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Bulg ar 
m eclisi 

Bugün bitmesi lazımgelen 
içtima devı esini uzattı 

d Sof ya, 1 (A .A.) - Mebusan m eclisi, 1 hazih: ~ihayete ermesi icabeden içtima devresinin 5 
~ırana kadar uzatılmasını kararlaştırmıştır. 

~ 1 

ran 
Zağreb, 1 (A.A.) - Havas muhabiri bildiri- ı 

yor: Söylendiğine göre, Moskova hük\ımeti, Ma
caristanın emniyetini garanti etmek niyetinde ol
duğunu Macar hükumetine bildirmiştir .Macaris
tan, Moskovadan bu hususta sarih teminat almış
tır. Moskova yalnız bir şart koşmuştur ve o da 
eğer vaki olursa Alman tazyikine mutavaat et-
memektir. · 

Budapeşte, 1 (a- a·) - Macar ajansı bildiriyor : 
Başvekil kont Teleki, mebuııap meclisi koridorl:ırmda, Macaris

tıı.nın halen endişe etmesi için hiç bir sebep olmadığım bildirmi§ ve 
demiştir ki: · 

"- Macari~tan mütevazi kuvvetleriyle Tuna ve Balkan sulhu. 
nün idanıooi için dostları Almanya ve ltalyaya yardımda bulunmuş. 
tur- Bittabi. Macaristan da. ihtiyat tedbirleri almak mecburiyetinde 
kalm~r. Almanların gerek dosUarmr, gerek düşmanlaruu belki de. 
ayni derecede hayrete di.lşürmüe olan büyük ve emin r.aferleri her 
türlü intizar hl!Mma olarak, harbin ktsa süreceğini göstermektedir· 
Bununla, büyük bir endiı;ıe zail olrnaktadrr· Çünkü, bitaraf olııun ve 
yahut yalnız gayri muharip olsun, her kilçük devlet ic;in, bir kaç se. 
ne Bürecek bir harp. ekenomi bakrmından çok güç tehammül edile- ı 
bilir bir eeydir· a Ykında, milletler arasında semereli bir ~alı§mıı 
devrPsinin. geler.Pf.ini üm,id e9ı>Jim." 

Fransızlar Abevil civarını 
tamamen işgal ettiler .. 

l ngiliz hava kuvvei:leri, şimalde : 
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Alman_~arın münakale hat-
1

; . • .. , 

larznı mutemadi1jen bombaladı ıtalya, mgıltereyle muzakere-

y lÜı k ~ <e k lh @l lr iP> · Londr~~~j(A~.~~~~~~~üze~:~t~ir pren· 

k 
sip uyuşması yapılmış olan harp kaçağı kontrolü 

~ c==\\ te ~ \\O Da t ~ IR n ~ ~ ~ o anlaşması müzakerelerini kesmiştir. Müzakere-
~ U U i!!aJ '9' Y/ ~ ~ U ~ U U ~ !erin kesilmesi Londrada sürprizle karşılanmış-

Vaz i yet tetkik olundu ve icap eden bütün tedbirler hakkında !i:d~i~:!:::~~ ~~;.i.!:':ı::;:ıı:.teferrüatı üze-

tam bir anlaşmaya varıldı EN 
5 0 

N ° A K 
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~?,lll 'da ~iman hücumları geri atıldı- Fransız hava nezareti bildiriyor 5 milyon ltalyan 
Unkerk' ın tahlı"yesı· deva111 edı·yor. Ptzris, 1 (A.A .) -Ilava işleri nezareti tebliğ ediyor: .. t l ; 

f"' • • • ' 30 Mayıs gecesi Fran~ız a\·cı tayyareleri, Dünkerk mıntakasm<la z l r a a a m e es l 
r ransız t 1 b d f çok yük!;ekten uçmak suretile bir istik~af yapmı~lar ve dü~man tara-'· ayyare erı ura akı mütte ık fmdan işgal edilmiş olan arazi üzerinde çok aşağından uçm .. larchr. l\lla t Hiçbir hadise olmamıştır. . a a erzak ve mu·· hı"mn1at ı· t" dı"ler İki bom'ı>ardıman tayyaresi grupu, Abbeville kanalı üzerinde A\-

t
,,..P .• arı·s, 

1 
(A.A. saat 

11

_) _ Roy ye iŞ lr man tayy:ır,elerine hücum etmi~ler. askeri hedeflere, bilhassa Abbevil· 
~, ~ le yakınındaki tayyare dafi bataryalara isabetli endahtlarpa bulun-

!-' sızlar, muvaffakiyetli çarpışmalar· muşlardır. 
·in ~:nsızlar, Som üzerinde, neh- dan so~ra, ~imal kıyısına geçmi~ Somun şimalinde dü~manın birçok hedefleri bombardıman tayya-
~n~p kıyısı~~da .. Almanların ler ve bızzat Abevilin bütün civan· relerinin hücumuna maruz kalmış ve bu hedefler mütemadiyen iz'aç 
e1en ... ~~ane kopru başını teşkil nı ~al eylemişlerdir. edilmiştir. Bir tayyare, hareket üssüne avdet etmt:miştir. 
tın _ .. ı.ınıC!Ils mıntakasına ve neh- m nehri, Abevilin cenup varo- Bu muhtelif cevel~nlar esnasında 20 tondan fazla bomba atıl-

"1:an~., şunu. n ort_as.ından gArmekte \"e A· ff k. tı• d htlar a ıl t tazvj ı . "'-•P mıntakasımı şiddetli be ~··· mı, ve muva a ıye ı en a y p mı~ ır. 
r nin ıt ıc:ra etmektedirler. Som neh ' ... vıl ,şehnnın ?u kısmı bir ada teş 30 - 31 mayıs gecesinde tayyarelerimiz. Dün1"rk mıntakac:ında-

mansap mmtakasıncla, Fran· kıı e) lenıekted ır. Fransızlar, bu a- ki müttefik krtaata erzak \'e mühimmat yetiştirmişl erdir. Hemen he· I 
(Devamı 2 nci sayfada) (Devamı 2 nci aayfadı: ı 

Yüksek milli istekleri tahakkuk ettir
mek için Duçenin emrini bekliyor ! 

(Yazı~ı 2 ncl Myfada) 

.(Spor haberleri ikinci sayfan11:.dadır.) 



u· oli 1iden Ruzvelf e o, 
• 

A.sfteei Safıl sleı-' ~ 1-lükOmet reisleri Sovyet - Yugoslav 
dostluğu inkişaf ediyor 

..,,,.,,_-. ,,_,,'-"~ ,_, ~ ~--

Hiç durmadan, An1erilca cumhurrei
sile masaj teatisinde bu;~nuyor!ar Şimalde ki ricat askeri 

bir muvaffakıyettir Vaşington, 1 (A.A.) - Ameri
kanın Berlin maslahatgüzarı olup 
haien Rom~da bul.unan Kirk, tafr 
lini geçirme!' üzere, Lizbondan 
Clipper tayyarcaHc Amerlkaya ge
lecektir. 

bir mesaj teatisi mevcut bulunmak 
tadır. 

Vaş:nglon, 1 ( A.A.) - Ruzvelt 
ha'en Arnerikada bulunan Mosko· 
va büyük elçisi Steindhardtı beyaz 
sarayda öğ!e yemeğine alıkoymuş.. 

Yugoslav Hariciye Nazırı diyor ki: 
"SovyaUer Birliöinin iik resmi mü
massili~i salamlamakla bahtiyarım ve 
yapılan anlaşn1adan çok memnunum!,, 

Soın üzerinden yapılac~h b · r Alman 
taarruzu n1uvaff ak olan1az tur. 

Bildirildiğine göre, Ruzvelt, Mu Ruzvelt, aynı zamanda, Ameri-

Flandcrdeki hıırbler meddU ccz.lr 
hnrbl olmnktnn çıkmış, mUtteffü 
orduln.r için bir toplannuı. h3rbi ha
lini aldığı gibi Almanlar için bir 
takip harckati şekline girmiştir. 
l!ayımn yirmi sekizinci gününe ka
dar Alınan ordusu mUttefiklerdcn 
:Maıış sahirni tutmak için elinden 
gelen gııyretl yapmış, bütün kuv
;vetlerinl israf etmekten çekinmc
ıniş, fakat Valanciyenden Kaleye 
kadar devam odcn lınt üzerinde 
miltteriklerln şiddetli mukavemeti 
:ıt.Iman crkı\nl hn.rblycslıı.in U>.&v. 
:vur ettiği imha pl!nmı akim bı.. 
r:ıktırmıştır. 

• .Almnn ordusu bu gayesine iriş.. 
mck için çe§it ç~lt vasıtalar kul
lanmıetır: Top, tank, tayyare. 
Knmbre mmtaka.smdaki harekAtm 
gayesi, LU clvarmdan çekilerek 
denize ulaşmak isteyen birinci 
:Fransız ordusunun çekilme yolunu 
kapatmak ve bu orduyu esir et· 
mckti· Fakat kuvvetli cUzU tam
ları sahile doğru çekilmeye baı;ı
larnl§ olan hafi! fnuıaız ve ingillz 
setir kuvvetleri gayet 1yl harb et
mişler, sahile doğru çekilen mut. 
tefllt kuvvetlerin geri yUrUyüşllnU 
temin ettikleri gibi Lilden çcldlen 
kuvvetlerin de esir edilmesi.ne 
mani olmuşlardI?'· Bu suretle Bel 
~ika ordusunun teslinılnden sonra 
3çılan bUyilk gedik yUzUnden 
meydana gelen bUtlln e1mal ordu.. 
~unun esareti kabul etmesi veya 
ümidslı: bir mukavemetle mahvol. 
ması ihtimali ortadan kaldırılm1'· 

tır· 
Alman ordusunun Yant a.hllle 

riııd~14.Jw.r,~U halli mUbhemdir
Sahll mmtaknda Almanlar bllhaa
sa BUlönyıt:Klı.te hattı O.Zerinde 
çalıaryorJar. Alınan ve ttaıyan men 
balan KD.lenin !şgnll haberlnl ver 
mcsl Uzerinden hayli zaman gec
tiği he.lde bu vehrin sukutu he
n üz tceyyUd etmlo değildir· 

Son gUnlerde göze en fazla 
çarpan nokta zırhlı Alman fırka.. 
Iarmm gltWccc da.ha nfır hareket 
etmeye başlaması olmqutr. Abe. 
vile kndar olan yolu yıldımn hm 
ile aşan bu lırtalıı.r Bulonya i>nUn 
de ancak Uc gUn uğraştıktan son 
ra eehre girebilmişlerdir· Bunun 
sebebi, müttefiklere nld harp ara. 
h:ıalrmm da harbe i§tirak etme.. 
Pıinde ve teknik vamflar itibariy
le bu taıiklarm Alman tanklarına 
faik olınasmdndır· 

:)imal sahilindeki mmta.kanın 
rnukaddcratı bugUn Uuna.mlyle 
taayyün etmiştir. Bu tarafta Ust 
ıüstc iki gedik açıldıktan sonra 
mUttefikler buracüıki kuvvetlerini 
Jtahilde toplamaya ve ora.dan çe
kilmeye muvaffak olnbilınck için 
!.Veni bir plan da.hilinde hareket et. 
~lerdir. Son alınan telgraflar 
bu hnroketin muvaffaklyetli neti
~elerlnl haber veriyor. 

