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Belçika hükômeti Kralı tanımıyor 

·3 . ~~- ·"""".,.,~ ... -
ühcü 

Leopold 
kimdir ? 

au .. d 
1. Rlın or uıuna teı-
•ttı 1 . . Q o emnnı veren 

lı elçika Kralı, 1914 
~~rbinde 14 yapnda 
F •r Çocuktu ve bir ne
~r gibi siperlerde Al· 
tı... ~nlara karşı harbet
·••ıtti. 

ttı Alınan lstllAsı kaJ'llSmda 
gı1ernıeketfnl müdafaa l~ln tn
r.. ~ro Ye Fran•yı lmdadma 
iti gırazı Belçika Kralı ~pold, 
~ter ıııUtunlarda ıörettjtnlz ~
,.~ 0 rdasuna terki allih enut.ı 
'-raıı, holUJ10Y9r· Af&ilda.ld 
lıii trr1ar l!llze, s bell Leepeldlla 
"-'11et.ı hakkntda kmaea malt-

t vermektedir· 

L. tJtıl 
"'h llınt Harbde Alm&nlar Be)Ç-
~~ ,. 1:c:aı ıottiklerl zıınıan Bel~i
~~ı.ıı!'lıaau Le(>po!d nenüz: on fü: 

da hlr f;Oeuktu ve tngilt~ 
(Devamı 2 nci aayfada) 

Bir Sovyet 
askeri heyeti 
Yugoslavya'ya 

gidiyor 

. 
( 

Paris, 28 (Hususi) -
Belgrattan bildirildiği -
ne göre, Y ugoıla vya ile 
Sovyet Rusya arasında 
yapılmı§ olan ticaret 
anlaımasını müteakip, 
iki memleket arasında 
bir askeri anla§ma ya
pılmak üzere bir Sovyet 
askeri hey' etinin yakın
da belgrad'a gelmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Avrupadaki 
Amerikahlar 

Memleketlerine tehlike
sizce dönebilecekl<'l 

(Yazısı :: inci ııayfadıı) 

\Belçika hükUmeti ve kuman
danlar geni bir ordu ile 

harbe de IJam kararını verdiler 
B~Dçö lk©l<dl©ık.ö 

md'Jıtt~fölk k.uıvv~t~~ır 
lfifil lY lh1 c§) lr ~ lb> ~ v ~ 

<dl~v©lm ~<dlöy©IF 
Reyno, Belçika Başvekili 
ile görüştü 

Krup silah fabrikaları 

Paris, 28 (A.A.) - 28 Mayıs sabah tebliği: 
Şimalde askeri vaziyet, ordusu İngiliz ve 

F ranıız kıtalarının yanıbaşında harbe iştirak et
mekte olan Belçika Kralının teslimi silah etme
si üzerine beklenmedik bir tarzda vahimleşmiş
tir. İngiliz ve Fransız kıtaları hu yeni vaziyete 
karşı koymakta ve muharebeye devam etmekte
dirler. 

Cephenin diğer kısımlarında hayda dc&cr 
mühim hiç bir şey olmamıştır. 

• * * 
Londra, 28 (Radyo, Saat 18) - Belçika or-

dusunun teslim olma.sın~ rağnıen, Bclçikadaki 
İngiliz ve Fransız kuvvetleri muharebeye devam 
etmektedirler. Bununla beraber, şimal cephc:.i
nin va!Eİyeti daha vehirnle~miş ve Belçikalıların 
teslimile, Almanya.ya Dunkerk yolu nçılmı~tır. 

Diğer taraftan, cenupta, Frnm;ız ordusu En
le Som arc-.sında yeni h.ir ce?,)he kurmu!:hu·. 

Hava yolu ile yapılan 
asker nakliyatı 

Paris, 28 (Husı.ısi) - Belçika Başvekili bu- Tam tc~I;Jzntıı paraşiit~U Mkerler bir D.Akllye tayyaresine blmneie · 
( Oc\ amı 2 ııd sn~ fntln) hazırlanıyor - Yamı 2 nckla -

• 
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..Asflecf t & 
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Hava yolu ile yapılan 

asker nakliy8.tı 
T an1 echizath b:r alay111 3 O O kilo
ına r vrk b:r r. .saf eye takriben bir 

saat icinda nakli n1iilnkündür 
~ 

Bugilnkil harbde azamt derinlik
le seri harekiıtlıı. dil~mana nğır 
b:ı.skmlar yapmak usulU muvaffo.~ 
neticeler vermeğc bııelıunIDtır. 
Harekete geçen bir ordunun, bU
ytik kuvvetlerini blr veya hirkao 
istiknmette knbll olan uuıklığa, a
:o:amt aUrnUe götllrmeııl muvaffakı
yetin b~lıCA tını.ilidir. Fakat bu 
harekA.tın tam bir muvaffaltıyetle 
neticelenmesi lçln kuvvetleri ani 
olarak harekete geçirmek ve ha
:rekiitı kabil olan ıı.% mt sUratle hı
Sc.lşaf cttirmelt ııarttır-

ı :Modern motörlU kıta.at, dUeman 
l!lrazisinde açılruı gcdll:tc, Bnatte 
30-40 kilometrelik bir allratlc iler
lemek imkfınını bulıı.blllr· Son za.. 
manlarda bu motörb:e kuvvetler 
bava kuvvetlcrile müşterek olarak 
faaliyete geçerek daha randmanlı 
zıeticeler alm:ığıı bn..,ıam.ıalıırdır-

Bir znmanlar, topçularm atıela
:rmı tandm fçln, hava kuvveUeri
nin çok faydalı i=ler bnıJardığı gö
rülmUştU. Tayyarelere konan bazı 
cllııWar say~lnde mermilerin isa
bet noktalan tam oln.ra.k tesbit e
fdilmek ve bunlar topçuya blldirll
me!t suretile alı§ların tamimi ka
Jlil olm~tur. 

• Fakat bugün tnyyareler, daha 
bUyUk ve dnha \'erimli işler yap
ımnğa ba~lamışludrr. BllyUk mik
yn.ota ~r.crı kuvvetlerin tayyare 
ile nakli bunlarm en ba§lllda gel
mektedir. BugtlnkU hnrblerde, mu
!ınsara altında bulunan kuvvetlere 
~ephano, yiyecek ve nihayet para
§ütle yardımcı kuvvetler gönder
mek kabil olduktan mll.3.da, birçok 
mevkilerin doğrudan doğruya tay
yarelerle nakledilen askerler tarn
fmdan zaptı mUmkiln olabilmekte. 
ifu. 

Elinde ihtiyat kuvvetler bulu· 
nan blr kumıiİıdan, bir h:ıreket 
harbi e5nMlllda, cephesinde blr 
gedik tördüğll veyahut açtığı bir 
gediğin kauanmak tizere bulundu
ğunu anladıgı zaman, bu kıtaatı a
%alllf sllratla oralara ııevketmek 
imkdnma maille olursa, dll§ma.na 
kat't bir darbe indirebilir. 

' TAYYA~!'.: tJ~tı: ASrtEn NASIL 
• NARLED1LlR? 

: Demek oluyor ki bugtln, motar. 
1il vasıtalardan maada, tayynreyle 
,ıe sürntli asker nakli milmkiln
l!lllr· Bilhnssa nnkliyntm yapılaca''I 
ter, deniz:ıeın Ye yUzlercc kilo
metre uzaklarda bulunan bir mem· 
2cket olursa bu \'Mrtadan azami 
ırurctte istlfnde etmek carttır. 

1 Tayyareyle o.sker sevkedebilmek 
Jçln, otokularıı bindirilmiş krtaat 
11Uratle tayyare meydanına rıevkc
l:lIUr. Hareket hnıırhğı asgart bir 
~andn ikmal olunur: Her gelen 

ı krtıı., evvelce tesblt edilm~ olan 
noktaya koşarak gider. Ve Ynkit 
knybetmckslzln tayynrclerde yer 
e.l:tr· A:!kerlerin bütün teçhlutı 
:trundn": Silfilı, ml~er, gu maake. 
l!i, çantası vo blrkag gUnlllk )'iye. 
Jeği-

~ Mitralyöz tureklerl, ht1cum top
lnrı vo ufıık snhra toplan dn cep-

\hanclerllo beraber tayyarelere 
~·crleeUr:lldfktcn e<>nm kUtle ~ 
linde hıırcl:et cc!ecek l:uvvetlcrlıı 
::ahlrclcrl ve hnttil kUı:Uk ınutrak 
levazmıatı bile ytıklcnir. BUtUn 
bunlar blrltaç dakika içinde yapıl
ması lktıza od.en aeylerdir. Nlha
~et her ey tamam olduktan son
ra flk ttı.yyarcler havalanır, öteki
ler do onları takip eder. 

1 ltnlyanln.r, Arnavutluğun I~ca -
linde, ilk olarak bu usum tatbik 
~tmlşlerdl· Grottnlycdcn T;rnn~ kn 
~lar bir Grön:ıdyc nla.yı, ağır bom
hardnnnn tnyynrclerile naklc:iil
:ınisti· Nnkll !)0 dnkiknda yapılm:ş
tI· Beher tayyare bu uı.man zartm
öa ikJ uç~ ynpm~, yruıl Adrlyntl
ği dört defa 6,6mıı,tı. Deme~ olu-
jyor ki ttnıyruı nslterlcrl l:!r rcy
rek saatten nz fazla bir ı:amn.n f
c;lnde • Arnavutluk topr~lcrınn 
~ve.mı~ bulunuyorlardı· 

İ ltaıya.nm bilfiil ynptığı tccril -
beden ~nra bUtUn Avrupa M!:eri 
münekhlUerl bu mevzuu clo nldı
lar. Ve tam teçhizatlı bir n.la\ın 
300 kilometrelik bir mesafeye, tak 
riben blr s=ıat !Qlnde nnklt-dJlcbilo. 
ceğt netJceslne vardılar. Bu lsc ft -
ııt ol:mık gfrl!]ildl~'i ve 11sker nnk
leden tayyarelere nvct tayyıırt'' rl 
tofakat etttrlldJ~ takdirde, dliş -
ınan mukabll taarruzlannm bir ne
tice ~remiyeceği belirtildi. 

.................................................. 
~ Yazan : 1 

U9]C · 
Maırae~ı 1 

Jtalyıın ukerl mub:ıbtrlcrı.ıiden ı 

( Çevıren: f 
! MECDi EtlÖJ i ............. -....................... ..._.. ... , 

Son Norveı: harbinde ve Ho!an
da ve Bclçlltnnın f.stlldsmda bu 
farıu:iyclerln nekadar haltlknt.e 
uygun olduğu meydana çıktı· 

Norveç harck5.tında ilk 48 saat 
zarfında. beş yüz tayyareyle yapı
lan nakliyatla tam teçhizatlı 8000 
Alman askeri Almanyndıın Norve
çe n:ı.kledlldf. Bu surotlo Alman
lar, lngil'zlerln denizdeki fai.ldye
tine, hnva falklyctlyle mukabele 
etmiş oldu. 

1500 asker ta.'jıynn Brllher kru
vazörllnlln oa10· önlerinde batmış 
clmıısına. rnğmcn, ayni gUn, For
ncbo tayyare meydanına indirilen 
2000 askerle Oslonun L,gali mllm
kiln oldu. Alm:ınlnrm Norveç iş
galinl, bllha.s!a bu müUılş kuvvet
le b~ardıklnrmr mUttefiklcr bile 
inkn.r etmediler. 

.Modern harbin en mllthiş silAln
nm tayyare olduğunu iddia eden
lere hn.k vermek icab cdece!t ml 
acaba? Bunu vnkayl gOsterecek. 
Fakat şu muhakkak ki, Almanya 
kuvvetli hava ordusuna güven
meseydi, Norveç hareketine ~eb
bils etmezdi. 

PARAŞUTçt) IiU\'VETLERI 

Almanlar, p~ütçU kuvvetler
den Norveç harcknt:mda olduğu 
gibi Holandanm istllA.amda da go. 
niş mikyasta btifado ettiler. Hava 
yoluyla yapılan asker nakliyatı 
meselesinde bu hususu mcvzubahs 
etmeden gcçemiyeceğiı. 

