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ALMAN FIRKALARI MANŞA ULAŞMIY A ÇALIŞIYOR 
Fransızlar da şiddetli mukabi,l taarruza basladı ·Vatan te e • 

1 e 
-- Almarı Tebllğ~:nl:n Ve:rcllğl __ ~~beı::-teı: .... 

·Dokuzuncu Fransız ordusu bozuldu, kumandanı esir düştü, Al
man motörlü kıtaları Fransada Amiens, Arras, Abbeville girdi 
• 

lngiliz. tay_yarelerinin müthiş baskınları 
.., . • 

Alman 
Taarruzu 
Karşısında 

Midtefllder, ha tl•fa ti•, 
)'•ıti •ll•hl•rm y•nİ td
biy••l lı•rıı•ıntla 6••· 
lıııta afr•tlıl•r; 11•11iy•I 
• n c • lı )'•nİ 6ir m•rn 
•acİ11Hile lı•rtalabilir. 

müTekkep olan kuvvetli kollaT 
ilk iki günde müdafi.<ıiz bulduk· 
lan sahayı ifgal ve tahribe bat· 
lamlflaTdır. Hatlarımıza derin 
IUTette giren bu tanklar orada 
tcı.ı, ve kargQialık husule getir
tniflerdir. Tankların arkasından 
kamyonlar içinde piyadeler ve 
kamyonların arkasında Alman 
kıtaatı yığın halinde ilerlemek
l;dirler. Düşmana mukaı•emet 
iein ve hücum halindeki Alman· 
lan en müessir surette vurabil
mek üzere Fransız ordularının 
lliLnlerdenbeTi devam eden :ııeni
den gruplQima hareketleri İn· 
lliliz hava kuvvetlerinden kud
?etli bir :ııardım qörmektedirler. 
Filhakika cephemizin arkasında 
A.lman kıt'alan var. Fakat Fran
sızlar dahi bir çok noktalarda Al· 
lll<ın cephesinin gerisinde mües
tir bir •'Urette muharebe etmek
tedirler. Her iki taraf da gayet 
tehlikeli bir vazi:ııette bulunmak-
tadır.• · 

Çörçil, Almanların tayyareler 
\'e tanklarla yaptıkları taarruz • 

ların, müttefik hatlarında ka
tışıklıklar husule getirmek sure
tile muvaffak olduklarını, açıkça 
•iiy)üyor .. Filvaki Almanlar, İs
llanya iç harbinde ve PolonJa ha
b<kiıtında yeni silahlarını tecrü- l 
t'e ederek noksanlarını izale et · 

1
1kleri gibi yeni silahların muh· 
"lıf kullanma tarzlarını da tec· 
tııbcden geçirdiler ve yeni tabi
~·· ıeni .. muha_rebe usulleri bul
t ular. Boyle hır tecrıibedcn mah
l Utn kalıuış olan müttefik ordu
t'• kendi klasik usul ve tabiı·e
b::~in rcrine, b~sbütün başka ve 
le . de yepyenı muharebe ,ek.il
' •ı karşısında kalınca, tabiatile 
ı."\nladılar. Bu defa sevkulcey,i 
b~r baskına değ-ilse bile tiibiyevt •n baskına uğradılar. Türkçede 
•a ":kın basanındır. diye bir söz 

r ır ki, baskın yapan tarafın 

(.Askası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Sedanda ki korkunç tank mu
harebeleri henüz neticelenmedi 
PARİS, 21 (Havas) - Dün ge

ce varısından bugün öğleye 

kadar cereyan eden muharebeler 
hakkında şu tafsilat alınmıştır: 
Doğu - Şimal cephesindeki Al· 

man tazyiki bu bölgeye nakledi
len müttefik müsademe kıtaları 
tarafından şiddetle püskürtülmüş 
tür. Alınan hücumu evvelkinden 

!Fransız tebll6t j 
şanı tebliği: 

PAR1S, 21 
(A. A.) 
Fransız ak-

Somme'in şimalindeki mınta
kada, tazy;kine devam eden düş
man, ileri unsur !ar mı Amiens ve 
Arrasa kadar ilerletmiye muvaf
fak olmuştur. Cephenin ııeri ka-

daha az şiddetli değildir. 
Sen-Kentin'in şimalinde ve 

garbinde müttefik Jdalarla Al· 
man kıtaları arasında şiddetli 
muharebeler cereyan etmiştir. 
Alınan zırhlı kıtaları batı şi

mal istikametinde tazyiklerine 
devam ediyorlar. Alınanlar bu 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lan kısmında, düşmanıı:ı mevzii 
gayretlerine rağmen, vaziyette 
değişiklik yoktur. 
~tihbar hava kuvvetlerimiz ve 

bombardıman filolarımız, bahri
ye pjke bombardıman cüzütam • 
)arının işbirliği ile, şiddetli faa
liyette bulun~114 ve durmadan a-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

, 
Asker~ 
Vaziyet: 

A 1 m • n tebliğinin 
bildirdiği yürüyüş 

Yasan : A. D. 

rr==::\\ ün ak§am, saat 1 a 
l!:::JI kadar yalnız Alıiıan 

, resmi harp tebliki gel-
mişti. Buna nazaran vaziyet 

/
' şöyledir: 

1 - ŞİMALİ BELÇİKADA: 
· İngiliz - Belçika ordusunun 
. sol cenahı Gand'da Almanlara 

mukavemet etmektedir. 
!Uoböj civarındaki Valansi • 

· yen'den cenuba doğru. mütte
fik ordular tarafından evvel • 

\ ki gün gibi dün de bir taarruz 
yapılmıştır. Almanlar, bu ta
arruzu püskürttüklerini sö.ı: • 
itiyorlar. Fakat buradan yapı
lacak kuvvetli bir taarruzun, 
Almanların garbe doğru ilerli-

(Arkası 4 üncü sayfamızda.) 
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MAJİNONUN iLK HATLARINDA HARBEDEN BiR FRANSIZ NEFERi ... 
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Reynaud dedi ki: ''Her Fransız yaşamakta 
olduğumuz saatin azametini anlamalıdır,, 

Veygand Harp eydanında -
Harekatın idaresi rMÜtek.ait, D~İ 
yalnız v eygand' a ait l ve yetimlere 

-.-- \ yapılacak zam 
lnanılmıyacak hatalar 
yüzünden Alman or• 
dusu durdurul•mamıı 

Kanun layıhası Meclis 
ruznamesine alındı 

r 
Faşist İtalyanın takip ettiği siyasetin toprak 
kazanmak gayesine bağlı olduğu anlaşıldı 

Başvekil Musolini, Mareşal Bodogliyo ile neler kon1.1 ... •y? 
ROMA, 2'1 (A.A.) - Ciano' • 

nun nutku hakkında Telegrafo 
gazetesi şöyle demektedir: 
•- Ciano İtalyanın hükümran

lık hakkında sahip bir devlet 
olmak itibarile hukukunu müda· 
faa etmesi lazım geldiğini söy !e
miştir. Mumaileyh bu sözü bun
dan böyle İtalyanın hükümran
lık haklarının istimalinde kon • 
trollere, tahdidata ve cebir ve şid
dete tiıbi olmak gibi bir vaziyete 
uzun müddet müsamaha edemi
yeceği manasını ifade eder. İtal
ya, gerek milli arazisinin ve ge
rek imparatorluğLı arazisinin tev· 
aii emelindedir. ltalyanın bu e
melleri Kont Cianonun 30 Teşri
nisani 1938 tarihli nutkunda ta
rü edilmiştir. Mumaileyh bu nut· 

.kunda bir takım coğrafi isimler 
zikretmiş ve şiddetle alkışları • 
ıınıştır. 

O tarihte demokrasiler, bu sa
rih mutalebeleri nazarı itibare 
almamışlardır. Halihazırda de • 
m"krasilerin bu mutalebelerı 
pek başka bir şekilde karşılamı
ya amade oldukları anlaşılıyor. 
Fakat vakit geçmiştir .• 

Bu gazete, İtalyanın eylıil ayın
danberi bilhassa alp hududun • 
da birÇQk Fransız fırkalarını atıl 
bırakmak suretiyle hadisat üze
rinde mühim tesirler icra etmiş 
oldUklarını :kaydettikten lsonra 
töyle demektedir: 

•- İtalyanın, cereyan 'eden 
vukuat esnasında, kendisinin he
deflerini elde ettiği zaman daha 

(Arkası a üncü saufada) 

İTALYA 

• 
- . OENIZ , -

Adriuatik denizindeki müttefik filonun .kontrol hattı .. 



SAYFA 

BOYOK TARiHİ ROMAN: 19 

Y•zan: M. SAMI KARAYEL .__ 

Muradın tabutu parmaklar üzerinde, yanık 
sesler arasında orta kapıya doğru ilerliyordu 
Bakınız bir müverrihlıniz ne 

yazı}ll()r: 

•... Çünkü, öldürmedik insan 
bırakmamı.ştı ... Nice hanımanlar 
viran etmisti. Merre Hüseyin pa
şayı (Arnavut Mori paşa} yı 
Pir Mehmet paşayı, Kemankeş 
Ali paşayı öldüren bu tabutun 
içinde yatandı. 

•... Gürcü Mehmet paşayı, 
Sek ban başı Sarı Mehmet a ~ayİ, 
Hüsrev paşayı, Çer.kez Ali ağayı, 
def:erdar Mustafa paşayı, Deli 
Yusuf paşayı ördürterek naşla
rını bas fırın önlerine, Cebehane 
kapılarına attıran. merhum ve 
mağfur Sultan Muraddı.• 

Müve;rihfmizin savdığı bu ve
z.rler, paşalar ve ağalar hemen 
topvekCın hepsi, ('er.kez, Gürcü, 
Arnavut, Boşnak, Rum, Bulgar, 
Sırp mühtedisi devşirmeler olup 
Yeniçeri ve Sipahi ocağını ele 
ıUmış devleti, milleti içinden ke
miren ve bir şirketi Bektaşiye 
h• 'ınde Türk milletinden hariç 
bıı zihniyetle Osmanlı İmpara
torluİi\ınu müstevli bir ruhla ida
reye yeltenen bir zümre idi. 

Bır müverrihimiz gene ;;öyle 
J•ı:ı, r:ır: 

!:',paili i.>yanında Yeniçeri 
ag~ ı Kose Mehmet ağanın hiz
ınetı •ebkctmişti. Dördüncü Mu
rad, Mehmet ağan.n zorbalığını 
rekemiyordu. Kendisine ettiği 
lı.ızmetleri hıç nazarı -dikkate al
madı. Mehmet ai'(a, o sırada A
nadoluda idi. Mehmet ağayı 
buz.uruna getirtti. Katlini emret
ti. Biçare Kö.>e, Kilyanın ela
manı künııerei asinnane ergijrüp: 

- Devlet!O. padişalum, zor
baları izale ve ciilus gailesini 
müdafaada can ve başım ile ey
k•<iiğim hizmeti feramuş eyleyip 
bana kıymak layık mıdır?. 

Di:yerek ağladı. Sızladı, yal
vardı, yıııkardı, hiç biri kar etme
di. 

Dördüncü Murad, cellooa emir 
verdi: 

- Tiz kafirin başın kesin!. Söy
ktmen! .. 

Diye bağırdı. Kösenin kelle
si meydanda yuvarlandı. Müver
rih, bu suretle Dördüncü Muradı 
ı:aliml.i.kl.e itham ediyor .. 

Fakat; Köse Mehmet, Sipahi 
zorbalarından biri idi. İsyanı 
.bastırması sırf menfaati şahsi
yesine müstenid kil. İsyan ba
slldıktan sonra, zorbalığını, Ana
dolu Türkünün malına canına, 
ırzına tecavüzle füraz eyliyordu. 
Çünkü, padişahına hizmet etmiş, 
onun canını kurtamnış, saltana
tında karar kıldırmı.ştı. Binae
naleyh, Dördüncü Murad, bu zor
ba.va medyunu şükran olmalıydı. 
Ve onun yaptıklarını hoş gö~me
liydi. 

Görülüyor ki, kellesi kesilirken 
bile, padişahın canını kurt.1rdı
~ından bahsediyordu. 

* Tabut içinde musallanın üze-
rinde tezkiye olunan Dördüncü 
Murad, korkunç bfr adamdı. Na
mazını kılmı.ı·a gelen vükela, 
vüzera daha hala onun manevi 
kudretinden tir tir titriyorlardı. 
Şeyhül'slam cenaze namazına 

başladı. Nam"2lda yeni tahta çı
dcan Sultan İbrahim de vardı. 

Naıruız bitti. Sadrazam, Şey
hülislam, Darüssüade ağası aztm 
bir hürmetle tabutu kaldırdılar. 

D<irdürıcü :Mı.ıradın tabutu par-

maklar üzerinde, enderun mü
ezzinlerinin yanık sadaları ara
sında orta kapıya doğru ilerli
yordu. 

Vüzera, ulema, biliımum ce
maat ağlaşarak tabutu takip edi
yorlardı. 

Orta kapı önünde, Yeniçeri, 
ağası ile ocaklar ricali \'e .kuman
danları toplannuşlardı. Cenaze 
orta kapıya gelince, ileriye doğru 
yürüdüler .. Orta kapı dışında 
bakliyenler kimıilen atlarına bin
diler .. Hepsi de alay tertip ede
rek ilerlemiye başladılar .. 
Dördiıncü Muradın tabutu ö

nünde, vaktile binip seferlere 
gittil(i üç at, tersine eğerleruniş, 
vedckte götürülüyordu. 