' Haritaya '1Öylccc bir ba.kılırsa bu 
:toplanmanın asken b r muvaffa. 
kiyet olduğu anlB§ılır. Kurtaridcn 
~c.kllen lnglliz.Lildcn fifmale doğru 
kıvrılan Fransız, Bulonyada harp 
ede ede Kaleyi tutan ve belki de 
buradan DUnkerke gelecek frn.n.. 
nız kıtalıı.rmm ricnt cdcbllmeal 
lınkiki bir muvaffakiyct sayılır· 
~nkU bu kuvvetler Uç tarafları ve 
J:ısmen gerileri de dUşman kuvvet 
1erl ne kapatılmış bulundul:'ll hnL 
de bu kuvvetleri yanı.bllm~ler 
'\'e dUşm::ına zayi:ıt verdirerek plfın 
l:trmı tatbik cdebilm;şlcrdlr. 

Şimal cephesindeki vaziyet bu 
suretle tavazzuh ettikten sonrn 
günün en mUhim meselesi Alman 
ordusunun müstakbel hareket pla
nı hakkında tahminler yilrUtmelt
:tir. 

HenUz elimizde bu suretle tah
mine girişmGk için ltlifi vasıtalar 
ol.amdığr halde Manş denizi sphil
lerl Uurinde yerleven Alman or. 
dusunun bir defa da cenubdn yani 
'.Abevilden Sedana kadar uzanan 
s:ı.hıı. üzerinde Som ve En nehir. 
!erini zorlayarak bir tAanıız hare. 
keline geceçcği ilıtimııli m<'vcut
ta.r. & ihtimali takviye eden se
f)eblerden blrlsi de son günlerin 
Frans1a Temnt tebliğlerinde görUJ. 
dUğil 111>1 ba eephcdoki hareket
lerin, mevzii bile olsa. sık .sık 
mevzuubahis olm~ıdır· 

Faknt, Fransız ordusu bu s~n. 
dn taha.şşUdUr.U bitirmiş ve icab e 
den tedbirleri rılmıc: olduğundnn 
bu cephedeki bir taaınızun ellrpriz 
li neticeler doğurrunnyacağı kana. 
ati umumidir. 

soliniden yeni bir mesaj almıştır. , ka dahilinde bir şeyahat yapmak 
Ruzveit ile diğ"'r l:ü.1.cCmetler reis· ı ta olan Çin büyük elçisini de kabul 
teri arasıı~:::_e;ı hiç durmadan e}·lemiştir. Belgrad, 1 ( A.A.) - Aı•ala cjansı bıldiriyor: 

Sovyetler birliğinin Sofya elçisi La\·entiev, dün kral sarayında 
hususi defteri imzaladıktan ve hariciye nazın Markoviç.başvekil Tse,·et 
koviç ve başvekil mua\'ini Maçeki ziyaret t>ttikten sonra dün harici><e 
nazın l\farkoviç tarafından şerefine verilen ö~le ziyaretinde bulun· 
muştur. Son Bc!çika ve Fransa harbi 

Alman tabıycsinin ve sevl:ulceyeL 
nin esas hntlarmı meydana çı!tnr
ınıştır· 

5 milyon italyan amelesi 
Duçeutin emrini bekliyor ! Markoviç Lavrcntievin Belgradı ziyareti hakkında Yugoslav b:ısr

nma aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"Sizlerin de bildiğiniz gibi, Lavrentiev, Sovyetler birUği ile Yu 

gosla\•ya krallığı arasında aktedilen ticaret anlaşmasmm musadd~ 
nüshalarmm teatisi için Belgrada gelmis bu!unuyor. Sovyetler birli· 
ğinin ilk re;;mi mümessilini selimlamış olmakla hassaten bahtiyarttll 
ve bu anlaşmadan dolayı çok mM111unum ... 

Cihan harbinde Alman ordusu 
yarma hareketleri yapar, ordula
rı yandan çevirirdi· Bubiln hava 
kuvvetleri ile sıkı bir iş birliği 

yaparak motörlU kıtnlarln bir tek 
nokta Uzerlne Ealdırıyor. Burada a
çılan bir gedikten Eırhlı ,.c motörlil 
kuvvetlerini cehpe gcrile'rinde dar 
ma dağınık dol~tırnrnk kıtalar 
vo halk arasında pruillc uyandırma 
{:;-n çalıeıyor. Gedikler boyunca 
motosikletli kltalar ,.e kamyonlar
la nakledilen fırlmlarla askeri ha. 
rekete devam ediyor. 

Roma, 1 (A.A.) - Ziraat İ§çileri faşist kon
federa»yonu milli meclisi, Romada toplanmıı ve 
bh· takriri ittifakla kabul elmittir. Dün öğleden sonra, hariciye nezaretinde, hariciye nazın Marka" 

viç, Sovyetlerin Sofya elçisi La\'rentiev, Sovyet ticaret heyeti azası 
ve hariciye nezareti yüksek memurları huzurunda Sovyet • Yugosla" 
ticaret anla~masınm musaddak nüshaları teati olunmu~tur. 

B~1 tnkrirdc 5 milyon ltalyan ziraat amelesi
ni:ı yükse!c milli metalibi- \ tahakkuk ettirmek i
çin Duçcnin emrine amade olduklan bildiril
mektediı·. 

Dün akşam ticaret nazın Andres, A\·ala dağı otelinde Lav:rentieV 
şerefine bir akşam ziyafet ,·ermiştir. 

Le:histanda ve Bclçlkada iyi 
netice veren bu tabiyenln artık 
gf:.ll ve hayret verlcl tarafı kalma.. 
~ olduğundan mlltteflk ordularm 
bir daha bir aUrprlz ile karvılaştı. 
nlma.sı imkinsızdrr· Binaenaleyh, 
Som Uzerindcn yapılması muhte
mel bir taarruzun muvaffak ola
mayacağı netfceıslni çıkarmak yan 
ha olmaz. 

M'.Utalcalarımwn hakikata ne 
dereceye kadar uyğun oldufunu 
bir kaç gUn içerisinde geçecek hA
dlseler g6sterecektir· 

Müzakerelerin kesilme
si emrini kim verdi? 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter a
jansının diplomatik m•ıharriri ya
zıyor: 

İtalyan hükQmetinin Sir Vilfrid 
Green ile İtalyan makamları ara· 
smda Romada yapılan görüşme
!erden sonra hasıl olan prensip an. 
laşm;ısını ansızın bozması Londra· 
da az çok hayretle karşılanmıştır. 
Görüşmeler İtalyan hükfunetinin 
teşebbüsile yapılmış ve kaçak kon 
trolü hakkındaki İtalyan şika.yet
lerini aşağı yukarı tamamen tat
min eder mahiyette bir tam hal 

~r~I~I~:> 
Şeref stadında bu gün yapılan 

Milll Küme maçları 
Mllıt Kttme karplaşmabmıcla ilk.eli olan alı:mlarla oyunu mUte

depliamaıı maçlan, ADkaralıla.. vazin bir şekle soktular. Birinci 
nn öeşiktaş \C t et&)'ll ka.rö• devrenin eon ıo dakikası bu şe. 
bugU.nkU oyunlanndan 90ııra bit- kilde cereyan etti ve devre, bü. 
mJaUr· tUn seyircilerin tahminini alt Ust 
l"~ hmtrdckl taJmnlor ara.. ederek sıfır sıfır berabere ntıtice. 

smda yapılacak ~ lendi· 
80Dl'a diğer iki mmfaka da JDaO lk.inci devre ba.61adığı 7.aman 

laımı bltlrmtt olacakt.ır· Ba R.. yine hlklıniyet Gençlerblrliğinin 
retle Milli KUmenlıı eona eehrl- yarım sa.at geçtiği halde MI~ blr 
mlzde yapılacaktır. gol atamaYJ§l herkesin içinde hak 
Şorasmı Ui\·e edelim ki Milli lı bir şüphe ve (acaba?) (yoksa . .) 

Ktimentn asıl heyecanı da gele. lara yer verdi· 
cek haft4Ulan itibaren ba§laya. Fakat nihayel oyunun ilk da.ki. 
caktrr· İstanbuldaki talmnlar kalarmdanberl beklenilen golü 37 
de~lcrfnl ytlkselmek için ha iııci daltlkaclı!. yerini sol içle değiş. 
ra.rctlo ,atıı;crken, dit;el' mmta- tirmiş olan santrhaf Hasn.n yaptı. 
kalardaki takımlar da hc7ecau. Uzun mi~dll~t dnyanıp maçm bit 
la keruU veziyctlerl üzerinde mesinc 7 ·S ul\kil:a kala yedikleri 
çok bllyilk roJlcr oynayacak bu bu golk ııannl3Jl Vefalılar, zaten 
mil.sabakalamı neticelerini beye- çok yoru:ıı:ı.1~ k1Udafaanm ümldall 
canla bcklcyecckkrdlr· Demek. ce mUdıofsn. cttilderi kalelerini 42 
oloyor 1d Mllli Küme ~ıla§.. inci <l21l .. kaj~ Uustafanm yaptığı 
malarmın bittiği ba mmtakalar. 2inci ı;"l•lÖ:!:ı kurtaramadılar· Ve 
da. ~lilli Kü~nln heyC"CaDı da- 72 d•J. iı."""' lıir dayanıştan eonra 
ha ı.lyade de,·am edttektlr· S<ln l ' ,iaıüi:& içinde yedikleri 2 

Şimdi, bugün Şeref stadı:tda golh: .:: h.dn:ı 2 O Ma~lüp aynldı
yapılan milı;abt\k31M"a geçelim: ıı:r 
GENÇLERBlRLtGt • V:t;FA: ,iaJi:AnZ. B· ,J. K•: 2-1 

2-0 (0·0) 
Gllnün ilk müsabakası hakenı 

Ahmed Ademin idaresinde Genç. 
lerbirllği-Vefa takımlar nrasmd3 
cereyan etti. 

Bu milsabakaya tnkımlnr §U 

kadrolarla çıktJlar: 
Gençler: Rahlm; Ahmed, Nori; 

Hastam, Hasan, Halid; Vahdet A 
li, Ali, Hustnfa, Cahid· ' 

\'ef'a: Auı.d; \ 'aMd, • üle:o.man· 
Şeref, Lfttru, Şnı.rti: .\bıtu:, llıi: 
çc)in. Gazi, Sullıi. l!nyil:ır. 
Vefanın kadrosunda görülebile

ceği gibi takanın en cnn alacak ye 
r:ndc oynayan ve tı.imnlanna bU
rük ynrdımlıırı dokunan Mehmed. 
Necip. H:ık~tt W:ımdn yo~tlar. Bu 
vaziyet herkes il:erindc Gcnçlcr
blrliği lehine olıı..'l netice t.nlımini
oi busbütün kuvvetlendirdi· 

Ve n"tekim ovun ba"jl:ır b:ışl,... 
maz c:ı C:nç!erlıirl'ği tam:ımlyle 
hakim b.r oyu.'! tutturdu Bu e::;i .. i 
hfı.kirrıint tam 30 d<ıkika clevam 
etti. Fr.kst, bu müddet z:ırfmd:ı 
V~fn mlide.!aasrnL"1 canla bn.<ıla Ç'?· 

lı§mmıı A '1k~ralı'-ır::ı bir gol rınıa. 
tı bırrıkmadı· 

30 uncu dııl< k<ıd ... n ıııonra \'ela. 
lılar dUı:ı;Un b!r oyunla ~çıldılar. 

ve zaman zaman Gen~ler için teh· 

•:" • . ., :od~ld netice birinci dcv
urı::ı rıdl~Jdfr., 

Gfinıin ikmci karşılıı..cm1n.sı Be. 
17iktaş-: ~ ..!'i10 ":z n !"ll.!lmdıı re re yan 
etti. ,. 

