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Muharebe Fransızların Lehine inkişaf Ediyor 
• 
lngiliz tayyareleri Manş'a ilerliyen zırhlı Paris mıntakasıj Vaziyet Vahim 

boşaltılmıyacak ~-~~!!!!!!!!!!!!!~~~ 
• 

Alman kollarını şiddetle bombardıman etti 
Müttefikler bütün -------

Fransız kuvvetleri Cambrai- Valenciennes 
arasında ki araziyi Alm~nlardan geri aldılar 

Fransa ve lngilterede 

bir çok tevkif•t yapıldı 

lngillz Fatl•t partisinin 
t•fi ve mebus Ram· 
say'da tevkif edlldi 

kuvvetlerini sefer-
ber ediyorlar! 

BALKANLARDA 
YENi HADiSELER 

s.,1r ... ıntolr•l•rın INr 
lıcın11i blriıl11a• flhn 
bir hatli .. nin •.Y• n• 
ralcın bir Jarfıanl11 dd 
• • J • 81n ı S.llıonlMJa 
ılvıyayonı:ıı. 

Yazan ABiDiN: DAVER 
IE5) albıılar, bu harpte, 
lg} Avrupanm en h-s 

noktalarından biri ol-
• - -

PAR.İS, 23 (A.A) - Bu sabah K d b•• •• d•• c •• 
to-planan harp kabinesi, Paris mın ~ ana a UtUD agv lr en UStrJ mu ... 
takasını boşaltmamıya karar ver-

miştir. Hiç bir memur vazüesini esseselerini 24 Saat çalıştırıyor 
tetketmiyecektir. Endüstri de ye-
rinde kalacaktır. 

11 Mavıstan 20 mayısa kadar 
eeçen muddet zarfında, Bel('ika 
istihbarat servisi, Fransız ve İn
giliz servislerile i~ birliği halin
de, ordunıın ve halkın maneviya
tını ve a.ksüliımeHerini kontrole 
memur iki yüz Alman istihbarat 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

NORVEÇTE ŞiDDETLi 
MUHAREBE OLUYOR -nıakta devam ediyor. Başka mın

taknların herhangi birisinde çı
kan bir hadisenin veya vumlaıı 
bir darbenin aksi sndasmı Bal - ALMAN TTYY ARELER!NlN BOMBALADIKLARI OS'l'END 

1 l•Hfliluin ateıin• mcıru:a 
lrolan bir Almen leyyorHİ 
mecburi iniıl• harcıp ofıla UJIAJilND.AK atR soıu.Cm HALİ 1 

kanlarda duyuyoruz. 

Çörçi 
Beyanatı 

Harbe gireceğini davul çala -
tak aleme •Iİın etmek yolunu 
tutmuş olan İtalyanın genç Ha
riciye Nazırı, esrarengiz bir mak· 
<atla Arnavutluğa gidiyor. Ha
riciye Nazırının Arna\•utlukta 
işi ne? Arnavutluk, İtalyaya il-
hak edilmiş olduğuna göre, ora Başvekil Avım Kamara-
ya Dahiliye Nazırının gitmesi d k A • h 
lazııngclirdi. Romanın. bu seya- sın a es erı vazıyet ak· 

kında iz•hat verdi hnte sebep olarak gösterdiği cAr
navutluktaki .nafıa işle~ini tel- ı 
luk, maksadı ıs<ı Kont Cıanonun -~~.-....,.·-~----.------.. ,., 
nafıa nazırının işlerine de müda
halesi demektir ki, buna pek ina
nılmaz. Fakat Kont Ciano, Sin
Yor Musolininin sevgili damadı 
\>e belki de müstakbel halefidir .. 
Bu itibarla kaynatasının yerine, 
Arnavutlukta yığılmış olan İtal
Yan ordusunun vaziyetini tetkik 
etmek ve ordunun kumandanı 
ile görüşmek üzere, bu seyahati 
ihtiyar etmiş olduğunu kabnl 
etmek daha doğrudur. 

İtalya, hakikaten harbe gir .. 
cekse, Arnavutluktaki ordunun 
mühim vazifesi vardır; onunla 
Yakından alakadar olmak lıizım• 
dır. Harbe girmeyip de mütte -
fikleri, su nkışık zamanda tehdit 
ederek bir şeyler koparmak isti
Yorsa, Balkanlarda da bir taarruz 
Yapacakmış f!ibi görünmek için, 
Kont Ciano'nun Arnavutluğa sit
mcsi, yine iyi bir tertiptir. 

In9.liz B~veıdli Çö-rçil 
LONDRA, 23 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 
B. Çörçil, Avam Kamarasında 

askeri vaziyet hakkında beya
natta bulunmuş ve demiştir ki: 

Alman zırhlı "u vvetleri, Bel-
( Arkası 3 "ıeü sayfada) 

Al iter iyemiyor i 
Müttefik kuvvetler büyük mukabil taarruza 
hazırlandı, İngilizler şiddetli bir taarruz 
yaptılar vaziyet vehamelini muhafaza ediyor 

1 1 

Reuter Ajan-

ı SAAT: 13 sı askeri vazi
yet halıılnnda 

------ ~ajiıdaki rnalft
mat veri!m~tir: 

Londraya ııelen haberler, Fran
sada müttefS< ordular arasında-

ki gedikin hala mevcut olduğu
nu göstermektedir. Maamafih 
vaziyet çok karan!ıık bulunmak
tadır ve saatten saate oJu-p bite
ni kat'i surette öğrenmek rnad
deen imkansızdır. Vaziyet va-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

STOKH(Jl,'M 23 \ - .. 
Narvik bölgesinde ıornfjell ci
varında şiddetli bir muharebe ce
reyan etmiştir. İki taraf tayya
releri büyük bir faaliyet gös -
termiştir. Alman tayyareleri iki 
defa İsveçte Torme gölü civarın
da uçmuşlardır. İsveç diıfi batar
yalarının ateşine maruz kalan 
tayyarelerden biri Norveç top
raklarına mecburi iniş yapmı.ş

tır. Bir Alman tayyaresinin en
kazı İ&veçte hududa Norrbotten 
mevkiinde bulunmuştur. Bunun 
da mecburi iniş yapmağa teşeb
büs eden hır tayyare olduğu zan
nedilmektedir 

Hava kurumu kurultayı toplandı 
- Ba.şv-eklllrı. mühim n 'L1t:k'L1 - .... 

• ... ., '" 4 

Karşısında bulunduğumuz dünya vaziyeti, havacılığa ne ka
dar ehemmiyet vermek lazım geldiğini bir kere daha isbat etti 

Alman bombardıma11H1d411 kaçan Frannzlaf' .. 

<YITOW A, 23 (A.A.) - Kana- , manda mümkün oldutu kadar ocı16 
da harp faaliyetini sür'atle lzami malzeme imal edilmesi için ll
hadde '7ötürmektedir. Mühlın- ııım ıı:elen tedbirlerin ahnmaıwı:ı 
mat nazırı Hove en klsa bir ıza- (Arkası S üncil ıa11fıu!.a) • 

italyanın _harbe iştiraki 
bir gün mes'elesi imiş 
Kahire, 23 (A.A.) - Romadan 

iEl Ehram j!azetesine bildirildi
Aine J!Öre, İtalya matbuatı artı:lt 
İtalyanın Avrupa ihtilafına mü
dahale edi-p etıniyeceği de~. ne 
zaman müdahale edeceği ınesel-

ıinin mvzuubahis olduğunu yaz
makta ve bu vadide mütalealaı 
ııerdetmektedirler. 

Tiran, 23 (A.A.) - !Kont Ciano 
Draçtan buraya gebniş ve ~od
raya hareket t:tıniştir. 

Amerikanın hazırlığı 
Bir heyet Atatür

kün huzurun
da tazimle eğildi 

Hava kurumu kurultayı 
her yıl toplanacak 

Bugün Ankarada 
Hava teza- Bahriye hüdçesine 1 milyar 458 

ANKARA, 23 (A.A.) - Türk 
Hava Kurumu yedinci Kurulta
yı bugün saat 10 aa Halkevinde 
tonlanmıştır. 
İçtimada Büyük Millet Mecli

si Reisi Abdülhalik Renda ile 

Kurumun adı, mllli 
h•va kurumu oldu 

Başvekil Dr. Refik Saydam, ve
killer, Parti Genel $ekreteri Fik
ri Tüzer, Parti umumi idare he
yeti ve iş grupu idare heyeti aza-

hürleri yapılacak milyon dolarlık tahsisat verildi 
!arı, mebuslar, vekaletler ve mü· 
esseseler erkanı, mafuuat mü -
messilleri hazır bulunmalı.ta idi
ler. 

" Beşinci kol ,, Amerikad~ da faaliyette 

Celse açılmadan önce, yoklama 
(Arkası 3 üncü ıayfada) 

Balkanlara ait diğer mühim 
bir haber de Romanyanın yeni
den yaptığı seferberliktir. Hü -
kümet, be · sınıfı yani 350,000 ki
~iyi daha silah altına çağırmı•
tır. Diğer bir habere göre, Ro - 1 
Dıanya, bir baftaya kadar sefer
berliğini taınamlı)nrak 1 mil)·on 
80o kişiyi sililı altında bulundu
racaktır ki, bn da, Romanyanın 
•Yni zamanda siliib altında bu- , - · ·· -· · · ~ ... 
ıundurabueceği 1r.11netin aşağı \ A s le e r i 
Yukan, hepsi demektir. Roman- 1 
vayı seferberliğe sevkeden iı - vazı yet: 
ıniUerin şunlar olduğu ileri •Ü

l'iilınektedir: 
1 - Balkanların karışık vazi

Yeti, 
2 - Macaristanın meçhul ve 

tiipheli siyaseti, 
3 - Sovyet Rusyarıın l\faca

ristan ve Rütenya hududuna as

Harbin seyri kambre 
muharebesi le 

deği~ecektır 
Y cu:cın : A. D. 

lı.er yığması, 
4 - İtalyanın Dalınacyaya q.. rr==\\ ün akşam geç vakit e-

gaJe hazırlanmakta olması, ~ limize ge~en Alman 
5 - Romanın, Sovyetlerin mü- resmi tebliği ile müt-

dahalcsinden içtinap ederek Yn- 1 °tefik kaynakların verdikleri 
r~slavyava taarruzdan vaz ıe - • gayri rc~ıni habeı·lere naza -
~ıp Fransaya ve Yunanistana ta- ' ran vaziyet: 
_,ruz etmesi ihtimali. 1 1 _ ŞÜIALİ BELÇİKA VE 

.. Herhalde, Romanya, kendisine FRANSADA: J<'laııdre de Es -
buyt;k e~dişeler veren bir koku ; ko nehri boyunda yapılan Al
•lınış ohicak ki, ordusunu tama- 1 man taarruzlaı:ı ~iddetli bir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) (Arkası 3 tıncu SU1Jfada) 

ABİDİN DAVEB • ~ - - ·-

1 
- 1 Londra. 23 \ 

lnglllz tebllil l (A.A.)-Res-
- ımi tebliğ: Al

manlar, Esco Aut mevzilerine mu· 
va'ffakıyetsizlikle neticelenen hü
cumlar yapmışlardır. Yalnız Au
denarde civarında şehri zorlamış
lardır. 

Arras mm takasında şiddetli çar· 
pışmalar vukua gelmiştir. Mevzi
lerimizi müessir surette tutrıııya 
muvaffak olduk. 

Arras ile Lapaume arasında 
. düşman açtığı l!edjkten zırhlı un

surlar geçırmive muvaffak ol
muşlardır. Bu zırhlı unsurlar 
hemcivar mıntakay ··arm.-lardır. 

Bu müfrezelere kı.ı •. hayati nak-

taların müdafaası icin tedbirler 
alınmıştır. 

Fransanın siımali iarkisinde, 
şiddetli hava faaliyeti olmuştur. 
Büyük miktarda Alman bombar
dıman ve keşü tayyareleri, hava 
dafi bataryaları ve hafü otoma
tik siliıhlar tarafından düşürül
müstür. 

ı-;.-~-.-n-t_o_b_ll_i_I 1 (A.~jrlin, ~-
. - man başku· 

mandanlığırun tebliği: 

Flandres'de, Escaut üzerinden 
yapılan Alman taarruzu, 5iddetli 
düsman mukavemeti ile karşılaş
tığı için yavas ilerlemektedir. 

(Arkası 3 üncü sayfada.). 

