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Veygand, 15 G·enerali V8zifeden Uzaklaştırdı 
Ar.ras, Kambre ve V alansien cephesinde 
çetin ve antidane muharebeler oluyor 

Almanlar Kale'yi çevirmişler 
lngiliz donanmas·ı şiddetli bombardımanla 
Almanların Bulonya'ya girmelerine mani oldu 

Bulgar -Alman 
anlaşması 

üttefik hava fi su 

==-===== 
Alman kıtaJarını ve 
Almanya bütün ihtiyat 

nakliyatını altüst 
motörlü kuvvetlerini 

edivor ,, 

Alh lıefl• misal•,... 
den eonr• lms• eJil
Jiti bilJiril•n enleım• 
nın mahiyel &1• melu•"' 
melüm Jefiltlir; temen
ni •ılcliffl iti a.lianl• 
n lte11• lıoyıyecelt bir 
focienın tohum•nu ilıli

oo etm•ain. 

cepheye sür.dü - Londra pek mühim harekatın 

Y axan : ABiDiN DA VER 

arif esinde bulunulduğunu 
BERNE, 25 (A.A.} - Berlinde 

bulunan bilar~! memleketler ııa
zete muhabirlerine nazaran Al
manyanın buı;ün garp cephesin
de butiın kozlarını oynamakta ol
du~unu Alman resmi ınakaınııtı 
kabul etm,•ktedir. 

Bu rr.akn.ı .• • 
oeı1<ı ae bu.ııunku harekatı har-

e ir taraltan Fran.a ve bivanin alacai!ı şekle baiilı ol<lu-
Belçikada harp bütüa ~unu idrak etmektedır. 
şiddetile devam eder- Bunun 1dn bu han katı harbi-

yeyi idare edenler. motorize mal-
keıı dı"cr t:uaftan da büyük si- .h . , 

~ 1 zerne 1 tıyal.arıı.m Lepsini halli 
~ a;i ve diplomatik faaliyet en h . 
• sa nesıne dıi'kml'ktedir. Fransa-
ı;alıit oluyoruz. 

Jngillere, en mühim siyasi ~ah nın sımalinde ve Bel\·ikadaki 
ıiyetlerinden biri olan sabık na- ! hatekatın. Hitler"in harnkct pla
zırlardaıı Sir Samuel Hoare'yi l nının ilk safhasını teşkil ettıki 
İspanyaya sefir olarak .ıönde- 1 .zannolunm;ıktaciır. l\faama!ı.ı bu· 
rivur. I rada Almanlar, bek emedıklerı 

Yine İngiltere, Sovyet Rusyıı mukave>netlere maruz kalmakta-
ile ticari müzakerelere ıı:irişmek dır. 
iizere, Moskova:;a bir heyet yol- Hitler. planının ikinci saföa· 
luyor. Avam Kamarasında hü- sının da, doj;rudan doltrvua İn-
kümet namına beyanatta bulu - ıııltereye yapılacak bir hücum 
nan Butler, hükumetin SoV)·etler oldui!u zanendilivor. 
Birliiile mün~sebetlerin.i ıslah ALMAN HALKININ lllANEVİ-
etmck için, derhal tedbırler ~1- YATI BOZULDU 
dıg-ını söylemiştir. Sovyetlerın L ~-- ~- ( 

d
.. .. . onu.ı .. , -' A.A.) Tiınes ı:ıa-

biç sevmedikleri ve uşurmıye zetesinin siyasi muharrıri Alman-
çalıştıkları rivayet edilen Çem· !arın bu yaz bir netice istihsal et-
berlayn'ın Başvekaletten çekil· .ınek istediklerini ve bunun için 
mesi üzerine lngiltcre • Sovyet 
münasebetlerinin düzeleceji;i tah- de ihtiyatlarını tehlikeye maruz 
min olunmaktadır. bırakmaktan çei<inmedıklPt·ini 

Yine İngiltere, Almanyay_a yaı.ın;.ktadır. Di_ğer rihellen 
kar ·ı iktisadi abluka sebebile l- zanendildi~ine ııore bir ı·ok yara-

bi~diriyor 

t:ılyan \apur) 0 rıııın kontrolü ~-ü- (Arkası 3 üncü sayfada) Bombardımanlarla •ııkılan -Belçika kİisabalar,ndan biri. 
ıünden çıkan Jnı:ifü · ilal~·an ih
tilafını hallederek Uoma~·ı mem· 
nun etanek için izaıni gayret !iar· 
fediyor. Bu maksatla Roma:;a bir 
İngiliz nıiizakereci!;i gönderil -
n1jştir. 

Budapeşteden gelen bir habere 
l?Örc, İtal)·a, Balkanlara kar~ı 
hit,:bir taarruz eıncli beslı·ınedi
i:ini Halkan de\ Jetlerine bildir
ıniştir. Bu harpte, söılc 'erilen 
teıninata, asla itinıut caiı: ohna -
ınakla beraber, il alı r.11111 bu hare
keti, BJJkan]arı saran ağır ha -
\"ayı biraz ha(iflctıni,lir. 

Mo;kova rad) o;unun İtalı a a
leyhindeki bazı sözleri de Sov -
Htlerin Balkanlara taarruz edil
nıesini i~tcmcdiğine delil adtlc -
dilmcktcdir. Bu bir dercccı·c ka
dar nikbin ~aberlcr ara,ında. ı al
tıaz bir tanesi mide buhınclırnıak
tadır. Bizi kuşkulandıran haber 
•udur: 

•Sofya 24 (A.A,I - Neşredilen 
bır ıeb!icjde A!man heyetı mµ
ruhlıasa.>tnm Bu 1qar, tanla lıer 
iki mem!ckeı için mc n>ıımi ıet 
bah:;: neticeler vereı bir ttı'ifııa
mc iııızq ettiıjini bildirmektedir. 
Mii<akeraı aıtı hafta 11 rnıus:itr.• 

Bu tclıli~ın ııe~redildlği gün, 
Cençlik ba~·raıuı nıiin.:.~rbetile ya
Pılaa n1crasiu1e .:\lnıan srfirin -
den baska Beri inden ta\ ,·arl' ile 
~elen Alınan ıcıı~lik ıe,.k.iliıtı re-

1
1" ,.e maiyeti de i~tirak etmiş -
erdir. 

(Arkası J iir•CIL ,a fada) 
ABIDİ..'li DA \"ER 

ı·ı=t=lmtm 1! Askeri 
Vaziyet 

l- ı 25 mayıs l miııesinde şayanı iş'ar bir şeıı ( 
Fr•n•ız teı.ııoı sabah teblitıi: ııoktur.• Sabaha kadar alınan 

- ·Dünkü - • Umumi ka- haberlerin hülasası qüııün nihayetinde Sommc 11ze- l Alm•n tebllCI rarqlilı, İn-
rinde mev:ilcrimızi takviye et- - - r.ilız • Fran-
tik Ve harekat esnasında bir çok AZ ord11lonnın etrafındaki çen-
esir aldık. C~pl•enin heyeti umu- (Arkası 3 üncu saıılada) 

Hava kurultayı dün 
• • • 

mesaısını bitirdi 
, 

Başvekil delegelere bir çay ziyafeti verdi. 
Kurultay havacı gençli~e takdirlerini bildirdi 

Kurultayı lJugı..;n son umu ni ll~
lantısını yapn~ :şiır. Bu tup!antı
ya kongre tkinci reisı Hılmı ı;. 
ran rı'a~et etnıis \·e bırıbır ıi 
takıben hesao encümeni ıl<' dı
Jek \·e nızamname enc.umenının 

• raporları okunmuştur 
Bu raporlar bazı deleı:elcı,n 

1 · t?:::! arp cephesindeki mu-
~ harebelcr gün geçtik· 

) çe daha şiddetleni \'Or. 
Bu sabaha kadar ab -

ı ııan haberlere &Öre vaziyet 
· \ şt:dur: Müttefikler; Esi.oda 
ı ) cep) l'~intlc bulunan ku\ \:et -

\ Jeriııı. birkaç kilometre geri
,\ JC; ,ıratcjik nokl'1lera çektik! ]eri ve bu •urcılc cepheyi bi
, raı daha darnl!tıklaruıı söy . 

Jü.} urlar. 

(Arkn ... 4 tincii sa ıt'am1zda: 

l~ ....................................... . 

1 Vekiller koordinas
yon heyetleri toplandı 

AnKara. 25 IİKDAM Muhobi
ri:ı eıı) - Baş,·ekıi Doktor Re
fık Saydam taraf ı.cıan bugün 
Tiirk Hava Kurumu Yt·dınci 
Kurultan delegcl<rı şerefine şe
hir lokantasında bir çay zi vafeti 
\'erilmiştir. Zivafett~ :l>leclis re
i. ı Abdülhalik Rencıa ile Vekil
ler. Parti Genel Se.'1 eteri Fikri 
Tüze.r meb'uslar, ha\ a "kurumu 
v<' 1Tathuat Jl'ünoessilleri bulun
n\U' !:ırdır 

'l ur" Hava Kurun u Yedınci 

mütalealaı ına ve bunlara kar,ı
Jık olanrk kurum başkanı Şükrü 
Koçak ve aliıkadar encümenler ta-ı 
raıfından verilen izahata ıttıla pcv-

{Arka;,-ı 3 üııc' ~yfada) 

ANKARA, 25 (A.A) - Koor
dinasyon heyeti bugün saat 9.30 
da toplanarak müzakerelerde bu
lunmuştur. 

İcra Vekilleri Heyeti de saat 
11 de Ba vekil Dr Refik Sa'· -
damın başkaoltğ;nda toplanmış
tır. 

İtaly~, İngiltere veF ransa 
ile müzakerelere girişti 
AbJuka meselesi hallediliyor 

·Ruzvelt'in mümessili Papa ile giirüştü.Müt
tefikler aleyhine nümagişl~r hemen kesildi 

INGiL TEREDE ·ı 
EMNiYET 

TED Bi RLERI 
Telsizli, paraşütlü 

nişanlı, miğferli 

bir casus yakalandı 
Loıı .ra. 25 (A.A.) - Devlet 

ır.ı •• yetını mudaf.;a kanununa 
m· .alıf ağır .suç i:,lemekt~ıı m ... ,. 
un S cphan Held, i.sımli bır 1-.ıth
e Dublin askeri mat. kemesinı.: ve-

Held'in C\'indP verıci bir tel
,iz cihazı. askerı e E rniyetı ha· 
.z evrak. bir parn<iıt, küllivdli 
niktarda Amerı '.an doları Al
nan hava ordusuna ait müteaddit 

(Arkası 3 mıcü sn •ıtarlu ı 

Paris, 2~ 
( Hususı) - , 
Fransa ile tal
ya ara "1da 
Alman,. aya 
karsı mutte· 
tiklerin tatbıi< 1 
eWklerı irktı· 
sad, abluka· 
<lan İtahanın 
mutazarrır ol-
mamasının te· 
mini mesele
leri üzerinde 
cereyan eden 

müzakereler 
neticelenmek 

üzeredir. i\İ 
manya. icin .. -
kı tedbirler 
m~hafaza 
!unffiakla be
raber. İtalyan 
ı tı~adivatının 

ntıu;oli11i. eskı Jnqiliz .84fvekıl ç..ıı.rı..,,.ı. 

;,ı_ü.foı;f.f R~ıuıe
samimi bir müsafa1 ds • 

me!-ii if'ın uza-r.i gavret sarfolun .. 
maktadır. 

Dil(er taruflan İn~iltcre bü • 
kümetı 'Romaya bir murahhas 
~lindt rml"· ve Romada avni mev
rn t.ıt'rınde müz:rlterelere bas • 
lanmıştır. Bu müzakerelerin de 

müsbet netice vermek üzere alo 
du!İu haber \'<' ılıv r. Ma](ı ..ıl
duğu veçhi le İtal) an gazetele -
ri bilhassa ıkıı .. acii ai>Juk~ mcse
lesı doJa,·ıs;)e muttefıklen~ hü
cum ediy<ırlardı. Bu mesele hal-

( .4.rkası 3 üncü sayfada) 

Troçki'ye - - - . . 
suikast Hazıneye 250 mılyon 

Otomıtik silahlı 20 
kişi hücum eHi, ka

tibi kaçırdılar 
Meksıko, 25 (A.A.} - Trooki

nin e\·ine tabanca ve otomatik 
tiifenklerle sılahlı olan yirmi ka
dar kimse tecavüz etmistir. Bun· 
larla Troçkinin adamları arasın· ı 
da .mü:>adcme olmuştur. Müteca
vizler Troçkinin es;.;; katibi Chel
den Hcrd'ı kaldırrnıslardır. Troç
kinin kücük oi!lu Yaralanmış ve 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lira f evkalad~ avans 
Meclis yarın Maliye vekilinin mühim bir 
nutku ile bütce müzakerelerine başlayacak 

1 

ANKARA, 25 (İKDAM Mu • 
habirinden) - Büvük Millet 
Meclisı pazartesi günü 1940 mali 
yılı bütcesinın müzakeresine baş
lıvacaktır. Bu münasebetle l\falı· 
ye Vekili Fuat Ağralı mültl:n bir 
nutuk söy liyerek bütçe hakkın-

da izahat verecek ve mali vazi
yetin.izi anlatacaktır. 

Meclis Pazartesi gününden iti
baren her .ııün toplanacaktır. 

,========================:' 
Başmuharririmiz Abidin 

Milli Müdafaa \"C diğer Veka
letler biltçelerinc ~ 10 senc5i için 
109 küsur milyon lira fe\ kala -
de tahsisat Yerilmesi hakk:nda
ki Jiıyiha meclise gelrnistir. Li1-
yfha müstacelen müzakere <'dile 
cektır. Bundan baska 15 1Ti!yon 
İn~ılız liı a>< kar,tlık tutul~rak 
Cumtı uriyct Merkez bankasınca 
hazim·ıe 250 mılyon liralık fev
kalade avans itasına clai · layiha 
da buf!uıı BaŞYe'kiiktten meclıs• 
giınderılmiştır . 