Oyuna Uuhnf:z bru:.ladı. İlk dakl 
kalarda <•yrın fevkn.litde seri ve 
kaı.,ılıklı hilcumlnr arasında geçi
yor. Hiç bir tarn!da hn.kimiy'!t yok 

Oyunun yedinci daldkasmdn Mu ı 
h3fızm sol içi Celiıl ıik Mt:bfız 
golilnil attı· i 

' Oyun yine ay•ıı .stlrnt '/C ::eV"ltini J 
mııhnfaza e.tivor. 20 in•i d:>~i6;-. 1 
ılım "onrn mülC\',ır.:. 1 "ıi 1 

3!5 inci da:C:.kob Hr..!-'1d-;i Mt.- 1 
hafız nıüılnfnp,~: 18 i ~:ıırl~ fll Vi..L ı 
lü bir r · 'de ci:i.'liiroilıu. v eri:c ... 
penııltıyı İbrahim ıı:l:ı Mr \'llrtl "'n 

ill: Eeıfkta~ goll'.ne !rıhvil ctt:. ~ 
13 ı golden 3 d ki tr.. ~onr:ı l!=z.: 

Muhafızın ikind goltinü yaptı '~ 
birinci de\'?'C 2-1 Mul•o.fız. I ... nıne 
net:celcncJi. 1 

G :o:etrmiz l'!la!tlneye ,·cri'lrk .. n 
J iı;('i dene henüz 1r ıd:ım.11llış~1 
fo.ltat lıirlnti de' r<:'nİtı nmumi 
rcr ,-:ı~ farıma ImluhN::ı, ~ ""' 
,.e lledlidcn mıı!tn.ım R .. ~1·14,~ 
.knrıs:smda Muh&frzm ~aUıı "Clt'
bileccSi tahmin oloı.billr-

projesine müncer olmuştur. Deniz 
~adctnameleri usulünün tevsii 
suretile her türlü taahhurun ve 
kontrol servisinin İtalyan müna
kalatına müdahalesinin önüne ge· 
çilecekti. Buna mukabil İtalyaya 
ithal edilen bazı nevi malların AI· 
manyaya ihraç edilmiyeceğini 

Fransızltr Abavil civarını 
·tamamen işgal ettiler 

pren5ip itibari!e kabul etmişti. 
Umumi noktalar üzerinde pren· 

sip anlaşması hasıl olmuş bulun
malda beraber iki memleket mü· 
messillcri tarafından halledilecek 
bazı teferruat meseleleri geri kal· 
makta ve esas meseleler iyi bir ha 
va içinde halledil.miş olduğu için 
tali derecede olan bu noktaların 
herhangi .bir müşkül veya teahhu· 
ra sebeb olmıyacağı anlaşdmaktay 
dı. Bununla beraber İtalyan hükO.· 
metinin •;erdiği ant karar tetkik 
edilmekte olan tatbikat mese1e1e· 
terinden miltevelJit değildir. Roma 
dan gelen telgraflar İtalyanın bir
denbire geri dönmesi çok yüksek 
makamlar işgal eden şahı$larm mü 
dahalesi üzerine olduğunu ihsas 
etmektedir. Bu hattı hareketin 
manası hakkında İtalyan hükQ· 
metinden izahat alınmadan ön~ 
tahminlere düşmek ihtiyatsızlık o· 
lur. 1''akat iki memleket arasında· 
ki münasebetlerin ıslahı teşebbü· 
sünün beklenmiyen bir engele çarp 
mış olması Londrada teessüfle kar 
şılarunıştır. 

Londradaki intıba, zavahire rağ 
men bu hususta ı;on sötün henüz 
söylenmemiş olduğu merkezinde· 
dir. Buna intizaren, kaçak kontro
lü bugünkü vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
dayı almışlardır. Bu harekat esna· 
smda vukua gelen şiddetli çarpış· 
mada Fran:;ıı tanklarının mücla· 
balesi çok müessir olmuştur. Al
manlar. gerek insan gerek malze· 
me bakımından nisbeten ağır zayi· 
ata uğrnmı5lardır. Fransızlar bir 
kaç yüz esir almışlardır. 
ŞlMALDEKl kUVVELERIN 

NAKLİ DEVAM 
EDiYOR 

Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz \'e 
F,ransıı sefert heyetlerine mensup 
binlerce asker, dün akşam da In· 
giltereye varmağa devam etmiştir. 
Askerler, mütemadi bombardıman 
tara rağmen, müttefik kıtalann 
Dünkerk timamm tamamile işgal. 
leri altında bulundurduklarını bil· 
dirrnişlerdir. 
ALMAN MÜNAKALE HAT

LARI DURMADAN 
BOMBALANIYOR 

Londra, 1 ( A.A.) - Rem1en 
bildirild;ğine göre, dünkü gün \'e 
bu gC"--'! In:!iliz. hava kuvvetleri, 
düşmanın münakale hatları üze· 
rindeki tazyiki hiç durmadan, nö
oot değiştiren filolarla, idame ey· 
lemi~tir. lngHiz hava kuvvetleri 
bu suretle, müttefik orduların ge
ri çekilmelerini kolayla1tırmışlar 
dır. lki Alman tayyare:;i dü:;ürül
müştür. 

. . 

Resmı ·harp tebııoıeri~: 
• 1 .. ,·, •• ~->~'rfiı-J.,.llı, 

' 
(Ba, tarafı 1 n<'I ı;ayfada) 

men tamamile karanlık bir havada u;an tayyarelerimiz, bu er..ak ve 
mühimmatı para5ütlerlc atmışlardır. Tayyarelerimiz, dönüşteki uçma· 
tarı esnasında Alman kıtaatmın harekatı hakkrnda mühim malQmat 
elde etmişlerdir. 

31 ma}''IS günü avcı tayyarelerimiz, Messerşmit sistemindeki Al
man tayyarelerden mürekkep bir grupa hücum etmi~tir. Tayyareleri· 
nüzden biri, hareket üssüne dönmemiştir. 

Paris, 1 ( A.A.) - 1 haziran sabah tebliği: 
Fransız ve lnigiliı kara, deniz ve ha,·a kuvvetleri, tam tesanüt ha

linde, DGnkerkde Alman tazyikine mukavemet \"e tahliyeyi temin için, 
şiddetli mücadeleye de\'am etm.işl~~ir. . . 

Dü~man, Somdan geçmeğc verdıgı ehe.'nmıyetı göstererek, bu mm~ 
takada mukabil hücum )-apm3ktadır. B•ı mukabil hücwn tardcdilmi' 
tir. 

lngiliz; hava nezareti bildiriyor 
ı~mdra. 1 ( A.A.) - IIaııa nezareti tebliğ ediyor: 

Sahil müdafaasına mahsus taryare!erle ~ıkı bir irtibat halinde bulu· 
nan İngiliz hava filosu, Nicuport yolu ile Belçika sahinerind~d Alman 
tahaşşüt merkezlerine \'e motörize kuvvetlerin{? müteaddit hücwnlar-
d~ hL1lunrrm~lur. ' 

!ngil;:! oombarôıman tayyareleri, 31 mayısta Almanların k,taat 
ve mühimmatının geimekte olduğu yollara taarruz etmişlerdir. 

tki JngiPı pileıtu, atılan bornbalann bir Alman tankına isabet et· 
mi~. dıı~~· b·1mbalann da kamyon'arm. kıtaatın ve Alman kuv
ve·ler; taraf md:rn i~g:\İ edilmiş ola, blr ka5aoanın üzerine dür;müş ol-
dı;~· r. ,\ t-cy<:n ctmrktcdirler. • 

/\·m-;nl~rrt' tayyare dafi top!; nnın ~iddct'i m:ıkahil hareketlerine 
~::ı::'lT:~n hiçbir İngiliz tayyarer.;ir:e habct vaki olmamıc:tır. 

tr.~ifüicrin yeni :wcı tayyareleri .. Almanh:ın her nevt tayyıue
!0r ine kıtr•ı rnııvaffakiyetl<'.r elde etmic:lerdir. S1;ı bir ce\'e·~n e1n:ıı:.m· 
da Def :ı : ~i~tı nıinde 12 tayya~en mtire'<J..."Cp bir grup, 38 Alman 
t:ı"ı :ı-e: r,. diıc:tirmil.,tür. 

- Bir in.J:i; ~ilohi, :\!rnanların sürpriı karşnnda kalmış olduk
lanııı. çünkü l'diaıı~ tipindeki tay·ya!"e!erin Hurric:lne ~is~minde'-d 
tayyare:ere benzemt'l\te olduğunu. arı.ta!\ bu tayy3relerde pi'otun arka· 
!:tnrfaki tarett,.n çıkan müte:l'ddit mitralvözler bulunduğunu söylemiş· 
!erdir. Al:mı:.l:tr, ~:!~ka. lılıldannr elde etmeden e\ ,·el dü~ürülmii, 
lc:<.!ir. 

İngiliz hava kuvvetleri, Al' 
manyanm şimali garbi mmtaka· 
sındnki askeri hedet1eri de borob3( 
drman etmi~lerdir. 

BlR HAVA MliHAREBESİ 
Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz h~

ra kuvvetlerine mensup 14 Hurrt~ 
caneden mürekkep bir filo, 20 ade. 
Mes~rşmit l 10 un himayesi altrdıtl( 
da seyreden ıt Alman bomba 
man tayyarec;ine rastlamıştır· J~ 
giliz Hurricane tayyareleri defiıa 
hücuma geçmi~ \'e 9 Heinkcl ': 
1-~~o;erşmit dü~ürrnüş'erdir. ~O: 
tün Inıiliz tancıre!eri ü3lcnrıe 
dönmüştür. .,.n111 1ııı ' 
AL.'\IANLAR ABEVİLDE M(}~ 
HARP LEV.\Zil\O BJRAKTl'};h 

Londra.t (• n·) - Bu sa 1 İngillis radyosu dil11Danm AbC'-1 

civarında vah~ ka.yıblsr kardeı, 
ıniş olduğun:ı bUdfr:mel:ted1r· 

Bir k:!.ç yilı: Alman esir aıınııı1' 
\'o dü3J1lan mühim mıklarda b0ı1' 
levamnı terkctmiştlr· Milttcfiklerı 
Abo\il civnrmı yenid<>n ele geçir' 
m~ler ,.e b!r no1'tada Somu geç· 
mi1'lerdir . ı. 

Fran~ı:z:-!ng'liz kıt.alarmın JııS• 
Uz limanlarmn ihracı dcYam etıne 
tedir. 

