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defli muharebeler 
Fransızlara göre, F landr muharebesinin, harbin istikbaldeki 

inkişafı üzerinde büyük tesiri olacak 

Son muharebelerde 200 · 
bin Belçika askeri· öldü 
) l>aris, 30 (Huıuıi) - Flandr cephesinde vazi
t et !ter zamanki gibi naziktir. Kral Leopoldün 
~~llJrıinden sonra Almanlar mülhit bir kuvvetle 
\ı' \i~tefik kıtalar üzerine taarruz etmişlerse de 
~i!f ette bir inkipf hasıl olmamııtır. Sahile doğ
~ I' y'ol açmağa çalışan müttefik kıtalardan 
le ~~ral Priu ... idaresin~eki ordu düıman kuvvet
of 'tiııi Yannaga ve aahıle yaklaımağa muvaftak 
L_~llftur. General Blanıar ordusu mücadeleye 
"'4lllraınanca devam etmektedir. "htf ransız donanması ıimali Frama ve Belçika 
._\tırrılerini tamamen emniyet altına almıtbr. Do
tlo" anın bombardımanı ve hava kuvveti sahile 
~e lru çekilen İngiliz ve Fransız kıtalannı hima
~ektedir. 

'--" =I 

Musolini 1 SOVYETLER 
1 1 Moakovaya giden 1ngi-
~8ya 2 hazirand~I Iİz murahha~ınt kabul 

ararım bi 1 direcek H.Uo,,_ e:~:'.:: Crippo'jn 
l>rır· Moskovaya muvaaalatı hakkmda 

ltıatiJc 1$, 30 ( ~.A.) - Bazı diplo· İngiliz gazetelerinde birçok yanl11 
&~ıes!ttUhamrler. ezcümle Epok ve biribirini nakzeden havadisler 

llc1e Tnde .Kerillis ve Ô\T gazete- ı;rkmış olduğundan, TB.M ajansı, 
~l'ttia~ı!. M usolininin halen qağrdaki beyanatta bulunmağa sa 
it~ d1;l§~rvnekte olduğuna ve llhiyettardrr: 
~ bu ertnın neticesini, muha.k- Crippıl'i M08kovaya fevkallde 
tlüıü b' CWnartesi veyahut pazar huauet murahhu arfatile gönder -
t~ ~.ukla bildireceğine işa- mek hakkında lngiliz hilktıme~in 

ır. teklifine eevap olarak, hariciye 
~ * * * halk komiseri, Maiekiyi. ıu ciheti 

,lh.t_·~ . ao (A·A·) - Havaa ajan_ İngiliz bükO.metinin rttı1&10a koy -
~· 
~~Unt önUmlizdeki sah gUnU :!:m:.ı~:; ~:::~ :~· d~"ı:~~~ 

· rtıecUsine ıiyuet edecek - hangi bir oahaı fevkal!de ve ya.but 
lli inal huaust murahhu matile kabul e -

~~· ~U. fıınat almakta olan maha - demez. Eğer lngillz hUkO.meti, ha· 
~ ~ teki müzakerelerin "mU· kikaten, 1ngilt.e.re ile Sövyetler Bir 
t~~~ !tıeeeielerin tetkiki" ne liği mUnaııe:betlerinde mevcut ol -
~~ olacağı mUta.ılaııında mıyan bir değifrne b&kkmda mü -

tadrrlar. zalrPreler yapmak arzusunu göril. 
.\~lto ZİRAAT NAZiRi yorsa, bunu, Moekovadaki büyük 

MAYA tDtv clc;tııl Seed8 ,·.-yahut da eğer Sf"cds 
~ G OR değiştlr!le1.•kse onun :yerine MO'J-

>ll.lt in&, 80 (A·A·) - Alman zi- kova büyUk P.lc;iliğine tayin oluna· 
ttı12ı:;:ı1rnırn 6 haziranda Romaya ca.k hs.şka bir l&hıa vaartaaile ya - J 

beklerı.ilınektedfr. pabflir. 