Daver dün Romanyaya gitti 

• Balkanların son va· 
ziyet ve hadiseleri 
hakkındaki 

, -----<ı>----

Türk Heyeti Lond
radan dönüyoi 

rını 

yazıla. 

bekleyiniz LONDRA, 25 (A.A.) - le ~s 

• Ba;ınuharririmiz İsta.tıbul 
mcbu>u Abidin Daver dün 
akşaın Ron1an)"a)-a mütevecci
hen şehrimizden hareket et • 
nıi~tir. 

Ba mubarririıniz Romanya-
da kaldığı müddet içinde tel-

i kiklcr _upacak, son vaziyet ve 
hadiseleri gazttemize telgraf 

1 ve mektuplarla bildirecektir. 
ı Balkan devletlerinin bugün Haşmulıarrirımtz Abıdin Daver 
ı kinde bulundukları karışı). ve mevcut vaziyet ve hadiselerin 
J nazik ,·azi~·et ve bunun icap - ti içlerine salahiyetle nüfuz 
1 !arından olarak Yugoslavya ve edebilen kudretli kaleminden 
1 Yunanistandn olduğu gibi Ro- çıkacak bu tahlil yazılarının 

I
' manyacta da mühim ihtiyat okuyucularımı• tarafından zevki 

tedbirleri alındığı malumdur. ve merak.la takip edileceğin -
Bu itibarin, Abidin Daverin, 'den emin bulunuyoruz. 

~=================ıc::::======~ 

ve gazetecilerden m.;n•kkcp lb 
kişılik Turk heyeti, Türkivı:<yc 
a\·Öct etmek üzere buRiln ing:ıJ
ter<'den hareket ctmi>tir. İnıtı • 
terede tkametleri 9 .ııün s~ren ıza· 
zeteciler, askeri ve bahr· üslerı, 
muhtelif silah fabriktılan ve bah· 
ri tezkahlan ziyaret etmişler -
dir. 

Yarin: 

e Büyük Harpten e . 
~ ... -~ ... ·. "l 

esonra Almanya•·--·'ır 
--------~: ,it{• 

e Ne idi?' Ne oldu? ·~". 
. --•,.. ... 

1 Y ;z;•n : Selami lz~at -



SAYFA - 2. 

• 

Koca Os anlı 

rum kadını 

imparatorluğunu 

idare ediyord.u." 

bir 

~ziriiizam, kaptanı derya, 
Ddterdar, Şeyhüli.>liim, Yeniçeri 
aga,ı. Sipahı ağası "h ... Kô:;elü 
Mah Peyker Sultanın emir ve 
iradesi olmadı:k(a hı bir ey yap
ını, a müktedir ~illerdi. 

Kı.,em, hem oğh.ı İbrahıme ve 
h~rr. de taşraya yetişivordu. 

h""'kiler, sultan4if, cariyeler, 
w•""'uer ar mdaki. ~ çl.k
ı.r~ ıekabeUeri cp Kösem sul
ı;ın :dare ediyQrdu, ffiç bir sul
tana, hıçbır ha.>ekiye .. Hiçbir göz
cieyc ve. ·a;;i!teye mel'.dan vermi
yon:ilL 

.ı.nlı İmparaorlııjunu Wr 
Rum ka<l uı idare ediym-du. Sul
tan İlırahıın, hemen bütün gün -
!erini, gecelerini ~itli gıizel ka-
dın • . geçiı"ıy cm. 

' itan aiı · da-nnalı: lııll -
miY-Or-d.ı. Oğlu Şekzade Melııne
dm sütninesine de göz koyrnu.ş
tu. Bu, dit.nine bv. ağ.., 3üft.. 
bı.ıl a~anın yetiştirmesi idi. 

Siınbül ağa, k.ız.ı. bakir olmak 
üzrre akitlı:i para ı e dört yiiz 
kuru a ah~ı,tı. Lakın, bakire o
larak aldığ. bu k.ztian vaktinden 
eV\·e! bir çocuk dünyaya geldi 
Demek,· kız 'bakire degildi 

Sünbül ağa, esasen had;:ı:n ağa
sı ıdi. Kız 'ba;;ka blrlsinden g 
kal Fakat. • kı-

z """ iaız:ac-a-

., bı.il ag.ırun « 
cuk d-Oğurdukt 
sara;'t< sütnine ver Su: tan 
İbrıthlıni.n göz koyd - u sıitnıne 
işte ıı orpe ve, ıtti:zel kmiı. 

G<onç sütnine, 1(\Jlmclcrinin kıv 
rakl..:ı, tatlı ve, baygın bakı,la
rilc- · taıı iiıııcahi.min dikkat_.. 
Z'll.rını çekmişti. 

Fakat. çok kıskanç olan Turhan! 
Sultan, SaJtan İbnıhımin b , •a
mimi teveccülıü11un farkına var· 
mı.şt•. 

Sultan İbrahim, heınen günde l 
be-< n kere ~ğuna ;:ormek ve, 
RYmek vesilesi sütninenin ya· 
ruaa geliyordu. 

Genç sütnine, padışahın ken -
d · ne göz koyduğunu anlam ş
tı. Sultan ilıra"him dairesine &el-

i n 'bütün h!ag u ele 
a"tn or. Terbiye lfıarıcıne çıkma -
dan -:!uru ve, oyn~k bakışlarile 
padı ·ahı mestediyordu. 

.:> tan \!ıs , - !liMye ta-
mamile a k baglarw tı. Fakat, bu 
hali gören Turhan Sultan kıs -
kaıç~ınaı yerdiğı ~yetle et-
nıfa l.ıruya baı;ladı. 

Sı..;tan İbrai\ıirn, artık wtnine-
e m tela Oaımla dii-

kalkmıya oaşlır.mıştı. 
Tuıiıan Sultan, Sunbül ağayı 
rnnma dav·etle: 

- Ağa, bu stitn.incyi saraya 
takdimden k~in nedir?. 

Dcy ince, hadmı. aJ!;ıı;ında ,a -
fak attı. İsi anlamıştı. Zaten ağa
nın maksadı da iİiikiırdı. Evliit
lırtı va tasite pedişalı ve saray 
nezdinde aıevkiİlli yükseltmekti. 

Fakat, Turhan Sultan.. afta' ba
sı ·ordu. Ağa, cevapsız kaklL Ve, ı 
sustu. La'kin. Sultan hanım, telı
ditkar bir lisanla sözlerini tek- \ 
rarladı: 

, 
Pek sevmediğim, hiç de h~

n1a ..-jtm.iyen Raüiıı arka:cla..;ı Ba
ha A ytenle misafirleri baJıçeııln 
bir ~öşcslne ;;ölurdıi; Raifle ben 
çaYll"a kadar uzandık. Bi•denlıi
rc, kafi kararını \'erıniş bi.r a
dam tanı ile, dık ve sert dedi ki: 

- Pervin, bu garip vatlyd.in 
devamı ikimiz için de giiliü.ıç. 
Sanki arada bir şey ~"'~ t.ir 
~C) ulıwyacakmış gibi davraru
yonız. Halbuki b.ir giia evlene -
ceğiz, öyle deiil ıni? 

Buz kesildim ... Neden? Kalbim 
ııaaddten taşark<>tı tll'ffıt bw; ke
siliyomm? •. Sesinin ihtizazların
.. •Seai sevaigi i biliy,..._? • 
Diyen alıenk de var. 

Ck\ap •erme4ea cvwal ıiiİD
ılü , bir giil koptt ım. Senr 
leSlhıl. litrj:, cı;.ck cevJp \ erd!nl: 

Ağa, 'bu, sütnineyi saraya 
takdimden kasdin nedir?. 
Ağa. mutereddit bir lilenla: 
- 3ult:ırum. ne olabtıir .. Ca

nım uitnınaza fed ·. Sult-
ma hizmetten ba$a ne niyetim 
olabilir. 

Di•·el>iidi. Turhan Sultan tepi
nivord u,:,Pağırıyord u: 

- Tez elden bu, km al .ve, 
Cit!.. 

- Gi>züme gözükme. 
Sünbül ağa, şaşırmıştı. Nereye 

11idecekti. Tamamı!e saraydan mı 
· acak:tı. !.. Sıinbiil ağa. a-

clııu ına.kla beral>er, ev "tl.ığı-
na vurgundu. 

Harem a "'"• evliUı,<!ını tat -
min için başlr.a tarik ele almış-
tı. Yalnız, orıu, .evma, okşa -

ak, ve başka suretle talim.in et
mek hareketlerile hırsını temin 
ve, ateşini söw:iürmı.i~- oluyordu. 

Fakat. Pad ah emre ·yince 
nasıl kızı saraydan alabilirdi? Son 
ra, padişah ne derdi?. Mutlak kel
! · ı vururdu. 

İki cami arasında beyn.amaz 
kalan a)!a, Turhan Sultana ne di
yece"ıni şaşırmıştı. Sultanın söz
lerıni d::ıliyerek krzı saraydan al
sa, Sultan Pbra:him, biç wrınadan 
mı=Ut'.lt:a'ı. kellesini uçururdu. Al
nıasa, bu, sefer de Turhan Sul
tanın hiddetine uğnyarak vü -
cü.dü ortadan ka lk•miı. 

~ga, bütün gece l.yumadı. Sa
bahı dar yaptı. Sabahleyin er -
itenden ıremi hümayun dai:re
sme gcl1L Sultan hanımı ı:i>rmelc 
istedI,ilı;ni' arzeyledi. 

Tıırhaıı $ııl aP,ayı huzuru-
na kabar eyledi Ağa, ağlıyarak: 

- Sultanım, ernrıııız b&'i= ü
zerine. Fakat, pau:şalıımıza ne 
cevap verebilecegim .. 

uıce; Tul'nan Sultan kö -
pürdu. Ve: 

- Bunu evvelce ne.ıı;ı:ı diiı;ün
meain?. Hınzır ar-.p .. Şimdi de 
çareler arar durun •• ın!. Al ııı< di
yurum -ııı sana '. o~xıı. 

SLnbül aga, heyecan a, Su.itan 
hMı mın hu:ı:unınddn uzaklaştı. 

a> ba:;ına d.ar gelmı;,tı. • e 
•· • nac~ .n ı bilıınyon.I ı.. 

V.aiid" Sı.ıltan, ( ~ ) ma-
ce.ı.· m l.ark1n:ıa ~uı. 'l'w·b.an .Sul
taııın saraydaki ar•an ni.ıfuzunıJ 
kırmak .i.Çin sJ.tnineııin rnevcu
dwf'tını hoş görıt)YJrdu. GW,ae.. 
lenu buine d"'iır.esı Kııiı;em 
Suitanı ışirıe .. ~elıyo.:du. 

Fakat, Turh Sultan pad.i.;a-
lo.ın ı:ıezrl .. <>e ia ca ıı ·· uz sahi
bi .idi_ H diledı,il;ini aptımııya 
kail idi. 

Kösem Sultan, Sünbül ağayı 
severdi. Z en, Sü b af;a, Kö
seın Sultanın b•!II '"'ı .idi. 

Turhan 3ultan, sı.itaınenin ha
rem dairc~ındcn nzaklaı;ması i
cin cenkleşıyorJu. F'akat Sultan 
İbırahi.rcin fazla .pt.iüsn~ karşı 
koyırın yorou. Yaln -z, tnineyi 
ortadan yok ediyor &$ka dai
roel,.rde saklıyoruu. 

Turl'ıan Sııl'tan, Sutnmeyi ze-
1ı.ı • .,ır.ıye karar verdi. Muhak
ı<ak ;urett" zehirli)·ecektı. Bunu 
hal>eı: alan Si.inbül ağa., """'1'dı. 
~ ... Valide .s..11-nın b.ıuu -
runda aldı. , 

Aµ Valide ltö:;eaı. Sul.Laaa, 
ai!lıvantk: 

(,'\rko<> var) 

ii -
itBftll -~·~ hilrJlılL 

i iste-
dene 

l:n '"- ııey 
med leaı-ı1'1ir. 

ltaif uz 
rr .. bir şeyi 

görme)> istiyordu, nasıl ki, hen 
IW:az "' ·el •eslııde bilmediğim 
bir ihtizaz du ·n1u~tuın. 

İtidalimi mahaftrzn için öyle 
g.ryn:t sarfettim . i, acftia mer

. iın. Ü1Bi4i i lı;ınldı, 
'la!...sızlıondı. ~t mi 

Son istimlak muamelesi 

de bitmek üzere 
İstinyedeki •mi tamir !•i-

ka ve h urıda y apı.la:ak ye-
ni tesisatın projeleri ırlanmış 
w t~kik için Vekilete ~cıeril
mi-;tir. İstinye looyunun fabrika
nın karşı:;ına tesadüf eden sahi
lindeki araziden bir kısmı istiıın· 
lal: edilmiştir, bir t:ısmının sen 
muamelesi de tapuda ~i.ilmek
tedir. Deniz itfaiye teskilatı da 
ba sahilden 'bacıl<a yere -gid~
tir. Bu vcrl~e yeni tamir atölye
leri ~olunacak ve koy hir ta
n= fabı ikası h.alirıe getirilecek· 
tir. 

Tnzla ile Pendik arasında ktıru
lacak yeni ter anenin tahsisatı 
hakkında da An'karada müzake
reler olmaktadır. Bu i.ş M,;ln An
braya ~n deniz-yolları umanı 
müdürü buıı:üıılerde şe!ırimb:e 
dönecektir. ' 

a L&DIY& 

Dört sincm•y• 
verildi 

ceza 

Sinema ve tıyatrolara haddi is
tiabileriaden fazla ~~ri al.ın
ıınası memnu olciui!u lıal<le bil -
hassa pazar ve tatil gi.ın!erile ge
celerinde bazı sinrnnalar<la ·bu em
re riayet olunnıad.ı,ğı ıı:örülmüş
tür. Bu etnre muhalefctlerınden 
ve ayrıca kiıçük yaşta ı;ocu.k al
malarından dolayı da muhtelif 
semtlerde oort sinema paca ce
zasiylc tecziye, olunmuşlardır. 
Bu hareketler tekerrlir ederse 
nurvarl..aten kapaıı.ac.ık!;:ı .. rdır. 

-----o>----
ÜNi E ESİ TIS 

Dün derslere nihayet 
v rildi 

Ünivcrsilenin bijlün Faklilte
lednde dw1 son dıersJ.er yapılmuı 
ve 1939 - 1900 }'ılı teJ.n.s0ttıua ni
havet verılmistir. 