Silahlı Alman 
Müzisyenleri!. 
Havas'ın blldlrdlllne 
göre, 600 Alman Yu
goelavyadan çıkarıldı 

BELGRAD, 23 (A.A.) 
Havas: Bundan üç (Ün evvel 
burada bir komer verecek o
lan Berlin fl&rmonik orkestra
sının bu konserinden, müzia
yenler Belgrad'a ııeldlii halde 
ıon dakikada vazgeçmiştir. 
Bunun hakiki ıebebinin mü -
zisyenlerin ve bunlara refakat 
eden teknisyen, ııazeteci ven-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Amerikan ıaftıharp 

VAŞİGTON, 23 (A.A.) - A
yan bütçe enciimeni balniye büt
çesinin nonnal ve fı:Yka!Ade tah
ılsatı olarııık bir milyar 458 mil
yon dolarlık krecliyl tasvip •tınif
tfr. 

NEVYORK, 23 (A.A.) - Se • 

kruvazörlerinden biri .• 

nato Azasından B. James Byrnes 
radyo ile şu beyanatta bÜlun -
m~ur. Ne albay bindberg ve na 
de herhangi b ·\.bir tayyareci, 
Birleşik Aınern<ahin harici siya
seti hakkııida söz söyliyecek sıfa-

( Ark.İuıı 3 üncü savtadaJ 

• 



SAYFA - 2 

' 

Y ezan : M. SAMI KARA YEL 

Tuihan sultan, narin endamlı, beyaz tenli 
mavi gözlü, kumral bir rus kızı idi. .. 

Arttk, her kuvvet ve i.-udret 
Rum kızı Mah Peyker Sultanda 
idı . Herkcsın gözü saraya d.ikil
miştı. Sairlcr, dalkavuklar kasi
deler ya ımuya b armşlardı. 

Sultan İbrahim, cilliı&unda, 
virm i dört yaşında idi. Gençti. 
Fakat, aklen zaif olduğu gibi, 
cülüsuna kadar geçirdiği malı -
pes hayatı da orum akıl ve, şuu
runu tamamile dumura uğrat -
mıştı. 

Sultan İbralı.imin mahpusluk 
ha' atında hiçbir QOCuğu dünyaya 
gelmemişti. Ortada Sultan İ'tıra
himden başka Ali Osmana men
up erkek evlat yoktu. Bu bal 
Osmanlı ltanatı içm tehli eli 
idi 

Kösem Malı Peyker Sultan, oğ
lundan bir QOCuk dünyaya getir
mek için çareler aranuya baş -
!adı. 
Eğer, İbrahime bir hal olursa, 

Osmanlı taç ve l ıuıtı yok o
la.bilirdi. Çünkü, p işah yapa -
ca. ortada evlat yoktu. 

!'>ehzade Melımedi dünyaya 
eetiren bahtiyar valide, Haseki 
Tur han Sultandı. 

Turhan Sultan, narin, endamlı, 
kumral bir Rus kızıvdı. Teninin 
beyazlığı, gözlerinin-maviliği son 
derece cazibeliydi. 

Sultan İbrahimi en ziyade tes
hir eden o idi Sultan tbrahimin 
cüllısundan iki sene sonra, Kör 
İbrahim Paşa tarafından saraya 
takxlim edilmi.1;ti. O vakitler da
ha küçüktü. 

O vakitler, paşalar, vezirler, a
ğalar padişaha güzel kızlar tak
dim etmek adetti. 

Sultan İbrahim, gece gündüz 
harem dairesinden çılııınıyordu. 
De\ !et işlerile K&..eın Mah Pey
ker Sultan meşguldü. Padişah, 
carıyeler ve, kadınlar içinde ya
şıyortlu. Gece gıindüz sarhoştu. 
Şehzade Mehmetten sonra, 

SLJ!tan İbrahlmin çocuk ya.p -
mak kabiliyeti arttı. 

Senelerdenberi ,.,,ahpus oklu • 
ğu odada cariyelerden mahrum 
olarak vıışıyan Şuttan İb a dm 
ser 'est kalınca etrafına salmıya 1 
başladL 

Valide Sultan, Swtan İbra!ıi
mir etrafını daha ilk geceden i
tib ren geıı.c, mıistcsna, ı:ar.,,ın, 
c er, servuendam, cariyeler ve 
ka 1.nlarla doh:ıı.anıuştu. 

Nihayet, her kokladığı çiçekten 
bir gonce açmıya başladı. 

Sultan İbranimin cariyeleri 
sırasile dDğurmıya ba.şladılar. 
Şehza..ıı Mehmetten üç buçuk 
ay sonra, şe!L~ade Süleyman, 
on bir ay sonra, şehzade Ahmet, 
bir av sonra, şehzade :\Iı.ırat.. Bir 
muddet sonra Peykhan, Ay§e, 
Atıke, Gevherhan, Beyazıt, Ci
hangir Sultanların be,ıkleri sa
ra ın muhtelif oda1arı.nda sal
lanmıva b !adı. Sultan İbrahinıin her gecesi 

\'e, "'Uildüzil nerıs bir cariyenın 
dcrağuşı.ı ar ında g i:yordu. 

Avlar, günler geçı)'Ordu. Fa -
J.at, ııebe kalan yoktu. Sultan tb- 4 
rahjmden (Ocuk olmuyordu. ' 

ultan tlırabiırJn dedesi uçun
cu Murat da böyle idi. Fakat, bü
vülerl iifuruklerle_ Ona ÇOcuk 
yaptırmak müyesser olmuştu. 

Hatta, i.içilncü Muradın devri 
saltanatınrla aray binlerce cariy~ 
le dokluruhnııştu. İki yüz altına 

sattl&n cariyeler dörder ibin, be
şer bin altına satılıyor olm ;tu. 

Belki, Sultan İbrahim de böy
le bir büyüye uğramış olırbilir -
dl Nalına tarihi ~yle diyor: 

Halkı alem zürriyeti parişahı 
aleme muhtaç \·e müterakıltip idi-1 
ı~ •. 

Güva, Türk milletiılln refah ve 1 
saadetı on altıncı urın crtaia -
rı.ndan itibaren mütereddi "" &e
fih hır hayat sürmiye ba,;l..yan 
Osman oı'!ullaruun mariz ve mec
zup ııesline .aı.uftakardi, 

Kösem Sultan, •arayı çeşitli 
kadınlarla ckılduruyor, her biri
sine iliiçlar yaptırıyol\ oğlunu 
amberlerle, macunlarla takviye 
evlivordu. 

Nihayet, bir ramazan ~ 
bir şehzade dünyaya geldi. Bu, 
ınüsta1<belin küçük avcaı, şeh
za:le .Sultan Mehmett.i. 

Naima U.n1ıi bu şehzade için 
şu k- yazıyı yazıyor: 

<.. Verai pe.rdei kayıptan bir 
şehzade ortaya ı;ıkt1>. 

.M:ehmedin dunya a ~ a
rwy .içmde bir aadet oldu. İıitan· 
bul, Galata, Ü'ııküdac tarafl;u-ı iiç 
gün üç gece enlikler yaptı. 

Fener alayları, me~'ale alay
ları davul dünbele.lder şehuıde
nin dünyaya .:;elişini <ıevkle, ne.:,e 
ile il.ina vesile oluvordu. 

Şairler, yine dalkanı.kluklar.t 
ba;lamışlaı-dı . .Küçük Je,bzadeyi 
Hlll'eti Muhammede te,,;<bih edi
yorlardı. 
Şe 'niya R'i*ie m.elttler dediler 

tarihi 
N W'dı.ıc geldi Mehmet sulbu İ'b

ralıiındeıı 

S..Itan tbrahiın, vazifesini ha:k
kile ifa edıyordu. Ardı, ardına 
şehzadeler, sııltanl:ır dı.inyaya 
gelı ordu. 

V !ide Kosem Saltan memnun
du. Sarayın her odasında bir be
.şık sallanıyordu. 

Artık, Osman oğullarının nes
li tukeneccği tehlikesi kiunilen 
crtadan kalkınJitı. Saray carıye
lerle dolu idi. 

Sultan İbrahim, acay cariye
lenle kanaat geürınemiye baş
ladı. Hartçıen .işittiklerini getır
tiyoniu. 
Bır gün, Sultan İbrahim Üskü

darda geziyordu. Aklı ftkrı ka
dında idı. Dilfündü. Kadıncian a
lınacak hazzin Y'ilcutle mütena
sip olabileceğini t:ı.>vir ettL İs
tanbulun en işman kadınının a
ranmasını emreyledi. 

iBos!:ancılar, çavuşlar, karakul
lııkçular sokaklara dökı.ildu. ls
tanbulun en şl:,-man kadınını ara
mı~ a .koyuldular. 
Nıhavet bıitun mahallelere 

sordular .. Bula, bula iri yar:. bir 
ermeni karısı buldu! Saraya 
getirdiler. 

( Arktı ,,.,..ı 

lmr•lı hapishanesinin 
motörü battı 

Dün kö..,rii önürı<le bir kaza 
·olmuş, iki motör çacpı•arak bun
lardan biri batmıştır. Saat lS,30 
sıralarında Halicten lımana çı. -

Jcan 1mralıCeza e~·ının Azade 

isimli motörü Sirkeciden ;!!elen 
ve ll'de>nbire Şirketi Havrive 
vapurlarının arkasından çtlcan 
Ri.ısuı. al:n 16 num~ralı ınotö -
rilc l.;.uşılaşmış ve lı:aptan ma
nevra yapmıya vakit bulamadan 
Rüsumat motörü Azadeye çarpa
ralc arçalayıp hatıı'lllUŞUr: Kap.. 
tan ve makinist kurtarılmıştlr. 
Liman Reislıiti talıki.kat yapmak
tadır. 

.· IKDAM'ın Eclebt Tefr1ka11: , 

•. PlEIRVINu·AYTEN .·· 
: :,::..~.'° · · .... · v .. : .,.-,$:--: , 
.. • ,.-,: f". ........... ,.. ... :. ' - ·~ . _., .... . . 

Hatke teyu:ye "'elince, onu c;a
ta ara ında aramak lizım ı:reldi. 
Çatı arasında!:i küçük oda ın -
ö olurnıus dantele örüyordu. 

- Teyze, ~te kardeşim A) ten! 
Penin sesine baika ~ir ahenk 

Tennişü. Teyzemu çok severıli 
aınma, bıı e•·in sahibi de •ihayet 
t<'yzeı.i değildi. S.ırasmda bwıa 
bıs ettirınc.itıi de bilirdi. 

Teyzenin elleri iplik ve tığlar 
ile ;;,·Je dolu idi ki, Aytene ıuıcak 
bir tek parmağım uzatabildi, son
ra gene i~ine koyuldu: 

- Ho ı;eldin! .. Buraları çok 
to<lu deı;il ımi? .. Be.il +imenılik
re blum ini hiç sevmem~ Diye 
homurdandı. 

- :VoJ'&'Ulllllkta.r- H•kk-z --

- !Elbette loakL.un var k1lçuk 
hıuımı: 

- Şey efendim_ Adım .\~·ten
dir_, Penin ablam bana küçiık 
luuum demiyor_ 

- Per,·U. caamm istMt~lD.l siy
ler. Sai buraya o dnet elti. Gü
ya brd~ - ' · İL- fferhald., 
hee onun tryze:M ·im amma. s.i
ziu değilim . .Aıına;i karde ıu:di, 
canım gibi sevdij:im karde~ıUL. 

- BiliYorum efendim... Beai 
hos kar ılamıyacağ1nııı da bili-

• 1 
yordum. Bunda da hakl .. ınız. Fa-
kat bir kuecik gözlerinıin içine 
bakarsanız - işte böyle dikkatli 
ltak.a r a111& - fena bir .kız oln1adı
cımı anlarsuuz... Ecer tıeaim yü
ZÜR&dea abla la aruız açılırsa 
ben blvoluruw_ 4auaa ;;iZol te
mia edcziuı lıir Pıı celttek ı.en.i, 

Kadro genişliyecek, yeni 

memur alınac;ık 

l K O A M 

111- - . --,, . 
· ihtikar komis-

yonu dün yeni 
kararlar verdi 
Gıda rr addeleri eti
ketine kaliteleride 

Deniz Yolları Umum müdür- ı 
Iil~nün bu seneki bütçesi ge -
cen yıldan 1,324,328 lira fazla
sile 8.103.993 lira olarak hazır
lanmıştır. İdarenin kadrosu ge
ni letilerek yeni emı.ır alınacağı 
için bütçe 1 milyon liradan faz- , 
la bir miktarda arttırılmıştır. 
İdareye, bü ti.in hatlarda 300 pa
rasız ve 200 de tenzilatlı priımi 
vermek salahiyeti verilmi;iir. 
Ayrıca Van gölü için de beş pa
ras;.z ve 7 tenzilatlı pnmi müsa
adesi vardır. Yeni teşkilat ka
nunu ile parasız sevahat hakkı-

yazılacak 
Dün, valinin rei liği.nde ti

caret müdürlüğünde topla -
nan ihtik3r komisyonu mü -
him ıa.· ra.rlar verm' tir. 