Bu üç at, Dördüncü Muradın 
Revan, Baiiclat zaferlerini temsil 
ediyordu. 
Dördüncıi Muradm tabutu ve 

cenazesi alameti zaferle süslen
mişti. Halbuki, ondan evvel ge
lenlerin cenazeleri kadın ve iç oğ
lan kokularının verdiği rayihalar 
memlıi olarak gitııni:;ti. 

Dördüncü Muradın cenazesini 
azim i...ir halk kütlesi bekliyordu. 
Babı hümayunun önu, Sultan 
Ahmet meydanı yüz binlerce a
hali ile dolmuştu. Herkes çığ
lıklar kopararak ağlaşıyordu. 

A.l(lamayıp duranlar, yalnız na
muslu halkın gayri insanlardı. 

Dördüncü Muradın cenazesi ba
bası Sultan Ahmedin tüı·besine 
getirildi. Bir kaç dakika sonra, 
Döl'dünrü Murad istirahatgahına 
indırildi. 

lşte, bu suretle Türk zaferleri 
sonuna ennıiş, sarayda ve memle
kette yeniden kadınlar ve ağalar 
saltanatı başlamlŞ oldu. 

* Dördüncü Murad, ebedi iika-
metgiihına vazol.unduktan sonra, 
lstanbu1da münadilerin sesi dur
madan işitiliyordu: 

- Devlet ve memleket Sultan 
İbraiıiınindir ı .. 

Hakikaten de öyle idi. Bu Mec
zup ve sarhoş adam devleti eline 
almıştı. Devlet, memleket, sırf 
bu sarooşun emrine tabi olacaktı. 
Ona ne irade eylerse o olacaktı. 

Fakat, bu bir telakki idi. Os
man oğullarının İmparatorluk ül
kesi üzerindeki hakimiyetleri lii.f
zı idi. 

Dördüneü Muraddan sonra Os
manlı İmparatorluliuna hakir~ ve 
sahip olan Osman oğullarından 
İbrahim değildi. Ve o olmıya -
caktı. İmparatorluğu, kadınlar, 
luı ediler, devşirmeler idare ede
cekti. Irz, namus, can ve mal 
heı şey Dördüncü Muraddan ev
vel olbuğu gibi ocağın ve Sul
tanların elinde kalacaktı. 

Osman oğullarına karşı. Ana
dolu ruhan isyan içinde idi. Asıl 

Türklük ana yurdu olan Anado
lu, (Clev'lirmelere, müstevlilere 
ısyan etmiş bulunuy-0rdu. Çelebi 
Sultan Mahmut zamanında Ana
dolu isyan etmişti. 

Fakat, Anadolunun bu isyanı, 
Arnavut Kuyucu Murad Pasa
nın gaddarane harekatiyle niah
yet bulınustu. 

Anadolu üzerinde ot, ot üze
rine bırakmıyan Kuyucu, bütün 
Anadoluyu yakın yıktı. Türk ru
hunu, cismini biçerek kuyulara 
gömdü. 

( A rkusı var) 

----· İKDAM'ın Edebi Tefrikası: 3 

PERVİNiıeAYTEN 
Knpının önüne geldiler, İhti

lar kadın Pervini optü; fakat her 
zaınaııki gibi değil, bir kay nana 
~lfkati ile. kuı gayri ihtiyari be
nimsemiş gibi üptü. Pervin de 
gayri ihtiyari irkildi ve dönüşte 
yolu bıraktı, çamlığa saptı. bir 
hayli yürüdü, sonra çamlardan 
birinin dilıme oturdu. 
Şevkiyeye düşündüklerinin 

hepsini olduğu gibi söylemiş ıniy
di? Kalbini yokladı ve birdenbi
re büyük bir sevince kapıldı. 
cScvıyorum, ne iyi, seviyorum .• > 
diye mmldandı. Derin bir nefes 
aldı. Cebinden mektutıları çıkar
~ı. Bir tane.inin yazısını tanıya
msJı. Evirip çevirdi, açh ve oku
du: 

•Abla, 
cSize •bla diye hitap ediyo -

rum, çünkü kardeşimsiniz, Ba • 

Yazan: S 1 S ı d 
bamız üldükten sonra yanından 
ayırmadığı bir resminizi bul -
duın ve resminizdcn sizi sevdim. 
ltesı11inizden sizin ciddi, oyun -
caklarını kırmıyan, bir de yavru 
bir kuş bulunca alıp yuvasına ko
yan iyi yürekli bir kız olduğunu
zu anladım, Beıı de yuvadan düş
nıü bir yavru kuşum. Yer yü • 
2ünde yapyaJnızım. Size iltica e.... 
diyor: cBenj alınız, beni seviniz, 
ben sizi tanımadıj!'ım halde sevi
yorum.- dıyorUDL 

cBir sene evvel an»em öldü. 
On st.>k.iz yaşındayım, Annemin 
ailesi bizim ailenin kızım yetiş
tirecek bir aile değil. Ben niha
yet lnbanıın adını taşıyorum. 
Sefaret müste.;arlıklarıoda bu -
!urunu~ Bay Kani Serenin kızı 
Ayten Seren, Anadolu çnJgtlı 
kah v<lluiııde sarkı söyliyeııle -

Hava Kuru
munun 7 inci 
K urulta_qı 

Ankarada bir h•va 
mitingi yapıl.cak 

Türk hava kurumunun 7 nci 
büyük kurultayı yarın Ankara
da toplanacaktır. 

Bu münasebetle şehrimiz hava 
kurumu müdürü Rıza ile kongre 
murahhasları bu a~am Ankara
va fl,ideceklerdir. Kurultay; tay
yare piyangosunun ve gümrük
lerden alınan hissenin .kalkmasın
dan sonra varidatı azalan hava 
kurwnuna yeni varidat menba
ları bulacaktır. Hava kurumu
nun şimdiye kadar ordumuza 72 
milyon lira ve 343 tayyare temin 
ettiği ve 149 planör pilotu ile 193 
motörlü tayyare pilotu yetiştir
di;;ı tesbit olunmuştur. 
Di~cr tarafan cuma günü de 

Ankarada Etimesut tayyare sa
hasında Milli Şefimiz İsmet İn
önünün de şereflendirmeleri çok 
muhtemel olan büyük bir •hava 

mitinl(i• yapılacaktır. 
Öğrendiğimize ,göre, gençleri -

mizdeki havacıhk sevrisini daha 
ziyade arttmmak ve •Türk kuşu
na• da raj;'bcti celbetme.k üze
re yakında şehrimizde Yeşilköyde 
Bursa, Edirne, Adana ve diğer 
vilayetlerimizde de büyük •hava 
rr,itir:glerı• yapıLınası kararlaştı
rI- mıştır. 

------<>--
VİLAYET 

İşçi, amele, talebeye pasif 
korunma konferansları 

Fabrika ve imalathanelerde iş
çi ve amelelere, yüksek mektep
lerde de talebelere tecrübeli nıü
tehassıslar tarafından pasif ko
runma hakkında konferanslar ve
rilmesi için zehirli ,gazlar mü
tehassısı ve kimya mühendisi 
Hilmi Işık şehrimize gönderilmiş
tir. Mumaileyh evvelki akf;am i1k 
konferansını Karamürsel fahri· 
kasında Ziı·a Ak Işık ile fabrika 
şefleri hazır bulunduğu halde 
vevmiştir. B~ün de T>bbiye o
kulunda konferans verecE!ktir. 

Bl:Ll:DİY.S 

Yeni arazözler yapılıyor 
Büyük itfaiye vesaikinin yerli 

malzeme ile ve .kısmen şelıriıniz.
de yapılması hakkındaki tecrü
beler muvaffakıyetle neticelen
miştir. Fatihteki Belediye atöl- ' 
yesinde ilk olarak 2,5 tonluk bir 
arazöz inşa olumnuş ve dün Vali 
ve Beledi ve reisi Lıitfi Kırdar ile 
muavini Lıitfi Aksoy tarafından 
tetkik olunmuştur. 15 gün son
ra bu tipte 2 büyük arazözün da· 
ha inşaatı bitirilmiş olacaktır. 

Dol mu~ taksilerde fazla 
para alınıyor 

Sehrimizde bazı taksi şoförle
rinin halktan Belediyenin tcsbit 
etmiş olduğu fiyattan fazla para 
istedikleri anlaşılmıştır. Bilhas
sa Taksim - Eminönü arasında 

12,5 kuruş yerine 15 kuruş is
ten<li/!i görülmesi üzerine dün 
seyrüsefer memurlarına tebligat 
yapılarak fazla para alınıya kal
kısan taksi otomobillerinin bir 
daha •dolmuş• seferine müsaa
de olunmaması bildirilmiştir. 

rin elinde kalamaz. Hem beni ı 
hiç tauunadığım bir adama ver
mek istiyorlar. O da beni değil 1 
Babamdan kala_p serveti alıyor. 

cSiz benim büyüğümsünüz, 
ablamsınız. Bana kollarınızı açı- ı 
ruz, beni himaye ediniz. Sizi öy
le çok sevcceJilm, öyle çok se -
veceğim ki, küçük kardeşinize 
kavuştuğunuz için memnun ola
caksınız. Dört gözle cevabınızı 
bekliyorum. - Ayten Seren. 

-2-

Tren Erenköy istasyonunda 
durur durmaz iki genç hemen at
ladılar ve atladıkları yerde dur
dular ... Bütün yolcuların ba&ları
nı çevirten harikulade güzel bir 
genç kız vagonun sahanlığında 
göründü; basamağa adını ataca
ğı sırada topuğu takıldı, aüşecek 
gibi oldu. 

İki genç derhal atıldılar, eli
ni tuttular. 

- Teşekkür ederim efendim! 
Güzel gözlerde gençlere teşek

kür ediyordu ... Genç kızın ar -
kasından gelen saçları sarı boya
lı. vüzü gijıü badanalı. elli bes-

İKDAM 
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! Fabrikaların 
demir ihtiyacı 

tesbit ediliyor 
Buna göre hariçten 
demir getirilecek 
Sanayi tetkik heyeti reisi 

Bekir Sıtkı şehrimize gelmiş
tir. Buradaki demir işliyen fab
rikaların demir ihtiyaçları ü
zerinde tetkikler yapa·caktır. 

Den1ir tüccarları, komisyoncu-ı 
lar ve fabrikalörlerle temas -
lar yapmaktadır. Bu sabah sa-

ı
. nayi birlii;inde bütün demir 
san~ ·icileri mumailevhin re
isliginde toplanarak ihtiyaç -

İ larını bildireceklerdir. Buna 1 
. göre ileride hariçten demir it- \ 

hal edilecektir. \ 
\ıF;F -- . ,, 

Liselerde ders 
kesimi bugün 

İlkmekteplerde Pazartesi 
tatil edilecek 

Şehrimizdeki tekmil orta okul 
ve liselerde bugün 1939 - 1940 yı
lının son ders günü vapılaca~tır. 
Bu okullar bu akşam son dersten 
sonra tatll olunacaklardır. Son 
sınıflardan gayri sınıflardaki ta
lebckrin imtihan neticelerini gös
teren karneleri de cumartesi gü
nü tcvı.i olunacaktır. Şehrimiz
deki ilk okullarda da pazartesi 
günü tatil yapılacaktır. 

MAARiF 

Lise müdürleri top 1andı 
Lise ve orta mektep müdür

leri dün akşam umuım müfettiş 
Salih Zekinin reisli~inde toplana
rak imtihan 'komisyonlarının fa
alivetlerini tesbit etmislcrdir. 

Vefa. ~z lisesi, İnönü kız li
sesi ve Galatasaray liseleri mü
dürleri de dün sabah Maarif mü
dül'Ü Tevfik Kut'un reisliğinde 
Galatasaray lisesinde toplanmış
!: rdır. 
... . • . . 
Küçük haberler 

*Vali mııııvini Haluk Nihat dü.n 
akşam Ankaraya gitmiştir. Mu
maileyh mali yıl ihtiyaçları ve 
ııeni pasif korunma tedbirleri 
hakkında V ekclletlerle temasta 
bulunacaktır. * Beşiktaşta Barbaros HayrecL
dinin makberesi yanındaki me
zarların kaldırılmasına dünden i
tibaren başlanılmıştır. 
*Zeyrekte eski kılıse camiinden 
lıalı çalan Recep, Necdet ve Nus
ı-et adlarınd.ıı on yedişer yaşında 
uç lıırsız dün Adliııeue verilmiş 
ve Birinci Sulh ceza malıkcme
sinde sorquya çekilerek tevkif 
o!ımmuşlardır. 

* İnlıisarlar umum mü.dürü. Ad
nan Halet Taşpınar Ankaraya 
gitmiştir. Yeni bütçenin müza
keresinde bulunarak bir lıafta 
soııra şehrimize dönecektir. 
* Sanayi BMiği, sanayi mü.esse
\ erinde lıafta tatili kaldınldıktan 
sonra istilısal randımanının artıp 
artmadı!)ını kontrol ve neticeyi 
alakadarlara raporla bildirecek
tir. 

lik olduğu halde kırklık görün -
miye çalışan şişman bir kadın 
gene kıza seslendi: 

- Ne oluyor Ayten? 
- Dü~üyordum ... 
İndiler, yürüdiilı;.ı'. İki genç 

meraka düşmüşlerdi: 
- Bu da kim? Nereden gelip 

nereye gidiyor? Ben köyümü bi
lirim, bu buralı değil. Yazı g&
çirmil.,e gelmiş olacak. 