Bu münaseb~llc Hu.ku.Jc Faclcül
tesi tali."bekri rektör, dekan ve 
,:ıroieWı:lerılc bir arada re&iın çek
tirıni.:;ler ve Üni;·.,r:.ı.lP .ıueı-><.ez 
btna&muaı.ı lCbed.i. Şefimiz- Ata
tu.rk ile .Milli :;climiz İsmet İn· 
önunün bü;tlerinc bu·cr buket 
koymuşlardır. 

Unh~rsiteııin biitün Fak· e
l Tınde imtı!ıanlara da ayın 31 in
de başlanılacaktır. 

Mı\ ARİF 

Listt ve ortal•rda im'i-, 

han neıiceleri 
$ehrLmiz&eki orta <>"kullarla li· 

seıcri.n son sınıflarından ı:ayri 
tekmil stnıff-~rın<la dun imtı"han 
nctıccleri t<•bli~ oluıımu.ştur. 
Di~cr taraftan bütün ilk mek

teplerde yarından itibaren tatil 
olunaca:klardır. Beşinci sınrf im
iha:nlarına ayın 31 inde başlarn
lacaktır. 

Altın mütemadiyen 

düşüyOf" 
Altın mütemadiyen düşmekte

dir. E"""'lk.i gün 23.W oları fiyat 
dün 22,60 kuruşa /kadar inmiı;
tir. 

kal. Bana gelince; bana: ·S~ai 
se\·miyorum • diyeceğim güne 
kadar kendimi aişanlın te!Bkki 
ediyorum. 

- Doğru değil. 
Hcyec:ından örper~·erum; se

sim kulaklarıma yabancı gclıyor
dn. Belki de •oğukkanlrhğımın 
sahte oldugıaıu sezdi: 

- S<."11 bllir.>in Pervin, dedi. 
- Kinı~e farkına vnrn1asın. 
- Kinıse arkına varmaz, hatti 

. -ttlteı.,.ııan "le; u. seain 
hl ve vrıadaıı .. üphelenmiye 
imkan )'llktUI' ki ... Bai kim ıı:ör
,,. i >i eski der, başka bir 
~ey d :: Cfltez. 

i_ ni ar'szaıek; bu ni .. 
,Jtlı"1lı:ıal;t:ııa zi> a.de iki iz:ıı.de -

o ... ..wı.:, a>ı. Fakat büLiin bun
lara ı-a~ıauı ~suduuı. Bu konuş
W<iauzilaıa sonra Raifin içi biraz 
daha rahatlad,. 

Raifin gcııçlii:i çal~lllJkla ~ç
mişti, fıu yaşa kador niç bir ham
le yap.aına?w~tı, dainıa a~ır h~
lı ya.~aını .... u; bu3iin bunTal 111 a
eNnt çk.-mak i>tiyorıh.ı. Arlık 
\'ltf~m1y1"" mel..-tep bçlmn gibi 
rriıt rife Mıhı. 
Aımeoi """"'1tllll~ , Etrafım ne-

t.K:DAK 

ithalat ve ihracat 
faaliyeti arbyor 
ln_eoittere ' araınızMki ti -

t•et anla~mesmın mec1ib ta· 
rafıotlan tasdiki ile ticari mii
ııasebetleriu daha çok artaca
ğı tahmin olunıruıktaılır. İnr:i
!jz iaşe nezareti tarafından ku
rulan ithalat şirketinin ılli.l -
ıncs ri bugiinlerde lıeklea- ) 
nıektcdir. Bunların mühim 1nli-ı 
bayaata girişecekleri tahmin 
olunduğundan piyasada şinı • 
diden iıa%JrllklM· b~mı•lır. 
Diğer taraftan Almanya gi

bi aramızda ticaret anlaşma -
ları olınıyaıı ınemlekcllerle ti
caret münaselıctlcri temini i· 
çin ç-S.anlaa karan:ıae üe - , 
r ne tiiccarlannuz dedı Al
ınan ınües~cseleri ile mulıa -
lıereyc ba~lamlşlardır. Piya, -
samızın ihtiyacı ol::ın bir(ok 
:ııa.weleri Alııaaoya"-1 'l1t di-
, cr memlcketlerıı.,n ~dank 
debilecciiimiz sanılmaktadır. 

\'akında ithalftt ve ihracatta 
·eni lıir lıarl'ket lıaşhyacaiı 
ıuhakkak görülüyor. 1 

" ........................ S?iiii;;;;iii;;ii;_,, 

Diinkli müsamere 
Kız san'at mektebi ta-

!ebesinin muvaffakıyeti 

lstanbul Akşam kız sanat mek
tobı talebeleri tarafından dün İs
tJM'bul kız lisesi salon bii
yül\: bir n1 üsamere veri i~tir. 

Müsamereye istiidiil nıaı~ı ıle 
başlanmış ,.e bil.l..ha:re nıektebin 
mu iuresi Bav arı Mücella İı;ıcika
r:ı tarafından bir nutuk ~·erilmiş,. -

Bunu genç kızlarımızın bfrvillı:. 
bır muvaffakıyetle tansil ett:..- -
leri ha ·1. 1I'l"Iizde ~n• pıyai 
takip etmi:;tlr. 

B ~ ~WJ.c:len saara 
-« . ft rllÜS:-
~it ir ta1e'i:ıe tar..l!rufarı bir ke-
ıruın resitali verilı u·. 

P..esit.ilile, İstaDbul Akşam ku 
a JkuI:ı ı · n-:1<? talebe 

ltlÜ3rrmız dikilen el-
b" ve tııvaletlerden mür~ 
bir defile ta.kip elmi;;tir. 

Kasatura ile hücuıM 
uğradığını söyledi 

Evvelki gün Fenerde.. ıı.işan -
lmnLD,evi ÖllİİDde rezalet çıkar
masına maıı.i. olmak istiye Mus
tafa N aziıf adında birini öldüren 
!'emici Hüseyin dün adliyeye ve
rilımi.ş ve Sultemhmet biritlci 
sulh ceza ma:hırnnıe•indc sorgu
ya çekilerek tevkif olunmu~tı:ır. 

Hüseyin rgusuruia, 3 sene -
denlbcri nişanlısı olan Esmanııı. 
başkalarile ıınü,10:sebette bulun-

ğunu llaber alarak ıraka gece
si balatta rakı içip eve geld ·:;i -
ni, a k bukiuğu ka dan ~nce 
nı.s:ııılısının odasında pijama ile 
oturan bir adama rastladığını, 
Arapkirli Hüseyin olduğunu söy
!iyel\ btt adamuı kcndisiııoe kasa
tura hticum etti_qini,. d?Sarı 
cıkmaK __ ü,tL'rken buna mani an 1 
Mustafa Na..üle kavga ettiğini ve 
canın . kurtarmak içın .rvıu stafa 
Naz ı bıçaklaciığrnı iddıiıt ve iti
raf e tın ıı; tiı'". 

Hüseyin mevkufen muhakeme 
edilecektir. 

Bir katil 5 , s.ene yatacak 
Ferıköyüııde bir münazaa ne -

ticesinde Aziz Süleymanı öldü
ren Kamil Yıldiimıın ikinci ağıı
ceza m~h:kenıesindcki muhake -
mcsi 'bitm iş ve karar vcrilmiı;tir. 
Kiımil Yıldır.m, .18 sene hapse 
nı hkuın e ilrıliş, ancak a~r ve 
şiddetli t~tırik ml"Vcut bulundu
f:ırn.dan cezası 6 seneye indiril -
m , 21 ~:ışını ilınnııl etmemi;; bur 
lunduğu için bu müddet be~ se
neye tenzil olunmuştur. 

Adliyeye hakaret da !fi sı 
netice'e di 

İcra dairesındc·kı matlubatını · ı 
tukıl) derken maruz kaldıg ı güç
lü'kleraen ş!.ci:ı·et için B"1 n-k.J
lete vazd'.gl bir mektupla adliye
nın ,..aiı~ıyl.._. rc.mı.evi\"esini t 
kir ettı~i i.:l • ile mücirleiL<mu -
milıkı:e mal lı:en:eye. veri1cn Hıı
lü:it ~:ıl'"tm ikinci a~r ceza 

a' s !:.o ~-
m kt n :;zıı m akemeoı 'ı:ıit-
m · e karm· bil ·U.:cişt ır. hlah
kem.e, mumwe,-h tuafuıd= ya
ztla.ı:ı mektubun adliyenin şa1'si· 
veti mane,·ıyesini istihda;f etme-
di ini ve tahkir mahi ·eti taşıma

l{Onn .. ve eraeti.rt..e ka-
r ~errl'mı.;tır. Hlllü.,i Öıt~u! 

--~--------- li e müdürüne t.ıb nca l 
t.ab e edihttiııtir. 

* eırr da Kız S<rn 'at okul-
' r. ile - • em Kız S 
epteri'ıı.tk ı:mt!iuınla:nı 

J..-ı ııy . 

Ha !ıı.1 

'ın mzk
ônu:m.ü,: .. 

r. 

artan bu k tı .,.;;,,.-zer. 
~ ı;aiı=- l.mmbu! Aıqcmı 1'ı:z 

S CLn il ol :ui....... yıll:::ıa me 

* .;k1 u.-
rı has "~ · • aı,.. 
m t:r. Yerme FııWı SILIJ& li.u"b
,..i İzzet • kçill 1'e onu" rıerine d~ 
Sulh luıkı.mleriftden Rmhtme ve-
lcaTeı eı..tir. * Yalo~·adaıı İstanbula kaçaıı ka
rısı Asiyeyi evııel'ki sabalı B'e
ftk~ t•atr.ıan Mehmedin evm
de bırokhyMak öldureıı Alımet 

dün Adliyeye verilmiş ve dör
düncü sorıı" lıakim!im tnrafın
dan tevkif olunmnştu.r. 

şeli, ben de bunun için nqeli -
yiın, adeta bir kac yaş geııçleş
tiw. ~zemin dediği &'ihi se
kiz yaşında gibiyim. Ca.ıwn şat"
kı söJtemet, hoplamak, kesıouık, 
ıleliliUtt yapınak istiyor. Ken
ıli kendimi tan~on1m. 'l~y -
zem ıle brni bu halde görıiııce 
Ayteıı.c ısmıyor; onun yüzüıulea 
kc. ifüyiıu sa . .,... 
Do~rw..unu söyli)·cyint, n.ese111.

de Aytenio> ~e dahli yok değil. 
Oııun illtlıaharı and1ran gençli
ği ve gii"Zfilil:>i, eski k&ıkinı hava
smı ıfoJti~tudi; e>ki b9111Ku seı; -
sızlii;i bozdu. O gürüW' ', hare
ke e dü ·ün ... Egcr cğicııcc olnaa
!!ıa. Jalnız kün1cslc meşgul ot~a, 
b ı a cnk sıkıl:ıcak \'e oturamı
yacak. Köy \"e kö~ Jlilüklc alaka
•• ~ok. fta;v:m Şe\'kiye ile de ara
sı ııek i~·i. Se\"k.iye - herkes gi'
bi - cnu ıl'a çok sevili. Ba•ba•a ve
riıı egle-ncrlcr, gozn~Jc .. · tc .. tip 
caıyorlar. !\ah Alemdağma, kah 
ı;amhcnya. kiıh F •ndi;;c gidi -,. .... 

.t rrc)c gitsek mu Jt:ıi-
iliı hirbç uıdJb bol1111Uyor. 
Bu geaclc::r, _g-..ı üşü n pt'rva-
nı.:ler ~ihı, kardcsiuıiu clı:J!:ına 

atan genç 
Be?:ez ran tize3J. müdür rnuavi .. 

rıi Adn.ın - ek kastile 4 el 
u ca atı:cak iddı.ı:ıi:le mammı 
w.uıı:ı:ı ilı::iııci ağır ceıadak.ı mu
h.a.lmccsi bttı&Jş, katil ka:.ti ~rü
~n ve .A.dnanln ıtare-

de tahfıf sebebi sayıl;.ırak 
ha;ı>5me karar verilmı~ -

tir_ B mJidc!eti bıtiren maznun 
-1Jest bw.Lkıl.ı:IUlltıı:.. 

Dün g len ithalat eşyası 
Dün limanımıza İtalyan bo:>dı

ralı Çit!ildibari ve Yun.an bandı
ralı A. iQb va urlarile itlıa.l.ıi.L ·~
yası ıı:elmistir. Bu eşya arasında 
bilhassa mühim mıktarda ltaıııt, 
demir eşya. iplik. kimyevi ecza, 
şeker, teneke levha. hamızı azot, 
kara bova vardır. 

topbıh1orl:ır.' Onda öyle bir ca
zibe \tar ki, lıeıode yok... Onun 
bu 'ıCazibesi korkunç bir kuv -
\'et ... Yolda ~ıuı ce\"irip bak. -
mlJa& kimsele r~t1a.n1adın1. 
Hay\'anlar bilt• onun cazibe~ine 
yakalan•yer!ar; o yaklaşhğr za
ınaıı k~w kaçmıyer, kiipekıer 

o&şa,m diye süırtüaüyorıı... ... &. 
ycrd~ herkes onu s~ iyor. 

Kendi kudr"t ve kunetinin [ar 
kın.ıb ınt o uw.ıı; crhalde !•
vattan ınenuıun; ha~ atın zcvki
nı tirüyoı-. Biraz ileı·i giıicrck 

oıuı · - Jnı:ıun ileri :-;itiiyor~ bil
h • s.l Baha ile - ben derlınl ih
tu ~dironıu. Hetnea lıo)IUJlıa 
sa"'ılı.} or, lıjr daha }"apınıJ-·aca
~-,ına yeıuin ediyor ... Fakat yarn
m:\z c;ocuklar vardır, her ne ~: ap
"alar affedikrekleı-indcıı emin 
ol~:ıkları için, ı:~ııe yaramulık
tan \'::tt;:::cçn1<.•zlcr. 