Buglln, pata.§UtçU kuwetler, bll
ha.9Sa diğer vasıtalarla crlşileml
yecek noktalara sevkedilmektedir· 
Para.eUtçU kuvvetlerle b~ dilcman 
mfuıtahkem mevkilnln veya başlıca 
mlinaknlc hatlarının işgali dtlşına
nm harekatını fazlnmlc ıcktcye 
uğratır. Bazan, muntaxnm bir l!IU

rctte ricat eden bir ordunun bare
kntrnı işkil edip bir bc%gUtl yara
tablllr-

ParnşQtçil kuvvetlerin nakli bir 
nürpriz teakll etmesi icab ettiği 
gibi dll§man gö:ıünden gWenmesi 
için rüyetin nr. olduğu ?.amanlara 
lnhi!ar etmeal lb:mıdır. Bu te~eb
bfuılerde bUyllk bir cesarete lhU
yaç oldu~ muhakkaktrr. Fakat 
cesaret göstermeden de bUyUk iş
lerin b~rılmMı mUmkün mUdUr? 

Şbndl par8.3Utç0lerin hnreketle
rlnl gözden g_cçlrelim: 

ParaeUtçtı '-ıyyareden aeıı.~ atı
lır atrlmaı pgrqütUnU açmu. Ev
vel! paro§Utlln tayyarenin perva
nesine tıı.Julmo.sı ihtlmall vardır. 
Saniyen para§üt yUbek irtüada 
'1!:Ildığt takdirde yere geç iner ve 
bclkJ istediği yere inemez. 

Bir clamJ.n yüksek blr lrtlfadan 
atıldığı zıun.e.n gittikçe sukut sura
tının artacağı zannedilmemelidir· 
ÇünkU ha,•a. kesııteU aşağı taba
kalarda fazla olduğu için muayyen 
bir inloten sonra d~cn cieim ~a
ha faz1n bir mukavemete marua 
ltahr vo sukut anratl tedricen aza. 
lır. Ynpılan tecrübelerde, 10-000 
metre irtifadan bırakılan blr el -
!jm tıaatto 350 • 400 kllometrellk 
bir tıllrnt iktlsab eder. Bu sukut 
ıll.rati, lOC-0 metrede takriben 200 
200 l~lomctrcye dliecr ()':ıni s:ı.nl
ycde tnkrlben 55 metre). Paraşüt 
açıldığı zanuın, '1lcut, sUratl!ı Ant 
o!o.rak kes'lme!ln~cn dola~,, bJr 
.ıı:ıdemcyc maruz kalrr- 6 kilogro.m 
nğırh~ında ve <6 metre mesaha! 
c:ıt.hlyesinde blr paraşüt aı;:Ildrğl 
ıamnn, sruı.ttc 400 kilometre silrat
le sukut eden (90) kiloluk bir cls· 
mi hpyabilmcei icab cucr. Para
ıJUt tnm olarak açildık~n gor:m 
sukut rıUrati t::n.n.lyede 5-6 metreye 
iner. llk sUrotten 10 defa az o!ma.. 
smn rağmen bu slfratln de olduk
C:'\ rnz1n olduıhına eUphe l'<>ktur. 
B"nıtn İC'in . \ 'Cl'(' ~1l fJE'n b;r rıara
r;ı'.ltc;U , tnm l:c; m"tr yük•ckllkten 
nthyan bir adı.mm mnruz knlacnğı 
Fadcmm·e nıl\r11 z len lır· Bu ıııcbeb
le, sukutun tes:rini hafifletmek :l· 

Fransa Belçikaya mühin1 
miktarda kuvvet yolladı 

(Battara!ı t mci tayfada) 

gün verdiği bir beyanatta demistir ld: 
"- Belçika Kralı memleketi Almanlara tes· 

lim etmekle ihanet etmiştir. Fakat Belçikanın 
bir de hükUmeti vardır. Belçika hükumeti harbe 
devam edecektir. Belçika bundan böyle mütte .. 
fiklerin yamnda harbeden bir cumhuriyettir." 

Diğer taraftan Belçika ordusu erkanı da ye· 
niden ve derhal bir ordu teşkilile, hükUmetin har· 
be devam kararına iştirak etmişlerdir. 

Son dakikada bildirildiğine göre, Frnnsa, 
Belçikadaki müttefik orduları mühim kuvvetler• 
le takviyeye ba§lamıştır. 

Kral Leopold'un, orduya yaptığı 41terki si· 
lah" emriye.,nniainden sonra nerede ve ne vazi .. 
yette olduğu bu dakikaya kadar bilinmemekte
dir. Bazıları Kralın Alman ordularına teslim ol· 
ması muhtemel bulunduğunu söylemektedir . 

En kuvvetli ihtimal Leopold'un halyaya ilti· 
casıdır. 

AMERIKADA DEDntNLtlt 
\'a.,tngfon, :?8 (A·A·) - I<:n.l Lcopo1d'un tesliml slllh ctmt!l bu. 

rada haldkt blr hayret uyandırmamı~, faknt Alm:m saldırmasmm ne
rede ve ne zrunan dur~ur.ı!abllcccği ha.!ı:kında yeni bir bedb'.nli.k dal
gasına. yol açmıştır· 

lı!Uttciik orduların dli§man koridorunu yararak irtibatı temin 
edeceği Umldl, İngiltere ve P'raMA milstcsna olmak il.ıera hJJ;bir 
yerde Vaşington 'aki kadar kuvvetli değildir> 

l:EI.ÇlKA tıırtl"ATLARt MÜTTEFI« onnUL.uı,\ 
DAiltL OLAOAK MI! 

Otta.va, 28 (A· A·) - Belçlkantn Kanado.. elçisi Silver Crutisn, 
Röyterin mUmes.-.lline şu beyanatta bulunmu;,tur: 

''Bel~lka ordusunun teslim olma~ıt mutlaka Bet~ikada ikamet e--

den lhtJyat erbabmm Avrutı:ı)-a mUtoveccfhc.n hareket etmfyeceflni 
ınutus.mmm de~ttdl:-·,, 

Elçi, cılmdillk daha fazla tatsilb.t verm~kten imtina e~tfr. Ma
a.ma!lli, Belçika ihtiyat erbe.bmm, F'rana::ıı vo lngll::Z ordularına dahil 
olmalarına mUııaade edileceği zsnnedllmektedlr· 

AL:\IA..'li A!KEftl UMAN VE VSLF..Rl B031BALA.1''Dl 
Loadra, %8 (Red;re, 1&at 18) - Cepbf'larde ve Almanya 11%crin

de hava kuvvetlerimizin faaltyoU devam etmektedir. Son harekltta 
birçok Alm~n a!kcri liman n Uslerl bombardıman cdllm.lf, bu anı.da 
birçok petiol depolan tft.hrib olunmuııtur. 

Landra, %3 (On.'lnel) - lngillz t.ııyyıırelerinln Almanya tizerln· 
deki bombardmıanlarma bilha'sıı Rur hııvzMı hedef olmaktadır· Al
mıı.nyıı.nm bu h~v~ıı.ds buluMn sınat merkeılerl tnbrib ediln1ekle vo 
bilhassa askeri re.brlkıı.lcr bUyUlc :::\yiat g6rmeı.tcdir· Bu ar:ıco. Es
een c!vıırmda bulunan me-:hur Krup fabrikalıırmın ağır Burette tclı
ribata ufradr~ s6ylenm~l:t('d!r. 

w .. ·n A uzırn rnE t.UIAN TAl'. 'A~rrLrnt 
Londra, 28 ( A.A..) - Bu ea'):ı'1 p!< 'rken:l~n Taymiıı h:ı'icn".le 

top scs!erl lşldPm'ştlr. Tayyare d!\ft bataryalarına h1~rr olm:ılan ı~· 
ret vcrilmie i!o de tehlıke i::ıreti verilm~miştlr. Proje~ct')·l~r. '!.'ltr 
üzcdnd~ uç~;-ı bir tayyare i!~ b:ı,':a bir hyya:-e da'u gU:'mll~~dir. 
Bunl:ıra kar,ı to;J ate"i a;ılmı~trr. Bu tayyareler, bir mildd'!t sonra 
~arba doğru gitml~lerdir. ı 

Bir sa:ıt s:->nra u.~un m'!Safe:ie ve c~nubu garbt istik2..'l\etind~ 
yeniden görulcmü,Ierdir. 

l:E~O, BEI,çhCA :CA';VERt!.tLE GÖRCŞT0 
Parl.'I, 28 CA· A·) - n. Re.-ıo bu ııab&h, E· Bullitt ile ıunirnl Dcr

l:ı.n ve B. Pler!ot'yu kabul etm1:Jtir· 
LONDJtADAKl nr.Lçtr~ ELÇtUGI 01'"1.ı~'DE 

Londrt, %8 (A· A.) - Muazzam bir halk kUtlesi, bu Ba.b&h tMçl
ka sefarelhanel!I önUndo toplanm:r,,tır. B~lc;r.ı:a BUytık Elçlı:I B- Mtır• 
chienne.!I, S'ie.t 10 de. r;tılmJ~tir· Yilztl kederl'ydi· G:uetecilerl kabul 
etmekten lmtlnıL etmi~tlt• 

Par'....,, ıa (A· A·) - Bolç!.ka gazetelerinin Parist~ld mulıabirlerl 
l:lr beyanname nc:rclmlşlerdfr. Bu beyannamedo tzcUmle c!Syle de
tıilmckted'r: 

"Kral IJtopold tenlim o!mu~tur. Kral, mcmlezetine ihanet vo 
lmnunces~lye olan ytt.ı!nlrde Clunnıl?l1L:;hr· Kral bunu yapmaJc l!l'l· 

retlle bab&!t kral Alberin B~!~ika tarihine ye.unro olduğu ~orc!U ea· 
hife;}1 aJl~tlr· ·• 

KANADA 
Ha va kuvvetlerini 

arttırıyor 

Otta\-a. 28 (A· A·) - Kanada 
Ba§vekill B· Macken.si King avam 
tamarasmdn beyanatta. bulunarak 
Kanada~ hava kuvvetlerinin §imdi
k! Avrupa vaziyetini karşılıımak 
llzere arttırılacağını bilclirmi~tir· 

Norveçliler iki Alman 
gemisi batudılar 

Ruzvelt 
Son musahabesi 
yüzllnden tenkit· 

lere uğradı 

T roçkiye yapılan 
suikast 

Meksikadaki komünist
lerden bazıları tevkif 

edildi 
Mr.k!Jllıo, %8 (,\. A·) - Troçld

ye tec:ı.vilz edenlerin tevltifi hak
kında kend.Ltindcn sansasyonel be
yanat beklenen Meksika. polis 
mUdlirü general Munjez, §imdilik 
tebli~ edebileceği hiçbir neUce 
mevcut olmadığını söylemjştir. 

Bununla beraber komünist mah
rtllerlndo ve bilhassa. komUnist 
Marciso Bıı.ıısol'le münas"bcttc 1.ıu
lunanlar arasında. tevk.üler yapıl· 
dığı bildlrUmektedir· 

Avrupadaki 
Amerikahlar 

V~lngton, %8 (A· A·) - Al· 
man ve İngiliz haricJyc nezaretle
ri, Prcs'dent noosevelt vapuru
nun Amerika vn.tanda.,ıarmt Amo
rikay:ı nakil Uzcre hareket ctu.::.ı 
hakkın C:n malfim..'\t altl:klarmı v'e 
vapurun seyahati canasmda denis 
kuvvetleri tarafmdan rahntaız e. 
dilmemcsl için al!kac!:ırlarn tali
mat Yerdiklerint Amerika hariciye 
nezıı.retlne bildirmişlerdir· 

c;ln buna viicudun, bacak ''e ads
lelerln Mcc nlıatınlmıe olmam ik
twı. eder. 
P~ütün mn.hıurlıı.rından biri 

sukut istil:ametin1n tayininin mum. 
kUn olmaması \'O ilıtenil en noktaya 
inllememesldir· Hafif bir rüzgAr 
bile pan:.ştitçilyü tehlikeli mevki
lere sllrükllycbilir. Sonra par~U
tUn ne uman ac;Ilacağı meselesi 
de <':>'le mUh:md.ir. ÇUnltU yil't~"k
te açılan pıı.raştit. r~~iltc;ünün, 
avcı tnyyarelerlne r:ıUltcnunet bir 
hodef t~kil etrnoeinl mUmkUn kı
lar. Bu ~"b~bJo raraşUtUn mUm
kUn oldu~ lm~ar geç açı!ına.tt l!
zmıdır. 