- Takip edelim ... Bir aile kı
zına benziyor, benziyor amma, 
eksik bir tarafı da var. 

Bunu söyliyen az yakışıklı, çok 
gösterişli bir delikanlı idi. Ar -
kadaşı daha şık, daha zarif, fa
kat daha az güzeldi. 

Ayten merdivenleri indi, köp
rünün altından geçti, arabaların 
beklediği yerde kendisini bekli
ycni tammıya çalıştı ... Köprü -
denbcri kendisinden !;Özlerini a
yınnamış olan iki genci unutmuş
tu. bile ... Halbuki erkekler tara
fından beğenilmek zaruri ihti -
yaçları arasındaydı. 

Pervin heyecan içinde etrafı
na bakınan genç kızı gorunce 
tereddüt etıuedi; ı:ayri ihtiyari 

Kız Enstitüsü 
için istimlak
ler başladı 
Boğaziçinde de bir Kız 

Sanat okulu açılacak 

Genç kızlarınuza ve aile ka
dınlarımıza ev san' atları, terzi
lik, <apkacı!ık, tatlı ve pastacılık, 
örgü ve nakış işleri gibi faydalı 
bilgiler öğreten Akşam Kız San'
at mektepleri ile Kız San'at Ens
titülerinin çoğaltılması kararlaş
tırılmıştır. Yakında muhtelif 
vilayetlerimizde yeni Akşam Kız 
San'at okulları açılacaktır. Bu 
me)anda Boğaziçinde de bir Ak
şam Kız San'at mektebi tesis olu
nacaktır . 
Diğer taraftan Ankaradaki İs

met Paşa Kız San'at Enstitüsü 
ayarında bulunmak üzere Nişan
taşında da yeni ve büyük bir Ens
titü küşat olunacaktır. 

Bu enstitünün leyll kısunları 
da bulunacak ve yüksek ihtisas, 
öğretımenli:k şuheleri de mevcut 
olacaktır. Bu enstitünün yapıla
cağı Nişantaşında icabeden is
timl5k muameleleri dün ikmal 
olunmuştur. 

TİCARET 

Gümrükteki kahveler 
çıkarılıyor 

Ticaret V ckaleti piyasada az 
kahve bulunduğunu görerek ay
lardanberi güımri.ikte bekli.ven ~O 
bin çuval kahveden 1200 çuva
lının çıkarılmasına mtis.,<ie et
miştir. Bu mallar bugün çıkarı
lacak ve piyasaya tevzi edilecek
tir. 

Yapak mübayaası başladı 
Ziraat Bankası dünden itiba

ren, ihracına müsaade olunmadı
ğı için tüccarın elinde kalmış o
lan yapağları mübayeaya başla
mıştır. Dün müracaat eden iki 
tücardan 25 bin kilo yapa.ğ alın
mıştır. Banka standardize edil -
ıniş ince Anadolu :mallarını 67, 
birinci Anadolu mallarını 65 ve 
ikinci Anadolu mallarını da 63 

kuruştan mü bayea etmektedir. 
----<O----

Dt:NlZ 

Denizyolları müdürü 
Ankaraya gidiyor 

Deniz Yolları umum mıidürü 
İbrahim Kemal Baybora bu ak -
şam Ankaraya gidecek, idare büt
çesinin müzakerelerinde buluna
rak tersane inşası ve Kasıımpaşa, 
İstinyc fabrika havuzlarının is
lahı hakkında V ekiıletle temas
lar yapacaktır. 

Açıkta -çiroz kurumayacak! 
Kadıköy, Balık: pazarı, Kum -

kapı sahilleri ile Boğaziçinin ba
zı kalabalık yerlerinde açıkta, 

arsalarda ve.va evlerle dükkan
lar arasında çiroz .kurutulduğu
nu gören Belediye Reisliği bun
ları men etmeyi ikararlaştırmıştır. 
Badema çiroz 'kurutulacak yerler 
irin de mahalll Belediyelerden i
zin alınması mecburi tutulmuş -
tur. 

biraz sarararak ona doğru yü -
rüdü: 

- Ayten! .• 
Ayten irkildi, kızardı ve göz

leri yaşararak kendini Pervinin 
kollarına attı: 

- Abla ... Ablacığım! .. 
Pervin genç kızı ö,ptü ve usul

ca: 
- Kendini topla dedi, herkes 

bize bakıyor ... 
Avten doğruldu, gözlerini sil

di. Pervin kardeşine baktı: 
- Benim ne kadar güzel kar

deşim varmış .• 
- Size kendimi sevdirirsem 

ne mutlu bana ... 
- Artık bana sen ve abla diye 

hitap et. Kardeş arasında teklif 
tekellüf yoktur, 

İki genç bu sahneyi seyretmış
lerdi. Pervin neden sonra far -
ketti, kulaklarına kadar kızar -
dı: 

- Hoş geldiniz Raif dedi, bu 
annenize giizel bir sürpriz ola .. 
cak çünkü o sizi gelecek h•ftn 
bekliyordu. 

Türk Hava Kurumundan bir 1 
memur geldi dediler. Kapıya çık
tun. Esil<le konuştuk: 

- Efendim? 
- Türk Hava Kurumuna pa -

ra topluyoruz. 
- Vereyim. 
- Lfıtfcn evvela şu kağıdı dol-

durunuz. 
- Bu kağıt nedir? 
- Senelik veya aylık taahhü-

dünüzü, adınızı, adresinizi ya.ı:a
caksınız. 

Kağıdı aldım, içeri girdim, dol
durdum, elli kuruş da verdim, 
memura gönderim. 

Para geri geldi: AlaınazlarmlŞ. 
Tekrar kapıya gittim: 
- Neden alnuyorsunuzT 
- Senelik en az yiliı: yirmi ku-

ruş taahhüt etmeniz lazım. 
- Sebebi? 
- Sebebini bilmiyoruz efen -

dim, muhasebeci böyle emretti. 
- Bu vergi midir ki, mukan

nen bir para tahsil etmek isti -
yorsun uz? 

- Vergi olsa ceb.ı;,en alırdık, 
fakat mademki senede yüz yir
mi kuruş taahhüt etıniy orsunuz, 
elli kuruşu alamayız. 

Sokak ortasında 
bir zorbalık ! 

Kızı zor la nişanlısının 
eJinden alacaktı 

Evvelki akşam Edirne.kapıda 
bir hadise olmuş, nişanlısile bera
ber cvıne l(itmekte olan bir genç 
sokak ortasında tecavüze uğra
mıştır. 

Devlet Demir Yollarında çalı
şan Ali adında bir genç nişanlısı 
Sıdıka ile beraber evlerine git
mek üzere Edirnekapı civarından 
,geçerken önlerine bir adam çık
mış ve evvela kendisinin sivil po
lis olduğunu söyliyerek Alinin 
üzerini aramak istemistir. Ali bu
na muvafakat etmiş, fakat meç
hul muhatabı bu defa Sıdıkaya 
sarkıntılığa başlamıştır. Ali mü
dahaie edince mütecavizin hü
cuımuna uğramıs ve meçhul adam 
Aliyi yere .vuvarlıyarak Sıdıkayı 
kolundan tutup sürükliyerek ka
çırmak isten1sitir. Feryatlara <.. .. • 

vardan yetişenler mütecavizi ya
kalamışlardır. 

Halil adında biri olan l>u a
daım, dün Adliyeye verilmiş ve 
meşhut suçlar kanununa göre 
yapılan muhakemesi sonunda su
çu sabit olarak 3 ay hapse mah
'kUın edilmiş ve hemen tevkif 
olurunustur. 

Altın fiatları 
Evvelki gün 23 lira olan ıı.!tın 

dün sabah birdenbire 24 liraya 
~ıkmış, fakat akşama doğru alımı 
olmadığından tekrar 23 liraya in
miştir. 

ALMANIN VERME-

Sİ DE VAR •• 

Almanya Belçika vilayetl&
rindcn bir kısmını anavatana 
ilhak ettiğini ilan eylemiş. Na
nemolla ile konuşuyorduk da: 

- Evlat çok f/ zen mi, çok 
yaşıyan mı bilirt, 

Dedikten sonra, devam etti: 
- Almanın bir de vermesi 

vardır, ki, biz Büyük Harpte 
Almanların yarı dünyayı bıra
kıp nasıl savuştuklarını da gör· 
müşlerdeoiz. _ 

BİZİM İSTEDİC.İMIZ 

ÖYLESİ DECİL.. 

Vali ve belediye reisi Lütfi 
Yürdardan sığınaktan başlıya
rnk bir çok şeyler istiyenler 
var. Hatta, bir zat: 

- LUtfi Kırdar daha ziyade 
süslü işlerle meşgul olmaktan 
hoşlanan bir mesai hüviyetine 
sahip ... 

Gibi de bir lakırdı etmiş. Biz 
kendisinden yalnız bir şey isti
yoruz. İstedii{imiz de ne lüks, 
ne gayri lüks •adece şu: 

- Ağzı açık her cins ev kö-
1Peklerinin •okaklarda dolaş
tırılmasının şiddetle men'i. Do.
lastıranların hem köpekleri -
nin alınması, hem de ağır para 
cezasına çarptırılm~sı. 

Dün, Nanemolla şunu söyle
di de hayret ve hatta d"hşet 
duydum: 

- Çoluk çocuk bir lokanta
da yemek yiyorduk. Sahibin -
den önce içeriye deve kadar 
bir kurt köpeği girdi ve bizim 
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mı olur? 
Dedi - terbiyeli bir zath - Ö -

zür diledi, gitti. 
Hayretler içindeyim. Para top

lıyan bir müessese, verilen pa -
rayı neden ve ne bakla almaz? 
Değil elli kuruşu bil tek kuruşu 
istihkar etmemesi lazımgclen 
bir müessese nasıl ve ne lıakla 
kasasına girecek olan bir parayı 
reddeder? 

Reddedilen para elli kuruştan 
ibaret de değildir. Benim gibi 
bellri bin kişi elli kuruş vermek 
istemişlerdir. Türk Hava Kurn

\mU bu suretle beş yüz lirayı red-
detmiş olmaz nııT., 

Hem ne olursa olsun, benim 
verdiğim elli kuruşu alsalar fe
na mı olurdu? Bin vatandaştan 
elliı,er kuruş alıp kasalarına beıı 
yüz lira koysalar iyi olm:ız mıy
dı? 

Bütün bu suallerin cevabını 
Türk Hava Kurumunun vermesi 
ni istemek hakkımızdır. Türk 
Hava Kurumu nasıl vatandaş -
tan mutlaka senede yüz yirmi 
kuruş istiyorsa, bunun sebebi
ni de vatandaşlara izah etmeli
dir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bir genç eski 
metresini vurdu 

Kadın hastahanede 
ümitsiz bir halde ... 
Dün Üs.küdarda ağır bir yara

lama hadisesi olmuştur. Aziz a
dında bir genç iki senedenberi be
raber } aşadığı metresi Fatmayı, 
başkasile oturmıya başladıih için, 

sokak ortasında muhtelif yerle
rinden bıçaklamıştır. 

Üsküdarda Atik cami mahalle
sinde oturan Aziz İzmitte vazife 
alarak ,gitmiş ve evvelki gün dön· 
düğü zaman metresini evde bu
lamamıştır. Dün onun başka bi
risile oturmıya başladığını duy
muş ve kendisine sokakta rast
layınca bıça.klamıştır. Yaralı Nü
mune hastahanesine kaldırıl.mlŞ, 
Aziz yakalamnıştır. Kadının ya
raları çok ağırdir. Kendisine ame
liyat yapılmıştır. 

Rusumu artacak 
maddeler 

Haziran başında mer'iyete gi
recek kanunla fiyatlarına zam 
yapılacak olan mallar hakkında 
mer'iyet tarihinden itibaren ild 
gün içinde alakadarlara beyan
name verilecektir. Bu beyanna· 
meleri vermiyenler veya ellerin
deki malları noksan gösterenleı 
hakıkmda bes misli ceza !kesile
cektir. 

masanın altına doğru ynru • 
yen bir kedinin üzerine atıl-

' d.ı. Küçük çocuğum, bundan 
korktu, hastalandı ve lokanta
yı, yemeği bırakıp çılmuya 
mecbur olduk! 

Zannederim ki, bunn meney
lemek ve vatandaşcı. hw:ur 
hakkını selbeden köpekler• 
had bildirmek başarılamıya -
cak bir bütçe davası değildir. 

VERDİM 

GİTTİ 

cEski birinci ve altmcı ordu 
kwnandanı. imzasını taşıyan 
bir yazıda General Gaınlen ve 
müttefik ordularının tarzı ha -
reketi ağırca tenkit edili.vAr
du. 

Nanemollaya, 
- Ne dersin üstat?. 
Dedim de, 
- Yapmak zor, tenkit kolaı 

dır •. 
Mütearifesini tekrarlamak 

la iktifa etti. 