Benim Ayten de yoraına:ı: ço -
cuk, hem. ele ciddc.&1 çocuk ... ÖJle 
nıtır İ& iti. insanın aff.etm k 
l"li 'oıı ı::ı;lw.i;.o.r. Geçen ciiıı ll"y
ı.cın.: 

1 Arkll6ı tı<13') 
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Ol nağmelerin yeller 
eser şimdi yerinde 1.. 

•Koyu yaprak r:ölgelerinde al- ı 
tın portakalların kızardığı, limon 
a(açlaraın eiçeldcndiği ıli)'arı 

lıilir misin? Mavi gökyüzünden 
lıafif bir rüzgar kayar, l\Iersin a
ğaçları mütevazi, defneler hari
kuladedir. Su diyarı iyice bilir
sin? Oraya, oraya, seninle bera
ı.er gitmek istiyor.., sevgilim!. 

Bu ı:üzel, bu sakla bahçelerin 
sahibi 18:12 de Vaymar'da öı.lü. 
Seben üç yaşıaıla engin lıir a
daındı; son nefesinde, biraz daha 
apk; biraz dalta nur iotiyen 
adanı ... 

Bu adam. güzel ve sai.ia diyax
l•ııı uı ıtiışcıu adaan çocukkea 
Fralıkfort'da I"ransız askerleri 
geçerken p~~lerine takılırdı; 
Fraıı.ız ıauharrideri Det:uş ile 
l\larh-.'ıw• eserlerini seyrebnek 
için tiyatroya giderdi; evinde en ı 
~vül< ~cvki Fransız ltasint oku
ınakt.L 

Bu eı:ıgi ~" mnht~sem adam, 
Giite s e <lı_ Bütün ömrii 
nıüdd t:ııce J>arıs telkin etti. 
Destu f:kenmmır. · 

- Ben her çe~it zorhalıklan 
nefret ederim ı!i)· orıWı. Nebat.. 
tıa d8'ituya_m. Güli ıeveriıu, 
bahce.u1dc :ıcsın di"·e sahırsızlan
mad~a bckl~rnıı. · 

~ir polis .kadın yüzün· 
den rakibini oldü dü 
Ka il arap Hayri evli ve çocuk ba· 

• 
b2sıdır, cinayeti tabnncasile işle· 

di ten so arakola teslim oldu 
Elvvelki gün a'k ve kıskançlık 

yil:riınden şehriınhde işlenen 
iki fN'i cinavctten sonra, dün de 
Beyoğf·;nd.a kanlı bir cinayet ol
nr~ ve bir polis memuru genç bir 
otıcbüs sahibini tabanca ile vu
run öldi.lrmüştU.r. ' 

Bir muharririmizin yaptığı 

tahkikata göre bu müessif badı
sc :-;u şekilde \.'t"rP} un etmh~tir. 

:M·enk.ö de -0luran Şah.iıı o~-1 
lu Halil isrrundc 35 ya>;ında bir 
genç; Bcyoglunda Tadabaşı cad
de:;inde 20 numarada mukim Ne
batıatle uzun zamandanberi se
vişmektedir. 3 ot-Jibüs s;ıhfui, vak
ti hali yerinde, ;akln bir genç o
Ian Halil; 'eb;ıhat.in Arap Hay
rı n«ın•n<la bir s i•:il polisle de 
alakadar Q]du.ğunu ~cenlerde 

duvmu.- fakat <esini çıkaı-ma:mış
tu-. 
FiThakıka Neba'hat; ilerlemiş 

:va<.na ra_ğmen zevk ve eğlence 
fı.leınlcrine fazlaca mütemayil ol· 
du~undan Bey-ıı(l:ı merkezi me
muda.rmdan Arap Hayri ile ta
DJ:!Ull!i ve bu tanllfl1'a zamanla 
bü.sbütüıı hararetlenmi~tir. 

Diğer tıırat:tan Halil dün sabah 
erken.ı~n Er~nköyündeki evin
den kallrn:• ı;.i nrkad"'!ı ile. be
raber J.slanbula ı:ıe.;mi>tir. 

Halil Köpı·üdcn Tarlabai;ına 
çıkm'.~ ve d.oı(ru.ca sevıı,ili&inin e
vine giderek kapıyı çalmıştır. 
~µıy • 'ehalıatın yanında bu-

YUGUSLAVYAD~ 

ÇETELER 

Na:nemolla ile .konıışurken: 
- Yugoslavyadaıı iyi haber-

ler getiyoc .. 
Deı!i. Sevinçli idi. 
- Jlte haberleri üstat? .. 
J)tye &Ol' ın1. 

- 69,009 ki~ilik çete teşkil 
. ediyoı-rar: 

Diyerek ilave dt.i: 
- , c Almanlar, ne de İtul

yaıılat çele neye derleı-, bil -
medcr. Çiiukü ne Habırşisia:ı
da göraleı..ileıı, ne de B.*'ııda, 
Bdçika. Norveç, Polonya, Çe

. koslovakpda c~ine rastlanan 
nesaedfr. 

- eh le i>e iki çete dört ajiır 
tam< ed .. . 

Dcdi:ıı. Gülerek, 
- Dalıa da fa>la .. 
Cevabını verdi. 

I:;N BOL 

S EY BU 

Nanemolla: 
- Tlirkiyede en cok ve en 

bol sey ne biliyor :nusuıı!, 
Diye sonla. 

lunan k.ızlarcl.a.ıı Duhter açmış ve 
onun gayri tabü halinde. ı şüphe
lenen Halil sür'atle içeriye da.•;,
rak diostumı; geeedenberi orada 
bulun.an rakilıı polis Hayri ile 
beraber ~örmüştür. 

Halil hemen Nebahatin üzeri
ne hücuma kalkmışııa da bu st
rada birdenb.ire Hayri tabanca
sını çekerek 4 el ateş etmiştir. 
İlk kurŞUn Üzt:rine Halil 2..;J mcl
re ilerideki sokak kapı>ına koş
muş ve kaldırıma kanlar içirı.de 
düşüp ölmü .. r. 

Diger ir kurşun da Dtrhteri 
karnından yaralayıp içinde kal
mı,tu-. 

Cınayetinden sonra doğruca 
karakola giderek resuıf taban -
casuu ve kendisini te.ilim eden 
Araıı Hayrı ~ok mütee:;.sir ve bi~ 
IWı. hir halde mulıarnr i.m ize şıın 
lan söylemiştir: 

c- Ne yaptığ;mı bilmiyorum. 
Ani bir ~ahiyete kurban oldwıt. 
BiitW. hayab.nı söndü.. Yazık a
ileme!... 

1'ah ki ata mücldeiumumi mıı
avinlerinden Necati el kıoyınuş 
ve Adal, namile manıf olan Ne· 
baha.ti de İtiticvap etmistir. 

Evli ve QOcuk babası olan, mes· 
!eğinde temayüz etmi; sivil po· 
!is memuru Arap Ha,yrinin işle
diği "bu facia arkadaşlan arasın
da derin :bir tees;m· uyandır -
mıştır. 

- Fnlnnda değilim .. 
C'evabını verince:-
- Kahve .. 
DiJerek, devam etti: 
- Yine gümrükte 20,000 çw

val kah ve v-.ırınış. Bu sıra -
!arda ıgazetelerde hep kahve 
ithalatı haberlerini okuyo • 
rum.. 

Üstadı dinledilı:ten sonra, 
- Keski kahve yerine güm· 

rükte 2,000 bobin kağıt bu • 
lunsaydı .. 

Dedim. Hakikaten, k~tsd· 
!ık ı aldı yiiriidü, deroeın 
hata etı · s olma , 

GÜNDÜZ 

KÜLAHLI 

Belgrada giden Alınan mu
siki heJcti geriye çevrilıııış. 

Sebebi de eş)·aları ara-'ında 
silah bulı:nması iıuiş. 
Naneuıollaya bu bavadio>I 

verdim de: 
- Desene musiki ile)·eti gil•

düz kiil~hh, gece silalılı kabi· 
lindenmiş! 

Cevabııu verdi. 
A. şEJCil' 
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Yeni moda başlıklar 

Hava kur~ltayı 
mesaisini bitirdi 

V ~yga~d 15 generali! 
\Tazi edenuzaklaştırdı 

(Ba~tarafı 1 i11Ci nyfada) 
lı trenlerinin Almanya ya gelmesi 
halkın maneviyatı üzerinde pek 
fena bır t~sir bır;ıkımı.ştır. Çünkü 
eld., mevcut olan muazzam mal
zeıne sayesinde taarruzun az za
vıatla başarıl~ca;tı.na dair halka 
teınınat verilmi -ti. Alrnanyanın 
tı:arp rnmtakası üzerinde İnıiJ,iz 
ta\'yareleri tarafından her ı:ece 
Y'/ lan akınlar ve bombardıman
lar si\'il halkın nazarı dıkkatini 
cclbetmiye bnşlamı.ştır. Cıinkü 
halka Alman hava teşkilatının 
müttefik tayyarelerin Almanya 
üzerinden uçmalarına imkiın ver
nıi.vecek derecede kuvvetli oldu
Ru ~öylenrnişti. 

CEPHELERDEN GELEN 
HABERLER 

ı------ Flaııd.rcs'de 

. SAAT: 13 nıuhar~.b~lcr git 
tıkce vus at kes

' --- bediYor. Muha
rebeler son derece çetin ve hatta 
anudanedir. Alman zayiatı şim
diden müthis gibi vörünmekte
dir. Maamafih harp sahnesinde 
ııtıahsus hiç bir tt'beddul müşahe
de edilmemektedir. Muharebele
rin en anudanc oldui>;u mıutaka 
Camlırainın etrafı ve şehrin ••
«nal ve garbidir, Picardi dahi
linde Abbc\'ille ve Bou!Oj(ne i•
tilcanıet.inc do)lru Al nlar zı.rblı 
!kıt'alar ileri sürmüşlerdir. Bu böl
iede bu >ahali' vaziyet vuzulısuz
dur. Sal! cenah üzerine Omer 
isti,kamelinde Almanlar setir müf
rezeleri göndermişlerse de car
">.şmalardan sonra kıtaatırnız, 
Almanların motorize müfrezele
rini durdurm~tur. SGınıne'da 
sol sahilin tathir ameliyesi de
vam ediyor ve Fraru;ızlar bir kaç 
YÜz esir almı<lardır. Sedan'ın 
cenubunda ve üst Argonne'de 
Atman hücumları durdurulmu&
tur. 

1
-----1 Londra, 25 

SAAT: 14 ı <A.A.> - inıti-
1 lız hııva neza-

reti Arras ve 
aouıogne bölgeleı·inde düşman 
kolları üzerine tevııli eden tıir çok 
bonı ha hücumlacı yapıldığını 
Oildirmoktedir. 
Fransanın •mali şarkisinde or

ta Belcikada ve Rhenanie'de, ge
ce Zarfında, dü:,man muvasala 
kuvvetleri üzerine şiddetli hü -
cu.mıar yapılmıştır. 

Fransanın şimalinde al!ır bom· 
·bardıman tayvarcleri.miz tarafın
dan yapılan isabetli endahtlar, 
askeri hedefler üzerine vaki ol
ınuştur. Bir~k yangınlar husu
le gehn~tir. 

Bugüne kadar gelen raporlara 
nazaran, ııon iki gün zarfında av
cı tayyarelerimiz asgari 80 düş
ınan tayyaresini dU.ürmü~ veya 
hasara uğratmıştır. 10 avcı tay
Yaremiz avdet etmemişse de bazı 
llilotıarın avdet etmek ihtimali 
lnevcuttur. 

Son hafta zarfında düşman 

.Fransa ve Belçikada asgari 500 
tavvare kay'betmiştir. Bu suret
le, Holan<lanm istilfısındanlıeri 
dij_-nanın zayi ettiği tayyare mik
tarı 1500 e baliğ olmuştur. 

Havas Ajan-
AAT· 15 sı s~at 15_ de ha-

• rekatın ınkı -
-----· şafı hakkında 

şu tafsilatı vermektedir: 
Şimalde cereyan eden büyük 

llıuharebe bundan evvelki gün -

le~de olduğu gibi ·bugün de a:ı
keri lllÜ.}ahitlerin dikkatini celp 
etmektedir. Muharebe •bu mınta
kada gittikçe ehemmiyet kes -
betmektedir. Dii'er mıntakalar -
da ise şimdiki halde sevkulceni 

· ehemmiyeti haiz hiç bir hareket 
kaydcdilrncmi;tir, Almanların 
taarruza veya Fransızların mu -
kabil taarruza geçmeleri her an 
mümkündür. Fran ız kıtalannın 
harcketıne müteallik hazırlıklar 
tabii gizli tutulır~'lktadn". İn
cardie gedi~inde A}manlar uzun 
tereddütlerden sonra müttefik
lerin işgali altmda 'bulunan Ar
ras mintakası ile Somme mınta
kası arasındaki clar geçıde zır'hlı 
cüzütatnlar sev'k etmişlerdir. Bir
likler şihıali garbiye do~ru sa -
'hildeki limanlar istikametinde 
ilerlemektedirler. lncardie'deki 
Alman ku vveUerioin sal! cena -
hını takv '"C için .lbu birliklerden 
çok daha zaif r.: mezeler şimal 
ve şimali garbi i,stikametlerine 
sevkedil:mişlir. Bu müfrezeler 
Saint - Omeug nuııtaka"nda ko
laylıkla te\ kif cdilrni•lerdir. 

Bologne ıu.ntaka>ında vaziyet 
muphcm ise de Calais'e karşı hiç 
bir Alman taarruzu kaydcdilme
uıiştjr. 

~
·------.-, Londranın sa-
SAAT: 15 30 Uhiyettar ma: 

' hafılı, askerı 
---- vaziyetin cid -

di) et ve müphemiyetini muha -
faza ettiğini ve fakat, itıınadı sel
bedecek hiçbir sebep mevcut ol
madıi!;ını ocyaıı. etmektedir. Garp 
cep hesin~ cereyan etmekte o
lan muharebelerde muvaffakıyet 
elde etmek için en mü:him u;..-;ur
lardan birinin, harekat hakkın
da kat'i bir süküt muhafması 
mecburiyeti katiyesi olduğu ila
ve edilmektedir. Bu sükut bır 
müddet mutıafaza edilmeııdir. 
Londrada Boul:ogne ve Calais 
bölgelerın~eki hı.rekat hakkın -
da, verilecek hiçbir malümat 
mevcut dejlildir. 
- - - • Havas Ajansı 

16 
1 

saat 16 cıa bil
dirıyor; 

Somme üze
rinde Fransız kıt'alarının nehrin 
sol sahilinde yerle•mıye muvaf
fak olan Alman müfrezelerini 
me,-ı:ii birkaç muharebeden wn
ra tardettıkleri teeyyüt etmekte
dir. Bu mmtakada birkaç yüz e
sir alınmlştır. 