Dünkerk ve sahil boyları Fransız donanma-

cephesine sevkolunmaktadır. Alman tayyareleri 
sahilde Borderli tamamen tahrip etmiılerdir. 

· ALMAN' HA \ r A F1LOLABI HOlltM SURETrE' 
/ HASARA ,UGRATILDI 

Paris, IO (A·A·) - Askeri ma.bafil, FlaJldieı'daki ha~kAt 'tnuc· 
kmdaki mUtaJAalarla birlikte büyük Brltanyadaki hareket üaleinden 
hareket ederek mütemadiyen ıAlman kuvvetlerini iuç etmekte olan 
İngiliz tayyarelerinin faaliyetini medhüsena etmektedirlr· Müttefikle
rin tayyare da!il bataryaları ile avcı tayyareleri, Alman hava filoları
nt o derece hasara uğratml§lardır ki, yüksek Alman kumanda heyeti, 
ilk defa olarak Alman tayyarelerinin faaliyetleri hakkmda biru ke
tumiyet göstermek mecburiyetinde kalmıştır. 

Diğer taraftan Dünkerk açıklarmda müttefiklerin deniz kuvvet· 
• leri, Fransızların. müstahkem hatlarının mUdafa!ma iştirak ve tahliye 
. ameliyelerini hlmaye etmektoclit;ler . Daha ileride cenubu garbi istika
m~tinde Calaisde Fransızlarla İngilizler kah&amanca harp etmekte
dirler. 

BELÇİKA ORDUSU~UN ZAl.İATI 

Londra, SO (A·A·) - Taymis gazete8i Belc;lka ordwıunun tesli
minden evvel Kral Leopold ile ıörüşen ve müttefiklere mlilaki olmağa 
muvaffak olan yüksek rütbeli bir Belçika zabitinin beyanatını neeret
mektedir. Bu zabit §Öyle demiştir: 

"Kralın tavrr ve hareketinden ve krtaatm vaziyetinden ordunun 
teslim olacağını anlamak mümkün değildi. Pazar akeamı kralı gördil_ 
ğüm zaman milletin rztırabmdan müteessir olduğu yüzünden anlaşıl
maktaydı. F8kat, söyledigi sözlerden .Belçika ordusunu teslim olmağa 
icbar edeceğini anlamak mümkün değildi· Ben de, diğer, Belçika za
bitleri gibi, ertesi günü bu haber etrafa yayıldığı zaman inanmak is
temedim.'' 

Zabit §unlan ill ve etmiştir: 
"Üç hafta evvel Belçika ordusunun me\•cudu 750.COO ki§i idi. 

Bunla.mı 400-000 ini, ilk hatta çarpışan muharipler teşkil ediyordu· 
Son muharebe neticesinde ilk hat efradından cepheye gönderilebilecek 

olanlarm miktan 200.000 e ·inmişti. (Denmı 2 nci ıayfada' 

Malta' da ilıtiqati 
bir tedbir 

Malta, 30 (A.A.) - Vali vekili general Dob
bie dün aktam rady.o ile Malta ahalisine yan n 
sadece bir ihtiyat tedbiri olarak mekteplerin ka
palı bulunacağını bildirmi§tir. 

OY"'ıtyan para,ütçü askerlek" biı 
eraz.iyc inerken 

eopold 
ihanetini 

.evvel 
uzun zaman 
hazırlamış 

VeJgandın tavsiyelerine kulak asmıyan 
, sabık Kral, kabineyi" değiştirmek 

va yeni bir hükOmet kurmak istiyormuş 
Bükrcı, 30 (A·A·) - Resmi Romanya mahfilleri, Belçi.kadaki hL 

di'leler karşısında tam bir bitaraflık muhafaza etmekte ve gazeteler, 
ajans haberlerini neşir ile iktifa eylemektedir· 

Univrsul gazetesi diyor ki: 
"Bizim için Kral Leopoldun kararını tefsir etmek zamanı henüz 

gelmiş değildir· Vakıaların kendi mfınalan vardır. Ve kelimeler buna 
· bir şey ilave etmez." · 

Almanya 
. 