Paraşüt:t\ mot~ikldli, tnitrnI -
•;ö-:':.ı krt~!\t ve hdl! topte.nn c!a 
lnd..!r:ilmcsi mUml:UndUr. Fak!!t 
Norvec: gibi an1A"h rnıntnkıı.l:ırda 
p3rtışlltı:U ku,-vetlerln istenilen 
vere ind'rilmesi mUmkiin l'!Mndığı 
da tP.crüh<'yle nnleşılr.ı'~ hrlundu
ğu unutulm;!malıdır· Bunun fçln 
fazla ağırlıkh pe.rnf!ilt~U km-vctle
rln fndirilmesi hC'nUr. mcYsimsiz 
addedilmektedir 

Londra, 28 (Radyo, Saat 18) 
- Norveçte harp muhtelif mahal 
ve mevzilerde devam etmekte ve 
deniz: faaliyeti de olmaktadır. Bu 
arada. iki Alman gemisi N orveçJi· 

ter taralından batmtmı~tır. nu· 
nunla, harb:n ba~langıcındanberi, 
müttefik kuvvetler tarafından b:ı· 
tlrılan At:nan har? gemilerinin 
yekO.nu 830 bin tonu bulmu§tur. 

Hindistan evvela Naziliga 
karşı çarpışacak 

Londra, 28 ( Huıuıi) - Deı· 
hidcn bildirildiğlne göre Mabat· 
ma Gandinin partisi ve bütün 
Hind rües:ıst Avrupll h:ırbinc 

gün, ln.gitttr~yte rnUen.deleden 
evvel Na.z:illğc ve istill ı;iyasctilc 
mücauc:e ıu,,-umunu 'ördülderini 
iltn ctmi;lcdlr. 

bitaraf ka.lnuync.ıı!da~ı:.._v~~-h_u_·...:.....------------

3 üncü LBopald kimdir? 
( llıı~t~rı:ı:ı t inci ıayfadaJ 

Eto:ı l:o:ej!nclc t:tlısll ie bulunu
yordu· 

Memleketinin mUstevIUer elin
de kaldığını i§iten çocuk preruı, bu 
haberi öğrenir öğrenme:z "Asker 
kral., lı\knbile anılan v• bUyUk bir 
ka.hrama.11 olarak tanılan babMı 
1 ncl Albert'e b!r ı::ıektub yu:ı.
rak kendiline memleket mUdafaıı.sı 
için orduya gönilllll olnrak girme
sine mWıaade vermes~ ondu is
temişti. 

Fakat henUz pek l:Uçillc bir ço
cuk olduğu için 1-b8.81 ona. bu mü
ııudeyl bundan ancsk blr srM 
aonra vtrebllmiştf. On dört ya.~ın
dan itibaren Leopold DclçL'-<a.nm 
kurtul~u içtn harbeden vatand~3-
larlyle on ikinci piyade alAynıa il
tihak etmiş ve Alma.n toplartnm 
menzilinde bulunan hafü.rda dUş
mnna kıırııı harbetnıl;ıt.f. s·perler 
kazmış, diğer neferler gibl birçok 
geceyi bu açık siperlerde gccfrmi~. 
karnvanadan yemek yomi;ı, to' ve 
ınJtralrBz Beaıcrıne c.lı~nu.:ıtı· 

)ılütarekedcn sonra bir %.ı.fcr a
layının ba..~mdıı ilerliyen babaslle 
birlikte Belçl.lcay& giren ıenç 
prensi, babaaı, birinci kunıb:ıncı 
ala vına tnkdint ederken şıı llııanı 
kullanmıı; tır: 

"Si=~ o-'ıumu takd!m cdlyorıım. "' .. Hoplnlz gı'bi o da. ,·azi!clerııun ne 
olduğunu tamamiylo ınldr~ktlr· 
Kendiıllnl memleketine va.kretmek 
mecburiyetinde oldtti:'Ullu p~k ivi 
bflme!>tcdir· Sizin ı;ibi c~r v~ 
kahr:\mnn aakcrlörle birlikte uk~· 
r1 hi.zrnetinl yapm&kta."'\ bUyUlc bir 
,erer duyacaktır-., 

t;,te şimdl ~irrr.l !"'r.C sonra he· 
nUz pek ctnç o1:ı.n \'C U~Un~~ Leo
pold olnre.l; Belç.i:;a t.ıılıtmı i'lgııl 
eden hctbaht kral yeniden orduti
le birlikte umumi harbin ayni feci 
ve kanlı ~:ı.hn<'lerlni ya~a Ay, Arnl 
şeldlcle vatan nılidı> raAql irin f.?~r>
sinl ı;Undllzilne kal rsk bo]:'l1!1rrt1k 
ve nihayet teslim olmak mecburi
vetlnde kaldı· 
• O~cil Leopold'ün babası Kral 

Albert., deninln ~n ~ole ıevilcn 
hllkümda.rlarmdan biriydi. Mem
leketin 1çtin1&1 kanunlarlle alAka.
dar olmuotur. 

Veliahthtı zamanında a.mca.sı 1-
klnci Lcopold onun ha.klandaki 
tikrinl oöyle 1u.h ederdi: 
"- Benim yeğen.1nı bl.I' l!osya... 

listtfr. O ta~ ta ı; kt::'tı r::un:ı:ı 
memlekette re~l kral o!an bir ne
vi cumhuriyet idaresi meydana 'o
lecektlr.'' 

Blr'nel Athert'lıı ofluna verdf1n 
terbiye ce onu cht!'!'a liberal bir 
dıwlet yolu il::er:nde tutmu"lur. 

Umum! b~rMen !01'1~ k!':ll L~o
poldiln l:!~M11e blr'i!:te 1919 d~ 
Atn~ri!;~dl\ ~:;;:ldifi zn-•:ı tı.U 1· 

hedz ki hl\yatmın en rncı'~t &;ın. 
ler:ydl. 

rn21 d4 ,.Avru~~n~ r.:ı P:U!c1 
Prens;" ismiyle anılan !svc~ 
prcruıi !,::ı.ri':n k!tt Astrttüo evlen
diği vn.!:it t~-n ve mea'ut bir :ı~!c 
izdivacı ~·a":)t?U.., butunuyoN!u. 

Ltor>01<1'Un hıı ~·~tınrn t:ı.. "'r 
devreııi ~o!t mes'ut r.e~T'!"'bth-· Çok 
sevdi~ ~inden l!I} ~~;uğU ('lf.rnu•· 
tur. öen~ P!'rn~t'\ hu'l\h:::.n bi.lvUk 
tr:ıiadilcr'n:len liri ç

0

ok ecd.tğİ ,.~ 
mcrb:ıt oI1u!hJ b!b .. t.."lt!\ Mr l:e.ı~ 
netJecd vul:tıbuhn ö'UmUc!Ur. 1 
nei Albert 17 ,ubat 16~4 to blr 
da~ geri."lt:ısın~e k=ı.yalarc!an yu
var:anma.!t eurc.tne CSlmilrstil· O Uı· 
rilıten itibaren U~Uı:cU ~opold 
oler"k B~Jı;il::tl?b a k:-:ıt o!ıfa. Ve 
hen1lz bu nate?!'inb ~c!8:nt h~tr. 
ra!ındlln ta.n:a.mile ı:~\i:Up atma.P 
vakit bulmadan U:'nci l::lr J:.a~ ne
Uco~in::.e ço!-: ecvdi,1 bnnctı key
~tti· 

t !)S!J te kral l:'!l'lfli l."'T!ll!!\'.ltğr bh' 
&tôTl"ehill hı:=y!~ l: ' r e. .;ııe~ ~-·•"?
t:. Krr.l:~e A!:.:ld'ln l:t~dblr.e 
r,östediği b'r b\rta b ~ i~ 
btşmı ya.ıı 'l4rafıı. çevl.r::nia o:an 
knl bu kauya cMM., sebebi.yet 
verml;, olmaktan dalına bir n'.'!3b 
dı.:•-mııl~1ır· Ve bilyük !nB.tf!mi U
ıerine be§ sene gc~ml'! olduğu 
halılo naıırlarının km'l·etıi ısrar
l•rma rağmen gene: kral cv1tl!mek 
tarafın& hiQ yan~manmıttr. 

\'A'illgton. ıs (A..- A-) - r.uı:
velt:n r&dyodaki dilnkU mu!!ahnbC .. 
si, ne dlptomtı.!1 maha!iU ne konr.re 
ve ne do matbuat tarııtında11 ,,oıı 

c.nıe~ajı kadar harıretlo ka!;Bil~ ,.ı" ' 
m~ değildir· "' "'' 

Gaır:ctçler, b:ı.t:ma.kate!erlnde tu.
musn..'ı.abc:ıln ed~nı tekalr etmek" 
te bernbcr roisicumhurun, 

1 - Amcrfbrun malf vulycU. 
2 - lbrb m&!xcmesl imalltıorn 

teı:rU lmlt!nları ha.kkmdı:\ld ıı~ • 
btn1iğlne hücum tıtmektec'lr· 

Ayı-n ve mebu~ndı!.n birçok ıe· 
vat, s~n$yl btihsai~tmdal:l betl!e· 
tl tenkl l ve Ruzvelti istlh"ı\lflt.'J\ 
idaresini mes'ul ıııınıyi orbt\blll' 
tevdi etmi •t-rok bu 1~1 !tendi kB"" 
bineahlde~l ~iya!lct ads.ml:ırms b:· 
rakmı, otmalda muahe:e ctr.lck • 
teıdlrler-

llillt mildtl!a~ lem y nJ vcr~er 
vıu:'ı lohinde ı.wvem bir cercrs.Jl 
nrd.ı:r-

Ayıı.ıt meclisi maliye ~nci!m. l 
rel:ıi Horrlson, hUl:Qmetten t!J41 
ıubatm.s ka.dar bUt~cyi k!ı.patına~ 
Wi t.ahal!at& m&lik olup olmadJ" 
ı'!mr eormupa da hentla cevab aJa• 
mıı.ını~tn-. 

Birçok cumhuriyetçUer, Rıız"el
ttn ken118ina tesl'hı:.t tıro:;raınIIlf 
tahakbk etlirml"'ğ~ klfi lı:rcditcr 
wtememf, OldU''U miltaJea:ımda blJ 
!anmakta vt tongrenlıı b..lsslyatııı· 
dan .L9tflade ederek bu ta.Jııllllc 
elde etmemiş olmaama tce!!sU! o:i"" 
lcrn•l:te~frier. 

!\rı;-,.erlt 23' (A• A·) - Ncv· 
yor:t T:ıymls 1ıı.zet~11rnde rıeş~t-
rnlş olduğu bir makalede li&Jtl11' 
ton ArmMrong, Dirle§ik Aroert1'~' 
ya hltııb ederek müttefikler tçı" 
t.an-are ve harb ınalzeme8i \"'., 
mUltecilGr lçin de para utemlıtif' 

YUz!erce Amer'kan gemis! ıcul· 
lanılmamaktııdtl'• Neden dol&yt tıs 
icmilere kızılha~ işar&tlerl kOY$' 
rü ambarlanrnu:da ~UrUme!de 0"" 

lım buğday vs pamtıktnn A~t"'°"" 
ya nakletme~! J~ kmlh&ç ınUt!• 
~o'e~lniı\ r~rtıe v:rmlyelim ! ı;, 
ğ::r lı.~1erik:ı, b:.ı hıır0kcfüı bııtııı:ı; 
mıya:::ı:~ olurs~ Iütler en b(!y{İ 
u!crini ka::3naeak iıale geı.ın1e "' 
b~:Chr· ı:ıtıor1 bu tA~dırde ~ı: 
nıcrfk3111n do.'ı~smı, hUrrlyet bl~,, 
rıi, t:::.::.:k ı niımh::i şc::aııtlrJ {c •• 
b~tnı:~ ,.~ oııu:ı fe?ıtit ter~::drB~ 
nı t:ı!n~:nile bosa çıl:arnuş otııo&t:· 
tır. MUtteZil:ier, l"landrcs'ni.'1 l':~ 
:h&n:f bir to!:wtndıı tutundu~ 
t"!lan ~·al"Cl:?!t etmeıılıı ~ 
re~:, e!~~:!'· . 14• 
E!~r mUttetl!:Ier ınt~!6b 0 ı::: 

cıı.1t olurl~T!'.& Alm~n~r, r31~,, 
~aint • quentatn ve :F~ • c1e ı• 
l:U:ı'de l;almıya.ca.klar, tl:.!!:1 kt~t, 
l:ırnntı~ dıı dayant.e:ıkludrr· ? 1 ••J ,. ,. .. 
tefiklcrln 10~0 !·r~d!ldO y:..;' "°"'._ .. 

