeden yavaş ya
vaş devlet ışlerine de müdaha
leye başladı. Nuiuzu büyuKtu. 

Cincı, .mal, ervet temin etmi
ye bas.lad · Her.keı; gibi oda cep
lerini dolaurmıya b !ad 
Huseyın elendi, kenaı..;ıne sa

raylar yaptırıyordu. Sara~Jar.n
da yüzlerce cariye toplaruı'1<t . 
Evvelce tek b,ıııına bir fıkara çö
mez olan Cıncı, şimJi yıu..lerce 
carı\tevc, .. /J'Zdelere nıalıktı. 

Hu><:} ır. Efeudi, .muaıh."IH sul
tanı >e Galata ;adıl ·ı ._ ı o za
manın en y ill~ei\. ıı.t:\· k .. ıne geç -
.ı:o.i;, bulll1 U) on.hı. (H. 1054 ı 

1034 ~cnesrnuc Sull<in""1LmeL ca
ıniıooe mevlut okundu. Mıhrabm 
.sagınja vezıriazan .. solunda nıu
allimı sultanı Cınu Hu;eyın e
fendı anz.i mev.ıu ey !emişti. 

Hi.ı5eyın efendinin altındö. sad
rı rum Ebülfau ·al Mahmut e -
fendi ot.uruyordu. C nci hoca -
nın mevkii Anadolu kazaskerli
ği merteobesinde idı. 

Yanı, Rumeli kaLaskerl.ı:i o za
mana nazaran Anadolu .kaııı&i<er
lıitinden yük.sek ti. 

Fakat, Cınci hoca mua lımi Sul
tani unvanını haiz old..,,, cıhetle 
Rumeli kaı:askcrıne tefe,·vı>k ıd
dia e<lerck Ü3tc '!e ge.,ımıştı. 

Daha alt tarafta uın Ah-
met efendi, Çı vı za:i " irı örfle- ' 
rile ahzi mevkı eylemişl<'rdl. Bun
lar ;t,enaırnı ule. <>ttan ıdıl •r. 

S1Jltan Anmeı camııni oıı oın
lerce \ısi doldıırmu.,Lll. Hcl kes 
Cınci hoca rı l!<Jzluyordu. 

Sevhüli lam elenclı rr.ılıraba o
turdu. Çeııresı a»k tdı. Hiç kim
se ile göriı.şmü yordu. 

GörülüV'Ordu ki, meraoımde 
Cinci hoca ul ır.a aı asında en 
yüksek mertebeyi işgll eYlivor -
du. 
Vezirıizam bir toJ.ralta, Cinci 

hoca bir tarafta ıdi. Tarihte o 
!{ıine kadar mısiı ı::oru'mcnıiş 

bi. kül ortaı·a crkmı.,;tı. Fa
kat h,ç kimse padi,ahın bu hoca
sına kan,ı koı arnıyordu. 

Sultan İbrah i.rn, Cinci hocaya 
yeniden büyük bir sara\' yaptır
dı. Bu sarayın !~ası için devlet 
hazinesinden 200 yük akçe ve
rilmesini irade evledı. 

(Arkıuı var) 

· IKDAM'ın Edel.r Tetrıfa · t '--• 

. ·PIERVIN·• J._f::.TEN , 
·. ~ '·, ·· • · · · , · v<'' ,~ :. ai·a,}· _: 
... : - ., .. '· . .· , . .. . . . . ..,.. . 

- Onlın ahbapları roktu ... Çok 
geceler eve gelmezdL Evdeki hiz
metçı de şurada burada gezerdi. 
Beu aç kalac ğımı anlayınca do
lapları karıştırır, pe)·nir ekmek, 
re~el arardım. Bulamayıp aç k.al
dıfıın geceler de olurdu. Bir alı.
tam babam ansızın geldi, Ma -
liım )& o isleri pe inde dola~ır -
dı. Ea bam ansızın geldi, ben İJi
kemleye çıkım dolapta buldu -
kum pastayı alnıı tını, babamın 
sesini duyar duymaz korkndaıı ıı
ya ıın kaydı, babam beni koşup 
yakaladı. Amma pastayı dü iir
mt>mi. tim. Yarı korkudan, yan 
açlıktan a~ıyordum. Babam he
ai su turnııya çahşı)·ordu. 

c Uaydi dedi. Çabuk giyin, be
raber lokantaya gidelim!. 

Babamla benber bir !oka.at .. 

ya gittik, bana mükellef bir zi
yafet çekti. Hayatımda o gece ka
dar mesut olmadım. Babam tuhaf 
ş<"ylcr anlatıyordu, arada !olrada 
da tath sözlerle beni ok uyordu. 
Bir aralık gözlerinin ya~ardığı
nı farkettim. 

, Babam dedim, erkekler ağla
maz!. 

İ:,te o gece bana senden. ablam 
Peninden bahsetti. ilk defa ken
dimden büyük. bir kardeşim oldu
ğunu öğreniyordum. Hiç aklım
dan çıkmaz, o gece hana: 

•İcap ederse Pervin sana ana
lık da eder!. dedi. 

Ben hemen o dakikada abla
mı görmek İ•tcdim; tabü bu iste
ğim yerine getirilemedi. Fakat 
babam ertesi ırün hana, bir tiirlü 
.sevemediğim bir dadı tuttu. Wç, 

u e ır er . 
geni Moskova esrarlı bır 

1 

için.kara liste
e/ çisi geliyor I 
Dün bir Fransız diplo

matı şehrimize geldi 

t ran.sız Hariciye Nezareti şef
lerınden M. Satenyo dünkiı kon
vansiyonel lrenile Bel.ın'addan 
şehrımize gel.mislir. Fıan ız dip
lomatı Sirkeci garında. Fransanın 
İstanbul başkan.:;olo.>u M. Eiuet 
tarafınaan karşılanmış IJ,rhkte 
BeVl'.lglundaki konsolosiıaneye 

gitıniı;leroir. 
Fraıu;anın Moııkova büyük el

çi!ıline tavin edılen tanınmış 
Fran,ız diplomatlarından eoki 
Bukreş elçısı Labon, bir müddet 
evvel J(itu~ı Tıınustan Aıurnra 
volile bugurilerJe İstarıbula ge
lecek ve Şatenyo ile ~rü>tükten 
sonra Sovyet Rusvaya gıdecek
tir. 

Bir kaç gün evvel Sofyava gi
den İruıilterenin Ankara ,;elareti 
askeri ataşesi general Arnold da 
dünkü semplon ekspresile dön
mti.ştür. 
Bır müddettenberi Balkanlar

da dolaşan bir Alman şırketi mü
dürü de dün e.kopresle gelenler 
arasında bulunmaktadır. 

----0---
•&LllDIY• 

Yangın yerleri 

ler yapılacak 
Muhtekir tüccarın 

adları ajans ve rad- • 
yo ile ilan olunacak 

Dahi!i;e Vekaleti tarafından 
r vi!ayel ~·e bclediyc,\c gönde~ ı 
, ril~n ihtikar takiplerinde ~crı ) 
' davranılması ve her madde fi-
. atlarının n1iiteınadi kontrol al- ' 
( tında bulundıırulrna<ı hakkın- ' 
i daki eınir üzerine ~arın da \'jl-
, linin reİSJigindc bir loµlaııtı ya-
'lılacaktır. l 

Oiı;er taraftan koordinas}un 
he)cfinıiz tarafından bu bu -

1 
sust..o ~:eni bir nizanınanıe ha-

·, ıu·lannıı~lır. Bu nizaınuaıncye 
göre, schrimizde ve diğer ~e
hirlcrdeki n1ulıtekirlerin isioı
leri içiıı «kara t:strlcr tertip 
oluuacaklır. Bu listelere gire -
cck muhtekir tüccar ve ~ na -
fın isimkri gazetel~rle. Ana, 
dolu Ajausile ve &)rıca rad~o f 
ile ilan edilip kendileri teshir 'I 

cinayet 
Bodrumdan cesedi çıkan 

genç niçin ·öldürüldü 

Toı:ıhaneac Hoca Tahsin soka
;:ınua altı aydanberı .metruk bıı
lunan bır evaen fena kokular cık
tıgırıı gören civar halkı Z'1bıtaya 
ınc.racaat etmk;lerdır. Yapılan a
ra~t rma neticesinde evin bodru-
muıl<ia bır çukur içinde genç bir 
iru;an ce eai bul~nmuştuı-. .Bu 
geııcin 4,5 ay ev\ el ölciuriıluu~ü 
ce;edin vazıı etınden anlaşılma -
tadır. Yapılan tahkikat neticesin
de bunun Artvinli Ai>dutlah a
dında 18·20 va.şiarında bir ~ 'n
cin cesedi olduı!U ve bu ,gencin 
;:,er seri bır halde bu eve 2ece leri 
.sığınan serserılerle beraber bu
lundugu ani.a::ıılmı;>t.ı. Kendısinin 
UZi.i.n zamandanben tanıstıgı ve 
beraber du.up kalkllğı David a
du a ır yarı de!ı tJra fın<lan kıs
kançlık yuzünden oldur1"ldüğü 
1..-ırvvetle tahmin ed:lmekteuir. 
Turıal. anede . ulunan David i...s -
ttc\LJP caı.ınekt 'lir 

··· · MÜTJ<:FER&İll 
. olunacahlardır. ~ 
ı Bunu temın ıçm de . ber vı- , 
l3ıy ı; te~bıt olunan ıhtık.ılr va- ·~ 
kalan ile muhtekirlerin i'im, ) T ayıare ücretleri ucuzladı 
adre; ve akibetlerini nıunta:r;a- ( 
maıı Dahili} c Vekal tine bildi- 1 De,· ~t Ham Yolları umum mü-
rccektir. Şimdiye kadar ~elıri- 1 dürlL ,..ı: ' ılcuıara mahsus tay-
miz de dahil olduğ-u halde tek- ı a« LcretleALiı,'i ucuzlatıdm tlL ls-
nıil sclıirlt.•rimiı.dc hu uretlc tan Juld ni<arCi ~a 1!~ ıs ucre-
19 ınııhtekiriu cezalan<lırıldı _ t, 21 ıu,daıı li lua)a, lzmir tay 

1 ~1 anlaşılnıı•lır. Anıca, balen 1 )• c un tı 20 liradan 16 liraya 
l tetkik edilmekte olan ;;o ınuh-) ııı~ı l.ı.ı;ııı 

Yanıı n )erlerill<leki yıkık ca
mi ve Lıu.:ı-alı cn.r:azları.ıı sur"atle 
temizlettirilmesi Belcdıycce ka
rarlastırılnı ,tır. Bu i e, Aksaray, 
Fatih yanı:ın yeı· el'..nden başla
rnlacaktır. 

Diger taraftan yanıı:ın yerleri 
arazı. ının ıtraz ve ınıar ?lanları ... 
nın da sür'atle yapılması şehirci
lilc mutelıassısı Prosttan isteııil
m ... stir . 

telif ihtikar dosyası da mevcut ' ltalyadaki talebemiz 

~ııılunmaktadır._~- ---- m ıl 1 dönüyor 

k ·ı b" d İtah·ada •ahne dekorasvon ve 

Belediye bütçesi tasdik 

edildi 

Belediyenin veni mali yıl büt
çesi dün ııti.ivazene nıud.Lir.U tara
fı ·~Jıı U,k;ek tasdikten gcııril
mı tır. Yar:n sabaııto.n ıtibaren 
her şubede bi.ıt.çesinın tatıbikatı
ııa geçilecektir. Belediye reis 
muavınlerinin 100 er liradan ıba
ret olan aylık munzam ta!L,ısat
ları Dahili\'C Vekiıletınce be<tçe
dPn ç.kar1 mı lır. 

