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Müttefikler Mukabil Taarruzlar Yapıyorlar 
Alma~ Baş Kumandanlığı Calais'in 
Dün işgal Edildiğini Bildiriyor 
Fransız Batvekill Reynaud dün Londra'da Çörçil ve diğer nazırlarla görüştü 

. 

Müttefikler Alman kıtaatını müthiş birj 
topçu e hava bombardımanına tuttu 

Asıl_ ç:lin- Somme Üzerinde Fransız 
mesı lazım':' 

/ 

' 

gelen hamle harekatı inkişaf ediyor FRANSIZ AÔlh TANKLARINDAN B!Rl.. 

= 
Müttefiltler, ıimcliy• 

ltodar ltlm•nl•rın tali 
mahiyeti• hamlelerini 
pıldil•r; ıimdi ;,. lı•r
hj hitirmelı azmi/• y•
pılan lıüyfılı hamleyi 
f e / m • • mecbariydin
d•dirler. ın a 11 affa lı 
oludars• ltemii d•ılilı
l.ri .,ilıi horbin ılörtıle 

fıfunıi lıaıı•11mıı olarlar 

= ·-=-==='- "~ 

Yazan : ABiDiN DAVEI ~ 
ll-J1 arbin başladığı 1131l 
IJ"-u eyliılünden 1Y40 ma)'J 

sına kadar, 8 ay 10 f'Jn 
nıüddctlc iuleta, harpsiz geç• 
harp, 10 may .. gıinü, birdenbiı c 
alevlenerek Holandayı, Belçika. , 
l.uk>cınlmriU, 1''ramayı, batı 1 

İııı;iltcrc) i sardı. Daha ev\·ellı 
lıanılcler ,.e nıuharebeler şim -
diki bü)·lik mücadel<nin ~·anın -
ı!a el ,n c kabilinden kaldı. Bu 

lngiliz bombard an tay
yarelerinin şiddetli bask nı 

MUSOLi i ERKA HARBiYE REiSi 
YE GENERALLE LE KONUŞTU 

Alman tayyareıennin Fnnsada yaptığı tahribat .. 

-
Belçikalıların Duçe seferberlik ve pasif korunma şeflerinden. 

şef 1 e r i n i k a' u 1 etti Mukavemeti sonra teslihat fabrikaları 

Devam edigor: 
--ı Paris, 26 (A. ı 
14 A.)-Havas 

bilciıriyor: Co- 1 
1 urtraide ve Co
urtrainin cenuburuia, Fran•lZlar 

1 SAAT: 

4. • ,, ....... • 

Askerı 
Ve..zlyet: 

Müttefikl~rin İlk 
ıeşkınlığı geçti 

ve Belçikalıl37 bir •eri AJ.nıanhü- 1 D ün ak~amki resmi harp 
cumlarını sarılı sureıte puskurt- I D t bl • ı · d ·ı .. lerdir e ıg crın e verJ en 
muş . . aı· t .. k 

Ar 
, . al' b" _ d Al m uma a &ore as e-

ras ın şım ı ,ııar ısın c. - . . . .. 1 b"I" dil 
manlar ,zırhlı ve motörlü unsur- \ 'b'·ı·'~zı~·et • 0 Y c u asa e e-

. ı ı ır. 

-~"'"",;;;ııı larıı takyiye etmıslrr. fakat çok Flandrcs muharebesi bet · 
büyük bir faaliye~ .ııö~termişler- giiııdür devam ettiği halde, he-
dir. (.4rkası 3 uncu sayfada) niiz ba~lamış olJuğu söylene-

----
Yunanistan da iki sınıf ihti
gaf efrat askere alındı 

Amerikalılara 
terketmeleri 

Malta adasını 
edildi tavsiye 

Bulgar ordusunun y ni teşkilatı 
ROMA, Z6 (A.A.) - B. Musolini buı:iin ordu Genelkurmay baş

kanı. Mareşal Graziani, Harbiye ;\lüstcşarı General Soddu, Harbi
ye Nezareti Seferberlik s,ervislerini idare eden generaller ve pru;if 
korunma dairesi şefi ile ııör~melcrdc bulunmuştur. 

8 ay 10 günlük denede mütte 
fıkler, ,\Jınanyanın dört tali haı 
lesini çcloıiye mu\ aflak oldu -
IJ:r, Onların sc\·kulct·;v~i şu idi: 
cAlman~ a. deniz.:t·ıı başka 

sahalarda çok haıırlıklı ve kuv
wtlidir. Biz hazırlıklarımızı ik
mal edip kun·ctlcninciye kadar 
aı za~·iat vcrnıek, nıagliıbi.) ete 
ugranıanıak. dL;.!:nıana mümkün 
olduğu kadar faıla za~·iat \'Crdir
uıck ınecburiyetinde~·iz.ao 

1 60,000 ~aralı 1 lngilf~re ku-~anda heye-
Alman Avus-

bilir. Bazı harekat hakkında 
1'"raıısız başkumandanlığı taf

} silat ,·ennemcıktedir. 
Arras ile Amiens arasından 

·ı kavan Alman motörlü müfre
zeİeri, şiınaldeki müttefik tah

B. ı 1uso1ini. istih!\alin fa7l:Jl:ış
hrıln1a!ılı bahsi üzerinde esash tr ·• 
lihat fabrikaları şefleri ile de 
ı:örüşınüştür. 

Hu.su.si müsaadf" \"Crilereı_ c•lan· 
lar heri( olmak iizcre m.1'\'İ mnh· 
rak ile işliyen bütiin oıom'obill~r, 
bir hazirandan itibaren i)cmi~e
cektir. 

Kısaca •Vakit k~zannıak> di)'8 
lıülasa cdebileccgımiı bu harp si· 
)aseti, Alman):.. tamamıle hazu 
uluındığı için, a.ı çok mu1·affa -
kıyct temin eUi. Leh is tanın mu-
1'.atldcr olan eziluıcsinden ıı.onra 
garpteki son büJük taarruz baş-
1•> ıncıya kadar, Almanların yap
tıkları beş hareket \·e hamleden 
durdii ıııuıtefihlcriıı, biri Alman· 
ların lehine neticC"lendi. 
- Bunları şöyle lıti!1',ı edP,biliriz: 

1 - DENİZALTI HARBİ: Al
manlar, harbin ilıinile beraber 
denizaltı harbine giriştiler ve bir 
haylı gemi batırdılar. Fakat, 
~imdi Alman denizaltı &emile
rinin sesi i.jitilmez oldu. Demek 
ki, müttefikler, dü~manın bu ıi
lahını tesirsi2 bir hale &etirdiler. 
Onların hu hareketsizlij'i belki 
muvakkattir. Yeni denizaltı &e
nıileri inşa edilince, belki tekrar 
büyük bir taarruz yapacaklardır. 
Fakat o vakit de müttefikler, 
daha bü)·ük kunctlerle daha 
şiddetli bir muk .. bclede buluna
caklardır. 

Şimdilik batan ticaret &cmile
rini yeni inşaat, bitaraflardan sa
tın alınan v'"IJurlar, Almanlar -
dan zaptedileıı gemil~r, Norveç,, 
Danimarka, Belçika ve Jlolanda 
deniz ticaret filolarile bol bol te
liıfi etmislerdir. 

2 - !IIAYN HARBİ: Alınanla
rın ikinci sil;ilıını ıniknatı.>lı 
1>1ayn teşkil elti. Bu da, ilk ön

(Arka .. 3 n ü a·ııjada 1 
ABİDİN DA\'l::R 

turgaga geldi tinde değişiklik yapıldı 
Bu yaralıların l&kAnı 
için bütUn mektep ve 
oteller tahllye edildi 

Dün İngiltere' de bütün 
kliselerde ayin yapıldı 
Parı;, 26 (A.A.) - Havas A-

jansının Avusturya hududun -
dan öğrendiğine göre, Karenti 
ve Stiri eyfiletlerine, .ııarp cep
hesinden şimdiye kadar altlll1$, 
yetmiş bin kadar Yaralı .ııe1ınii-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Bir adam dUo gece 
pencereden dUstu 
Dün gece saat 24 de Sirltecide 

Ebussuud caddesilıdeld yeni Ay
dın otelinde bir adamın ölümü 
ile neticelenen bir vak'a ol -
muştur. Hadise şudur: 

Bir müddetten beri Yeni Aydın 
otelinin 4 üncü katında ve ilbus
suud caddesi üzerindeki odalar
dan birinde oturmakta olan Baf. 
ralı tacirlerden Musa adında bir 
adam odanın penceresinden cad
deye düşmfu; ve <lerhal ölmüş
tür. Hadise mahallinde nöbetçi 
müddeiumumi \'C nöbetçi polis 
müdürü tarafından açı lan tahki
kat devam etmektedir. 

• 
lronsi'de Başkumandan oldu 

LONDRA, 26 (A.A.) - İngiliz 
Harbiye Nezaretinin tebli,ği: 

İngiliz hükumeti, aşagıdaki ta
yinleri tasvip eylemiştir: General 
Sir Edmund İronsjde, tekaüde 
sevkedilen Sir Walter Kırke'nin 
yerine anavatan kuvvetleri baş
kumandanlıgına tayin olunmu~
tur. General İronsidenin yerine 
İmnaratorluk kuvvetleri ııenel 
bırnıay başkanlığına ııeneral Sir 
John Dili getirilmi,tir. 

LONDRA, 26 (A.A.) - Res -
men bildiriliyor: 

lfulandanm ve Belçika ile ai- ı 
mail Frans•nın baz> kısınnlarının 
Almanlar tarafından 1$J(ali üze-

j'ln;ııız 
tebllki: 

l 
Londra, 26 

leblljl • .A.) - Ha
- va nezareti 

•lngiliz bombardıman tayya-
1'eleri, Alman kıtalan tarafından 
Roterdamda vücude getirilen 
benzin depolanna, ııeni bir ta
arruz daha yapmışlardır. 

Holanda sahilleri acığında mo
tör!ü bir Alman vıı p ru batml-
mıştır. 

___ , ___ _ 
• 

lngilterenin 

/lif an ş sahili 

tehlikede 
Buradaki şehirlerden 

çocuklar çıkarılacak 
rine, İngiliz hükfuneti, İn.ııiltere
nin cenubu ı;arkl sahillerinde 

(Arkası S üncü ıaııfada) 

lngiliz bombardıman taımare
leri tarafından görülen motörlü 
di4man cüziitamları bombalan -
mışlardır. Tayarelerimiz, sabah- ! 
tan akşama kadar taarruzlarına 
devam etmişlerdir. 

Daha sabahtan,. dokuz Jnqi!iz 
bombadıman tayııaresinden mü
teşekkil bir filo, takriben kırk a
rabalık bir nakli11e koluTla mı1-
lıim bir ııol üzerinde taarruz 

(Arkası 3 ünciı sayfada) 

, şidntının garp cenabına hü -
cunı etmişlerdir. Bu müfreze -
lcr, Saint - Omer'de tevkif • 
dilmis ve Arras'ın ,imali &ar
bi tepelerine ve başlıca Vimy 
sırtlarına pek azı vasıl olabil
miştir. 

Lys çayı üzerinde Coıırtrai 
bölgesinde Almanlar bir iki 

(Arkası 3 U'<Cll sa:ıfadai 

lngiltere 
ltalya mU
nasebatı 

Elıonomilı h•rp lı • f • 1 ı 
lı.ontrolü iıinJe ilt.i ıl•Vl•tin 

•nl•facafı lımidi v•r 
Londra, 26 (A.A.) - Ekonomik 

!.arp nen. etınin tebliği: 
Harp kaçaır. k'.ıntrolü ile ala

!kacır rr e ' 't>rı t tkiklt> muvaz
zaf muhelit İngiliz - İtalyan da
inıi komitt:sinin topl. .. "'\,. .;ına i:;ti
rak etmL·k üzere Romavıı gıımiş 
olan Sir \''ilfrid Grec . bu ak -
~am Londraya dönccek;..r. 

İtalyan makamlarının \>u hu
susta yaptığı teklıfleri, Sir Wil
frid Green tarafından bir anlas
mıva çok tatmin edicı -bir esas 
teşkil edecek ma:hi} ette olara 
teliıkki edilmektedir. İtalyan ve l 
İngilız mümessili.ri, Romada te- j 
ferruat üzerinde calışmaktadır. 

lıfasoLini, C.:iano ile beraber .. 

:Malla, 26 (A.A.) - Reuter: A
merika Birleş;k devletleıi konso
losu, Amerıkan lebaasın Malta
yı terketmelerini ve mümkün 
olduğu kadar çll!bı..k bir suret
te Amerıkaya dönmelerini tavsi
ye eylemiştir. 
ATİNA, 26 (A.A.) - Harbiye 

Nezareti, neşrettiği bir tebliltle, 
34 ve 36 sınıflarının bütün ı • i
yatlarıru, bir talim devresi için 
siliıh altına çağırmıştır. İhtiyat 
efrat, bu talim denesi esnasıı:-Ia 
yeni siliıhlarla istinas peyda t>oe
cek lerdir. 

SOFYA, 26 (A.A.) - Harbıye 
(ArkMı 3 üncü sayfada 

Amerika efk8rıumumiyesi 
Müttefiklere yardım taraftarı . 

Vardım Kolu,, na 
Amerikalılar girdi 

"Müttefiklere 

en meşhur 
• Nevyol'k, 26 (A.A.) - Amerika 

efk§rıumumiyesinde müttefıkle
re yardım lehindeki hareket, !(Ün 
gecti ·çe daha ziyade .ııenişlt>mek
tedir 

Si'.<agoda North - Western ü
niversitesine mensup 55 k.iai, 

koı de\ti in nois mu ~ ılleri-
ne tc -zrı;.1Jar giindertı-c-k, ıııilt
tefı 1tlcrir derhal tav ·ar<:> atın 
al~bilmeleri için Amer.l!<ıı Birle- • 
ıik deYletlcrinin müttefiklere 
bir mil)'ar d·Jlarlık bir iotiAraz 

(Arkası 3 üncü sayjadaJ 
, 



t K O A M 

BOYOK TARiHİ ROMAN: ,24 

EKER LTIN D. D. Yolları 
Otora.l/ servisi 

Yüz eJJi okkalık Ermeni kan•ı padişahın 
1 

ihdas ediyor 
Y•zan: M. SAMI KARA.YEL,.__. 

22' ... 

Köy Enstitüleri 1 
Yeni yapılacak bi 
naların adedi ve 
yeri tesbit edildi karşısına geçmiş oynuyor, şarkı söylüyordu 

- · Sultanım, kulunuz bir hiz
anet olsun diye cariy emi sütnine 
olarak haremi hürnayun_a takdim 
eylemi<;tım .. Şimdi bunun cezası
nı çeker dururum. 

Kurnaz, Kö:iem, bir şeyden 
hab<>rd.ar de2ihn4 gibi sfııkinane 
cevap verdi 

- Ağa, sütninenin ceza.>ı ne 
ola ki•. 

- Sultanım, Turhan Sultan 
Hazretleri sütnineyi istemezler. 
Evlatlığını al defol derler .. Efen
dimiz sonra kulunuzu. neyler!. 