Yarah askerlerden 
bir kısmını Varnaya 
gönderecekmiş ! 
Sofya, SO (A·A·) - Almanya, 

Bulgar hükl1metinden, bu yaz Ka
radeniz ilzerinde Varnaya birt-0k 
turist göndermek için müsaade 
istemiş ve BuJgar hilkQmetl de bu. 
nu kabul et.miııtir· Bu turistlerin 
birk~ bin yaralı asker cılaca~ı tah 
min edilmektedir· 

1 Paris, 30 ( A.A.) - Havas <r 
jansı bild iriyor: 
Şimdiye kadar düşünillebilenin 

aksine olarak, kral Lropordün i
haneti, yalmı askeri bakımdan gö
rülmemelidir. Çünkü evveke dilşü 
nillmiiş ve organize edilmiş bir hi· 
yanet karşısında bulunulmakta· 
dır. 

Anlaşıldığına göre, kral, seneler 
denberi, iğfal ettiği nazırları, vası 
tasile sarih surette şahst bir siya. 
set takip ediyordu. Harbin bidaye
t inde. kral, her türlü temasa mani 
olmak için, nazırlara llelçika ara
zisinden çrkmağı ve Fransaya git· 
meği meneylemişti. Mütecavizi 
tak1:>ih için radyoda nutuk söyle
~kten istinkaf etmis ve Belçika 
hükumetinin Fran~ız makamları 
ile anla~malar akdine ve tahliyeyi 
hazırlamağa matuf her türUl mY39 
setin aleyhinde bulunmuştur. Kral 

(Lutfen eayfayı çeviriniz) 
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rU!SkalE mütt&fö.D<D~ır~ ~ürr©ltDe 
tayyare ~esDftffi1ü üçftfil t~dbö1r andı 

RUSYA 
Litv:1.ngaga niçin 

nota verdi? 
Lltvanyadalc:i Sovyet askerleri esrarengiz 

surette kayboluyormuı · 

r ank li~asına ;nansup iki l(ızllordu 
erinin başından geçenler 

Kaunıu, SO (A·A·) - M91!kova radyoııu tarafından neşredilen 
'hir haberde Litvanyanın birtôk Sovyet asker ve z:ı.b;Ueıine fena mu
-.mele etmekte olduğunu bildirmektedir· 

1 Molotofan Litvanyanın Moskova sefiri NnU:eviciui.s'e bir nota 
;vererek izahat talep eqntş olduğu ve sefirin Kaunasa gelmesinin bu 
mesele hakkında Urbsys ile g<Srüemele lUzum görmesinden ileri gelmit 
olınaamın muhtemel bulunduğu tahmin edilmektedir· 

1 MoskO\'ll, 30 (A·A·) - Tas: ------------
1 Sovyetler Birliği hariciye halk tarikilc kaçmağa mnvaf!e.k olınuş. 

tur. 
komlaerllii apfrdald tebllli n~ • Fevkalade ~·orgun ve bitkin olan 
.. QtmJotir: " bu lld Kızdordu orlnln hali, marus 
l &vyet • Lltvanya karııhklı yar kaldıkları s$ır yo::t · :u~lnrt gös
kımı paktı mucibince Lltvanya Cum tcrmekted.ir· 
~urlyeti arulaiııde yerlettirilmJt Bundan ba§ka ~u valta da olmur 
~vyet prnlsonlarmdan bir çok tur: 
askerlerin kaybolmalan valcalan Butaev isminde rütbeli bir Ja. 
JaydedllmJttir- Hariciye haJlt ltomL 

Uilnhı elindeki mevsuat, bu kay nlordu mensubu, şubatta kaybol· 
lmalarm Llt.vanya hllkimıeti or _ muştur. Butaevin aranılması hak-

kında Sovyet kumandanblmm 
hlmayeal altmda bulu - talebine ceva~n. Vilnodaki Lit-