DEN lZ 

lstinye fabrikalarında 
tetkikler 

Deniz Yolları umum müdürü 
İbrahim Kemal Bavoora yanında 
m henlıs ve m:.tehas; l:ır oldu-
11.u halde ·u.n de İ tinVt!}e ~ılmis 
ve \ enı yapılacak tesi.>a• hak.kın
da te· ·ikler ·apır.u>lal'<i r. 

Zeytin burnunda denize 

top atışları 
Yarın akşam ~aat 15 ilP 17 ara

sında Zevtmburnu ~ahillerınaeıı 
denize d'lgru top atViları yapıla
caktır. Deniz vasıtalarının sahil
den a~•i<tan ı?eomeleri uildi<ıl -
mekledır. 

lKTIB&T 

Altın düşük 
Altın fiyatı evvelki ~kü dü

;ıii.klüf(ünü muhafaza etm~tir. 
Dün 23,50 kurus üzerinden mu
amele yapıl!Tltştır. 

değilse geceleri aç kalnul ordum. 
Te:'<·ze hoıuurdandı: 
- Böyle çocuk büyütmiye ba

yıldım doğrı•su! 
- Yoo ... Sözlerimi sui tevil 

etmeyiıı. Anam da, baham da he
ni çok snerlerdi ... Hele annemin 
teyze.inin kızı vardı, bü~·üdükçe 
onunla ~ok ahbap olduk. On bef 
yaşımda~·ken bir gece kinL>eye 
danı~ıııadan heni alıp tiyatroya 
götürdü .. O da sahne artisti idi. 
Haiif komedılcrdeki komik rol
lerine halk bayılıyordu ... h i l:a
dmdı, yalnız biraz delice)·dı. Be
ni sahnedeki kiieük odasına gö
türdü. Orada bir ba ka artiot ar
kada~ı daha vardı. Erkek san'at
kiırlar odaya doldular, tuhaf tu
haf :,eyler sÖ) ley ip gene kendile
ri gülüyorlardı. Ben sö~·lenenlerin 
tam manasını kavrıyamamakla 

beraber ben de gülüyordum. Bun 
!ardan biri, ) a~hca bir aktör çe
nemi okşadı: 

cSenin sahneye ilk çıkbğın ~
ce kıyamet kopar!. dedi. 

Ben de sahneye (ıkmRk i•ti • 
yordwn. Fakat ahlıabım kızdı: 

cÇoc:uğu rahat bırakımz dedi. 

Ba ır şı e ın e tcknık i ıeri talısuini ikmal et -
wi olan taleb~mizden l'aTlk 

kaçak eşya Sevener dün şehri!Tlize dönmüş
tur. Roınaaa bulunan 13 talebe
mizin mumaile ·h: hug.ün şehri-

Mühim miktarda ipek· 1 

li kumaş yakalandı 

Marsil\ ad:ın limanımtza :gelen 
SosYete ıl in Bakır ~ılebinde 

gümrük mıılıalaza te kilatı me -
murları tarafından bir arama va
pllmış, muhim miktarda kaçak 
ipekli kumaşlar, muşambalar ve 
mahtelıf eşyalar bulunmuştur. 
Vapurun ;?iılı vcrlerine saklanan 
bu e:;ı·aların tavlalardan kimle
r~ alt oldugu ar'd~tırılnı· k.tö.dtr. 

Sudular tesbit edilır edilmez Ad
lı vevc verııeceklerdir. 

. ..... 
Küçük haberler 

.. .. . 

* Bloikıaş malmüdiirlüqünün 
Dol ıııa!Jalıçe caddesi ı4zenndeki 
eski bması Be11<><i!u ııabancı as
ker!ık $tıbesıne tahsis o!unm1L$
tur. Me:. · r ş14be evl'elki ııün, 
den itibaren bııTada fııaliıute 
t a~lJ-111 tır. * Talıtaka!ede Salamonun dük
k.imnda asılı bulunan ceketinin 
cebınd"ıı- 300 lirasını çalım $1101-
kalı AU eli.in Birinci Sıı.lh ceza 
mahkemesinde sorqu11a çekilerek 
tevkif olunmuştur. * Şehircilik mükhas•IS\ PTost 
bıı.qün Bıı.Tsaya qidecektir. Mute

hassıs hazırladıqı Bıı.rsanın imar 
pl<inı etrafında. mahaUinde tet
kikler 11apacaktır. 

Onun da Ayten Sereııdir, 11 ak
tris olnuyacak .... 

ihtiyar aktör sordu: 
cÖy,leyse ne diye onu buraya 

ıetırdin·?~ 
i.;te bunu düşünmemişti, ce -

vap veremedi ve sahnede halkı 
katıltarak. güldüren mimiklerin
den birini l aptı. 

Glildiıler ,.e benimle meşgul 
olmadılar ... Bir gün hellim sah -
ne)·e ı:ittiğimi babamın ahbap
larından biri duymuş, :.olui!u an
nemde almış .. Annem o sıralar
da çok hastaydı. Beni !evli mek
tebe verdiler ... İşte bn kadar .. 

,\. ten İ(İni c;ekti: 
- Görüyorsun :ra Per\'in, se

ni tannnadan önce hen\ .. c\·il
dim. ht>m uuutuldııın. Te) zenin 
dedii'!i ııibi tuhaf büyiıtüldüm ... 
Aurak burada, senin yanında, se
nin dizinin dibinde :şefkat \'e mu
habbetin ne demek olduğunu an
ladım ... Sana ne derece minnet -
tar olduğunıu tasavvur cdcrsi1t ... 
Seni taparcasına seviyorum ab
la! ... 

Kalktı, Perviniı:ı bovnuna sa -
rıldı. sonra gene yerine oturdn. 
Per\'in: 

mize geleceklerini ;öylemiştir. 

Triveste onsolosumuzun ze\."ce
si Seniye Sözen de dünkii Kon
\"811Sivonelle şehrimize dönenler 
arasındadır. 

Paristcki talıtıelerimizden ulu
mu siyasi ı·e tahsilini aprr akta 
olan Meliha Armav ve Fazıl Ge
leııbe\'i dunku konvansh·onelle 
şehrimize dönmüsleniir. 

Belçikadaki elçiliğimizin 

katipleri 

Belçikanın i~ali esna>Lnda 
Fran.,a\'a ge1,'Cn Brüksel sefareti
miz ıdarı isler ba,kiıttbi CE-mil 
Vali \'e konsolosluk servisi baş
katıbı Burhan Isın gaz maske
lerılc bırlıi<.e dun.im Scmplon ek
spresile <:clnuşlerdır. İkıoi de 
merkeze ca~nlu.~lanndan dün 
aksam Amcaıaya gilmi>lerdir. 
A nuua nıüdd('tierini doldurım.tş 
olduklarından merkezde bir va
zifeye ta\ ın edılecekleri sövlc.n -
mektcdLr. ------
TİC.ARET 

Kontrplakları ticaret 

odası damgalıyacak 
Kontrııliı.k standardizasyonu ni-

zamnamesınde de~istldik vaoll
mış, bundan sonra damgalama i
şini Tıcaret Odasının yapması 
karıulaştır:lmıştır. Bu avın 22 
sine kadar biı tün kontrpliıkların 
Ticaret Odasına darngalatılması 
icabetme.ktedir. 

- Yapına Ayten, şimdi ağlanm 
dedi, 

Avten başını ablasııuıı dizleri
ne dayadı: 

- Sakııı ağlama ahla ... Ben se
nin aiTladığını def(il, bol bol, kah
kahalarla güldiiğiinü istiyorum .. 

Hat içe te,·ze kendi kendine: c ne 
aşifte ey ... Kendıni nasıl da sev
dirnıesini biliyor~ diye düşünü .. 
yordu .. 

A~·teıı birdenbire teyzeye dön
dü: 

- {{ışın burada sıkılacağımı 
sanmayınız dedi, ablam yanımda 
oltlııkra lıiçbir yerde sıkılmam. 
ElvPrir k.i, onunla beraber ola -
yun. 

Bu sırada hizmetçi girdi: 
- Sadık anıca geldi! Dedi. 
Pl"rvinin annesi Sadık anıcanıD 

elinde bü,•iiıniiştü, çok eski bir 
aile dostu idi. Perviııe ilk. dıını
cuğu yapürmıştı. Okunıı~a o ba~
latııııstı. Pervin biiyiidükçe, bu 
iki ayn nesil e,•latlen biribirle
rile arkadaş olmuı,lard1. Şimdi 
de Sadık amcanın bir derdi vn
dı: Pervini evlendirmek. .. 

- 8U)'lll'SUn! Dediler, 
r Arkası "41") 

1tDcnı krasizına nedir bilir ıui-
~intz? Empcryalizmarun maske-
'idir. Bu maskeyi aç gözlü ~ üıle
r .ıe tutarak diiııyu)"ı yutınak is
tı vcnlerden kurtulmak onları.a 

<!oymak hılmez iştihalarına artı.k 
:. ,,_.uı olınak istcnıez~cniz henden 
yana olunuz. Benioı bütün ciha
na kök salacak olan akidem, )er 
. i.izünii tarihlerin kaydetıncdiği 
bir refaha kavuşturacaktır. Yer 
yüzunde iktısadi ve i(timai hiç 
bir sıkıntı kalmıyacaktır. İn a -
nın hayat sahası bütün ) er ) ü -
tü, toprakları, clcnizleri ve ha .. 
vaları ile bütün diinyadır. Bu dün 
yaya hele bir hakim olayım, bü
tün bc~eriyeti ihya edeceıiim. İn
sanlara cenneti özletnıiyecek bir 
dünya ~·aratacağım. Beşeriyet in, 
sanlığın ne demek olduğunu o za
nı:ın görecektir. Eğer yer yüzün
de rahat etmek, ebedi sükôn ve 
huzura kavu~ınak, iıı.~anlığın, in
saniyetin ~-üksek zirvesi11e erir 
mek istiyorsanız benden yana o
lunuz.,. 

. ' . 
~- _.M- ... 