Deyince; Valide Sultan, mağ
rurane bir eda ile: 

- Arslanım, irade buyurma
dıkca sütnineyi alman doğru de
fildır_ Dedi, 

Aga, ağlıyarak: 
- Sultanını. Turhan Sultan 

Hazretleri tehdit edıp dururlar .. 
Can ,maan emin değilım .. 
Deyınce, Kösem, l(il-lerek: 
- Arslanım, irade lıu} urma -

dı'kça ııer vakit canından emin 
ol bilır in? Haydi git rahatına 
ba:k .. Dedi. 
Faır. t, aj!anın huzurundan ay

rı1nıa , ıgın. göıiince; sordu: 
- Neden tereddüt eder durur

IWl? .. 
A.~a. şafeın bir halde: 

::iultanı.m, haber aldığıma 
gôre, Turhan Sultan Hazretleri 
kız, zerıırL v eceklcrmiş .. Deai. 
Koseıa S ultan, bunun üzerine 

.ka .nı cattL Rengi Jöndü. 
teıa.11 tehışl. : 

- Kını soy .edi sana bunu?. 
- Lçencekı carıyeler ... 
- Do.ilru mu?. 
- Do.ııru Sultanım .. Dedi. 
Ko..,m, abn baş an savdı .. 

Ya.ut geçırml"C!cn oğlu Sultan 
1-brahiınin ~·anına koştu. Sultan 
I-brahi:m, haremi hümayun daire
sııt0.e, saz, söz, ~et iüeminde 
bezm ı.muştu. Onu 00.., iıir vak.it 

ludra.- konusmak mümkün de
~ildi. 

Sultan İbrahim, valıdesinin 

- Arslanı.m, irade buvurursa.'J 
ruz .. Ağa J.a ?ı.ııekKcı .ı.Y1ı,.ı.ı,crJ:eıne

ye gitsin!.. 
İ:br:ı.hlm, zaten sarhoş ve telaş

lı idi. Süt nine>·i düsünecek 
halde değildi. İçeride Şekerpa
re ile cün~ yapıyordu. 

İri, yüz elli okkalık Ermeni ka
rısı padişahın karşısına 2eçmiş 

oynuyor, şarkı söylüvor.. Koca 
ı?Ö> d~sile bin bir işvebazlıklar 
yapıyordu. 

Sultan \İbrahim, validesinin 
teklifini mülahaza etmeden ka
bul etti. Ve: 

- Peki derhal ııitsinler .. Dedi. 
Mesele bitmişti. Bu suretle 

hem Sünbül aea kurtulmııştu. 
Hem de zavallı cariyenin cocu-
ğu ... 

Cırivenin bir oğlu »ardı. Sün
bül ağa, oiilunu alarak bir 2e
ımi >e lıinio İstarrbuic.ar, avrıldı. 

Sünbill aiianın yerine Ali ağa 
Kızlar ağası olmuştu. Sü!lbül 
aöo Türk kad r2alarından biri
ne bı"erek Akdenize acıla:nıstı. 

Sünbul aı:a. yolda Malta kor
sar.; -,nın teca\ ..alerine u.frradı. 
Mal a korsanları üç ııemiden mü
rek..<~pti. 

Tuı .ı: kadırgası. ı.n süvarisi tes
Hm r. !ll:ıdı. Arad:ı müthiş bir 
ı: c lıar~be oldu. .\.!ıa,·et, kor
san gernıleri Turk k&dir~,,ına 

rampa etti. İJ.:ı ta;:a f ii..hc kılıca , 
C< n!.Je~ti. Bu meraıma 5unbül a
ga oa telef oldu. 

l\Ial a k .r.anI:ırı, SJnlı.il ai{a
ıuı evlatlığını esir ett.ler .. Malta 
korsanıarı ağanın hnz ınelerıni de 
el ı:;eçirmi;lerdi. 

Nihayet Kızlar ağasının piçi 
Avrupada nam aldı. 0.;marılı ha
nedan.ndan biridir d ive Türklere 
karşı silah mak~ n nda saklandı. 
Güya onunla yeni bir Cem Sul
tan l ftdis~i uvandırmtlk islivor
lardı. 

Bazı vilayetler arasında 
tren hatları yapılacak 

Devlet Demir Yolları idareler 

Her tarafta lnt••· 
ta ba9lanacak 

umum mü<lürlı.ii?ü yeniden bazı J\.Jc•uleketiınizin muhtelif 
hathırımu.da otoray işle1nneyi ka- · yerlerinde yeniden tesis ve in-

i şa edilecek olan •Köy ensti -rarlaştırmıştır. •Otoray• ezciim
le İsparta, Burdur ve Afyon Ka-
ralıisar vilayetlerinin münasebet-
!erini daha sıklastırmak icin pek 
yakında haftada 3 defa olmak ü- 1 

zere bu 3 vilayet merkezimiz ara- ı 
sında bir •Otoray servisi• ihdas 
olunacaktır. 

Diğer taraftan h ükumet mer
kezimiz ile Afyon Karahisar. Ay
dm ve İzmir vilayeti arasında ve 
Karakuvu üzerinden doğru tren 
münasebatı yapılacaktır. Bu İ'ii' de 
mezklır yeni ana hat üz.,rindeki 
tünel in.şaalı biter bit:ınez pek ya
kında başlanılacaktır. 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

· tıileri binaları için büyük bir 
1 pla;ı ınü,abakası açıldığını ha

ber vermiştik. Bu hususta al
dığu11ız rnütemınim mallıma - , 
ta gör" l\faarif Vekaleti her ', 
enstitü~t~ll kaç ~inayı_ i_htiva I 
edeceğını de tespıt etını~tır. Ez- , 
cümle Kılklareli - Trak)·a ens
titü>ii Lükburgaza 5 kilomet
re mesafede ve İstanbul - E
dirne a,ialt şöscsi üzerinde ) 
inşa oluaac>ktır. Ve yalnız bu , 

, enstitü H binadan müteşek -
kil olacaktır. 

EskiS<·hi,·dc Hamidiye ve ) 
llfalımudiye köylerinde yapıla- ) 

f c.&K utıu custitüJcrdc :lO ve 35 ' 
,' er binadan ibaret hu\un'4.c!lk -
tır. Koc:ıP.li eııstitüsü de ~;; i>i-

1 na ile Arifiyede iıı•a oluna - 1, 

caktır. 1 
Aııtalya enstitüsü 44, Liıcl ik i 

~ istas~·onundaki Samsun ensti- ı 
( tü:;ü 16; l\1aiatya enstitiisii 57, 

Trabzon cnstitüsil 42, lialıkc· '. 
s1r cn~ti(tl~ü 11, İ'lfhırta etı:>(İ- ı 

Beledıve Reıslıği hır Rencirnizi, ı tüsıi -16, Kayt:eri enstitii ,ii ;;s, 
buz ve soğ\lk hava te~ısatı miı- 1 • Ka,taınoni ensti!usti 58, Sey- / 
hendıı:;i yetıştirmek i.ızere Avru- l ı .J n cu?t.tli Ü de .: :; şar bina- , 
paya yolla:.-nıya karar ve~miJ;tir. dan ınure~kq~ olacaklardır. , 
Muhendis Mektı:>bı meıurları a- ., Her erulıtu ı~ın hemen )'apı
rasından secilecek olan ou ı-.: ın ta- 1.r ı lacak olan cen1'au 550 parl,.'a- ' 
Jıpleri onumilzdekı ay imtıhan o- ll lık bu yeni i~<;aat oı..uı buıtısı, ı' 
lac~laıdır. j\ toplanma, at.ı lyc, ~utbah, (a- l 

Yardmı ve Teavün 
Cem iyeli 

ı1 ma!->ırh.anc. banyo, ıdare evle-
, ri, nıuall.iuı ikametgihları, tav- ~ 
\ la 1 l't!\ı" ir, ahır ve künıt:&ler, id- ;ı 
, ıııan ,.e i::,firahut salonları, tcın-ı'. 
.! sil, sineı11:ı salonları gibi ayrı, \ 
1
· mod'ern \'e müstakil binalar - 1 

Belediye Meınurlan yardım ve ', dan ibaret bulunacaktır. Hü - ı 
teavün cen1ivetinin yeniden ya- : kün1~t inşaat nıasraflarını da 
Pılan nizamnamesi \'ilayet<;e tas- temin etmiş oldui;'Undan !ıe - ı 
dik olu~':'ştuı:- 13u mu.nasebetle men lıer tarafta birdeıı inr.aata 1 
avın 1 ıncı gunu Şehır Meclısı 1 g-rçilecektir. . 
salonunda cemiyet azaları fevka- \ı _. ·-~ 

Bulgarlar göç· 
meni ere küç
lük çıkarıyor 

Bulgar memurları Tü rk

lere müşkilat çıkarıyor 

Dünkli Kom·ansionel ile Bul -
ııarıstandan şehrimize 6 Tuı·k mu
h aci ri 2eLıni,tir. Bunlar yolda 
Strumca, Aris ve Debre mınta
kalarında fazla miktarda a«ker 
2örd1lkleri.ni söyleınC;ler ve Bul
garistan-dan 2ecerken maruz kal
ciı.kları gario ve fena n1uameleler
den bil hassa şikayet ebnıışlerdı r. 

Ezciımleo Bulgar tre11 memur
ları. Turk yoJcularm bı..lunduk
ları va~onda iki pencere 1e mev
cut o!mı van perdeleri muhaci rie
rin ald ıklarını iddia etırıiş lı:r ve: 
«Pero:'."' paras ı olarak 200 leva ·,·er· 
mezse ı. · .., ht ... plnizi haose atarız !• 
Demiıı terdır. 

Muhacir ler trene bir ıkleri za
man bu Pl:IlC _•relerin pcx<l•.?.:. iz ol- ı 
dui!unu .;övkmisl<'r.;e do> dın12te
n1emisler ve L~· teni!en parayL ver
rni$lcrciir. 

HÜTEFER.Klıt • 

Devlet memurları ya• 
bAnct imtıhanları 

Şehrimizde ve Ankaı ada vanı
lan ya';ancı dil bilen de»let me
rrı urları n:n imtihan!ar:na aıt ev
rakın l\laarıl Vekaietınce tetkı.k 
olun nas ı na ba~lanılmı;• ır. Ka
zanan n;en: lrlar a~1,r b a ı j~t b ı:'lli 
olaca.\tır. B ~n iar. o tarı; Je?ı iti
'lıc. re,1 a<li .aaşlarını 5 er lira 
zamla al:ıcakb.rtlır. 

Erzincanda yeni inşaat 
Felil~c tzçdc F.rz!ncanJa '('Yder

P\.! . yen" j cvlet binalar ~ inşaa
tına başlanılm:ı.ktad:r. Bu cüm
leden olmak üzere İnh isa rlar ida
resi Erzincan ve havahsi müs
takil ır. i!dürlüi{ü için de 13 binli
ra sarfıle ön~mti>:ileki ny i~nde 

1bir id ..ı !'~ bit?~.s1 ,.e n'!Üştern i liitı 

:rap1l ·,~ as1 ~{ararlaş t 1r1lrnL>tır. k.cr C.. Jıni '(Örmek üzere dairesi
ne geldiğini haber alınca hiddet
~ i. •ıiddetli: 

- Gene ne isterler!. 
Dive söylendi. Fakat; valide

sine '· arşı duramazdı. Olduğu 
venien kalktı. Validesinin bek
ledigı odaya :ittL 

Vn n a .'.\IIaltalılar bir Cem Sul
tan },ldisesi uyandırd ılar. l•'a Kat 
Sultan İbrahırnin ııazJbı onoan 
dalı a mühim föir ıı ~dise ortaya 
çıkardı. 

Şehir ve kasab•ların ha-l ritası çıkarılıyor 
iade bir kongre vaoaca.1-:hrd«. Telefon hatl-arı 

Tek biletle seyahat 

usulü takviye ediliyor 

K•JS<>m Sultan oğluna şunları 
6Ö1{1 İJ}"POOU: 

- Arslanım .. Senden bir J ıcam 
var. 

- .:>öyle validem!. 
- Süt nıne kızı, Sünbiil ağa-

ya yolla! 
- ·eden?. 

- Sarayda bir tatsızlık c>kma-
s;na iT'ıcydan vermemek ıcin ! . 

Devince, İbrahrm kopurdü: 
- Bana karşı koyan kim imiş ... 

Kelles ni ucururum .. 
- Arslanun, :;ana kim karşı 

lcoya ... ı!ir .. Kidn haddine .. Mak:
ı;acı.ın bu de.i!.ıldir" Turhaıı Sul
taı uı üzuldüıtünü istemem .. De
di. 

Sultan İbrahim, Turhan Sul
tan sözünü i.şitınce duraladı. 
Cünk u. Turhan Sultana karşı 
ezelı bır aşkı val'dı. Derhal gu 
iradede b.ılundu: 

- Sünbül ağaya teslim edi -
niz .. Dedi. 

Kurr.az Valide Sultıuı ağanın 
canını kurtarmak kızı da İs -
tanbuklan uzaklaştırmak için söz
lerine şunları da ilave eyledi: 

- Doğru dedi, munis .. Amma 
benim tekir kedim de munis, fa
k t bana kar ı ... Ayten de suııa 
kar ı munis .. 
· Ne derse de in, Hatiçe teyze de 

A) lenin cazibe . .;ine yakalandı .. 
AJten pek zeki dcgil, hele iyi 

ile fenayı tefr.k ed~cck kabili -
yctı yo ; ancak hnJatın bir ta -
kını tcfcrrüatı ,·ar ki, onJarı gö
~ L · de kaçırm:;yor. 

111. i(e le) zem san'atkardır. 
Tıg ile cidden 6an'at eserleri ö
re r Eıu1u bilen Al· ten te~ zı J ne 
bu ışi öi:retmcsi ni ı·ica cttı. Şim· 
di her giin elinde hg, hiç değil ·e 
bir iki saat tcyzeııı . n )· anıbaşın
da i• 1 liyor. 

'.l'e <em memnun ... Çok geç -
m<"rl•n .kızını . diye lıitao ede<:e
e· c eminim. 

Sultan İbrahim. Malta korsan
. !arının teca\·Üzüne asabileşrnişti. 
Girit adasının zaptını emreyledi. 

Sultan İbrahim, kadın olsun da 
kim \"e ne olur;;a olsun derecesin
de i ş i ilerletmişti. 

Siit ninevi Hasekiler w~van!na 
ithal eyler-ıL5ti. Hasek i der ;:en res 
mi kadın efendiler niha vet 4 ka
dar olabilirken, Hasekilerin adedi 
sek ı::e ç ı.1<m ıstı. Bunlann yı.nıba
şında gözdeler, mü.sahabeler, ha
zined;.rJar. hama1ncı lcif 1 ca.rna s ır· 

cılar, ve sair nantlarl:ı bir çok kız
lar türemişti. 

Bazan gözdeler. paoi · h nez
dınde öyle nüfuza sahiıı olurlar
dı ki, Sultan hanımların ehem
mi yctleri bunların Yanında hic 
kalırdı. Bunlardan SekNpare 
tarınte büyük nam bıral<ıınıs ııöz
cici ... ~en biri idi. 

.;)e.·erpare, Sultan un\•anrna sa
hip olduğu halde, Sultan kadın
ların kat, kat fe,·kinde Sultan 
mevkünc sahipti. Bu, ermeni ka
rısı nadi.salu OyUncak gibi oyna
tıyordu. 