F
n bam efhaa taratmdan organl • 
edllmit olduf'Jnu ptermckte • vanya makamlan, Butavin 12 ma

r· yısta yakalanmak üzere bulundulu 
Bir tank livuındA toför olan Kı- bir sırada intihar eyledilini bildir 

~
ordu eri (:mngonets, ıs ma • mi~erdir. Bu münase~tle Litvan
ta cU.Uta!'llmG.m kaybolınut ve ya makamları, ölümün aiıa Slkr 
may115ta d<innıüttUr. Şma~ 1.an bir tabanca ile vukua geldili

in kumandprıl,t• wrdlji ifade • ni de aöylemi,terdir. Fakat cesedin 

e göre, ko3ndlal 18 mayısta ya • :ua== e~~~= 
~lanarat Ye m~hul bir eve g6 - Litvanya makamlamım diler br 
~rUlerek orada ')'tldl gUn bir mah 
!Rne lı:onmu:stu: .. Blrlı:ao g11n ken • = da' teAt halinde tecelli et-
~. ne ~mek ne su varllmittir- Bunlardan başka. Litvanyada 
llınavgonetsl kaldıranlar, aınm teh iti Sovvet askeri daha kaybolm•• 5tfdi altında kendfalnden, tank li • 'J ..,, 

hmnm Yulyetl ve ılll.hlan hak • tur. 
bda matfım&t a1mafa tepbbila 25 mayısta, hariciye halk ko-

~
tmıeıerdlr. 2!S maym ceceai, Şma· miseri Molotov, Litvanya cum

_._, ı. • .ı.ıı ld··~· hal hurlyetinin Moskova elçisi Matke· 
ıoııeta. .,._.eri "'""6 ° ,.... · vicius \'3Sıtasile, So\'Yet hükQQme-
e.~:;.anna ıeUrilmfe '"sa. ti namına Litvanya hükQmetlne 

• Aynı tank llvaamda eottir Km • bir deklarasyon yapmqtır. Molo
~u ert PbareeY, 24 mayıs gUn!l tov, bu dek1Arasyonda kaydetmit
•P.Ybobnut •• :n maymta eUaüta. tir ki Sovyet hükfuneti Litvanya· 
~ danmU,uır. Piaareevln bildir- hlarm böyle tarzı hareketini, So..
~· göre, 2i mayıs altşam.r, bir yetler.birliğine, vahim neticelerle 
·.utn.nya piyade alayı ko~e.n • dOlu bir tahrik olarak telikki et• 
tm da bulunduğu kamyon parkm. mektedir. Sovyet hükQmeti, Lit. 

8 klfl tarafmdan Uzarine hU • vanya hükfunetinden, bu tahrik 
m edilmiıttir. Hl\cum edenler, P1- vakalanna bir nihayet vermek i· 
r"9bı aizını tıkıımJflar, bqm1 çin derhal tedbirler almasının w 

· çuvala sokmu~lar ve kcndisinl kaybolan Sovyet askerleri hakkm
~hul bfr semte l!ötUrereılc bir da derha1 a~~tırmalarda bulunma 

'Mı'.ene koyın\lflardır. Burada üc smı talep eylemiştir. Sovyet hüktl 
ün eu11uss ve ekmekeis kal.mlltır· meti §U ümidi izhar etmi§tir ki Ut 
P.i!areevi kaldıranlar. kendiııini vanya hükumeti, Sovyet hükOme-
dit altırda tank livası hakkında tinin bu tekliflerini kabul eyliye· 

"cvap ctm.l~lcr ve bilhassa liva- cek ve Sovyd hilkfıınetini ba~a 
gideceği yer ile allkadar ol • tedbirlere ba.J''Uıınaia mecbur bı
lardrr. i'Pl!ar~ev. hit'" f!U yola rakmt}'acaktır. 