Totalitcri;ı.ma'nm bu pcs'cnı;.e
rani ııropagandası ile dızdızcı 
mahut Aristidinin şaklnbanlığl 
arasında büyük fark var mı? A
ristidi de ne diyor; • Bwıa bir lira 
verinis, ~ıze iki lira yapaynn! Di
yor. Bemle öyle bir makine var 
ki, Diri derhal iki yapar! .. Beş ıı:e 
lira ver, on bin lira alj s ra strt 
üstü yatıp keyfine bak!• 

Ancak dızdızcı makiııesi ile to
taliteri~ma fırıldağı ara ında bii
yük bir fark var, &iri iki ) apan 
dıadızc:ı makinesinin i.kibeti ~öy
le haber veriliyor: cBir lirayı iki 
lira yapmak istiyenler polis ta
rafından yakalandı . göriilnıenL;fl 

refah ve insanlıktan balı,,.,de• 
Totaliterizma fırıldalı.nın sonu 
ise şu: •Birkı:ç mektebe bomba 
düsmesi ve bir~ok çocuğuıı öl -
mesi ve ,-3ra1anmasını mucip o
lan Paris nııııtakasırun hoınbar
dtınanı üzerine Parisin ilk mek
teplerinin kapatllmasına karar 
verilmiştir .• 

SELAMİ İZZET 3EOES 

40000 liralık def ine 
500 liraya satılmış 

Samsunda cereyan eden bir dolandırıcılığıo 
faillerinden biri dün tevkif edildi 

Za.bıld dun Sam:.unda cere) an 
eden ır.uhim bir oolandırıcılik 
hiıd1'coinin faıllerindcn birini 
şehrim ız<le yaka :am;,; ve adil.ve -
ye ,·erm~tır. Hariise şudur: 

Ayvalı.kil yağcı Meiımet Uçan 
Ayvalıktan Samsuna zeytınyagı 
götüı üp satmış ve 600 lira ha"Lia· 
tı cebine Koyarak dönm:ye .a
zırlaııf1'ıştır. Tam bu ;ırada otur· 
duğu otelı:le Sallh Kose adında 
bir adamla tanışmış ve bu adam 
Melımedin parası olduğunu an
la} mca ona şeıyle bir lekhfte ~u
lunmu>tur: 
~ Tanıdığım iki adam 2 bin 

altınlık b:ı) ük bir deline buldu
lar. Fakat bu altınları lıüküme
tin ellerinden alacağı korkusile 
meydana çok.arı,, satanuyorlar. 
Değerlerinden ek>iik fiatla ıPzlioe 
satmak istiyorlar. Bu altınlan sa
na satın alalım. 

Bu teklifi nümune olarak gös
terilen iki altının Metı.medin avu
cuna düşmesi takip etmiştir. 

Mehmet bu teklife razı olınıı:; ve 
Salih Kose vasıtasile yapılan pa
zarlık neticesinde 500 lira vere
rek iki in altını alm•stır. 
B~iınkü fıatıle 40 bin lıra de· 

ilerinde olması lanm gelen altın· 
!arı lorb.;ı,.na verleştiren Meh
met oevinçle L taı>lıula gelmiş ve 
bunları bir sarrafa ııösteı·ır gös-

BEN DE TEKLİF 

EDECECİ~I 

İtalJa, müttefiklere bir ı;ulb 
tekli( edecek, şartları kabul e 
dilmezse o vakit ilim. hart 
eyliyecekmiş. 

Nanemollaya sordum da ıü
lerek: 

- Ben de dell.iiıla bazı tek. -
liflerde bulunacağım. .. 

Diyerek devam etti: 
- Beş apartımau, on maka

za, yirnıi han istiyorum. Beı.. 
ki, beleşten veren bulunur. 

Anla~Llıyor, Italva da belet
teu sulh istiyor! 

t} ç 

MESELE ------
Beu gazeteciliğe başladım 

baı,lıI ali üç me.de vardır: 
1 - Halicin temizlenmesi 
2 - Adalarııı suyu 
3 - Ekmek fırınları açılınaa 
Nanemolla ile bu ile mevzu 

üzerinde dertleşiyorduk d:ı bu
na bir dördüncüsünü katlı: 

- ihtikar meselesi.. 

GENE 

MAŞAALLAH 

Naııemolla gazetede havaıl1a 
okum"' da söyle söyledi: 

- Yine Maşaallah, 2306 tal&
Jıe olgunluk imtihanına giri
yornıuş. 

- Neden hayrot ediyorsunf, 
Diye sordum da: 
- Bu kadar elemeden SODH.o 

termez donup kalmıştır. Çunkii 
;arraf bunların altın degil, tist
lerinc çiçekler i.şlenmi.ş \'e altın 
ruyuna 'batırılmış bakır olduk • 
!arını söylerr.o.1;tir. Mehmet he -
men zabıtaya müracaat etmış v• 
bır aya yakın bir zamandan4>eri 
yapılan sıkı bir ar;;,;tırma ve tah· 
kikat neticesinde Salih Kösenin 
İ•tanbu!da oliultu anlaşılmış ve 
dün Fenerde yakalanmı.ştır. 

Adliyeye verilerek birinci suliı 
ceza mahkemesinde sorguya çe
kilen Salih Köse kendisinin .ko -
mu;yon mukabilinde sadece ta -
vassut eltigini, altınların sahte 
oldu~nu bilmediğini iddia et -
mi• ve hakim teYkifine karar ver
miştir. Muhakemesi mevık.ufen 
yapılacaktır. 

Yeni sabah 
Yeni .Sabah refikimiz, dün in

ti>arının iıeüncü vılııu ÖZipek pa· 
liı.i"da mesai ve matbuat arka
da:;larına bir öğle ziyafeti ver -
mek ~w·etile kutlulamıslır. z;ya
fette Vali Lutfı Kırdar da bulun
mu.ş ve Hakkı Tarı.k Us bir nu
t1Jk suvlirerc.K matb1Jat arkadas
larının tebriklerini leyid etmiş
tir. 
ArkadasLmızı tebrik eder te -

madit muvaffakıyetıni dileriz. 

Dedi ve, ilave etti: 
- Demek ki, kalbur üzcrin

.ıe kalabilenler oluyor~ 

DOLAR 

DÜŞÜYOR 

Gazetelerin verdikleri ba -
berlere göre dolar düşüyor, 
İngiliz lirası yükseliyor. 

Havadisi Nanemollaya IÖJ'• 
ledim de: 

- Ya Rayiş Marlt?!. 
Diye sorilu: 
Tabii İngiliz yükselince, ona' 

yuvarlanmak düşer. 

TAHTA KÖPRÖ 

YENİ KÖPRÜ 

Eıninönü meydanuıdan ge 
çerken, gözünüze ilişen bir ah
şap insaat vardır: Bu, muvak· 
kat tahta köpriidür. Karaköy 
köprü iinü 11 Eminönü tarafın· 
daki ayaklan, yükseltiliniş o
lan nıeydanın seviyesine ka -
dar terfi ettirilecek.. 

Bu an1cliye esnasında, biz, 
muvakkat, tahta köpı·üden ıe
çeceğiz. 

Nanemolla, geçen ı:-ün bu 
tahta k.öprtiyü seyir ve ten:aşa 
etıniş, diyor ki: 

- O kadar sağlam ve güz•l 
ytıııllılıyor ki, bir türlü eksif.i 
!!ediği bitmiyen, şu meşhur 
yeni Unkapanı köprüsünü W
küp, yerine, bu tahta köprüyü 
kurasını geldi... ~ olmazsa. 
belediyemi'Z, üzüntüden, d~rt • 
·en kurtulm~ · elur ... 

A. şEJdr 
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eni İngiliz sefiri Samuel Hoare 

Frankoya itimatnomesini verdi 
Madr;t, 8 (A.A.) -İnı:ıilterenbı 

yeni Madrit büy<>k ek;isi Samuel 
Hoare. buııün general Frarıkova 
itimatname.;ini takdim etınistir. 

Sir Samuel, söylediği Iltllukta, 
İnl!ı terevi İsoanyada temsil et
n,e'klen ne de-rece büvük şeref 
du ·.makta olduihınu biklirmif ve 
an 'an evi hünmet ve medeniyete 
muhabbet ıı>bi bir QOk şeylerin 
iki millette de ayni lbul.undul!u
nu tebarüz ettirmistir. 

Hoare, iki memleket arasında
ki meafaat birliihnin, İ.sı>an va 
ile İnıtil'tett arasında iyi müna
sebetlerin ıtün ı:ıeçtilıır,ıe dana ~ 
tane ~ halı\nıııh kendisine 
itimadla ümkiler vermekte oldu
itunu ilave etmia ve kuvvetli bir 
İ.ııııanyarun AVI11.Q)Qde., tarihi .,.... 
zivetinin kendisine ver<tiJli nü -
!uzu icra edec~ ı:ıörmek Ü

midini izhar ile sözlerini bitir -
mistir 

ovyetler italyaya 
karşı cephe alıyor 

(8Q4ınakaleden devam) 
sı vardır. Moskova, bir Avrupa 
harbinıu uzun süreceğini ve .iki 
muharip tarafın bitap düşerek 
neticede Sovyet rejimiai kabul 
edeo klerini hesaplamış; bunun 
İçin de Alnıanyaya harbi uzata
bilmesi için ham madde vermek 
laıun ,t;.cldigi kanaatine varmış
tır. So\'yetlcri Almanya ile iyi 
geçiıuni.)·e !iC\-kcdcn hir 3.ınil de, 
Al1uan ordu unun ıniit.hiş kudre
tini ııııltte(ıklerdcn da~• ıyi aa
lanH~ obnalarıdır. Onlar1 111iitte~ 
fiklcıle bel'aher Alnıanyaya kar
şı hal'p ettikleri takdirde, Al -
rnaııların Zig(rid haltına karfl 
mudafoada kalarak Sovyct Ru&
ya.} a taarruz edeceğine emindi -
lcr; kendi sevkulce;yşi vazi)etle
ri de ınuvaUakıyetli bir miıda -
faa harbi yapmıya miisait değil
di, Onun i~in şöyle diışüadüler: 
•Biz, evveliı Almanlarla anlaşa
lım. Onların meşguliyetinden ve 
mccburt 01üsaınaha'Sındao istifa
de ederek mı da(aa hatlarunızı i
leri sürelim; Sevkulceyşi mev -
kileri ele geçirelim. Almanlara 
vereceğimiz hanı maddelere ma
kabil onlarılan alacağunız aleller 
ve nıalzeme ile ordumuzu daha 
kuvvetlendirelim. Bunları yap
tıktan sonra, ,.a7.İyetin icapJan
na göre, siyasetimize yeni. isti
kaınetloc verebiliriz .. 

Lebistanıo, bilhassa İnııiltere 
ile Fraosanın tuttukları yanlış 
siyaset de, Sovyet Rusyayı şüphe
lendiriyor; bu memleketlerin Al
maııyanıo karşısında Sovyet Rus
yayı yalnız bırakacakları endi
şesini husule getiriyordu. Hele 
l\tünih miizakereleri esna.unda, 
Fransa ve Çekoslovakyaya teda
füı ittifak ınüahedelerile bağlı o
lan Sovyet Ru ~·anın i•tirak etti
rilmemesi, Stalin yoldaşı kuşku
lanınıy.ı scvkeden ilk aınil olmuş
tur. 
~imdi So\yet Rusya, oevkul -

ccy:,ı vaziyetini dii.Jeltmi tir. O
nun Lehiotandaki askeri hare -
kıitı, Baltık devletlerile imzala
dıP-ı muahedeler, Finlandiya ile 
yaphi(ı harp ve sulh, hep, Al -
uıanyaya kar~ı alınını~ müdafaa 
tedbirleri idi. Bunlar netic('sin -
de, Sovyetler bir Alınan taarru
zuna karşı, bugün 1939 eyliılün
dekindeıı çok daha iyi \'a<i)·eıte
dirlcr. Alman orduları da garp
te çetin bir mücadeleye tutuş -
nıu~lardır. Esasen, Bitler de, iki 
cepheli bir harpten, bugün dün
künden daha çok korkar. Bu iti
barla Sovyet Rusya, Almanyaya 
kar&ı kendini emnİ\ et altıoa al
nuştır. 