'ıt'I~ .. 
lan harpte on1:ı.ra yardım C ... 1 
194:5 genesinde ''alntt ba"~ > • l 
yııpo.en~ıı harrıten cth• uı.; . 
mnl olur. 



t21mm 
~&hnoae: 
~ Berlinde çıkan Völki~e Boe
" ter gazetesini İstanbula celp 
b c tevzi edenler hal:l:ında istan· 
\~ tnilddeiumumtliği kanuni ta· 
bı ilta başlamıştır. Bunun sebebi 
t ıı ~lrnan gazetesinin Türklüğ'l 
1~kır mahiyetinde neşriyatta bu· 
~n:t\asıclır. Kanunen bu gibi suç· 
t~tca takibat yapılması için hü· 
~illetten milsaade almak ltu:ım· 

d • tiüddeiumumilik bu milsna • 
Ct>ı 
J4 almıştır. Dava edilenler bu 

l~ıtteyi lstanbııla getiren ve da 
~tan Alman kütüphanesi sahibi 
~ tı~rc Kaps ile İtalyan kUtüpha 
~ 81 sahibi Jiste Grigorctti ve 
~ 1:nan kütüphanesi sahiplerinden 
t l'iht Kali'dir. Bunların muha· 
ttr&eıine bu hafta bn~lanacaktır. 

-tn Yali ve belediye reisi Dr. 
~atfı. kırdar dün ak~am Ankara· 
~ı· &ıtmiştir. Vali Ankara<la bir 
bu~ddet kalacak, yeni belediy~ 
~ ÇcsiJe lstanbulun pasif korun 
~lbl~tcri etrafında al!faıdarlara 

ilt \!'erecektir. 
• ltetı 'l'akaa yoluylıı f§ yapılncak memle 

~ı tr araamıı Almanyn.nın da ithal 
ttıı~ttı Alman firmaıannı ta.ıı.llyete 
llaQllotır, 
~ ll:lburgtald ba§lıca fmdık, lturu ü· 
l!jtııı ıra lncır mtlcsscselerln!n bir mU
~1! bu vazıyet üzerine piyasa· 

teınll3 için diln gelmiştir. 
'k 
~ ~hertde ayda on ~ bin kllo klS· 
,~~l!tıe elverı.,ıı bir fabrlkann. 
'Ilı atıımıştrr. Eıı f:ıbrlka pastır
~ı>•tmınde kesilen •ıs ·50 b1n sığn' S k!Sseıe yapııcalc, Kayseri ile 
~ \'lllyetterde kes!Jen hayvan. 
'~~l!lnl vaketa tmallııde kulla-· ~ ~>ur lntlddettenborl anormal !llret· 
~ ~t~~tı,.Mtın fiyatı nihayet bakt_ 
~'q eUne doğru düşmeğe ba,t'l.ı 
~ a' Bilhassa diln Mecliste maliye 
:"'l lıtllln beyanatı üzerine bu r.ıbıı.h 
~ll:lııe Altm &Jme.ğa ceıısret 9<2~ 
~ tir. Maliye veklli altının bu oe
~)'ritabU yUkeell§lne mani olu. 
' ' \'e altm toplamakta olnnla 
~u ra uğrayacağını söylemlı;Ur 
~ " et\zıer plyıı.aada derhal te31rln1 
~lir, Altın toplamı~ olrı.nlarr.ı 
~ , Çok dQşmcdeıı eTI"el bunlan 

~.ıı~• başııyacaklan vı böylelikte 
'Cl ııı Uarnı normal eevtyeai.n• d~ .. 
ı 't Ubakkak &"örülmektedir. 

~~l>alavyndakl Uzunköprülü Tilr\t 
~llıııı 17 kışllik bir muhacir ko.filesi 

tir 11 ltonvanetyonel trenlle gııl-
lıt. 

~Clrter, aralarında b!r takım 
~.}t~r da bulunan Makedonyalıla
•~~ ttıcıarı ez!yetler ve !§sizlik 
~l'n. 11 yerlerini terkettlklerlni 
' v<lar 
~ . 

~~le komtsyonu diln ~ekL 
\ t1ı:ı vekıı doktor Refik Sayd:ımın 

1 "' <le bir toplantı yaptııı§ ve 
l<tıııllrıar itUhaz etmiştir. 
~~ eana.yt blrl!ğt muhtelit .ana. 
ı~:~ erınııı ham madde lhtıyaçlıın 
't~ tetıcııtıer yaparak raporlıır 
• tkte<11r 

'\ tı... • 
~ \•e Kavakta dQndcn IUb:ı.· 

\ atıoıan yapıldığından me-
\ııC~kkatıı otmalan alAknddrla
' ~ llı!ş~lr. 

<ııı 
I(~ ı.~lttepler diln akşamdan iti. 
ı ~il' 1 deTresine gtrmı, bulun 
~~ Bu mekteplerde be§lncl 111-

' ~! •lııtn lmUbaıılıınna cuma 
4.ı anacaktır. 

~t~Çult ııene evvol İnglllZlcr 
\.'l'l 1 ınau anlqma Uzerlnc kr'!· 
\>-:'%ttln kuruıo.n Anglo • Türk~ 

' tlt '1rkctı mtıdUrU olarak Lon 
~ ~ıo oın.n Etıtıank mUdUrle-
~"llllıo 1'ekaan ve zevce.si bugUn· 
~ .. tillı- ıı ekspreslle memlekete cfön 
... ~ . 
~~Y•U gö:ı:önUnde tutularal< 
:\lıı~Y~nı aııısemadan r;onra 
~ btı• le doğrudıı.n do~ya tn· 

1 
~ ıttırneu me~gul f'llduğundan 
~ C<lUınl§tır. Refi Teksanm 

s~, ~bebl budur. Bu ake'-m 
~ tlcıooekUr. Franı«ınm tlma. 

\~'\la~ YtlzUnden Londra Ilı 
fıtıc kesııını~ olduğıl lçln yol-

~{:t~t ~n bir yoldan Sen Ma• 
1 l't~el( Panse gtdebtımı,ıerdtr. 
... t~ ııan, Londrad&n bııreltetln · 

' lııgııtereye Bıı.lkanlı\ra gön 
t l!:ııllıUb:ıyıı.a heyetinin mcn8Up 
~ı:ıı~o Olrkctı mUdUrll Nlkeoc 

'lıı ~ı, ~tlh-. Nlkz:on heyetin ya.-
1.":~1 tık~ca{mıı s!5yleml:t1r. 

'tın lUtlln mUesaeııclerl mQ• 
ı \'ıııt.ar lCan t:d AlmnD 

ı>e , 
ıı• il bir Jnpon r;efarct ktıtlbl 

'· ' tkaprcstn yolculnn ar&· 

ra 
oldu 

Fransız Başvekilinin 
busabahki beyar:ıatı 

"I' ral Leopold, imdadına çağırdığı 
İngiliz ve F ransızı. ordularına haber 

vermeden terki sHah etti ! ,, 
Pnris, 28 (A· A·) - Fransız Ba§vekill Reno, bu aabah sa.at 8·30 

c!a eu haberi vermiştir: . . 
"- Eu ;:ece rnkua gclmls otan vahim h1dlscyl Fransız mlJJctJ. 

ne bildirmek mecburlyetln<le;rtın. Fran§a, artrk Belçllta ordusunun 
harbe lstiraldnc gll\'encmcz· Un 8&b:ıh &aat 4 ten itibaren Fransız \"8 

fogtUz ordul:ın dü~Mta kar~ı yalnrz ba._ların:ı muharebe etmektedir· 
ter· 

Vulyetin ne olduğunu bl!lyor5unuz: Almaıı kıtaatı, 14 Mayısta 
cephcmb.de bir gcclllt nçtı!•f:ı.n sonr:ı ordul.:ı.mnmn araıııma glrmlşlcr 
ve ordularnnız bu suretle 1.ılrt ,tmaldc dl'erl cenupta olmak tlzere Dd 
grupa ayrıınu,tır· 

Cenupta Fransız lalnatı Somrne ve Al..ne•ı takip eden ve MaJlııo 
lı:ıttma lı:adar ghlcn yeni bir cephede muka...-emet etmektedirler• Ma
Jino lıathna bir ~ey olnuunışttr• 

Şimı:.ldc i!t mUtteflk ordu bu1unmaktadl1': Bet~Om orduı.u, lngllk 
kuwctlerl ,.e lnglllz • Fmn"n: • CelçlkA krt:ılan- 'Vç ordudan mtlrek· 
kop olan bu grup, ~cnernl nıanchard'm kumandası altındaydı ve er• 
z:ık ve mUhlmmntmı DUnkerktcn atıyordu· 

Frnn.suı ,.e tn~ıız ordulnn bu limanı cenuptan \"e ~ten Betçt. 
ks ordu.su da ~lnu\ldeo mftaafaa edlyordn· Açık bir sahads Fransız ve 
loglllz ıdl~h arl•ada.ş1ıırma m:ılbı:ıt \·ermelcslzln lnl oJar&k kayıt ve 
13rbnz tMUm olan Belçika ordusu bu, ordudur- Belçika kralmm em. 
ri Alman fırkn.larm:ı yol ~m11tır· Bundan ıs gUn eTI·el ayni kral 
bizi imdadına ı:ağırmı~h· Biz de mUttcrtlder erk!lnıharblyclerl tara. 
fmd:ın ~eten kl'ınnnncv\'Cl ayındanberl tct.blt edllmfş otan plln bl1l· 
c:lblnco bo daveti lıabul etml~Uk· · 

Şimdi tam mulııı.rcbc cereyan etmelrte otdufu bir sırada her za
man Almanlnrm süzlcrlne mUttefiJ<lertn sözlerine \·erdJğl laymetln ay
ol kıymeti \'erir görUnmU~ olan Belçika krah llçtlnciı Leopold, gene
ral Dlnnch::ı.rd'a haber \'enncksb:lo, keodl5lnln yardmıma koşmuş o
lan Frnıı.sıı ,-e tn~ askerlerine bir tek kelime s6ylemeblzlıı terki 
BJWı etmı,ur. " e ı • • ı • 

Bu, tarihte mMl mosbuk olrinyan bir "bl<U~edlr- Belçika hllkft· 
metl. lr.ına lmılm bu lmrannm mc.'ol o:mrlann muvafakati olmabı. 
7ın ittihaz cdllmfıt olduğunu blldlnnl,ttr. Belçika btlknnıett, memleke. 
tin henüz elinde bulunan bUftln kunetlerle mU,t.erek dava için mll. 
ca.dclo ctmcğe karar \"Crmlştlr-

Diz, kentli askerlcrlmlzt diloUnUyoroz· Onlar oerefiorlnln masun 
kalını~ olduğunu söyllyeblllrlcr. Askerlerlmb, cephenin her noltt.um• 
da h:ı.rfüul!de bir faaliyet s:ırfctmektedlrler· 18 silndonberl her gtln. 
blnJerr.c kahramanlık mJ!l:ıllerl gfüıterdJler-

E ki ~cnernllcre hcnUz halef olma' geno Fran.m generalleri, 
elmdJılen pıı ve ecref k:ı.:z.aomı,lardrr· Şeflerimb ve askerlcrimb bir 
blok tc:}ldl etmoktcdlrler. l\lemle.kt"tfn bu bJolta tam btr itimadı var. 
dır \'C lıu htok, yamı dUnyanm ~ ..,.od.ıracak hareketler 
yapacaklarclrr-

K:mınlık ı:Unl!!rfn gcldl~nl bntyordok· Fransa )'Us t!efa llUJ&p 
o~ramı,hr· Fnl•:ıt as!a boyun f'ğmcmf,tlr-

Illz. Fnı.nı.:uıın yeni rnlıonun kendisini g3stenneslnl, memlekott 
her zamankinden daha bftyUk bir me\·kfo çıkarmumı mihnet n me
Eekl•atler nrasmda boldlyoru'2:· Z:ıfere ola.n lmanmuz, ııarsıbnamJ> 
hr· nutu:ı Mkcrlerln \"e Fr:ınsrz erl•eğlnln ve her Fraru;rz kadmınm 
IJUtlln kU\:vctlerl ~..mdl on misline çdcaeaktrr· Fellket, Fransayı da
ha bUyUk yapmıştır. HUyt\k Şcflmh Veıy~and. lllarcşt.1 Peten'le bcm. 
fildrdir. Som \ 'e Abne üzerinde krtaahmrz mo1,nvcmet edlyorlar ve 
muk:n·cmct ctUj;imtzden dolayı moıaffor ola~ı-rz.,. 