GECE VE 

GÜNDÜZ 

Sümerbank müessesatınd• 
da üçer saat fazla mel!ai yapıl
ması kararlaştırılmış. 

Nanemolla ile konuşuyor -
duk da: 

- Aman, İzmit kağıt fahri· 
kasında gece ,.e ı;iindiliı: ya • 
pılnıalıdır ... 
Diyerek ilave etti: 
- Bnrada kiığıt. Diye kıv • 

ranıyoruz! 

A.ŞEKİl' Raifin Aytene baktığını görüu-J 
ce takdim etti: 

tArkasıvar) .::::==================================================~ 
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ASKERLIK BAHiSLERi 1 ·----
Dehşet saçan iki 
muharebe unsuru 

TEBLİGLER 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

1 
\ 
f 

razi üzerinde dı., -.,an kıtalarını 
hırpalamıştır. 

A 1 m an f; rka 1 arı M a nş 'a l "'R""Eıs"'ıcAııluMlllldlHU.,_R....,uN"' 1 

ulaşmıya çallşıyor TEŞEKKÜRLERi 
(B;ış tarafı 1 inci sayfada) 

gece Laon'u zaptedcrek Oise neh
rini Aine nehrine bağlıyan ka
nala vardıklarını ilan etmi~ler
dir. 

Fransız kıtaları Cambrai'deki 
mevzilerini daima muhafaza ed'
yorlar ve Pcronne civarında şid· 
detli bir muharebe cereyan edi
yor. Burada vaziyet hila müp
hemdir. Zira sehrin Alınanlar ta
rafından t"1Tlamen işgal edildiği 
rni, yoksa sadece bir miktar ıler: 
!iyen öncülerin mi şehre vardıgı 
rnalılm değildir. 

Müttefik zırhlı kıtaları dü., -
manı gedikleri dokiurmıya rrMi -
saraata çalı.ştığı sırada şiddetle 
sarsmakta ve İngillereden müte
madiyen yeni kıtaat ihraç edil -
mektedir. 

Fevkalf>de şiddetli ha,·a muha
rebeleri cereyan ediyor ve Al -
man kuvvetleri şiddetle bombar
dıman ediliyor. 

Hülasa, Alman tazyiJ<i ehem
miyetli suretle yavaşlamış gö -
rünmcktedir. 

Gece hücumların hedefleri a
rasına Hanovra yakininde Duis
burg benzin deposu ile Gemlouks 
Givct, Dinent ve Namurdaki düıı
man hatları gerisinde bulunan 
yollar ve köprüler de dahil ol· 
muştur. Duisbourg ·benzin de -
posuna ağır bombalar atılıııı.ş ve 
•bir çok infilakler vukua ~e~
tir. Bu esnada Vellington sıstemın 
deki bombardnnan tayyareleri 
garbi Almanyanın münakalat dü
.ilüm noktalarını bombardıman 
etmişler ve mühim ha1;arata se
bebiyet vermişlerdir. 

Namur'un cenubunda Sambre 
nehri üzerinde kain bir köprü 
bombardıman tesirile yıkılmıştır. 
Gomblcnıks yakırunda bir yol ü
zerinde yürüyü., halinde bulunan 
Alman kıtaatı mitralyöz ateşine 
tutularak dağıtılmı.ştır. 
! l Cambrai'nin 

1 
SAAT: 14 j ~:~~c,:-

- . arasında ç o '.le 
şiddetli çarpışmalar devam et -
mektedir. Bütün bu =takada 
vaziyet, esasen, müphemdir. 

Alman yürüyüşünün umuml 
vechesi, Somıne ve Pas-de-calaiıı 
limanları istika.metinde, dalına 
şarktan gar be olarak kalmakta
dır. 

Oise ile Meuse arasında, Fran
sız kıtaları ibazı geri çekilme ha
reketleri yapmışlar ve Leon'u ter
ketmişlerdir. 
Almanların Rethel'e Aisne'i geç

mek için yaptıkları iki veya iiç 
teşebbüs ve Montınedy'ye yapı
lan yeni hücumlar, tardedil
nıiştir. 

-~T . 16 Arr~~=al :~ ·
1 • den Alman kı-

- taları, garbe 
doU'ru suımıya muvaffak olan ha
fi! unsur !ardan mürekkeptir. De
mek oluyor ki, bunlar, bir kaç bin 
kisiden ibarettir. 

Bu akşama kadar, Pariste, Al
manların varmış olduklarını bil
dirdikleri Abbeville'in işgali hak
kında hic bir resmi teyid yoktur. 

l ı 
Halen Alınan-

lar ile İngiliz 
SAAT : 18 kıtaları arasın

da çok şiddetli 
ıbir çarpışma vukua gelımektedir. 
Ayrıca, Cambrai mıntakasında da 
~ sıkı bir muhabede cereyan ey
lemektedir. 

Bütün Alman hücwnlarına rağ
tnen, karşı tarafın gayreti, her 
tarafta durdurulmuştur. Her 
:Yerde, Fransız kuvvetleri, ikendi
lerine ~österilıniş olan mevzile
re Yarleşınektedir. 

Almanların 

SAAT 20 Rethel'in gar-
: binde Aisne'i 

-._ geçmek husu -

sundaki bütün gayretleri piiskür
tuJnıüştür. Nefsi Relhelin işga
lıne ııelince, Rethel şehri, Aisne'
ırı sağ sahilinde bulunmakta- -
dır. 

Baska bildirildiğine göre, Srun
l'lıe hattı da sağlam surette tutul
'llak tadır. 
So Son söz olarak su denebilir ki 

''"neden Ren'e kadar, mükem
llıeı mevzi almı0 vaziyette bulu
ilan Ftansız ordusu, Alınan hü
cumlarına karşı koymak için or
l(aniz, oJ.nıaktadır. 

----- Bu dakika -
SAAT: 23 l da vaziyet o 

derece )<arı.şı.k-J--- tır ki, bir tab
;°/aPınak i:mkAru yoktur. Poşun 
b~ nde birçok noktalar vardır ki, 

Yerler hala Fransızların elin-

dedir ve buradaki Fransızlar bu 
yerlerden mükabil hüeumlar yap
makta ve mükemmel surette bar
betmektedir. Alman gayretinin 
hedefi, münakaşa götürmez bir 
surette, Manş limanlarıdır. 

ı SAAT:24 
Alınanlar, müt 

telli< ordunun 
şimal cenahı -
nın münakale

sini kesmek istemektedir. Tank 
sürüleri, tahrip edebilecekleri her 
şeyi tahrip ederek ve bilhassa 
terör sa;;mak niyetini güderek 
bu arazide dolaşmaktadır. 
CEBELÜ'I'l'ARIK 
BOŞALTILIYOR 

Cebelüttarık, 21 (A.A.) - Ce
belüttarıil<da ikadınlar ve çocuk
lar tahliye edilmektedir. İlk grup 
bugün, Cebelüttarı:k'ı terketmiş
lerdir. Diğer grul!lar yarın ve 
müteakip günler Cebelüttarıık'ı 
terkeyliyecektir. Tabliye edilen
ler Fransız Fasına gönderilmekte
dir. 

Bu tedbir, neşredilen bir teb
liğ üzerine aluımıştır. Bu teıbliğ
de, Cebelüttarık Uililumi valisi -
nin, harp k&binesinden, lüııum 
hissettiği takdirde Cebelüttarık'ı 
tahliyede serbest olduğuna dair 
talimat almış bulunduğu bildiril
mekedir. 

Tabliye, şehir mecliı;inin, hava 
hücumları ınur&kabesi ıkomitesi 
ile işbirliği halinde tertip edil -
miş olan prow-am :ıuıcibince ya
pılmaktadır. 

Paris, 21 (A.A.) - iteisicııınhur 
dün öğleden sonra general V ey
gand'ı kabul etmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz 
imparatorluk ,ııenelkurmay baş
kanı Edmund İronside bu ~ 
Kral tarafından 'kabul edil.ıni4 -
tir. 

Londra, 21 (A.A.) - Dün ak -
şaın saat 19,30 danberi İnJ(iltere 
ile Fransa arasındaki telefon 
muhaberatı münıkati ibııJ.unm• -
tadır. Maaımafih İn,ııiliz ve Fran
sız hükfııınetleri arasındaki temas
lar idame edilebil.ınektedir. 

Paris, 21 (A.A.) - Hariciye Na
zırı B. Daladye, bugi.in öjtleden 
sonra, Amerika Birleşi.k Devlet
leri büyük elçisi Bullitti, İ~ilte
re büyük elrisi Campbelli ve Tür
'kiye büyük elçiııi Behiç Erkini 
kabul etmi$tir. 

Lo:ndra. 21 (AA.) - Resmen 
bildirikiiğine göre, İngiliz Kra
lının kardeşi general Dük de 
Gloucester, müstacel bir vazife ı 
ile dün gece Fransad'ail Londra
ya gelmiştir. Dük de Gloucester'in 
yakında Fransadaki umumi ka
rargahına döneceği muhtemel. -
dir. 

ltaıya hudutlarını 
genişletmek istiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
faal bir hath hareket ittihaz ede
ceği muhakkaktır. Biz, tarihin 
saatindeki ibre hülô.l etmiş olan 
zamanı göstermeden evvel hare
ket etmek mecburiyetindeyiz. 
B:iı:, Avrupanın mukadderatı ta
ayyün etmeden evvel hareket e
deceğiz .• 

BELFORT, 21 (AA.) - Bel
fort arazisinde ikamet eden İtal
yan anaları, Musoliniye şu me
sajı göndermişlerdir: 

cFransa ve İtalyanın müşterek 
medeniyeti olan kristiyan ve La.
tin medeniyetinin mukadderatı 
mevzuubahis olduğu şu saatte 
Belfort arazisinde oturan İtal -
yan anaları Duçeye müracaat e
derek kendisine kemali hürmet
le iki millet arasında yapılacak 
bir harbin bir kardeş mücadele
sinin bütün dehşetini ta§ıyaca -
itını bildirirler .. 

ROMA, 21 (AA.) - B. Muoo
lini, bugün Bavyera umumi va
lisi ve Alman müstemleke birli
ği •efi general Von Eppei kabul 
etmiştir. Görü.şme esnasında İ
talvan Airikası nazırı B. Attilo 
Teruzzi de hazır bulunmuştur. 

ROMA, 21 (A.A) - Musoli
ni, marcoal Pietro Badoglio'yu 
kabul etmiştir. Mareşal, batı hu
dudunda yapt:ğı teftiş hakkında 
Musoliniye izahat vermiştir. 

Roma, 21 (A.A.) - İtalyada 
mektepler, evvelce mukarrer o
lan 16 haziran tarihi yerine 31 
mayısta kapatılacaktır. 
KAHİRE, 2.1 (A.A.) - Ameri

ka sefareti, Amerika tebaasına 
seyrisefainin serbest olduğu şu 
sırada Mısırı terketınelerini ih
tivatlı bir hareket olduğunu bil
dirmiştir. 

Roma, 21 (A.A.) - Kont Ciano, 
çarşamba günü Tiranaya J?ide
cek ve Arnavutlujlun ekonomik 
merkezlerini zlvaret edecalttir. 

.AıNKARA, 21 (A.A.) - Riya
seti Cumhur umumi katipliğin
den: 
Reisioümlıur İsmet İnönü, 19 

Mayıs idman bayramı münase
betile resmi makam ve kurum -
!arla sair yurttaşlardan aldıkla
rı tebriklerden dolayı teşekkür 
ve karşılık tebriklerile kıymetli 
gençliğimizin daima artan başa
rıları hakkındaki temennileri -
nin iblağına Anadolu Ajansını 
memur etmiştir. 

Asılsız Haber 
Bal6ar 6•:Hteleri Tlrlr.i. 
ye ile Yanani•tan ara
•ınJa •iya•i mıi.ıı:alr.er•· 
ler yapılJıfını yaz.ıyor 

ATİNA, 21 (A.A.) - Atina A-
jansı bildiriyor: 

Yunanistan ile Türkiye ara -
sında siyasi mahiyette müzake -
reler cereyan ettiği hakkında 
Bulgar gazeteleri tarafından iıı
tinsah edilen haber asılsızdır. 

Ehemmiyetle malıi.m olduğu 
üzere, Türkiye ile Yunanistan 
hepsi de neşredilmiş olan bir se
ri anlaııma üzerine müesses çok 
sıkı bağlarla ıızun zamandanberi 
birleış:ıniş bulunmaktadirlar. 

Meclis Pazartesiden 
itibaren hergün top

lanacak 
ANKARA, 21 (İKDAM Muha

birinden) - Büyük Millet Mec
lisi Pazartesi gününden itibaren 
her gün toplanarak yeni bütçeyi 
müzakere edecektir. Meclisin pa
zartesi içtimaında Maliye Vekili 
Fuat Ağralı mali vaziyetimiz hak
kında mühim bir nutuk söyliye
cektir. 

Hariciye Vekili kor
diplomatiğe bir ıua. 

re verecek 
ANKARA, 21 (İKDAM Muha

birinden) - Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu Perşembe günü ak
şamı Hariciye konağında şehri· 
mizdeki kordiplomatik şerefine 
bir suare verecektir. 