Mukavemette devam eden ltJl16 

nzerlne para.şiltle yeni yiyecek ,ıs 
ve mUhl.mmat atılmıtlır· t 
H'VTTEF1RLER l ''V'KSEK ~ 

KONSE11 'l'OPLANDI 
Parlıı, 1 (a. a-) - Resmen bildi

riliyor: 
Yilkaek harp konseyi, diln P~ 

te toplanmış ve \'a.ziyetin iCS.P ec!tı 
tlrd.lği bUtün tedbirler Uzcr!Jı 
tamamlyle mutabık kalmıştır • ıi 

Konsey içtimarnda 1ngııtcr8ft. 
Çörçil ve Aiti temsil eyıtınlşt 
Bunların yanmda Slr Ronald ı;~ 

""' pel, gent>ral Dil. general ı~n1aY 
genoral Spir bulunma.kt:ı idi· e-

Konsey lçtimamda FranBtl)'I ıı e• 
no ve mareşal Peten temeil eY1 &l 
m 'şUr. Bunların yanmda gene;

11
• 

Veygand, a.mlral Darlan ve BU 
an bulunmakta idi· • 

Londro, 1 ( A.A.) - Dün r;. 
riste toplanan yüksek harp kOfltıı' 
yi içtimaı hakkında, bu sabah iti 
gifö ba«vekAlcti aşağıdald tebl 
neşretmiştir: ·ıı 

Yüksek harp konseri, yaıire~'·e-
umumt tetkikini yapmış ,.e \"3Z~3 
tin icabettirdiği tedbirler hakk1 

tam bir anlasmaya \-armı~tır. 119'• 
Yük~ek harp kon~yi toplan.11e

müttefik iki hükQmet ve iki "!1,#. 
tin, en büyü~{ bir ahenk iç'~ıtt' 
zaferin alırunasına kadar, bUs;oı 
kü mücad~leye devam hakk1 ı· 
her z;ı.mandan daha ziyade 53~11 
ma~ surette azimkar o'.duklal'!~ 
m1•t'ak bir hürhanını ,·ernfr~tı · 

Vefat oe 
Anadoluhi~rmdıı Esatbe~' ~,tı 

:!\fu!taia Zarif beyin hare.mı . ~· 
han~. ,.~ra_~~tmistir. C~n~:,ıı-..ş 
T.ar gunu og.e nzımmndan \tııt' 
lfüar camiincien kaldırılarak 1

1 
.. 1 

dolu,1i~a~mda ai"e kabriet:ır: r\·· 
<lefnedi!ccc~'tir. Mev1~ rnhn1"t · 

n::- f:ı;;iJiz rr:tilaziminin 9. ~man tayrme~i dü;ü-müs olduğu le in. _-t.111 
büdblr.ıekt~r. 41Hi.1..tlft9lt füS&t!SMfl&P' 
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SON DAKİKA - 1 HAZİR.A?'~ 19<0 CUY>JtTE$ - 8 

6 Yazan: MUZAFFER ESEN 

bini naklolund italyan elç' si 
trmnm !Tahliye pazartesi gü- Hitlerle görüştü 
~'*h•uc;1e, nüne kadar bitirilecek ~ütün alametler 
~ Strıtnç g1lndenberl knldmlmı§ o· A . . Ualyanın harbe 
ter1A~pa!!~mplo~eksprosise- , hnanlar son taarruzlarda 500 hın 1 •""• • 
~tıı t~1!n~~~~~.en ~~:~~~r~~~;. , •• • • • • • n1ey attıg1111 
~::;,';":.:;~~:.mnslar mil• olü ve yaralı verdıklerını kabul edıyorlar .. t . 
tı/':t gece saat OT. ~,.mplon c:.S- \. gos erıyor 
~c~t 1 Sirkeciden Avnıpaya hare • Paris, 1 - Dilnkerkdeki müt- dönen yaralı bir asker ve.ziyE.ti Londra. ı _ ttalya.nm vaziyeti 

edecektir. tcfik kuvvetlerin vnpurl:ıra ir· şöyle hulA.sa etmiştir. gittikçe daha tazla harbe gireceği 
$e k6.bı ve tngı·ltcrcye sevki faali- - Almıın tayyareleri her yet· kan tini d ak•-d tt 1 t...'.. lllp!on bttrıdan .. c.,-- bımı.dnn aa uyan ırm "" ır. n • 

.. vı.. yeti devam edi'-·or. tncilterc'-'c dP. mevcuttur. Bizimkiler de mlJ yan t 1 • ttal F d 
l.

,.,.. ..... • •• ,; .. r f"İnip gc1eccktlr· ., ~· .. gaze e erı , ya.nm ransa ıı.n 
scvkolunan kuvvetlerin Sll'-'lSl kemmel iş görU'-·orlar. Fakat a.. •-tedJği Ko-''- ..ı--ı meselcsın· ·1 ~ ~ ""'"l'a!i'1 •·atıüttı ,.~-onlar ı · · -' J "' ı-:uAa awuo 

'esi :Fr ·' • çok mühim bir yckfın tutmakta- dcdleri artınlmnk lazımdır. tekrar ele almışlardır· İtalyan ga-
~:- ' I",..,.., 'n'd d'lhlli t:-enlerle dır. Alakadnr makamlar şimdi- Somda vaziyet mUsaid bir 5e- zeteleri bu adanın •l.mdJ.kJ harb 
"'~lnıre:-. • · --- ·" •-ı:• ... • t~min e - lik ki1 • 11 ed E d R "' "' • bu hususta bir rakam vermı. .de ın ~ ""'f i'-'or. rı e etel bitmeden ttal'-aya ve ı·ım-ı l"zun 
... 1 csı doln .... ·ıslle Londrava l:ndar ,..... J ./ r ""' 1ı • 

""k ., " yorl:ırsa da Arnerilmn mcnbala· mıntakıunnda Almanların mU geldiğini yl\%Maktadırlar· 
dir. • Yolcıılnra bllct "erml'.'kfa - nnın verdikleri haberlere göre him bir kuvvetle · yapmak iste- Konılkada bulunan İtalyan gaze-
t .. ~ı\'tupncıan da eksnrcsin pazar- Dünkerk cıvannda vUcude ge- diği baskın t~ebbUsU topçu ate 

1 
te muhabirleri ttatyaya dönmek· 

, . ., ı;U tirilcn mildafn:ı hnttına şimdiye şi ile dıırdurulmu§'tur. Fransız tedlrler· 
tı~rı nGnden itltaren mıınt.aza - kadar vılsıl olan kuvvetlerin ra opçu ateşJ Alman hatlannı biç. lNGıı:.tz GAZETELERlllı'E 
• s l!eleccf.i blldirilh·or· y:hıı 140 bınden fazladır . Bunla .niştir. Yukan Argonda topçu 

tııı Urncrbank lıcsa.bınn Delçlko.da tııh nn hop::;i Ingiltcrc'-·e naklolun Jüellosu olmu§tur. Majıno hat. tn GÖRE t 
t~~~lni Ynpmakta iken 1,,.,.n1 esna.. " gillz gazeteleri de talynnm bu 
"'"" F "'0 mu.,bdır. Tedricen gelmekte o ında sUkfuıet vardır. gUnlerde bir k i uh ıı1atı t ransaya geçmc~e ı:ıuva!!nk :.- arar vermes m -

ııı~1 tJ alobe1erJmlzden milhendls Ce· lan diğer kuvvetler l!ie sevkiyat 1 SORATLE TANK YAPILll'OR temel olduğunu yazıyorlar· Taymlıı 
~Otı\' lu:ın11 ve Suııd Yasa burrı.ını~u çın sıra b eklemektedirler. Deyli Telegrat a.skeı1 muha.blri gazetesi "blltUn alA.metler harbe 
~~81Yoneı trcnlle gclmlşlcrd.lr. Şimnl mıntakasmda bulunan J.iyor ki: meyledildiğini gösteriyor,, domek-
lltıa!?ı lıı blrllltte yola çıkanlardan mlittc!ik kuvvetlerin yeknnu "On~~ yenJ generall.n pbsmda tedir. Deyll Herald gazetesi, Al • 
1'1Jd:ıı1 etun ,.e Adnan MllAnodıuı ay. 2 i i ~ temeli edilen yeni Fransrz ekolunun, manyanm İtalyayı bir an evvel 
deııın ~rındnn yıırm gelecek grupla 7o bin kişi tahmin ed ld gine Fransız ordulannı modern bfr nımırl harbe ginneğe teşvik ettiğini, .ttaJ. 

P'r: l'ti bcktenlyor. göre bu lcuvetlcrin yansından yeye göre tensik tçln vakit kazanma· yan mutedlllerlnin tC8irintn gün -
~~nrtsayo. ka.çmagıı. muvııtlnk ola.. fazla:;ı lngiitereye scvkolunmu~ ya çalı~maaı muhtemeldir. Bu gene· den gUne azaldıi;'tnt yazmaktadır. 
bıçhfr b•r kısım tıı.lebcmlz hııkkmda demektir. rallertn kana&Une gOre, Atman :urhlı 

• h ?lııılOınat a1m~mamı .. ur. T hı· i kA ti . . n"'mlA YİŞLER v .. " a ıye ve r up ame yesının 'rnvvetlcrtnl bozmak tçln mUttcllklerill İ 
~ a:ı.ı::;c.aı:uunt'b &rnbncııar meydanm pazar ak.,amı veya pazartesi gU- bu kollara karvı zırhlı kıtalarla ha. Dlln talyanm Lugano şehrinde 
lıtltıı k&ıı Kemıı11.n, 1brnh1m lsmlndo nüne k:ıdnr ikmal olunacağı tah· reket etmesi lAzımdır. Bu makaatıa mllttefikler aleyhinde nllmayişler 
tıı, 'te croın ııııttırdığı tespit edil· min edilmektedir. Fra.nsIE sa.nayıı gittikçe artan bir rapılmtl}ttr· Nümayişçiler İtalya-
~1;ı11 11 lbra1ı1m eroin eat.arken ya· tempo ile tank ve zırhlı araba yeUo n.tn, Almanyanm yanında harbe 
btıı .. 111~0. takat e:ıttığı ~rolnlcriıı Müttefik kuvctlcr tarafmdaıı UrecekUr. girmes:nı lııtcınlşlcrdir· 