Abne cephesinde kayda değer 
bir şev yoktur. 
Yukarı Argonne'd:ı Sedanın 

cenubunda, taarruzun bida'letin
de Almanlar;n sızıntı .,aetiylc 
üzerinde ilerlemiye muvaffak ol-

1 dukları esasen pek ı:enis olmıyan 
bir arazi parçası Frımsız kıt'ala
rı tarafından tamamiyle istirdat 
edilmiştir. 

Reuterin as -
keri muharri -
ri şunları ya -
zıyor: 

Boulogne şimdi Ingiliz sefer kı
taati için s.on muharebede oldu -
!(u kadar mühim bir Ü.> değildir. 
lngiliz sefer kuvvetinin i.;tifade 
ettii!i üsler geniş bir surette da
ğınık bulunmakt.adır. Şimalde 
Es(aut bölgesin:ıie vaziyet, mü -
him olmakla beraber ciddi ola
rak telıl.kki edile'bilir. İngiliz ha
va kuvvetleri, düşmanın müna
kalelerini Ai:xla Chapelle'de izaç 
etmek ve deıniryolıJ münakalatı
nı inkıtaa uğratıınakla, harekatın
da devam etmektedır. 

ltalya İngiltere ve Fransa 
ile müzakerelere girişti 

fBaştarafı 1 iııci sayfada) ti.kandaki hususi miınıessili Mv-
ledilince hücum mevzuu ortadan ron buı:ıin Papa tarafından ka-
kalkmış olacaktır. bul ed.Hmi tır. Bu ziyaret, rnü-
İrALYA TU~A AVRUPASnl'- messilin iki gün zarfında vuku 

l>A BERTARAF EDİL~IlŞ bulan ikinci !!Örilşmcsidir. 
VAZİYETE l>Üı)EBİLİR Bu ıi\•aretlere buvı.ik bir chem-

Bu,gun çıkan Orare gazetesin- miyet atfedilmektedir. Tavlor 
de Bure, $0,·yetler Birliğinin her ve Papa harbin genişlctilrne-rne
~Cyden evvel Aln:anlnn. safında :i :oıeı.clesi ve unıuTl'I vaziyet 
... :rtıctmek•en ~ekmdıg_ını ve Ta- uzeıinde uzun müddet ııörıi;müş
""lllS de, wkz.ıp edıl:iniş olmakla lerdir. 
~aber, Almanya Budapcştey_e İtalvanın müttefı.<k~in y:ını-
~ ıı·, ...,kcrı anlaşma empcc~ ettı- basında umumi harbe ıılrdiğinin 
~ 'c _Ru ya da muttefiklerın va- vıl dönı.tmü sükünetle ve mütte-
<ıı etınden istifade ederek Ro - fikler için ne lehte ne de aleyh-
~~ııya tara_fından .a,•antnjlar te- te tezahürat yaoılmaksızın tes'it 
'f n ey!cdıgı takoırdc Italyanın edılmi • fakat bütün İtalyada a-
dl<tı" Avrupasından lıertaraf e- yinler vaoılınıstır. 
ıımı:; vazi ·ette kalaca~ını yaz • SEFERBERLİK KANUNU 

b:aı.lad.ır!ar. Muharrirler, buna Meclis ve Senato teşrii komis-
6,'""'cn Romanln menfaati, kendi-
.nın de· hay .. ti menfaatler iı:idi- yonu harp zamanın vatanda-
~'~ııda olduğu Balkarılarda sta- şın statüsüne ait veni anun li-
ll ;(onun ıııuhafazasmda olduğu- yihasını kabul etmi . Bu ka-

u tebarüz ettiriyorlar. nun mucibince, bütun vatandaş-
ıtıızvELT'İN MÜMESSiJ.i 

1 

lar ve resmi ve hususi teşek«ill-
l'APA iı.E Gö · "ÜYOK !er seferber edilebilecek senna-

r RQnıa, 25 (Hu&LLSİ) _ Ame- • veler ve ihtıralar:. el konabilecek 
•ka Cumhur Reısi Ruzvellın Va· l ve vi.vecci< içecek maddeleri ve-

İsviçre ile 
ticaretimiz 

İsviçre, Almanya ile de 
müzakereye başlıycr 
BERN, 25 (A.A.) - (Reuter): 

İsviçre ile Almanya arasında 3()/6 
tarihinde münkazi olacak olan 
kliring ani masının yerine ye
nisinin ikame;;i için gelecek haf
ta başında Berlinde miiızakcreler 
başlıyacaktır. 

İsviçre federal konseyi, mayıs 
bidayetinde Türkiyedeki İs'Viç
re heyeti tarafından parafe edilen 
ticaret anlaşmasını ta,vio eyle
miştir, Anlaşma 1/6 tarihinde rne
riyete girecek ve bir sene mute
ber olacaktır. Anla. ma iki mem
leket arasında troiyelerin mün
hasıran kliring l'Sasına dayana -
cağıııı bildirmektedir. 

----<>---

Bursa kadınları 
Evleri dolaşarak kadın

ları hastabakıcılığa 
davet edecekler 

~URSA. 25 (A.A.) - Seferber
lik vukuunda hastabakıcılık yap
mak üzere açılan kurslara iştirak 
etıınlye karar veren Bursa bayan 
ları dün valinin ba!ikanlıguıda o
larak Halkcvınde kendi araların
da bir toplantı yapın.,,Jardı.r. 

Adına halka şapka mı, hall\,a
dan şapka mı, yoksa sadece hal
ka nu denilen yeni moda kadın 
başlıklarını tabii görmüşsünüz -
dür. Biraz eski babalı araplarm 
çatkılarına, °biraz eski onluk bur
ma simitlere henziyen bu yeni 
başlıklar, bazı küçük bayanlara 
ne de giizel yaraşıyor. Hani, es
ki İstanbul halk şarkılarından: 

.Katibime setre de palto ne de 
giizel yaraşır!. 
Denildiğ1 gibi ... Dün akşam bak

tım. kü\"Ük birer (eıuberden baş
ka bir şey olnuyan bu yeni, yu
varlak ve Ü>tii ııçık ba ·hklarm 
bir de lCŞİI •azlar üzerine r"ngi
renk çiçekten yapılışları Çl~-
tı ki, bunlar hakikilerinden da
ha hoş daha göz ve gönül alıcı 
idi. Akşıım iistü, aunelc.-ile ab
lalarile birlikte kır gezme•iııden 
dönen sekizle on iki ya'? araı.,ııı
daki biı' .kaç kız, papatya, geliu
cik, y.onca ı:-ibi çiçekleri ~ c~il 
sazlar üzerine dizn1iş. sonra onla
rı iiç uca getirerek Yll>l UYilrlak 
yapmış ve tıpkı bugtinün moda
sı olan halka başlıklar ı!ibi baş- ı 
lanna geçirmişlerdi. Bunlar, ö
teki ba lıklara nisp.otle daha çok 
hoş ve zarif olduğu için kor a
rım ki, )·arıa, öbür gün. bu, çi -
cekten b~lıklar, büsbütün ta -
aıuınünt 'etmesin! Fakat, bence 
(Burma simit) Ier hepoind .. n ala
dır. Bunlar, sabahleyin evden çı
karken, taze taze ,ha~a 'gf'~İriJir, 
öiieden sonra bayatlannuya ba~
layınca, bir limonatacı diil..kıinın
da onunla hafif bir safra ba;tırı
lır, sonra yine yoldaki bir sintit
çiden yine tazesi alınıp yeı ine 
kollulur. 

OSMAN CEMAL KA GILI 

( B(Jftarafı l inci sayfada) 
da edildikten sonra tasvip edil
miştir. 

. Kurultay" bunu takiben kurum 
genel meı<.kez heyetini se~ ve 
kurumun mesalii ve uçucu ııenç
liğin mu vafiakıyetleri hakkında· 
ki takdirlerini bildirmiştir. 

Reis Hilmi Uran, yeni mer
kez heyetine çalısmalarında ha- -
şarılar ·ve deleı!elere de muhit
lerinde kurumun inkl$afına en ge
niş mikyasta yavdı.ın edecek mu
vaffakıyetler diliyerek kurultay 
mesaisine nihayet vermistir. 

İntihabın akabinde toplanan ıı.e
nel merıkez heyeti merkez idare 
hevetine aralarında aşai(ıdaki ze.. 
vatı ayırmıştır; 

Başkan: Şükrü Koçak (Erzu
rum meb'usu), Başkan vekili: 
Abdülhak Fırat (Erzıncan), Rah
mı Apak (Tekirdağ), Aza: Ba
yan Nakiye Elııün (Erzurum), 
General Cemal Mersinli (İçel), 
Cemil Uybadın (Tckirda~). Hak
kı Unı:a~ (Van), Kamil Dursun 
(İzmir), Rıza Erten (Mardin), 
Su .-,yya Yiğit, (Kocaeli), Gene
ral Zeki Sov~emir (Erzl1rmn). 
Yedek aza: Abidin Daver (İstan
bul), Faik Ahmet Barutçu (Trab
zon), Dr. Mustafa Cantekin (Ço
ı·um), Sabit Sai?ırrıj\lu (Elaziğ), 

ŞeV'ki Ergun (I~:;nya, Mural<ip
ler: Kiızım Okay (Konya), Mah
mut Nedin Zapçı (Malatya). 

Bu toplantıya iştirak elııni> o
lan bayanlar h, st:rbakıcılık kur
suna kaydcdil:ni,;ler ve araların
da seçtikleri tıeyetıerle ve evleri 
dolaıımak surctile diğer bayan -
ları da bu milli vazıfeye iştirake 
davet eylem iye kaı ar vermi0ler
dir. 

Amerika hava 
kuvvetleri 

4 LALE • 

1 
En kuvvetli filmlerile ycnı bir •inema mevsi·,·i yaratıyor. En 1 
güzel ve en kuvvetli görülmemiş 2 Fransızca film birden: • 
1 - AmeTikamn e11 parlak yıldızı (CLARK GABLE'mn binler
ce güzel artist ve sayısı::: mil11oıılarla lıa.."tTladıfiı mulııe~em 'film 

HABiL-KABiL 

-1,152,000,000 dolar 
tahsisat verildi 

Vaşington, 25 (A.A.) - Meclis, 
Amerika hava kuvvetlerinin tev
sii için istenen bir milyar 152 mil
yon dolar tahsisatı l reye karşı 
391 reyle kabul etmiştır. 

2 - Simıiiye kadar y~a11an heyecanların en kuvvetlisi t'e görü
len fim.lerın en fevkaladesi: 

MAHKÜM KADIN 
llô.veteıı: Dün11a haberleri; BRİTİS NYQZ (TürkçQ) 

Param~ınl Jurnal (Fransızca ) 
BugUn L A L E sinemasında 

Seanslar: 
Habil-Kabil: 12,30 - 3,30 - 7 ve 10 da 
Mahkum Kadın: 11-2,- - 5,30 ve 
8,30 da 

B~ün saat 11 de tenzilatlı matine 
Daha evvel Ruzvelt, matbuata 

yaptığı beyanatta 50 bin pilot ye
tiştiıırnek niyetinde olduğunu bil
divmiştir. 

•Bugün SÜMER Sineması • 

Çin, Arabistana 
mümessil gönderdi 
BEYRUT, 25 (A.A.) - Çinin 

i:bnissuud Araıb~;tanı nezdinde 
mümessil tayin edllen zat kral na 
mına şehir valisi tarafından ka
bul edihni.:;tir. Çin ilk defa ola
rak bu memleket nezdinde tem
sil edilmektedir 

--o----

B elçi k a ve Holanda. 
daki talebemiz 

AN.KARA, 25 (A.A.) - Belçi
ka ve Holan.dada tahsilde bulu- ·ı 
nan talebelerimizden 31 kişinin 
salimen İngiltereye muvasalat et
tikleri hakkmda hariciye vekale
tine malumat gelmi~tir. Bu ta
lebelerimizin isimleri öğrenilin
ce ayrıca ilan edilecektir. 

EDIRNEDE KADAST
RO KO FERANSI 
EDİRNE, 25 (A.A.) - Dün E

dirne Halkevınde General Kazım 
Dirilt, Vali ferit ve Parti Reisi 
Ferid.in de hazır bulunduğu Ka- • 
dastro konferansı enteresan ve 
çok faydalı olmustur. Bir gün 
önceden pLln ve paftalar yerle
rine loonmu; \'e •aat 16 da lJiitıin 
davetliler ve .mekteplilerin son sı
nıfları Ha1kcvine j!elmıslerıiir. 
Konferansı umumi müfetti a~ -
mıs ve sözü müteha ıs dire-ktör 
ve feı1 Amirine vemı,,tir. Bır sa
at ruren bu 'tl!!g rli konferans 
dinliyenler üzennde ~eMn bir 
ala:ka uvandırmıs ve mod.,rn dev
let 1iste,nmin ~uk sağlam ve hsHc 
iı;in fö,·dalı ve rmntvet \"erici 
olduğu da ve. >kalar ve örnekler
le ~österi!miştir. Cok lvi lıa'Zır
lanmıs olan kaııfcrans sonuna ka
dar alüka ile' 1ıip olunmuştur. 

si.ka usuliine t'bi tutulabilecek, 
ihracat ve itha!At tahdit veya 
mencdilebilecek ve sermavcrun 
·biJdh·ilmesi için emirler verile
·bilecektir. 44 yaşından yukarı 
askerlik hizmetine elverişli ol
mıyan kimsel~le >kadınlar ve 
çocuklar a~kerl inzibat alhna si
vil vazltelcr için sdcrber edile
bileceklerdir. Kanun sderh<'rlik 
ilan ediLmeden evvel mcr'i1·ete 
konulabilecektir. 

tarafından hazırlanan güzel ve mükemmel program bütüı. ,ehir 
A halkı tarafından mutlaka Seyredilm(ye savaııdır, 

Kadın ihmal 
edilince 

GAİL PATRICK-
WİLLlAW! WARREN 

1 
tarafından ovnanmı Frnıısızca 
sözlü film. Yolunu şa;;•ran bir 
kadını kocasının öldlirnliye 
hakkı var mı? 