( Ark~sı va~) 

Raif Tekin seneri ve başı boş 
bir hayat ·siirnlİJ o.' riaınzetti. Ço
cuk denecek bir yaşta iken baba
sı öln1ü · üstüne dü kün bir an
nenın elinde k:ılmı ·tı. Çok da 
zengindi. 

I•'ııkat Raif doğuşundan miras 
yedi değildi. Kcııdiııi çalışmıya 

verdi, lıilha~sa L:ırihe me ... ·ak sar· 
dı. tarihı makalelcrile kendini 
tanıttı ve büyük bir tarihi eser 
üstünde çalışmıya ba~ladı. Bu 
)·ıpraııtırıcı me0guliyet onu her 
eğlenceden mahrum bırakıyor
du. Railiu yüzü gülmez olmuştu. 

Annesi oğlunun yüzünü ye ... 
mekten yemeğe görüyordu. Ba -
zan da, pek nadiren ı,alı~ede bi
raı eezerlerdi. Kaduun yeg.uıe e-. 

Tramvay, elektnk ye tünel iş
letrn~si umum müdürü dün ak
şam Ankara ·a gitmi$tir. Muma
ileyh; Schri.rr.Jz tramrnylar:nda 
ihdas edilecek olan •tek biletle 
sevahat usulü• hak!,ırıdaki pr0.ie 
ve di~er bazı m eseleler hakkın
da Dahiliye Vekaleti ile temas
larda bulunacaktır. 

lltTISAT 

Kontrplak nizamnamesi 
İktısat Vekaletinin teklifi üze

rine; Türk kontrplak normları 
hakkındaki niza:mnaıuenin bazı 

maddelerinin t~dil olunması He
yelı Vc>kilece kararlaştırılmıştır. 

Sapanca ve Adapazarı 

tenezzüh seferleri 
Her yıl büyük ra~et .!(Ören 

Ha,·darpa.şa - Sabanca ve Hayilar
paşa - Adapazarı büyiık tenzi
latlı trenlerı öni.imüzdeki a ydan 
itibaren bu yıl da işlemive başh
yacaktır. 

Drner taraftan Sabanca ve A
danazarı istasyonları civarı da 
pevderpev güzelleştiriJ.mektedir. 

meli oğlunu biran evvel evlen -
dirn1el·ti. 

Pervin Sere'!, Şevkiye Teki
ne göre ve birçok kom~ıılara gö
re de Raif i(iıı biçilm~ ka(taıı -
dı. Fakat Raif evlenmek istemi
yordu. Ancak Pervinle buluştu
ğu zatn;.uılar, Pcrviniıı tanıd!gı 
lru beyinli, zevke Jıi~kün, hoppa 
kızlara bcnzemedii;ini anlıyordu. 

Pcrvinin sevn1eden ve sevil
nıl"rlcn cvl<'nn1ck i s tcnı~mcsi, bu 
hu.usta çok dü .ünceli \'e müte -
yakkız da\'ranınası Railin hoşuna 
gitti ve bu kı> l'er\"iııi sevmiye 
başlaclıgını aııladı. 

Aııne::ıi Per\'in ile konuştuk -
!arını söylediği zan1an Ruif bir 
müddet ses çıkarnıadı; sonra 
kalktı, anne•inin dizleri dibine 
oturdu; 

- Anne dedi, beni n1uhakkak 
evlendirmek ıni isti"·ursun? 

- Evet oğlum. · 
- Hakkın \'Dl' anue... Bcnir.ı 

'?üzüınü g 'rmüyor$un. halbuki 
bir kızın olursa yalnızlıktan kur
tulocaksın. 

- Aınan oğluın , ben ~enin e\'
lenıncni ket1dim i<:iıı is temıt"o 
run1. Eğ~r I>cı· vini seviyonan al. 

Tahtaka!ede yeniden 
santral inşa edilecek 

Po.;ta, Telgraf ve 1 · dvıı u
lUi.,;tU ırıüdürlügi.i büt .. .ıı ..,ch u·l".'
rimizı lıiribirlerine lel~~; >n h .ıt ! a
rile bağiamak icin fıalıvetle ca
l~naktadır. Bu cü:n~t :t •.?!1 oı -
maı;: uzere bir müddette ·bcrı ın
şasına başlanılan Çanakkale -
Bahkesir telefon hattı bitmi, ve 
muhab~reye acıhnıştır. 

Y cızga .l - Sivas - Erzurum te
lefe," hattının tesis hazırlıkları da 
pak kısa bir z=anda bitec~k \•e 
bu hat biter bitmez şd: rimizle 
ErLH Um arasında da Jı e, oaat tt
lefonla konuşm<>k kabil olacak
tır. 

Ji~er taraftan İstanbu; cıhetin
deki telefon aboneleri de mille· 
ma::!:yen coğalmaktadır. 

Bu sebeple Tahtakal.,dr.ki İs
ta.1buJ telefon müdürlüğü :ncr -
kez bınası yanında bir rr.unıarn 
santral ·binası tesis ve in~s: ıa· 
rurı görülmüştür. Sislidl'lu Yc!'li 
ve modern s:ı :-ıtralın aynı h:ı~u
nacak olan bu veni santral bina
sı icin 70 bin lira tasarruf yapı
larak merkez binası y:ınındak.i 
bina ve arsalar idarece i:;timlik 
olunmu.ştur 

sevmiyoM>an alayım deme hem 
kıza yaz~ eder:;İll, hem kendine. 

- Ne hassas bir anam var. 
Aı;k büyük sözdür. Birkac kere 
ben de herkes gibi se\'iyorum 
sand;m, sonra sevmediğiınin far
kına \'ardım ... 

- Hcrlıalcle Pervin hususun
da da böyle olmaz. 

- lla)·ır anne, Penin ha~ka. 
Pervinl ~ok se"·iyorurı1. Per\·İni 
hc.r ;ıaman sc\·din1. Aıtuna bu 
a ... ~ ını'? Zannetnıi;roı uın. Eğer 
Per\"in il(" e\'lcnirsem - bunu !'.Öy

lerken içim açılıyor - o zaman 
a .. k o!duğuna inanacağım ... E -
ğer kacuıı olursa o da, ben de 
mesut olacn ilrız, buna bic şüphe 
et~1e. !)u kadarı kift ıni! 

- Beniın için koifi. An1nıa onu 
hilmenı. O çocukken annesinin , 
ıztıraµ çektıi;ini gördü. Çocuklar 
an!anı~dan anlarlaı·. K~Ci karar 
ver 1 •nil için zanıaıı \'ar. Her 
g"'n beı '.lbc:siniz. 

- Den J rhal kat"ar vernıek 
istı vor ım flllll(' ... n:r kere s(;z ve-1 
r 1 r ~ n l;cndin1i biliriın. sö--
Zıı1m u. ~n1cnıc iınkfiu vok -
t t ı '.:\\ t lı·•nüı; söz \'err.

0

1 tş de
ıliJ ~ n1, o tla verıni,·or ..• Bu hal 

Tekmil şehir ve kasabalanmı
zm ,.eni ve mantazam haritaları- ı 
run çıkarılm•sına devam olun
mak ndır. Bu mevanda Çanak-

. kale!iiP mesıkün ve ıta\·ri mes
kün !<ı~.ımlarının ve Düzce ":a
sabas.nın haritaları da önümiız
deki üY içinde cıkarılaeaktır. 

Askeri mekteplere t•lebe 
kaydına başlanıyor 

Askeri mokteptlere talebe ka
vıt \'e kabalil hanrla.1<\arı başla
nuştır. Bu meyanda Hevbeliada 
daki Deniz Harp okul11muza da 
önümüıdeki cwnartesinü ·,•ıı itiba
ren yeni talebeler alııı acakt:r. 

Bu ~ayıt \'e kabul 10 aıt>.ı.stosa 

kadaı· devam edecektir. Bu nl, 
Deniz lisemızin l inci \·e 2 nci 
sınıflarına t:ı.l~be alınacakt:r. 

Bir Alman geldi 
Almanvanın Trans Kontinen -

tal Pres Aıansı başmuharrirı Dr. 
Henrih Diz, refikası ve k

0

iiübesile 
birlikte b~nkü S...mplon eks
presile şehrimize $?elıniştir. lVIu -
mailevh; İktısadi istihbarat için 
şehrımizde bir büro tesı.> edece
i7ini söyleımiştir. 

uzadıl ı a sabır.ı.danıyorunı.. 
<:evkiye güldü: 
- Muhakkak rahat çalı~aını

yor.)undur .. Bunun için biran ev ... 
ve! olsun bitsin istiyoroun. 

Raif de gülümsedi: 
- Belki de ... 
Raif ne zanıan Pcrviui düşün .. 

se. ne zanıan gözlerinin öııiine 

Pervini getirse, ~:anı ha.s121da tla 
kardr~ini görliJordu. Birihirine 
hiç benzen1iycn iki kardl'ş . Bjri 
uzun bo)·lu, zn!f, nğır ba~tı, tic· 
rin gö7.lii; öte:· j ufak tefek, gü
ıt(" ... ~le yo.~urulnıuş, kocanıan göz
lii, şakrak kahkahalı, IH•j>pa ... 

Raif b>Znn dü .. ünürdü: Acaba 
Perı·iııin sesini n1i dinliyorun.ı, 
) oksa A) tenin kahkahalarını mı? 
Acaba rer\·inin nl.i arkasından 
daha uzun hakıyorunı yoksa Ay
tenin mi? .. 

Bunu rlüşiindüğü zaınan içinde 
garip bir eza du~·ar, tahlil el -
nıe:k isteıtıcdiği bir , ·icdan azabı 
hi\Scderdi. 

\' c her gi ı, biran evvel Per -
ı·ine söz veremediğine nüJür
dü. 

(Arkası var l 
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BOYOK HARPTEN SONRA 
ALMANYA NE iDI? NE OLDU? 

1 Yazan : Selami izzet Sedes 1 
11 Ağustos 191' da Almau-

. ·ada fe<lcıal cunıhuTiyet idaresi 
kııruldıı. Harbi kaybeden impa -
ratorluk yıkıldı. Beş yir. yetmiş 
yedi mcbu:-.tiln ınürckkep ııı: Reichs
.\a&'• 1<çıldı. 11141 senesinde J. 
Haydıdn bestelediği .Deııtı;ch
laı.d iiber Alles • mar~ı milll 
marş olarnk kaldı. 

O zaınaııki Almanyanm satıh 
mesaha" l&s,000 metremunb -
batılır. Nüfusu altnm iki milyon
dur. Bu ntifu> 1919 danberi her 
sene dört be~ yüz bin arlnıakta
dır. 4 ruil.;·on 200.000 tonluk tica
ret ıreıni~i ,·ard.ıı·. Bu bakın1dan 
İnt!i~t ·~rcd~n ~oııra dünya dör .. 
düucıisü:d.üc. V upurlaruuo yüıde 
seksen altısı telsizle miicehhez-
0.ir. Milh scrmay~iniıı ~·ckılnu 
39. ınilya" ınaı· ktır. 

işte harpten ma':lılp çıkan Al
man.\''a Cuınlıuri t• t lııi 1919 d.aıı 
l>Onra pek fakir bulmuyoruz am
ma, pek buhranlı bıılu~·oruz. Al
ınanya dah:ı ziyade bir kültür 
~uhranl i ind~;.di. 2 nci Giyoın 
Iınparaiurn.rt';u.uHıı tenıelleri (Ö
künce. Ahn n~a keuıiitıe ;yeni 
bir teın~l k ttrn ~ k .,-r.;ı uretini du
yuyor, tcı·. dditt içh ldc l:: ı\"ranı -
yor. d .ıokrasi ı~ i uı.i<lir, f4.:na 
111tdlC~ l\Iünaila~ası uzayıp gidi
yordu. 

AJ.naııyaJa altmış iki milyon 
ki~ini:ı ~·üıdc otuz b : i köylı.i, 
yüzde :ılun ı ; b~i şehirlidir. Al
uıanya ~ehirc: bir n1cdeniycltir. J 

On beş ınılyun !;i~i a ı nelc. bt·~ 1 
nıily r' >" kı ; .11 c nı ur1 ii ç milyon ki
şi ra n tiye, be~ 1uilyoıı kişi de 
.serh..;~ t .ı;. .sl o: k erbabıdır .... HJS

yal mulıiti-.ı tevresi dar ve ekse
riyet de" bu ('(_.\.f"Crtin ekunoıni~i
nc b:.ı;41ı oldu.ht:. ndan nasyonalist 
partih:ı-in sosyal bil" de proır:.ını· 
ları v ardır. Bunua için de ll8">JO-

ııal snsy<Ali~t olınuşlardır. Bu a· 
rada kuvvetli bir de sınıf mü -
cadelesi devam etmektedir. Al
ınan.ya teşcv\.·üş .i. ~ indedir. 

İnıpara turlu.k ~·ıkıldtktan son
ra halkı idar~ L'<iccek ot<>rite kal
manıı~tı. Au 'anııP-lere riayet cdil-ı 
miyor, s.i.lsi!ei ıı1~ratip gi;zetilmi· 
yordu. Unifo .. malar sökUlüp a
tıhn~tı; ~İln e kiınsen.in sözünü 
dinleıııiyo:du. Hayatı kazan 
mak mecburiyeti ile aile de <lağıl
ınış!L 

Mubtcii( parti gürültüleri ara
"ında Bcloevi,ma dalbudak sal
dı. U3l İil!ihabında kommünist
ler <iort buçuk mil}·on rey kazau'
dtlar. "'"Y~tlcrin fikri >'ah Al -
maıı.v•nın büyük bir k;mına ha- ı 
itim "imıya ba,.laınıstı. 

· t ı: bu Mralsrda lll14 de teş'ek
kill eden bir sesini duyurdu. 
Nazizm:1 m"Yd•na çıktı. 1931 
de lUıinihde Hitler bir •Te -
kemmül. mekt ·lıi açtı. Nas~·o -
nal so.syalist gruplarının şefleri 

l N ------
İKTİDARI 

Sun taauuz<la ilk Alman za
yiatınııı ;;uo,ooo i bulduğu ha-
ber vcrHi,yor. ... 

:Saneuwtlaya bu rakaını iiiy
lediııı de: 
- Su İn'\anl .. lrla bc,·aber fen 

ele garip şeydir .. 
Dıyi.•rek, sOzlerine ekledi: 
- Büti.in vasıtalarım.ızla in

sanları ya,~atn1ayı değil, ancak 
öldürmeyi temin edebiliyo -
ruz. Henüz karueri tedavi ede
miyeı1 beşeı-i,·etin yine heıu 

cinslerini ölddrntek ve bir 11e
vi ka.n;cr roliiııe g<ıçmek için 
icat ettikleri silahlar az mı 
hayrete şayaıtdır! 

KADINLARIN 

ASKERLi(;.i 

Bir i•zetede mektepli kız -
!arın askerlik imtihanlarına 
ait rcsiınler vardı. M. Sami 
Karayel: 

- Kızlarımızın tüfeği tutuı
ları ve desteklemeleri resim
de foua değil amma, şunları 
bir de gruplarımı~ bir halde ve 
tatbikatta görsek 

Dedi. Nanemolla: 
- Yirmi giinliik bir talim 

devre:.i i,.in bir sınıfuı celbe -
dilme>i temenni;,inde buluna
caksın galiba .. 
Diy~rek, devanı etti: 
- Evet amma, biz kızlarımı

xı re-phede c:-arp ı.şnıak için de -
ğH, .icab ında kendilerini ve 
son hadde vatanlarını ınüda -
faa etmek için Eilabla ünsiyet
lcrjni temin jçin alıştırıyor, as
kerlik okutuyoruz .. 