l!1ııı :>~trnu§tur. Dünkerkc kadar açılmış olan ko. 100 tonluk ıooo tank ne so na. eo ' 
ı-a111zt11:11 Uzcrtne Beyoğlu haalıınesine ridorun takriben 50 kilomere U· tonluk 8000 ve 10 llA 20 tonluk 6000 HİTLERl.E MÜLAKAT 
~ ar,.1 n:ı lbrııbimln midesi yıkanın. zuııluğunda ve 20 kilometre g~ tanka ihtiyaç olacağı tahmin edllebl· Al.manyadaki İtalyan elçisi dlin 
kcınıı.ı~er dıoarı çıkmıatır. Memurlar ni.,liğinde oldugu~ anlaQılmakta lir. Ordunun hem müdafaada hem de umumt kararglhta Hitlerle U%UD 
~~~ d;! C\.1nl anımı§lar ve bir ~ :.- bir taarruza g~mek için kullanabile mllddet görii3mU..tUr- Millo.katta 
"'lll~nıı eroınıe iki toplu tabanca ve dırB. b d la . i d ceği bu kuvveUerle, yeni Franaıs ge. Alman hariciye D.a%U1 da bulun-
t~ rnaSJ om ar ı~ r. .nı:tıçcs n e k 
Ut'arcı memnu lltl bıçak buh DUnkhrk şc'!irl fam bir narabe ha ..neı urmayı kendlainJ Almanyaya gf muştur· 

tıııı~L-ı ır. Su;ıuınr adltyeye teslim rebllecek ve mUkcmmel Fnuıııu: plya· Diğer taraftan Alman propa-
' ~erdir lini a1mı§tır. Her taraftan alev d ve t ı bll k ·--' r. ı ... n'-· • ' e opçusuna yo u aça ece vow.ı• ganda nazın Doktor Göbels alell· 

ıııtbu"" ""l • Ed.lrne asfalt yolunun ve duman sUtunlan yükselmek· yette blssedecekUr . ., cele Hitlerln yanma çal;rınlmı~tır· . 
'< bi: ~atdan IUbar<!D 40 kilometre· tedir. RABP TAUt DöSECEK MÜZAKERELER KF.SİLDİ 
~~ 11ınııım ınoıwnı üzerine alan Dünkerl-in civannda bu ordu. 'f'Bolngton, ıı (A.A.) _ Amerika İtalya geçen hafta prensip iU -
~CUo ırupu mUmessUler1nden mU. gahı himaye eden tuğyan sahası ordusu erka.mbarblye rel•I general barlle kabul etmlş olmnsma rat • 

lltıı<ı Uller bu••41nkl1 J.:onvans!yo· genı"Qletilmı' .. Hr Sulann seviy""" .... b ilin it Un t Q &eıınışur b" ~ sıw • "'°'• m.anı a ıınaa • gOre A manya men 28 mayısta ticarl kontrol an-
llf t'lıı>un · zirhlı kuvetlerin geçmesine ma· V:IUlf llrnanıanna doğru yaptığı taz· taşması mllzakerelerinl inkrta.n uğ-

tıt;ı k Yolu BtlraUe blUrme~e ç:ı.· nidir. lngiliz.Fransız kuvvetleri- yik esnasmdı\ ordusunda mUhtm mlk· 
tı btı~rı:~:ı kadar lamamlan:ıbllecc.. le kral Leopoldun emrine rag-. tarda mevcut olan motörlll vasıtaıa.. ratınrşıtır. • ,.. 
• lı•- l?lclttcdlr. SPANYA D \ Sr.'0 '• ı 

oı; ta n:en teslim olmayan b:u:r Betçi nn yüzde kırkmı kaybetml§Ur. Mars ÇIICA D/\~L:\DI 
latı.. haıı çaıı-da bulunruı "OCUk 'ıallJn bu batta tali komitedeki be"'"· ' Jl'' "' \ ';. ' ır ... teep 0

"'' " ku kıtalnnnın mukavemeti vaı. J-

lı. lıııctaı;ıt edlınıeııı için mayısın nız şanlı olmakla kalmamakta. '1atmı dlnllyen kongre aULııı bu ka. Mndrld, 31 (A· A·) - Manue• 
r.'ıtııfotıı- ınııa blr eayım yapıldı~ı •tar mUhlm zayiattan eonra Almanla .\zn:,. Tl'nlanjm organ1 olan Arrl "'h- ..,, " Sa fak at harbin neticesi üzerinde ll ._ tea · Yınun neUcelerl kaza rm motörlü va.sıtalar b:ıkrmmdan ba gnzetc:-!ndı: ncşretUği bir ya. 

r, 1t1t tPlt edtıerek netice alınmış· mliesir olacak mahiyettedir.Zırh •ıstünlUkler:lnt muha!nı:a edcmlyeccği zıda d iyor ki: 
~~aak1 :ı.Ju:ıı yıı.~ çağı olan 7·16 ara.. lı ve mo urıu Alman kuvvetleri 'cana:ıtlne varmı§ı:ırcıır. "1sp:ı.nya CcbolUtt.anğı istiyor 
,.•0,37i t~uocuıcınnn sayısı şchrlmtzde nin zayiatı, pek mühimdir. Fa7 tngilizler, bir ticaret anlasma.sı 
e 11... r nu l 1 k Al 1 . ALMANY ADA Nt.11\IA \"l":LER • 

,,.,.,,~ lr • nun 63,749 u erkek n o n.rn man ann ınsanca z:a akde ve blrk:ıç -milyon İngiliz lira· 
nu ta1 IZ:dır. yiatı pek ınUthi~ir. Bizzat Al- Lo11dra, sı (A.A.) - P"ransanııı 

llJ ta-~~nU:ı 23673 1 okulu !Ik tah· 1 . ıımallnde yaratanını§ olan uker ve '1 borc: vermekle aramızda her şe. 
,..,_ olQ-"k"- man ar kendi z:a,>1atlannın 500 .. f'l hallcdlldi.ı:.:-ı sann·orlar· 
'<erf kaı <J - terkctmlgtlr bin ölU ve yaralı olarnk kabul e· nabltanı ta~ımakta olan katııcler mlk su• • ., 

t~ck•-.. , an tl6.8D9 u okula · de,·am eli • tannm gltUkçe çoğalarak muhtelit lspan •a ı:ok daha fazlnsmr, Cc-
lt~~..,r. yorlar. Almnnlann 2500 tayya Alman v1H\yetıer1ne gelmekte olduğu. belüttanğr istiyor. 
~!'it latıaıı cetvcuer dUn ıık~am resi i~.l:-at ve tahrip edilmiştir oitarat memleketlerden alman haber. Cebelüttank Uzerlndc tepanyol 

1,' l.Ic~~~~e gönderilmiştir. Bir çok AJman tayyare fllolan terden anlaşdrnaktııdrr. tmyrağmdan başka b!r bayrak dal. 
~~ beıccııye "wr Osman Şevki Ulucbğ mtirettcbatlannın yansını kay. Bu yaralı nakliyatı gizil olarak galannuımaltdır. 
lııı~ Çek avukatıarmdan Rami betmişlcrclir. Almanya bu zayi· yapılmakta ve yaralıların yerlelJUr:ll CebeJUtt rı-k hr'·lcmdaki bu iti 
b~ b~r h lrge<Je Karacöz.le Haclva- ııt yüzünden şimdi tayyare mü. , .ilkleri mahnllcrdcn de aileleri haber· UgJrizl!ğiml~ hu17nn! u hıı,.bl lcıtf 
bt~l1e ~Yke1ını dikmek toşeb. rcttebatmı r.irıbcten fl.C"mi gen~ dıır edilmcr:ıektedlr. vıynnaı::a oteller ~"'r- . rU>,•e. el"rü' ml""i o'n 
t.ı} b'.ıı lira ~UDlnrcıır. Bu ı, iç!n lerdC'n te~kil ctmcğe mccLur ka. 1 r.ıskc'1 btıllt:ml'yo k'llbcdltmlşUr. rnadı?-ı f'"hi İnr,il'C'I'('. ·n J<nlcd" .. 
h • .' o,._ ~un old""'" anıa .. ılmı•· lı'•or. Mu· ttefıl·. pılotl"'r mnhnr·" Sllclet mftınll'kctl<'rl.nde ntımııyttılcr h' 

~ r .\>Uz ıı evkf Uludag ile Ranıl ve ccıs:ır~t ıt~bnrJylc Alman lanı dai;'ltıldığı sôylenmc:ttedlr. l çln bir nit 'tası , ··tnr. in 'l'Pre b z 
-~ • ..,an Ş '"6" " ., "' • • • ·~ ~-· ı• yapıU!:~ ,.ıı b!.r1:olı bcy:ını:ır.melerto •., •. ,..,.;;,ı homba scg!Prll" de ıç -

l:ır~ııı da~ vereceklerdir. MUtebıı.ltl pek faıktır. 1 alnız Uıyynre ade a"'lı'·arı kadınlar AoJu bir mez"rlıkln alt olduC:'UnU k('nd; inln d(\ hileli.., 
• tcın1ıı1 Usamerelerıe ve teberru- eli f k o J u ... ., 

~- Or~okuı~e çatı~ılacaktır. te cvvu U Almanl:ırcladn HJtlerl.n resmini ta,ıyan resimler de bir ı;cyi ele nlt bir hnrckc!lc fadr 
~!arı neu arda Yllpılan eleme 1mtl· Flandr cephesinclen Londray3 dağıtılmaktadır. ~"""'· n+-l r? 

~~ .:::·i.":!' . .!! Uruguvayda korkul ''Cı itte ~ı:~Ucelere g6re Ortaokullarm B e 1 ç i k a 111 a r ye n i b i r 
>ıı.-~et nıa~ 1ınU!ıan1armııa muvat
~~, 62 bi U Y1hdc 70, riyazlyecıe 

Ne,·york, 1 (A· A·) - Nevyork 
Tayınie gazetesinin Vaşington mu
habiri yazıyor: ~ ~it~ Yolojlde )'ÜZde 60 tır. o r d u h 1 1 

~u:u~ of:;:k ele1:u!:~ı::ı~:t az 1 r 1 y o r ar Kinsey kruvazörü, (Ameriknnm, 
9375 tonluk) ilk iskelesi Rio - de 
Janelro olmasma rağmen Montevi-, ~ı~1~de 60·6~ arasında oldu

tl l~bu l§ttr. 
tıı.eıı 1tıbar !un et na1<11ye l:tnı bugQn· 
~~. ae~~lbeled!ye yapmağa ba~Ja
la \'e et ye kaııaplar şirketinin 
ııı;20o ıır:nıa nakU vııaıtalarmı ayda 
~ı:tır. Ot Ya Uç ay mUddeUe kirala.. 
~~ellln h;y ııonra et nakliyatı bele· 
, ~ ttec:eğt vasıtalarla yapıla· 

~lıtı~ l'llUclataa vekAleU tarntmda.n 
hı.~ tıın~:11 aal<eı1 hastanelerde ku
~~cn ıu h&!tabakıcı kursları 
'"1lllllJııı haren açJtmıotzr. 

~le Üte oıara1< bu kunılara devam 
' ları 7rJ re kaydedilen btıınbul ba· 

bıı \1-ıı " u bulmUJtur. 
t:: ~balı e beled1ye rc!st L~tfi Kırdar 
~.:nur. 0 Ankaradan c;chrimlze dön· 
.~~ ~Jrtııenc bu ııabahk1 trenle Sıh· 

, 1,tal'\b ~e gelmiştir. 
t,.. ı ta u.ı tınıverıııt ıl • n kamp ta
~ıı.~t Peı-': 'lı• tır T<nmı:ııo.nn bu ee. 

'lı.'ltia " ..,.., ,.ı >I Ye~"k Subay 0-
) &pı.m.wı dUoUnU!mekted.!r. 

Pario, 1 - Belçik& parlıimen- ı tı ça.rpl§tnaktadır. Harekata iş. deoya doğru yoluna do\'am cde
tosu dün Fransad:ı Limoj şeh~ tirak eden kıtaatın mikdan r,ılm cektlr· Bu muhabir, Uruguay hU
r·nd~ bclelJıye dairesinde top- diye kadar tesbit edilememiştir . kftmet mahafilinin ı:azilerin faali· 
lanmıştır. Bnşvekil, metiusan ve Liyej bölgesinde bulunan kı· yeti yUzUnden tel~a dil§mllş ol • 
A.yan reisleri nutu~lar s?ylemiş- taata kumanda eden general luklarmı ve relı!lcumhur BaldomJ· 
ler, parl!mento mutcakıben hU Ockrahenin idaresindeki ordu rin kongreye bir kanun lAyiha.ın 
kumetin knrannı ittifakla tas nun Leopolda itaat etmeyerek tevdi etmiş olduğunu beyan etmok
vip etmiştir. Bu kararda Betçi. Fransız generalı Blanşardın um tedlrler. Bu k::ı.nun ll}1hMt, içtima 
kn kralının hfikümdarlık ede- ri altına girdiği blldirilmektedl.r. '1Urriyetlnin serbe!tislne mUtealllk 
meyeceği blldirilmektedir. Diğer 6 veyahud 7 mUfrcze i- olan kanunu esası ahkAmmı tadile 

Belçika kralı Lcopold Fransa le hava kuvvetlerine mensub matuftur· 