Hollywooct 
Revüsü 

Hollywod'tln bütün lüks \'•) 
musikisi, bütün dans ve cazı 
ile varyete revüsü. Baş rolde; 

JOHN KING 
• Ayrıca: EKLER JURNAL ııon dünya ve harp haberleri. 

• 
Bugün 1 PEK Sinemasında • 

Haftanın en zenııin programı 

1-Cençler sevişiyor l 2 - T ARZAN 
VE 

Ncş'e zevk ve güzellik filmi 
MlKEY ROONEY - LEWİS 

STONE ve JUDY GARLAN l ~ü~=~ü 
3 • Ankarada Millt Şefin huzurunda 

yapılan 19 Mayıs bayramı 
Buııün saat 11 de tenzilatlı matine 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
Sinema yıklızlarmın en ,;ev1mlisi ANNABELLA'yı en son ya-

OGLUM~AmevKnA,R rlei!Rel YcÖlR u M 
Şen ve nefis komedisinde mutlaka görünüz .. Bir Aşk seyahatin

de, Ne\'york ... İst'İçre ... ve PllrL'! ... 
:CTaveten: Fransızca sözlü >bir zabıta romanı 

Şarli Şan • Caniler Peşinde 
Ayrıca: FOKS JURNAL en son har.p ve dünva haberleri. Suare 

saat 8.45 de . .Her rki film birden 
•mmm:n . Bu:ı!in saat 11 de tenzilatlı matine 

Bugün 
• TAK SJM sinemasında 

2 bUyUk film birden 

HARP KATILINIZ1 
ANNABELLA 

CHARLES BOYER 
Türkçe MizlU 

Mııtinckr aaat 1 l 

808 BAKER 
latanbulda ilk defa 

TEBLİGLER 
(Baştarafı l iııci 11Uyfada) 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Hrin, mühim bir surette takvi
ye edildiı'jinf ve düıı kat'i olarak 
kapandığını haber vermektedir. 
Ayni zamanda Lus geCidi zor· 
lanmıştır. 

Valenciennes ve Vimy arasın
da, şimali garbi istikametine doğ
rıı Alman taarruzu devam etmek
tedir. Doııai'iıı iki tarafında Vi
my'nin tepeleri ırapteıiilmiştir. 

Diiimanın icara ve deniz kuv
vetlerile çetın muharebelerden 
sonra Boulogne teslim olmuıtur. 
Calais muhasara edilmi~tir. 

Gillers ve Sainnt - Amer'den 
Şgrevolineı'e kadar Vimy·nin te
peleri Almanların eline geçmiş
tir. 
Almaıı hava kuvvetleri Belçika 

ve Fransanııı şimalinde dü.fıııan 
kıtaat tal.şıdati!e tayyare dıifı top-

• !arma hücum etmiştir. 
Maııclıe'in Fransız - Belçika 

limanlarında, Alman tayyareleri, 
rıhtınıları, benzin depolarını, iTı.
şaaı tezglihtarıııı ve dılŞ'maııın 
topı;ıı Jalışidatmı bombardıman 
etmiştn-. Y el•;ınu 20,000 ıoııa ba
liğ ola" bir kontr turpıııor ve 7 
adet ııakliye vapurunu ciddi bir 
surette hasara uqramıya veııa im
ha et r, ye mu.·afiak olmuştur. 
Bunda, maada hat·a dıifı topla
rının lıareketılc bır destruyer 
batırı!mı:;ıır. 

Ceııup cenhesinde, düşmanın 
bazı zayıf hücıwıları bir çok ııok
talar üzerinde püskürtülmüştür. 

Son günlerde Sedaıı'ın cenu -
bunda, admkıir bir muharebe es
nasında, kıtalcırıınız diifııı.amn 
nıühinı bir nı.evziııı.i zapteıuı.iş ve 
kuz:vcıli hücunı.lara ra911ıen bu-
nu 11ıu/ıafa:a etm4ıir. 
• Mauteuge bi>lqesiııde bu son 
günlerde cere11aıı edeıı muhare
beler esna .mda bir piııade alayına 
kunıaııda eden lr!ıralaıı Yordaıı ile 
bir istihkam ıabııı uııa meıı.-up 

nıül&zım Lanqe1"'trasg billıassa 
ya.-arlık qösterınişlcrdir. 

Ceııup cephesi önüııde lıava 
kuı:veı!erimi;, demir yolu tesisa
tı tayyare istasyonları ve hücum 
arabalarına kaı·şı büyük muvaf-
1akıyetler elde etmiştir. 

Narvik bölqemıd.e harp hav11 
te~ekkıi!erimiz bazı hedeı i ere kar
şı hü.cum!annı tekrar etmişler ve 
kara muharebelerindJ de mües
sir bir surette miidalıa!e etmiş
lerdir. 

22 mayısta fevkaliıde bir teb
liÇJ ite bildirilnuş oıdugıı veçhiU 
iki kn.vazör o der""" luı&ara uii
ratılnııştır ki, tamamen imha e
dilmiş gibi teUikkı edilmelidiT. 

Gene bir saftı lıarp gemiaile 
bir kruvazör veya kontr torpiyör 
mühim surette lıasara uğratı!m~
tır. 

Bombalarııı tam isabetiııe he-
def olan bir gaz gemiai karaıııı 

oturmuştur. Napnkte mulıare
be eımekte olan kıtaata takviııe 
olacak daq, avcı ınüfrezelen gön
derilmiş ve bun!ai par~iltle iıı
mi,ıtirler. 

Dünkü ııün zarfında düşman 
hava kuvvet{eriııin zayıat yel:u· 
nu 84 tayyareye baliğ olmakta
dır. Bunların 27 si lıava muha• 
rebeleri esnasında, H ü hava ddfi 
toplarının ateşile tıe nıütebakisi 

de yerde imha edilm~tir. 7 taır 
yare11.U dönmemiştir. 
AKŞAM TEBUÔİ: Şimalde va· 

ziyetıe mühim bir deği iklik ol
mamıştır. Kıtalarımız dütllilanın 
büyük faaliyeti kar~ısında şid

det ve azimle çarpışarak, Alman
ları rast~eldikleri yerlerde ağır 
zayiata u,ğrat.maktadırlar. 

Aisne ve Meuse arasında hare
kat 4iddetini muhafaza etmekte
dir. Son günlerde bu mın\akada 
dü'jMana haklın vaziyette bulun-
duk. . 

FKANSlZ KU ANDA 
HEYETİNDE orotşiKLiıu.EB 

l 
PAR!S, 2~ 

l S•bah• kar" ( A. A. ) -
_:..------· B a i ve k i· 
!etten teblil! edilm · tir; 

General Veygand'ın harekiit 
sahası heyeti umumiyesinin ~ 
kumandanlığına tayin edilmesini 
intaç eden şimdiki askeri hare
kat neticesinde, yük..ek kuman
da eyetinde mühim de/!işik!ik.
ler yapılmıştır. 

Bu meyanda, 15 )(ener.al lru • 
mandanlıktan uzaklaştırılmış -
tır. Bunun arasında ordu kuman
danları, kolordu kumandanları ve 
bazı büyük cüzütam ~efleri var
dır, 

' Troçkl'ye suikast 
(Ba.'!farafı 1 inci •ayfada) 

bizzat kendisi de vü21iiıı.den be
reler akrııştır. TroQki bu lllliıkaat
tan Gebeu'Yll mes'ul tutmakta
dır. 

Polis aubst baldmıda tahki
kata başl.anu.ştır. Troçki adli
ye nazırını ziyaret etmiştir. Ça
lınıın o\omobil bulunmuştur. Ve 
pohs müdürü, TroQkbıin kAtibi-
11!n ile bu kılı iittıidlndedir. 

MAYl'A-3 

Bulgar - Alman 
an aşm sı 

(Basma a den dwaııı) 
İtilıünauıcnin mahiyeti lıakkın

da en küçük bir i aı-et <ıkl1ır. 
'l'icari mi, iktıııadi mi, Iru'kfirel 
mi, siyasi mi, askeri mi? Helki 
bu satırlar yazıldıktan sonra ye
ni tafsilat gelerek merakımızı 
halleder. Şimdiye kadar Blılkan
larda sulhün ınuhafllUltılRI ba
dıın bir siyaset takip etmiş olan 
1'J&aristann Almaa ·a ik ma
hiyeti ve maksadı lıakkmda iu
hat vcrilıniyen bir anlaşma ~ ap
rnası, tabiatile biraz şüpheyi cel
bcder. I:ğer bu aıılasma, ticırrct 
mübadelelerini arttırmak ve tan• 
zim etmekten ibaret~e, kim .. e -
nin bir diyeceği yoktur. Yok an
laşma si) asi ve askeri ise, bunun 
bütün Balkan devletleriııin hu
ıur ve .rahatını kaçıracağına ve 
Balkanlarda yeni hir eınniyetsia
lik havası esmesine sebeo olaca
ğına ve ı.u hanıma &ılgarista
nı rahatsız edeceğine şüphe yok
tur. Çünkü, Alrnanyanın 19:13 
sonbaharındauberi daiına n1ütew 
ea,·iz olan iiİyasctiuin, Bul&aris
tanın dl$ politikasına Jıılkio.1 o -
lunca. Balkanlarda da a\ ni te
ca\ ıi.zkftr yolu ..tutnıasınd~n k:or
kuiuı". Almanya, höylc bir si~ a -
ı.ct takip etmiyecck olduktan 
sonra, kendisinden epey uı.ah la 
bulunan bu Balkan dede!i ile 
anlaşn1alar yapı11a~ın111 ı .• an.ıst 
yoktur. 

Aııla~ınanın mahiyeti hakkın
daki \'UZulısuzluita rağnten 1 )Jiz, 
Bnlgaristanın şimdiye kadar ta
kip ettiği barış siya•etindcıı ay
rılmak hata tnı irtikAp edccejii
ni saııınıyonız. Bulgaristan, har
bin, •illi emelleri tatnıin etme· 
dif:i"i iki defa t~criibe ctmi. tir. 
Muhai~che nıe1da1ıl tıud.a bir -
çok kan döktiikieıı suDJ"a, ıılhe 
elleri boş dönmü tiir. Tekrar 
harp yoluyla ga) eler.ine criı,ınek 
yolunu tutarsa bütiin Anupa -
yı, batta diin)ayı l.aplamak isti
daduu ı:östereıa bu nıücadeldcr
den k3.rla 1111, zararla mı çıka -
cağı asla malüm değildir. Al -
manya ile beraber yiirlidüğii \'c 
harntcn galip çıktıi;'l takdirde, 
belki nazari olarak bii\iir· fal·at 
hakikatte bütiın istikİali~i kay
bedeceğine siiphe vo1'ttır. Gallp 
bir Almanya, Bulgaristanı da, 
Slav kardeı!i Çeı..slovak)'anm 
bir bub türlüsü lıaliıae getire
ttlı.tir. Almanya, eline gccirdiği 
yerleri doyurmak için zir t 
meınlelı.etlerlni kendi emri Itıa
da huJundurınak, hayat sahıu.ı • 
dı altında, Avrupada bir nevi 
sömfuıte lesi$ etmek fikrinde -
dir. Bu, noktai nazar, Alaunalar 
tarafından az çok açıkça ifade e
dilmiştir. İstiklillcrine kıskaue 
olan milletler, bir .Almaa zaferi
nin kendileri için doğuracağı a
vakibi dü~iinmek mechuriyetiıa
dedirler. Bulgaristan da iJ;tikli
line çok kıy met veren bir mem
lekettir; onun için komşumuzuıı 
Balkanlarda, kendi haltlld men • 
faatlerine uygım bir siyaset ta
kibinden ayrılmıyaca~nı ümit 
ediyoraü. Ba siyaset ba.rq politi• 
kasıdır. Temenni edelim ki. alta 
hafta ınüzakereden soma Al -
manya ile imzaladığı anlaşm.ıı, 
Ballı.anlım kana ltoyıyacıılr. bir 
facianın tohnınıuıu ihtiva eaıt> 
illa. 

ABİD.İ.N DA VE& 

İngilterede em. 
niyet tedbirleri 

(Baştarafı l inci sayfada) 
nişan ve madalya ve bir mi~
fer 'bulunmuştur. 

Ele geçirilen evrak, ezcü:ınle 
limanlara, yollara İrlıinila kop
rülerine, müdafaa kuvvetlermin 
vaziyet.ine dair ınalumaıı ıhtiva 
etmektedir. 

Londra. 25 (A.A.) - Dü nıa
nın muhtemel p'araşütçülcrine 
ve dahildeki te$kiliıtına karşı 
mücadele tertibatı sür'atle devam 
etmektedir. Londra yolcu nak
livat ofisi muazzam münakale şe
bekelerinin en mühim noktaların
da ııabotajlara mani olmak üze
re 79 bin i~çiyi seferlıer etmek
tedir. 

KADINLAR DA SEFERBER 
IEDiLS!CEK 

Lomira, 25 (A.A.) - Es Loro 
Şansölye Sankey, Londrada veri
len bir öğle ziyafetinde söz ala
rak İngltere, !skocva Ye Galles 
kadınlarını memleket maneviya
tının muhafazasına davet etmi; 
ve kadınları devlet emniyeti hiz
metleri için seferber etmek za
manının geldil!ini il.ive ey lem iş-
tir. . 
MEMURLARIN FEDAKARLIGI 

Devlet memurlarının fazla ça
~ıya ve normal iş ııartlarından 
vaz ~eçmiye hazır bulundukları
nı bildirdikleri resmen haber ve
rilmeıktedir. 
CESELÜ'ITAıRIKTAN ÇIKAN 

iLK KAFİLE 
Rahat, 25 (A.A.) - CebelW;

tarık'tan ııelen ilk kadın v ço
cuk kafilesi buraya gelrnis ve 
QOk samimi bir surette karşılan
mı~. 
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SAYPA-4 

!ZPO ~I 
Milli küme maçlarında 
Fenerbahçe .. Alfayı 9- 2, G. 
Saray- A. Orduyu 3-0 gendi 
üç hajtadanberi tehir edilm4 ı 

olan Milli Küme depl<isman maç
lanna dün Taksim !tadında Fe
nerbahçe - Galatasaray ile İzmi
nn Altay ve Altınordu takımla
" arasında devam edilmiştir. Ha
vanın çok soguk olmasına rağ
men bir hayli kalabalık maclan 
aeyre gelmiş bulunuyordu. 