AJ.rılAI"t~AillN HEDEFİ 

Londra, 28 - Alma:ıların son 
taarruzlanndaki hedefi Flandrde 
ki müttefikler ordusudur. Fran· 
andaki kUllt kuvvetlerden ayn 
dü~en bu ordunun vaziyeti Betçi· 
ka ordusu da teslim olduktan 9C'tl· 

ra büsbiltUn mil§killle§mi~tir. At· 
manların maksadı bu orduyu 
ortadan kaldırarak Fransanrn ti· 
mali garbisindeki gediği klmilen 
kapamaktır. 

General Weygand bu ordu ile 

. tem"'!ı idarr.e icin bu cepheyi bir 
kaç kere ziraret etmiş ve burada 
Belçika ordularının ba~rnda bu· 
lunan Kral Lcopold ve İngiliz 
kuvvetlerinin kumandanı Lord 
Gort ile görO~mil~tü. General 
Weygand, bir harp tayyaresile 
gitmı,. gerek bu tayyare, gerek 
ona refakat eden tayyareler Al • 
man ateşine maruz kalmı§ Wey· 
~and geri dönerken bir destroye· 
re binmiş, fakat bu destroyer de 
yolda dil~rnan ate§ine maruz kal· 
mıştır. 

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

SAAT: 13.40 
!..f ühimmat nezareti ihdası teklif. ediliyor 

N(Wyork. 28 (A· A·) - Hoover 
radyo ile nfl'lredllen bir nutkunda 
tôyle dem~tlr: 

Amerika, hiçbir Avrupalı dcvle
lln Atlas Okyanmıuna geçmesine 
imktın bırakmıyacak derecede kuv· 
vetll mUda!aa tertibatına malik o1-
tn8.sı icab eder. 

Hatib, bir mUhlmmıtt nezareti 
lhda.ıı edilmesini ve bu nc:mretln 
başmn sanayi erbabmdan bir zatm 
getlrllme!!Jnl ve kendi!ine ordu, 
donanma, nakliyat ve nraat mU~· 

virlerlnin terfik edllmosinl iltizam 
etm~tır. Hoover,. milleti seferber 
hale getirebilmek l~ln Mnayt lle
rnbde sarfodilmekte olan mesainin 
tanzimi lllzornuna lş&ret etm~Ur. 

Hatib, dün akşam RuzveJUn tel· 
mlhlerde bulunmuş olduğu kendi l· 
dareainin hattı hareketini mUdafaa 
e~tJr. 

lloover, reidcnmlnını son mU!~ 
habesinde partizanlık · yapmakla 
itham eylem~tlr· 

Kanada mültecilerin bir kısmını kabul edecek 
Otfava., %8 (A· A·) - Ba.5Vekil 

Kinr;. Ka.nnda "hUkOmotlnln lngil
tere ve Frruısa.dakl mUltecilerin 
bir kısmını nlnrnk onlarm yilklerl. 
n1 tahfif etmdfo karar vcrznl3 oı. 
c!Ufu hakkınc1n ın am kamnrasmda 

teminat vermilJ, yalnu bunların 
Kanadaya natledllme&l.nin mUtlrlll 
oldu#unu söytcın1ştlr. 

Kanada tarafmda.n kabul edile
cek mUltecllerin miktan billhare 
•bit edilece'kür· 

italyada harp 
ıaraf dar lıOı artılı 
"italyanın yeri, j 

kahraman Aln1an
yanın · yanıdır!,, 

diyorlar 
Londn., 28 - ltalyada harb 

tara!tarllğı gUn geçtikçe artmak· 
tadır· İtalyan devlet nazın Farl
nacci dU~ Florp• · -öyledlği b!r 
nutukta ~vle demi§tir: 

··- ltalvanm yeri, mUQterel: 
düşmana karvı mUcadele etmekte 
olan Hitlerin kahrama.n Almanya. 
smm yanıdır.'' 

M7ter &jaıwıım Rom& muhabtrl 
CIJ.yor k1: 

Harp ın!, IUlb mu f meseleet Roma. 
da herkellln bqlıc& d~eealnl ıe, 
kil etmektedir. Termometronun tUpU 
içindeki cıva atıtununun, harareUn al
çalıp yUkselme.fle inip çrktığl gib 
&"erginllk de zaman saman awıp ço
PJmaktadır. Gazetelerde aıevlencUrl. 
el makalelerin çıkmuuıa, veya cuma 
111nkü kont Clanonun Arnavutluk ta 
çilerlne hitaben söyledifl nutuk ~lht, 
Mdlaelere göre bu rergtnllk değ:!~· 
mektecUr. İtalyan gemilerinin · han
keUertnlıi tıehlrl, ltalyanın harbe gir. 
cUfl takdirde Vatikana iltica· etmek 
bteylp S.temedlklerinl ecnebi diplo · 
mallara 90ran papaıun alrkWerlerl 
gibi bt.cUaat da bu &efl'nliğl deıtf· 
tlrmektecUr. 

Telegrafo gueteslnln bqmuhanirl, 
A.nsaldo haftalık radyo kon~ma.smı 
f\l s(lzlerle bitiriyor: 

"- Hltlerln müttefikler. lndlrdlğl 
ber darbenbl, blalm · Akdeala'deld u.. 
bil banket Mhamm tızer1Ddı de &kal 
olacaktır.,. 

HAIU•Çl Nt)MA YlŞLEBDEN DO. 
LAYI FAŞiST FIRKASI IUEMNUN: 

İtalyan tlnlversltelllerinln taoıat 
ltalya lmparatorlufunun mukadder& 
tını temin etmek için Duçenln emrt 
&!tında mücadeleye hazır olduklarmı 
11'\n etUl<lerl nUmaytşıertn sonunda 
f&fl8t tırkuı erkA!u barbiyesl ıen. 
&ı,, a.ı.ıgoo.ueıuı Uııi varsltel.tere hitaben 
blr em.rlyevml neırederek bu ııllm&· 

Jiflerden dolayı memnuniyetini izhar 
ve ttaıyaİı ünlnraltelllırinin fqlıt 
lmparatorlufunun büyük gayesini ta
hakkuk ettirmek için bütUn kuvvetle. 
rtlı calıpcaklan kanaatinde bulun 
dugwıu ltad• etmif ve bu &&ye, İtal· 
,.ayı ecnebUırln mıı.ğruranı hegemoıı· 

yalarmdsD kurtarm&k ve onu kend: 
denizine (Akdenlı:e t) ~ kılmak 
tır., demi§Ur: 
INGILIZ lltJK(JMETlNtN TEBLIGJ 

Olğe.r taraftan lnı;Utere hük1)metL 
tıln Akdenlzdekl slyaaetı hakkmda 
diln &lqam geç vakit İngills radyoeu 
fU beyano.tı neşretmiştir: 
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2 Yazan: MUZAFFER ESEN 
''Genç papasın dudaklarında 

mağmum bir tebeuüm dolaştı. 

Sesi titredi ve ailar gibi aöy· 
lendi: 
''- Sevgiliyi uykuda gördüm, 

penbe güllerin solduğunu, altın 
şamdanlann yandığı. gümüş bu· 
hurdanlınnın &Öndüğlbıil · gör• 

. düm:. Sevgili uyuyordu, zavallı· 
nın haberi yok: Seven onu uyku· 
da bırakıp kaçmıı .. " 

Eluiza göğsü üzerinde oynadı· 
ğı kalın örgillü saçlarım bıraktı, 
sedef tırnaklı kardan ellerile ca· 
riyt1'ine "artık yeter'' manasına 
gelen bir iıaret verdi. 

Sonra gözleri uzaklarda bir ha· 
yali k.ovalıyormuı gibi büzüldü 
ve göl.ıelendi. Dudakları titredi 

. ve ·mırıldanır gibi bir sesle: 
- Her vakıt aynı masal, dedi. 

Erkek bir Prens, bir asilzade ol
sun, isterse bir serseri ol.sun 
her vakıt aynı hamurdan yapıl • 
mış .. Seviyor sanıyor, çrldınyor, 
fakat ihtirasının ateıi söndükten 
sonra daima kaçryor .. Bazan uy
durma bir eebcple, ekseriya da 
hiç sebepsiz. 

Durdu ve karşı kenardaki aı· 
çak yo yumup.k minderlerde 
oo~daı kurmuş, ellerinde Flütle
ri, Rübapbn ve Şe§tarlan ile 
b~kleyen üç cariyeye emretti: 

- Ne duruyoratmuz, bir ıeyler 
çalsanıza.. e 

Sular ele alındı, Flüt dudak· 
lara götUrüldü.. Aletlerden ince, 
manalı, nıha sükun ve hasret ya· 
yan ölgiln bir nağme coıtu .. 
Zümıt.t bir çayırlık ortasından 
tatlı ıınltıl~rla akan bir ırmağın 
akıı·nı haurlat::.n ıesler, bazan 
ta~lı kıyılara vurarak köpükleni· 
yor, hazan meyilli bir kumsalın 
Uzerindon akıyormuıçasma söne· 
celr, ölecek gibi o·uyor. Hazin \ı'C 
kıvra~ melodiler üı.nit ve 1%tırap 
gibi biribirlerini kovalayor ..• 

S:ızlınn setıino tatlı bir genç 
,kız sesi de karııtı : 

''Aletleri üzerinde penbc ew· 
terden çelenkler takılı, göğüsleri 
açık, çrplak omuzlan üstünde 
destileıle köy kızları çeıme ba
tına gidiyor. Hepsinin dudakla· 
nnda aynı terennlim: 

''StliınU musikiden daha pk" 
ralc, ıösUmüz sazlardan daha in 
ce. Hepimiz gelmeyen sevgiliyi 
hekliyoruı, taze cö~Uslerimiz 
haaret atepyle yanıyor.. Fakat 
sevgili gelipte bizi it!ediği vakıt 
çarpan blplerimiz onun davetine 
cevap Yerecek. Biz böyleyiz ljte .. 
Sevilince aevmeyiz. 

''Yanakl!rımu:da güller açtı, 
soluyor, dilzgUn dalı andıran VÜ· 
cudumuı: bükillmeğ'e baı!adı. Hl· 
ll gelmiyen sevgiliyi bekliyoruz. 
Fakat aıkımız tıpla bir masala 
benziyor. Hiç gelr.ıiyecek olan 
sevgili birgün gelse bile heye 
candan titreyen ııesi knlbimlzin 
çarpmtısmda e:en bir cafa bula 
mıya~k. Bi:: bü lcyiz ıır-e sevi · 
lince sev:nc · ı." 

.Chıiz ı:; de! tımoklı k,, .. dan t · 
!ini bir defa daha ur:attı ve ene 
' 'yeter artı\:" dedi. 

Genç kıı: biraz dalgın durdu .. 
nonra ıerindi, yorulan adaleleri ' 
ni bliktil ve kasaranın bir ucun· 
da kUçüle küçüle görUnmeyen 
bir nokta haline gelmiı bir ada
ma dandtt: 

- Senyör &rino. 
Küçüle küçüle bir nokta hali~ 

ni almıJ olan adam birdenbif'9 
ıilkindi. Hürmet, koricu ve ı~ 
ginin kcırmcltanşık bir balitau 
olan garip bir isticalle cevaP. 
verdi: 

- Efendimiz ... 
Eluiza dalgın gözleri önünden 

korkunç bir hay:ıli silh.-mek isti• 
yormuı gibi elini &alladı ve ıor" 
du: 

- Borino, Tine. adaaına ne 
va!:ıt yeti~eceğiz? 

Bol ve &iyah elbiıesinln içeri· 
dnde adeti kaybolmut gibi dıı· 
tan Borino geni§ kolundan kup• 
kuru kemik bir el çıkardı. U.ıe• 
rinde bütün mor darnarlan görü• 
nen bu el uzak bir ufku g<Sıterl• 
yormuş gibi ileriye uzandı .. Sesi 
bir n:ağaza içeridnden geliyor.• 
muş gibi boğuk ve vah1iydi: 

- Daha sabırlı olunuz. Sinori• 
na .. Henüz Venedik gözden yen1 
kayboldu.. Denizde bir hayra~ 
oynatacak rUzg!r yok .• Hava bö:r 
le durgun devam ederse üç gü~ 
de ancak Korfuyu tutabiliriz. Ort. 
dan eonra daha Ud ıtınllik yolu 1 
muz Yardır.. J 

Eluiza garip bir korku ile tır· 
perdi.. Ve yalvaran bir selle: 

- Yolda bir tehlike yoktur. 
def'il mi Borina? diye sordu. 

- Hayır Sinorina, tehlike ne~ 
reden hatırınıza geldi.. MeV5iın 
müsait .. Bu zamanlarda Adriya" 
tik gayet durgun olur .. Efendl • 
miz nasıl bir tehlikeden bahaedi· 
yorlar •. 