İsviçre uyanık 
. bulunuyor · 

r.ahliyesinin hazırlan
ması icap eden yerler 

tayin olunciu 
·em, 30 (A·A·) - Ordu basku

andanlığı, tahliyesini."l haıırlan· 
ası :icap eden bazı yerleri ve tü
k tehirlerin bazı mahallelerini 
yin eyleml.itir· lJaamafih baş.ku -
:mdanbk, şeraite göre, tahliye 
ip etmemek taramn vermek sa. 

Şarkı Erdunun 
millt bayramı 

i\nkara, 30 (A.A.)' - Sark! Er
düniln milli bayramı rnünasebe· 
tile, reisicumhunmıuz, fchametlQ 
Emir Abdullah hazretlerine teb· 
riklerini telgraflamışlardır. Emir 
hazretleri de t~r \'e tahassüs
lerini reisicumhurum:ua telgrafla 
bildinni5tir. 

Turk- İsviçre 
ticaret anlaşması 

A vrupadaki Amerikalılar Harbin en büyük 
Amerika bar, gemileri 

l -~~ .. akatlade mamleketle0 1 
zaferi 

B~r İngiliz tayya
resi 5 7 Alman rlne. dönecekler 

dermeğe karar vermlşt:r. tayyaresi dUşürdU , ... 1ngton, :1) Cı\.f..) - HUttefik. 
l;ı, ~ ıazıa mıı .... ru::ı 'e tiUra~ıe tayya 
re tes.lml mnk~adı.c Hul, tayyareJe· 
rln K•nada memurlarına teallml ook· 
llne mntenlllk olan ntumnameyi ta.. 
dil etmı,tır. Bundan böyle tayy.ırecl· 

ler hududa kadar tayyareleri sevk ve 
idare etmek hakkın:ı. nıall\c olacak
laı dır. Mlltealrlben tayyareler, Kana
da ••-ulsJne swkoıonı&calctır. Bun. 
dan eonra Amenkalr tayyareciler, hu 
dudu geçecekler ve tayyareleri A vnt· 
paya götUrmelc fü:crc gemilere ır:ıAL 
edıleceklerl Umanlara kadar sötUre· 
ceklerdlr. 

kanunu esasisinin imzasını r8atereıı 
bir tablonun te~hlrl mUnuebetlle bil' 
nutuk .Oylcmi§ olaıl Ruzvelt, bilhas-
1& fOylt demlfUr: 

Bu filo. Treoton k:ın·ıız!Sıil ile iki Loındra, 30 (Radyo, Saat ti) 

•·- TebcU etmekte oldu#1Jmuz Vl'· 
ıdkada parlak bfr aul'ette t&rll edil. 
mııı olan haya ta, be:er tarihinde mis· 
il mesbuk olmıyan bir kuvvetle teca.
vüz cdilmlftir. BugUnkU meraıılm, 
mcmleketjmlzde bUrrlyet meseleslıılD 
asla sönrneın..ı kararan ıalmanusa 
bir vesUedlr . ., 

torpido muhribinden mürekkep olup _ Harbin en büylik hava saferi 
Avrupadakl Amerlkalılan memleket· biraz evvel haber •erUmi~t!r· 
lertııe 11akledllmeterln1 himayeye me· Buna göro, Hava kunetlerimi• 
murdul'Jar. 3 

Amerll>nlılar, Cenovada V~§lnı;-ton Alm!nl:::rla çarpışmalarında 6 
ve Yanhatta11 adındaki gemilere bl. tayyare dü~Urmü§lerdlr ki, bu• 
neceklerdir. 1 nun 57 ıinJ yalnıc bir tek aııtıh~ 

tayyare dfü•Unneye muvaffa!: ~ 
BUZVELT, YENİDEN MtT,Lt muıtur. Tayyareltrlmirn be,..-