Günün ilk karşılıışmasını ha
kem Sıını,inın idaresinde Fener
bahçe ile Altaylılar yaptılar. Bu 
maça Fenerliler ~ kadro ile çık
m1$tı: 

FENERBAHÇE: Cihad - Or
han, Faruk - Flcret. Esad. Ö
mer - Fiıkret, Yaşar, Melih, Bas
ri. Rebii 

Buna mukabil Altaylılar mu
tad kadrolannı muhafaza edi
yorlardı. 

Oyuna Altaylılar başladılar. 
Rikgarla beraber oıınıyan Fener
liler hemen oyuna hiıkim olarak 
b~nci ve yedinci dakikalarda 
Y aiar ve Fikret biribiıini mü
teakip iki sayı yaptılar. 

Bu iki golden sonra sekizinci 
dakikada Altaylılar birinci qolle
rini yaptılar. Oyun Fenerin kat'i 
hakimıyetinde oynanırken otu
.ıuncu dakikada sol haf Fikret 
üçüncü, 39 uncu dakikada Kü
çük Fikret dördüncü Fener gol
lerini yaptılar. 

Goller biribirini takip edince 
Altaylılar daha çok müdafaaya 
ehemmiyet verdiler. Fakat bu 
ı.ibiye Fenerin enerjik ve me
tocUu oyunu karşısmda mües-

air olamadı ve Melilı nefis oyunu-
ile biribirini takip edrıı iki gol 
daha yaptı ve devre 6-1 bitti. 

İknci dbrede gene Feııerliler 
oytına derhal hiikim oldular ve 
16 ncı dakikada K. Fikret altın· 
cı Fener gohinü de yapmıııa mu
vaffak oldu. Maç tamamile Fe
,..-in tazyiki altında cereyan e
derken 30 uncu daktkada Melih 
fevkalade bir vur\14la sekizinci 
golii yaptı. Bu sırada hakem Al
taylı Aliyi fena hareketiııden do
lııyı sahadan çıkardı. Nihayet 
Altaylılar ıakatlanan Saimden 
mahrum olarak 9 kişi ile oynar
larken Fener müdafiinin yaptığı 
bir hatayı hakem penaltı ile tec
:zi!le etti ve bu cezadan Altaylı
lar ikinci gollerini de kaza11dılar. 
Devrenin son dakikasında Meli
hin yaptığı 9 uncu golden sonra 
maç da 9-2 Fenerin haklı ga
libiyetile bitti. 

G. saray -
3 

Altın ordu 
o 

Giiniin ikinci kıırşıla§masını 
hakem Şazinin idaresitıde Gala
tacaray ile Altmordulular yaptı
lar. Bu maça Altınordu en kuv
vetli takımile çıkmış ve Galata
ıaraylılar da '1' kadro ile yerle~
mişti: 

Oaman - Adnan, Faruk - Mu
sa, Enver, Eşfak - Bülend, Sü
leyman, Gündüz, Salahaddin, Sa-

lim. 
Oyuna Galatasaraylılar b~la

dılar. 30 uncu dakikaya kadar 
O!lun mütevazin devam etti. Ni
hayet Galatasaray 33 üncü daki· 
kada Satımin ayağile ilk golünü 
kazandı. Ve devrenin mütebaki 
kvmu da iki tarafın güzel oyuni
le qolsüz geçti. 

İkinci aevreye Altınordulula -
nn hücuınile b~laı;dı. İlk anlar
da dalıa enerjik oynıyan Altınor-

dulular yaptıkları hücumlarda 
müessir olamadılar. 

Buna mukabil Galatasaraylılar 
nispi bir h.iıkimiyet tesisine mu
.:a/fak olarak 16 ncı c!akikada 
Süleymanın ayağıle ikinci golle
rini yaptılar. Bu gol 18 inci da· 
Rikada Sa!imiıı yaptığı üçüncü 
Galatasaray sayısı takip etti. Bu 
golden soııra bir oenaltı kaza11an 
Galatasaray bundan istifade ede
medi. 

1 ki tarafın bundan sonra çalış
ması neticeyi deii4tirnıiye mu
vafiak olamadı. Ve maç da 0-3 
Galatasarayın galibiyetile bitti. 

Bugünkü maçlar 
Bugün, Mılliküme deplasman 

maçlarına Fenerbahçe ve Taksim 
stadlarında devam edilec.ektir. 
Fenerbalıçe stadında Altınordu

lular Fenerlilerle, Taksım stadın
da da Altaylılar Galatasarayla 
karşıl~acaktır. ' Kadıköyündeki 
maçı Ahmet Adem, Taksimdeki 
maçı da Tank idare edecekler
dir. 

DENİZ 

Talebemiz Parisfen Lon· 
dr .. ya hareket etti 

Gemi inşaiye tahsili icin İngil
tercye gi<ler.ken yolların kapalı 
olması yüzünden Pariste kalan 
32 talebemiz hakkında dün yenı 
malürnat gelmiştir. Fransa ile İn
giltere arasında sivil yolcu nak
liyatı yapılamadı,lıı halde talebe
lerimizin İll.ııiltereye tehJj.kesiz
ce gitmeleri temin oluıııınuştur. 

Bunun üzerine talebeler Pa -
risten yeni bir yol \Uerinde Lon<l
raya hareket etmişlerdir. 

POLİI 

Sirkecide bir tramvay 
çarpı~ması 

Dün a4am Sirkecide Beşir 

Kemal eczahanesi önünde 201 
numaralı Sirkeci - Kurtuluş tram
vayı kavisten geçerken Sultanah
met tarafından gelen 153 numa
ralı Harbiye - Fatih tramvayının 
sadmesine ui'!ramış ve yoldan 
çılanıstır. Yanın slıat kadar ÇS· 

l.ışılarak tramvay yoluna !konmuş
tur. 

ZAYİ - 930 senesinde Ankara 
Mi!Ü Müdafaa Vekiileti levazım 
ve techizat anbarından alını~ ol
duj!um tcrhıs tezkeremi zayi et
tim. Yenisini alarai!undan esi<i
&inin hülomü yoktur. 

Kumkapıda 1332 doqumlu 
Toros oğlu Karabet 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her ırün .. at 

15 den sonra. Tel: 40127 

• 63 .. -
Rtngiı:ülün bu \"aşına kadar sev-1 
~ıden ınahrur.l olarak (arpan kal 
bi; .,,_, dakikaria kcndi~i İfİn 4"d 

nı;mi bir hi• kaynai!ı halin.de dü
''iucelerini a~ıı;a vutt'·"1 1::u uk 
irm ilk ddn kımıldadı .. Tuhııi hır 
it..' ezisiJe n1l'htahııı altınd.ı Ll"ılnz 
bir .. atii t·chresi halini alJn Fa· 

1 
rufu1ı ) ÜZüJ.C, gOzleri~ıe baktı .• 
Burada saf ,-e hodgiımlıktan u
zak bir ı~ığın izlerini farketti .. e
lini 111atlı. Delikanlının açık al
nındaa sa~larınh doi;rıı ~ürük!e
di~i avucile bu t~ıniz düsünce]i, 
toy fa~at mert erkek 'mi.ısını ak-
ıyarak teselli ':erdi: 

- Çok boşuna kuruntularla 
kendini üzüyorsun Faruk.. Yer
ı.iz ~üpheJerin var. }'akat cmininı, 

zamanla bunlar da şu cici kafanın 
içinden silinecekler. Seni bendeo 
a,.-acak hiçbir kun·et tasanuı· 
eİıniyorum. !Vlaıiın hakkında edi· 
niJmiş ınalümatın \.'ardır .sanı
yorum .. Yalnız sana 1;u kadar 
söylemek isterim ki, ben; ilk eY
leui~imı kendi arzumla değil, 
annemin isteğile yapmış, ikinci
sini de hayatın tuhaf bir tesadüf
le önüme çıkardığı bir adamın 
teklifini kabul etmek zaruretin
de bulundugum için reddetme -
ruiştim .. Şiındi, seninle bu mev
zmı konu~urken ilk defa gönlü-

• nıün sesine, kendi arzuma uy -
J)'lU bulunu1 orum" Beraber ver
dij'{imiz kararı, mü<tcrek ha~·at 
ta~anurumuzu bozntnk hiç bir 

- - - ----

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

J.~ Kw 
T.A.J'. 3L79 m. 941~ Kın. 

:ı.o Kw 
1429 m. 1%8 Km. UO Kw. 

26 M.yıs Paz•r 
12,30 Program ve memleket 

saaı ayarı, 12,35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, 12,50 MüZik: Se
çilm4 eserler, Çalanlar: Cerdet 
Çağla, Kemal N. Seyhun, Şerif 
İ~li. İzzettin Ôkte, Okuyan: Nuri 
Halil Poyraz, 13.15 Müzik: Halk 
Türküleri, Azize Tözem ve Sarı 
Rec11p, 13,30/14:!0 Müzik: Küçük 
orkestra (Şef: Necip Aşkm), 18,
PTogra1~ı ve nıe1nleket saat a~ar1, 
18,0.S Mii.zıl:: Korıı;ık program 
(pl.) 18,50 Müzik: Radyo caz 
orkestrası (Şef: ibralıim Öc~1iirl, 
Soprano Bcdrıye Tü.zün'ün ~şti
rakıle, 19,25 Konuşma, 19.45 
M cmleket saat oııqrı, Ajans ve 
meıeorolojı haberleri. 20.- Mü. 
zık: Çalanlar: Kemal N. Sey

hun, Cevdet Çarjla. Şerif İçli, 
zzettln Ökte, Oku11amar: Azize 
Tözem, Mahmut Karında$, 20,45 
Kon~ma (Tarihten Salııfeler), 
21.- Müzik; Çalanlar: Cevdet 
Çağla, Kemal N. Se71/ıun, frzet
tin Ôkte, Şerif İçli, Okuyan: Ra
dıjc Erten, 21,35 Müzik: Kaval
cı İ=zet Akb~. 21,45 Müzik: is
taııbul Konservatuarı profesörle
rinden Ali Sezin tarafından ke
man resitali, 22,30 Memleket sa
.ıt ayan, ve Ajans haberleri, 22,45 
Ajans &pOT servisi, 23,- .Müzik: 
Cazbant {pi.), 23,25/23,30 Yarın
ki program ve kapanı~. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di-1 
rektörü: E. İZZET. Basıldıtı yer: 

SON TELGRAF Ba.,mevi. 

t K O A • 

1 (Bastaraf• 1 inci ıaııfada) fikler, burada açılan 2a kilo -
Almanlar ise, ş:,ıu~tli bir metrelik gediği kapatmıya Al-

nıukavemctc rağmen bu cep- man kuv\:etlerinin Flandre 
he~·i yardıklarını \'C Gand şeb- girmesine mani olmıya çalışı-
riiıi zaptettikten soQra Ostan- yorlar. Bir Alman tebliğine 
da doi\'ru yiıriidiiklerini, hatta nazaran, bıı hattın yarıldıjtı ve 
5,000 de esir afdıklarını iddia Alman kuv,·etlerinin Kale ve 
ediyorlar. Yalnız bıı haber, Al- Dünkerk üzerine doğru yü -
man batkumandanlığı tarafın- rüdüğü, hatta Alman pişdar-
dan resmen bildirilmiş değil - larının Kaleyi muhasara altı-
dir. na aldığı iddia olunuyor. 

Arrasda da muharebeler de- Fransızlarm, esas kuvvetle-
vam ediyor. Fransız kuvvet • ri, Som vadisinde demir &ibi 
Jeri me'\'zilerini muhafaza edi- durmaktadır. Aln\anların ~on 
yorlar. Bu cephede, bir aralık günlerde yapbklnrı taarruz -
açılan gedikten geçen ınoio- !arı piiskürtmüşler bir çok da 

· 'ki ı esir almışlardır. • sikletli, bısı et i ve mitraly.ız-
lu Alman müfrezeleri Bolonya- Sedan cenbesi: Alwanlar 
ya kRdar sarkmışlardır. dün, pek fai~ kuvvetlerle bu 

Alman mehafili, Bolonyanın cepheye yüklenmişler. Son 
işgal olundı.gunu haber veri- Fransız tebliği biitün bu iaar-
yor. Fransızlar da aksini iddia ruzların piiskürtüldüğünü, hat-
edi:-orlar. Dün gece Londr.ı ta Almanların son günlerde iş

&al ettikleri bazı yederin ge-
radyo~unun verdiği bir habe- · 1 d • b"ld" · or 

rı a ın ıgını ı ırıy . 
re göre, Bolonya ~;:klarında 
bulunan nıiiıt.Cikin donanma· Dün gece Londra radyosu, 

askeri vaziyetten bahseder -
sı. Alınan motörlü kıt'alarlDJ · ken şunu •ÖY )emiştir: Pek 
şiddetle bombardıman ederek mühim harekatın arifesin _ 
şehre girmelerine mani olmuş- de bulunuyoruz. Bu sebeple 
tur. bir iki g:ün askeri vaziyet hak-
Arras, Kambre ve Valan<iyen kında kısa malumat vermekle 

Herkes 

«)ci n i <i, ----bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına· 
karfl ı•yet tesirlidir. Barsak aolucanlannın bürüklcrde ve ·Küçüklerde 
ıebcb olacajı te.hlikelcr aöı önüne alınarak ıolu~•n ... nahldanada bunu 

. kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edllel' bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 k.uru~ur. 
•-· , v .. ~ıı.. ,,.. ···"' ,: -- .. - ,. · .. 

Beyoğlu Vakıflar MüdürlüOUnden 
Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

800 Kasımpasada Sirkeci Muslfilıattin mahallesinın Zincırlikuyu 
caddesinde eski:•l22-122, yeni: 170/l 170/2 No.lı ahşap iki 
bap hane. 

Y ~'kanda yazılı gayrinıenıkulün mülkiyeti peşin para ile satışı 
(IOJ ı:ıün müddetle uzatılmıştır. 