Ben de, söze karı~tım ve: 
- I::ı-zuı-.ınıda bir Aziziye 

tabi,\ e.'i vardır. Oranın tarih
tel•i şôbreti ve müdafaası yal -

bu mektepte ders göre<:eklercli. 
N"azizına, sosyaLbayatı as}ç_er

le:;tiri:vordıı. Bütün Almanlar ter 
bh·ei bedeniye perde•i arkasınd• 
askeri talim yapıyorlardı. Na -
zizmanm edebiyatı kısa idi. Tek 
şairleri vardı: Ernst Jünı:er. Bu 
sair iciıı harp idealdir. 

• •• 
1919 dan 1931 e kadar bocalı -

yan Alman)·a Hitle.:izına ile kal 
kın1'1ıya başladı. Friedrich Franı 
Vou Unnıh cUyanAlmanya !> 
serle• hası altında ilk tezahürat 
şöyle anlatıyor: 

•Büyük Almanya kutla.nacak. 
Daha tören baı;lamadan bütün 
yerler do;Jmı.\f(u. Binlerce kişi 
var. Bunların ekseriyeti genç -
!erle ihti~·arla,r. Otuz ile kırk a
rarnıdakiler pek a•. Memurlar, 
talebeler, çiftçiler, orta sıaıf 
halk, emekli subaylar, kadınlar 
ve genç kızlar çokluk. 
Be~ az gömlekli bir orkestra 

çalı~ or. Çalınan havalar şunlar: 
<Dcuıiıj h,ılk eden Tanr1> .Ey 
~erdii Aluıaııya . c Asker olmak 
~en olmaktır, cAtlara biilclim 
arkatlo~lar .. 

Miivez.iler kalabalıkta haykı
ra lıaykıra gazete satıyorlar: ,Ge 
malı haç sancağı ,. c.Der Fiihre:r> 
•Iliieunı . c- Atılgan gençlik. 

Birkac çocuk, kız ve erkek, Hil 
leriıı karlpostaluıı daı:ıtı~or. tler 
yeı-d~ ~öyle le\·lıal!ır göze çarpı
yor: c Gaınall ha~ sancdgını oku
yu ııuı.! ,. t. N°J syvnal sosyali,t olu
nuz! .. cı:Korkud~ıı uzak, üluoıe 
)"akın~. 

Q,·kestra büyük Frederigin 
ınaı ~ ?· ıı ~alıyor. O zaıuana kadar 
kana ı.. nran !-ionclaki k&p1 :...çılı-

. ~'oı·, ikı!;er iki~er, sa~lum adını • 
tarak t lii.iruın kıfalaıı. giriyor. 
llc]J .i bcs~z gön1lekli. Ellerin -
de iki baF,ık, kollarında kıırd&
ıa 'ar. Kıırddanın iistünde bir 
ölii l.i.afası! Sağ elleri havada, 
faşist selamı veriyorlar. Halk a
yaga kalkmış, tepiniyor, alkışlı
yor, .)"aşa dive ba.icmyor . • Hü • 
cuıu kıt

1

alar1. yürüyorlar, birer 
birer ;\'erlerine oturuyorlar. 

Konterans başlıyor: 
< İ~iıliğiu iinüne geçınrk ka -

bildir: fakat kabili.Yet ister. Bizi 
idare edenlerde bu kabiliyet yok. 
~izlikteıı sulh muahodeleri me
suldüc. ller şeydcıı ev\'el hu 
ınııabedelerle miic:ıdele etmeli -
dir. Fransa Avrupanın ortasın
da vebalı bir hıyarcıktır; bu hı
yarcık sişsin diye bizi emiyol"iar 
Fraıı<a o kadar zengindir ki, biz 
burada geberirken o bütiin nıec
ralarinı n1erıner döşiyebilir. Fa· 
kat bizde politika nıüzesi Millet· 
ler Cemiyetine inanıyorlar. Sos
yal demokratlar, vatansızların 

(,lrkası 4 Ünc'i. SClJlfam.ızd()) 

ruz Türk kadınının varlı~ına ve 
şöhretine dayaıur. 

De<liııı •·c ilih·e ettim; 
- Hele, istiklil harbi yan 

yarıya Türk kad ınm eseri d&
ğil nıidir?. 

YAL.SIZ PETROL 

ARARKEN ~İ? 

Peh;ol mütehassısı Cevat 
Eyüp bir gazeteci arkada~: 

- Petrol aramak.ta her şey
den önce iki esas \·ardır. Bu'llar 
da ctecrüb,!', koku almak. ke
limeleri ile ifade olunabilir .. 

Di"or. Nanemolla da, okıı
muş da: 

- A.. İki gözüm, yalııız pet
rol aramakta mı ya!. Her şey
de, hatta, ahbaplığı ilerletmek
te bile .1".inc tecrübe ve koku 
almak e ası ifade ediyor. Pa -
ranııı. ikramın, iktidarın koku
sunu alınca öyle tecrübeli dost· 
lar ve ahbaplar etrafta beliri -
yor ki, İllS>ıu da şaşa kalıyor .• 

Dedi! 
ALLAH NAZAR-

DAN SAKLASIN 

Bugünlerde gazeteler Tiir
ki, ede mütemadiyen yeni l..eş
fedilen madenlerden bab>edi -
yorlar. Madenlerde öyle ulur 
olmaz madenler değil. Petrol, 
demir, krunı gibi düny.anın iı
zeriııde durdıı.ii'u madenler -
den. 

IS aneıuollaya bunu söy lü -
yordum da: 

- Allah naıaı·daıı salda -
&ın .• 

Dedi ve ilave etti: 
- Mabut bu verince verir. 

Önce fclıiketi tattırdı, şimdi 
de fe~ iz ve saadeti balışedi -
yor. 8iirtıc p~tıo ZarnJa 
petrol, Tirede petrol. 

A. StKJI' 
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r::::ıllll'~;ü;J·~ıı· ... ,, .. l l-lrlil·uı .. ııı~~:~nır:·n~j ""~~ ıı .. ıııı·":;ııi~.=, ' "~-ı ıood 1 oııdj lA. ıul.ıu ı ııB J L:Jll u" Lwı W Alın Ba~a,., f 
1 r üttef iki er mukabil Duff Cooper Dünkü ya~yes~: ::z:ı •• 

du .. n akşam bı·r zaııııederim, tam sekiz pazar ol
du ki, sinemacılar, keyi!lerinden 

t la Or göbek atıyor, yazlık gaziuocu -aarruz r yapıy nutuk so""yledı· lnrla kır kahvecilerinin ise, sn -
rntlarıııdan düşen sinek bin par· 

(Ba1tarafı l inci sayfada) \ Fransızlar düoYruın müfrezelerini LONDRA, 26 (A.A.) - Reı>ter ~;1~:0:~ 1~~~~e;~;~: ~in~:r!:in 
Man:, oahillerinde, Almanlar, temizliyerek düşmanın bir k~ bildiriyor: yüzlerini giildürdüğii halde bu 

Calaıs'yi işgal etmek şöyle dur- ı gündür işgal etmiş ol:du.ğu geçit ln-p,i!iz·istilıbarat _nazırı iB. Dutf yıl kış da sinemacılara l aradı, 
stın. daha cenubunda bulunmak- noktalarını birer birer istirdat e- Cooper, bu akşam, Ingiliz radyo- bahar da .. galiba, bu ı:-idişle yaz 
tadırlar. Ve buralarda düşma- derek nehir boyunca terakki edi- !arında, Fransızlara hitaben fran- da öyle olacağa benziyor~ Bir, iki 
na, bilhassa hava kuvvetkrine yorla. sızca lbir nutuk söylemiştir. yıldır, hep bu mevsimde yazlık 
bi.iyt>k 1<ayıplar veren cok siddet- - l Amirallik B. Duff Çooper, mukadderat sa- gazinocularla l;ır kahvecilere ça-
lı ınuharebeler cereyan etmiştir. SAAT . 20 dairesi Wesseks atiuden, her lki memleketin kri- tan Son Telgraf ı:ıuharril'i Re-
l'lu ~abalı, Fransız unsurları, hi- • İngiliz torpido tik saatinden bahsetmiş ve de- şııt f'cyzinin kulakları ~ınlasın! 
la Bou!Of!lle'i ellerinde tutuyor- - muhribinin mi;tir ki: Adamcağızlar, nihayet, keııdisi-
tiu. Fransız sahilleri açıklarında hava ı;imdiye kadar elde ettikleri mu ·nin ~errinc değil de bu sene ta-
ı-------, Soınıncde, A- hücumları neticesinde battı~mı , a\.fakıyetler, kendilerini hasrey- biatin ~errine uğardılar. 

1 
SAAT· 15 ımieııs'in şar - bildil'r.lektedir. Wesseks'in müret- lrdikleri uzun lıazırlanmaların Düıı bi<iın ıne.lıur Kazı.lı.lıbağ-

• kında, Fransız tebatından altı kişi ölımüştür. 15 vı,.ayni zamanda tahrip, yağma da, hem de öküz panayırı olduğu 
kıtalarının ha- yaralı vardır. v~ katil iğrenç işlerini yaparken halde topu topu yüz kiı;i ~-a vardı, 

rekiıtı nehir boyunca terakki et· ------ı (Havas bildi- lR\>sterdrkleri heyecanın neticesi- ya yuktu. Onların da çoi(u ıııayı-
tnektedir. SAAT• 2ı 1 riyor) Valen- dir. sın yırıni ·•!tısında ve çiroz, hı-
Şark mınta'kasında, yukarı Ar- • cıennes mınta- Bu ani hücımrnn bütün şi.dde- yar, domaiez marul salatalsrile, 

ll[onııede Fransız topçusu şiddet· '-------- kasında, AI - tine rağmen, bilıyoruz kı, bu hü- o camın caneriklcriaiıı, ; .razla-
li ateşler açmış ve sanıldıgına gô- manlar, bu sabah iki ş""'detli hü- cumu püskürllügümüzızaman, Al- ruı, (İlcklerin, hatla ~er yer ıli-
re .:lü:ımana çok büyük kayıplar cuma kalkmışlar ve bütün gün man_ı an:ıı kü\'\·etı günden güne zilmi.:, ıioııduı·illa kntularınıu ı.ar-
kavdettirmiştir. aznlacak '>izimki ise fazlala<a - şı,mdn, cekcılcrin, parde,üler•n • Chi bu iki hücumu inkişaf ettirmiş - ' Montmedy ,nmtakaml<la ers. caktır.. hatta pal!oların yakaları kal -

b . !erdir. A!ç;ama doğru, bu mınta- ı. · 
ırma_ğını ge,·nıiye ıesc IJUS c<tcn 1 . kt B. Duff C·'"per, Bıı!~ı·ı·n lıede- k>.., boyuna ~ıvi kesiyorüu. Ahu kada çarpı;ma ar aevam etme e v, • 1 • 
Alman kıtaları, geri püskürtül- ·- k fı·nı·n ı"kı' bu"\ uk mu ıas.mı ora;;ın- Uaharı, ıalLa ;yaz ba~langıcını da idi. sanılu: ~ına gore, anca gece . - - . , 
trıus ve düşmana mahou> zayiat da ihtilaflar ,_.aratmak .olduaunu ko) un ı-aıa. i'akat lrn kaJar gü-

karanlı~ı bu çarpışma,·a nihayet ·' " '"lt'"I" t t ı b k d b Verdirilınlı;tir. .J jkayde_ylemiş ve sözlerine ~öyle ru u u, pa ıc ı ı, u ·a .:1ır om-
Courtrai'de verecektir. Çarpı;;manın yarın ye- devam eLmiştir: bnlı, torpilli baharın da bıınuıuı 

('AAT .· 16 Belçıl.a ve bu nideıı başlaması pek muhtemel- • ,_ al:lsı pek bdunamaz değil nıi? 
- ------· 
~ <lir. Pek tabii olara:k bu çarpışma- Alınan propDgandası, ,.,.uan-

rehrin cenubun- h yanın yegane di\~manının lngil- OSMAN C&"\.lAL KAYGILI 
.:ıa l"ıansız ·ıta- !arın neticesi ak.kında hiQbir işa· 

tere olduğuna in:.uıdırmak iste-
atmın tuttukları mıntaı<a) a ,kar- ret 'oı<tur. Fakat sur ası kayde- miştir. 
Şı Al nlar Lys UZ• erı ıde "a"tı.· ı dilmektedir ki, şimdiye kadar bu ma ı . ı • ~ ,- - Hitler, Fransaya <eonihane şart 
!arı taarruzlar büyiık vaoıt;.ılarla car '"imalar, Almanların bütün !ar ko<m,ı•a h~z:r<lır. Bu.rada İn-
i·,_ ed"l · t B t ' bü te,;ebbüslerini tardeden ve d;;<. • , 
\.'.l'ü ı mı~ ır. u aarru.ı:. ... ar - - gilterede, bu gay ... ·etle:riı1 n:t:.•-·af-

y ,;k ·• t k tOJJ ·u h"cum mana C'Ok aaır zs~iat verdiren "'· ınıKyas a ve co • IW .... " ,. fak olacaD-ını -örrrıek ba11:;indı:.' en 
t · k k ı· · Frall:>ız kıtalarının tamamile le- ~ a.Y'')-aclt:!ri ve tan· ·u ıcü.rJ.!ıın ufak korkumuz dal-.i j. kt: 1 r. F·ran 
rııt.tzaiıerctile ,·aµı.Lınıştır. l:l.ı ta- hıne olarak cereyan eylemiştir. sız mı1ieti ne ka ar >a<l;" ise o 
aı-ruz dün bütün ııün muhtelif Bu bü\ iik çarpı.ş.ma, ak.şarr.a doğ- k~dar da !ıiıkimdır. Franoa v~ ln-
fasıtalarla vuku bulınuştur. ru kaydedilen yegiıııe hadisedir. uiltere, !:endi n:evcudiyetleri icis 

Şiddetli Fran· ~ Berlin, Z6 çarpış!y.ıl'lı.r. l\lüttehil bulunuı l 
SAAT: 17 sız ve Bel,ika ( A.A.) - Al- sak, ctncak gaiip gelu"iz. Ayrilır- ı 

mukabil taaruz- man orouları sak bet:ü de ölürüz. A!manyarun 
- -- !arı net,ct!Sın- başkumandan - bu~unkll bütün, ayrctieri, bu ay-

de cephenin heyctı umumiyesi lığı bildirivor: r,[,~ı yapmayı i,ı;hdai etıne«te-
Üzcruıde \aziyet ~>ki haline lrca Kıtalarıınız. ileri harekl'tlerine dir. 
edilmiş bulunuyorau. - fottefik gra\' . nes'e kadar dev um etmiş Almanyan.n Franôaya aldatıcı 
kıta<ıt gayet bariz teda[ui t<ıbiye oldul.,a.rından, Calaı.; bugün şid- sulh şartları teklif etmesi mılın-
nıuvaffakıyetleri kaydclır>işlcr - detli ç.;rpışma!ardan sonra 4gal kunriıir. ~'akat Almauva. bir nıu-
dır. Askeri mahaiildc beyan e- edilıui~tir. ahedenin .şartlarına hiÇbir za -
diliyor ki, bu, müttefik kıtaatın 