- Korsanlardan Borino, Ve· 
nedikte masallarda dlnlediğimiı 
palabıyıklı, korkunç yüzlü, koca 
sarrklı, çifte a~ızh hançedl kot' 
unlardan.. 

Borino cilldil: 
- Bunlar birer masalmq e· 

f endimiz, artık bu deni.zleTde pa· 
labıyıklı, korkunç yUzlU, koca 
aanklı korsanlar dolaımayor ... 

Eluizanm ayaklannı oğuşturan 
krz bu konuı.-nayı dikkatle ve 
korku ile dlnleyordu. Borino'rıun 
bu sözleri üzerine sabredemedi: 

- Pekt, dedl, öyledir do Dır 
ka hazretleri nlçin bizi bu Veftd' 
diğin toplan en lrunetli blyomt' 
na bindirildi. Oklu, yaylı arke
buzlu bu Uçyw ıilHııör nlçinP 

Borino yine aynı boluk seste 
hiç istifini bomıadan eevap 
verdi: 

- İhtiyat iyi ıeydlr .. Koıbtu 
raya ~örmektense uyanık •urmat 
daha do~ru defil nüdirP 

Şcıtar ~ ku da llia b: 
nıtı: 

- tlahi Sinyor &rino, sis 
erkekler ne tıtra insanlarsınu .• 
Kadınları hiç birşeyden anlamaz, 
hig birşey i~itmez, hiç birgey 
öğrenmez sanırsıruz. Vakıa aı
dığınız haberleri kapılan ıımsıkı 
k"'palı o<:!:ılnrda anlatır, ver~ği· 
tiz l:ararlan içerisinde kadın bıı• 
lunmavı:n meclislerde verinini% •• 
Fııknt 

0

biz bu t.mısı!:ı kapalı oda" 
ludıı ne konu~u1du~unu, bu gizli 
meclislerde neye karar verildiği• 
ni herkesten daha CVYel lSğreni • 
riz, gilzel bir kadın gillilş.ü ö" 
nilnde açılmayacak hangi dudak 
vardır? 

(Devamı var) 

•·tnglltere hUk(lmctının Akdenlzd 
ki al)&&ttl kaUycıı de.,"i§memıwur ve 
1n lltere bUltOmetl bu uhadaki bU 
tiln taahhUtlerlııJ itaya hazırdır. Böy
le olmasaydı Garp cephealnde taU!adl' 
edilecek olan Yalcın Şark or<hml, tn.ı 

havallde tutulmazdı. 1n&1ltere bUktL 
mets ltaıyadakl, yahut Yakm ve Or 
ta Şarktaki teba11m:n tngtıtereye 
dönmeat için hiçbir emir vermemı,u.r. 
Ancak memlekeUerlne blm\et edecelc 
olan İngillzlerln muvaaala kolaylığın-

dan latlf&de ederek dönmeıert S.uo-iı---------------------------~ 
mıotı.r." 

Röyterln blldlrdlğtııe göre, tngUtc. 
re Akdcnlzdeld bUyUk veya kUçUk 
her tUrlU tobllkeyl gerek aiyaıs! gerek 
askeri bakımdan Onlemek için bir ta 
raftan kendisi diğer taraftan mUtle
flklerlyle birlikte ciddt tedblrlu al· 
maktadır. , 

ttalyada halkm mtlttetıklere karşı 
harbe gtrmek arzusu pek zayıt olmak 
la beraber, faoıııt gençllğlnln mtltema. 
d1 tezahüratı ve İtalyan m&tbuatmm 
neortyatı, bllkOmetın ltalyayı harbe 
ısUrUkllyeceğ1 thtlmallertnl ortaya at 
maktadır. Böyle btr va.zfyet karoumı 
da Akdenlz devleUertnl korumak 
makaadlle olmdiden bUtlln Ç&relıM· 

bqvurulm11ı,tur. 

-·------·-------· ... ·-·-·---
0/o 50 tenzille 

dUnva şaheserleri 
Bu tenzllltıt.an lı.tlfade ... ın ''Va. 
kıt" gazetesinin okuyucolarma 
•crdlit Jmpoolan toplamak kl. 
ftcllr- Bunlardan bir aylr!mı ~1's· 
tıeronlcr bu A'ftıe1 kitaptan yOz· 

c1e 50 ebltfne ahrlar-

Secçnıe fıkratar 
Dalga 

Dilli Ahmet esrar çekip dalga 
geçerdi. Bir glin dyad~e kaçırır, 
o dalga ne karısının eısvabmı gi· 
yer, baıma da kadının hotozunu 
koyarak aokağa çıkar, Berber 
Azminin dükk.5nma gelir. Ayna· 
nın karı111na geçip kendini o 
halde görUnce: 

- Eyvah, kocamdan izinsiz so· 
kağa çıkmııım t Herif duyarsa be· 
ni öldilrür ı._ diye koıup evine 
gitmif. 

Temizlik 
muayene6İnde 

Muallim - Bu pia kıyafet ne? 
İnsan şu murdar eline bile bale· 
mak isteme%... Sınıfta böyle bir 
pia el daha göeterebüiraen cezanı 
aEfedecelim. 

Talebe - (Cebinde tuttuğu 
diğer elini g8stererek) l§te mu· 
allim bey .. 

Degi§!irmiş cma 
Bir zamanlar bir kimsenin i•· 

mi Eşekmi§. Karısı efendisinin 
ifS:ninin E;ek olmasını isterncmit 
ve deği§tirllÜ1. Bn.nu k.an11na 
ıl5yleyince, s.ormuş: 

- Yeni ismin ne?. 
- Srpa... . 
Deyince, karısı: ı 
- Yarın olacağın gene e~cktir 

ceva'bmı vermi§. 

T an;ı kavuştursun 
Gelin: 
- Ah anneciğim çok ilzUldUm, 

kayın pederim ölmüş ha? 
Kayınvalde: 
- Sorma yavrum, 90rına evli· 

dun. Ben bu hasrete nasıl daya· 
nacağrm? 

Gelin: 
- Cenabıhak biiyüktUr, tı.ıüt· 

me anneciğim. Ya.kın .nmanda 
kavuıunıun inp.llah. 

" 
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- 1\ocanun uylm u ı;ok ağmlır dol>tor, her 7.aman karyola~, böy

le ı,:ökertir 

' I I , 

- Bn.'m ned<'n !'\.."-~ -
- Ne yapaynn? Kafamda. güzel bir dretnot proJ~I nrdı· Torptı. 

lcdllcr-

KADDN v~ 
MODA 

Bahar modasında 
çiçeğin ehemmiyeti 
Aynanızın karşısına geçip :yeni 

ık,arnlı~ınm giydi~iniz zaman onu 
çok şık bulmakla beraber içinire: 

- Ama hu baharlık değil ki! 
Diye bir tereddüt mü geltli. 
Hunun için hic üzülmeyiniz. 

Mantonuzun yakasına, şapkanıza ya 
hut türhanınızn iliştirecc!;iniz bir bu 
kel ansahiliııizin mnf;ınum giizelli
ılini giderecek, ona bahar gibi 
neşeli bir ton nrecektir. 

Her bahar olduğu gibi bu h:ıhar 
da çiçekler fe,·kaHhle modadır. 

\'e onlar şimtli eskiden kullanılma· 
dıklıırı şekil ve tarzda kullanıl· 
maktadırlar. 

Me~elA tayyör veya elbise yaka
larrnın her iki kapa~ına yahut tııy· 
yör ,·eya elbisecilerinin her ild i· 
nln yahut yalnız bir tekinin ü<otüne 
konulmakta daha küçük ve mütead· 
dit buketler hnlinıle bir çay elbi~e
sinin etcAine yahut da teker, teker 
altın bir bileziğin halkalarına geçi· 
rilmektedir. 

Bu bahar siı de umumt ,·aıiyetin 
içinizi bunaltan kötü te<ıirinden lıir 
aı kurtulmak, kentlinizin ve etrafı· 

nııdakilerin neşıesinl getirmek, gön· 
liinü açmak isterseniz esvap, ~ap

ka ve bileziklerinizi bu suretle çi
çekle 5Ü~lemekten geri kalmayınıı. 

K uva füre niçin gidilir? 
Bir kadın muhakkak surette aa.ç -

larmı muntazam tutmag-a mecbur • 
dur. Baım dı§mdakl bu intlzam bıı. • 
ım lçtne de mUeaııir olur. Onun için 
bUUln meıgullyeUerlnlze rağmen ay_ 
da iki kere ihmal etmeyip kuva!ura 
gidiniz bunu muntazam yapmak için 
muayyen bir tarihi bu l~e ha.sredi -
nl-: ve o gün ıaçınızı hem yıkatınız, 
şampu.van yaptırınız ve hem toplatı
nız. Eğer bu muayyen tarihten evvel 
bir yere davet edlllraentz bu tarihi 
değiştirmekte bir mahzur yoktur. 

Dişçiye niçin gitmeli? 
Dişçiye gitmek lçln dişlerinizin çU

rGmeıılnl beklemekle hata edersiniz, 
senede dört kere dişlerinizi temizle • 
tlnl:r.. Ve bu ııuretıe Uç ayda bir diş • 
çiye giderek yeni haşlıyan çürüklerin 
görülmesine ııebep olurııunuz. KUçUk 
cUrUkler a.z para ile doldunıldutrıJ için 
di~ll'rinlz için !azlıt murafa ihtiyııeı. 
nız olmaz. 

istanbul Defterdarlığından: 
Bilumum Sınai ve Ticari müesseselerle ticaret erbabının nazan dikkati ne: 

1 _ Fe\'kaHide vaziyet dolayısile bazı ,·ergi ve resimlere zam ic_ 
rasına ve bazı maddelerin mükellefi)et me\'Zuuna alınmasına dair olnn 
3828 sayılı kanun 27--5-1940 tarihinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunla ,·ergilcri artlırılmı5 olan veyahut :renitlen vergi
ye tabi tutıılıın maıldelerden kanunun ne)ri larihinıle ınevcutUırı bu
lunan: 

I - lthalalcılar 
J 1 - Toptancı tacirler 
lif - Sınai müesseseler 
I\' - Yüz kilodan fazla kahve ve çay ve on tt'nekerlt'n f:ızl11 hen_ 

ıin mevcuılu olan perakendeciler. 
Ticarethane, mağaza, fabrika, lmolAtbane, ambar ve depolarında, 

şube veya ııcenlelcri veya komisyoncuları nezdinde veyahut sair yer. 
lcrdc mc\'CUt ol:ın malların cinsini, miktarını ve sıldetini. pamuk, yün, 
,.e kıl ınen ucattn ayrıca bir metre mur:ıbbaının sıkletini hu lliını tıı

klp cdt'n giınden ıtllıaren 48 s:rnt 7.Llrfınrla bir heyonnomc ile :\ınat mü
esseseler Gal:ıtada Bolıkpararınc1a Muamele ,.e lstihlCık vergileri mer
f.:ez şuLe 1 tahakkuk {enlAine, ltlıaHltçılorlo toptancı tar.lrler Ye yüz 
kilodan lazla kah,·c ,.e ç:ıy ,.e on tenekeden faz.la benzin mevcurlıı o_ 
lan pernkenrlecilcr kazanç ,·ergisi noktasından ha~lı oldukları maliye 
"SUbc:oıi tahakkuk şefliklerine, Adalar, Bakırköy, lle)·koz, Sarıyerdeki 
milkcllefler bu kıı:r.:ıl:ır malmüdürlüklerine, hllrllrmeğe mecburdurlar. 
(Bunlardan sınai mfiesscst'ler 2731 uyılı kanun mucibince lstilıtak 
vergi .. 11 n•ukcllef hulunmas:ılar dahi yukarıda zikredilen şekilde be
y:ınnamc vrrecekler ,.e bu brrıınnamere ~erek iptidat maılde halin
de gerrk mamOI halde bulunan, gerc.-k~e hali imalde olan eşya ve me_ 
\·oddın kt.rfc~inı ithal edeceklerdir. l.lunlardun konunun neşri tarihin. 
den holl iın~lcle bulunan maddeler beyannamelere iptidııt nıaılıle hıı
Jind<'ki miklor ,.c sıklete söre ılcrcolun:ıcnktır.) 

3 - Hususi müskirat limillerile !ütün \'e müskirat bayileri de bu 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan tiitün (tümlıeki ,.e enfiye 
dr.hi]) \'C r:ıkı, konyak, likôr, şampnn~·o, viski, şarııp ve hira gilıi ln
hl ar ııllınıl:ı lıulun:ııı m:ıddcleri clikct fıy:ıtlarıııa göre cins, ne,•i ve 
mlkt:ırını hır beynnnme ile hu ilanı tokip eden günıleıı itibaren iki gün 
içinde nıh,~t tezkeresini aldıkl:ırı lnhlsarlor İdaresine lıildircccklerılir. 