İhalesi 4/6/940 salı günü saat 15 de komisyonda yapılacağ"ından 
taliplerin yüzde yedi buçuk pey paralarile A1karat ve MalıHHat 'ka· 
lemine müracaatları. (4379) 

cephesinde de çetin ve kanlı iktifa edeceğiz. Emniyet, iti -

•muharebeler o_luy_·or_. h_lüt_te _-_ma_t v_e _sab_ırla_b_ekleyuuz ... : • , KA GITÇILARA 
• 

ADEMİ İKTİDAR 

Teblellerl her eczanede bulunur 
P...,ı. katuou 12.S5) Galata, l.t.nbul 

··-~-

-
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çı
karılacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her 
hafta pazartesi günleri sabahlc~·in saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare mildi.ir]üğünc müracaatları • 

Kayseri belediye reisliğinden 
Kayseri Belediyesine yüz .YC'tmişer lira ücretli iki fen memuru 

alınacaktır. İhtisas mevkileri hey'eti vekilece t~sdik buyurulmuştur. 
Taliplerin evrakı müsbitelerile bi>·li-kte 31 /5/940 tarihine kadar Be-
ledi ve Riyasetine müracaatları ilan olunur. (3957) 

Sarıyer Malmüdürlüğünden : 
Mükellefi" adı Ticarel,qdlı adresi Nev'i iştigali Ticaret müddeti Hesap Na. 

ihbarname 
Kazanç Buhran Ceuı Numarası 

-~~~~~~~ -~~~~~~~ 

Nazım Beya.ıe} R. Hısar Bebek yolu No. 86 
Hayri Emirı:tıin Hekiınata Cad. No. 60 
Rıfkı l!Jmirgan Heki.mata Cad. No. 62 
Rıfkı EmirJıan Şirket geçidi 
A,i(usteni lstinve Maslak 
Va~el Netoklu • İstinye cad. No. 158 
Yani Papadopkıs • Kayı.kcı Hüsnü Cad. No. 11 
Sımon Davınof Yeniköv Köy·başı cad. No. 61 
Siıııon Davinof • Koy başı cad. No. 61 
DıKran of(. Davit • Camı Scıkak :No. 3 , 
Cem;il • • Köybaşı No. 136 
Emine • Vapur iskelesi No. 8 
Rahmi • Vapur iskelesi No. 11 
Mehmet ' Büyükdere. Büyill<.dere Cad. N. 150 
l'a;z Boyat • • • • 2°'2 
Behnan • Bahçı: köy cad. No. 3 
Süleyman Şato ,; Buyükdere cad. No. 361 
Hasan Fehmi • Büyükdere cad. No. 202 
Sadık • Caddesi No. 12 
Temel Sarıyer Dursun Fakih ~ 7 :viü. 
Temel Sarıyer Dursun Fakih 27 Mü. 
Ali • Yenimahalle Cad. N o. 88 
Bahacd din • • • No. 46 
Muslafa • Çukur Çeşme No. 88 
Şcfıka Kiızı.nı • Koca,·emiş No. 21 
De>pina Vural Yenimahalle Kara!·ütük ;No. 14 
Süleyman Yenı(llahalle Karakütü.k No. 47 
Hamdi Alev R. Kavak otuz bir suyu No. 2 
Hamdi Alev R. Ka,·ak otuz bir suyu No. 2 
İbrahim Topeu Garipçe köyü 

lbrahiın ToPÇQ 
Mehmet Ali 
İbrahim 
Ahmet 
Mehmet Feri! 
Ömer 

• • 
Rumeli Fener !<öyü 

• • 
Sarıyer Orta Çeşme cad. 15 
R. Kavak 
Bü,iiıkdere Han Çayırı. 

Sebzeci 
Hallaq 
Aktar 
Büfe 
İQkili ııazino 
Bakkal 
Ekmekçi 
Terzi 
Terzi 
Yaıımacı 

Kasap 
Kasap 
Berber 
Bakkal 
Manav 
Gazinocu 
Siıtçu 
Kahvehane 
Kahvehane 
Sobacı 
Sobacı 
Kunduracı 
Kahveci 
Aşcı 

Dıkü; Yurdu 
Gazinocu 
Manav 
Kır kahvesı 
Kır kahvesi 
Kahveci 

kahveci 
Kahveci 
Kalaycı 
Tuhafiyeci 
Mesire mahalli 
Üstübeç imııli 

1/1/939--15/4/939 48 
1/1/936--31/12/36 76 
1/1/936-- 3/12/36 77 

l/1/937--31/ 5/37 121 
1/1/936--16/ 7/36 68 
1/1/938- 3/ 5/38 49 
l/3/938-7/5/38 56 

939 8 
1/193~/4/39 8 

937 190 
1/1/936-4/437 87 

937 153 
l/l/~38-25/5/38 145 

937 123 
10/7/939-20/9/39 142 

932 168 
9/6/9>7~/10/37 86 
7/7/938-28/11/38 142 
5/6/939~13/6/39 121 
1/11/937-1/20/937 27 
1/1/938 27 
17/2/938-31/12/93b 138 
İ.kmalen 9~ö 126 
1/1/938-28/8/938 57 
1/1/937-1/11/937 784 
1kmalen 938 14 
21/7/938-1/10/938 12 
16/9/937-20/9/937 llO 
llıımalen 937 90 

939 3 

1/1/939-2/3/939 3 
~kmalen 937 8 
1/1/938-20/97938 . 5 
20/12/936--31/12/36 
7/6/936--30/10/936 
1/1/935--31/12/935 e62 

1).6 0,26 
14.33 2,66 
3,64 0,84 
0,73 0,17 

20,48 4,71 
5,05 1,01 
3,96 0,91 
5,91 1,18 

3,55 0,71 
16,80 3,86 
25,70 5,91. 
10,50 2,41 
7,46 1,49 
ö,75 1,55 
5.71 1.14 

21,64 
11.25 2,54 
15.53 3,11 
0,39 0,08 
5,97 1,19 
0.10 0.21 

11,76 2.35 
0,48' 

18.34 3,67 
20.63 4.13 

0.92 0,18 
5,77 l,15 
0,94 0,22 

0,51 
15,75 3,15 

3,48 0.70 
0,16 o. 3 
0,45 o. 9 
1,08 0,21 

27 0.08 
1800 360 

0,23 

1,01 
0,55 
0,11 
3,07 

0,59 

0,64 
2,52 
3,85 
1,57 
1,34 
1.01 

1,69 
2,80 

0,91 

1,26 

1,04 
0,14 
2.53 

o. 6 

O, 6 
21,60 

11/22 
12/44 
1/66 
9/18 
5/19 

• 1/42 
6/41-7/44 
1/41-4/3 

13/8 
7/23 
6/74 
7/6 

16/46 
4/28 
17/6 

3/45 2 nci 
10/94 . 
7/140 
7/139 
1/28 

14/29 
8/47 

10/28 
1/30 

10/58 
14/37 
14/36 
7/58 
1/24 
3/3 2 nci 

ihbar 
15/29 
16/3 
14/45 
10/39 
10/50 
15/:ıo 

Sarıyer Ma!müdürlüğü ,;,üıkelleflerinden yukarıda adı ve işi ticaretgah adresleri yazıh şahıslar te!'kiticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellü,i(a salahiyet 
li bir kimöe ııöstermemiş ve yapılan araştırma<da da bulUJ!flnlamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran ve zam vergilerini havi ihbarnamelerin 
-bizzat tebliği mümkün olmamıttır. K-ey!i;yet 3692 say1lı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 

5ebei> ve düşünce mevzuubahis 
değildir .. Müsterih ol Faruk .. Bu 
,iiphe telkinlerinden uzak dur .. 
Biz, birbirimiz için yaratılmış iki 
insanız ... 

Boiiazda yaz aksamları, in .. -
nın hislerini kam~ılıyan kuvvet
li bir tesire sahiptir... Faruğun 
asık tabiatini de bu his kamçıla
y;şı galeyan ettirmiş, delikanlı, 
saadetin fazlalığını gönlünde ız
tıraplaodırarak böyle önse:ı:işler, 
şüphe telkiftlerile açığa vurmuş
tu .. Basbaşa vererek seyrine do-

• yulmaz denizin, günıiiş ışıldı 
nıehtabıq lacinrtliitiııi i~Jcrine 
sindire sindire konuşan gençleri, 
tekke kapısının önünde çömelen 
bacılardan Tiryal bacının sesi ken 
dilerint' getirtti. Rengigül. başı
nı omuzuna )-·aslıyarak tasavvur
larının aşk çerçeve.indeki ihti -
ı;a•larını anlatan Farui':u ikaz etti: 

- Seslt-niyorlar Faruk .. Kapı 
açılmış olacak.. , 

Tir) al bacı ile Saniye bacının 
bir ağızdan seslenişleri tekrar 
duyuldu: 

- Neredesiniz çocuklar .. Kapı 
arıldı. Bizi bekliyorlar. 

l'aruk do;trııldu.. Renııi&iilün 

de elinden tutarak ayağa kaldır
dı ..• Hızlı adımlarla tekkeye yü
rüdiiler .. Kapı açılmış, gözcü der
viş Asım, en geç gelen mihmanlar 
kafilesini karşılllDllY• memur e
cli lmi•ti .. 

Önde Tiryal ve Saniye bacılar 
arkalarından da Farulda Rengi
gül tekkeye girdiler .. 

Mevdanda namaz ve niyaz bit· 
mi• ';.ıuhabbet hazırlığına baş
lanmıstı .. Aş e"\.·iniu . ayak«;'.ıları, 
aşcı babanın nezaretıle sof.rala
rı hazırlıyorlardı .. Nafi babanın 
önüne kurulan sofraya dört kişi 
sıralanmış, iki canlık da boş yer 
bırakılmıştı.. Burası Rengigül 
ile Faruk içindi. Nôfi bab&Dlll 
muhipleri de tekmil İstanbul bek
taşileri gibi maceraları tekkeden 
tekkeye _akseden Rengigülü gör
mek, onun hakkında zaman za
man ve şekil şekil dedikodulaş
tırılan mevzuları kendi görüşle
rile tayin etmek merakındaydı
lar .. Meydana d.iıilen yer sofra
larının b~ına meydanı dolduran 
muhiplerle dervişler halkalandı. 
Mezeler taşnıdı .. dem şi~eleri sa
kilerin önilne konuldu .. Nafi ba
ba, derviş Asımın kar1ılad1iı 

. m.is,afirlerin gelmesini bekliye
re.k ilk doluyu çeknıi.vor, muhab· 
bete başlam1yordu .. 
Derviş Asımın ardı sıra yürü

yen misafirler bacılar odasına uğ
radılar .. Burada çarşaf ve yeldir· 
meleriııi ç>kardılar.. Rengigül, 
pembe w dekolte bir t,ııvalet 
&iyıniş, üzerindeki mücevherle
rin ışıklanışı ile bu tuvaletin için
de bir kaç defa fazlalaşan gü -
zelliğilc göz kama~lırıcı bir hal 
almıştı .. 

Genç kadın meydan kapısına 
&•lirken Farıığa ilk adabı öğreti
yor, meydana girince ne suretle 
hareket e.ıeceğini, babaya nasıl 
niyaz yapacağını anlatıyordu. De
likanlı bunlara nişan koyuyor -
du. Yalnız, niyazı nasıl yapacağı• 
nı birkaç defa Rengigülden sor
du. Genç kadın işin kestirmesw 
fısıldadı: 

- Beni taklit et. Ben ne ya • 
parsam sen de onu yap .. Kim4ı 
niyaz edersem sen de et .. 

Dedi.. Beş misafirlik kafile 
meydana girdi ... 

Saniye Bacı ile Tiryal bacı doi· 
nıca çıraklığın yanı başında otu
ıan ve postunun üzerinde vakur 

tavrı, ak sakal, tacindaki yeşil 
sarık ve cüppesile hürmet telkin 
eden Nafi babaya ilerlediler .. Ba
)ıaya ü1; adım yaklaşınca sağ elle
rini ıtöi!üslerinin sol kısmına bas
tırarak diz çöküp baş kestiler .. 
Dedeye niyaz ettiler. Sonra, Na
fi babaya iyice yakl~tılar .. Da· 
banın önünde yeniden dize gel
diler. Babanın avuç içini öptü -
ler .. Nafi baba Tiryal bacıya si
tem etti: 

- Biz aratmasnk mürşidine uğ
rıya<ağuı yok bacı .. 

Tiryal bacı kısa bir tebessüm
le nükte yaptı: 

- Didar bizim gönlümüzde e
renlerim .. Gönüller bir olsun da .• 
Fakir (1) bu yolu her zaman çı
kamıyorum. Dizlerimdeki ağrı
ılan yürüyemiyorum. Buraya a
raba da çıkmıyor .. Amma, yine 
mürşidimize niyaz edecek fır -
ııatları buluyoruz. 

Dede de tebessüm etti: 
- Kerem.in varolsun.. Haydi, 

ııtiYle geç de muhabbete başlıya
bın .• 

Saniye bacllllll ardından genç 
·çift, Farukla Rengie\il babanın 
önünde niyaz yaptılar. Nafi ba-

ba bol iltifatlarla karşıladıiı ReV 
gigüle, o &ece meydanın en nii : 
fuz1 u canı olduğunu ihsas eden 1'i' 
tavırla elini uzattı .. Öptürdü. 'f_. 
ruk da ayni merasimi )·aptıktall 
sonra kendi sofrasındaki boş ye
ri işaret etti: 

- Buyurun, oturun. 
Reııgigül ile Faruk yanyan• 

sofra başındaki minderlere yer• 
le~tiler .. Faruk bağda~ lturmasJll.' 
becerenıediği için dizlerini zor .. 
lukla bükerek yan yana, bir tara· 
fına uzandı .. 1'iıfi baba kilerci de 
denin doldurdu~ kadehi Nıifi 
baba: 

- Bismi şah, Allah Allah .. D~s
ti kııdl"etullalı,. Cemali MuhaJD· 
met Resuliıllah, kemali Ali J'se
dullah dem Pir, keremi Evfö·•• 
kırklar, yediler, cünılc ercuı~r 
demine, gerçekler keremine hU·• 

(Arkası var! 

(l) Bektaşiler (Ben) demez • 
• ler .. Enaniyet şeytanın malıdır 

derler. Onun için ben yerine f~j, 
kir kelimesini kullanırlar - ıı. 