Bu emniyetten ha ·ka, İtalya
nın harbe girerek Balkanlara a
teş vermesi, boğazlara musallat 
olmak istemesi, Almanyaya yar
dım ederek müttefikleri çabu -
cak çökertmesi ihtimali, Sovyet 
Rusyayı yeni bir siyaset takibine 
mecbur etmistir ve edecektir. 
MüHefikler, İtalyanın yardımı 
ile uzun bir harp yapınıya, Al • 
manyayı mağlüp etmiye ve hat
tıi adam akıllı yorınıya muvaf
fak olmadan yıkılırlarsa Sov\·et 
Ru!tya, sıranın kendisine gelc~ce
ğini bilmektedir. Çünkü llitler 
ihtiraslarını saklauıı~·an, •Üyli ~ 
yen bir devle.t şefidir. Onun şar
ka ınütevecrilı emelleri mevdan
dadır. O, Balkanlarda Ükr~yna
da, Vol~a havzasında ve Kafl<as
yada Ahnanyanın emrine ro.im 
bir tiıbi kütle viicude gctirntek 
ve bu kütleye Almanvan bes • 
!emek ve ona ham madde ~·etiş
tırınck vazifesini vernıek fikrin
dedir. Kısaca 'iiylemek lazım ge
lir:seJ llitler, Avrupanın sarkın· 
da ve cenubu şarkisinde, bir Al
ınan ~öınürgcsi \'Ücude getirmek 
kararındadır. İtahauuı )·ardıınile 
lngiltere ve Fransayı yendikten 
sonra, ergeç hunu yapmı)·a kal
kı acak, :lornlmadıP.ı, YJt>ranma
dığı, t.akdird.~ ise, heme~ yap _ ı 
nıı,a le ebbus edecektir. 

~losko\·a, bunu bildigi İC'İn, ar-

tık Almanyanın zaferine yardım 
etmek istemez. Kendi bindiği da
lı kendi kesmek gafleti Stalin 
Yoldaş gibi akıllı bir devlet ada
ınından beklenemez; hatta göo:
lerini ihtiras bürümemiş. e Sinyor 
.Musoliniden de beklenemez. Si
yasi vaziyette husule getirdiği 
deeişiklik itibarile Loadra rııd~ 
sunun verdiği ~u haberlerin bii
yük ehemmiyeti vardır: 

<Londra - Soıı.,vet hUkı'.ımeti 
!ta..ya) a açıK bir ihtarda bulu
narnk, Balkanlarda sulhün bCJZul
ınasına müsaade etmiyeceğini 
kat'ı bir lisanla bildiıvfü•tir. 

Moskova radyosu bu münase
·betle aşağıdaki izaıhatı neşretmiş.
tir· 

c~talyanı.n bitaraflığına devam 
etmesi ıç in yapılan bu teş1;.A>üs
lere rağmen her ne palıas •na o
lursa olsun hari>e l{irmiye karar 
verdiği anlaşılmaktadır. 

Yuııoslavya, ltalya tarafından 
verilen tcminatiı rağmen, bü -
yük bır tehlike kaf'itsında bu.Lun
duğunu takdir etmektedir. Bu se
beple Sovyetlerle akdettiği tıca· 
ret mua'lıedesile vaziyetini tak
viye etnıiştir. Sovyet Ru.sya, ken
di eroni:yetini,ıı aliı.kadar bulun
duğu mıntakalarda yabancı dev
letlerin müdahalesine ve .bizzat 
Sovyetler Birli.ğ"inin emniyetini 
tehdit etmesine asla mfu;aade et
miyecektir. Bu ıruntakalardaki 
devletletin istiklili Sovyetler 
Birliğinin emniyeti için elzemdir. 

Sovvetler Birliği, sırf bu mak
satla Finlandiyada müdahalede 
ıbuluıunuşlu. Herha"l(i diğer bir 
sahada Sovyetler Birliğinın em
niyetini tehdit eden hır hadise 
zuhuruna ayni sebeple müsaade 
etrr.iyec!'~.> 

Londra - İyi h;ı;ber alan kay
naklardan bildirdığine göre, bir 
kaç av ev\'el Kafkasya hududun
da tahsidat :yapıldıgına daır ya
bancı haberlerin asılsıılıgı ta -
hakkuk ettikten başka Turkki:ye 
ile münasebatını ve doo;tlu~unu 
daha çok sağlamlaştırmak i>ti
yen Ru;ya tarafından vaki olan 
teşebbüs üzerine memnuniyete 
~a\'an neticeler elde edilmc;tir. 

.:>o,·vetler Birlıginin Balkan 
sulhünün muhafaza ve idaınesı 
için gösterdiği kuV\-etli alaka ve 
azim, Balkan memleketlerinde 
takdirle ,kar&1lanmıştır .• 

Sovyet Rusyanııı, bilhassa Bal
kanlarda, barışın ve miil'azcne
nin bozulmasına ınüsaadc etlni
:veceği anlaşılmaktadır. İtalyaya 
yaptığı ihtarın ehemmiyeti bü -
yüktiir. Bu ihtar, belki, İahaoın 
harbe girmek kararı üzeri n°de de 
müessir olacak mahiyettedir. 

ABıDİN DAVER 
-~~~~~~~~ 

Sovyet -Yuooslva 
( Baştarafı 1 inci saı;fada) 

gilm<>k i.ilere 6 haziranda Sofya
ya gelm~tir. 

B . .3taiford Cripps'in Sofvada 
hıı:lıiı \'azifesi yoktur. Maamafih 
Bulgar merkez hükum!'tınde bu· 
lunduğundan <bil tıfadc, heyeti 
vekıle reisi prL>fe">ör Fı:ov'u ve 
Hariciye Vekilı han Popov'u zi
yaret etmi~tir. B. Cripps, hafta 
sonu tatilini Bıikres İn<>iliz elçisi 

d. d ' ~ nez 11_1 e ııeçiınıek üzer" lıı.ıgun 
mezkur şehre l'T' t "·eccilıerı i·a
rekct etmiştir. 

BELGRAD, 8 (A.A.) - •Dik
kat edil)İZ b~.,lıgı altaıda Yu -
.ııoslavyadaki Nazi organı lan 
cDeut;che3 Volbbladatt. gaze
tesi, vatanda< larını teyakk;za 
davet ederek, devlet aleyhincie 
. bulundukları için s•m zamanlar
da Alman ekalli:yetuıe mensup bir 
c;ok kınıselerin tevkif edildigini 
bildirmektedir, 

Bu gazet!'nin okuı•ucularını SÜ· 
kiıta ~eğil sadece ihtiyata davet 
etmesı dıkkate ş.zyandır. Çün
kü Yugoolavyadakı Alman etnik 
grupu direktörünün vazifesi hü
kıimetile ihtilaf halinde bulunan 
Almanlar lehinde ını.i.dahaleden 
ibarettir. 

1 E D A M' -- - --

1Ebe Naciye 
" Birisine: M •hm et 
Ali beni almazsa öl. 
düreceğiaı l ,, demiş 

ANKARA, 8 (İK.DA..'i Muha
birinden) - Doktor Mehmet Ali
yi otel odasında ~ndüz tabanca 
ile ölıdiiren Elbe Nacİ"fellin muha
kemesine akır ceza mahkemesin
de buıııün n&kzan devam edildi. 
Buı mektuplar ve istinabe ev -
rakı okundu. 

İfadesi alınanlardan Haseki 
hastahanesi sertabilii Ali Şevket, 
Ebenin Mehmet Ali ile nişanlı ol
madıklarını, doktorun başka biri
sile evlenmek niyetinde oldu -
<>unu, Naciyenin bir ı:ıün Kire
mitçi van isminde slaiiyec bir 
d.<ıktora: •Mehmet Ali beni alma-a
sa öldüreceğim!• dediğini duy-

ı du$ınu sövleıni.stir. Katil obe
\ nin kız kardeşi, Naciyenin Meh

met Ali ile nisanlı okh.ıihmu, er
kek kardesleri ise bu nişandan ha
berdar olmadıklarını sövlemistir. 
Diğer sahitler için muhakeme baş
ka ııüne bırakıldı. 
•ı~~~~~~--~~~~~· 

İhtikarın başı 
eziliyor 

(Bajtarafı t inci sayfada) 
BqJıususta İstanbulun ala

kadar ve saliıhiyettar makam
ları nezdinde yaptığımız tah-

1

1 ki.kat neticesinde hükfinı('tin bu 
kararının tatbiki etrafında şu 
malümatı aldık: 

İlk olarak manifatura ve tu
hafiye eşyaları üzerinde tat-
bik edilecek olan hükumetin 
bu kararı üzerine, her ı:esit eş-

, yanın maliycUeri tcsbit olu -
nacak ve ithalatçıların, top -
taocıların, yarı toptancıların 
ve perakendecilerin satış fi -
atları bu maliyet fiatına nor- · 
mal kıirlar illlve edilerek k:a -
rarlaştırılacalrtır. Bundan son
ra tesbit edilmiş olan fuıtlar 
halka ilan edileceği gibi eşya
lıırın üzerlerine asılması da 
mecburi tutulacaktır. 

İkinci ve üçüncü ellerin lü
zumsuz stoklar yapmalarına 
meydan verilmiyoceği gibi it
halitçı, toptancı ve peraken -
dedlerin zincirleme usulile 
birbirleriue mal satarak mali
yet fiatwı yükseltmelerine de 
kat'iyyen meydan verilmiye -
cektir. Ticaret Odası bu yol
da manifaturacılar birliği ile 
ınıntaka ticaret müdürlüğüne 

yardım edecektir. Her üç te
şekkülün murahhasları yarın 
mtibiın bir foplantı yaparak bu 
işin esaslarını te~bit edecek -
ler ve derhal her türlü manifa
tura çeşidinin ve f;orau, ~öuı
lek. ·• rndil ve diğer bütün tu
hafiye e~yasuıın ına1ı. et fiat -
!arını \e dola)·ısile satış fiat -
!arını ve dolay1'ile •atı fiat -
!arını tesbite başlılacaldardır. 
Bütün bu i>lcr çok kısa bir za
rnanda bitirilecektir. 

Bu usul Ticaret Vckcil"tiu-
ce tayin edilecek diğer bütün 
ıııaddelu üzerinde de tatbik 
olunacak ve kafi surette ıfıli
k3rın önüne geçilecektir. Ay· 
rıca buna göre M:illi Korunn1a 
Kanununda tadilat .yapılarak 
)"eni 'e şiddetli cezalar ~~onu
lacaktır. T~sbit ve iliiıı edilen 
perakende Hatlardan fazlaya 
mal satan esnaf meşhut suçİar 
kanunu usulile ve derhal şid
detle cezalandırılacaktır. 

TEBIJGLER 
(Bastarat- 1 inci sa1:fa4a) 

kakır, mıet vasıtalarını, evııeice 
mul=cl>e?/e ..olcadmuş olan zwlıa 
fırlcalann ate.ş v.sıtatarma ililve 
eyleıı~. Dü11 1-arbe sok""
mu.ş yedi zırlıh f ı ıcanm yanı11da. 
:ıOrmiden fazla t.wı fıri<a miicade
lcıte qiTmiştW. ~ keıo-. 
eti miktariarile gawri. m'İİl<a.Sıp ' 
b uluNııı bu 94!ı'l"etiı< terakisini, 
ancak gösfieriı..t istikarnetM!r ü
zerine bir geri cekıne ınanem-ı>
sı yaparak, tahdit edeb"9nifler -
dir. Fırkaianmu dÜim<JM ço9 
bü'l/Ük zayiat verdirnıifLerdir. 
Düpııa1' tazytlci, Oi.me'un şa,... 

kında da fazlalaı;m\ftır. Düşmen 
burada, muharebeye yem flrka
lar ve zırhlı tanklar sok~mr. 
Bu yeni kuvvetler, di4mar.a, 0-
isne'uıı cenubunda.ki tepeler üze
rine, genişçe ayak basmak imkı>
nını vermistir. Cüzüta.1nlanrnız, 
araziyi, adım adım müdafaa eı
mektedir. 