4 - Kıbrıt l nhis:ırı işletme şirketi acenteleri de k:ınunun neşri 

tarihinde ellerinde bulunan kibritlerle ç:ıkmnk tn~larının miktarını 

bir br:ronn:ıme ile hu ınnı takip eılen ııünrlcn itibaren !H !ı:tat içlnrlc 
bulundukları ı ıalıallln lnhis:ır idarelerine hilılirme~c mec-burtlurl:ır. 

5 - Be)·annııme ile bildirilecek m:ıddclcr, F;Ümrük tarife num:ı_ 
ralarile a~:ı/:iııl:ı SÖ'ilcrılmiştir. 

A) Benzin 'e benzerleri (gümrük tarife numıırıı~ı: 695/8) 
B) ller nevi k:ıhve (gümriik tarife numıırosı 208) 
C) Her neYi <: y Cgümriik larıfe mmıaruo;ı 213) 
C) ilam l:nuçuk, her ne\'i l:ıstik ııyakkııbı, çiznıe şo~on \'e k:ılo,_ 

lıır, ,.e bıın l:ı rın ı.:ü'clıcrkn, lı:ı l:ıta, ebonit l"e volkan ill<'n l"e sun 'l k:ıu
ı;uk m:ımül olanları, J;i <;tik boru Ye 16-;tiklcn mnmı'.ıl elektrik le,·a7.ımı, 

ccrey:ını clektrıkııle mfrr.t:ım<'I tel \'C kablol:ır nakil \'O<;ıt:ılnrın:ı nıııh

sın iç ,.c dış lckcrlck l"ıo;lıklcri, k ııcuklan yapılmış lıo:r.ır c~yn Cııiim_ 

rük t:ırlfe ntı'n:ıral:ırı: "'°· 441 • .ı.ı:ı, 41i, HS ,.c !158/lt) 
IU Tabal.lnnmı' horn 1ı 'e boyao;ız her nevi deriler, her ne\'i kö· 

sele ,.c s ın'I klı~cl<', demlen ~npılmış hazır cşy:ı (giimrfık tarife nu
marnl"rı: 7:i, 76. ii, i8, i!l, Rt, 82. 83, s.ı, 85. 86. 87. 88. 80. 90. 91. 92. 
!13 ve 041 

Fi lfor ne~i pamıık ipllklcrı, pamuk men5uc:ıl ,.e p:ımukt:ın ya
pılmı' hazır e~y:ı (siiınriik t:ırifc nıımıır:ıları: 366, 3fii, 31i/l, 31;0, 3i0, 
371, 3·2, 37~. 3i4, 3i5, 3iG, 3i7, 3i8, 379, 380, 382. 383. 38i. 
385, 38G, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395. 396. 397. 
398. 39!>, 400, <401, 402, 403, 404. ·405, 406, 407. <408) (377 nııma_ 

rayo giren \'e melr«" ınıırahbaının sıkleti 100 Rramd::ın yuk:ırı olan p:ı. 

muk meno;ucotın hil<l irilmc~ine lıızum :roktıır.) 

G> 111'1' nl'vi \'İm \'e kıl iplikleri l·iin l"C kıl mcn~ucııl, yiinrlen ve 
kılrlıın yapılmı, h:ır. r c~\ll (ı:ünırük tarife numaralı: 102. 103, 104, 
10G, 108/1., fl, 10!1, 110, 111, 112. 113. 114/C, Z, 115. llG. 117. 118. 
1Hl, 120, 121, 1:2, 123, 1~4. 125, 12Ci) (101i ııumnronın B ,.c C 
ııozhyonlanna sıirl'n ) iin mc·n~urııtl:ın eni 140 santimden n~:ığı olmı. 
yan ve lılr mt'ltc,inin r:ıhrik:ıd.ı toptan ~olı$ (iyntı. metre mıır:ıhhaı 

fl00 f;rom:ı kadar olanl:ırda 220 \'C 600 gnımd:ın fıızla olanlardn 2i0 ku
ruşu Set"mfyenlt'rln lıllrlfr'İlnlC~lnC lüzum )Oktur.} 

H) Buk•ilmcm·ş hont ~rck (<;un'l \'e tobii) her ne,•i ipek lplildrri 
(lora halınde. ·nOfrcd:-t iiT.er,. ~:ıtılabllerek hıılrle 'HY:l sair her nt!vi 
şekillerde ı;un'i ,., 1ohıt} ~un'i ve t:ıhil ipek mensucat ile ~ıın'i ,·eya 
l!ıblt Jpekten h~zır ,.~, ıı C "İİMrlık tnife numnr:ılım: 129. 1.11. 132 
133, 13ı. 135, l'lfi, 137, t:l). t:ırı, 142, 143, tH. 14:i. H6. 147. t :9. 1:i0) 

lı J::ılı:mıllan k:ır:ı ,.e tıe\ z hib«"r. Hni hah:ır. zencefil. kar:ın
m, larcııı, n t:ırçın riçl'1i (clüğiilmÜ.$. ılöffülmeml!ı) lr,iimriik tarire 
nıımar:ıbn: 236, 239) 

.1) Terkip yolu lle !'ide edilen pliı~tik m:ıclıleler ,.<' hıınlnrın m:ı. 

mull\tı, bıınlar o;ellüloil, gnlalil. h:ıl:nllt, sun't recine ı::ibt modclelerdir. 
Bunlıırın ham. kül tr. ltvlı:ı, ruht•k, yapr:ık. ct'ril halinde.. ol:ınl:ırı, iiıcr· 
lerl cflAlı, 'lırlı. kab:ırlmılı ... ll!ılı ı::ihi satıhları ('<ılı5ılınış olnnl:ırı "<' 

bunlardtın mıımôl tıır.1k, lı:ı-;ton \C !':em.,lyP h:ı~lıklıırı. ,;ignra :ı~ı7.Jıj::ı. 

lııb:ıkaoıı, ft'"hlh, f'lt•kır·k mii<'C'rrillnri ve em'l:ıli m:ıddeler nrsiye ti\· 
bldlr. (Gıimrük 1:ırirc num:ır:ı.,ı: ~81) 

K) Mobilyacılıkta mü,tamel kaplamalık ağaç (yaprak, ,.e ,erit· 
halinde, kalınlığı altı milimetreye kadar olanlar cilllı, bo~ alı, resinı

lı ol:ınlor dnlıil) parke tahtası ,.e kontrplfıke tahtalar (cilalı, boyalı, 

kakmalı ,.e resımli olanları dahıl) (gümriik tarife numar:ıları: 285, 286) 
L) Abajur ka~ıdı, kopye ,.e yan çoğaltma kl\ı}ıtları, c:ım klığıclı, 

sinek kağıdı, turnosol kAğıdı, YC sair miyar klğıtları, yağlı, parafinli, 
mumlu, gliserinli, zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albominli, kollod· 
yonlu ve em~ali kl\Aıtlar, duYar k!ığıdı ve mukavnlan ve ~eridi ve sair 
kaplamalık kiığıtlar, kfığıt ve mukan:ırlan mamıll eşr:ı (ı;ıiiınrük tari
fe numaraları: 326, 330, 333, 334, 338, 362, 363) 

M) Keten, kendir, manilA kendi~!, jilt ve sair iplik imaline vey:ı. 
dokumaya el\'erişli neb:ıll maddelerden mamOl ve makara, çile yu_ 
fllak, znana ve ~aire ,eklllerlnde mfifreclat üzere satılabilecek hale 
getirilmiş iplikler (ka~nrlı, ka~:ınız, boyalı olanlar rla dahill sicim, 
ip halat (katranlı, boyalı, madent tellerle mürellep olanlar da dahil) 
paspas, her nevi keten mensucat (örme kuma'jlar da d;ıhil) cl:ıntell\ 
yapı,tırma, işlemeler ,.e ı,lemeli harclar Ye ~eriller, pü~kül, diiğme, 

nenk, kordon, işlemeli olmt)'an .şerit ve hartlıır ıibl şeritçi ve kor
lııncı eşyası, kelen, kendir ~·c saireden mamUI hazır e~ya {gümrük ta· 
rire numaraları: 413, 414, 420, 421, 422, 423, 426. 427, 428. 43ıH 

0) Yere sermeğe mnh<ıu<ı linoleom kaptolik:ın muşambaları ıhı· 
var, rar, <ıofra ve mobilya örtme~e ve kaplamağa mahc;u, mu,amba_ 
lnr, muşambadan mamOl hazır eşya (gümrük tarife numaralı: <452. 
453, 455) 

P) Çini Ye por,elenden dö,emelik tıılUa. banyo ve kurn:ı. tava· 
ho, ördek, abdesthane takımları, havan, kapsol, soba \'e ak~:ı111ı, lırr 

ııe,·i toprakt:ın <ıu süzgeci ,.e akc;amı, çini ve porselenden <ıofra, tu
\";ılct takımları, <ı~lon e~ya<ıı, heykel, çiçeklik ve çir:ek YC sair nınmu. 
tnt, tini ,.e porselenden elektrik aletleri ve nk-1amı (giimriik tarife nıı. 
m:ıralnrı: 483, 484, 485, <486, 487, 488, 490) 

H) Şişe, damacana, kavanoz, ayna ,.e ma!l:ıt:ı camları, otomobil 
,.e s11ireye mah<ııı<ı emniyet C'aınları, ayn:ı, rotol::r:ır cııını, camdan 13m. 
ha karpuzu ve nbajurları, elektrik ampulleri. <ıaat C'anıl:lrı ve <ıa:ıt tcr
tlhııtını haiz s:ıir ııliit camlarJ, camdan, mineden ve cam1a,1ırılmış por. 
!lelenden diiğme, boncuk, sigara :ıitızlıAı bilezik, kiipe. tec;bih, )"ii liik 
,.c s:ıir eşya, ~ofra, tu,·alet, ı;alon ve yazıhane için ı-:ımcl:ın mamul ,,. 
ya ıtiimrük tnrHe numaraları: <494, <49R, 499, 500, 501, 503, 503, 507, 
:'ıto, 511, 512. 515) 

fi - ~föclıleti içincle heynnnııme vermeyen veyahut men·ııtl:ırını 
noksan bildirenlerden lıeyonname~ini ,·ermedikleri ,.t,·a nokc-.an hil. 
dlrdlkleri maılclelerin l"erıri<ıl he, kat f:ıT.l:ı'lile tnh~il rılile<'ektir. 

7 - Beyannamelerin k:ıhulii için tayin olunan mliıldetlerin h<'~:ı. 
hınrla a~ağıdnki noktaların behemeh:ıl n:ı1nrı ltihare ıılınma<ıı "e be
yannamelerin hu mfıddl'I ltlncle ,•erilmec;i liizımrlır. 

A) ltha!rıtçı l:ıdrlerle toptancılar n 'lınnt müe<ı'lı>~eler çav. knh'"e 
,., benzin <ıalnn perakcnrlr.riler için '·erilmi' olan 48 ~aat nıühl<'I hıı 

llilnın )·:ıpılclıi:tını takip Nlrn sıiinün me!l:ıi ,:ıntinden lı:ı~lıımak üzt're 
il1:iincfi ıtünil 'labahı me'lai M:ıtinrle biter.ektir. 

BJ İnhisar boyilerile müskirat iıınilleri için tayin edilmi~ olun iki 
giin müddet iıtının yapılclı~ı günü tııkip eden günün me<ıai saatinılen 

bıışlıyarıık ikinci RÜnü :ıkş:ımı meııai ":ıatinrlc biteceklir. 
C) Kibrit ~irketi acenteleri için .:H aallik mühl~l il:\nı t:ıkip t>ılcn 

gfiniin mesai saatinclen başlıyarak daha erte'li giinü !labahı mesai sa· 
ııtincle bilecektir. 

Al!ık:ıdarlıır<':ı bilinmek Cizere ilfın olunur. 
NOT: 
1 - \'"ri lecek beyannamelerin hlık l"e sillnlhlen drt olarak m:ı. 

kine ile l"eyıı mfirekkepli kalemle normal eb'nttaki kfı1ııllara yozılnı:ı_ 

sına "" :ışa~ıdakl nümuneye Röre lan:r.i nı edilme-;inc rlikk:ıt olun_ 
molıılır. 