Bütün gıda maddelerinfo 
üzerine fiatlarından başka 
cins \ c kalitelerinin yazıloıa
sı da mecburi tutulacaktır. Bu 
suretle ihtikar olup olmadığı 
kola vca kontrol edilebilecek -
tir. 

İpekli kumaşlar üzerinde de 
tetkikler yapılmış ,.e fiatları 
,·ühclten tüccarlar bu ıııalla
~J lıarpteıı .:ıonra pahalıya ge
tirdikleri ipliklerle yaptıkları
nı iddia etmişlerdir. Bu iddia
nın do ru olup olnıadığını tes
pit l~iıı muhafaza altında tu
tulan kuma~lar mütehassıs bir 
lıe)'ete tetkik ettirilecektir. 

nı tasıyanlar da yeniden tesbit 
olunmuşlardır. 

8Jı:Ll:D1Y:S 

Halk hamamları paresız 
Halk hamamlarında alınmak

ta olan 7,5 ıkuruş ücretin de kal
dırılması •kararlaştırılmıştır. Bu
ralarda herkeı; meccanen yıkana
bilecE"kti r. 

M A ı\.&11' 

Mekteplerde yarın 
karneler veriliyor 

Orta okul ve liselerde yarın 
karneler tevzi olunacaktır. Son 
sınrflarda da imtihanlara orta o- 1 
kullarda avın 2 nci salı, liselerde 
de .30 uncu per embe günü baş
lanılacakıır. Lise olııunlı:k im
tihanları için komisvonlar secil
mesıne de şimdiden başlanıltlll4-
tır. 

lltTJ8&T 

Gümrük varidatı 25 
milyon nokMın 

Mali sen" a nun bitmesine 
bir hafta kalmL,tır. Bu seneki 
gıimrük varidatı ancak 40 .- 45 
milyon lira kadar tahmin edil -
mektedir. Diı'!!!I' senelerin 65 - 70 
mıl vonlıık varıdatına ııörıı 25 mil
' rı'n lira 'kadar bir nok>.anlı;k var
dır. Harbın -başladığı eylul ayı 
b na kadar uç aylık varidat 
ıwımııl olduiiundan \'alnız 9 a\" 
icinde 25 milyon noksanlık ol
muştur. 

TİC.A&ET 

Dün gelen iihalat eşyası 
Dün ir Yanan ve bir İt.al -an 

vaouru pıvasada ceşitlcri azalan 
biı' cok maddelerden mürekkep 
bu• ırk bir parti ilhalat eşyası 
;retirııili;l ro.ır. Bu meyanda bil
hassa ham derı, kala\ , çav. elek
trik malzemesı cıomir eşva. keten 
1nli·~i. mensucat, demir çubuk, 
bo ·a, .kumlu i<a~ıt, n:aibaa mü
rekkl•tıi kimyevi ecza ve nıu
ka\'Va •· .. rdır. 

Elini makineye kaptırdı 
Büviil<:dPI'<!! Kibrit fabrikasında 

oalı<an Ha.san sa elinin bir par
ma~ını makineye kaptırırus ve 
parmai(ının ·arısı kopm1.14tı.ır. 

Yaralı Aımertkan hastahane;ine 
4<aldırılnustır. 

ıuıneınin kızı olduğum için aile
dece.ksinlı. 

Nihayet Ay ten kendini tuta
madı, asabı ge.-şedi ve hıçkıra
rak ağlawıya basladı. Teselli bek
li\'en bir ('Ocuk gibi ağlıyordu. 
Fena halde canı sıkılan teyze e
linden İ!?İni bıraktı: 

- Ağlama kücük hanım ... Ço
cuk olma Avteıı ... 

Aylea burnunu cek.ti; 
- Kusuruma bakma~nı... Elim 

de ti.etil ... Kca 'mi tutamadım! .. 
- Seni öpcr~eın susar mısın? 
- Susarım.... Beaden nefret 

et e)ia... 
- Senden nefret etmiyorum 

mun_ lKazid n oefret ed.iye -
ruaı .•. ller neyse, i'CI öpeyiuı se
ni ... 

Hatice teyze, istemiye htrn1iye 
Per\·inin g-Oz yal"\'1U'ınalarJna ıia
)'ananu)arak A,)'leui öptü.. 

Fırtuuı gelditi gibi geçti. Ay
tea, ctilüp ağlı;arak Hali..., tey
&eye teşekk r etti. Pervın J<ar
dealıalıı befuıdeu kolu ile k~ 
alıİı, odadıw çıktılar. Tel·ze ar
kaJarw.dan baktı ve kendi .k~ -
di:ıe hwnurdandı: ir giiu bu kı
:u öpeceksia ~selerdi inanmaz-

Düu.kı.i toplantıda çivi ve ci
vata fiatları üzerinde de gü -
rü ülmüş 'e bir çok tüccarlar 
ile fabrikatürlcr dinlennü,,, -
tir. Gelecek toplantıda birçok 
tadrler hakkında kararlar ve
rilecektir. -Köprüde tram
vay aktarması 
Yükseltilme esnasında 

tramvay geçemiyecek 
:ıo santun Y~ltileçek olan 

Karaıko • köprüsünde bu ameli
yeve akında başlanılacaktır. 
Yükseltilme esnasında se.vrı.i.;e
fenn aksamaması için yapılmak
ta olan muv:ı.kkat tahta köprü
nün bir an evvel ınşasını temi
nen geceleri de çalışılmaktadır. 
Bu kOprü~ uzerlerindeıı \'"ava
larcian baska otomobil, ot.abus 
ve arabaların da ıı:ecebileoeıl;i bir 
metanetle olacaktır. 

Tramvavlar ise yukseltılme es
nasından buradan geçemiyecek
ler ve <>ktar.ma ile se.vahat :ra
pıla bilecek tir. 

... ...... .. ,,, ..... • 
Küçük haherler . . .. ......... '"' ... . 

* Eı.,.., ki gün 24,30 lirııy4 ka
dar çıkcın altın dün tekrar düş

miye ~lam~ V<' akşam 23,40 
kt<r imnistır. H a!k altın cılmı
ya e•kin gıbi raqbeı qösıermemi
!/J baıladııımdan fiyaılarıı, da
ha da dii•eceqi ıalımirı olunmak
tad.r. 
* Deniz Yolları tıırafmdan qe
mi ı ıu e mii.ltendı lıgi ta.h6il 
etmer~ tw:ere Londra_1la hareket 
ed, takat yollar kapalı o!duqun
dan Parı. te kalan 32 talebenin 
vaziyP.tiıu ögre,~nı.ek ii~re dü.n 
Paris ;efaretimizc telgraf ı:ekil
miştir. Seyalıuılerine det'am ede
mi11eceklerı anlaşılıTııu f/l'ri çaq
rılacaklatdır * .:.,.r1ı,.,.,.tı•ıfo1<i fabril;a re ima
Iatııanelerde pasif ırııidafıuı tec· 
riL1ıe!eri yapılmasma ba .. lanılıııış
tır. İtk tecrübe diin Eyii.pteki 
feshaııe fabrıka.<nnda mımaffa
kıyeı;~ icra olurınıtt~tur. 

dını- Amma onda b gözler var
kea &.ted.iğini yaptırır. Vay ya
nına >okulana? .. Pervinde büyü
leaınh ... Bu küçüğü bir çırpıda 
e\·lendircbiliriz. O bayır diyecek
lerden değil. Ondan sonra da l'3-

hat ederiz. Hi( süz yok, güzel 
kız! . 

Ayten ü t kııtta, bah~e üstün
deki bii.·ük odaya yerlrsti. Oda
smın bir yanında bir küt.iik oda, 
di9 r ,aııında büyuk bir oda da
ha vardı. 

- İste odan A~·ten, eğer !ıeğe
nir,en burada oturur~on. Beğen
mezsen arka tarafta bir odaya 
geçerı;in. Fa ·at su kü~iik odall.ln 
ölaür tarafındaki oda bcoimılir. 
Kü<:Uk odamı da sa.na bırak.ıyo -
runı.. Piyano var, kütüphane var .• 
• Jüsterck kullauır1'. 

- Senin yanında olayıın Per
vlıı her ıaııutn ~ıin .) anında o
lal ııu, \anından Jaiç ayrılmıya
yım. Ö~'le .rahatım k.i •.• Hem bu
ra~ı ne ~üzel. ~u n1anıaraya bak! 
Bur ıdn ı·ok mesut olacağız abla! 

ttı:nd.e dunım1yordu. se,·inç 
n he,·e<-ıın io;inde) di. K""kii gez
...,1ı; . letiL ifinaet(i eQ"a.laruu 

Vapur ve tren 
için müşterek 
biletler 
Y olcul•r için yeni bir 

kolaylık y•pılıyor 
Haydarpa>a - İstanbul arasın

da old~ ll!ihi devlet demir yol
ları ile iltisakı olan diier deniz 
yolları iskelelerinde de müşte -
rek bilet verilmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu usulün iatbikine ilk 
evvela İ~mir ve Bandırma hattı 
için haziı"an avının 1 inci ııü -
nünden itibaren b~lanılaea.lctır. 
Bu suretle şehrimizde vapur bi
leti alan bir yolcu; Bandırma -
İzmir arasındaki her istasyon 
için istedıiH meı-kiden tren bile
tini de Deniz Yolları kişesinden 
ala.bilecektir. 

Bil'llu·kabele meııkur yerler a
ra ındaki her tren istasvonunda 
her mel'ki ı·apur bileti de .;atı
lacaktır. 

Dlı:HlZ 

Batan gemilerin enkazı 
çıkarı:ıyor 

45 sene eY\'Cl bir müsndeme sı
ras nda SaraY'burnu önlemıde 
batan Y( 'latı bandıra) Marilvan
yano \'anurunım enkazı tama -
men çı'karılmıştır Elde edile 
:;oo ton domir hukümete veril
mistır. 

Haydarpasa önleriıxle !ıattk 
duran büvü.k )(=ıi enkazının 
cıkarılmasr da devam etmekt -
dır Bu a livcler ile hem de
mır elde edılmekte ı·e hem de 
Liman sevııısefere tehlike teş
kil eden bu enkazlardan temiz
lenmektedir. 

İki Holanda gemisi geldi 
Almanyanın iSl'ali altında bu

lunan Holandanın i:ki ııemisi dün 
limanımıza gelmi tir. Trajanus ve 
Ganim<>d.es isunli olan bu ııe

miler bo:;tur. Harp sonuna ka
dar mütt~fik limanlarında kala
caklardır. 

POLİS 

Eir çocuk kamyon 

•ltında kaldı 
Şoför Avramın idaresindeki 

3418 numaralı kamyon dün Ci
balillen geçerken Sabahaddin 
admda 7 yaşlarında bir çocuğa 
çaromış \'e muhtclıf yerlerinden 
varalamışlır. Çocuk Balat hasta
lıanesine kal<iıtılmış, l!Oför va
kalan'llı~tır. 

İki zehirlenme vakası 
Son yirmi ört saat içinde ilci. 

zehırlenıne hadıccsi olmuştur: 

Ka>ı 1paı;a<la Pelıli v.ıı.n kuyusu 
90kağıuda 6 numarada oturan 
'Salih 'kansı Hatice ve kızları 
Mıhrınur ve Mihriban yedikle
rı ' emekten zehirleı:ııme alaimi 
qöstermişler ve Be.ı·oğlu hastaha
nesıne kaldırılmL>lardır. 
Şehzade ba~ında talebe yur

dunda bulunan Melınıet Veyis 
adında ıbir ı:ıeııı; köprünün Kadı
köı· ıskele,ınd kı büfeden alarak 
..-edi)li _bir pastadan vapurda ze
hırlenme alaimi gôı;t.,ıımiş ve 
NlJ.nıune hastahanesine nakledil
mi<tir. Her iki hadise hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

,-erle~tirirken onlar dolaştılar; 

ltodrum katına indiler, bahçenin 
en bakımsız yerlerini, bal:ları, 

bostanları gezdiler. Kümeslere, 
ahırlara gittiler. 

Ayten, bö~·le yerler görmemis 
olau afacan kız her gördüğünü 
beifeni~·ar, her şeye bayılıyordu. 

- Burası cennet diyerdu, sa
bahları elimle süt sağacağım! 

Bir aralık •Ordu: 
- Bura ya misafir gelmez mi? 

Dans edilmez nıi?. 
- Gelir, edilir .. 
- Ne iyi ... Demek davetleri -

miz, ziyafetlerimiz de olacak.. 
Hani yolda arabaya birini aldık. 
Nevdi adı?. Onu çoktan mı tan1-
vorsun?. 

- Çocuklıığumdanberi, bura
da komşuyuz. 

- Tuhaf ~ey, komşusunuz ela 
neden bu zaınana kadar evlen -
n1ediııiz? Burada insanın canı 
evlenınek l ler. 