Belcikayı terkeden 
talebelerimiz 

ANKARA, 21 (AA.) - 2 nu
maralı komünike: 

Hariciye Vekaletinden: 
Belçikada tahsilde bulunan ta

lebelerimizin Belçikayı terkettik
leri hakkında Hariciye Vekaleti
ne malfµııat gelm~tir. Bu tale -
belerden Parise muvasalatları 
tespit edilenlerin listesi dün bil
dirilmişti. 

Alınan ikinci listeye dahil ta
lebemiz şunlardır: 

Salih Pekiner, Münevver Epir .. 
Diğer listeler geldikçe peyder

pey ilan edilecektir. 

Mütekait dul ve yetim 
maaşlarına zam 

(B~tarafı 1 inci ""'Yfada) 
kanunun neşrinden sonra vefat 
eden mütekaitlerin h&len maaş 
almakta bulunan yetimlerine de 
yüzde yirmi beş zam yapılııuş -
tır. 

MADDE: 3 - Hatay hükllme
tinden devredilen tekaüt ve ye
tim maaşları ve 551 numaralı ka
nundan istifade eden mütekait
lerle 3255 numaralı kanun hük
münden müstefit bulunan yetim
ler bu kanun hükmüne tabi de
ğildir. 

MADDE: 4 - 1683 numaralı 
askeri ve mülki tekaüt kanunu
mın dördüncü maddesinin (B) 
ve (C) fıkraları ve bunlara ait 
sütunlar kaldırılmıştır. 

MADDE: 5 - Bu kanun 1 ha
ziran 1940 tarihinden muteber
dir. 

MADDE: 6 - Bu kanunun hü
kümlerini yerine getirmiye İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Alman Macar anlaşması 
Bertin, 21 (A.A.) - Bu,gün Al

manya ile Macaristan ara1;ında 
müteaddit anlaşmalar imzalan -
mıştır. 

mıştır. Bu anlaşmalar, iki <>kit 
tara!f arasırıda, sabı:k Cekoslovak
yanın taılariıninde doitan ekono
a:nik ve mali ımeseleleri halletımek
tedir. 

Fransız hava kuvvetlerinin ve 
tayyare dafi bataryalarının yal-

Kanada rasathanelerinden bi
rinin yapmış olduğu son tetki -
ka ıla Merih yıldızında nebat, 
maden, hayvan ve iruıan olma
dığı anlaşılmış! 

Olsa ne olacaktı sanki? Yoksa 
paraşütlerle, tayyarelerle, ba -
!onlarla oraya da çıkılıp dünya
nın bu dar zamanında oradan da 
buraya erzak, zahire, ham mad
de, koyun, sığır, domuz ve hat
ta bol bol insan mı nekledilecek
ti? Kanada rasathanesinin son 
t'etkikatından madem ki, Merih
te böyle şeyler olmadığı anla~ıl
mış .. Bari öteki yıldızlar da şiın
di ayrı ayrı ve inceden inceye 
tetkik edilse de bunların hangi
sinde bolca erzak, zahire, maden 
ham ve olmuş madde, hatta in
san varsa oradan buraya yeni 
yeni nakliyat başlasa! 

TANK YE TAYYARE 

nız bizjın hatlarımızda, 10 ma -
yıstan 19 mayısa kadar olan dev 
re esnasında düşürdüğü düşman 
tayyarelerinin asgari mik lan bu 
gün 308 e varmış bulunmaktadır. 

1
- l Londra, 21 
lnglllz tebllAl İngiliz seı!eri 

kuvvetleri u
mumi karar,gfilıının tebliği: 

General Kemal Koçer f -----Yazan: 
•Bugün Scarpe'nin cenup mın

takasında Alman zırhlı ve motör
lü cüziitamlan tarafında 11 S elte 
mevziine mükerreren yapılan ta
arruzlar müttefik kuvvetler tara
fından muvaffakıyetle geri püs
kürtülmü.ştii.r. Bel.çika ordusu 
şimdi cereyan etmekte olan teda
füi muharebenin muvaffakıyeti
ne geniş mikyasta yardım etmiş
tir.• 

Bana kalırsa, zaman zaman bü
tün dünya rasathanelerinin, bü
tün dünya rasat alimlerinin yıl
dızlarda, hatta ayda araştırdık
ları bu şeylerin hepsi, hem ga
yet bol olarak, fakat ham mad
de halinde ve biribirine girift bir 
tarzda •Giine.ş> de mevcuttur. 
Öyle ise: 

- Hep birlikte güneşe hücum, 
marş, marş! 

OSMAN CEMAL KAYGil.I 

Alının taarruzu 
karşısında 

CB=aka.!eden devam) 
bundan istifade edeceğini göste
rir ve askerliğin, yalnız askerli
ğin değil, her kavgada frenklerin 
&ürpriz dedil;l._W chaskın> ın, ya
ni hasını gafil avlamanın büyük 
kıymeti ve ehemmiyeti vardır. 

l\lüttefik ordular, bu baskın 
devresini atlatmış ve onun şa -
şırtıcı tesirinden kurtulmuş mu
durlar? 

Birkaç gün evvel, Fransız as
keri makamları nilınına söz söyli
yen zatın da 18 mayısta Havas 
Ajansı muhabirine verdiği izahat 
arasında •FRANSIZ KITALAR! 
TANK HÜCUl\ILARJNA GİT -
TİKÇE DAHA ZİYADE ALIŞ
MAKTADIR.. Diye bir kayıt 

vardır ki, hu söz, ilk sürpriz'in 
mucip olduğu fena şaşkınlığın 
geçtiğini gösterıniy_e matuftur. 
General V cygand ile Mareşal Pe
ten gibi iki büyük ve muzaffer 
kumandanın iş başına getiril.atlş 
olması, bilhassa çok hassas olan 
Fransız ordusu üzerinde iyi bir 
tesir husule getirmiş; askerin ma
neviyatını yükseltmiş midir? 

Alman ordusunun hila ilerle
mekte olması, vaziyetin daha va
himleştiğini ifade etse de bir çığ 
,,-;bi yuvarlanıp gelen büyük ta
arruzun hemen durdurulıuası, 
bugünkü şartlar içinde, imkan
sız denilecek kadar güçtür. Gerçi 
memleketin mamur ve kudret 
kaynağı kısımlarını kaybetmek 
fena bir şeydir f'lkat, hu toprak
ları ergeç kurtaracak olan ordu
nun, kat'i bir mağlübiyete uğra
ması daha Jena bir şey olacağı 
için, arazi terkedilecek; ordu -
nun nıağlüp olmasına meydan 
verilmivccektir. 

Atatürkün fevkalade bir belii
ğatle söylediği chattı müdafaa 
yok; sathı müdafaa vardır. sö -
zü, işte bunu ifade eder. İcabın
da müdafaa hatları terkedilecek, 
kasabalar, şehirler, müstahkem 

· mevkiler bırakılacak, ordunun 
bugün değilse yarın, 100 kilomet
re ileride değilse 100 kilometre 
geride müstevliyi durdurmasını 
temine çalışılacaktır. 

Çörçil, hitabesinin bir yerin -
de, bakınız, ne diyor: 

a) TANK: Marne meydan muha
rebesini kay'beden Alman ordu.su, 

sağ eenahile yüzgeci ederek, bugün 
kısmen ileri kıt'alan ile yetiştiği 
hatta, topraktan !kuvvet alıımya 
mecbur edilmisti. Alman ordu
su çok güvendiiıi topçusunun mü
hiınımatını bitiruniş ,gibiydi. Fran
sızlar da müstakbel bir harbin ioh
tiyacını kavramanuşlardı, muka
bil taarruzlar la yurtlarından düş- I 
manı atacak vaziyette değiller
di. Her iki taraf da harbin so
nuna kadar bu cephede bazı böl
gelerde oynak bir mevzi haroi 
yaptılar. Sahra tahıkiınatına çar
pan kuvvetler de kırılmıya mah
ikfun kaldı. Büyük harbi kazan
dıran, bir meydan muharebesi de
ğildi; Marne dönüşü Alman mu
vaffakıyet ümitlerini k:ıııınış Ver
dundaki saldırışlar ibu ordunun 
felaketini hazırl~tı. 

Loyd Corc, siperlere karşı ya
pılrnaık istenen kanll teşebbüsle
rin beyhudeliğini bağırıyor, cep
heyi hinterlanttan, san'at mer
kezlerinden beslemek zaruretini 
tebarüz ettiriyordu. Bu calıı;ıına
lar muharibi zırhlı.yan ateş ma
!tinesini, ılı~ dclışet saçan si
lfilıı do,.."urdu. Tank'a fazla ümit
ler bağlaııanıştı. Her tank dar
tıesi de eziliyordu. Müdafaa cep
hesi teessüse etmişti, bazı mıntaka 
!arda 6,5 metreye lbir top isa
bet ediyordu. Bu heybetli ateş 
altında motör sür'atile ilerliyen 
zırhlı muhar>bin de rolü sönüktü. 
Her icat da tekemınüle muhtaçtır. 
Tank'ın sür'ati arttırılıyor, ateş 
kudreti yükseltiliyor, ateşlere 
ikarşı mukavemeti çollaltılıyordu. 
Fakat tooQU !kütle ateşleri kar
sısında ovnak bir ate~ siklet mer
kezinin cephe gerilerine intika
line imkan ·bulunamıyordu. Bu
nunla beraber, yabancı ve çok 
vahşi silah, piyadenin ruhunda 
tesir bırakıvordu. E!iımdeki eski 
bir AJ.ınan ımeomuası, yarıp ge
çen yedi ağır İngiliz tankının ih
tiyatta bulunan •bir Alınan ta
lburunun panik yapınas'.lna se
bep verdi~ini söylemekle, tank'ın 
istikbalde hatırı sayılır bir silah 
olmıya namzet bulunduğunu, ham 
madde yokluğundan, harp sonun
da da Versay diktaline mili*ad 
oluşundan dolayı Almanyanın 
tank edincmeyişinin orduda bir 
bosluık bıraktıj?ını. teessürle be
yan edivor. 

Büyük Hal'bin verdiği dersler, 
Almanlara zırhlannıayı da öğret
ti; bugünkü silahlar karşısında 

!buna kat'i lüzum vardı . 
İnsiyatifi elinde bulunduran 

mütearrız, yarma yerinde bütün 
engelleri J?idermek için yetesi 
kuvvetler yıkabilir. Kuvvetli bir 
müdafi de, önceden sezomediği 
baskınları indirebilmek için, cep
henin herhan11i bir noktasında 
hazırlıklı bulunamıvabilir. Bel
çi;)rn~'l istila eden Alınan ordu
sunun siklet merkezile cenuptan 
yürüyeceğini. bu suretle Majino
dan çıkacak tehlikevi önlemek i&
tiyeceğini önce intişar eden ya
z_ılarLmda izah etmiştim. Bütün 
kuvvetile kozunu n"naınalı: az- 1 
mini, Führerinin aj!zile vapan bir 
milletin ordunun harekatile he
mahenk bir dekni ve de girişme
si futimali çak kuvvetli idi. 

•Şu anın nezaketini gözlemek 
delilik olur. Fakat kalb ve cesa
reti kaybetmek, iyi talim gör
müş, iyi teçhiz edilmiş üç dört 
milyon kişilik orduların bir kaç 
hafta hattll bir ay içinde mo
törlü arabaların bir baskını ile 
mağlfıp olacağını tahmin etmek, 
daha büyük bir delilik olur. Fran
sada cephenin istikrarını ve Fran
sız askerlerile İngiliz askf!'Tinin 
meziyetlerine, hasmın vasıflarını · 
tamamen karşılamak imkanını 
verecek olan kütlelerin işe koyul
malarını itimadla bekliyebiliriz.• 

Majinomın delindiğini artık 
müttefikler de inkar etmiyorlar: 
3000 tankla desteklenen taarruz 
ordusunun Maiino derinliklerine 
S. Quenten, Soisson ve Caımbrai 
istikam.etlerinde ilerlediliine dair 
ajanslar tevali ediyor. 
Fransız ordusu zırhlı kuvvet

lerce de dünvanın birinci safta 
sayılan bir ordusudur. Buna rağ
men, tank savletlerine misille ce-
vap verildiğini henüz öğreniyo
ruz!. 

Alman ağır tan!rlıırının bu mu
vaffakıyetlerde en büvük iimil 
oldukları da ııelen haberler cüm
lesindendir. Piyade elindeki 3,7, 
40 milimetrelik tank dlı:fii silM:ı
ların simdi ye kadar bildil1imi.z 
64 milimetrelik ai'ır tank zırh si
hanına müessir olmad.ılkları bir 
lahza kabul edilebilir. Fakat 
müstahzar bir ııneVlltide bütün e
saslarını tesbit etımi· olan zen
ı?İn miktardaki tıon<-unun bu 
tank dal~alarında rahneler aç
mamış olaca aı.nı da kabul etmek 
mümkün değildir. 

Alınan orduları için durmak, 
aşağı yukarı harbi kaybetmek de
mek olacağına göre, Almanlar, 
bu taarruzu son haddine kadar 
idame ctmiye çalışacaklardır; 

Büyük Harpte, duran taarruzlar 
yüzünden harbi kaybettiklerini 
biliyorlar ve onun için, canlanın 

dişlerine takarak son gayretleri
ni sarfediyorlar. Fakat karşıla -
rındaki hasını da, tanını dişine 

takmıştır. Vaziyet, yeni bir Mar
ne mucizesi ile kurtulabilir. 