Hava k1Lvvetlerimiz, en büııiik 
bi1' şiddetle d~mımıı i.z'acıa de
vam ederek büyiik bir fcUitt.ıt 
göstermişti!'. Aocı hava kuvvctle
rimi:in himaııesirıde 150 den faz
la taıı'l/are. kafileleri bombardı
man etmistir. Kafilelere isabeı
Zer olnı~ ve dac/ıtılmıştır. 

ı 
--- LONDRA il 

lnglllz tellljjl ( A. A.) -
--l !"i.a\~a neza.. 

reli tebliğ ediyor: 
Dün ve evvelisi ~n agır ve va

sat bombardıman ta)"Yareleri, 
düşmanın harp meydanına v"-'sıl 
olan münakale yollarını v, he
men cephe gerilerinde bulunan 
ileri mıntaı<alarda obazı hedefleri 
bombardıman etmişlerdır. 

Bütün cephe imtidad•nca, de
mirvolları, k.öpriıler, yollarır, il
tisak noktalan, kıtaat ve tank 
tecemmüleri, ve top parklan de
faatla sistematik bir surette .\ıo~ 
ıbardıınan edilmiştir. 

Vasat bombardrman ta)Yarele
rimızden beşi avdet etmemi;;tır. 
Ağır bombardıman tayyare te
şe~küllerimiz, evvefüc gun, Al -
manyamn şimal garbisi ve cenu
bi Belcikada düşman.n ıaz tasfi
ye fabr>kalarını, tayyare meydan
larını, istasyonlarını. m~va. ala 
kollarını bombardunan ehmistir. 
Bütün tayvarelerimiz avdet et
mi;;tir. 

Avcılarımız yine faalivete <eç
ıni.stir. 15 düııman tayvaresi dü
şürülmüştür. 

1 1 FüJı rerin a-
m•n lebll61 mumi ka -

raııgMıı., 8 
(AA.) - Alman orduları i>aş 
kumandanlığının tebliği: 
Ordularımızın harekatı, &ım

me'un ve Aise-Aisne kanalmın 
cenubunda muvaffakıyetle devam 
ediyor. Düşman, aşağı Soınrne'un 
cenubuna atılmıştır. 

Alman hava ku\'\•etleri, karada 
g1arp eden kıtaların faalıyetini 
takvı>e etmekte, &ımme'un ce
nubunda, asker tah3'Ş~titlerıne, 
askeri kollara ve du ıı.an pı_.a
de ve topçu mevzilerine hucum 
ederek bunları bombardıman et
miştir. Alman ha,·a kuvvetleri 
yerde vukua ,qelen çaroı~ntay~ 
kan maktadır. 

DUn',.:erk'de alınan esirlerin 
miktarı 88 bine ı·üksel . iştır. 

wı:Jterenın cenuı:ı ve şark sa
hiller.ne ·arş. yapılan silah!: 
ke:;ıf uçu~lan e~nasında, baı: İn· 

giliz ha\·a n1e~/rianları ve aynL za
manJa Douvre.:;, lin1an1 IJombJr
dıman edilmiştir. 

Alıı.an lıa,·a kuvvetleri, düş

man n1c\·zilerine hücunı ederek 
Nar\'İk civarındakı ordu te:;ek ~ 

1 
küllerine yan.i m etmiştır ::>ar _ 
nıçlarda .Yiln~t' lar c kar tını ve 
bir dü.;ın..ııı kru\'azörüne ıki bom
ba isabet etmi:;tir. 

•ı---------·I 

Bir Alman denizaltı gemliı, İr· 
landanın imali şarkisın t~. 14 bin 
tonluk bu· dü,:ıman mua\·ın kru
vazörünü batırn1iştır. 
Dusmaııın Almanya ddı' ılınde 

yaot1~1 gece ha\-a hücuml3rı, bü
yük tahribata ;ebebjyet \'erme
mistir. Bir Alrr.an şehrinin oir 

Amerika fabrikalan 1 
( Baştarafı 1 inci saııiada) 

diği sur'atle, hafif sarlar:n ima
linin de muıııkün olacağını söy
lemiştir. Dığer taraftan gene
ral fotors sirketinın reısi Vil
son, fabrikalarının kendilerine 
mılli ıııudafaa ı,in verııecek her 
türlü vaziicvi deruhte etrni ,·e 
amade buluııdu:..lar.nı bilair -

misth:. 
Nevyork Times ga.etesinin bil

dirdi,:.:ınc gürı:. Jııler bllti.Jn oto
mobil fabrıkaur rla ılah iınal 
etmı1,:e Unıade bulunr.ıakt.;..:ı.ıi!r . 

FORD HAREKET~. GEÇİYOR 
Vaşington, 8 (.\.1\.) H ırbiye 

müsteşar ınuu\'irıi Louis Y lh -
nen'in bildirdiiiinc J?Öre. F'>rd 
en seri avcı ta,·varelerhden bi
rini muavene etmek arzusunu 
izhar ettiği cihetle ordu lairesi 
pazartesi ı:ıünü bunlardan birisini 
Ford fabrikasına P.Öııderecektir. 

Ordu dairesi, Ford'un en·elce 
ifade etmiş olduğu gibi güıKle 
bin tayvare verio veremiveceği
ni anlamak istemehl<'dir. 

NeHork. 8 (A.A.) - Amiral 
Lebreton bir transatlantık ta"-

mahallesıncie on si\·iJ ölm~tür. 
Dusrr.an:n unjumi hava zaviatı 

dün, 71 tayyareye balig o<mu.tur. 
Bunların 29 tane.;ı hava çarıııs· 
malarında, 2'5 t'ncsi Jıa,·a dafi 
top~arı tarafııı an ciÜ$Ürülıniı~ 
g.crı _kalanı yerJe tJ.ırip eôılmiş 
tır. a Alman tan sre." kay,ptır. 

!!! 

yaresi ile Lizbon'a ı:ıel ui tir. 
M •'m:ıdevh, şundi Lızb >n lima
nıııda buluNn ki torpido ve li>rt 
rnuhribe vc·1i aru g lerınin 

iltihak ed ~" inı beyan !'liı.ı~tır. 
Amiral AmerıKa donanmasının 
hazır oldugunu sövlemi tir. 
YAfiDI~J KARAR! LEHİNDE 

NÜMAYİŞLER 
Ne,·york, 3 (.-\.A.) - BJ,ün 

mat;, :ıt, muhalif ır.atbuat d.ı da
hil o1rnak Uzer Ruzvelt'in mu~
tefiklcre mıı~ıdin olan b it'.in 
nıalzPrnenin Yeriln1esinc daır o
lan kararı harareti" karşılam:ş
tır. RuzvC'lt'i11 kararı hus.usi ,~e 
unıumi bütün rrırktep \'C l"nivPr
$iteli!C'riıı tezahüratıvle tak\'iye 
(•dilrniştır 

--------

cuma 
(Bll#DraJı 1 mci sayfada) 

.'ll!rhoş olankr, en ziyade av* ka
Uınları, Fransız .ıııakinelı ti.ııekle· 
rı.nın ve toplacrnın ate.;i altında 
ilerletmeıklcdir. Alınanlar, sabah 
şafakla !beraber, Fransız kıtaları
nın dün akşam iı;tina.d no.ktaları
nı tahliye emıiş oldukları Aıniens 
ve Bo:ye'wı cenubunda.ki mınta
kadan ilel'i atıl!n:ılıSlar ve solda 
Bresle nehrine davamnak suı;eti
le Aua:r.ale ile N<>y.on arasında te
sis e:iilmiş olan yeni mevzilere 
çarpmışlardır. Bu insan kütlele
rine acılan seri otomatik silahla
rın ate i dolayısile ve avni :ae
.man<la, ımu<ıarebe meydanına ıa -
20 metre :yüksekten kelimenin 
tam manasile haklın olan, piya
de hücum dalııalarını rnitralyö:o
liyen. topla tanklara hücum eden 
ve kollar üzerine bombalar atan 
Fransız ve İngil.i.z hava kuvvetle
rinin kitlevi müdahalesile, Al -
mantarın ka) ıoları muaz:ı.ındır. 

Frarsız kıtaları, adet;;e azlıkla
rına rağmen, kısa ve şiddetli mu
kabil hücu !arla menileri kur
tarmak icin istinat noktalarınclan 
dışarı çıkımakta tereddüt etme -
mişlercür. Fakat, akşama doğru, 
Alman :ku\ vetlerinin bu sık• sev
lanı kars;,;ıll.ia. kur- an<lanbk. 
fl'eri çekilme cıuri ver.mı• bu emir 
tam bir intizamla yapıimıstır. 

Almanlar, yine birçok taze fır
kalar ve tanklarla, Aisne ü-ıerin
de de <iddNli bir taarruza kalk
mışlardır. Çarı: ~·· olar. buracıa 
da şiddetli Ouhll., ,.~ ba'" nokta -
!ara, Almanlar Alsne'v~ vaJmı.ı;
lar ve cenup ,ahilinJe büyük bir 
kôprü bıt'il tesis etm~lerdir. Bu 
köprü ,ı,~. halen şiddetli bir 
Fransız 'llU kabil hücumuna he -
def teşkil eylemektedir. 

Hava kuvvetleri, kara kuvvet
lerile sıkı surette iıjbirh~ı yap -
mı.ştır. Hava kuvvl!tlerinin faali
yetlerinin Al.nanlaruı hemen ge
rilcrıne çok şiddctlı olmuştur. 
Fransız boınbarcııman tayyare -
leri, Lıgiliz bomıbaraunaıı tay -
yarelerile sıkı irtıbat halınde, 
bulut halinde avcı tavvarelerinin 
hima~·=nde 150 tayyarelik filo
lar halintie, Alman kolları, insan 
ve taı>k da alan üzerine muaz
zam infilak .bombaları yağdır -
.ıruşlardır. 

PAR.İS, 8 (AA.) - Fransız ,.... 
keri sözcüsü, bu akşam R ter 
ııuhabirine :ıu beyanatta bulun
mu~iur:. 

Muharebe devam ediyor. Neti
ceyı henüz biliniyoruz. Fakat va
zıyet ~ayanı menınunivettir. Ri(:
at yoktuı·. Yalnız mevzımbahu; 
olan Aumale - No:yon hattı üı:e
rıne ,tratejık .bir geri çekilmedir. 

PARIS, 8 (A.A.) - Ha'"""· sa
at 22,30 da bıldiriyor: 
Fransız askeri mahfillerL bu

ı:ıüıı denızden Cheim des Dame;'e 
ka<i.ar sa.hada yapılan meydan mu· 
harebesınin bu harbin ve bıl,ün 
tarihın en büyük meydan muha
rebeoinı teşkil etmiş olduğunu 
~öylemektedider. Almanlar. tabii 
.;urette i\'i müdafaa edilmekte o
lan Breslc cel)hesini ihmal ederek, 
Bresle üzerinde Aumale'den Oıse 
üzerınde Noyon'a kadar olan sa
kad•. Fransız askeri mahfıllcri -
nin a 1 nuazzam st..fatını verdi..k.
lerı bır hücum yapmı~lardır. B..ı, 
ook buyu·k kavıplara bakmadan, 
buyuk bır ınsan ve tank kütle
sinin ıleri atılı:;ıd.:r. Hu mınta
kada esasen 'bulunan \'e ezcümle 
vedi zırhlı tırkavı ihtiva eden 
A1man kıtalarına, :yirmi taze fır
ka, \'anı takrfüen 300 bin kisi 
daha katılmısıır. Ai6ne üzerin<ie 
de. bir cok taze kuvvetlerle bü
yuk bir taz. ·ık icra olunmuştur. 