t~ra!ından n"'-""olunan bir ka· bazı unsurlar da muharebeye de N'evyork Taymlsln Montcvideo -

"'Y' dalti muhabiri yanror: 
ranıame ile l ejion donör niuanı.. \'atn et.mi.,lerdir. Bc~incl kolun taa.Uyotl hakkmdn 
nı hamil olıınlar listesinden sı· Diğer taraftan Belçika milli Unıgua.y btlkömet memurlnrı ta -
1rmlmıştı.r. Ud-' ı Dö · ı.. m a.J.&& nazın genera nız mtmdan yapılmı" olan anket, na-

TESLiM OLMAYAN BELÇiKA 
ASKERLERi 

Selahiyettar bir Belçikn. men
ba.ından r rı.ı n bildirildi@ne 
;bre, Flnndrlcrde Bcll}ika ı.,tan. 

ki ay urfmda muharebeye tuna.. zllerln cenubt Amerlluıya inamla -
~e .bir orduya ~llik olacağını ml)-acak şekilde hulrıl ctmış olduk
üm.ıd eylemektedır. la.rmt göstermektedir. Ecncbt mU-

Takriben 1.700.000 Belçikalı şahitl~r. Uruguay hllkumetl tnra
mnıteci Ue Belçikadaki otomobil tından yapılmıg olan t.abkikntın 
lerin dörtte ticü hnlcn Fran:m.ıfa [ p~k thl"mmiyetli olduğunu söyle -
bulunm:ıl.:tadır. . mcktedlrlôr· 

- Devletli efendimiz, Kaptan 
paşa kulun geldi, cfendin:den 
lütfü mtilakat ieter. 

Darr.at Ali p~.:ı. cevap verdi: 
- Devletli pa~a knrdcşimizı 

tiz içeri alın. 
Kaptanı Derya Can.m Hoca 

Mehmet paşa içeriye girdi. Sad
razam kıyam "ile karşıladı. Sonıa 
her ikfoi de oturdular. Damat Ali 
paça misafirine kahve ve çubu!.. 
emrettikten sonra konuşmağa 
ba§ladılar: 

- Nasıl birader, sefer tedariki 
tamam mı? 

- Bilcümle gemiler hazırdır .• 
Bütün sefer e6'bab ve vesaiti it· 
marn edilmiştir. Donanma denize 
açılmak· için müsait bir rüzgar 
beklemektedir. Çanakkale boğa 
zından çıktıktan sonra yolumuzu 
lstendil adasını çevirip ilk iş bu 
güzergah üzerinde olan feth ve 
zapt için karar vermişizdir. Hat· 
ta bu maksatla elyevm Akdeni.z
de sefer üzere bulunan Yusuf 
Reisin kadırgasına haıber eylen· 
mek Uzerc sür'atli bir başterdeyi 
bundan takriben on sekiz gUn ev· 
vcl yola çıkardım .• 

- Yusuf Reisten ne gibi bir 
fayda beklersiniz. 

- Kiklad adalan etrafında 
ge~tilgüzar ile o bavalide Vene· 
dikli canibinden sefine ve kalyon 
olup olmadığını keşfedecekler. 
Göndereceğim ba§terde su ve er
zak almak için uğrayacağım is· 
kelelere donerek haber salacak
tır. 

Bu sefer de nusret ve muvaf 
Eakıyet ordumuzda ve donanma· 
rruzda kalacaktır. Şevketli hUn· 
kazımız efendimiz, Venedikli ca· 
nibindcn hayli endişede olduğu 
cihetle seferin akıbeti hakkında 
Kur'anı Azimilşp..ndan fala baktı. 
Cuma gUnü namazdan sonra ab· 
dest alarak kıbleye teveccüh.edip 
kitabı açtı. Sağ sayfada zuhur 
eden ilk ayet: "Genç ihtiyar, 
zengin fakir, hasta, sağlam hepi· 
niz vilcutlarınızla olduğu gibi 
mallarınızla da Allah yolunda 
sefer ediniz. Hakkınızda hayırlı 
olan budur. Bunu böylece hilesi· 
niz" manasına gelen iyet oldu. 

- Bu manevi beşaret beni çok 
ıevindirdi, devletlim. 

- Ben de memnun ve rninnet· 
tar oldum. V e.rir kardeşime ve· 
receğim beşaret mUjdeai yalnız bu 
kadarla da değil. Ben de hafız 
Şiraıt divanını niyet ederek aç· 
tıın. Seferimizin neticesi zafer 
olduğunu müjdeleyen beyitlerle 
karşıtaıtrm. 

- Bu ikinci miljde beni bir 
kat da.ha sevindirdl Eğer ruhsat 
verirseniz evime kadar varıp 11on 
bir v::d8 edeyim .. Zira bu akşam· 
dan itiharen Kaptan paşa gemi· 
sinde ikametimiz mukarrerdir. 
Zaten buraya efendimize arzı 
malumat i~in gelmi§tim. 

- Hay hay efendim selamet 
muinini~ ve nusret refikiniz 
olsun. 

* * .. 
Levend Kara Mehmet ~trafına 

bakmadan dalgın dalgın yürüyor· 
du .. Ne saraydan dönen Yeniçe
ri ortaları, ne de ortalıkta o gün 
daha sık sık görünen karakulluk
çulu Kara MC\hmcdl bile alfıkada 
etmiyordu 

O, bugün )alnız don.:.nma ile 
lstanbulcian <ıvnlacafını dıişün· 
m:kle mcşglılöü. 

Kara Mehmet otuz beşini aş 
mış, kırkına merdiven dayamış 
yaman bir denizciydi. Akdenizin 
sert rüzgarları, yakıcı güneşi 
çehresini kavurmu~. fakat açık 
hava vlkuduna aağhk, ciğerleri· 
ne kuvvet vermi§ti. Duruşu, yU
rüylişü. bakışları yirmi ya~rnda 
bir delikanlıdan hiç farksızdı. 

YıHarca denizlerde dolapn K.a.· 
ra Mehmet, c:ı.çrk havaya, rüzgira, 
fırtınalara, köpüren dalgalara a· 
d .. ta 5.ş ktı .. . Istanbula her geliı 
Kc:ıra Mehmet için bir matem, 
iı:tan1)uldan ayrılış bir bayram 
olduğu halde o, bugün İstanbul· 

a.1 aynfacağma çok ilzlilüyor 
du. 

ÇünkU Kara Mehmet seviyor· 
du .• Bir esirci elinden sab.n aldt· 
ğt, Kadırga taraflarında uf acık 
bir eve yerleştirdiği bir Gürcü 
cariyeyi olgun erkeklik çağriı.m 
bUtün a~kı ve bütün ihtira.siyle 
11eviyordu. 

Dılfiruz'un askı yilzllnden· &· 

çık denize, bol rUz~arlara, barut 
kokularına kavuşacağı bu bayram 
günü, kendisine kara bir gün gc· 
liyordu. 

Levend Kara Mehmet bir haf· 
tadır gece gündüz kadırgasından 
aynlmadığı için Dilfiruz'u gOrem.C"' 
ıniştl· Bugün ıserbesttl, gemide 
yapılacak bir iş kalmamı§b.. On· 
lara nöbetle izin veri.lmi§ti. Kara 
Mehmet de ak~ama kadar ıUre· 
cek serbesti.sinden istifade ede· 
rek sevgilisini görmeğe gidiyor
du. Fakat dalgın ve dli§ünceti 
olarak .. 

Dilfiruzu kime emniyet ed()o 
cekti 1 Kara. Mehmed yer yUziln 
de yapa.yalnız bir insandı. Ba· 
bası bir deniz cenginde kaybol. 
muş, annesi yedi yaşında iken 
ölmUş~U. Omril denizlerde ge
çecek bir adamın sevgi nesine ge 
rckti. Fakat bir defa olan ol
muş, sayğ'ısız bir misafir olan 
aşk kalbine yerleşmişti. Onu ora. 
da.n söküp atmak elinde değildi. 

BugUn artık ytl.reğini burkan 
ıstırablara bir nihayet verecekti. 
Dilf iruzu evlerinin kapı bir kar
şısında oturan dul bir ihtiyar ka
dına, Atika teyzeye bırakmayı 
tnsarlayordu. 

Çenberlitaşın önilnden geçer. 
ken birdenbire irkildi. Aklına ye 
ni bir fikir gelmi~. Hemen sata 
saptı. Vezir hamnın. Elçiler ha
nının önUnden geçti. Mahm.u~ 
pa.şai Veli camilne doğru yol
landı. Sola saptı. Burasrrcmmal. 
ların, sihirbazların, bj,iyü_cUJerin 
falcıların bulunduğu daracık, 
güneş görmez, karanlık, her za
man ısl!k bir sokaktı. 

Devrin en tanınmış falcım 
Salih Sahhar isminde bir Yemen 
li idi. 

(Devamı nr) 

T-. iş 
Bankası 

1940 Küçük Cari . 
Hesaplar 

ikramiye Plana 
ı ııaeı ıooo dra. "' 2tıOO -ura 
s • ıooo • - eooo.- • 
6 .. 300 • - 8000.- • 
il .. 2~ .. - sooo.-" 
40 .. 100 • • •OOO.- • 
13 .. 30 .. - 1750.-. 

210 .. 2~ • - 15%;)().-. 

Ke,idcler: t Şub."\t. 1 Ma. 
P'• 1 Ağustoı, t lkincitcırin 
tarihlerinde yapılır. 

' I 

istanhul Defterd.arhğından : 
Kauçuk mamulatiyle iştijjal eden sınai mü· 

esseselerle ithalatcı ve toptanc;ı tacirlerin nazarı 
dikkatine : · 

Fevkalade vaziyet dolayıslyle bazı vNgt ve resimlere zam lcra!lma ,., 
bazı maddelerin mUkellctiyet mevzuunr. alınmasına dalr olan 3828 No.lı ka.. 
nunun T inci maddesinin B tıkrasr mucibince zamma tAbi tutulan GOmrUll 

· Tarl!e Kanununun •49 No.sına dahil Lft,.,tik Okçe, LAatlk taban, Rondela, 
Conta, Klapa, Velos!pet parçlllnn, Silgi LtuıUğl, LAaUk Paapu, LAIUk para 
alUığı, Sünger rartı, Ltu!Uk tUtUn Jtesesl, ~tlk merdane, LA.itik tıpa, Te.. 
ntıı topları, LAlıtJk dıunlD.lık ve mevaddl saire ile mUrcttep olanlar da dahil 
eJilMli tıncUmle kauçuk mamultı.tı 27.~.1940 g(l:ıU ıabııbı ellDde. bulunduran 
81Ilat mnesseseler, lthalA.tçı ve topt.ancs tacirlerin, evvelce vennlf oldukları 
beyannamelerde bu maddeleri göstormto bulıırunadıklıın takdirde bu mcı.ııa.. 
rm ciMlnl, mtktarmr ve sıkletini iDbu nanı takip eden günden iUbaron .S 
saat zar:tmd& bir bcyannaınc ile muamele ve iaUhJAk vergileri Merkez t&· 
bakkuk fUbest Getllğine blldlrmcğiı mecburdurlar. 

Mllddetl içinde beyıınname \•erm!yen veyahut me-vcuttarmı nolcaıııı bil. 
direnlerden bcyanııamoslnl vermeı!tkıerl veya noksaa bUdll"dl'klf:ir maddete. 
rln \'CI'gt!l1 be~ kat fnılııslle tah~ edlleccktlr. 

Altktıda:tlart"a bUlnmek tir.ere n n 9111!1\lr. <'681) 

• 
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1 Seyahat Notları : iV 1 
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KAIDIN 

15 Oihmiu nakleden Muza 
İi..U Jllltl IH f ıımnıını'"uuınunuıauıwmm !N 1Mtltlm1'11111tttılttf11tthllıtJWMIJllltlllltlHf111nll11W111mllHl111'HI 1: 

Yazan: VILLIAM CASTLE Çeviren : Ha-Ke 

HAVAY 
c§l ©1 c§l O~ ru 
Önünüze bir dünya haritası ko

yunuz. Asyanın ~ark sahilleriyle 
Amerikanın garp sahilleri arasın 
da olan deniz Pasifik denizidir. 