ABİDİN DAVEB 

Rus denemelerine ııöre, 1 ki
lometrede 45 tank yfuür ve bu. 
da!Palar bir k.ilometrede 15 tamı: 
dafii silah lbukınchıruhnakla dur-

dUrulabilir. Fransız ordusu, tec
hizat bakımından en vüksek bir 
ordudur. Bu vaziyet düşünülün
ce, dar bir ce'>heden solrulan tank 
kii tlelerinin yanlara ve gerilere 
dcWru sar.kınaları ve heyecan tev
lit etmeleri dikkate çok şayan
dır! Tank dehşetini bu realiteyi 
hazar manevralarında yaşatmak 
imkansızdır. 

Bu kok>s'un pivadesiz büyük 
isler başaramıvacağına dair pi
yadeye itiilJlad vermek ı:rürtür. 
Bu hakikati gene harp meydanın- 1 
da canlandırmak kabildir, nite
kim bir haber, piyadenin artıık 
i)u hayata alıstığını anlatıyor. 
Alınan ordusunun maksadı şim

di anlaşılmı.ştır. Fransız piyadesi
nin manevivatını, bir tümen cep
hesine 150 top tahsis edecek kud
rette bulunan Fransız tonçusu
nun tevcih edeceği ateşlerle 
beslemek fırsatları gene elde e
dilecektir. Bu tertibatın alıııanak
ta olduğunda şüphe yoktur. 
<.Muharebe yükünün hamili ve 
zaferin en büvük amili piyade
dir.> Diyen talimnameler ahıklı
mını değiştiren bir hadise yoktur. 
Bugünkü geçici sendeleınelere ba
karak, ctank, zaptedebilir.• di
yenler vardır. Ancak, rumak da, 
muhafaza etmek de piyadeye, sa
vaş alanının asıl kahramanına 
düşen bir vazifedir. Fransız man
itası çok kuvvetli ateş desteğine 
dayanır ve Fransız ord~ bu ateş 
!kudretini yaratmak için mikya-

sını çi.zeıniyeceğimiz bir varlığa sa
hiptir. Bütün bu kuvvetlerin üs
tünde cihanın da tanıdığı Fransız 
hamasetini, Fransız hassasiyetini 
görüyoruz. Motörizasyon ınüba
rebe esaslarını değiştirebilecek 
yenilikler ortaya koydu. Piyade 
bu afacanı her muharebe duru -
manda tepelemek 'kudretini ha
iz bukırunalıdır. Aihr silahlar bir 
kat daha ehemmiyet kesbediyor. 
Dün, bir kazma darbesile vücut 
bulan bir siperde koruyabiliyor
du. Bundan böyle ancak piyade 
ateş kuvvetine dayanarak ödevi
ni yapabilir. Neticeye emniyetle 
intizar edebiliriz. 

Bir diğer yazıım1 da tayyareye 
tahsis edeceğim. 

KEMAL KOÇER 

Türk - Yugoslav af. 
yon anlaımaıı 

ANKARA, 21 (İKDAM Muha· 
birindeaj - Türkiye - Yugos -
lavya ham afyon satışı anlaşma
sının 3 ay müddetle temdidi hak
kındaki anlaşmanın tasdikine 
dair olan layiha meclis ruznanıe
sine alınmıştır. 

48000 Japon öldü 
Çunk-King, 21 (A.A.) - Çe

kay Ajansı, Honan ve Hupeh vi
layetleri hududunda cereyan e
den muharebeler ESllasında J a
ponlarm verdiği zayiatın 48,000 e 
ba!iJ! olduğunu bildirmektedir. 

Hava nezaretinin tebliği: 
•İngiliz hava kuvvetleri dün 

Fransa ve Belçikada ve muhare
be cephesinin hemen arkasında 
kdin bölgelfl'Tde düşman kıtaatı-
nın münakale yolları ve tah~
şütleri üzerine şiddetli taarruz-
lara devam etmişlerdir. Bu tQILr
ruz!ar bütün gece devam etmiş
tir. 

Bu gece Rotf!'Tdam üzerine ya
pılan bir baskın esnasında müte
addit benzin depolan üzeriue 
bombalar isabet etmiş ve yangın· 
!ar çıkmıştır.• 

l
- ı Führer'in U· 
Alm•n tebllOI mumi karar

ı:ahı 21 (A 
A.) - Alman ordusu başkwnan
danlığının tebliği: 

•Bütün devirlerin en muazzam 
taarruz hareketi, ayrı, a_qrı bir 
seri büyük taktik muvafjakıyet
lerden sonra, lılilen ilk neticele
rini vermektedir . 

Vazifesi düşmanın Belçikada
ki kuvvetli kıtaları ile Scdan~n 
cenubunda Majino hattı arasrnda 
irtibat temin etmek olan doku
zuncu Fransız ordusu imlıa edil· 
miştir. Bu ordu, hlilen, inhil<il 
halindedir. Genelkurmay ve 
şimdiye kadar Yedinci Fransız OT' 

dıısu kumandanı iken dokuzun
cu ordu kumandanlığını deruJıte 
etmiş bulunan general Giraııd 

esir edilmiştir. Alman fırkaları, 
bu taarruzla açılan gediqe gir -
mektedir. Hücum arabaları kıta
lan ve motörlü kıtaat Arras'ı, A
mieııs'i ve Abbeville'i ahmşlardıt 
ve Somme'un şimalinde bulunan 
Fransız, İngiliz ve Belçika ordu
ları cüzütamlannı bu suretıe 
Manş sahiıine doğru sürmekte -
dir. 

Belçikada Jcıta!anmı.z, Gand'ın 
şarkında Escaııt'nun cenubunda 
müfrezelerimize karşı koyan diiJ 
mana h'Ücıım etmektec:Ur. Düf
manın V alanciennes 11Untakasııı.. 
da cenuba doğru yarma teşeO • 
büsleri akim kalmıştır. 

Hıısust bir tebliğle bildirdôı)i

miz gibi, Alman Jcıtalan, cemq> 

cenahında LcKm'u al~ ve 
Chemin des dames yolu ilıe Aaia
ne-Oise kanalına kadar ilerlem;,. 
lf!'Tdir. Kıtalanmız, Fransız lıii -
cumlannı geri püskü.:rterek, bu 
mıntakada bir çok hücum araba
ların• tahrip eımişlenlir. Diİi· 

.....,. miifTezeleri10in fimdiye ka-

dar mukavemet gösterdikleri Rri 
hel şehri alın~tır.• 

SÜM..ER Sineması 
Buı;in matinelerden itibaren Z bôiyük ve görülmemi$ film birden 

1 - KADIN İHMAL EDiLiNCE 
GAIL PATRICK ve'WILLIAM WAKREL 

(FransW111 sözlü) 
Yoluna şaşıran bir kadını, kocasının öldürıniye hakkı var mıT Em
nivet ve itimaıl, içtiınııi saadetin yegane esası olmalıdır? 

2 - HOLL YWOOD REVÜSÜ 
Hariluılar meınleketinin bütün sevimliliğiai, lüks ve ibtMı•mını 

ve bütün musikisini gösteren bir film. 
Baş Rollerde: JOHN KİNG ve ALiCE BRADY 

Dünyanın en mes'ut adamı... Am erikanın en sevimli artisti 

CLARK GABLE 
Balap s•''ahatinden L A L E' ye döndü ... _ 

L A L E'de yarın matinelerden itibaren 
Etine siaema mevsiminde bile az tesadüf edilen Z şahane 

Filmden mürekkep möthiı bir program hazırladı: 

1-HABiL- KABiL 
Dünyanın en ~k sevilen CLA RK GABLE ve MARİON 

DA VİS'in milyonlarla çerç evelenen muhteşem filmi_. 

2-MAHKOM KADIN 
Bapiıdıanelerin dört duvarı arasında gizlenen ve şimdiye !radar 

mblhıe nadir raslanan heyeea n ... Aşk ve ıdırap romanı ..• 
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L 
F O S F A il. S O L , Kamn en hay.ti kısmı olan kırmızı yavarlacıJdarı tneliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, 

verir. Sinirleri canlendırıınk asabi bnhraıılıın nylmsuzluitu giderir. Muannid inkıhazlarda, barsak tembelliemde, Tilo, Grip, Zatürrieye, Sıtma 

rinde, Bel ~ "" ademi iktidarda ve kilo almakta '8YanI hayret faideler temin eder. 

dinçlik 

nekahatle-

F O 8 FARS OL' üıa: Diğer bütün kuTVet ı;unıplarındaıa iistünlüğü D.EVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN .BTMESİ ve ilk kulla-
' 

nulanhı lııl1e tesirini dedtııl göstermesidir. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU Sıhhat Vekil tinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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1 Yazan:· ZIYA ŞAKIR 1 

ALLA Hl N eALi ARSLANI 
1 TEFRiKA No. 60 ı 

Mervan'ın attığı zehirli ok Tal-
ha'nın ayağına saplanmıştı 

Ali. w tah.likemn ~ geç
ı:ır:ıe1ı: için: 

- Çabnlı:... Mah.tayı aıökiinüz. 
!Diye emir l'el'di. 
(Aaımar bin Ykir) derhal 

mahfayı deveye raptedeı ipleri 
kesti. İçinde A.yşenin buhındu
iia mat.fa, bir çok eller tarafın
dan icald.ınlarak, oııa hiç bir 
- gelmeden yere iDdiı-ildi. 

Ane. biitiin bu middet zar
tlndıı barilı:ıılkle metanet götı
temJıİI.. En ~ insanları bile 
~ a;,.. • ilecdc oian bu kor
bmç llUiııeti ~ • .ııii'kı1ne
üni !wı+ııUecmıha1au eylemiştj 

MaJıtıı. yere indirilir mdiril
mez, Ali~: 

- Geri ~. A.ı1Jik biç kim--
- mahfa;)-a ._!rflı9ıne&n. 

Diye emir wrdi. Soma. etnıfı.. 
na p f( H tıdi. Bu vaziyetten 
_, deaecedc miiteessir obuı (Mu
twıwıwf bin :r.bıi Bd:ir} i yanına 
caltıranıit: 

-Git.. Lrd 
dedir?" 

Dedi 
'.Muh• m+J, mahfaya l(itti. 

fıpek ~ bklırarak, rengi 
ııaı:ı arı lı:..,,;hn~ olan A"Yte ile 
..;;z ııöze ~. 

l'lı::i 'lı:ıırde$i, bir müddet biri
birinıe bir feY söyiemedi. Hiç şii1>
ibesiz iı:i iki kardeşin, mukabil 
~ ot<l:ud&. tıl.ıç ikılıca f(ehnıe
leri, çok elim bir il<ey:fiyetti 

Ane, mai}Obiyetin eza ve iz
tırabı altında ezilerek nemli göz
lerini yere indirdi. O zaman Mu
hammed ıııükfttu :ihlfil ecrerek: 

- Ya Ayşe!.. Yaptığım beğen
din mi? .. Şu hal, Rerulullahın zev· 
cell'k: şerefini kazamnış olan bir 1 
kadına nlc4>r bir vaziyet mi?. 

Dedi. 
Ayşe, o kadar roiiteessi:rdi. ki, 

• brdeşinin bu sözlerine tek bir 
lreıtıne ile mukabele etmedi. 

Bu sırada (Ali) ağır, ağır m.ıılı
fanın yanma ,ııelıdi. Bir adını 
kadar geride durarak evvelii., 
Mulıammede hitan etti: 

- H~en, ne halde? .. İn
eallah, J<endiııine bir zarar gel
D'.l<!llllştir. 

Dedi. O anda derin bir teessür 
içinde bulmıan Muhammed'in 
(bayır) .manasını ifade eden baş 
sallaması üzerine sesini biraz yük
selterek: 

- Ya Üınmillınüminin! .. Resu
lıillah, sana böyle mi emretti?. 

Diye seslendi. 
Bir an, sükiıt ile ,ııeçti. Ve son

ra, mahfanm ipek perdeleri ar
kasından, derin bir nedametle tit
riyen mahcuı> ve müteessir ıbir 
ıııes, ağlar ıı;ibi şu hazin ceva-bı 
verdi: 

- Ya Ali!.. Madem ki, ııalip ol
dun .. Affet ... 

Ali. artd< tek bir sözle muka
beleYe lüzum ,ııörmedi. iMulııım -
medi yanına çağırarak: 

- Heınşireni al. Şeh:ire ,ııötiir. 
Hürmet ve riayette kuaur eQl>e. 

Dedi. 

* 
' <TALHA>iLE<ZüBEYR.>m 

AK1BETLER1 

(Ali) ııin mdıu1 &özleri -w na
Glıatleri ü:ııerine Tallı.a ile Zü
beyr'in ne ew:etıe ha.n>ten çdil
dlkleriııi nakletmiştir. 

Talha, artılı: harp meydımmda 
da dnranwW. $elı:ire ~ ha
zırlık ~ sonra, lfedin<!'.'re 
dömneyi brarlaştırdı. 

Şehrin kenarına ~eldiğ.i :ı:amıın, 
fena hakle susamoştı. Kendisi 
orada, yol üzerinde atm<lan ine
rek yanızıdXi köleyi su bulmı.ya 
Yolladı. 