Bu muazzam hücum kaı·şı.sın
da. Fransız kıtaları. bir ı:ıeri çe
kilme hareketine ba ·lamışlardır. 
PARİS ETRAFINDAKİ DE:.\lİR 
YOLLARINI BOMBARDf,fAN 

ETTİLER 
PARİS, 8 (A.A.) - Havas: 

Fransız toP<.·usu \~e .... t\·adesi, 
Manştan Aisne'e kadar giden a
hada cere,·an eden meydan mu
harebesinde. Fransız hava kuv
vetlerinin kütle halinde müe»ir 
yardımına mazhar .olmaktaaır. 
Fransız hava kuvvetleri, di.ın, 
topla tanklara hücum etmi~ ve 
aakcl' taha ütlerini bombardı
man l't iştir. Hava kUv\'ctleri, 
bitt>assa l""ıittefik tertipleri ara
,ına sıım ·•a muvaffak olan tank
lar ,,.,.ı .. ,una hücumlar yapmaK.
tadır. 

Dli~nıan gerilerine, )enidcn 
bıh ilk ,ıddette :yüzlerce ton ın
filak ban.bası ve birçok yangın 
bombaları yağdırılmı.ş ve d:ıüyük 
zarar ve talırrbat ika olunmuş.-
tur. 

Alman hava kuv\'etl.,.i, dün, 
bilhassa keşifle !.ı.ğraşmıştır. Bü
yiık miktarda tayyare ile keşif
ler. bilhassa muharebe meydanı
nın hemen ,gerilerinde ve Fran -
sanın merkez ve garp kısımla -
enda yapılmıştır. Alman bom -
bardınıan tayyareleri, Parisin te•- ı 
kil etti,i büyük demiryolu mer- ı 
kez noktasını ıhata e..ıen 

kalkblar 
demiryollarma hiicum etmıif 
ve Parisiıı ı<aıtımde, ı;arkıoda ve 
şi.malindeki demiryolları ve is -
taoyonlar 'bömbaroı.mana tabi tıu
tul.muştuır. Ba<i limanların dıa 
boınhard.ıman edilai.ı:i bildiri] -
mektcdir. 
İNGİLİZ BA.'!KUMANDANI 

VEYGANDLA GÖRÜŞTÜ 
P ARİS, 8 (A.A.) - İıı.gi!i.z Ol'

dusu genelkurmay başkanı ııene
ral Pownal, Fransaya gelmiş ve 
~eneral Ve~and ve General 
~ııeo ile j!Örii.şmelerde bu -
lunmu;;tur. 
PARİS, 8 (A.A.) - Hava.s bil

diri:v<>r: 
Askeri mahfillerde sövlenikl'i

~e göre, Alman zırhlı l(rupları
nın Franmz tertibatı arasına gir
mesi, bir muharebede daima ı~
su le ııelebilen hôrliseler<leıı biri· 
dir. 
Alınan zırhlı tank ı;ıruw, müt

tehlr istinaa ncıkt.uları ar.ısuınan. 
ancak sııım~tu. Ve kat'ıyyen bir 
cephe yanlışı bahis ıne\ zuu de
ğı1<ln. Her tarafta, bıribirini ta
kibec n ı.stinao. noktaları ih.atla
rımu., tam olar .. k kalmaktadır. 
Her iKi tarafta, tank bakmıın -
dan, Alınanlar, sızmı.va muvat 
fak ohnu.şlardır. Faı<at tankların 
ge.:tigi no.ktala!'dan, Aiınan Jm
mıındanlığının ümidi hilafına ola
rak, bunlara r~fakat c:ınuye \'c 
vaziyeti istismar evkınıve me
mur olunmu$ pivade grupları bu 
tankları takil>ev lenıemişlerdır. 

CEPHEDE VAZİYET 
Parıs, 8 (A.A.) - Ha• Ajan

sı askeri vu~.yet hak.kında -i1U mü
t:ıleatı vi.ırutnıektedır: 
Düşman ı.ücumları buı:un ıl(

leden soma P.u.oe elcıı .ıber
lere istınad edilerek umumı bir 
sekilde şu suretle tesbit edilei>ı
lir: 

ARman1ar, dün Aisne nt: rini 
Soissoııs'un şarkından t?e ve 
teşehbus etmişlerdir r ek şiddet
lı mulıarob<:lcrden ..oıı.:rn niha\ et 
bu nehrin mururun<lan Almanlar 
menedilmi:,tır. 

Muharcıbeııin u ,mi 'asıfhırı 
ne dün, ne Je bu -~b.tlı de.;ı.~me
miştir. Mouııarci>e çoi< ;ıdcıetli -
dir ve tahmin oı.unduRU göre, 
Alman orduları ba~kumandanlığı 
el.inde bulunan tankların uçte ıki
sini ateş hattına sokmu,tur. Fran· 
sız piyadesi bu ıırhlı hiıcumlara 
kar;;ı mevkiini me\inane muha
faza e1ımektedir. Taarruzun bı
davetindenberi istinat neıktaları
mıl.d:JJ1 biivülı: bir ekseriyeti tan.k
ların darb:ı~rine Alınan pivade
sinin hücumlarına ve Alman top
çusu ile tavvaresinin çok sid
detli ateşkrine mukavemet el -
nııstir. Bu i..,tinat nok l1ar n<ia 
bulunan ııarnt7.~ıılardan ged '.'Ok
mek emrini alanlar bu ç<.>küi !e
rini tam intız:ımla va rr:Lş.iar
dır. Almanlar:n ta•lk za11atı pek 
bü\'\>k nisb,,tler dahı ınae aı1mak
tadır. İlk ~afta harbc>dt'n yedi 
bu<:ukluk t.wlarmııı Aln . .Eı<, !arın 
zırhlı kütlelerinde \ı· ük rahne
ler aeın~lardır. Yaln z bir eai 
bu!'ukhık lıatarvanın bir gün zar· 
(ında 25 tunk tahriı) ettiıı:ni söv
lemek bunun en bü ı·ük delılini 
te·kil etmektedir. 

LONDRA.DA TEE. 'Nİ 
Londra. 8 (A.A.) - Reuter: Bu

ııün salii.hivetlar Londra mahfil· 
!erinden bildirildii(ine ı:ıöre, düş
manın motörlü cüzütamlarından 
bir kaçı, ileri kol müfrezelerini 
l•'orııes-les-euaks'va kadar ileri 
vollamışlardır. Fakat bu gru
pun münferid vaziyette oldui?u
na ve piyade yardımından mah
rum bulunduğuna dair emareler 
mevcuttur. 

Yeniden sorası ihtar edilmek
tedir ki, h}len yapılmakta olan 
harekatın ilk sonudarı hak;.:ında 
neticeler istihr cı iıçin ve avni za· 
manda verınde omııvan bir n>k
binlik gÖbtC'rmek için vakit hii.ll 
cok erkendir. 

Salahi)'ettar mahfiller, halen 
yapılmakta olan harekatın. he
nüz asıl Alman hücumu olma
ması ihtimalini de t<a~devlemek
tedir. 

-----0----

iki kahve 
muhtekiri 

İkişer sene sürgüne be· 
şeryüz liraya mahkum oldu 

İZllTİR. 8 (A.A.) - Torbalıda 
kalın· ihtıkarı yapmak sucundan 
~ ahkemeye verilen bakkal Sait 
ve Recep 1\ ~ ~ıı. ,;uçları sabit ol
{uğ'l.tndan ıbı~c;er yüz lira oara ce
_ısına ·•e i'ki r -srne siirı?:Ün ola-

rak .\vdm'da >ka.ı:ete mahkiım 
.. :ıJnıişll'ı"1 ır. 

jsP~ 
F. bahçe • Galatasa
ray karşılaşıyorlar 

.tlu sen6ki milli küme maçıa
rırun Ankara ve İzmir macları 
sona ern.i;; yalnız 1.tanbuldaki
ler kalmı.ş bulunuyor. Beş harta 
zarfında ıntaç edilecek olan bu 
ınUsa:bakaların nihayetinde bu s&
net<i şampıyon belli olacaktır. 
İstanbul maçlarının en mühiıru o
lan ve senelerden'beri daıma iki 
rakip halinde kalan Galata.saray 
ile Fenel'Oahçe bul(iin n,ılli :.<u
menin aV'det maçını .Fem'\·balı
çe stadında yapacaktır . .Mıllı ku
me puvantaj cedvelinin en ba -
şında ııiden Fenerin ve onu ta
lk>beden Galatasarayın bıribırı
ni ma~liıp edebilın&>i halinde, ~'e
nerliler için milli küme ~mpi
yonluğü dalı& sağlamlaşacak Ga
latasaray ise ezeH rırkibını ;enip 
onun üstüne gı;çerek .ı da şam
piyonluga namzed haline geleccl<· 
tir. Zira milli .·;ime s mpı; on
lui(uoon bu i.ki tak)m arasında 
taksimi buııün için en umulur 
bir pozisyondUl'. 
MıU• kuıne şampiyonasına her 

cepheaLn ,ıaizı tesir olan bugun
ku açta Fener!ıler en kuvvetli 
kadrolarile şu takırola ver ala -
cakıar<lır: 

C tıad - Orhan, Faruk - E ad, 
Fi~ret, Ömer - Fikret, Nacı, 
Metılı, Ba:&ri, Retı.ı. 

Feucr ta.Kımının b. az za\ ı ta· 
rafı nı.unakkak ki iki bek.ıdir. Ga
laıasara) lııar en fazla Lazvikle
rinı u tıat uz.,rinde toplı abılece.lı 
lerdır. t enerı. bu tak1"r..na i<ar
şı Gaıatas • a) l ,ar da şehr.ı . .nııze 
gelıp g medıııi dedikodulara ver 
aç .. .ı.~ buluna.o Bl.>C!urı ile istifa
s. enuz tekemrnul etmea.ı<ınden 
ta itl!n!Ilda ı:ıcne ~erim alacaııı 
sô;lenen Cemille berab.r saıtlam 
bir şekilde çıKacaktır. 

Eııer ıı;ıttıklenrnız tahakkuk e
derse Gala ataruv buı::An e::eli 
rDkiuı karşısında ~yle dizilecek
tir 

Q,11 :n -Adnan, Faruk - Mu· 
sa, Enver, Eşfak - Sa afim, B()o 
duri, Ceınıl, Gundii:, Sa!ahacJ.
dın. 

ayet B·'<iuri ile Cerml talun
da ycruıi at.t.ı ~az. a o '\'ilit Ga
lat ... arav SiıleY'nan ile Eş!aıiı 
h;,icuın 11attına yerleştırece tir. 
Gaiatasaray takımının her hattı 
0ımdilik sağlam gözii'kmektedir. 
Yalnız takımın teyeti umu..'l!iye
.sinin idmaıu yerinde oluu ol.Rla
dıgı belli degildir. Bu maçlan 
e\'Yel o •nanaeak Beşiktru, - Vefa 
kar ılaşması da heyecanla truup 
edilecek ehemmiy!'ttedir. Bu m:ı· 
çın Beşiktaş lehine neticelenmesi 
norn:al ır. 