- n.,rhalde benim canım iste
miyar ki, evlerune4'' 

, (Ar"-1 wır.l 

Her sese 
Yirmi beş sene evvel İstanbul

da esaslı bir ti)'atro kurulmasıaa 
.karar verildiği, Darülbedai iş;, 
ba,,ladıji;ı zaman bir tek muariz 
ses du~uldu. Bu ses, kıil başa şim
şir tarak! .. Her şc)·iruiz tanıam 
da bir tiyatromuz eksik! Diye 
haykırdı; tiyatro ve .konservatu
ar yapdma>ına · ddetle itiraz et
ti. Bu seJiı bu )·irmi beş sene ev
velki ses muhterem Ebüzziyaza
de Velit Beyefendinin esiydi; 
Tiyatro ve k llliervatuar açıl • 
masıııa Ebiizziyazade Velit Be
yefendi tak'iyyeıa muhalifti. 

Bereket versin bu itiraza kulak 
asılmadı. A ılmadığı içindir ki, 
bugün İstanbul şehir tiyatrosu 
yirmi beş senelik veriınli sahne 
hayatını kutluladı. 

Bugün İstanbıılda iki yüz elli, 
üç )'ÜZ bin liralık bir tiyatro bi
nası yapılacak. Bu haber duyu -
lunca gene bir nıuariz se. duyul
du, Bu ses: İstaııbulda sanki her 
<ey tamam, bir tiyatro binası ek
sik! Di.vc boğırı~·or. Şehrin1izde 
sıibnaktaıı öııee tiyatro binası 
yapılmasıııa iddetle itiraz edi -
~·or. Bu ses, bugün duyulan ses 
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verilecekse ... 
sayın Bay Ebüzziyazade Velidİll 
sesidir. Tiyatroyu sayın Bay E
büzziyazade Velit liih telıilı:ki e
diyor. 
Eğer Cumhuriyettenberi bu ~.,. 

se kulak verilseydi heyeti veki
le el'aıı Taşhanda içtima ederdi. 

• •• 
Tasfiri Efkarın Ebüzziyazade 

Velit imzalı baıamakalesinden 
soura muhterem belediye reisi
miz ayui ı:azeteye beyanatta bu
lunarak başmuharririn beyhude 
yere telişlandığını anlattı. imar 
planının ilk saflarında yol, has
tahane, stadyom bulunduğunu, 
tiyatronun sekizinci pllinda kal
dıihnı söyledi. 

Bu beyanat üzeriııe Cumhuri
yette Peyami Safa st.adyomun dt 
son planda kalması liızım geldi
ğini iddia ediyor. 
Ebüzziyazadeııin itirazı üzeri • 

ne tiyatroyu sekizinci plana a -
tan belediye, Pcyanıiniıı muha ... 
lefctini nazarı dikkate alıp stad
yomun in~aatını dokuzuncu pli
na atacak mı? ... 

SELAMİ İZZET SEDES 

= 
DLIYE_ve __ M_A_H_K_E __ E ':_ERDE_\ 

80 Kuruşu vermemek için l ay 
apse razı oldu, fakat ... 

''On param varse cıgerirne yapışsınr,, diyen 

Eminin cebinden 4 70 lira çıktı, ancak hapis

anede bir gece yattıktan sonra borcunu öde.ii 

- Kazruıc 'erııisinden 80 ku-
ruş borcun uz ' r ibu 'Pa-
rayı \<"eriniz. 

- Yerorniyeceğim, param yok. 
- Fakat hakkınızda • D>en 

tazük· kararı \-erilmiş... Bu 
ooreu (;demezseniı bir ay hapis 
yatacal-.suuz. 

- On param ,·arsa ci~erime 
yanış;:,ın'.. ·e \d.palım, yatarım. 

Bu et>\·ap zenne, Arapkirli 
Emin, n.('Jddeiı.ımilik ili.mat 
dairesince evrakı tanzim edilerek 
hapishane.,·e yollanmıştır. Emin 
Galata Çe~me •meydanında te
nekecidir. G~n ·enelerden 80 
kuruş kazanç ı·er.~isi borcunu 
Ödemedi_gi için hapsen tazyiki

ne kanır \'erilmiş ve kararın in
fazı için evı·akile müddeiumumi
lik ilamat dairesine gönderil -

mis tir. Za \'ıf ve nahif bünyeli 
olau Emmin ~i,vini;i de ııarasıılı
j!ını teyid edt•cek kadar fakira
nedir. Fakat hapishanpde, ni
zamname ınucibince. Enıinin ü
zeri aranrnca cüzdanında sım 
sıkı istif edilın:;i bir deste para 
çılınuştır: Tam 470 lira! 

Cebinde 470 ra oldugu halde 
80 kuruş vermekten bir ay ha
p' ,,-atmayı göze alan Emine pa
,ravı ,·erirse serbest bırakılaca
ğı haoishanede te'krar hatırlalıl
ıın.ı.•, fakat o, <gene razı olcnam1s
tır. Emin bir gece hapishane
de •yatmı.-;, ertesi gün 80 kuruş i
çin ancak 24 saat hapsedilmek 

SUKUTU 

HAYAL Iİ? 

B' em Jaiç o.kutu hayal. 
Denen şeyi ;:azete havadisi o -
kurkea terrühe ettiniz mi?. 
Ben size bir ınisalini vereyim: 
Eyüp - Ramiz; Ramiz - Eyüp • 
Edirnekapı yolları yapılıyM, 
Diye bir başlık okursunuz. Ho
ıanuza gider, Hele Eyüplü i
seniz dnhn ı;ok hoşunuza gider. 
Havadi~i okunııya başlarsınız, 
ümitle ae,·am edersiniz. Fakat, 
hir noktasına gelir, ha\·adisia 
,u tarzı aldığını görürsünüz: 
•- l"akat, bu iş için tahsi • 

sat yoktur. Ancak vilayet 
ınunzaın tahsisat vermek sure
tile bu işin kabil olnbileceğini 
kaymakamlığa bildirmiştir .. > 

O zaman, girdiğiniz hale iş
te, muhakkak ki: 

- Sukutu hayal. 
Derler. Nanemollaya da bu 

ılerdiıni söyledim de: 
- Ancak.. Fakat.. Sadecen 

ıı;ibi kelimeler olmasaydı, in
saulık ıuü tema diyen •!ikutu 
hayalden kurtıılmazdL. 

Diyerek, ilave etti: 
- Maabaza'yı da unutma .. 

İHTİKARI 

İHTİKAR YENER 

Hükumet saçma lakırdıdan 
ne giinırük, ne ıle rli m al -

ı iktiza ettigini, bu kadar muıl
dette tamam olduıtunu söyli\·e
rek tahliyesini istenti:,tir. Fa-
kat kendisine •hapsen tazyik• 
kararlarının bir a_v hapsi mü~tel
zim ıbulunduğu, 80 kuru:; da 80 
lira da borçlu olsa bunun deı~ış
mi; eceği anla.tilinış ve ancak 
bundan sonra Emin 80 kumsu 
vermiye razı olmuş ve 470 !ıra
sı kendisine teslim edilerek tahli 
ye edilmiştir. Emin hapishane
den çıkarken, gardiyanlar ta -

railndan kendisinden biraz pa -
ra alındığını iddia ettiğinden 
tahkikat yapılmak için aranmış, 
bulunamamış nihayet tesadüfen 
dün bir şahıstan tahsil edilmiş 
olan 300 küsur liralık alacağmı 
icra dairesi veznesinden alırken 
bulunmuş ve sik;iyeti hakkında 
kendisini rralümat ve ifadesi
ne müracaat edilmi>tir. 

Bir memur ihtilastan 
mahkum oldu 

Beyoğlu Belediye ihtisap me
muru 66 y~larında Ali Rızanın 
79 lira ihtilas etmekten İkınci 
ağır ceza mahkemesinde muha
kemesi bitmiş beş sene aihr hap
se mahküm edilmistir. Ancak 
yaşı ve bu paran ödemiş oldu-
7ru nazarı dikkate alınarak ce
zası 2 sene l av hapse indiril
miş ve 33 lira da para cezas.ı a
lınmasına karar verilmiştir. 

mamaktadır. Binaenaleyla loi
:rim 4e arad.a bir sa~mala a -
mn:da mahzur olmasa gerek -
tir. Nanemolla ile konu yer
dam da: 

- Ostat, yeni lıir fikir bul-
ılıun .. 

Dh·erek ilave ettim: 
- İhtikarı, ihtikir yener .• 
- Nasıl şı>y o?-
Dive sordll. Cevap verdim: 
- M\lhlekirlere karşı fiatı 

o kadar yükseltmeli ki, biç 
kimse bir ~ey almasın. Ve fi
atlard.a bu sekilde bir yerdeo 
sökı.ilerek rekabet haliude be
yuna dü -·ün! 

Güldii ve ı:rülerek beni karşı
ladı: 

- Ha~·al! ... 

ERKAN IH ARI" --
BOLLU(;.U 

Sağa sola bakıyordum d., 
her taraf erkamlıarp muhar
rirle doldu, yahut da muhar
rirler hep erkanıharp otdıı. 
Nanemollaya da bunu söyle • 
dim de, şu cevabı verdi: 

- Filhakika fikirlere ve sör 
lere hürmet ederiz amma, seP 
her söyleyene de aldırma. J~
lerinden bazıları sipere ve . 
harp hattına girince onbaşılık 
bile edeıneder. 

A. 
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M h be F 1 n ~ 1 Sı0la" hlı Alman ::~e ,~:f~~~e:. ~~t~~=~~r :::~ u are ransız arı tahta cül.usunun yıldönümü o -

M •• • J • lan 8 hazıranda yapılması mutat, 

1 h k f d 
uzısyen erı tantanalı merasimin \'e büyük 

e ine in işa e iyor fBa.ıtarafı 1 inci sayfada) ~~:ıli:=~~t~r~ne )&pılmama-
ir kimselerin cem'an 500 kişi- Dii:cr taraftan Yugoslavyada, 

(Baştarofı 1 inci sayfarla) 
nim ol.nurkta devam ediyor. Müt
tefik !er arasındaki irtibat hala 
tehlike halinde sanılmaktadır. 

Alman motörlü kuvvetleri, l{e
<ilkten geçmekle. telef m hatla
rını kesmekte. merkezi noktaları 
tahrip etmektedir. Çarpışma mın
takalarını !erkeden büyük mik
tarda muhacirler de vaziyeti da
ha ziyade l[ilçleşlirmektedir. 

İngilizlerin 

ı
' SAAT. 14 l yaptkları mu-

• kabı! taarruz 
neticesinde el-

de edilen Hk mu\'affakıyet sebe
bile fazla nikbinlikte bulunmak 
doğru değildir. Şu cihet tebarüz 
ettirilmektedir ki. bu umumi tab
lonun küç-i.ık bir kısırnıdır. Ma
amafih, İngilizler çok mükeır.ınel 
harp etmektedir. Şimdi ve kadar 
bura,·a ı::elen haberlere ı::öre, 
İngilizler 400 Alınan esir almış
lar \'e 300 Alman öldürmüşler
dir. Bundan başka İngilizler 
bir <;'Ok da tank tahrip etmişler
dir. 

ı SAAT: 15 
Alman mo

törlü cüzütam
larının vardığı 
noktalar hak-

kında sarih tafsilat ;e ek im -
k&_...., rzd,r. Bunlar bir şehıre ;;ir~ 
me>ktc, bu şehri a1m~ oldukla
rın• bildirmekte fakat. bıraz sun
ra bu şehri terke\·!eme1<tediL 

L ındraya gelen haberler, bü · 
vuk • ıkvasta bir r.~kabıl taar
ruza aha gC'çılmemi~ olduğunu 
bildmne'<tec.ır. :M amafih bu bü 
1ill: mubbıl taarruz her dakika 
ba<lıvabılir. 
Manş limanlar 'lllll ai! r bir bom· 

bar::tımana tabi oldukları muha'<
kaktır. Maamafih. bu limanla.
istimal edilemiyecek hale gelmi.; 
deı'!'ildir. 

16 yosu, . g~neral E 
Almanrad-

Gamelin ın m- ı 
- tihar ettW hak-

kında bazı haberler yaymıştır. 1 
Lonciradaki salahiyettar 1' ramız 
mahfilleri bu haberin taT.amile ' 
asılsız ol!luğunu söylemektedir. 
Diğer taraftan İngiliz kun·etleri 
b~kı.ımandanı general Gort'un 
İn2iltereye dzıunü ·' iu~u habe
ri de valanlanıııaktadır. 