Talha, kendisinin ,ıılılice ta
ikip edildiğinden haberdar deitil
di. !Halbclti, o muhalefet ordu-
11Wl1ID arıısmda.n çaktı~ dıııki!<a
dan itiıbaren, koyu esmer çehreli 
ve eğri boyunlu, tepeden tırnağa 
kadar zırh giymiş bir adamla genç 
ibir iköle tarafından gizlice takip 
edilmekteydi. 

Bu zırltlı. adam, sabık Hıilife 
(Osman) ın i<!hit olma.sına sebe
biyet veren ve •imdi de (Mua
vfye) nin murahhası sı:fatile Baş
raya gelen (Mervan bin Hakem) 
di. 
Görünüşte Muaviyenin mu -

rahhası <>kkığunu söyliyen Mer
van'ın, ha:kikatte ne maksatla 
Basraya ~eldiğini ve bu harp es
nasında da nicin muhalefet ordu
suna iltihak ettiğini evvelce ar
ze1ımiştiık. 

İste o gizli maksatla hareket 
eden Mervan, sabahtanberi Tal -
hayı ~ilden ikaçı:ronmnıştı. Ve 
Talha onludan ayrıldıktan son
ra, başındaki tulgarun siperi ile 
yüzünü büsbütün ikapıyara.k o
nu daha yakından takibe başla
mıstı. 

Talha, yoJ.un kenarında yalruz 
kalır kalmaz, Mervan derhal ora
daki :kurwrruıı su yataklarından 
birine girerek gizlendi. Hemen 
boynundaki &adaktan (1) ucu de
mirli bir ok seçti. Yayını çeke
rek bu oku yerlestirdi. Sonra, bir
denbire ayağa kalktı. Talhayı, 

aııkasından nişan aldı. Ok VlZlki:ı
yarak yaydan fırladı. Bütün hızı 
ile Talhanın bacağına saplandı. 

Talha, şi<idetle sarsıldı. Acı bir 
feryat ile dönüp arkasına ba:ktı. 
Hiç kimseyi göremedi. Cünkü 
Mervan, oku atar, atmaz yere QÖ-

melmiş, '.kendisini tekrar J<izle
mişti. 

(Arko., vcı1') 

1

• • 

;,,~::;ı,4Atd Askeri vaziyet 
(B()ftarafı 1 inci savfcıdcı) 

yen kollarının yan ve gerile
rine çok müessir olacağı mu -
hakkaktır. Elverir ki, orada 
bu taarruzu başaracak mühim 
kuvvetler bulıuısun. Meş'um Kız .. 

Nakleden: FAiK BERCMEN 

Klaris ·halaya herkes ~ek hür
met ettiğı için, onun yanında 
nrüna:;ebetsiz şeyler konu.şu! -
IDAZd.ı .. Fakat bu akşam yemek 
uz.mmş, ve ~alar biriıbiri ar
kası yakılıını•tı; Bilmiyorum ıkiın. 
birisi ortaya meş'um kadınlar 
mevzuunu atmıştı. 

Mfuıtere'k bir l<anaa t bu kadın
ların portresini .şu şekilde tesbit 
ediyordu: Çukw:a ikaQlll.Jti ı:;izler, 
ayrıık k~, zayıf bir vücut. Mii
kfileıne hararetlenince, KLı.ris ha
la, otıırıduğu 'koltuktan doi(rula
ralı:: 

- iBazan lıal:ıeriniz olm.adan bir 
felAJı:ete sebep olabilirsiniz, dedi. 

iBu söz üzerine bütün davet
liler balanın etrafını aklılar. Kla
ris hala, ufak tefek, yUVarJak, 
dinç bir ihtiyardı. ~liğinde 
ona ~el deneıneıxli. Hayatı dilin 
düz v-e ma<:eraınz geçmişti. Yedi 
QOCuk anası olım.ış ve kocası bir 
saniye !bile yanından ayrılma -
ımıştı. Altmış yaşını geçince ko
cası ölmüştü. Şimdi oturduklan 
şatodan 1875 yılında bal ayı se
yahati dolayısile bir defacık ay
nlm.ı.şlar ondan sonra başka ye
re bir adun atın~lardır. 

- Ah! Küçük hanını. 
Madalyelerle dolu, hocanıan 

şapkasını çıkarıp beni selamla -
dı. Ben de bir ilfilıi söyledim. O 
zaman kavanozu yere bırakıp 
bonjur diyerek. şaşkın şaşkın u
zaklaştı. 
Şatoya döndliğü zammı aşçıya: 
- Aınan, demiş, mektep pren

seslerle dolu .. Hepsi de acaip gi
vinrn.i.<;ler ve başlarına altın taç
lar koymuşlar. Kocaman par lak 
bir salon gördilin. Orası herhal
de bizim dünyamızdan ayrı bir 
ye.: olmalı. 

Zavallının kafasına benim ha
yalim dolmuştu. Cennete girmiş 
bir adam gibi idi sanki .. 

DALGA UZUNLUGU -
T.A.Q. 19.47 m. 15195 Km. 

20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9"5 Km. 

ZO Kw 
1629 m. 128 Km. 120 Kw. 

22 Mayıs Çarşamba 
12,30 Program ve memleket 

saat ayan, 12,35 Ajans ve me
teorolojı haberleri, 12,50 Miizik: 
Mulıte/.ıj şarkılar pi., 13,Ju/14,
M üzik: Küçük orkestra: (Şef: En
ver Kapelman), 

18,- Prograın ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Cazbant 
(pi.), 18,30 Müzik: Çalanlar: Ke
mal N. Seyhun, Fahri Kopuz, 
izzettin Ökte, Okuyanlar: N ebi!e 
Raif, Azız Şenses, 19,- Konuş
ma (dış politika hıidiseleri), 19,20 
Müzik: Çalanlar: Cevdet Çağla, 
Fahri Kopuz, İzzettin Ökte, Ça
lanlar: Cevdet Çağla, Fahri Ko
puz, İzzettin Ökte, Okuyan: Mus
tafa Çağlar, 19,45 Memleket sa
at aycın, Ajans ve meteoroolji 
haberleri, 20,- Müzik: Fasıl he
yeti, 20,35 TEMSİL Orduya ni
şanlıyım, Yazan: Kemal Tözem. 
21,35 Serbest saat, 21,45 Müzik: 
Riycıseticumh ur bandosu (Şef: 
ihsan Künçer), 22,30 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri, Zira
at, esho:m-tahvilat, kambiyo-nukut 
borsası, (fia~) 22,50 Müzik: Caz
bant (pi..;), 23,25/23,30 Ycınnki 

program ve kaııan'*. 

2 - ŞİMALİ FRANSADA: 
, Alman tebliği bu mıntakada, 
Fransızların vaziyetini çok va
him gösteriyor. Miittcfik teb
liğleı· gelmediği için vaziyeti 
taınaınile kavramak mümkün 
değildir. Almanlar 9 uncu 
Fransız ordusunu imha edere!< 
denize luıdar t1Z811dıklarını id
dia ettikleri halde, Fransız 
radyosu, yalnız Arras ile Aıni
ens'ın bir akın yapan hava 
ordusu, motörJü kuvvetler ve 
paraşütçüler tarafından alın
dıklarını bildiriyor ve dij,j -
man büyiik kısmının buralara 
gelmediğini söylüyor. 9 ua -
cu ordunun hakikaten imha e
dilmis oldugu' nu zannetmiyo-r " 
ruz. Kumandanının esir ıftiş-

1 mesi, bu ordunun imha edil
diö-ine, pek delilet etmez. Fa
kat bu haber doğru ise, Fran
sızlar, ihtiyatlarını ouya at
mak mecburiyetinde kalaeak
Iardır. 

Klariş hala siyah yelpazesile 
oturduğu koltuğun kenarına vu
rarak söze başladı: 

- On üç yaşına girdiğim za
man, annem babam beni ley ll 
bir mektebe yolladılar. Zavallı
lar artık yüzümü tatilden tatile 
Pörüyorlardı. Fakat fırsat bul
dukça, bana mektebe, tatlılar, 
lrurıobiveler, reçellar J(öndermek
ten geri durmuyorlardı. Büyük 
panayırlardan iıstill:lde ederek 
hizme~iler de bana hediyeler 
yollarlardı. 

Tatilde şatoya döndüğüm za
man Löbrö'yü benden kaçıyor 
gördüm. Kar~ınuz zaman 
büvük bir adamın önündeynı.4 
l'iıbi kekeliyor ve beni se!amlı -
yarak uzaklaşıyordu. Oysa iti, 
ben mektep elbisesi ile ııeziyor
dum. Bana müthiş bir hürmet 
ı;ıösteriyordu. Karııunda eğilip 
bükiilüyordu; iıen de bundan is
tifade ederek ona olmadık .i.~ler 
yaptırıyordum. Balık oltalarını 
temizlettiriyor, yem doldurtu -
yo~d um. Sonra bir ağacın tepesin 
de bir yuva görsem gözlerimi o
raya çevirir<lim. O valtit Löbrö 
o ihtiyar halile ağaca tırmanır 
ve bana istediğimi getirmiye ça
lı;;ırdı. 

B() IR s A 1 

3 - PARİS İSTİKAMETİN
DE: Almanların Paris istika -
metinde terakkiye çalısan sol 
cenahları kaç gündür muan -
nidane mukavemet eden Ret
hel'i ve Laon'u alarak En - Uaz 
kanalına varını~tır. Fransız -
!arın, cephenin bu kısmında 
büyük gayretler sarfederek 
Paris istikametini kapamıya 
çalıştıklarına fÜphe yoktur. 
Bu istiluımet, Fransamn kal
bine giden yoldur. Fransızla -
nn buradaki mukavemeti fid
detlidir, Çünkü Almanlar ağır 
ilerliyorlar. 

.Mektebe gireli iki sene olmw;
tu. O yıl Löbrö baba panayıra üç 
öküz getirecekti. Bana getirsin 
diye de ona kocaman bir kavanoz 
reçel vermişlerdi. 

Löbrö, şatoda hemen hemen 
her işi J(Öriirdü. Biraz kapıcılık, 
biraz odunculuk, ıbiraz da bekçi
lik vesaire .. Fakat en mühim iş
ler de ona havale edilirdi. Çocuk
luğunda çobandı. Biz o sene, baş 
rahibenllı isim gününde verile
cek olan müsamereye hazırlam
vorduk. Ben başıma, kartondan, 
boyanmış ıbir taç da koymuştum. 

Herkes salonda hazırlıkla meş
J(uldü. Bir· Jroı;ede piyano çalı -
nıyor, kını.isi dans eÇ.iyordıL Çıl
J(lilcasına eğlenmekteydik. İnsan 
bu yaşta şıklaımıak hevesine dü
ser değil mi? Kral rolünü 'ben 
yapacaktım. Azametle bekleme 
salonuna girdim. Burası aynaİarla 
ve koltuklarla döşeıım.iş bir yerdi. 
Kimse yoktu. Anlaşılan zavallı 
Löbrö'yü, kıyafetine bakarak o
nu dış snlona almışlardı. 

Oraya geçtim. Ve Büyük bir 
tavır takınarak ellini LOOrö'ye 
uızattım. Beni görünce adamcağı
zın ağzı bir karı;; açıldı. Elimi tu
tarak kekeledi: 

Teşrinde tekrar mektebe dön -
müştüm. O sene on altı yaşıma 
girü~ için şatodan beni nişan
lamv; oldukları haberi ııeldi. O 
valtitler, babalarımız bize kimi 
münasip J(Örilrlerse onu kabul 
etmiye mecburduk. Nişanlım 
mektebe, beni ziyarete geldiğin
de, onu, diğer İnl!anlar veya er -
kekler gibi, ne çirkin ne de güzel 
buldum. 

Gene tatil oldu. Nişanlımla 
dolaşırken hazan karşımıza Löb
rö Ç>kı.yor. Fakat birdenbire kay
boluyordu. Onun :bir ağacın ar
kasına saklanıp bizi seyrettiğ:in
den şüpheleniyordum. Bazan 
burıın buruna .gelince, bizi seJiim,. 
lıyarak geçerdi. Hatta bir gün 
nişanlım: 

- Sizin adamlarınız ne tuhaf, 
deıınişti, insana benzer bir yer !eri 
yok. 
Düğün hazır lıklarma başlan -

mıştı. Nişanlım bana ~zel bir 
araba hediye etmişti. Ayni za
manda arabanın nasıl sürülece
ğini öğretiyordu. Bir akşam bü
yük ibir gezlııtiye ç>kb'k; dönüş
te arabayı ben koşturdum. Nişan
lım sisıara içiyordu. Araba ise yıl
dırım sür'atile ilerliyordu. 
Şatoya pek az bir mesafe kal

mıştı. Tam bu sırada ıkaranlıktan 
lbir cismin ortaya çıktığını ve 
tekerleklerin arasına düştüğünü 
gördük. Hemen atları durdm -
du:ın. Hevecandan bayılacaktım. 