1 

Bugünkü gün, man hürmet etmemC;tir ve Al -
nıaneviyatının mükemmel oldu - SAAT. 231. daha ziyade. b!_r manya, Polonya milletine yaptığı 
lnına ve yeni Alman vasıtalarına • havacı!Lk ııunu gibi, Fransız milletini esarete dü-
lliyadeleri.ınizin alı.ştıiinıa bir ------- olmuştur. lki şürnıeden mubmain .oLmıyacak-
deliJdir. muhasım taraf hava orduları. bil- tır .• 
- 1 Biribiri ar - ha:;.sa faalivet göstermiştir. Al_ B. Duff Cooper nutkunu şöyle 
SAAT : 18 dından iic Al- man!ar. ~i,idetli faaliyette bulun- bitirmiştir: 

1 man t·•ı·ruzu 1 · d Müttefikler tarafaıda herkes - muş ve bizim ta_vvare erimız e 
------ ka_ydedilıııistir. mii.-terek dava için çalışmıya, 

Almanların arkalarına ve hareket l"" ı- ,_, · d Taarruz on ı·ıa· on .ı.v... kilom"tı·elik sava~mıya ve uzumu ""'"'ırın e 
~ • lıaliııdeki kollara şiddetli darbe- --ıı · t · · f d bir cephe üzerinde cere'.' ·an e.....,;._ o nıye azme mış ıse, za_er en 

' ~...... !er indirmiştir şür.he edilemez. 
tir ve cephenin vüs'atine ve mu- . d d k ı·kı· ,,.K' tan bı"rın· ı· te« .. ı'Jı ctm~ h Aynı zaman a şurası a ·ay- • __ ç-

arbbeye i.ştıra;k eden kıtaatın dedÜmelidir ki, ne L,·s üıc:ın- miz lazımdır. 
adooine binaen Almanlara d.00. -
Şetli zayiata mal olmuştur. de ne de garpde, Alı<.- .. '.~r. şi- Y.ı hepimizi muhakkak suret-

Simatde müttefıkler cephesinin mal ınıütteiik orduları tertiba- te ergcç bekliyen ölüm, veyahut 
tında bir ~eılik açarrıamı"tır. büyük mük'ıfat zaıcrdir., ııarp ve~hesinde bı.iyüık degi.şik- " 

liklcc olll11amıştır. Bütün sa-
\ alencieııcrn;, Camlırai ve Arraıı s_ AAT: 24 l hil . li.ıııanları, 

nııntakasında muharebeler devam Calats, uunker-
ediı-or fakat di_ğer yerlerde nis- Quc, Üstende, 
b.i bir sü•kunet •kaydolun muştur. ZebrueJ~e sıkı surette tutulmak-
Oy!e görülüyor ki, A1manlar tadır. Alman zırhlı unsurları 
\'aleııcıcnne ve Arras c~pr.esıne Boulogne şehrine girmive mu-
biı· Çok insan ve tank takviye müf- l vaffak olmuştur. r akat şurası 
rezeleri sevkediyorlar. Bu sev- 1 teeyyüt etmektedır kı bu salı:ıh, 
kiyatı ~iddetli mulıarubelerin vu- Fransız kıtaları eski müstahkem 
kubu1muş oldu~u Arrasın şi:ına- kaleyi sıkı surette tutmakta ve 
linc de yapıyorlar. limanın tam olarak isl{alinı mu-

Mans üze- vaffakıvetoizli~c uğra·m~kla idi. 

SAAT· 19 1 ti!'de Bolonya FRANSIZ BAŞVEKİLİ LOND-
• halen Fransız- RAYA GİTTİ 

----' !arın elindedir. 
Londra. 26 (A. A.) - Fransız 

Calais istikametinde, bu şehrin Bas,·ekili Reyn», Çörçil ve İngi-
ceııubunda ve çok uzakta ımuha-
rebeler olmaktadır. liz harp kabine;inin diğer azası 

Bütün Sanmıe hattı, Amiens'in ile ııörüşmek üzere Londraya 
."arbinde Fransızların kontrolü ııelmi~lir. Reyno ak.?m P:ırise 
altındadır. Amicllb'in şarkında avdet etmi~tir. 

Musolini erkanıharbiye 
reisleriyle konuştu 
(Bastan.ıfı 1 inci .ayfa.da) 

Na,_,111, Hulgar ord unun tC?Ski· 
lilt: hakkına:ıki kan· ıı pr jesmi 
nıeb'usan meclisine tevdi c ş
tir. 

ı ri.ıi;·e N 1zırı, bu tcşkilatlan
dıım nnı, N :.utly mualıedesı ile 
Bul _r ristan üzerine konan aske· 
rı t ;ıda.ıc. kald.rılma •. ndan 
d'.)· 1uş oldugunu bildiı rui . ..,tir. 

B.ı !<anun projesinin esaslı mad
dcıc.ıne güre, 17 yaşından 63 Ya
şın., l<adar bı tun Bulgaı· vatan
d~şları silah altına alınabilecek
tir. 

CİA."10 ROMAYA DÖNDÜ" 
ROMA. 26 (A.A.) - Kont Ci· 

anı ile milli ıcrbive ,.e korPo
ra,von nazır :ır', Garıbaldi kru
va-llrü ile Arnavutluktan Brindi
s,·v~ d'inmü lrrdir. Her üç nazır, 
dü.n akc:ım trenle R<ı:'laVa hare-
k~t etmi•lerdir. . 

MISIR BAŞVEKİLİNİN 
UEYAXATI 

r· .,;,ire, ~6 {A.A.) - B vekil 

iM ahir pa•a, be; nelmilel vaziveti 
mü2a~ere etn1et üzere yapılan 
Nazırlar Heyeti toplantısından 
sonra, son _günlerde dolasan bed· 
binane şayialara karşı eLkarıu -
mumiyeyi teskin edici bevanatta 
buluıınıustur. 

Başvekil, ezcı.tinılc-, Mıs:rııı "'jrp 
huaudunda bır hadise cereyan et
tijıi haberıııi kat'i surette tekzip 
ctmış 'e nıiıteyaKkiz bulunan hü
kumetin memleketin selameti i
cin ie<ı.b~cn tedbırleri almakta 
olduğuna dair teınnat vermiştir. 

Ali Mahir oaşa, vaziyetin in
kişafından parlamentoya malu
mat VHeceğini ilave etmiş ve va
zircıte bir vahamet ııörüldüı{ü 
takdirde Meb'usan ve İl. ·an Mec-
1 s!crinin ır.üstl'ıceleıı içti~aa çağ
rılacagını söylemi~tır. 

Diıcr taraftan haber verildiği
ne göre, 2'i mayısta bütün Mısır 
arazisi dahilinde, ış !arı söndlır
me teı:rübeleri vı.11ıJ.~caktır. 

,__ ~ 

'Askeri vaziyet 1 

( (Başı 1 inci sahfada) \ 
\ taarruzda bulunmuştur. Belçi- İ 
( kahlar derhal son derece şid- ' 
' ' . detli mukabil taarruza geçmış-

tir. 
: Somme ü'crinde Fransız ha-
l rekatı lehte olarak inkişaf et- 1 

\ ınektedir. Meuse ile Abıı~ ara- / 
\ sında iki taraf topçusu şıddet-

1 
li faaliyette iıulunmuştur .. · 

. "Montınedy m•ntakasında Al - · 
mantar şidde'1i bir hiicuın yap-:. 
mıı;lar, fakat Fran>ız or<lw.u- j 
nun ınukavenıetini sarsaına- ) 

i ını~lardır. l 
) i~ıgiliz tebliğinin bi}dirdiği-
ı ne göı·e Boulogııe cıvarırıda 
1 yollarda dolaşmakta obn bir-)• 
i çok Alman motörlü müfrezele-

ri, İııgili~ bombardınuın tay - ) 
) yareleri tarafından görülerek ·, 

ı evvelki gün bütün gün şid - :, 
detle bombardıman edilmiş - \ 

) tir. Bu tayyareler şafaktan ak- i 

! 
sama kadar henıon bilii fasıla ı 
tannuzlarına devam etmişler- · 
dir. Almanlar Maıış sahrllerin-

( 
de elde ettikleri mnıt.kalara 

l 
y"ni takviye ku\'veUeri se•·
kctmcktedirlcr. · 

Sür'atli bir toplanma hare- ) 
ı keti yapan müttefik kuvvetle-

rin bu günlerde l)üyük muka
{ b~l tanı-tuza get;ınellri bekle -
ıııyor. 

~ Dün ~;ece.'_ ~·arı~uıdnn .. sonra 
Alın:ıu b2~tuınandan)~ı Ca-

1 laisin de alındığını bildirdi. 
fieııüz teyit cdilmi;.en bu ha
ber doğru çıkaı-;n Britan~·a a

ı darının 1\Ian~ _;ahili ıluha teh-
( tikeli bir vuz.lyctc girn1i~ cin- ~' 
caktır. Esasen İn~iltcrc bar?i

. ye ne-ıarcti hu tehlikeyi ka -
1 bul ederek l\lanı; sahillerini 
1 tehlikeli mıntaka addetmekte, ı 
'. buralardaki şehirlerde oturan i 
çocukları tahliyeye karar ver- ' 
di{;ini bildirmektedir. Son va- ( 
ziycte güre, dJıııan kuıııandan- l 

1 lığının hedefinin }'ran.-dan 

j 
( ziyade Britan; a oldug•_ı anla- \ 
' ~ılınış bulunuyor. ı '1 . _,. 

TEBLIGLER 
(Ba;ı~rafı 1 inci sayfada) 

etıniştir. Şiddetli infiliik r.·ad
delerıle dol:< buylik bombaiar 
aı.!m"I ı;e yangmlar çıkmı.<tır. 
Bieııheim tayyareleri, d n diirt 

filo, diio,,ıanm motörlü lıarp ı·a•ı
tu.larıııda11 ı:c ?~c ka.nıyonların
daıı miırckkep bir kolunıı taar
ruz etnıiştır. 

Bir saat sonra külli11crli lıa

va kuvuetlcr;1rı.ı.z, diişlna:" n üçün
cü. bir kolu.na taaı;-u;::: etnıi\;Icr ·ve 
takrıben 150 bomba aım4lardır. 
Aksanı vakti, bü11ii.k kuvetler 

tarafmdaıı bir köprü. imha edil -
mıştir. Tayyal'elerimizden bır 
kaçına isabetler vaki olmuş, tay
ııa~eciieril'1izdcn yalmz bir tane
si, pek l•aJıj surette yaraıanmış
tır.• 

l 
· -- ı Pari.S, 26 

Fransız teblliU i ( A. A) -
:Fran.::ıız teb

liği: 

Somme ~zerinde şiddcıli bir 
mücadelede. teral<kilcrimizi faz
blaş1.ırdı-i<. Şimal cephesinde, son 
günler zarfında Boulo:ı;ne mın
takasına mühim vasıtalar tahşid 
(l'tmis olan düşman, .i<Jkaklarda 
de\<ım edilen şiddetli bir muca
deleJen sonra ~clıri alm~tır. 
Ezcüın 1e esi ... lcrin sözleri ile 

teevvüt etmektedir ki, Aisne ile 
Meuse arasında vukua gelen son 
·arnısmalar esnasında, topçu a
teşlerimizin ve otomatik silahla
rın dü.~rnana kavdettirdi~i za\'i
at. cok vüksektir. Hareket e.ma
sında. Alman piyadesinin baştan 
basa olduğu verde biçilmiş kıta
larını bulduk. 

Tavvare meydanlarımrıxian ba
zılarına hucuma ~elen düşman 
filolarına siddetle mukabelede 
bulunan avcı tavyarelerimzi ve 
hava dafi bataryalarımız, yük
sek za_viat verdirerek bu filoları 
dağıtmıştır. 

- - ' Führer'in 
j Alman teblllil j umumi ka
' - rargahı, 26 
{A.A) - Alman ordusu başlı:u
nıandaıılı.Qının teblıkı · 

•Flarldreslerde ve Artois'de, Al
man kıtaLarı, mahsur bulun<lft 
düşman ordularına karşı teksif e
dilmış hücumlarına det•am etmi;
ler ve demir çenberini qittikçe 
dahn ziyade daraltmışlardır. 

Dıişmaıı, halci, şiddetli surette 
mukavemet etmektedir. Bu mu -
kat'emeti mümkün o!duıju kadar 
çabuk surette kırmak için Alman 
lıava kuvvetleri, bir çok defa,. 
askeri Jıarekıita ve karada vukua 1 
geleıı çarpışmalara iştirak etmiş

lerdir. 
Fransa - Belçika sahillerinde, 

AZma'l hava kuvı,ctleri, Zeerb
rıı2~e 0Jtende ve Dünkerqde li
man!arın bahri tesisatını yeniden 
bomba,.Jımaıı etmiştir. Osteııde -
de bir barııtlıanede ve bir bah
Tiye deposımda bombalarla yan· 
gın çıkarılmış ve biT nakliııe qe
misi çok ciddi hasara niratılmış
tır. 

Alman hava kuvvetle.,.i, demir 
yolu hatlarına, topçu mevzileri
ne ve bilhassa OTfll4nlarda mü
.<alıede edilen asker tahaşşütle
rine karşı lıiicumlarır.a devam 
etmıştir.• 

Dünkü ıl'lilli Küme !t'laçları 

Galatasaray Altayı 2 -1 Fener -
bahçe Altınorduyu 7 -O yendiler 

Milliidime deplıismaıı maçlan- 1 
na düıı de lzmır takımlarile Ga
latasaray ve Fen~balıçe ara
sındil iki stadda devam edildi. 
Maçlardan Fener - Altmordu 
karşılaşmasının KadıkCyıine alın
mış buLunması Taksim stadına 
ni oeten daha az bir seıı.rciyı 
toplamıştı. 

Saat 17 de hakem Tarı.gm ida
?'esinde oynanan maça Altatılı!ar 
lrY. gıin evvelki ta::ımlarına Öme
ri ithal ede?'ek çıkmışlar ve hake
min bir gün evı:el i1ıraç ettiıji 
Izmirli Zehir Ali de işini uudıı
mrak takımdaki !/'1in! almış idi. 
Bıına mukabil Ga1atasaray kaıJ
ta .. lan Sa ıiııaddiııden mahruın 
olarak şoyle bir takımla yer al
mışıı: 

Üc:'t'an - Acinan, Faruk :\fo
sa, ..:nw, Celal - Salını, Sılley
man, Guııdüı, Eşfak, Sarafım. 

C ıuııa Alt.ıyın ortada.ı yaptı
!iı uıl' , ür,mıla ba•laııdı. Buna 
Gatu.tasa.·uuLılar ~ü:r'atle re Sa
lim ceı:-.Jhında:1• 1nı;.'uıbele eLliler. 
Galata u:ayı-.ı Alta11 kıılesiai teh
dit ca..,ıı hucumlcınnı Alıa:u ka
Jec-.s. ıııuı;aJjakıııetle öııfayorılu. 