Bu denizin ortasında büyücek ya 
zılarla " Hawaiian " (Havvay 
adaları) ismini okuyacaksınız .. 
Eğer bir gün elinize para geçer 
ve seyahate çıkarsanız bu adaln · 
ra uğramayı ihmal etmeyiniz. Bu 
rası cennetlerin cennetidir ..... 

cak oniki sedadan ibarettir; har!· 
lerin yedisi sadasız, beşi sada]r· 
dır; haberciler İngiliz dilini tak· 
lide çalışırlarken kullandıkları 
kelimelerde (S) harfinin bulun· 
maması dillerinde (S) in mevcut 
olmayışındandı. 

Kaptan Cooks bir kaç ay sonra 
Havay adasına geçince, gemi • 
mürettebatı oralardaki yerlilere 
iyi muamele yapmadı. 

Honoluluda b!r cndJe. 

• • • 
Havay adalarına en yakın sa 

hil 3912 kilometre mesafededir. 
Bu kadar uzak adalara insanlar 
nasıl olup ta gitmişler ve yerleşe 
bilmişler? 

Buraya ilk yerleşenlerin 499 
se.-:ıesinde Tahiti veya Samoadan 
geldikleri muhakkaktır. Bunhr 
herhalde oturdukları memlekette 
daha kuvvetli ve vahşi bir kabile 
nin istilasına maruz kalmış ola· 
caklar ki bu kadar uzun bir yol 
culuğu göze almışlar. Yanlarına 
kanlannı, domuzlarını ve ilk yer 
leştikleri arazide ziraat yapmak 
için lazım olan tohumlarını al 
mışlardı. Adalarda, toprak altın· 
dan çıkan birçok mezarlıklar bu 
biricik nazariyeyi yalanlamıyor. 
Bazı efsanelere göre, bu ada

lar 1100 senesine kadar Samoa 
ve Tahiti ile münasebeti kesme· 
mişler, fakat bu tarihten sonra 
dünya ile irtibat ve alakaları or· 
tadan kalkmış. 

Nihayet, meşhur kaşif kaptan 
James Cook (Ceyms Kuk) bu 
adaları 1778 tarihinde keşfetti. 

Havaylılar Polinezya lisanı ko· 
nuşurlar ve Polinezyalıların Al· 
ahlarına tapınırlar. 

Yalıuz bu bile nazariycmizin 
doğruluğunu isbata kafidir. 

Bavay bir çok adalardan mü
teşekkildir. 

Kaptan Cook ayak bastığı Ka· 
ual adaSında Allah muamelesi 
gördü. Kaptan Cook'un gelişini 
h:ıber vermek için her tarafa ha" 
b::rciler gönderileli; İngilizce lisa· 
nını şöyle tarif ediyorlardı: 

"-- A hikapalale, hik2palale, 
hiouvayi, oalaki, valavalaki, vaiki 
poha" 

Bu her ne kadar İngilizceye 
benziyorsada, bize şunu hatırla· 
mamrza yarar: Ha vay lisanı an-

Bir gün, yerlilerden biri gepıi· 
nin bir sandalını çalarak gittikçe 
büyüyen bir arbedeye sebep oldu. 
Kaptan James Cook, bu ufak ıa· 
kin meşhur muharebede maktül 
düştü. 

• • • 
Adaya ilk yerleşen beyaz mis· 

yonerler 1820 senesinde A:neri· 
kalılar oldu. Amerikalılar Havay 
Kralı Kamehameha l in misafir
perverliğine güvenmişlerdi. 

Ne yazık ki, Kral oniann gel· 
melerinden birkaç gün evvel öl· 
müştü. Maamafih, Kralın h<'lefi, 
Amerikalı misyonerlere hüsnü 
kabul gösterdi. 

Amerikah misyonerler. yerli • 
ler arasında canla başla çalıştı • 
lar. 

Misyoner olmayan büyük ba
bam 1836 senesinde Havay'ın 
merkezi olan Honoluluya gide • 
rek misyon maliyesinin başına 
geçti. 

Seyahatini, 228 tonluk bir ge· 
mi ile ve 116 günde yaptı. 

Misyonerler dindar adamlar ol 
dukları için yerlilerin çıplak gez· 
melerine tahammül edemivere~ 
Amerikadan elbise getirttiler. 

Misyonerler iyi adamlardır; 
fakat Havay adalarını Amerika 
Birleşik devletlerine ilhak için 
hiç bir teşebbüste bulunmamış· 
lardı, tununla beraber Adalar 
bu misyonerlerin gayretile ya · 
hancı bir millete kaptmlmadı. 
Amerikalr misyonerleri olmamış 
olsaydı Ha .. ·ay adaları bugün in· 
giliz veya Frans:z müstemlekesi 
olurdu. 

Misyonerler, nüfuzları saye· 
sinde Amerikayı her an harekete 
getirebilirlerdi. Netekim Ameri
ka Birleşik devletleri, bu adalan 
yabancı bir devletin işgal etmesi 
ni hoş görmüyeceğini ilan et· 
mişti. Havay adalarının, Amerika 

Bu görC:üğüniiz toz değil, ycrJen fı~kıran buhardır. 

müdafaası için lüzumlu olduğunu 
herkes biliyordu. 

Kra! Birinci Kamehameha'ya 
"Pasifiğin Napolyonu" demi~ler· 
di. Hakları da yok değildi: zira 
çok uzun bir müddet saltanat sü· 
ren bu zat iyi bir asker, iyi bir 
siyaset adamıydı. 

* * * 
Halefi Kamehameha II hast:ı 

bir adamdı; c;ok yaşamadı. Ka· 
mehameha III muktedirdi ve 
milletini çok iyi idare etmişti. 

Kamehamcha IV ve V tarihe 
geçecek kadar fevkalade bir fa· 
aliyet göstermediler. 

Bu sülale ortadan silinince ye· 
rine Lunalilo Kral intihap edildi. 
Çok kısa bir müddet için tahtı 
işgal etmiş olan bu Kralın yerine 
Davit Kalakuna intihap olundu. 

Kalakuna'yı, daha çocukken 
tamrdım. Sarayda verilen muh· 
tcşem ziyafetler hala hatmmda
dır. 

Babam Kalakuna'nın mektep 
arkadaşıydı. 
Babamı dairesinde ziyaret et· 

tiğim zamanlarda Kral Kalakuna 
da gelince rahatım kaçardı; bu 
ona karşı büyük bir hürmet ve 
saygı besledi~imden olacak. La· 
kin bir gün lıabam "ağzını kapa. 
budala Davit, çocuğu görmüyor 
musun" deyince, haşmetpenaha 
karşı olan bütün hürır.etim kal· 
boldu. Bundan sonra}ci gelişle· 
rinde rahatımın kaçtığını hatır • 
lamı yorum. 

Kalakuna sarhoş bir adamdı. 
Bütün dünyayı adım adım dolaş· 
tı ve her memleketin şarabmı 

tattı. 

Kalakuna 1891 senesinde San 
Fransisl:cda (Amerika) öl<lü. 
Naşının. Çarlston harp gemisile 
Honoluluya nasıl getirildiğini 
hala hatırlarım. 

Kendisine muazzam bir cenaze 
merasimi yapılmıştı. 

Tahta bzkardeşi Lilinokalani 
geçti. Çok fırtınalı geçen :;alta· 
natı kısa sürdii; o mutlak bir ida· 
re taraft::.rıyd:: bunda muvaffak 
olamadı: Cumhuriyetin teessüsü 
ne sebep oldu .. 

(Sonu yann) 

Hikmet, ister istemez: 
- Peki, dediğiniz: gibi olsun, 

dedi, Hidayet bugün öğle yeme· 
ğinden sonra bahçede kimseyi 
görmediğini, durup dinlenmeden 
çayır biçtiğini ve bahçenin kü· 
tüphaneye karşı kısmında çalıştı· 
ğını söyledi. Bir defa çalan tele· 
fon sesinden başka hiç bir ses te 
ışitme:ni~. Kendisine çayır biçen 
orak makinesinin sesi yüzünden 
silah sesini duymasına imkan o· 
lup olmadığını sorulduğu vakıt ... 

- Ne cevap verdi. 
- "Mümkündür," dedi, fakat 

''telefon sesini de gayet açık o· 
larak işittim." Cümlesini ilave 
etmeyi de unutmadı. 

Aliye: 
- Evet ama, dedi, telefon se

sini işittiği vakıt pencereye daha 
yakın bir yerde çalışıyordu her· 
halde. Halbuki geç vakıt, yani 
rovelver atılırken bahçenin uzak 
bir kö;;esinde çalışmaktaymış 
galiba .. Orak sesi arasında rovel· 
v:r setini farketmeyişi tabiidir. 
Ben orakma:Cinesini yaldamasınr 
0.1 be~ gün evvel söylediğim 
halde dinlemiyordu. Sonra Hida· 
yet görmeden kütüphanenin pen
cerelerinden birisinden a;tağıya 
atlamı§. ve kezalik ona görünme· 
den arka kapıdan çıkmak müm· 

1 kündür. 
Hikmet tasdik etti! 
- Ben de müddeiumumiye ay

"11 fikri söyledim.. Komiser de 
söylediklerimi teyit etti. Müddei· 
umumi tamamen bu fikri uygun 
gördü ve bütün Boğaziçi kara-
kollarına civarda dolaşan .üpheli 
ş:ıhrslar olup olmadığını sordu .. 
Fakat adli doktor. işin bir hırsız 
tarafından yapıldığını zannetme· 
diğini söyledi, ve ''ben adliye if 
!erinden anlamam ama, bu vak'a· 
da bir hırsızlık değil, bir aşk ve 
bir kin seziyorum" dedi. 

- Tahkikat ne oldu? 
- Daha bitmedi. Fakat polis 

ve müddeiumumi gittiler .. Yarın 
devam edeceklermiş. 

Aliye bir dakika düşündü, 

sonra: 
- Acaba şehirde ne diyorlar? 

dedi.. Başın sağolsuna gelenler 
çok olacak mı? 

Hikmet başiyle bir tasdik i,a· 
reti yaptı: 

- Bütün köy heyecan içerisin· 
deydi .On beş ya§ıncla bir afacan 
kö~k civarında dola~an §Üpheli 
bir adam görmüş, komiser bu a
damın aranması için jandarma 
'-:umandanhğına telefon etti am3 
henüz: bir netice çıkmadı. inekçi· 
]erin Fatma teyze bir serserinin 
ko;a koşa iskeleye kadar gidip 
beş vapurur.a bindiğini gözleriyl~ 
görmüş.. Ziyaretçilere gelince, 

Emine Anava tenbih ettim. Bil· 
tün misafirl~re hastalandığmııt'. 
yatakta olduğunuzu, hastabakJCl 
nızın kimseyle görüşmenize ra$l 
olmadığını söyliyecek. . 

- Bu da iyi .. CenaZ'e merasiııU 
için davetiyeler yazıldı mı? . 

- Hayır .. Ceset morga nakl! 
dilecekmiş, ölüm saatini tayin ı· 
çin bu muhakkak lazımmı~. mor~ 
tetkikatını bitirdikten sonra Y8 
zarız. 

- Mükemmel.. Davut nerede? 
Hikmet dikkatle cıgarasrna bl" 

kıyordu: 
- Nerede olacak odasında· 

Doktor sinirlerini yatıştırmak .,e 
uyutmak için bir ilaç yazdı. .. 

Sonra bana dönerek ilave ettı: 
- Davut da hasta sayılır. Se 

nelerdenberi uykusu intizamın~ 
kaybetmiştir. Hele biraz sinir]et1 
bozuldu mu bütün bütün fenala· 
şıyor. 

Bir dakika sustuktan aonr' 