· Londradan r A.AT 1 gelen malüma-
S_ ~-7 ta göre, İngiliz 

_ cephesi her ook-

tada muka,·emet etmış ,.e İngi
liz zayiatı olmamı tır. 
İngilider Arras ile Dou~i :ıra- 1 sındaki bölgede ınırkabil hücum

da blllunınuşlarsa da netice he
nuz ö·lrenilemerııiştir 

1 
Rethel'in 

A-'T 18 oarbinde Neu-S 14 : · fchatea.ı'ae ~ıd-
1 _____ 1 detli bır faali -

•·et , kua ıtelmiş olduı:u hakkın
da ,-:.hancı menbalal'döın verilen 
h~berler. Pariste yalanlanmakta
dır. Ne, Aisne üzerindeki Ncufc
lıateau'de ne de Bray'daki Neu
khateau hiç biı 'CY olmuş deı!:il
dir. 

SAAT: 19 
Longuizon 

mıntaka.>ında 
Montmedv ve 

---~Loıuıvy ara.>'ln
da. gece esnasında Almanlar şid
detli topçu harekatı yapmakla 
iktifa etmişlerdır. Bu sabah da 
Rethel şarkında topçu han-katı 
yaoılnııstır. ·- ı Dicadie'de 
SAAT : 20 Alman motori-

ze mufrezelerı 

sız askeri mahafili vativetin 
memnuniyet bahiş bir surette in
kişaf ettiğini beyan etmektedir. 

\ 

ı Reuter bil
SAA T: 22 30' diriyor: Gece 

1 I Namur. Dınant 
------· ve aiks-la-cha-
pelle bölgesinden P'cçen dLİ.\llllll11 
münakale hatlarının baslı.caları 
üzerine büyük mikyasta bombar
dımanlar yapı!ın~tır. Müteaddit 
köprü tahrip edilmiş ve demir 
yollarına ve askeri nakliyata ç<>k 
mühim hasarlar ika edilmiştir. 
Dii(er mühim tavvare filoları Ren 
böl~esinde ve Prusvada havati 
ehemmi\·eti haiz noktalarda as -
keri hedefler üzerıne ba9kınlar 
yapmışlardır. 

l 
l Fransız ge

SAAT· 2245 i nelkur~avı_na-
. [ mına soz sov -

lemiye saliıhi-

lik bu kafilenin bagajlarında tedrici bir surette yeni tedbir -
silahlar bulunmuş olması teş- ler alarak silah altındaki ordu-
kil ettiği söylenmektedir. sunu ve milli müdafaa kuvrnt-

1\lüzisyenleriıı bagajlarında !erini artırmaktadır. Bu ciim-
sHah bulunması üzerine bun- leden olarak Çetnik denilen kuv-
lar ve reiakatlcriııdeki eşhas, vetler yeniden teşkil edilmiştir. 
derhal Yugoslavyayı terketmi- ı Bunlar, vaktile Sırbistanın istik
ye davet olunmuştur. lal mlicadeleleri esnasında kul-

lanılan ~etelerdir ki, bugün ten

Amerikanın 
hazırlığı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tı haiz degildır. Bu be,·anat pa
ızar günü Liııdberg tarafından rad 
yo ile yapılan, ve hükumetçe it
tihaz edilen müdafaa tedbırlerini 
tenkit eden k.oııu ,aya, hüku -
metin cevabını te~kil etmekte -
dir. 

sik Ye daha iyi teçhiz edilmiş
lerdir. Bu kuvvetlere verilen 
vazife, düşmanın, ıneınleket da
hilinde her tlirlü faaliyetlerine 
mani olmaktır. Bövlece Yugos -
lav~·a, beşinci kola: paraşütçüle
re, ha\ adaıı indirilf"cck veya nıo
törlü \1 asıtalarla cephe geri ine 
atlı~ arak ınemlekcti altüst et
ıni~·e çalışacak olan dU~ınaıı kuv
vetlerine karşı liızım gelen ted
birleri almaktadır. 

Yine Balkanlara taaillik eden 
ıni.ilıinı bir haberde, Sovyet Ru::,-

B. Byrnes şunları ilave etmış- yanıu Macaristan ,e Rüte.ıya 
lir: Beşinci kol Amerikada da hududuna asker Jığdığı, bu talı-

yettar zatın hu akşam bildirdiği- harekete geçmiştir. Bilerek veya şidattan maksadının da İtalya, 
ne ıröre, müttefikler. Cambrai ile bilmiverek, Amerıkanın müda- Yugoslavya~a taarruz ettiği tak-
Valenciennes arasında ~xık şid - faa tedabirini geciktirC'nler be - dirde :1-ıacarbtandaıı gecerek Yu-
detli çarpışrrayı müteakip, Camb- sinci kolun en iyi btinatgahı- gosıa, ların imdadına ko,,mak ol-
rai civarına kadar olan araziyi ııe- nı ve en ivi tezgahtarların. teşkil duğu hakkındaki riYaJetl rdir. 
ri alımşlardır. Cambnıi civarın- etmC'ktedır. Fııkat, geçenlerde, bunun aksi-
da, hiı.la ilk devrc:;inde bulunan z t B k b••t • ne a':iala•·da dola~ıp durınustu. 

ıraa an ası u çesı ' · carrwma, şiddetle devam eyle - Alıııaıı propaganda kaynaldamı-
mektedir. ANKARA, 23 (İKDAJ\ıl Mı:.. -a- <lan nknn o şa~ialara göre, Bal-

hi haber alan Fransız askeri birinden) Ziraat Bankasının kanları Almanya, İtaha ,.e So,·-
mahfillerinde \ aıi ~l'!m unll'mi bütçesi ikt.s .. t vekal<ıtince t..s- ~ t Ru' rn. :mılarıııda alıb:ıpça 
Yet itıbarivle Fra otzlar !elline ik edildi. payla~ıııı~lardır \'C So\yct Ru•ya 
inıtişaf etmek!~ oldll,U söylen- ı;ı--------------· kendi his,csine dü~e.ı Bc,arabya 
rnektedir. ya ıııukabd, İtal.~ aularııı Ual -Askeri vazi .. et ma.-~a~· almasın• ımıhalcfet ct. İıli(Jiz bom-
SAAT: 24 : dıman tav·vare

l lerı M·ru !ı-
manların1 doğ

ru nüiuza çalışan Al.;, an : Harı
m m.ı.teaddit defa ser• dalga
lar halinde nombalanıışl.ırdır. B.ş 
kilometre uzunlugunda bir zırhlı 
araba kahı tay\ a"eierımiz tara
fından bomba dınıan edilmiş ve 
m11teaddıt araba ~anmı,tır. Abbe
\ille giden .-ol uzerinde zırhlı 
arabalardan ve bir çok motosik
letli kuv\•etlerden müteşekkil bir 
seri kJl görülrr.üş ve muvnffakı
··etle bombardıman edilmiştir. 

Keza hafif zırhlı iU'abalaroan 
müteşekkil diğt'r '>ır ~.,1 da Ab
beville civarında i:ıir >rmana giz
lenmis olduiiu halı!,-, t .·•vareden 
nılitcsekkil bir filomuz tarafın
dan •-akalanmış ve 150 aııır bom
ba atılmak St:<"etile !>omhardıman 
edilmiştir. 

-<>-----

TEBLİGLER 
(Baştarafı I irıd a11fada) 

Valenciennes ci\'Jrında. çarp~
mal~r vukua ~etmektedir. Valen
ciennes'in cenubu şarki.sinde, 
Fransız kuvvetlerıııin iltica et
mi· oldukları Mo=al ormanları 
temizleı:ınıistır. 

Dusman zırhlı kıtalarının Camb 
rai c~phesini yarmak te:;;,bbl1sle
ri tekrar!~. fakat. d!İ.$mana 
büvük zayiat veniıren Alman 
ordusu ve hava :.Ouvvetleri ara
sında işbır!i'..(i ıle a .• :m bırakıl
mıştır. 

Artoıs'nin "atbinde gediğin 
açılnııs olduKll mahalden kalkan 
Alman kıtala L, \' aten.cı~rınes -
Coılaıs istika. 'tıne d•J~ru ilerle
mektedir. 

Sommeden Meuse'e kadar bü -
tün cephe imtı<ladtnca, uuşman 
muk:ıv=et ~\:iste .nei<tedir. Lie
oe ı.;tihkô.ınlarında. ık[nci modern 
inşaatı teşkil eden Battice kale
si, 2G su.bav ve 600 erden mürek
keo müdafilerıle Alman kıtaları· 
na te;;lim olm tur Namur'un ı 
cenutıu.ndaki ~ plırd~ düoman ha
la müteadcilt k>!eleri elinde tut
maktadır. 

(Baş arafı 1 iııri sayfadc.1 l 
ınuka\·enıctlc Lar~ıla.şmı tır. 

2 - DJ::NlZJ:: DoGltL: Som-
me nehri şhnalinde den.ize doğ 
ru ilcrlemi)e çalı an Alman 
ordularının ma'L.sadı llC'!\ika 
ve Fransanın şiınali garbisiıı
de hulunaıı müttefik ordunun 
)()funu ke .. mektiı-. Alıııaulaı·, 
Fransaya girdikten sonra Pa
ris. üzerine yürümiye çalı~ır -
ken bu mütkfik orduyu, iha- 1 

ta etıneyi nıühinı bir sevkul -
<:e,y~i taarruz addcder'-!k garbe 
teveccüh etmi~lerdi. Alınan 
taarruzu ~in1di garı>tcn ~inıa
li garhirc çarlıe!m~tir. ile -
defi yaln,z ileri :süo. düğü ha -
fif motörlü ku,·vetlerle değil, 
fakat ordu, bü) Cik kısmile 

Manş sahillerine \'ıuarak Bel
çika ve Fransanın ~imali gar
bi~indeki nıi.itt<-{ik ordunun 
ki, buna müttefik sol cenah 
grupu di)·ebiliriı - Soııı'dan 
l\löz'e kaJar uzanan nıütt<!fik 
merkezi ile birleşınesine nıa
ni olmaktır. 

Müttefikler, Alm.anların bu 
hareketini akamete uğratmak 
için muk&bil taarruzlar yap -
ınaktadırlar, Bu ınu.';.abil ta -
arruzlardan bir.i Arra ile Du 
arasında İngilizler tarafından 
siınali garbid ıı, öteki de Kan1-
bre'ye dogru Fr.rı•ısızlar tara
Jından yapılmakt~dır. Müie
karrıp bir \'azi~·etle yapılan bu 
iki taarruz muvaıfak olur da 1 
Fransızlarla bgiiizler birleııir
lcrse, sol cer.ah gruµuoun va
ziyeti (.'.iz,:Jecektır. Alman teb
li~. dü~ınan zırhlı kı 'aları -
nm Kambre cephesini yarmak 
teşebbü•l~ı·i dün de t,;uaı l.n
mıı,, fakat akim kalmıştır, di
yor; buna mukahıl gayri re•
ıni bir haber, Fransız ordusu
nıw Kambre varosl3rına g"~l
diğiııi bildirmektedir. Bura -
daki muharebeler, müttefik 
sol cenah gTııpunuo vaziyeti 
bakımından son. deret:e ınü -
himdir. 

ıni~ efckmi~! 

Biitün bu müheyyiç ve birbi -
rini tutn1az haberler ara~ıuda 
h;,ıııgis.i do~ru ,.c inanılııııla ıa
yıklır'! A' dııılık olan tek nok -
ta, Bnlknuların seınatuıda da, 
bir bC"lcinın dolaşınakta olnı-as.t
dır. Yoksa, Yugo lav~a ile Ro -
ınanya n1üthi~ ınasralları göze 
aldırıp seferberlik ra: .ııazlar -
dı. 

Sovyet Rusyanın Yugo~lavya
J• 1torunıak için, .!\Iacari-.!anı f;İğ
OCincsi rivayetini, buı;tünkü ,-a
ziyette, doğru telakki etmekte 
mazuruz; çünkii en·elki gİİ\t ga
zetelerinıizde (ıkan iki Sovyet 
gazctesU1in makal~leri, Sovyet 
Ru an1n Alman do!'ıt]uğuna sa
dakatini gö.teriyordu. İtal)a. 
Alnıanyanın müttefiki ha.'1 ol
dui(uııa göre, Sovyetlcrin, ken
d!lcrini Almanya ile dtişmaıı va
ziyetine sok:ıcak bir hareketle 
İtalyaya harp ilı\ıı etmeleri ve 
bunun için de Jine Alır.anya ile 
dost olan Macaristanı çiğueane
leri ihtiınali zaiftir. Bununla be
raber ya~adığıınız devirde, her 
şey beklene!>ilir. 

ABİDİH DAVER 

·vaziyet vahim 
( Ba0tarafı I inci sayfada) 

bütün müesseselerden telfırafla 
talep etmi.ştır. Kazır ayni za
manda bütün a/!;•r en<lü.tri mües
:)CSelerile, deniz: leLgilhlar~nın ve 
tayyare fabrikalarının hafta ta
tıli yapmadan gece gündüz ekip 
usu!Lı ile çalışmalarını tavsiye 
eylemiştir. 

l,')NDRA, 23 (A.A.) - Lord
lar Kamarası ile Avam Kamara
sı her türlü an'anevi usulü ter
kederek dün rekor teşkil eden 
bir zamanda milletin tamamile 
seferber vaziyete getirilınesıne 
muadil olan fe\'kalacie :;a!.lhiyet
ler projesini kabııl etmişlerdir. 
HUkiı metin bu suretle nareket et
mesine amele hareketinin siyasi 
ve sendika şubelerile müttııfikan 
karar verilmi,tir. 