17 ·ıi.Ci dakıkad.a1ı ,,,.;aretı gay
retli çıü.şmı)la başı,tıan Altaylı u.
cu11ı. hattı bilhassa saf/dan ı,.!e
mek tstıyo;-du. r·akat Sııimın Oe
cerıksı:ıı<Jı otıunu Alta, m bu ı.u
cuntlarır.da semere venni11ordu. 

rllla?.J rrıtıkat:enıetini 25 inci 
dakii:aya kadar devam ettirebıl
di. N•ha_ı1et Galatasaray 25 tıı
ci dakikada Eşfak ile Sıırafir.ıin 1 
yaptım bir an.aşma SGna~aa Eş- • 
fak güzel bir vttrıışla ilk Gala
ta.saı·ay go!iinii yaptı. 40 ıncı da
kika<lan it~bar~n Galatasara:t11. 1ar 
daha ja?la lı .1cum yapmış olma
ları1ıa rağ1nen o:t(Una hır türlü 
hüJ..:nn. olma 1nışlar t'e birinci dev
re bıı şci,;iide 1-0 Galatasaray 
lehine biımi•tir. 
İKINCi DEVRE: 
İkinci devre.ııe Ga1ata<araıılı1ar 

başladılar. tık an1arda Galatasa
ra)I gene darma daqmık blr 1 .ı!
de 011nuyor ve daha çok Alta11lı
lar hücuma qeciyordu. Hattü 
bir aralık Galata.saraıı müdafaa
sı adam akıllı s•kıştı. 

Altaym hakim oyuııu deı>re -
nin 15 iııci dakikasına kadar de
,;am etti. Bu zaman içındc Ga
ıata.saratı müteaddit gol telılike
!eriı:den kendısini zor kurtardı. 

Nihayet deı:renin 18 inci da· 
kik.asında bir korner ka.:anan Ga
lata.snraıılılar Eşfaqın qü=el bir 
kafa ı;uru.ı;ile ıkmci qollerini :ııaı>
mıııa muvafıaı: oldular. Bu qol 
011un ü;;erınde lıi.ı; bir tesir ııa?
maıiı. Gene Altay dalıa enerjik 
oynu11ordu. 

Bu eııerii devreı>in 25 inci da
kikasında Alta11a bir korner ka
zandırdı ve Alta11 saii içi bunu 
güzel bir kafa '-'Uruşi!e qole çe
virmiye muvaffak oldu. 0)1un 
şimdi 2-1 olmuş ve heyeca11iı 
bir hale girnıişti. 

35 inci dakikada oyun birden
bire sertleşti ve bu arada lzmir
li ômer ile Galatasara)llı Salim 
tokat ve tekmeleştiler. Hakem 
her ikisini de o:ııuııdan çıkardı. 
42 nci dakikada Altay mulıakkak 
bir gol fırsatı yakaladı. Fakat 
buııu Saim beceriksiz!ikteıı ya
pamadı. 

Ve maç da bu <ekilde Galat.a
sara11m bozuk o.~namasına raq
men 2-1 galibiyetile bitti. 

F. Bahçe - A. Ordu 
7 o 

Dün, Fener stadında MiUiküme 
maçlarına deı•am edilmiştir. Bu 
sahada hakem Ahmet Ademin 
idaresinde Fene.,.bahçe bir ııün 
evvel Galatasarayın 3-0 yendiiji 
İzmiriıı Altmordu takımı ile kar
şı~tılar. Maça iki taraf da bir 
gün evvelki kadrolarile çkmış
ıerdi. Oyunun ilk anlarını iki 
tarafın gayretli çalışmalarile qe
çiyordu. Bu ha! 15 inci daJ..ika
ya kadar devaın etti. Bundan 
sonra lıakimiyeti alan Fenerliler 
ilk gollerini Esadm ayağile ikin
ci gollerini K. Fikretin güzel bir 
şütii i'e yaptıktan sonra maç da
ha heyecanlı bir safhaya qirdi ve 
devrenin niha:ııetlerine doijru Me
lilı de üçüncü Fener golünü YaP
tı ve birinci devre 3-0 bitti. 

İkinci devrede gene Fener lıll-
kimiyeti devam ediyordu. Buna 
Altınordu çok ağır bir tllbi11e ile 
mukabele ediyorlardı. Oyun he
men, hemen Altınordu yarı sa
hasına yerle~ bir hal aımıı 
bulunuyordu ki bu arııd.ı MelUı 
biribirini takip eden iiç g!:I ile 
1'e son olarak da Yaşarın 1ıaptı
ğı bil gol Fenerlilere ıtddi goı 

ka:andırmış oldu ve maç da im 
şekilde 7--fJ FeneTtileriA faıkıı 
ga!ebesile bitti. 

Hususi maçlar 
Dün sabahleyin Taksim ı•e Şe

ref sta.dlarmda lıususi maclar ııa
ptlmış ve Taksimde O'tnanan Şiş
i• - Kurtuluş maçını Şişliler 
6-1 ka.zaıını~lardır. 

Şeref stadında oyııanan Beşik
taş - Beyoyluspor maçını da Be
yo<jlıılular 3-2 kazaıımış!ardır. 

Allınordu Here
kede galip 

İstanbul Altınordu takımı 
diin Herekeye giderek futbol ve 
voleı;bo! ı,arşıl.cışması ııapmı<tır. 
Vole;ıbolda Hcrekeliler ka.zaıımı.ş 
fııtuol" de Altınordulular 1-0 
ka <:a'1TJ'" ·şlardır. 

lstanbul atletizm 
.eçmeleri 

İ tanbul atletizm seçmeleri dii.n 
saüah Roberıkoiej saıuı.sında ya
pılmış ve şu neticeler aluımtf -
ıır: 

100 Metre: Muzaffer 11.6, 2 -
l\ielih 11.i. 

i!UU Meıre: 1 - Muzaffer 23.3, 
2 - Zaıen 24.9 

400 Metre: 1 - Gilren 53.02, 
2 - Zac·en 54.2 

800 Metre. 1 - Ahmet 2.10.02, 
2 - r eccşmero 

l~OC!, etre: Rıza Maks-at 4.10.07, 
2- il1Jfdis 

110. fo ıialı: 1 - Kııik 15.9, 2 -
Kır,,,., f eı palos. 

GVLLE:I -Ateşİbralıim,2-
Şcr;f, 

DISK: 1 - Yavru, 2 - Hayri. 
ClRİT: 1 - Melih 56.13, 2 - 1 

Kemal. 
UZUN ATLAMA: 1 - Sürey11a 

6.71, 2 - Teı:fil; 6.02 
UÇ ADIM: 1 - Kutlu, 2 - Sü

reyya 
l'ÜKSEK ,1TLAMA: 1 - Faik 

2 - Süreyya. 

İngiltere ku
manda heyeti 

(Başı ·aft 1 inci sa!lfada) 
aşağıdaki şehirleri tehlikeli mın
takaya dahil teliıloki edilmeleri
ne karar vermistir. 

Grety Arınouth, Lowrsft, Fe
lisktowe, Harwioh, Clacton, Prin
ton, Walton, Southend, Maı~ate, 
Rams•ıate, Broadstais, Douvres, 
Dcal, Folkeston. 

Bu şehirlerde oturan çocuklar, 
ana babalarının müsaadesi bulun
du".\.ı tıı:kdirde, tahliye edilerek 
İngilterenin merkez mıntM<asına 
ve Gal eyaletine gi)n<ierilecektir. 
iNGiLTEREDE AYi YAPiLDI 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz hal
Ju bu sao;ıh, İnı;:iliz Kralının 
dtlrıkü mesajındaki talebine ik
tifa ederak, bütün kiliselerde mu
uffer bir sulh kin dua etmiş ve 
fabrikalardaki bütün kadın er
kek is~iler de ayni dava icin pa
zar tatili yapmadan mütemadi 
surette caluımıstır. 

6 O bin gar alı 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

tir. Maribor'adan alman bu ha
ber. inanılır -bir meı>badan ve
rilmektedir. Bu yaralıları isıkan 
içiıı, hemen bütü mektepler ve 
oteller tahliye edilın~tir. 

Dijier taraftan gene Avustur
ya hududundan alınan haberlere 
göre, ·kırl< ila altınıs yaşları ara
sında bulunanların seferber ha
le .~etirilmesi işine başlanmıştır. 
A vusturyada yiyecek, ilhassa 
yağ fııkdanı tehditkar bir mahiyet 
alınaktadır. 

Amerika efka-
• • 

rı umumıyesı 

(BQ.itarafı 1 inci ...yfada) 
verilmesini israrla rica e1ımişler
dir. Bu tel.graflarruı, ayni za -

_manda, mü ttelikler yanında hiz
met etmek üzere J{Önüllü yazıl
masını mümkün kılan bir kanun 
projesi ç>karılması ve Jolınson 
kanununun tadil ohınınası da is
tenmektedir. 
Diğer taraftan, Empra Gazet

tein sahibi A1oben White kurmuş 
oldui!u cMü ttefiltlere yardım yolu 
ile Amerikanın müdafaası• ko
mitesine du.nmadan ha yazıldığr 
nı bildirmiştir. Şiımdiye kadar A
meri1canın en ~ri gelen Gahmyet
leTinden 11\0 den fazlası komite
:V c !ahi! olmu~tur. 

Asıl celinn1esi la-, 
zım . aeıeıJ hanı le 

(ba nak~!eden deva J 
~e epe,_. za.yiai.ı nıu-cip oldu; fa .. 
kat ::,onradan ona kar~ı alınan 
çare \'e tedbirler, milmatıslı 
ıı1ayn1, nıikuatıssız ınaynden da
ha az tesirli ve daha az tehlikeli 
bir hale getireli. 

3 - KORSAN HARBİ: Al
man donanmasının yeni Lrova
zörlcri için, kor:,a·n harbi biçil -
ıniş lı.afia.o.dı. Bunlar, okyanus • 
l:ı,ra dagılsalardı, müttefik de
niz ticaretine ve askeri naklila
tına büyük darbeler indirebilir
lerdi. iki cep zırhlısı buna teşeh 
büs ettiler. Biri intihar nıecbu
rivetinde kaldı; diğ~ri ağlelıi ih
timal torpillendi. Bundan !>OO

ra, AlmauJar, kru\ azOrlerile kor 
san harbi yapmaktan vazget;tileı 
Soıı günlerde yeni bir gemi olaı 
Graf Zeppcliıı tan·are gem.İ>ini• 
denizlerde dolaştığı biidiriliyur. 

4 - UA VA AKINLARI: İn -
giltcreye ve Skapa Flov üssüne 
yapılan hava akınları da once 
sık •ık "ukubulurkcn sonraları 
tav>.adı, Almanlar, Norveç, Da
nimarka ve Holandada da ol
dugu ı:ilii, Belçika 'e f ranoanın 
ı:-arp üsl~rioe ve liınaolarına iyi
ce yerle~rlerse - ki .iyle görünii
yor - bu akınlar daha şıdtlc<li, 
daha oık, daha geni~ olar:tk tek
rar başlıyacaklır. Fakııt bu ha
reketlerin İııgilizlcrin yalnız te
daf iii değil; taarruzi ınukabela 
\:e Ce\.·aplarile karş.ılaŞ;aCaKına 
şüphe yoktur • 

5 - NORVEÇ IL.\RBİ: llcşio. 
ci hamle, Alnıacla.rın Nur\ eçte
ki uıu.-affakıletidir fakat, O:lll'l'
teki ınu&zZd.ın t;.arruzu ııi ocUc 
bu da, ku\' tli, el eıı.<c kabilin
dendir \ c 1\.·.ı \·ik müttclik.lcc.in 
Norrnçlill."riıı elinde bulunduk
ça, tan•aı11la,ımış !Sa~ ılaınaL. Yal 
nız ı;u ,-ar ki, artık yaz geldiği 
için Alnıanların Nnr\·ı1- yoluJla 
dem,r nakline ihtiyaçları dn l...al
mamıştır. Oıılnr, Soubahara ka
dar, darnyı halledeceklerini ve 
barbı nın73fferen bitireceklerini 
umuyorlar. Bu ümit tahakkuk et 
nıeı; de, harp uzarsa, !)On bahara 
doğru Narvik:ı ele ge~irmek için 
yeni bir hamleye daha te ebbüs 
edebılirler. 

Fakat bütiin buıılar, tili ~y
lerdiı-; a.ul mesele. 10 mayıı.ta 
başiıyan ve şiıudi<lcn ı\ian, kıyı 
larına kadar gden Alınan •aar
ruzu l.al'Şbında Wo) anuıakur. 
Miittcfiklerin yukarıda hüla'a e~ 
ti~iıniz • ·akit kazanrııak •. ev
kulceyı;i ~iındi müthi~ bir iınü
lıan geçiriyor. EV\el.t, bu U.ar
ı:uzu, sonca onu takip edccegi mu. 
hakkak olan ıüğer taarn.zıarı 
durdurnııık ve Almanların mu -
kabil se\"kulceHİ olan , Vakit 
ka)·betmeden muzaffer olmak. 
stratcjU..ini akamete ug-rat:n:ık 
lilzımdır. Almanya ,J:anıaıı .. ıu 
müttefiklerin müttefiki ulduıi;u
nu bildiği için, onların bu iımile 
istinat eden kuvvet "~ ümitlerini 
boşa çıkaı·mak kaı-armdadı.r. Za
nıan, müttc[iklcre an~ak, ~on Al· 
ruan haınle,ine da> anmak >ure
tile yar ,-e ;ı"aver olur. Onun içuı
dir ki, bir ay da~ aııır>a · harbın 
dörtte jiçüoü kıızanlUJŞ oluruz, 
di~eu miittefik ricali var. Hal.;i
kııı lıaldc, wc>ele bir ··~·da de -
ğildi&; ALuanların biitlııı taar -
ruzlarnıı kırabilme;;.ledir. Bt: "' 
arruzlar kırılıp da, sai;laın bir b.
tikrar devri tee.süs eıtik~n 'on
radır iti, müttefiklerin sr' 1<111 -
cey0i galip gel~ \e alınaa bü
tün tedbirlerin senıt!rc \'ermesi
ni \.'e 111ücssir olmasını temin eJe
cek vakit kaıaııılnıış olur. Al -
manya, bunun kendi magllılıiye
ti demek olduğunu aili)or. Bu
nu bildij:i için, o da kendi sev
kulcey~ini muzaffer etmek az
mindedir ve bütün kunet ve 
şiddetilc vurınıya çalışacaktır. 
Bugünlerde denize doı':ru yürü -
yen Alman taarruzu bu hedefine 
vardı;tı takdirde, Paris üzerine 
müteveccih yeni bir taarruz bek· 
!emek lazımdır. Fransız oi'dnsu, 
böyle bir taarruza karşı şimdi 
tuttuiru hatl,.rda sım>ıkı yerleş
mhe çalışı)or. Alınanlarm yeni 
muharebe usullerine, hava kuv
vetlerinin yardımile y pılan mG
törlü ve :urhlı tümenlerle del.nıe 
tiıbiycsioe kar~ı yeni tertipler a
lıyor. 

llülua, Fransa •·e İngiltere 
için, büyük mukabil taarruzları. 
Almanları nıağllıp etmek inıkıiıt 
sızlıj(ı karşısıııda kaldıkları tak
dirde Alman taarrmlsrıoı dur -
durup istikrar bulmuş cepheler 
tc•isine çalısmak en mühim ve er 
acil iştir. . 