TAKSlM STADINDA; 

Si<,lı - B~ı <>J!•tlSpor 'aat ll de 
Ankara kupası. 

FENERBAHÇE STADl:\D,t: 
Fener - Galata ara~ B. takım

ları ,aat 13 de. B~şikta' - Vefa 
(mıllı kwr.e) saat 15 de. Feııer
ba 1;e - Galataoarav (nulli kııme) 

e. 

Italya 
ıB~turatı l ıııcı sayfaaaJ 

olan İtalyan ajanı, kendısıı.c bu 
macieni satan f.ırketlcrc. is'arı i.l

hara degin ınal yüklenı<llilclcri 
için emir vermi~ttr. 

PAPA sıcı. 'AKLAR 
HAZIRLIYOR 

Vatikan, 8 (A.A.) - Pu~a on 
ikinci Pie, harp halinde tatbık e
dilmek üzere ihtiyat tedbırieri a
lınınıya devam edildiğini bildir
mi,,tir. 

İtalya ile ham hahn<le bulu -
nabilecek memleketlerin <liplo -
matik mümesoillerini iskan icin 
Sainte-:lı arthe sarayında daiıeler 
hazırlanmı.ştır. Hava akınlarına 
karsı sıf(ınak vazifesi görmek 
üzere bazı majj'azalar bosaltılmıır 
tır. Bu magazalar merdivenler 
\"e dehlızlerle papaltk •aravlarınu 
merkezine bağlanmıştır. Külup
hane ve arşıvıer mutad zaman
dan daha evvel ka::ıarunıştır. 

İTALYADA MÜZELER 
BOSALTILIYOR 

RO, lA, a· (A.A.) - Bulun met 
bur abldelerın hava h.ıcuınlıu.na 
kar;;ı muhaf:ıza>ı için hususi ıh
tivat tedbirlen al.nma.sı karar -
la ,ı,J.:ııı.ştır. Tablvların kaldıril
roası \'e emin yerlere nakli için, 
mü>:eler halka kapanınıı;tır. Bir
çok s~maklar yapılmı&t:r . 

Ayııi tedbirler '\'atikanda da 
alH1mıştır. Vatik3n küWphanesi, 
müze>i ve arşiv da<= i kapatıl
m.ştır. Papa için hususi zırhlı 
bır sıı\ınak yap !::".ısı u iınul -
mJş ise de papa, buna mi..ı~aade 
sıni vermemi:;tir. Papa. Aleks<ın· 
drın Vatikanın hududunu gös -
termek üzere di\'arları altı metre 
lwl·nh~ında vapt.rttığı miıstah
t:em kusağın kalt-sini kafi ır sı
~ııuk telakki eylemektedır. 
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Ali, ben bu şerait altında harp 
edemem, dedi ve çadırına döndü 

O anda, o lııorlumı; qnpna, - Ya, Eı:ntr! .. Görülızyor ki, 
Curdu. Şı.mdi, biıtıirıne ur~ bu harp w.ayıp gidecek. Uzayan 
elan bu ilci. nüıeriz, beyntle işte de hayır olmaz. Ben, şimdi 
)'elıdiğ_erıne bakıyordu. meydana çıkıp, (Ali) yi müba-

B.irden bire, delıkanhnm, a11 rezeye davet edeceğim. Onu, bir 
- fiiyleoe iıe.ğlrdığı ;.ıtildi: hamlede öldürecej!'ime emhıhxı. 

- Baba.. !Baba... f: ----• bu ift.e muva:tfak olursam, 
1 öteki .ı-t da, aynı aC>ldı - bana tTebariY"e) eyilebnin nli-
le, 41Ö'Jlece aııık•Je etti: ligini verir misin?. 

- Qğkml.. Eviidmı... Dedi. 
tlı:i ordu, derm bir haVtt't idn- Muaviye, hiç k!<'eddüt etme-

.te kaldı. Yiirelcleci ça- ç-..:rpa, den: 
lııu iki .,wmn ~ din- - Şu andan itibaren. Teberi-
~ o·en.in valW.in. HaziJM!<iarmıa 

- Babai.. Seni ~ eil, söyle. Sana en ~tli zım_ 
Blli:ıa katili olacaktmı. larmdan birini versin. Altına da, 

- Evlidnn! .. Ben de aeni öl- Jed8 atlıınından birini ~ksin. 
ıiiDecektım. Beylı\Mie .,...... evWıt Dive, mukabele etti. 
lıatüı olacKtım. Heris, lıılua"Ytyenin haWıeıia-

- Kalk.. Bizim tarafa jlle).,. rı tarafından verilen çift kat ör-
- Kalkıı)'.ım.. Fakat sen, IMl eülü :ıırin giydi. Gayet }"iibek 

&arata gel w çevik bir ata bindi. Yalın kı-
(Ali) , bu mırlıavertlll!ıı ifade lmcını başının üstünde saV'lln-

ettiiı hazin mana karşısında da- rak ve biıt>irini müteakip nara-
ba fazla dayanamadı: :ı.r atarak meydana fırladı. 

- Yar•! .. Bizlere, neler fÖ6- (Arkc.!ı """) 

terr"'rstı11? .. Kardeı,in kardeşi, !'i;ij~;;~~~~=::i bei>anın eovlldı katle tı.zırlan.. 
d~ 00' mekıelde buhınmay1 bô
._e ni~ın nasôp ettin. Ben. eu ~ 
raıt altında harp edemem. B>r
btl'ine ha"111 oıan kanları dblt
t.irerek günaha «ir:Jnelt istemem. 

Diye i>ağırdı. ~ buyUlc 
nt&rlıbın ıakletine \lıbamaıiil e
~~ ıfibl, ~ ÖDÜile 
rllterek. atuu mahJ!)lıZJpdı, Harı> 
sp&vJtiindıen aynlarak çadxma 
do,tru llll<ıi> etmei(e ~adı. 

& bidiae, her i<.e.sin kalbine 
bir rikkat veı~ ve bütün 
!Larp meydanını derin bir sükiin 
imtiUı etmişti. 

Tam o sırada, (Mervan bUı 
BeJrecn) lluaviyeye ~
rak.: 

- Ey, -=ımın ~-· 'hm 
fJnllt ftktidir. Aakel-e emir ver. 
Deriuıl, li<ktetle taarrwza ıııeçsm
ier. 

Dedi. f'abt Mt.ıav13te, bu ~ 
ıtfı reddetti: 

- (Ali) n.in tı~ti kadar, 
lıııii:mUnden de ixırkmalıdır. Ya
DDI bekli}'eÖ!n. 
~. cnap verdi. 
;Aarp, dvdu. İki tarabn alb

ri de. ea<bnna çekildi. 

* Ali, o geceyi i>:tırap içinde ııe-
cndi. Kendisini zivareıe ııelen
lere: 

- Nedir, bu hal? .. Muaviye ile 
benım Y'ıziimden ehli İslam bir
iurine gırıy<>r. Aı tık, tahammül 
edemiy«eğim. Cümlenizın ar
zuııile omuelarıma yüklendiğim 
bu ağ»· yUıkü atııı:> bir tarafa çe
lıilec~,iıım. 

Diye, pJciyetler etti. 
Fakat esbap, onun bu düııün

ceıılni makul .gqmıediler. 
- Ya, Emirülmüıminin! .. Bizi 

Eınevılerin eline bırakıp ta ne
reye gideceksin?. Sen, hayatta 
'ft bahısu6 Hilafet makMTlınila 
iken bunlar bu derecede ihtiras 
ve ziılılm gösterırl,;n;e, düşün lri 
ııen çekildikten sonra neler ap
ınazlar. F.ger Ehli İslama mer
bırmetin varsa, bilıik.is mevlilln
u< 't'ıbat et. Bu zalınıleri ez, çiğ
ne. Feoat ve iıtirası ortadan kal
<lır... işte, sana yakışacak ha -
re et, ancak budur. 

TA.Q. 11.47 a U115 Km. 
ZO ltw 

TA.P. U.'ıt -. 14'5 Ka. 
it Kw 

lut a. UI Km. Ut Kw. 

9 Haziran Pazar 
12,30 Progrıım ve flM!ml~i<et 

ao.ıt ayarı, 12,35 A;ana ııe mete-
07oıo;i h4l>erleri, 12 ,50 M ii..."'ik: 
Çalaı&lar: Hakkı Dennmı, izzet
tin Ôkte, Hasan Gür, Hıımdi To
k4y, Okııyanlar: Safiye Tokaıı, 
Aziz Şense•, 13,30/14,30 Müzik: 
Kiiçük orkenra (Şef: Ne<:ip Af. 
kut), 

111..-- Program ve memlek.t 
804t ayan, 18,05 Müzik: KaT4'k 
müz<Jc: (pl.). 18.50 Müzik: Rcıdyo 
caz orkestrası (Ş,f: lbrahim Ôz-
11Ü1'}, Soprano Bedritıe TU.ıün'ün 
iftircıkile, 19,25 K~. 19~ 
Memleket saat ayarı, Aja1ıa ve 
wıeteoroloji haOerleri, 20,- Mü
zik F11S1l heyeti, 20.45 K°"~ 
(Tariktn sayfalar), Zl.- Mü
zik: Çalanlar: Ha1·kı ~. 

izzettin Ôkte, Hasan Gii.r, Ham
di Tokay, Okııyanlar. Celal Tok-
8es, Mefharet SağTUJk, Talı.ahı 

Karakuş. Safitıe Tokay, Aziz Sım-
8es, 21,45 Müzik: Cazbant (J>l.), 
22,30 Memleket 8cıat ay<ın, ,,. 
Ajans haberleri, 22,45 Ajans rpor 

aervisi, 23,- Müzik: Cazbant 
(pl,1, 23,25/23,30 Yannki J>f'Ofl • 
ram ve kapan~. 

ZAYİ - Bevo;tlu Malrrriidür
lü~nd~n aln:akta olduğıunı ma
aş eüroantm<la lrullaooıltım müh
rümü ka~tti'll. Yenisini kaz
dıracaı?>mdan e•ki>ınin hükmu 
yoktur. İsmail Sezrıin 

50 yaşlarındaki kadınlar 
35 yaşında 

görünebilirler. 
Meelıur bir cilt müteiı.ıısınsı ta

rafından keşd ve genç havvan
ların cilt hüceyrelerinden kema
lı itina ile i>tibsal edilen ve her 
«en<; kızın taze ve saf cildinin 
unsurlarına mü.~abih olan ·BiO
SEL• tt.lbir edilen kıymetlı ve 
yeni cev+ıer, hali hazırda cilt 
unsuru olan Pembe renktclu 

T<»:alon Kremi terkibine karış
tırılmıştır. Bu aksam yatmaz
dan evvel siirüniiz. Uyuduğu
DUZ her dakika zarfında cildiniz, 
bu krymetli unsuru mas edip 
beslenecek ve her sabah kalk
tığınızda cildiniz, daha saf daha 

yumu•ak ve daha taze ı:örünec"k 
VP ~ençleşecektir. 