İndik. iBu, zavallı Löbrö idi. Ken
dini ıbenim uğruma kurban et-

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Ftt, 
100 Florin 
100 Rayişmırrk 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kl'OR1l 
100 Peçeta 
160 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç .Kr. 
100 Ruble 

....... 
5.20 

154.20 
2.9429 
8.2875 

36.1791 

8.1625 
1.1155 

lt.3450 

ıt."125 
0.62 
3.7950 

38.2075 
30.77 

Esham ve Taltvil.i.t 
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19.-
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mişti. Ertesi sabah öldü. Fakat 
son dakikasına kadar ağzından 
sadece şu cümle çıktı: 

- Ah iküQüil< hamım! 
Gülümsüyordu. Gururla mı, 

ıyoksa feraJ(atle mi, yahut başka 
lbir hisle mi gülüyordu?. Bura
sını kestirememiştim. Zaten er
ikekler böyledir, küçüik de ibüyüık 
de olsalar, kendilerini hatırlat
mak için mutlaka bir ~Y bulur
lar. 

biribirini takip ederken artık ko- hitio en gözde delikanlılarından mı da tasarlamıştı .. 
ca konakta kalmayı münasip gör- sayılıyordu. Faruk ile tanıştıktan sonra ön-
nıedi.. Mabeyin feri/Tinin kaybo- Bir mehtap gecesi, Bebek hah- ce bektaşiliğini belli etmek iste-
luşundan iki gün sonra konağı bı- çesinin içe sinen serinliğini ilik- mediği için tekke mevzuunu u-
raktı .. Bebekte mütevazi bir ev !erinde duyarak kalbindeki bin nutmuş gibi ııörünüyordu .. Hat-
kiralıyarak oraya yerleşti.. bir acının ateşini dindirmiye uğ- ta, bir iki defa niyaz için uğra-

Gençlik; yalnız kadınların ken- rasan Rengigiil, bu delikanlı ile yan, ve fener getiren dervişlere 
dilerine fenalık eden en büyük karşılaştı .. Biribirine takılan iki de pek iltifat göstermemiş, 
düşmanlarıdır. Bilhassa buna gü- gözün; şimşek hızı ile gönlü açı- - Şimdilik tekkeye devam e-
zellik de inzimam ederse fela - lan yoldan birbirilerini kalben demiyeceğim .. Baba erenlere aşlı: 
ket çok geçmeden kendini göste- takdir edişlerini Faruk Beyin ve niyaz ederim. Beni yoltlat -

Alman tebliğine nazaran va
ziyet vahimdir. Bilhassa, eğer 
Manş denizine doğru ilerliyeıı 
Alman kuvvetleri, Fransula
rın dediği gibi, yalnız motörlü 
ve paraşütçü kıtalar değilse, 
yahut da hakikaten böyle ol
makla beraber Alman büyük 
kısmı da yetişerek orJıya sım
sıkı yerleşirse, müttefik ordu
lar. ikiye ayrılacaktır. Sol ce
nah simali garbi Belçikada ve 
şimali Fransada kalacak, mer
kez ve saf( cenah Paris şimali 
ile Majino battı arasında. 

Bu fena vaziyeti ıslah için 
İngiltere ile Fransa, bütün 
ihtiyat kuvvetlerini derleyip 
toplıyarak Almanların karşı -
sına atmak mecburiyetinde -

: clirler. Belki böyle son bir ham-

ı 
le ile istilayı iinliyebilirler. 

A.D. 
•. ~~~~·-~~~~~~~,w 

ADLİYE 

Eyüplü Halidin 
marifetleri 

yeni 

Meşhur Eyüplü Halidin İkinci 
ağır ceza mahkemesindeki muha
ikeıınesi hi1nnek ilieredir. Halid bir 
umumhaneden kendisine pelis 
lromiseri süsü vererek haraç is
temek, bir batıda Marika adında 
bir ikadının ııene komiser &üsıü. 
vererek çantasını araştırıp pa
rasını aşımıak ve Altın Barlııkal
da Alis isminde bir 'kadının ge
ne zabıta memuru silsile evine 
~P araştırma yapmak ve bu 
Strada 71 lira aşırmak suçları ile 
maznundur. 

Dünilı:ü celsede müddeiumumi 
rruıznu:rııwı suçlarının sabit bulun
du o.unu söy :l!yerek hırsızlık, do
landırıcılık ve kendisine memur 
süsü vemnek suçlarından ayrı, ay
rı tecziyesini istemiştir. IMubak.e
me karar için 'başka ,ııüne bı.ralol- 1 
nuı;tır. • 

Vatan tehlikededir 
(Baftaratı 1 inci sayfada) 

Y ııpılacak gayretlerin birinci
li, entelektüel mahiyettedir: Ka
rorlar ahncık ldzımdır.• 

Reyoo, bundan sonra, 1914 har
bi bida-yetindenberi vahim mu
vaffakıyetstzlilkleri hatırlatmış, 
tırkat nihayet galip geldik, de
miştir. 

Reyno sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

•Her erkeğin, her kadının ya
iC1'Jll(lkta o!dtı.ğumu.z saatin aza -
meti1ıi ""'1aması lıizımdır. Bazı 
milletler, bunu çok geç cınlama
ımılar. 
Kazandıklan feTeflerden son

rıı istirahati hak kazanm'* olan 
iki adam, V eygcınd ve Petain 
memlekete hizmetlerini arzetmiş-
1.eTdir. V eygand, 1918 de Alman
larm Ma.14a ve Parise lıüctımtı
ntt durdurmuş olan Foch'un a
damıdır. V eygand, şimdi, m.v.lıa· 
rebe meydanındadır. Petain, Vey
gcınd ve b<mim aramızda tam bi1 
fikir beraberliği vardır.• 

Reyno, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

•Her hangi bir zô.fcı müscıde e
dUmiyecektir. V cstan hainleri, boz 
gaıncular, alçaklar ve korkaklar 
için bundan sonra uzun sürecek 
muhakeme usulü tatbik olunm.ı
ııcıcakttr. 

Büyük şefimize ve askerlerimi
ze ittmad edelim. Tcıyyarecileri
miz zafere koşuyorlar. lngiliz ha· 
va kuvvetlerine de t~ekkür ede· 
rim.• 
Nujğun bu noktasında, bütün 

ayfuı azası ayağa kalkarak başve
kili şiddetle •lkışla:mıştır. 

Reyno, sözlerine devam etmiş
tir: 

•Geçen harbin bidayetinde, cı· 
ğır topçu ve makineli tüfek ba
lctmından çok dun olmamıza rağ· 
tMm, tutunduk. Bundan sonra, 
gayri dürüst düşman tarafından 
gaz kullanılması neticesindeki biit 
ııılk siirprizle karşılaştık. Fakat 
nihayet muzaffer olduk. 
Eğer her nefer oynadığı muaz

zam rolün manasını anlarsa, bu· 
gün günde 12 saat çcı~cın cımele
Zttin her biri makinelerin önün· 
de yüksek bir heyecan ve ihtiras· 
Uı didinirse, eğer her kadın, her 
erkek yaşadığımız scıcıtin azame· 
tini müdrik olursa. bu sefer de, . 
cıynen öteki harpteki gibi muzaf· 
fer olaca{iız. 

Y aba.ncı memleketlerde, ımil· 
yonlarca erkek, kadın ve çocuk, 
i.stikballerinin mevzuubcıhsoldu· 
ğunu anlamıycı başlıııorlar. Bun
da çok geç kalmasınlar. 
Vatanın bu felaketli wıında, 

Petain ve V eygand'ın bizimle ol
duğundan gurur du11uyoruz. Ver· 
dun galibi Petcıin, Fransız gale· 
besinin nasıı elde edileceğini bi
liyor. V eygand, Alman i!erle'!Jişi· 
ni durdurduktan sonra, bizi za· 
fere tılaştırmcısını bilmiştir. 
Harekatın idaresi, yalnız Vey • 

gcınd' a aittir. 
Hükumet kcırarlannı almıştır. 

Hiç bir hususi menfaatin artık 
aöz söylemek hakkı yoktur. Kew 
dimizi, vatanın felaketleri sevi· 
yesine çıkarmayı bilelim. 

Size hakikati söyledim. Çün
leü 11alnız hakikat, bize hareket 
k>ıvvetini vererek bizi kurtarabi· 
lir. 

Ağabeylerine !ayik olacak 
Fransız a$kerlerine itimad ede· 
ilin. Fransa ve İngiltere, biribi
rile sıkı surette birleşmiş olan bil 
ilci büyük millet mağ!Up edile' 
mez. . 
Frımsa ölemez. Eğer ycınn bt·. 

riai gelir ve bana, Fransayı yal-', 
ııız bir mucize kurtarabilir der· 
se, ona şu cevabı vereceğim: 

Ben, mucizeye inanıyorum, ç;JI 
kü Fransaya imanım vardır.• 

- 60. 

' loş~~~e g::~:ş~!~:n~~!~':':~ ~~r;:~i~!!a~:':.!y:~: ra~ı: ;;=E;E!FıJ~~!=~~fe:~~ • ~f;J!:!~~:;;~i1=;:irfi~ :~!r~re;etn!:ti::: ::i 40 O ta ne pU ive ri zatö r satın alt naca ~tı r' 
mlye uğraşa uğraşa konaktan ay- mazbut bir hayat yasıyarak ba- aydınlık cephesine kavustu.. Jet ve yüksek his çerçevesinde Rengigülün bu vaziyetini m- İstanbul vilayeti ziraat müdürlüg" ünden 
rıldı. Meçhul bir istikamette rınmasına imkan bulunurdu. Bebekte, bir hizmetçi ile yeni izhar ettiği arzulara ayni şekil- sar tekkesi muhitinde tefsire ta-
kırklara karıştı. Rengigül, kendisine karşı gö~- yerleştiği evde asude bir yaşayış de mukabele eden Rengigül ile bi tutan muhibban bunun da To- Fr~ veya İtalyan maınulitınıdan V er.morel marka Ekler 1 

Rengigülün bir an için düzel- terdiği şefkat yüzünden ısındıgı tutturan taze dul, akşamları Be- anlaştılar.. Birbirine denk iki ıun Paşanın Şahver hanını gibi tipi adi sırt vfilverizatörlerinden 400 dane \kapalı zarf usuliyle e1'• 
miye yüz tutan talli yine bu ha- Abdiilfettah paşanın yanından u- bek bahçesine gezmiye çıkıyor, genç kalb, çağlarının bütün lu- tarikatten ayrılmıya azmetmiş ol- siltıniye llronulmııştur . 
.ıisc ile allak, bullak olmuştu.. zaklaşmasının acısını ilk defa du- yanında bir hizmetçi ile böyle gü- zile sevjşm.iye başladılar.. masnıa hamlettiler .. Tosun pa - Mıııhamınen bedel 6320, muvıılklı:at teminat 474 liradır. 
Genç kadının dayandığı destek yarken istikbalini eud!şeli gör - zel bir tazenin celbettiği nazar- Fakat, bu sııvgi, hiçbir maddi şanın Şahver, altı ay evvel tu- İstE!klilerin ihale tarihi olan 24/li/940 iruona ~nü saat 15 ~~ 
yıkılıp önüne yine maceralı bir müş, kqyu koyu düşüncelere dal- lar her gün artıyordu. cephede tezahür gösterınedi. Fa- haf bir hadise çıkartmıştı.. vilayet binasında müteşekıkil ziraat mübayea kaınisyonuna te.l<lı>t· 
ömür yolu açılmıştı .. Şimdi ne mı•tı .. üç senelik evliliği sırasın- Boö-az sahillerindeki yalılara ruk, Rengigülün ikazile etrafın- Meyli babanın tekkeden ayni- ~mı vemıeleri şartnamesi Ziraat Müdürlüğü kaleminde te 
yapacaktı? Nasıl bir hareket tar- da yine dedenin hayatta bulunu- yerleşen zenginler arasında o va- daki dalkavuk wüsiinü dağıttı.. masından az sonra, Hasan baba, Idık edilebilir. (3848) _,., 
z:ı tutturacaktı?. Gerçi elinde u- şu vüzünden Kozyatağmdaki e- kit bilhassa Rumelililer fazla idi. İki genç haşhaşa buluşmalarla aleyhinde bir dedikodu almış 
facık bir servet mevcuttu. Bun- vine de uğrıyamamıştı. Zavallı Osmanlı nayitahtının bin bir vakit geçirmive koyuldular.. yürümüş, T()Qlll paşa takımlari- Kayseri Belediyesi Reisligw inden 
lara, Paşanın muhtelif zamaıı_Iar- büyük anası, kızına hasret çeke- zevkle çeşnilcşcn hayatına çıl - Rengigül, Bebeğe taşınmıya ka- le Kazhreşme tekkesi dervişleri 
da hediye ettiği mücevherlerini rek göçmiiş, Mcrdivenköyü der- gınca israflarile katışan bu zen- rar verirken, bir müddettenberi arasında münasebetsiz hicliseler !Kayseri Belediyesine yüz yetmitıer lira ücretli ilti fen ınetrı~ 
de katınca yekfuı epey kabart- gihında, Şahkulu Sultanın ayak gin insanlar arasında hovardalı- Osmanlı payitahtının Bebek bir cereyan ettiği her tarafta söylen- alınacaktır. İhtisas mevkileri hey'eti vekilece ta.sdik buyur~lm'1:9• 
yordu. Fakat, İstanbul denilen ucundaki Iıtbde defnedilmi~ti. ğile meşhur yeni mirasyediler- Nafi baba muhiplerinin eösterdi- miye baş]BIUllli bu arada. tur. Taliplerin evrakı müsl:>itel~-iyle birlikte 31/5/940 tarihme ,~) 
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