• ABİDİN DA VEB 

Lahaye'deki elçilik 
ve ticaret heyetimiz 
Ankara, 26 (A.A.) - Lfıhaye 

Elçimizin ve elçilik heyetimizin. 
ticaret müzakeresine memur he
yetin V<? ticaret ataşesinin Liha
-e'de afiyette olduıklan Harici

ve Vekaletine gelen re!lmİ ma
lllmattan anlaı;ılmısbr 



M'l'PA-t 

1 

ARSLANI Ali 
TEFRiKA No., 64 

Resulullah, içtimai mevkii en 
yüksek şahsiyetlerdendi 

~e. harp meydanında böy
lece ~ 1eeaat ve kahra -
manJ.ıimı ııösteren (Ali) mu
harebeyi büyük bir zaferle bi -
tlrdikten ıııonra da, dünyada hiç 
lıU (.llalib) in i'Zhar etmerrjş ol
duğu yüksek bir ilicenapl:lı: ib
raz ederek, her'lıtese derin bir 
hayret verdi. 

Ali, kazandıl(ı zaferden mağ
rur olmak şu tarafa dursun. mem 
nwı bile değildi.. (Ayşe) teslim 
olur, obnaz her şeyden evvel : 

- Harp bitti. Artık hlç kim
ııevi takip etmeyiniz.. Hiç bir 
ferdin kanını dökmeyiniz. 

Dedi •. Sonra, m.ııktiıllerin top
lan.ılaraık dini mera.s>nıle defne
diineleri için kat'i emirler ver -
di. 

Alıyi en ziyade mütee&;ir eden 
:illet, Resuhlllalun esbabı olan eski 
dostlarının ul!r~ olduiıu fecı 
iıkibetti. Bilhassa bunlardan. (Tal
ha) ile (Zübeyr) in ölüımleri 
ikendisini son derecede dilhfın 
ettL Adamlar l(ÖndereC'!k, Zü -
bevr'in ba.şsız cesedini bukhın>p 
Basraya ııetirtti. Her Hti cesedi 
de ihir am ıle teçhiZ ve tekfin 
ettirdi. Ve musall.a ta:;ına kon
muş olan iki t<tbutu .ııörür ııör
me:z, artııc ııöz y~ını zapte
dmıedi. 

Talha ile Zübeyr'in cenaze na
mazlaruu (Alil bizzat kıldırdı. 
Onları. büyük bir hüzün ile med
fenl~ine kadar takip etti. Böy
lece, hayatına ı.-:ıeden dllşman
.larına karşı en küçııic bir kın 
\'e ııayiz beslemedii(iru gü.st.er -
eli Bilhaı;sa, Züheyr'in oi(lu 
A:bdullahm tedaviısi kin. mfun
lı:ün olan fedak.ar lııktan ~erre 
kadar çekinmedi. Ayşenin sev
«ili yegenini ölümden halas ede
cek olan hekimlere, on bin dir
hem verdi ... (Ali) nin bu hare
ketlen, hlç şuphesiz ki. onuıı em
ııalsız merdliık ve iilicena;plıgırun 
en necip tezahüraundan iıaşka 
Ur şe) değildi. I'.ıtekım bir 
aun evvel ona silah çeken B"5-
raltlar ve Mekkclller, bum; der
hal takdir etmişler ... Buytik bir 
necia..."letle, takını, takını gelerek 
orıun bayragı altır.a ııınnişkrdi. 

FiW<al ... Digcr taraftan (Alı) 

nin oyle rakip ve ciL.:,manlar; 
'ar ıdi ki, onlar daha hala o
nun ) u"5d< fa ;ıetıcrın. görmek 
ısterr.~or.ar... Hak ve hakı,. .. ti 
kabul etımek içın vıcdanlarında
ılu Uıtıra.s, at:o~lcrinı oır tw-hl son
duromıyorlardı. 

(Ali). Cemel harbi .ı:aferinden 
sonra Ba.sra caınlliinin minbcrıne 
çıkarak : 

- Ey Nas!. Şu ovada cereyan 
eden kanlı muharebeden ibret 
alalım. Resulüllahın bize vasiyet 
ettiki kardeşlik muhabbetini boz
mıyalun. •• Ve, biribirimi.z.in ka
nını dökıniye SE'lıeıı olnuyalım. 

Di\'e, hutbeler irad ederken. 
Şam camısirun minberine çıkan 
hatipler de: 

- Osman'ı şehıt eden katillere 
Unet olsun ... Ali, ıkatillerin ha
misi ve hilafetin ııasıbıdır. Şehit 
!Halifenin intikamını alalım. 

Diye feryat ed..iyorlardL .. Saf 
ve cahil halkın sinirleri-_ c 
natarak onların kalblerinde int; 
kam hırsları uyandırabilmek i
çin, Osman'ın kanlı ııöınleğiri 

ortaya çıkararak kızıl bir ibti-
18.l bayrağı makamında kullanı
yorlardı. 

Bu kanlı gömleğin haris el
lerde bir bavrak .ııibi kullanıl
masından, acaba şehit Osman'ın 
masum ruhu rencide olmuyor 
muvdu? .. Mutıteris ~eviler, bu
nu düşünmiye lüzum bile aör
rnuyorlardı.. 

İslam ileminin altında, korirnnı; 
bir volkan kaynıyordu. Ve 'ou 
volkan patladıjh andan itibaren. 
islıimi) et kiitlesi parçalanmak 
tehlikesine mahküm bulunuyo.!'
du. Resuliıllah, içtimai mevkii 
en y iiksek şah.siy etlerden, çölle
rin en hücra köşekrinde yaşı
:van insanlara kada,. bütün müs
Jü:manları, bir tek söde ve en 
temiz kardeşlik hıslerile biribi
rine kuvvetle bağlamıştı. Fa -
kat, onun aziz ve mübarek niı
ş: soiiumadan baş gösteren hi
liıfet ihtirası, o kuvvetli hakları 
geY1;etmış... Artik isliı.ıniyetin 
istikbal l1fukları, kanlı haılelere 
sahne olmak istidadını göster -
miye başlamıştı 

(Ark= var) 

DALGA UZUNLUCU 
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27 Mayıs Paz•rtesi 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı , 12 ,35 Ajans ve meteo
rolo;< haberleri, 12,50 Müzik: 
Muhtelif şıı.rk•lar (pl.), 13,30/14,
Müzilc: Karışık program (pi,. ), 

18,- Program ve 1n.em'teket 
aaat ayan, 18,05 Müzik: Hlljif 
müzik (pl.), 18,30 Mü2ılc- Radyo 
caz orke$(rcısı (Şef: lbrııhırn Oz.. 
yıır). 19,IO .Miüık; Saz ese eri, 
19,30 M ıi::ik: Eski istanbul şar
kıiarı. Calanlar: llakkı derman 
ŞcrıJ İç!i, Hasar. Gur, Hamdi T~ 
kaı, Basri Üfkr, Okuyanlar; 
Tahsın Karakuş Ce1aT Tokres . ' 
19 .45 Memicket saat ayan .4.jans 
ve nıe!eoroloji haberleri, 20J
;,ı »ık· Halk t frküleri, Azız Şen
se. ve Sarı Rcc_,. 20,15 J\fozi.k: 
Okuyan: Nebile Raif. Çala11lar; 
-!Cemal N. Se•ıhun, Fahn Kop11z, 
izzettin Ôkte, 20,30 Konıışma, 
( L mu.mi terbiye ve bedeıı terbi
yesı), 20,45 Mü=ik: R~en Kam, 
Vecihe, Cevdet Ko~an. Okuyan: 
Mefharet Saiinak 21,10 Kon~ 
(Fen ve tabiat bilgileri), 21,30 
Konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken t•e müzik: Radyo OTkest
rll$ı (Şef: Dr. E. Praeıoriu ), So
list; Lıcco Amar, Violonisı., 22,JO 
Memleket saat Gyarı, Ajans ha -
berleri; Ziraat, esham - tahı>i

lıit kambiyo - nuküt bor~a.<ı (fi· 
ya• ı, 22.50 l\Iüc;ı_, Ca•Lanı (pi.), 
23.25/23,30 Ya"ıııki program ve 
kapa ış. 

lmtı~az Sahibi ve Neşriyat Di
rcktôrü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

S0'.11 TELGRAF Ba ımcvi. 

- 64. 
Gülbanlrlle avucunun içine al

dı .. Ağarmış bıyıklarını arahya
rak yuvarladı .. 

Muhipler, sofra kenarına koy
dukları iki ellerinin üzerine baş
larını ~·aklaştırınışlar, muİtarit; 

- Hıi .. Ilü .. 
Nıü<aratile bu gülbankı dinle

diler .. , ·ar; Labaı.ın kadehini üç
ledikten sonra ayni sofradaki 
canlara kilerci baba, sakilik et
ti .. 

Faruk, sefahat dcnindeki alış
ka lıkla ,-erilen kadehleri yü -
zıiııü buru turmadan 3 u\·arladı. 
Y lnız, k<'nd' inden C\'\'el sunu
lan iki mihmaı. m hareketlerine 
dikknı Mlcrek kndchleri alırken 
onların ha:reko.1tuu a) nen taklit 

etti. Kadehi a\'ucunun içine alı
yor, baş parmağını il<-ri. doğru a
çık tutarak e\'vcliı göğsüııe bas
tırıp baş kesiyor. sonra dudak
larına götürüyordu .. 

Rcngigül, uzun zamandır ül
fetiui kestiği rakı ile bu yeni kar
"laşnıasmda biraz ter<'ddiit duy-· 
du .. Alkolün kekremsi, ıeıiiz ya
kan lezzetinden ziyade bu tered
düt yapacağı tesirin endişesin
den doğuyordu .• Maamafih, bü
tün gözlerin kendi üzerinde ol -
duğunu kestirdiği için alışkın 
hartkcUerie kadehi kavradı. Ki
krdye. Nafi babaya nivaz ede
rt' .... a.C-zina boşalttı. Bunu ikın.. > 

ci, Ül·uncü kadehler takip (•tt 
l\ıe\ danda mulıabucı l>ösl.ın- ı 

Büyük harp
ten sonra 
(J;.:; 0 +ı;-aft 2 nci sayfada.) 

merkezi oua itimat edi)1or. Bugiin 
ilK planda ekonomi gelir deme
sinler bize. Eğer on iki ~ene ce
saretsiL ve şerefsi.t yaşamamış 
olsaydık bu milyonlarla issiz kal 
mıyacaktı. Galip gelec~, fakat 
her şeyden evvel kendimizi, ya
ni ırkı.mıu bilelim... Eğer Al -
manya mütemadiyen ırkını in
kar etmeseydi, bugün dünyaya 
hiılı:im olurduk. Amma geç kal -
IDJŞ değiliz. (Polonyayı mevzuu 
bahseder) Maliım, milletleri esir 
etmek vahşettir, fakat harpte top· 
rak kazanmak da hakbr. Objek
tif olmıyahm, bunun fevkinde, 
Alman olalım. Programımıı ne 
olursa olsun, herke• ister anla
sm ister anlamasın. Hiç kinıse 
anladu:ı bir fikir uğurnna can 
vermemiştir; Sevilen bir fikir 
uğuruna ölünıir. Gayemlı Alınan 
varlığmı tahakkuk ettirmektir. 
İlk defa alçalm~ beşerin değil, 
fe,·kalbeşeriu yaptığı bir ihtılal 
karşısındayız. Yeni insanın mü
me·~·;~ 'asfı fedakarlık ve harp
se.-erli.ktir .. 

1919 da lllünihte tesekkül eden 
Bitler partisi allı kişiden mürek
kenti. 1931 de Uııruh: •.. .Bitler 
muvaffak olacaktır, olmalıdır 
da. dedi. 

• •• 
Almanya kuvvetleniyordu, Al-

manya Avrupa için tehlike olu
yordu. 

1926 dan 1930 a kadar Lokar
no muahedesi ile Almanyanın 
Milletler Cemiyetine girdiği sıra
larda ortalıva hir sükfuı geldi. 
Biran Avrupa garip bir hülyaya 
kapıldı. .istikbaldeki Büvük Aa· 
manva. için çalışanları ~uttu -
lor \'e bu nisyan ertJmnda 1931 
gelin ratt.ı, 

1934 senesi A vrupada harp 
Mnunun en feci ve en kor
kunç yılıdır. İktısad.i buhran 
gittikçe arlıyortlu. 30 haziran
tla Almanya dalgalandı, tem -
muzcia Dolius katledildi, Bitler
ci Almanya >\ vustıuyayı ilhaka 
lııarar verdi, İtalya müdahale et
ti 9 ilkteşrinde Marsilya faciası 
vukua geldi. 

U3S de Almanya silih fabri
kalarını geceli gündüzlü ealı:;tı
rıyor, altı ayda bir tahtelbehir 
in~a ediyordu. Buna mukabil Av
rupa geniş bir nefes aldı. Garp 
te f"ranı." ile İngiltere anlaştı. 
Cenupta Fransa ile İtalya el ele 
verdi. li'U'kta Rw;ya küçilk antant 
ile dost oldu. Oh! .. Avrupada sü
kün ve istıkrar temin edilmişti. 

• ... 
Anupada siikünun lemin edi

lcmcdiui bugün anlaşıldı. Al -
mauyayı, Fransa - İngiltere itti
fakından sonr , Fraıısız - İtal -
yan anlaşmasından sonra. kıpır
dı) aımvacak telnkki ettiler. Öy
le ya. Almanya on sene için Pu
loıı) a ile elbirliği ı aıımışlı. 

Almanya arUk A nııpauın or
tasında Lir istifiıaın i~areli de -
ğildi. Beynelmilel (Hreye ve ce
reyanlara tabi olacaktı. 

Avrupa çok çok şoyle dü"ünü
yoıdu: 

- Alıı.aııya gazelıe gelmiş bir 
de"i andırıyor. Hugün bağlı ol
dugu ic_:~n gazl"hini )·ayaınıyor, 
fakat h·r gtin zincirlerini kırmı
yacak mı? Gölge>ini kaybeden 
insan gibi Alıııanya da ruhunu 
ka) beUniştir. Almanyanın yeni 
ruhu ne olacaktır? Bir Göteuin, 
biı· Kanim ruhu gibi makul bir 
ruh nıu, yoksa Lüter ve Bic..n1nr
kın rul.u gibi ateşin bir ruh mu? 
Bunu bize· ancak istikbal göste
recek. Derhal verilen hiıküınler
deıı karınmak lazımdır ... 

Av ııpa iınl hültümlerden ka
çındığı i(in, perşembenin geli
şini çarşambadan anlamak iste
medii(i için, Avu•turyanııı, Çek
\'anııı ilhakını istikbalin aynası 
telakki edemediği için nihayet 
beklediği i;tikbali ı;ördü. 

SELAMİ İZZET SEDF.S 

gıcının sükütu hüküın süriiyor
du .. Ve belli idi ki, Xafi babanın 
mubabbdlerindc, Rt'ngigüliin o 
zamana kadar gördügii, geçirdiği 
diğer tekke alemlerinden daha 
başka bir disiplin, daha külletli 
bir toplantı havası devam ede. 
cekti.. 
Diğer wfralarda da demin üç

lenmesi nihayet bulunu Nafi 
baba kendi sofrasındaki m.isa{ir
Jcrdcn kalantorcasına işaret etti: 

- Haydi rrcnler.. Bir ıazel 
çek de ııefes yürütelim .. 