Mükellefin Suht' 
lle'.'lnp ~o. ım 

~falın bulun. 
du~u mahal: 

~ra!ın 

!\C'v'i 

Mües~eseme ait 
yerlerde I I 

. . . 
ı~ım: 

t~: 
Adresi: 

• • Şuhe'li tahakkuk Şt'flij:(ioe 

fleyannnmenin \·eril
ıliüi tıırih: 

Tic-art e~:ı. 
\'ün ,.e p:ımuk 

"a sı•irc mik_ Kilo lzoh:ıt 
nen~ur.alla 

melro nıurııb
haının ııık
leli: 

tarı: 

l'fetro, rlü:zi. 

ne nrlct '"' 
~:ıire) 

miktıırı: 

imaltıthane, depo, m:ığaı:ı \e yazıh:ınemlc ~air 
tarihinde mevcut bulunan istihlak ,·ergi:\İne 

müfredatile gö~terilmi' olclu#lınu bildiririm. t:ıbi maddelerin yukarıda 
(Pul) 

Mües~ese ı.ahihinin a1:ık 
hü\'iyeti l"C imzası: 

2 - Hususi müskirat amillerile, tıitün Ye mliskirat hayileri Ye kib
ril inhisarları işletme ~irketi acenteler inin kullana<'aklıırı beyanna. 
nıcler lnhi~arlar idaresince lahı \"e ih:r.ar edilmiştir. Amil, bayi Ye a. 
centaların rneık\ır ıdarelerden tetlarik snretile bu beyannameleri tan
ıiın ,.e tevrli etmeleri lazımdır. (4397) 

G3020Cb 0~~[!.f] 
KAIDI N 

1 1 . Dilimiztt nakled~ Mu 

Hikmet doktorun •Özünü ta
mamlamasına meydan vermedi, 
soğukkanlı ve hakim tavrını tek" 
rar bulmuştu: 

- İş açıkça meydanda, dedi, 
bu bir intihardır. Evet bir intihar, 
kimse aksini isbat edemez. 

Doktor Bedri, ayaklarının u· 
cunda yerde serili duran cesede 
şüpheli şüpheli bir bakışla bak· 
tı, sonra: 

- İntihar mı? dedi. .. Öyleyse ... 
Esma birdenbire yerinden kalk

tı. Divanın üzerinde duran bir 
eşarpı aldı ve Bahanın üzerini 
örttü: 

- Onu böyle yerde bırakmak 
doğru değil, dedi.. Kaldınp ya· 
tağına götürseniz.. Nede oka 
Topuzoğlu ailesi efradındandır. 

Doktor atıldı: 
- Hayır. olamaz .. Polisin ve 

adliyenin onu bulduğumuz vazi· 
yette görmesi lazım .. 

Hikmet eski noktai nazarında 
ısrar c-diyor: 

- Polis de. adliye de bui~in 
bir intihar olduğunu kabul ede· 
cektir. 

Doktor Bedri çok muztarip gö· 
rünüyordu: 

- Bu iş sizin gibi beni de ür· 
kütüyor, Hikmet .. Ailemizin ismi 
dedi kodularda dolaşırsa hep ü
zülürüz. Fakat bu iş bilhassa si
zin için fena oldu. Zira Baha ile 
ailemizin diğer fertleri arasında 

geçimsizlik olduğunu herkes bi· 
liyor burada ... Evet ben de ... 

Hikmet itiraz etmek, bir şeyler 
söylemek istiyordu, fakat doktor 
mani oldu: 

- Evet .. Ben de bi!~yorum ki 
onu siz öldürmediniz: fakat her· 
kes ne divecek? İsi mi\-nkün ol' 
duğu kad,ar dedi kodusuı kapat
mak için elimden geleni yaparım. 
Fakat madem ki siır bu işe inti· 
har diyorsunuz.. Öyleyse rovel· 
ver nerede? 

Hikmet: 
- Burada, dedi. Buradadır, 

burada... Ama harada olması 
lazım ... 

Hepimiz yeri, masaların üzeri· 
ni, ölünün etrafındaki herşeyi 
bakışlarımızla aradık ve cesedi 
ilk gördüğüm am hatırlamağa 

Ç3lıştım, Cesedin yanımla roveı· 
ver yoktu. Buna kat'iyen emi· 
rıim. 

Aliye: 
- Hayır, dedi, bu bir intihar 

değildir. Bahayı öldüren bir hır· 
s:zdır. Muhakkak böyle .. Bir de
fa kasayı muayene edelim hele ... 
Biliyorsun ya, Hikmet mücev· 
herler oradaydı .. 

Aliyenin arkasından hepimiz 
tekrar odaya girdik. Çok eski 
bir modelde. kocaman bir kasa 
duvar içindeki bir oyuğa yerlef 
tirilmisti. Fal:at kasayı gözden 
saklam"ak için hiç bir tedbir atın· 
mamıştı. Hepimiz bakıyorcluk, 
Aliyenin telaşlı elleri kaı:anın ü
zerindeki rakamları yan yana ge· 
tirmeğe uğraşıyordu. Nihayet 
anahtar döndü, ağır kapı açıldı, 
biz de ıztırapla kasaya doğru e
ğildik .. 

Elmaslar kasada yoktu, Aliye 
mahfazaları birer birer açtıkça 
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Günlük bulmaca 
Soldan ıı;ap n~ yukardan a11a~ı: 
1 - Bir renk * Avrupndn. bir şe. 

hlr. 2 - Belli * Bir Alet * Bir sesli 
hart. 3 - Hint beyi * Siz * Ummak
tan emir. 4 - Valide * ÜtUlcme AJc
tı. 5 - lskal!lbllde blrll * Şahuı, kim· 
ııe. 6 - Dudak '* İçiler * İdrarda bu.. 
hınur. 7 - Fena dPJtil * Acemce bin. 
8 - Yemekten emir * Bir meyvıı. * 
Uzaklık blldirlr. 9 - Zamir * Bir yıl
dız «- Bir har!. ıo - Nihayetsiz.. 

29 ?fo. lı buhrmc.am.u:m halli: 
Soldan <Q\l'a: 
ı - KUtUpbane, 2 - İzale, BakU, 

3 - LUzuınsu:ı:, i - Oltmbos, At, 5 -
Mey, E!Uslll, 6 - Enaz, tnuev, 7 -
Nil, VA!!, 8 - Riıo, Emelin, 9 - El, 
A vuç, Ye, 10 - Hıı.zine. 

Seyahat notları 
va hikaye 

Yazı çokluğu dolayısile kona· 
ır.adı. Yarın devam edeceğiz. 

içlerinden renkli kadifeler ıırıtı' 
yordu ; AH ye: • 

- Bundan emindim, dedi, bu!! 
dan emindim. Mücevherler burl' 
da yok işte.. Bu bir hırsız1ı1'·: 
Hırsız burada mücevherleri çı1, 
makla meşguldü, Baha i§itti, ara 
ya girdi, hırsız da üzerine atef 
etti ve k:ıçtı. 
Düşüne diiJüne mağrur ve a 

sil bir tavırla söylüyordu, soor• 
kırmızı maroken bir mahfaza}1 

göstererek: .. 
- Bunda, dedi, annemin gelırl 

lik tacı vardı. . 
Bütün çehreler korku ve deh. 

şet ifadesini yava~ yavaş kaybt 
diyor, yüzlere sükunet geliyordll~ 
Yalnız Canan soğuk, kaskatı dil 
ruyordu. Doktor Bedrinin bakfj< 
tarı Hikmetle karşılaştı. do~t~. 
ağır ağır başını salladı ve ııulc 
netle: ·ıı 

- Evet, dedi, bu iş Aliyerı• 
5 anlattığı gibi olmuştur. Herk~ .. 

Topuzoğlu ailenin kıymetli J11il. 
cevherlerini bilir, bunların çalıflıı 
dığına inanır. Fakat Bah~~
kendi kendini öldürdüğüne ıcı 
r;e inanmaz.. ·re 

Hikmet yeniden ve birdenb1 

telaşlandı: 1"l 
- Fakat bu mücevherler, ~ 

aile yadigii.rhrı nerede? Bu C1 J\ 
cevherler bir servetti adet5 .. O t .. 
lan herhalde tekrar bulmalıY1,;o 

Doktor neş'cli nef eli ce~ ' 

verdi: • i· 
- Bu, polisin ve adliyenin '!r· 

dir .. Buluncaya kadar ararl , 
111•' 

Hele bir kere tahkikat başlaS le 1 

- Ta:1kikat da mı yapı!a~~r ~ 
- Tab:i değil mi ya? Bır o ui~ 

h:itlisesi, ister cinayet olsun·11ıci ter intihar. mutlaka ;;.dit ta 
kata mevzu olur.. ·ı 

Küçük od:ıdcı uzun bir seS51 dı· 
lik devam etti. Pencere ka~ahY'JıiC 
Dı~arınm ~sl::rinden i~erıY~11ôl 
bir ~ev girmiycrdu. ~u · .,,e 
hiç ki;nse ya~amryor. hıç ıctı'tı'' 
nefes almıyor, denebilirdi. fa tıif 
bu ses::;izliğe rağmen odada rıtı\ 
konuşma vardı .. Ağızla söyle cW 
ve kulaktan dinlenen sö~!e~rı'e· 
ğil, herkes düşünüyor, duşu •ef 
sini gözlerile anlatıyordtı· \l ıcı' 
sizliği ilk bozan Aliye oldtl• 111ıı 
mıldadı, kolunu uzattı k~tilr 
kapısını kapadı. Bu k~panı~ 9 ~ı· 
bir: gürültüyle sessizliği rfl 
Aliye: . t ııs 

- Demek, dedi. Tahkıl<• 1rı' 
yapılacak. Bize bu tahkikat 

9 

d ., . 
sında neler sorarlar, Be rı ·&içi' 

Bedri parmaklarile siyah 
rını düzeltti : Jco' 

- Cevap verilmesi pek de,. J}e .• 
lay olmayan b~rtakım s~a til'' 

Sıcağa rağm~n Aliyen;rı pr•~ 
diğini hissettim. Hikmetin t 0 

t(lo 

rengin<lcki yüzü b;..ı sefer de 
rarmı~tı. . 

Aliye : ıal'I" 
- Polis ve adHye iı:e bafi Jc ~e 

cian evvel kütüphar.eye g:t'~ı/ 
aramızda konu~sz.!t nasıl 
dedi. ro"r)' 

Bu cümle çokderin ve it'ı 
ltydı.. Geniş kütüphaneye g 
ken ben de arkalarındaydıt1'J. . 

Aliye: J3~r" 
Söyleyin bakalım. 

dedi bize ne soracaksınız? 
• • ıfo' 

Bedrı: ~tıl ., 
- Bir roktayı anlamı) ()11 

dedi. Herbirini::in hadis.e~·~ ,ıii11 başka bir fikri var. birinıtı JJ 
lediğini öteki r.akzcdiY01

" ıl' 
neden? 111' 

Aliyenin kaşları çok canı 
mış ~ibi kalktı: eJı1? 

1
• 

- Neler söylüyorsun ~ ,ııı 
Hikmet mendilile ev:'! .,e: ·~ 

nı, sonra dudaklarını sıl?\e<Ji~~fl 
- Şimdi öğrenmek 1'al'' ~~ 

bir nokta var, dedi. Balı !'>' 
olarak içimizden en s0~.ra 
gördü ve ne vakıt gördu. 

Aliye cevap verdi: ,., (J 
- Eugün yemekten s0rı ~1~11' 

nan benden evvel odadan ,il 
öyle değil mi Canan? ti ) e 

.k et ' tc 
Canan beşiyle tar;dı . ~!. 

zünde hala kanı soğuk bl' et~~' 
vardı. Aliye r;özüne devaf11 •ftllıı 

- Canan otomdJille ç~tıl';e 
~ çı il 

gitti. Davut A li balıga t:>ef1 j!' 
Daha da dönmediler.,, ıı• 'r.i 
"zayıf çocuklar yurdu p tı'I" 
tim. Canan dönüşte uğrarzıctltııı' 
aldı ve Emine Ana rnu~,ıde ~' 
sel kavnatıyordu. şu ~,tı' 
y;ün öğleden sonr:ı evdtı ıctıt• 
hırsızdan başka kim se y<> 

Hikmet itiraJ: e tti: safı:, 
- Hayır, Aliye. dedi. t dz;rt 

dikleriniz tam değil. gaa 
1
, 

be:ı de bu eve g elditn· ı-ıiJCi11e 
Aliye yavaş yavaf • , 

doğru döndü : etöit111 

- Sizde mi buraya g ) 
Bahayı gördünüz m ü? .ıı''" 

( De• 