Hikmet yerinden kalktı, kapıY' 
açacağı sırada Aliye kardeşine 
garip bir tavsiyede bulundu: 

- Sakın yarın Davudu dışarı· 
ya bırakmayınız!. 

Sonra · bana doğru yangöılt 
bir baktı: 

- Sakın bırakmayın .. Eğer ~ 
den dışarıya çıkarsa doğru 1'f t ... 
merkapıya gider.. Halbuki ıt'. 
neşte gezmek sıhhatine dokUn\J 
yor. . 

Hikmetin yüzünü göremiYo' 
dum: . 

- Olur. dedi, maamafih siı ", 
yumadan evvel Davutla berabt 
yanınıza bir daha çıkarız:. 

Ilık bir gece yavaş yavaş bat; 
lamıştı. Masanın üzerindeki ge\ 
kandilini yaktım. Aliye hiç bl 
~ey söylemeden uzandı. . 

Saat dokuzla on cU6sında ~~· 
tor Bedri ve Hikmet tekrar ov 
ya geldiler. Daha ikisinin bir tf. 
yemediklerini öğrenen Aliye j1# 
ni derhal Emine Ananın yanı r 
gönderdi, çay ve sandüviç haıı 
lamasını söyletti. . 

Bu dışarıya çıkış. tesadüfô e< 
seri olarak, o dakikaya ka ~· 
§Üphelenmediğim bir noktayı·;,.. 
meme yardım etti. Bu nokta r 
hanın ölümünü takip eden ıcoe' 
kunç dakikafar arasrhtla çok 
hemmiyetli bir yer tutan· ' di' 

Şüphelendiğim bir nokt.~ ıl 
yorum. Fakat Esmadan şuP o· 
lenmiş olduğumu gizliyemen'l· ib'. 
nu gördüğüm ilk dakikadan 1 t1" 
ret bu korkunç hadiselerden ol 
mamile uzak kalmış bir insan 
madığımı anlamıştım. •1)10 

Bu gece sezer gibi oldug 
hadise şudur: il 

Bütün odalar ıJık içinde rU14' 
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Günlük bulmaca 
Soldnn s:ığıı. ve 'Yulmrdan a,ağ'ı: 
l - Kabak * Ku:,ı. 2 - Tekdir * 

Finu1. 3 - An ynpnr * Canip * 
Su. 4 - Hayfa * Zemin * Bir tıcnrt 
tabir. 5 - Bir hart * l{u:ı yiyeceği * 
Bir uzvumuz 6 - Kı!Jın rv.sUanır * 
Tarik * Şu değil, bu değil. 7 - Da. 
marda bulunur * Kesir * Güzel sa. 
nat. 8 - Tepe, zlrvc * Su akıntısı * 
Arka. O - Şilmulltl * M.cyds.n. 10 -
Bir dağ * Ş rllt. 

Dlinlıl\ bulmncamızm hnllooilml, 
seldi: 

l - &ı.b:ıh • Yan. 2 - Alim • Kn_ 
rl. 3 - Bilecik _ Fn. 4 - Amele _ 
at _ n. 5 - H • ceml - Alt. 6 -
Ki - İş _ Ani. 7 - Yakn - Amnn. 
8 - Ar • Taam _ N. !J - Rlf • İn:ı ... 
nan. 10 - l _ .ArU:ı _ Ne. 

C E 
teşkil eden bol ışık ve derın. ~ı' 

.. ---• • • sizlik içerisinde merdiventerı 11, 
kıyordum. Birdenbire bah~ıı' 

(Evvelki günkü &ayıdan devam) 
- İşte bunda yaya kaldın Tatar ağcı 

sı .. Sakın ha bu fikrini müdafaaya yelten· 
me sonunda mahcup olursun. insan bita 
raf olmalı .. Biz kabayız, ama .. Zararı yok 
kaba olalım. Fakat yaşasın sizi mağlılp 
eden Almanlar ... Y okmu ya herifleri g:ir· 
sem ayaklarına kapanacağım. Var olsun· 
lar be .. 

Muallim Şnmpon gözleri parıl parıl, 
yerinden sıçrayarak haykırdı: 

- Öyleyse madem ki Fransızlıırdan 
nefret ediyorsunuz, beni nediye yanınızd1 
tutuyorsunuz. 

- Seni ne yapayım? 
- Bırakınız gideyim, memleketime 

dönerim. 
- Haydi be.. Budalalık etme.. Si7. 

hepiniz vatan hainisiniz huyunuz, soyu
nuz belli olmaz ki.. Sizde Napolyon bir 
gün Allah olur, diğer birgünde mücrim 
Köpeklerden aşağı bir mahlı1k.. Vallahi 
sizi bizzat şaytan bile tanımaz, ne biçim 
ndamsınız, nesiniz. neyin nesisiniz, 

Fransız muallim havlusunu elleri ara 
sında bükerek: 

- Efendim dedi bu hakareti meml:: 
ketimde bana düşmanım bile yapmaz. Ar 
tık her~ey bitti. 

Sonra b:r trajedi aktörü gibi feci bir 
jestle, fakat yine kaba ve ha~in değil. 
havlusunu masanın üzerine attı, dışarı 
çıktı. 

- Hey bana bak. Git bakalrm Şam· 
pon ne yapıyor?. 

Uşak cevap verdi: 
- Enalarını hazırlayor efendimiz. 
- Allah taksiratım affetsin. Ne bu-

dala herif!. 
Mösyö Şampo:1 odasında yere otur

muş sandığım önüne koymuş. çamaşırla 
rınt, levanta şişelerini, dua kitaplarını, 
askı ve kravatlarını yerleştiriyordu. 

İri mavi gözlerinden yere şıpır, ,§ıpır 
y::.ş damlaları dökülüyordu. Kamişef onu 
uzun bir müddet e~ikte durarak seyret· 
tikten sonra: 

- Böyle nereye gidircrsunuz? di~·e 
sordu. 

- Gitmek istiyorsunuz öyle mi? Pe· 
J:aıa sizbilirsiniz, sizi zorla alıkoyamam. 
Yalnız şu var.. Pasaportsuz nasıl gidebi
lecei:siniz. A~kolsun size .. Öyle ya pekfıla 
b:lirsiniz ki ben sizin pasaportunuzu kay· 
bctmiştim. E\•ra!cımm arasına koydum. 
sonra kayboldu. Bizde pasaport meselesi 
pek çetin bir i;tir. Beş kilometre gitme 
den yakanıza yapışırlar. (Şampon başını 
kaldırdı ve küskün bir bakışla Kamişef'e 
baktı) evet evet göreceksiniz. Pasaport· 
suz olduğunuz halinizden anlaşılacak. 
Dur. senkimsin .. Alfons Sampon.. Etme 
c~r.ım. Biz çok Alfons Şamponlar biliriz. 
Eöyle <liyerek ensenizden yakalanacaksı· 
nl''. Sonra haydi bakalım karakoldan ka" 
r~ 1:da sürüklen baham sürük!e:ı. Nasıl 
i~:nize gelir mi bu? İstiyor musunuz, böy· 
le l:fr felakete uğramayı? 

- Siz bunları lAtife diye söylüyorsa· 
nuz. 

maklarımı bile kımıldatmam. 
Muallim Şampon ayağa kalktı. Sapsarı 

kesi!mi~ti. Odanın içinde bir aşağı bir 
~·ukaq dola:ıtıktan sonra ümitsiz bir mah· 
üın gilıi ba§ını kaldırdı: 

- Benden ne istiyorsunuz diye sor· 
rlu. Ynrab!>im !. Memleketimi terkettiğim 
r,ün ne m: 'um bir günmü; !.. 

- Haydi haydi ben ;aka yaptım, 
Şampon. Canım !!İT. şakadan da anlamıyor 
sıınıız. Artık size bir kelime de mi söylen· 
mesin. 

- M ııhterem velinimetim, size yemin 
ederim ki gerek Rusyayı gerekse çocukta· 
rmızı kendi memleketim ve kendi cocuk· 
hırım gibi seviyorum. Fakat sizin b~ ağır 
sözleriniz: de yek mu? .. 

- Canım Şampo:ı ben Fransızların 
fenalıklarından, ahlaksızhklarından bahse· 
diyorsam bundan sana ne? Fenalıklarından 
bahsettiğimiz birçok insanlar yok mu? E· 
ğer herkes bana darılacak olursa burada· 
artık hiç oturmamalı. Mesela şu bizim ır· 
gat Lazarizkiç'i ele &ılalım. Ben bu adam:l 
şunu söylerim. Bunu söylerim "Yahudi!" 
derim, "uyuz:" derim. Eteğimin uciyle 
kulağını tutar çekerim. Fakat o bunlara 
hiç darılır mı? 

- İyi ama efendim, o bir esirdir. bir 
kapik verin, o her türlü zillete boyun ı::· 
ğcr. 

- Haydi haydi yeter, yemeğe gidelim 
artık.. Barı~trk.. Barıştık değil mi Şam· 
pon .• Canım dilin mi yok, 1:: adam cevap 
versene.. Seninle ;imdi karşılıklı birer 
votka i;eriz:.. Canım votka.. Fransızlar 
böyl:: votka yapamazlar ki .. Haltetmiş on· 
ları., kötii ~rapları bunun yanında ... 

Beraberce a;ağı indiler. Yemek yedi" 
ler. 

pısı açıldı ve iki insan ~ 
merdivenleri çıktığnnı görme 
ışık dairesi içine girdiler. 11 

Bunlar Canan ve Ali idi .. s~ 
lan bir arada görmek ta~~ıdi' 
de şüphelenecek bir şey de.gıdil( 
Fakat vaziyetleri beni düşiın ~· 
dil. Çok sakin görünüyorl! ... ıff 
Müthi;i bir sır saklayan in9'~1 
daima böyle sakin dururlar· ,<'· 
nuşmadtlar ve uzun z:ama~ ~01ı1· 
ketsiz: durdular. Sonra Ah 'c,Y 
nu uzattı, ilk anda Cananı k"rı( 
!ayacak sandım. Fakat öyle e~( 
madı, genç kadının sadec~. Jefl' 
rini tuttu ve bakışlarını goı 
nin içine dikti. • ·sll 

Canan solukluğu ve ürnıtsl ~ 
ği bir kat daha artan çehre eJ'i 
arkaya doğru attı. Delikanlı ggcl' 
kadının ellerini bıraktı ve . ~~ 
çekildi. Canan merdivenleri 'tf 
mağa başlamıştı. Çok perişan 6( 
bakışla arkasından bakryor;f ~cfl 
}erinde müthiş bir ıztırap 1 • 

var. .,,sl 
coevV 

" 
___.. . '""• /1 

"''' ' 

b 

~il 
f '>1ı 
~·· \i .. 
~ı. 
~~ı 
'-il 
~~ 

~~ 
~!) 
lıtı~ 
ıq llı 
lılı:tıııı 

~l'da 
~"h 
~ t 

~ 

Bu hadiseden üç saat scnra yine sofra 
kuruldu, hizmetçiler yine yemek götürüp 
getirmeye başladılar ve Kamişef tekrar 
sofraya oturdu. Fakat bu sefer yalnıul:. 
Karşısındaki ''evet efendim" s:ır.dalye:;; 
bomboş duruyordu. İlk votka kadehini 
yuvarladıktan sonra Kami~efte gevezelik 
iht"yacı uyandı. Gevezelik etmek, saç~ 
sapan, aklına geleni söylemek ihtiyacı .. 
f.'akat Allahım ne büyük eksikli!:... Din· 
levecclc, sözlerini, fikirlerini tnl:clik ede 
cek kimse yoktu. Mösyö Şampon yerinde 
değildi. 

- Nediye latife e<leceğim. Vakıa siz~ 
benim ihtiyacım var. Faknt ille burada ka· 
lı"l diye ayağmıu kapanamam ya.. Ha 
sc:ıra birşey daha var. Evimden dışan 
çıktıktan sonra s:ıkın bana mektup yaz· 
ır:ı.k, vnlvarmak zahmetine katlanmayın 
ha'· Vallahi hani ayaklarınıza pranga vu· 
rup dit sizi kar~ıma getirmiş olsıtlar par· 

Hadise böylece kapandı gitti mi ran· 
nediyorsunuZ'. Negezer. aynı hikaye bir 
saat sonra yine ve sonra da Muailim Şa-:n· 
pon ölünceye kad:ır daima tekrarlandı. 
durdu. 
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