- - akınlarına de
v:ır. etmektclir. Fakat, Somne 
mıntaka.ı mlittefikler tarafın -
<4.:ı >ık. bir sıırettc t tulmakta
dır. Dı,er taraflarda olan şerler, 
az 'eva çok ~iddetli top u h-.lm
b·1 Jımanları ile Alnıruı pıv.ıcie 
hucum arabalarının ucumların
dan ıbarettir. 

ı
- - t PJrıs, 23 (A. 

1 Fr nsız tebllj)I A) - Ak5am' 
- lebli~i Şimal 

3 - FRA SADA: Som neh
rinden Möz nehrine kadar u -
zanan müttefikin cephesi~io 
merkezinde Fransızlar, gittik
çe artaıı bir muka\:eınet güs -
tcrıuektediclct'. Bu ceııhe, Pa
ris yolunu kapad ğı !çiıı ('Ok 
mühimdir. Bir· i gün daha bu
rada \aziyel ayni ~ck:lde ka -
hrsa, Frans1zla.rın vazi~·ctleri 
daha salah hulm ' olacektır. 

İki cihetten esaslı endüstri ile 
lüks endüstrbıni şimdi tamamile 
mürakabe eden hüktımet amele
yi de ıstediği gibi istcdıği yerde 
çalıştıracaktır. İhracatın devamı 
i~in bu tedbir fevkalade addedil
mektedir. 

SAAT: 21 
Valencien

nes - Cambrai 
arasında son 
derece şiddet

li •·eni büyük bir muharebe bas
it. r. Bu~ arp med ve cezir hare
katı göstermekte müttefikler 
Cambrai'nın yakınlarına kadar 
arazi istirdat evle~i•lcrdir. 

r 
Ha\aS, as

SAAT: 22 keri vazi}et 
hakkında aşa -

-------• j!ıd· ki ma1ı..::-•a
tı \'eriyor: 

mıntakasının rnl:htelif noktala
rınua bır çok muh.ır>b ler ol
muşıur. lkri k Jharmız Amıcnin 

1 

varn.., .. ır na ka r 'Z!elmt 1 eL~dir. 

Sccian.n c P duşırıanın 

1 oıdaet1 bi t > az.rlı,ıt.ııı mü-
. ·t •akio ·apı. t ıııTuz .ıkım kal-

rnıştır. 

Lol';(W)OU il~ !\b,.,!lc ra .nda 
tooçu ate i teau etli~lir. Bam
barctı an tavvareler· ece ve 
ı:;..ndi.ız buvuk bır faali et ,gijs
termektedır. 

Muamele vergisi bu. 
gün mbzakere ediliyor 

4 - LİYEJ VE NAllHiRDE: 
AJ ııaııJarw, ı·e,ıni lcbJi~Jerin
de iki de a ıı.amnlı lı~çı diklik
Jer1ni Mt;lcdiklt!ri bu kahra -
ıııan kaleler, lı~lit dayanmakta
dır. Bunu da yine l!iin gelen 
Alman tebliği hıtber vermek -
tedir. 
VAZİYE İ HÜLA'iA EDE

LhI: Şimdi bütün mesele 
Kambre etrnfında ce-re~·an e
de.il muharc'h'de dayanmak
tadır. Bu muharebeler mütte
fiklerin muuffakı)'elile ııeti
celenir~e AJıuanJarın t;evırıp 
e>ir etmek İstedikleri mütte -
fik sol cenah grupu, merkezle 
tenıas \'e irtibatı teınin ede .. 
cektir ve gittikçe tehlikeli ol
ıuak i::.tiJadını gösteren ,·azi
yetini ı lah etm:~ olacaktır. 

A D-

Cırmbrai etrafında harp henüz 
ttıebdebıdedir. Iıittefikier ö;tle
den sonra. sabah kavbcttrkleri a
razı.yi iştirdat etmislerdir. Fran- 1 

ANKARA, 23 (İKDAM Muha
birinden) - Yarın meclı.;te reni 
muamele vergi.$ ltan..;nu mü.sta
celen konuşu.ac:ıktır. K zanç 
ver"İSin<le yapıl.ı.cak t3dı!lere ait' 
proje de Hazıraıııian cvvd mec- 1 
listen cıkaralı.tı.ı·. •ı------- -------· 

Bilha~sa kömür madenleri me
selesine gelince, hükumet şimdi 
faalivette bulunmıyanlar da da
hil olmak üzere İngilterenin bü
tün kömür madenlerim faalivete· 
getirmek tasavvurundadır. -

Hükumete müdafaa ihtiyaçları 
irin bu kaııundıtn evvel ittihaz 
edilm · olan kanuni tedbirleri ta
dil ,.e, a il,s:a etmek saLihiyetleri 
de verilmiştir. 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter: 
Saliıhiycttar İngiliz mahfillerin
de vaziyetin vahim olduğu inkar 
edilmemektedir. Bununla bera
>ber. ,·aziyet hiç bir veçhile ü
mitsiz delli!dir. 

Bulonva - Boulo~ne ve ch•arın
da ::nttharebeler cereyan ettiğine 
daır bugün Avam Kamarasında 
Çörçil tarafından yapılan beya
nat Almanların Ma.ns limanları
na doğru ani \'e & ri bir savletle 
bulun<lu.k 1 arını ıılıstennektedir. 

ASKERLiK BAHD~ll..ERI 

Dehşet saçan iki 
muharebe unsuru:2 

Ti YE TAYYARE 
b) TAYYARE: 910 da, Hanov- \ kineli ateşlcrile sarsı!'Tlaktadır-

raya ayak bastı.~ım günlerde, !ar. 
aka:klardan ve ufak mesafelerde 1 Alman tank savletlerine topçu 
uçabilen tayyarelerin vüz binler- 1 ateşlerinin \'e tayyare saldırış -

ce halk tarafın- YAZAN : !arının da ter-
dan a}kışlandı- EmeL/ı' fik <>dildiği an-,. General 
ğına şahit ol- !aşılmaktadır. 

Bu .sekiz aydan-muştum. Bliyilk KEMAL KOÇER 
beri beklenen 

hava muharebelerini caıılandı
ny r, ha\'a kuve,"tleri yıpra
nıyor, ezı!i or, bir gün, men
baı zengin nm Yazi~ ete hakim 
olacal(uıa inanmak lazı:..'11 gelir. 

Harbin başlan
gıcında tayyareler, birer istikşaf 
vaoıı.ası idiler. Harp yıllarında 
büyuk teralcl<iler kaydeden bu 
il-.hın harp sonu inkişafları baş 

döndürücüdür. 
....... gun tay ·are, bir kc~if, tah

rip, nakil Ye _gözC"lleme \·asıtası
dır. ~crsay nıuahcd(-si Alman
yarn taı yarenin bir harp iıleti o
İarak kulerıılmasıııı yasak etmiş
tı. Fakat bu tıcaret sefineoiııin 
baro le büyük zararlar '~ren ta
şurıa vasıiası olacağı düşüııiile
memışti. 

Bu, bir sistem mesele:.i idi. AI
maııv a, aç.lan bu nğırd.;n yürü
yerek ~ünün terat .. l·i.\ı atına -adın1 
uydurabilmı ı i Sinıdi Beşinci ko
lun i;,tıfaJesıııi temin e<lc .. kr de 
ddn<.> !.adar ta Uzak Şarka ,J.Jgru 
uzanan yoku tayyareleri~ r. 

'l'a\ varelerin sür'atı. ıancvra 
kabiİi.Vt:ti, ateşlere karşi muka
verrcti, ucu~ b-ıasıı. arttıkça art
mış ve a ıı;. bu silahlar kor -
kunç i)ır muhurebc UP..:;.~ru ,·azi
; eliue gt>lmiştır. 

Yer, bütün örtiilerile tayya
re nazarına :;eriln1iş en ince 
tafsiı.ı\lı oir harita gibiciir; Her 
,g(irdugunü ta.ş!dti!ı muhabere ci· 
lıazile hesaoına çalı tı 'I . aka· 
ma bildirir. fotol:r~filcr alır, bul
dugu hedefleri bombalar, siliı
hile d&\'er .. Örtüı: oh·cn, gizkn
miven her hedcof tayvare nazarı
na ve ate:;;ine maruz kalabilir. 
30 yıl önce bir ufak arazi dal
<1ası \e örtüsü bütün harekatı 
gizlivebilirdi, bugün kımılda
nışlar da sczilır.ektedir. 

Tayy elerin, son hab0rlere 
ııı ,20t uk ıe· e
fcrler yapmıya kadir olduğu an
laşılıyor .. İtalyanlar, yolsuz Ha
be~standa ilerliyen kun·etlerini 
gökten attıkları mühimmat ve 
erzakla beslediler. Almanlar. 
on yıldanberi S. Ru;yada yapılan 
indirme den01T1elerinin parlak 
ve fiii tatbikatlarını yapıyorl<!<". 
500 .kilogramlık lsombaların ima
line 12 yıl önce b;>şlandığını gör
müştük, bir top mermisi bir bu
çırk ton a)!ırl<ğı da geçıyor. Tay
yare de bunu, mahrekini bi2zat 
çi:ı;mek ~artiyle, hedef ;;ema.sına 
götürmek kudretindedir. 

21 lik bir mermi ile 130 ki
lometreden Parisin dö\-ülınesi 
cihanı ha~Tetlere dü ·ürmüştÜ. 
Bu anda bir tonluk bır bomba
nın bir harp gemisine, bir köp
J'lıiye, ıbir ~ehire atılması dik

kati bile çekmez gibidir. 
Köhne medeniyetin koydu~u 

düsturlar nazariyat saha.sından 
öteve geçemiyor. Haşyet ika et
mek hti,·enler, yaralılar tası ·an 
trenlere, vaziyetle hiçbir al<i-ka
sı ve günahı olmıyan şehirlere 
de bu bombaları insafsızca savu
ruvorlar! Yürüyüş kolları tay
yareler için değerli hedeflerdir. 
Milvonluk odular, yalnız gece yÜ

rüyüslerile hareket hedeflerine 
erişemezler. Cepheye g&:üren 
yollar hemen her an için m~ -
gul<lürler. Motörlii kollar, sıc -
ra.malar halinde · I ·liseler de, he
le örtüsüz arazide, gene mühim 
hedefler teşkil edrrler. 

Geceleyin, Avrupanın asfalt 
yolları tayyar !er içiu birer mü
veccih hattırlar, avdınlatılabilir
ler ve dövülürler lnı:iliz taqa
relerinin bu vazifeye her ı,>ün 
memur edildiğini isiti}·oruz. 

Tahrip işi, büyük ehemmiyeti 
haizdir. Son günlerde gaz ve 
benzin depolarına karşı mühim 
tahribat yapıklı. İtinererlerine 
göre yürüm<>k mecburiyetinde 
bulunan trenler, büyük zararla
ra uğratılmaktadır. Bu vaziyeti 
düşünen Almanya 4000 kilomet
relik en asri asfalt caddeler yap
tırdı. 

Cephane sarfiyatı cephe geri
lerinde daimi bir sevkiyatı istil
zam eder. Cephe yakınlarında 
şimendiferlerden de istifade e
dilemez. Tayareler burada hedef
ler bulabilirler. Bu önemli rol 
hava kuvvetlerine teretW.p et
me>lı.tedir. 