Gündüzleri, t.e 'az (yağsız) To
kalan kromini kullanınız. Terki
bindeki beyazlatıcı ve kuvevtlen
dirici unsurlar, dahile nüfuz ve 
derek gizli ı;:ayri saf maddeleri 
ihraç ve siyah noktaları i"3le e
der. Açık mcsameleri sıklaştırır 
ve bu surc·tle cildinizi beyazla
tıp .vtımuşatacaktır. Bu basit tcd
bi~ sayesinde her kadın <ıir kaç 
sene gençleşebilir ve ııenç kızla
rın bik gıpta edeceı'U şayanı hay
ret bir cilt ve tene malik olabi
lirsiniz. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı ~liiidürtüıünden 

Hatice ve İslamın •44 hesap Na.sile Saı:rdığımıulan alc!Jiı 
(750) uraya karşı 'birinci derecede iı>otC"k edip vadesinde borcunu 
verm~-<.hğindcn hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.lı kanunun 
46 ncı maddcstiıin matuiu 40 ıncı maddesine tıöre satılması icaobeden 
Kartalıda Yeldei(irmeni mevki ve sokağında eski 82 yeni 997 /6, 7 
No.lı zemin katı ıkfırııir üst katı ahşap evin tamamı ıbir buçuk ay 
muddetle açık arttırnuya konmU4tur. Satış tapu sicil kaydına .ııö 
re yapılmaktadır. Arttırınıya ııirınek istiycn (94) lira pey akçesi 
verecektir. Milli Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmi$ büt;..n ver1'ilerle Belcdivc resimleri ve tel
Jiliye rüsumu borçluya aittir. Aı·ttırma şartnamesi 10/6/940 tarihin
den ıtibarcn tetkik etmek istivenlere Sandık Hukuk işleri servisin
de aç!k bulwıdurulacaktır. Tapu f.icil kaydı ve sair lüzumlu izahat da 
şartnamede ve takip dosyasmda Y:>rd;r. Arttırmıva girmiş olan
lar, bunları tetkik ederek sa\!lıl!a fı .. arılıın gayrimenkul Jıakkında 
her şeyi ökrennlliı ad ve iti'bar olunur. Birinci arttırma 5/U/940 ta
rihine müsadif pazartesi !!Ünü Cağaloğlunda ki>ın Sandığnnızda sa
at 10 dan 12 ye kadar yap lacaktır. Muvakkat ihale yapilabilmesi 
için teıdii edilecek bedelin tercihan alınması icabeden .:a.vrimen
kul mükelefiyetilerile Sarıdıi< afaca<'(ıru tamamen ,geçmiş olması 
~ttır. Aksi takdirde ı;on arttıranın teahlıüdü baki kaknak şar
tivle 20/8/!KO tarihıne müsadiI salı j(iim1 ayni mahalde ve avni sa
atte son arttırması vaı><lacaktır. Bu arttırmada ııavrimenkul en 
QC:ık arttıranın ü."'1üııde bırakılaeaktır. Hakları tapu sicillerile sobit 
olmı:yan alikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin oo haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair :iddialarını ilin tarihinden itibaren 
yirmi ~ içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmç;,,_ 
ri laZJmdır. Bu suretle haltlarını bildJrmemiş olanlarla hakları tapu 
sici11erile sabit o:inuyanlar satı$ bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 1139/12 dosya No.sile 
Sandığımız Hu.ku.k: isleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan o
lunur. * .. 

DİKKAT 

EMNİYET SANDIÔI: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipatek 
1'Ö51ermek istiyenlere muhanıminlerimizin atoymuş olduğu !kıymetin 
yüzde 40 ın, tecavüz etmemek üzere ihale bedeliılin yaru;ına karlar 
borç vermek suretile kolav!L: ı;:öste=.ektedir. (4772) 

Diye, (AL) vi tekrar hareke
te netirdıler Beyoğlu Val{ıf ar Direktörlüğünden 

Ertesı abah, yine o ~en4 sah
raa.ı, iki taraf.n fırk, lan k.-ır~ı-
Jaştı. Mukabil saI!aı <ıa;tlaı. 1 . 

Ali, ır.evdana ..ıeldı. Tı.pkı, (Ce-
mel gıinü) nde olduıtu ı;:i-bl uzun 
iıır hutbe irat etti. Ve S-Onunda 
da, bir elini semava kaldırarak: 

- İşte, Allalıın senınatına ye
nıın ed1yorum ki, ben sizi kendi 
ar ıumla tıarbe taiıcik ve te,ıvik 
etmıyorurn. Ancak, tıak ve ha
iıdkatin müdafaasına davet ey
llyonmı ... UnutmayllllZ ki kar
iınızdakiler, sizin kardeşleriniz
dir. O kardeşler ki, ancak bir ta
lrnn muhterisler tarafından ii(va 
ve izliıl edilmişlerdir. Onlar, si
ze hücum ebnedik.çe, siz onlara 
hücum elmeyiniz. Kılıı;larmızı 
onların Çllllak azalarına V\lrurken, 
derin yaralar açmamıva d&kat e
diniz. Şayet öıilinüzden kaçar
larsa, öl<lürmek kasclıle r. e~le
rıne düşmeyiniz. Yaralılar, size 
ve bana scp ederlerse, zinhar öf
keruze mağlüp olarak onları öl
durmeyinız. 

Diye, bir takım nasihatler ver
d 

Ali, bu hutbesini irat ile meş
çul olurken, l\1uadyenın çadırı
na (Ht!nS) isminde bir adam 
eı, di Bu adam, Suriye pehlivan
lan arasınaa mübare?.J·lerinin 
•ıd<letı ile tearü etmiştı. 

H~rıs. Muaviycye hitap ede
rek.: 

.... , f 

Semti 

Şişli 

• 
Beyoı(lu 

Taksim 
Galata 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
Beyoğlu 

• 
Tophane 
Hasft<öy 
l'anııaltı Sür-

pa,ııop 

Beyoitkı 
Ortaköy Va

kıfparalar 

• 
• 

Kiralık Emlak 
Maha le~ Sc '-a~'\ ---
Mesruti}et Ebei<.ı.z 

• 
Kuloğlu 

• 
• 
• 

Yenicami 
• • 
• • 

Arapcamii 
Camiikebir 
Gazi Hasan P$ 
Yenişehir 

• 
Keman kes 
Piri Paşa 
Koca tepe 

Çukur 
Taşmerdiverı 

• 

Eııeluz 
Tornacıbaşı 

Acıç~e 
Şarap :iııkele 

• • 
• • 
• • 

M. Ali Paşa han 
• • • 

Fenneneciler 
Cami avlusunda. 
Turabi Baba 
Kav !k iskele. 
Serdar Ömer 

• • 
Necati Bev 
Kumbarahane 
Cumhuriyet 

!Carakıırum 
Palanga 

• 
• 

No.sı 

26,28 
26,28 

61 

18,20 
1)3,135 

:ıo 
20 
20 
40 
42 

!40/142 
39 

9 
41 
58 
56 

326 
10,12 

69 

43 
21 

21 
21 

Cinsi 

Apr. dairesi: 1 
• • 12 

Üçüncü Vakıf Han, 
daire: 8 

Aylık kira 
Lira Kr. 

20 00 
23 00 
33 00 

Apr. Dairesi: 5 20 00 
Ma~aza 5 inci kat 90 00 
1 DCI V 1*JJ. Han 21 No. oda. (fi 00 
••• ı:ı • rnoo 
> > a23> 0700 

Oda 18 00 
• 16 00 
• '15 00 

Ev 
Jliikkan 
Müfrez arsa 
Dükkfı.~ 

• 
• 

Arsa Jıl<ii>hak 
Ev: Birinci kat 

Ev 
Konak: 1 inci kaı 

• 2 

• • • 
• 

05 00 
04 00 
12 50 
06 00 
18 00 
17 00 
06 00 
13 00 

M 00 
10 00 

lti 00 
00 00 

Yukarıda yazılı ııayl1me1*nl!erin teslimi «Ününden 31/5/940 .(iinöne karlar lcinıya ~ce-ktir. 
İhale6i 19/6/940 car$amba ~ saat 10 da komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüz.de yedi bu<;uk 
ııey paralarile birlikte mezkiir «Ün ve saatte BeyoJ!lu Vaklflar Akarat kalemine müracaatları. (4718) 

in 
• 

GELiNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
Ea ımlşkDlpesentlerl de dabll olduğu halde her sıolf tOfün 

tiryakisini memuun <'imek azmında bulunan 

İNHİSARLAR iDARESi 
•o kerre piyasaya arzeUlti uçlu ve ut;su:ı GELİNCİK siğarosile, 
~luti tatla ve koluda oJmalda beraber mevcut nevilerdeo daha 

ince bir sltara arayan tir· 
• yakı zümresini tatmine ça• 

Beyoğlu Üç-ii.ncü Sulh H"1cuk 
H<ik~tıdrn: 
İsmail Konter tarafından Ka

sırnpaşada Yağhane ç:ıianıwnıda 
1 No. da mo•kjm ölü Mahmut A
zi:l: Sıııl)j{Jll' karısı »abide ve oıl
:ıu Necdet 8uıwur aleyhine ljıÇl· 
lan 380 lira alacalı: davaıımın lmt

tıaııremeairıcle dava edilenlerdea 
Neode~ illnen yaııMan tebl.iKata 
rağmen muhakemeye ııelın~ 
den cari ıtıYabı malikanesinde 
müddellbih 300 liranın dava edi
lenlerden her bm tekmil borçtan 
mes'ul olmak ve istifa 1ekerriir 
etmemek üzere yüzde 10 avukat
lık ücreti ve malı.keme maarU
larile bü:l»cte ~ tlıh

ııiline 14/5/940 tarilıindeın dava• 
dilenlerden Necdetin ıııyabmda 
karar verilmiş o~ tarit>i 
ilandan itibaren 8 ııün zarfında 
temyizi dava edebileceği hüküm' 
hülisası makamına kaim olmak 
üzere illrıen teblij! olıumır. (S'lm2) 

İmtiyaz Sahibi - Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıiı yer: 

SON TELGRAF Baslmni. 

1 

lu~mı,hr. 

* Bu evaaf, bilhassa ha• ® yanlar farailo_dai! arand· 

inhisarlar 

dığı için GELiNCiK, aym 
zamanda onlarıDlla aıo ... 
rası olaeakhr. 

Umum MUdUrlUQUndan 
I - Şctnamsi muciCıince 5000 kilo haşaratı öldüren 

:n&it pazarlı'lda •tın alınacakttr. :...... 

mayi 

ll - Par.arhl< JO{VI/940 ~ günü saat 14 de KabaW· 
ta ~ \le Jnihyeat "1't>esiııdelti alwn koınisvonunda yal)lla· 

c:.ktır. 
III - Filit, V:ız, Fayda ve Kliset marka olacaktır. Bunların ev· 

safında mel vennek istiyenler niimunelerini pazarlık j(iinünden ev· 
vel MalteJıede Ziraat Emtitümiize vererek tecrübe ettirmeleri ve 

pazar~ iBtirııık için vesika almaları lazımdır. 
iV - Şartname eözii ~ iübeden parasız alınabilir. 
V - İste«1ileri.n pa:r;arlık için tayin olunan gün ve satte yüzıif' 

7,i ıııüveume parası ve pazarlığa iştirak vesikası ile birlikte mezlı.fır 

~ mJracaatları. (4648) 
~ 

,_ (.ocuk Hekımi -
Dr. Hafız Cemal 

Or. Ahmet Akkoyııtlu 
(Lokman Hekim) 

T r ' Nbah•- r.ı.. No. 4 

P-U. ınaHa lur ırün saat DAHILıYE MÜT AHASSISI 

11 ._-.Tel: Ml!'l Divanyolu 104 