Kendisine işaret edilen mih -
nıan: 

- Eyvallah .. 
ı bastırdı .. Niıfi baba ilave etti: 

- Amma, merhum dedenin p
zellcrındcn biri olsun. .. 

Ve.. Mihmanın gür sesi tok 
bir viyolonsel &adas.ı we!ı:İiıule 
rasttan bir: 1 

- Hü .. Dost! 
Kelimesini nağmeleştinrek p

zele girişti: 

Cıhanda kendini i?l98n e4(er bil
mez. isen vah vah 

İKDAll 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU ŞAYANI HAYRET 

inanılacak 

f8Y değil, dıyorsunuz -

BİZZAT TECRÜBE 
EDİNİZ 

Ancak bir hafta zarfında bin
lerce kadınlar, bütün buruşuk -
Juk!anndan kurtuldular ve bir 
çok _,., .ııenı;leştiJer. Alimler, 
yaş ilerledikçe buru.:;ukluklann 
meydana geldiğini keı;fc!mişler
dir. Çünkü. ihtiyarladıkça cild 
bir çok kıvmetli unsurlar • 
kaybeder. Bu unsurları iade edi
niz, cild yeniden tazelenir ve 
canlanır. 

İste, Vinaya Ün veısiksi pro
fe;;örü Doktor STEJSKAL'ın şa
yanı hayre~ keşfi de budur 
Genç hayvanlaınn hücevrcle -
rindcn istihsal ve •BIOCEL• 
tabir edilen cildi iliya eden bu 

DEGIŞIKLIKI 
Bayan D. BRAMALLE, bir hafta 
zarfında tecrübe ettiği bu yeni 
güzellik tanı tedavinin cazip te
sirinden hayrette kaldı, 

kıymetli unsur şimdi, pembe 
renkteki Tokalon kreminir. ter
kibind<> mevcuttur 

Her akşam yalnı«dan evvel 
bu kremi kullar .. ;ız. Siz uyur -
ken cildinizi Oe»leyip gençleş -
~irec<'k ve buruşuk1aııınızı 

g.rlerecektir. Ancak bir hafta 
zarfında se1'elerce geroç görür.e
ceksi. iz. Gündüzler için yai!sız 
b<'raz renkteki Tokalon kreır.ini 
kullanınız. Siyah benleri eri
tir ve açık mesam!'ieri sıklaş -
tınr. Bir kaç gün zarfında eıı 

s<>rt ve en esmer bir cildi yu
muşat ·p beyazlatır. 

O.Denizyolları U. MüdürlUQU llanlan 
27 Mayısdan 3 Hazirana kadar 

MuhtelH hatlanı kalkacak vapurların lsh 1 rl, 
kallutgll• ve •aaU.rl ve kalkacakları rıhtımlar 

- Salı 12 de (Ou:rnhuriyet), Perııembe 12 
de (Ankara) ve pazar 16 da (Aksu). 
Galata rıhtımından. 

- Sah 18 de (Ülı;en), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). 
Tophane rıhtınırudan. 

11..-n- ~ Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba . pcr
ı;embe, cuma 16 da ve pazar 8,30 da 
(Sus). Ayrıca Cumartesi 14 de ve pazar 
19 da {Trak). Galata rılıtımwdan. 

- Pazartesi. çarşamba ve cuma 8,15 de 
(Trak). Galata rıhtımından. Ayrıca çar
sanıba 20 de (Antalya) ve cumartesi 
20 de (Ülgen). Toplıaııe rıh~ımından. 

- Salı ve cuma 19 da (S..,yy,ırı. Tophan~ 
rıht=ından. 

- Paza 9 da (Tavyar). Tophane rıhtı
mu1da., 

- Çarşa-ıba 1 'ı tle (Kemal). Cumartesi 15 
de (Bartın) Sir!,cçı rıhtımından. 

- Paw.r il de (İzmir). Galata rıhtırnm
dan. 

- Salı 10 d~ (Kadeş), nı.ma 10 da (Erzu
ru:m). Sirkeci rıhtımından. 

- Ncit: Vapaır seferleri hakkında her türlü maliınıat aşağıda tele
fon numaraları yasılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acentelifi Galata rıht.m, Lima·ı lar Umum 
Müdurlüğıi binası altında. 4236~ 

Galata Şube AcenteJ.iii Galata rıhtımı, Mmtaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci Şube Acentelili Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

- Çocuk Hekimi ,ı 1 Dr. Ahmat Akkoyunlu .1 

(43ıl2) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

OIN!ı'• '"' ıılltrnt7e mii~ 

.ur .. : llabtill Caialoilu • 

JM1llf1l köşesinde No. IS. Tol. %38'1 1 
Taksim-Taliaıhane Palas No. 41:. 
Pazardan maada her rUn aut : 

15 den sonra. Tel: 40127 

. 1.&E=----m:=ı-. 

Nedir canındaki canan eğer bil
mez isen vah vah 

Tutup bir mürşidin destin geçüp 
hem c.an ile baştan 

Venıp i'krarilli !man eğer bil
mez isen vah vah 

•EnellıU.. sırrının kiin2ıü yine 
Ademde hatmoklu 

Arayup mektebi irfan eğer bil
mez isen vah vah 

Ok~ ihni zahirden gelir ama 
gider ama ' 

Nedir batındaki kur'an eğer bil
mez ısen va.h vah 

Açı.p başım l<llam zari Ali babın
da teslimdir 

Cevabı derdime derman eğer bil
mez isen vaıh vah 

Arka arkaya yuvarlanan üçer 
kadeh, bu rengin ve zengin bek
taşi gazeliıtin cila!ayJiile mey
claoı dolcluraD Niıfi baba muhip
lerinin gönülleriııi ~. 

gazelin arasmia: 
- Allah.. Allah. 
- Nnrol erenler ... 
- Baza min fadlı rab\i •. 

Cümleleri vülı:selerek m&ydan-

daki ve viyolonsel taksimini andı
ran aağıne ru1anını noktalıyor
du .. 

Rengigül, bir yan ba!rışJa mah
mur gözlerini süzerek ıenç sev
gilisi }'aruğu yokladı .. Delikanlı; 
ilk defa ayak hastJğı bu alemiıı 
ibadet şeklindeki cünb~n hiz
zile yüzünde tatlı bir neslin ma
nasını belirterek ltoı;nutluğunu 
açığa vurduruyordu.. Gazel ni
hayet bulunca Nilfi baba kilerci 
ye seslendi: 

- Saki, snsanuş canlan tlem
le. .. Muhabbet a~ göniiJ kavu
rur .. Yuf •ahire ki bu .ru-rm s'
filidir .. 

Sonra, kadehini alırken lıiraz 
evvel gazel okuyan (iizel eem 
kıranta mihmepa .tündü.: 

- Bu gazel ıwltmn ded "" 
değil .. Dedi; illve etti: 

- Amma cledenia de ırı•ıdlı..111 

tAdedecek kadar manab.. lley
ii erenler.. Kel't!lll bayar, JMCe
ııe b-.lıyalma .. 

Tatlı sesli mİhmlln: 
- Nere4en tıafbyahmT 

(A1'1caa\ var~ 
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ISTAN &ü L lELEDiYESINDEN ] 
Sene!ik ilk 
Kirası temi114t 

120,00 9,00 

300,00 22,50 

180,00 13,50 

369,00 27,68 

160,00 11,25 

36,00 2,70 

36,00 2,70 
30,00 2,25 

30,00 2,26 

262,00 19,65 

39,00 2,93 
60,00 4,50 
50,00 3,75 

150,00 11,25 

180,00 13,50 

~.oo 6,ao 

48,00 3,60 

42,00 3,15 

60,00 4.50 

48,00 3,60 
36.00 2,70 

Fatihte Kinnasti Mah. Hafız paşa cad. 6/8 No 1ı 
düıl<kiın 
Fatihte Kiıırnasti Mah. Ca'!Tli avlusu So, 5 No.lı Bab· 
risefit çifte ayaık medresesi. 
Fatihte Kirmasti Mah. Tetiııımeler So. 12, 15, '-'• 
21 No.Jı Cellı>p Melıınet ai!a medrese6i. 
Çarşambada Kirmasti Mah, Çarşamba So. 10 No.l.ı 
Cedit Abdürrahim efendi medrese<;i. 
Fatihte Kiıırnasti Mah. Cami avlusu So. 7 No.b 
Bahrisefit ayak medresesi. 
Fatihte Zeyrek Mah. İbadethane So. 64 NoJı Zen· 
billi Ali Efendi mektebi binası. 
Saınatyada Tramvay cad. 305 No.lı arsa. 
Samatyacla Hüseyinağa Mah. 2 No.Jı Ferruh aAa 
mektebi binası. 
Yediıkulede lkal'a kaJl'llSunda eski kantar mevkii 
binası, 

Bala\ıa Hızır çavuş Mah. Tahtaminare So. 143 No. 
lı dükkan. 
Fenerde Balat Cad. 41 No.Jı Kal'a biırcu 
Balatta Hızır çavuş Mah. Köroğlu So. 2 No.lı ev. 
Hasekide Nakkaşdil So. 2 No.lı İbrahim paşa mek
tebı binası. 

Hasekıde Haselti sokak 61 No.lı Bayraıı paşa mek· 
tehi binası. 
Şehzade ·başında Emin Nurettin Mah. TramvaY 
cad. 106/82 No.Jı dük!kan. 
Şehzade başında Hüseyinaf(a Mah. Kırıık tuluanba 
So. 11 No.Jı Darülhadis Bosnevi medresesi. 
Topkapıda Fenai Mah. 2 No.lı Serçavus Yusuf a~a 
mektebi binası. 
Aksaraytla Çırağa Mah. Tramvay cad. 29 No.lı Be
kir paşa mektebi 
Caoada Sarraç doğan Mah. Yeni Çeşme So. 8/12 
No.lı ev. 
Koca Mustafa pa~ada Sünbül EfPrdı Sc>. Yol artıitı. 
Eski Alı paşada Hl.l'byar So. 107 No.lı dlikkfın. 

18,00 J,70 Cibalid<.> Odun i.&kFiesi wkal(ındaki Yazı ırc yeri. 

Yıllı.k kira .muham-:1enl~rı ile ilk t(11:' ınat mık tarları yırkarı<la 

yazılı gaynmenkuller J iıfı 3 sene müddetle ;kıraya \'CTilmc•k üz re 
avrı. ayrı açık arttırmıva konulnnıstur. Şartnamelt>r za:m ve )11u
ımıeıat Müdürlü.itti .kaleminde gıöriileceıktir. İhale 3/6/940 pazartesi 
rünü saat 14 de Daiırni Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te 
minat mal<'ouz veya mektuplarile Mıale ~linü mııavven saatte Daimi 
Encümende bulun.malan. (4115) 

* 
1 - Karağaç müesseseleri Buz fabrrkaS1 ve soğuk hava depola

rında çalıştırılmak \'e il!'ride ihfoas yapmak için Avrupaya gönde
rilımek üzere müsabaka imtihanı ile nwmur alınacaktır . . 

2 - Aşağıda yazılı şartları haiz olanların 12/6/940 tarihine te»a· 
diif eden çarşamba .ııüııü Belediye umumi meclis salonunda müsa
baoka imtihanları icra olunacaklır. 

A - Teıkni.lt okulu, ya.hu! R<ıbe~lej mühendis k.ı~mı me-
zunu olrn&k. 

B - ,\ı;k('rliitini yapmış olıın.ı<. 
C - 30 Yasından vukarı olmamaık , 
D - Müsab<rka imtihanında m•·vaffak olanlar arasında avnra 

bildikleri bir dilden (Fransızca, ln~ili zce, Almanca) iımtihan ''apı
Iacaktır. İleride Avrupava .ııönderilirken kcndilerile aokrledikr<'k 
mukav~l'namenin sureti ~imdiden ikrndilennc ı<österilerek muvafa
n:atleri alınacakt!r. 

. E - Taliplı>rin T>Olisc;e musnddak hiisnÜ'lıal fünii"1aberi, fo; ad -t 
vesıkalı" fotograf. hüvıyct cüzdanı, mPktep şahadetname>ı ve sr r,uk 
hm·a mahzenlninde çalışahilecek 'kcıdr<ti bedf'niveyi h • ok.~iıU 
anlaşıl•na\- ü:ere zat i !eri müdürEl"'iincc hastahane '< · t ı
yesindcn raPor alınmak için muayen~ye sevkedilPceklerinden ' ı -
karıda vazılı w;aı:<le birlı'.'e 25/f./940 dar 10,'6/940 akşamın, a
dar Belediye Riyas(tine Yazılml.1i bir istida ile Beyazıt Bdcdi)c bı-
nasmda Zat ~]eri MuiUrlüf;üne müracaat etmeleri (4356) 

* 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Üsküdar kazasıncb 

yapılan arazı tahrif'llt müstenit tahrir neticelerınin kat'ıleşmiş ol
duğu tahririn 940 mali yılından itibaren tatbik olunacağı ilan olu-
noır. (4380) 

* 
Beledivece ihzar ve tabettirilmiş olan seıhir rehberi Beledr;e 

'büt&esin<ien maaş ve ücret alanlara 50 kuruş mukabilinde sntıl...,ak
ta idi. Bu rehberlerin devlet bütçesinden maaş ve ücret a'ar•,.•n 
da 50 ·kuruşa verihne~ine ahiren Daimi Encümence karar verilınis 
olduğundan almak istivenlerin Beledive Kıymetli Evrak Memmur-
luğuna müracaatları ilan olunur. (4174/ 

inhisarlar Umum MüdürlUQUnden 
l - İdaremizin Feri.köy bira fatırikasında haziran 940 tarihin

den mayıs 941 sonuna kadar bir sene zarfında biri.kec!'k asgari 1200 
azam! 1800 ton kaynamış arpa küspesi aç>k arttırnııya konmuştur. . 

II - Muhammen bedeli beher tonu 2.5 liradır. 

III - Sütlü inekler için kıymetli bir gıda olan küspelerin art.
tınnası 5/VI/940 çar;;amba günü saat 16 da Kabataşta levazım ve 
mübayaat '1l'i>esindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümune her gün eözü geçen fabrikada görülebilir. 
V - kteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte yiiz

M 16 miktarındaki teminat paralarile birlikte mezkiır kaınisvona 
miirae&atları. ( 4208) · 

Böbıreklenlen idrar torbtıfiwa kaclar yolhırdaki hastalıkların mikrop
larını kökünden temizlemek için IIBLMOBLö kullanınız. 

• 

BömekJ,er:in ~!kudretini artt.ırır. Kadın, erkek idrar zorlukla
~ eı*i ye veni bemoğW<luğunu, me.;ane iltihabını, bel al!rısın., sık 
ııııiı: idrar bozmak ve bozarken yanmak heıllerıini ı:riderir. Bol idrar te
m.in eder. ldrarde kum'arın, meıa.nede taşların teşekk;ülıüne mimi oLuC· 

DiİKKAT: BELMOBLö idrarını1.il temizliyerek mıwileştirir. 
Sıhhat Velı:A)eüııin ruhsa.t!llJ ha.izdjr. HE.R ECZANEDE BULUNUR-