Tayvarelerin hazırlık vaziye;. 
tinde ve hücum halindeki tank 
kütlelerine kar3ı da lE'Sirleri bü
yükrur. Tankları takip eden pi
yadeler bu hava eidcrleriniıı ma· 

Muharip, mestur, siperinde 
mahfuz bubndukça tanare hü
curu· ndan rr.:ı~un gibi:.lir .• ~iman 
ha\o, kuvvetlerinin i~e biribiri ar
dınca gelen müstahkem mruızu
melere teveccüh ederken de 
ağır zayiata u,ılr<-tması tabiidir. 
Müstahzar me\ ziler ateş baraj
larile tayyareleri kar_ !arlar. Bü
yük Harpte 11,000 mermi ile 
bir tay_, are ri..:şürüfüv rd~. Şim
diki has.as aletler ince hesap
larla en sür'atli tayyareleri'! ka
radan diıvülmelerine imkdn \'e
rivor. Karr,yonlar, koşulu araba
lar, toplar ~ollara ba~l dırlar. 
Ye tavyareler taraf.nriaıı güzel
ce dövülürler. Arnzirıcn istifade 
etmesini bikn, muııarebe için 
tertiplenen kıt'ala~ t·n ·are ateş
lerinden çok milli es ır o •. azlar. 
Cckilmc \·aziyetindeki k•l'alar, 
ıntizaınlarını muhafaza ettikleri 
müddetçe, tayyareden lıü:ıı: ük za
rarlar -~örınczler. Tarık ta;ırruz
ları. ta· • .. re ate.,,Jcrile be;lene
bilir \'C\'a dövükrler. Geri ara
zide me\'Zİlenen kıt'alar ortünme
sini bildikleri halde tayyare ta
arruLlarıııdan rnasundurlar. Bir 
ordu la geridekiierin mane\'iya
tını okşamak meselesi mühimdir. 
Cephe derinliklerine dalan \'eya 
Ttaraşütlerden at:lan müfrezele
rin gerilt•rd,• dehşet ika etmesi 
hayrete şiıyaııdır. Gerilerde 
disiplin tesisini daima gözde bu
lunduramıy an kumandanlar elem
li vazi,·etlerlc karşıla abilirler. 
Almanların takip ettikleri usul 
--eni değildir. Polonyada da ayni 
dehşet gc terilmiı;ti. Bu hareket 
tarzının ua nihayet tesirini kay
deceğinde şüphe yoktur. 

Ha,-a bakimiyetinin oynıyacağı 
rol halokında bir nldanberi bir 
~ok ·azılarımla d" iiııdükl~rimi 
izah ettim. Ha,·a mkimiyetinin 
kat'i netice U.zerinde en büyük 
bir tesiri hQiz bulunduğuna dair 
olan kanaatimi cereyan eden vak'
alar da teyid ediyor. Müttefik
ler bu vaziyeti elde etmi~·~ ça
l~. ·orlar. Zaman, tayyarenin 
tahrio sahasının ııenişlevip ııe -
nişlemiyecc~ini aöstt'rcccktir. Bu, 
kahir hakimiveti edinen tarafın 
insafına :kalmıştır. Medenivet 
düsturları, güıiler geldi, •nakşı 
berap• oldu. bin yıllık mamüre
lerin bundan böyle de harap edil
miyeceii;ini temin eden de yok -
tur. Semasını korumıyanların ba
sına ateşler yağar_ 

KEMAL KOÇER. 

f2] Birinci makele 22 rıuıyıs 
tarihli nüshamızda çıkmıştır. 

Paris mıntıkası 
( Ba~ıarofı 1 inci sayfada) 

servisi ajanını tevkii etmiştir. 
Bu ajanların bazıları, Belçikalı -
!arın Aracnnes m:.ntakasındaki 
tank tuza.ü .. n hakkında Alman
lara malumat vermi~lerdir. 

LONDRA, 23 (A.A.) - Kral 
dün akşam saat.22 de feV'kalade 
.>alahi\ etler meselesıni tetkik et
mek üzere meclisi hassı toplan
tıya davet etmi ·tir. 
BİR ÇOK L"lGİLİZ TEVKİF 

EDİLDİ 
Birçok İngiliz tevkif edilmiş -

tir. Bunlardan bazılarının isim
leri malumdur. Tevkifat tamam
landıktan sonra bütün isimler 
neşredilecek tir. 

İngiliz faşist partiısinin efi Sir 
Oswald Wo leyin tevkif edildij?i 
resmen bildırilmektedir. 

inı{iliz parlamento azasından 
vü-z:ba..'1 Ram;;ay, bu sabah tev -
kif edilmiş ve Londradaki Briks
ton hapishanesine sev kolunınuı;
tur. 

Bu tevkif, bugün Avam Kama
ras_nda celse açılır açılmaz bil
dırilmiştir. 

Londra, 23 (A.A.) - Fa!!ist şef
lerinden yedi ~i daha tevkif e
dilmiştir. Bunların arasında bir 
de kadın vardır. İngiliz halk par
tı .nin sekreteri John Becket de 
J>Qlisçe tevkil ..Ji\misti r. 

l:JIU'1''A - 3 

H va kurumu 
kur .!ltayı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

''apılını.:; ve bütün delegelerin 
hazır bulundukları tespit edildik· 
ten sonra Baş,·ekil Dr. Refik Say
dam alkışlar arasında kürsüye 
gelerek a.;;ağıdaki açış nutkunu 
söylemiştir: 
Sarın reisimiz, sayın kurultay 

azası, 
Türk Hava Kurumunun yedin

ci kurultayını açıyorum. Kurul
tavın bu toplantısının, havacılı· 
ğın bütün dünyada hemen her 
meselenin başında alındığı bir 
zamana tesadüf etmesi, her vakit
ten daha fazla vatandaşları ala
kadar edeceğine şüphe wktur. 
Karşısında bulunduğumuz diiL 

ya vaziveti, havacılık hususuna 
ne kadar ehemmiyet vermek IA· 
zım geldiğini bir kere daha ispat 
etti. Binaenaleyh Türk Hava Ku· 
rumunuıı çalı.;ınıalarının da o nis
pette ağır ve üzerine aldığı hiz
metlerin de o derece mesuliyet1 
oldu.~unu gözönünde tutarak ku
rultaı·ın eski mesaiyi tetkik eder· 
ken, gelecek seneler işlerini de 
cilkkatle tespit etmesi lazım geli· 
yor. Bunu bilhassa tebarüz ettir
mek isterim. 
Sayın arkad~lar, 

1935 kurultayında aziz Milll 
Şefimizin bütün vatandaşları ıkaz 
eden işaretlerinden bugüne ka
dar geçen zamanda, dilli\ a hadi
sel~rinin aldıgı. manzara, nıılli 
ha\•acılık meselelerine \-erilen e
hemmiyetin ne kadar yerinde ol
duğunu ispat etmiştır. Hava ha
kimiyetinin, yurt müdafaasında 
O) nad;gı roll1n ne olcfugunu bu
gün bilmi~ en kalmamıştır. Ka
naatirdeyı· Bir müdafaanın ko
runma.sı, 3-.anul bir taarruzun ba• 
şıın!ması, herşeyden e\\·el, hava 
hakimiyetuıi icap ettirıyor. Mem
leketin düşman ta:. prelerine 
kar~, müdafaasında gene tayya- · 
renin yer m.U.dafaasından zıy<iae 
tesiri oldul!unu son di.ınya vaka
yii ispat etm · bulunu\ or. 
Tayyarecl~uııize vl·rdigimiz 

emek ve vcrmiye ça11.,:tıı::ım1z 

v..., at bu noktadan çok verinae
dır. Tür.;. la\ yare kurumunun el
yevm sarfottiğ i emeğin büyük 
ve verimli olduğunu ve bunu 
ütiharla gördügümüzu huzuru -
nuzda sö.~ !emekle sevuıç duya
rım. 

Kurumun yet.ştiraıgi 'üzleree 
genç ve gürbılz tan areci ve bun· 
!arın yetişmesi için meydana ge
tirdiği fenni tesisler ve hava 
ordumuza yaptı/!;ı yardımlar, bu 
iftihar ve sevincimizin birer nü
muneleridir. 

Bütün hunlar, Türk havacılı -
ğına her gün biraz daha fazla 
yardım etmek, biraz daha fazla 
kunet vermek için bizi teşvik 
ediyor. Ve Türk milletini de bu 
cepheden daha afilalı görmek 
:isti v o ruz. 

Aziz aı>ka<iaşlarıın, 
Dünya milletleri arasında biz 

de, göklerimizi kanatsız bırak -
mamak için gücümüzün yettıği 
bütün tedbirleri almak, bıitün 
çarelere ba~urmak mecburiye
tindeyiz, bu zarureti her vatan 
feniine duvurmak ,:azifemizdir. 
\'e bunu kurultavın başlıca ır.e~
gul olacağı bir mesele olarak gi> 
rüyorum. Bu ciı.işünceme izlc.r n 
de iştirak edeceğinize kanaatim 
vardır. Binaenaleyh, kurullav;n 
dört senede bir kere değil, her 
sene tıoplanarak ,-atan:n her kö
şesinden geleıt azalarile kurumuıı 
çalışmalarını yakından ,görmeleri
ni ve tetkik etrr:·~lcrini, niıl.anına· 
me tadilinde göz.önünde bulunduı 
manızı rica e<iecei:im. Ba ~urdle, 
bir sene zarfındaki çalı.:,n:ayı ve 
terakkiyi vatanın her tarafına 
ulaştırmak mümkün olac~ktır, 
zannederim. 

Çalışmalannı:r.da .muvaffakı -
yet diler, hepinizi se,gi ile se -
!anılarım. 

Hava Kurumu kurultayı dört 
vılda bir toplanan, kurultayın 
Baş\·ekilin teklifi üzerine her yıl 
tonlanmasına ''e Kurırm ordunun 
Milli Hava Kurumu olmasına 
karar verdi. Yarın Etimesutla Ha 
va tezahürleri yapilacaktır. 

ANKARA, 23 (A.A.) - Türk 
hava kurultayı adına secilen bir 
hevet kurum reisi Şükrll Koça
~n riy etinde bul[iln saat 17 dt 
Atatürkün Etnoğrafya mü.r.eslıi
deki mm•akkat kabrini ziyaret 
ederek bir çelenk koymuşlar ve 
Ebedi Şefin manevi huzurunda 
tazimle e/!;ilmişlerdir. 

---o----

Çörçil'in beyanatı 
(Bıı-•tarafı I inci sayfada) 

çikada müttefik kuvvetlerin ar
kasına girmişlerdir. Bu kun·ct
ler simdi, müttefiklerin muna
kalatını işkale teşebbus etımek -
tedir. 

Abbeville, şimdi dü manın e
lindedir ve Boulogne civarında 
ve Boulogne'de şiddetli bir çar
pışma vukua gelmektedir. Sa -
hildeki bu çarpı.şmıının ne neti
ce vereccg-'li söylemek ıçın vakii 
henüz erkendir, Fakat, bunun 
vahim mahi.ı ette neticeler dogu
rabileceiii tı ıkar<iır. 
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Istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

839/998 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Firdevs varislerine ilin 

yolile tebliğ: 
Bayan Firdevs Kasunpa.şa Küçük Piyale mahallesi Zincirliku}"Y 

sokağında eski 182 mü. 188 yeni 268,270 numaralı ah.$ap evin ta
mamını birinci derecede ipotek göstererek 8/7 /931 tarihinde 209/ 
11H6 hesap nwnarasile Sandıl(ınıızdan aldığı (300) lira borcu 
29/1/940 tarihine kadar ödemedik nden faiz, komisyon ve masarifi 
ile beraber borç (108) lira (23) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 

numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üze
re tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdi
ği iltametııalıına gönder~ ise de borçlu Bayan Firdevsin yukarıda 
yazılı adreste öldüeü anlaşılnuş ve tebliğ yapılıomamıştır. Meııkür 
kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile ya
pılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Firdevs mirasçıları işbu ilan 
tarihinden itibaren bir buçıı!k ay içinde Sandığtmıza müracaatla 
.ınurislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir iti-

• 
razları var ise bildirmeleri lizınıdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaz-
lar veyahut başlıyan taki!bi usul daıresinde durdurmazlarsa ipotekli 
gayrimenkul nıezkılr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler 
,.)3.kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı, 
ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunlll". (4311) 

B•ndırm• Belediye h•st•hal"esi Baştababetindıen 
Hastahanemizde (35J lira avlık ücretli bir hasta bakıcılıok a

çıktır. Taliplerin Hariciye servisinde çalısrr.._, ve aıpeli) athaneyı ida
reye muktedir olması şarttır. 

Bonservisleri ve vesikalarile müracaattan. (4293) 

• - 62 -
Bu konuşmadan birkaç gün ıeç- 1 
~ .. Bir gün )"İne bir muhib
be ,,_.tım i()n Rengigüle defter 
getiren bir deniş, ummadığı hal
ıie genç kadının iltifatına uva
mıştı .. Rengigül o gün babadan, 
tekkeden, muhiplerden bahset -
tik!•n sonra elenişe bolca bir ni
)·aı. vererek: 

- Baba erenlere aşk ve niyaz 
ederim. İnşaallah yakında bir 
ran uyandırınak için esiii.ne ni
yaz edeceğiı .. Bizi gönülden çı
k.arınasınlar .. 

Demisti. 
NaH baba bu lıabere memnÜn 

oldu. Ve .. ilk a~inieemden, bu 
ıeceden bir hafta evvel R~ngigü-

le adam göndererek muhabbet 
gecesi tekkeye davPt etti.. O ge
ce, Niıfi babanın nıuhiplerinden 
Tiryal ve Saniye bacılorla bir -
Jikte gitmeyi kararlastırmakla 
beraber bunu Faruk Beye ae söy
Jedi.. Beraberce 3yinit·<"n1c i~ti • 
riık etmiye, birlikte tekkeye git
miye karar verdiler .. 

Rengigül, delikanlı ile tepeye 
doğru ilerlerken biitün bu ~-akın 
geçnıi..,j bir anda hatır)anıı~ .. Ken
di kendine: 

- Hey Allahım .. Nereden ne
reye insan neler görüyor! 

Seklinde mırıldanarak Faru
ğun koluna yaslanmıştı. 

İki ı:enç, yalnu adımlarının 

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

ZO Kw 
T.A.P. 31.79 m. H4S Km. 

ztKw 
1129 m. W Km. lZO Kw. 

ı_· ı_T_A_NB_u_L _B_EL_Eo_ıY_Es_ıN_DE_.N .. i l'. 
Beyoglu Kaymakam ve B. Ş. MüdürliLğünden: 

Firuzağa ~ancı sokağında 15 No.lı münhedim evin ceobe dı

varı tehlikeli bir şekilde oldu,i!undan ve sahiplerinin meQlıul bulun
masından on beş gün zarfında maılızıur izale edilmedij{i takdirde Be
lediyece bedmedilecei(i ihtarname makamına kainı olmak üzere ilan 

1 

\ 
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ALLAHIN eALi ARSLANI 

TEFRiKA No. .. 62~ 
' . 

olunur. (4329) 

24 Mayıs Cuma 1111------------~1 Ayşe, muhteşem alayla Basradan 
12,30 Program ve memleket 

~!~Lt.i~f;~:;;g~1:=~ =--·~n.h_is.a.r.ı.a.r_u_m_u_m __ M_ü_d_u.· r.ı.u.o.u.n.d.e.n_..:I Ay~~~~~:~s~n~~:ced~~!- ~u~ ~er~~~!~ş .. ~!~iaddit 
Müzik: Karışık program (p!.), tevazı ve hürmetkar hareket e- yaralar almasına ra.ğmen hakika-

18,- Program ve memleket 1 - İdarenuzin Feriköy bira fabrikasında haziran 940 tarihin- den Ali, onun son düşüncesini ten kahramanlara 15ytk bir surct-
saat aııarı, 18,05 Müzik: Senfo- den mayıs 941 sonuııa :kadar bir sene zarfında birikecek asgari 1200 öğrenmek istedi. te rarpışrn;.ş ... Ve nihayet, Malik 
nik müzik: (pl.), 18,30 Mü:,k: aza:ııi 1800 ton kaınamış arpa küspesi aç>k arttırmı~·~ k.onmu.ştur. - Ya Ümmülmüminin!.. Bun- Eşter bir kılıç darbesile kendin-
{pZ,l, 19.35 Müzik: Türkıtler JI - )1uharnmen bedelı beher tonu 2,5 liradır. dan sçnra ne yapacaksınız. Nere- den ı;:eçerek yere yuvarlanmıştı. 
(Okuyan: Muzaffer Fıratl•), 1~,45 III _ Sütlü inelder için kıymetli biı ı;:ıda olan küspelerin art- de oturacaksınız?.. Abdulah, bir kaç saat zarfın· 
Memleket saat a_"arı, A1·ans ve Dedi. da, u·«t u-ste otuz yara almı.ştı. ö-" tırması 5/VI/940 çarı;amba günü saat 16 da Kabataşta levazım ve , 
meteoroloji haberleri, 20,- Mü- mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılaca:;tır. Ayşe, fikren o kadar perişan lüm halinde Basraya nakledildi-
zik: Çalanlar: Fahire Fersan, Ve- IV _ N'limune her gün sözü ge<;en fabrikatla görülebilir. idi ki: ği zaman, artık hayatından en 
cihe, Refik Fersan, Okuyan: Nec- V _ İsteklilerin arttırma için tayin.olunan gün ve saatte yüz- _Henüz hiç bir şey düşünecek küçük bir ümit kalmamıştı. Fa-
mi Rıza Ahıskan, 20_.30 Konuşma de 15 mLkt..arındaki teminat paralarile birlıkte mezkur kamisvona halde değilim. kat Ayşenin son derecede ihti • 
20,45 l\Iüzi.k. Çalanlar: Vecihe, müracaatları. (4208) Diye cevap verdi. marn ile tedavi ettirmesi saye-
Refik Fersa11, Fahire Fersan, O- sinde, ha"_·atı pek müsku··ıa't ile O zaman Ali, uzun. uzun na- -• 
kuyan: Mefharet Sağnak, Z1.- ZAYİ -lıtanbul İthalat Güm- ı ZAYİ - Beyoğlu Askerlik Şu- kurtarılmış ise de, zayi etti.i(ı 

bes. d l d sihatlerc giri ti. Ve sonra da: Müzik: Folidorurııw.dan örnek - rü"Ünün 10516 numaralı beyan- ın en a mış ol uğum terhis ıfazla kandan dolayı tehlikeyi bfü 
~ k b y - Şüphesiz hatırlarsın. Resu-

le (Sadi Yaver Ataman), 21,10 namesine ait 204495 numaralı 144 tezkeremi ay ettim. enisini lflllah, zevcelerinin kendi ev iş- bütün atlatamamıştı. 
Konuşma (bibliyograj)ia). 21.30 lira 20 kuruşluk makbuzu zayi alacağımdan eskisinin hükmü }erinden ba«ka bir şey ile meşgul Avşe, Medineye avdete razı ol· 
l\Iüzik; Küçük orkestra (Şef: En- . ala _ yoktur. o'-alarını ı·stemezdı·. Onun mu- makla beraber, bir müddet Ab-

K l ) 22.30 , 1 • '· edilmiştir. Yenisinı cagımdan H k"" K p h ı "'' t'er ape ma'lr , " enııe..:et as oy, eçeci iri ma a - azzez ve mukaddes hatıralarını dullahın iyileşmesini ,bekledi. Ve 
t A · ı b ı · 22 50 eski.sinin hükmü olmadığı ilan ı · Ok M ·"' dd · N saa ayan, ıan.s ıa er erı: , · esı - eHuan ca esı o. unutmamak, arzularının hiliifın- onun sedye ile naklroilebilccek 

Müıık: (pl.), 23,25/23,30 Yarınki olunur. 127, 320 t01·ellütlii 1brahim derecede ifakat kesbetmcsi üze-
L . · d · k -ı N da bulunmamak, hepimiz için bir pnograın ve kapanış. Koç Demir ımıte şır eti og u usret rine, harekete karar ,-erdi. 

vazifedir.. Buna 'biaen, derhal 

kumlu toprak üzerinde çıkardı
ğı çıtırdı~ ı dinliyerek yürüdü -
lor. ;\laLi ağaçlorile kaplı ve Hi
sar sırtlarının en muhteşem man
zaralı tepeciğine geldiler .. Faruk 
•cvgilisinin kulağına hsıldadı: 

- Biraz burada oturalım ister-
sen Renc-icrtil?! 

Gene kadm: 
- Kasıl ister.en! 
Der gibi başını yana büktü .. 

Tepe'•· koyu gölgeli gö,·deleri
nin üst kısımlarile tabii, ı·eşil bir 
kubbe gibi kapaklanan ağaçların 
altında oturdular .. İkisi de ses 
cıJ...arnıadan önlerinde uzanan i
lithi ınanzarayı seyre daldılar .. 

Boğ-az. )'az gecelerinin ışıklı 
sükiınuna, dalnıış, Kızkulesi ön
lerinden Semsipa~a kılılarına 
doğru nıehtap, denizin kırışık yü
zünde ı~ıktan işlemeli bir min - j 
yatiir mücevher parçası halinde 
göze gülen bir görünüş ikti•ap 
etınisti. l ." fku kaplıyan mehtap 
nıa\ iliği göniillerin pasını silen 
sihirli bir eksir gibi bu havayı te
neffüs edenleri içten bir tasfi
yeye ıiıbi tutuyor; Ferukla Ren-

ııigül, uzaktaki kırlardan aksedea I 
airustos böceklerinin cızırtısını 
ilahi bir musiki dinlcı·işile ku -
!aklarından içiyorlardı. 

Faruk söylendi: 
- Çok içlivim Rengigül .. İçim

de öyle bir his var ki ... 
Sustu .. Tereddütlü bir ifade ile 

söylenen bu sözler Rengigülü gı
cıkladı. Gene kadın sordu: 

- Evet .. İçindeki hissi söylü
'\'Ordun. NcdC'n durdun? 

J;'aruk genç kadına biraz daha 
sokuldu .. Onu kaybedecekmiş gi
bi bir ürperislc RcnPigülün ko
Jıından tuttn .. Tonunda bir iç 
burkuluşunuıı acılığı hissedilen 
bir sesle fısıldadı: 

• - Seni benden alacaklarmış 1 

ııibi tuhaf bir ön sezişin tesiri al
tında, ım .. Seni tanımadan evvel, 
iı:ki nıasasile çeşitli kadın göğüs
leri ara~ında hırpalanan haya -
tun, se' ginin il hamile mazbut bir 
ön1ür tı-·rçcvcsinc sık1ıştı. Seni 
seyiyoruın ..• Bu sevgi beni sefa
hatin bin bir süsle örtülü iğrenç 1 
•afhalarından çekti aldı .. Tek ga
yem •ar. Seninle meşru bir ra-

bıta tesis etmek .. Yuvamda, he
diye edeceğin çocukların yetiıti
rilinesile meşgul olmak.. İkrar 
vermek, silsilemin ~şmaz hir ıs
rarla takiJt etti&i erenler yolun~ 
da bulunmak. Fakat, şu anda bü
tün düsünceme, benliğime hakim 
olan bir şüphe, tuhaf bir ön se-

ziş, bu maksadıma varamıyaca
ğımı irin için bana ihsas· ediyor. 
Korku~ orıııt1. Rengigül.. Seni kay 
betmekten ömrüm oldukça bir 
havale emel bağlıyarak bedbaht 
olmaktan korkuyorum .. 

Bu sözler, gözleri Boğazın ışık
lı sularında dolaşan Rengigülü 
de tuhaf bir eza ile içinden sar
sıyordu .. Körpecik çağında haya
tın en zalim teerübelerile yüz yü
ze gelen, bu denemelerin içtimai 
lekelerile temiz varlıi:ı paslanan 
genr kadın, yanı başında hıçkı
rir gibi gamlı bir anlatışla apa
~ık tasırvvurlarını SÖ:T li)en, ıu 
anda yalnız kendisi için çarpan 
diğer gam bir kalbin ıneveudi
yetile kanaatlerinin sarsılclıiını 
anlıyordu. 

\Medineye döner, hayatında ona Ali; ordusunda bulunan asılza-
nasıl zevcelik ettiysen, şimdi de delerden mürekkep olmak üzere, 
Ya Revzai mutahhara'ya mücavir Ayşenin maiyetine bir muhafız 
[1) Jile edersen çok iyi olur. kıt'ası tertip etti. Avni zaman· 

Dedi. da Basra eşrafının zevce ve ıuz

Zaten, Avşe için de bundan baş
ka yapılacak hiç bir şey mevcut 
def!ildi. Binaenaleyh, Ayşe bu 
teklifi kabul etti. Medineye dön
miye rıza gösterdi. 

Ali, Basranın beytül.rrıalından 
Av<eye on i!ki bin dirhem vermek
le beraber, Medine beytülmalın
dan da yüksek bir maaş tahsis 
etti. Resulü Ekremin akrabasın
dan Abdullah bin Cafer de, ona 
elli bin dirhem verdi. 
Artık aradaki husumet tarna

nıile kalkmıs... Vaziyet, tabit 
bir şekle l(irmişti. Şimdi Ayşeyi 
muztarıp eden bir şey varsa o da 
(A'bdullah bin Zübeyr) in hayat 
ve sıhhat meselesi idi. 

Hatırlardadır ki; Babasının 
harpten ve muhalefetten çekil
me6i üzerine ordunun it.umanda· 
sını deruhte eden (Abdullah), 
bü>yük bir cür'etle Ali ordllsu-

larından kırk kadın da Medine
ye kadar Resullıllahın zevcesine 
refakat edecekti. 
Ayşe, muhteşem bir alayla Bas 

radan ayrıldı. Emirülmüminin'in 
enırile, bir kaç sa~t bütün Bas
ra halkı kendisini takip ettiAi 
ıııoi, önünde rengarenk bayrak
lar açıldı. 

Ali, Ayşeyi üç konak mesafe
ye kadar teşyi etti. Ayşe, Alinin 
ıı:tösterdiği bu alicenabane neza· 
ketten son derecede mütehassiS 
olarak. tmn ayrılacakları zaman. 
deve üzerinde bir nutuk söyle
di. 

- Ey NA.s! .. Olan, oldu, ~eçell• 
ııeçti. Artık hiç bir iddiam .,e 
hiç bir kim>e ile davam yokwt-

·Arkan var) 

imtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
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