M1IDAll'AA TAl!~tSATI sağ salim ilsJerlne d8nmU~. yzl • 
AMERtKA, A \'RUPADAKt TEBA· 
ASiNiN NAKLtNl Ebı.U'& iÇiN 

nLOLAR YOLIADI 

tsrtn:OEK nıı:, sakatlana.91 blr teyyarecln1i' 
Paria, 10 (Hususi) - Relıic~- pilotu, paraıütle Belçika toprak' 

lıaamafih Amerikalı tayyarec!Je. 
rin tayyareleri A vrupaya caturme· 
ğe hakları yoktur. 

bur Ruzvelt mili! mUd&!na i<=ln lırına inrni1tlr. .....,, 
mecUst~n yeniden taheisat lıtiye -
cektir. Bu tahsisat U> milyon ile 
bir milyar do!ar arasmtla olacak· 
tır . 

RUZ\'ELTlN BİR NUTKU 
\'a,ına&on, ııo (..\.A.) - Amerika 

\"atlnstoa, it (..\ . ..\.) - Amerika 
bUkCımetı, Vlnccnneı kruvıu:örU ile 
lkl torpido muhrlblnl Amerika filosu.. 
nu tak\.1ye etmek Uure LiJ:bona gön· 

Mahsur ordu, · Almanları yarara sahile yaklaştı 
( Baıtarafı I inci sa:,•:a::l<1) 1 Le Jour gazetesin<!~ Femand Jar, ezcümle yüksek fırınlar ve çe 

ALMANYA AYNI ZAM.ANDA Laurerıt, insan hayaUanm hesap ilk imallthanelerl, çaklllrken müt
PARIS ve LONDRA UZERlNE etmeksizin feda eden Hitlerin her tetikler tarafmdan mtematil:: bir 

Ml YORuYEOEK ? ne bahasına oluna olsun derhal 1111rette tahrip edilmJttir. Kön:Ur 
Paris, 30 ( A.A.) - llavas: . bir neticeye varmak için ,·aziyeti oca.klarmm büytlk bir kuımı da isti-
Flandres muharebesi, harbın zorlamakta o!duğunu tebarüz etti- tade edilmez bir hale konmu~tur. 

istikbaldeki inkişafı ü::erinde tah· rfyor. Bu gazete, Hitler, 6nümüı- Belçika kendi kendislno yet~n b"r 
min edilemiyecek kadar tesiri ola. deki birkaç gün Arfrnda bu ne- memleket olmadığı IQln, Almanya· 
cak olan esaslı bir muharebe gibi ticeyi elde edemezse, Flandr mu· nm, Belçika halkını iaı:a mecburi -
telakki edilmektedir. harebesini \"C belki de dolayısile yetinde kalacağı bile ilıUmcl ~a • 

Mukavemet edip muzaffer ol• muharebeyi kaybetmi~ olacaktır. bilinde görülmektedir· 
mak, bütün aSkeri muharrirlerin demektedir. 
üzerinde mü!aha.zalar yürüttüklc· Dt):s' GECE YARISINDAN 
ri nokta budur. Bu muharrirler, şi· FRANSIZLAR ALMAN ESlR· SOXRAKt VAztYCT 
mal ordusunun teei mukavemetin- LERINE FENA MUAMELE J'arit1, IO (A·A.) - Havas a • 
den. siWılannı terketmek isteme- YAPMIYORLAR Jan•. dtın 1e9e yarısından. aoyra, 
mekrinden umumun hayranlığını Paris, 30 ( A.A.J _ tdfhbarat aakerl vaziyet hakkında ~~ıaaki 
cidden celbeden kahramanane mü· nezaretinin tebliği: · tefsirleri neşretmiştir: 
caclelelerinden sitayi,Ie bahsetmek· Alman ajansı, bir taraftan, yere Bel~llca ordularının tes1im ohqu, 
tedir. inmeğe mecbur kalan biri teğmen §İmaldeki mUttcflk ordulnrt gru • 1 

Le Journal gazetesinde general biri küçük subay iki .(\iman tay- punu, umumi ıniktanr.ın yarıısm • 
Duval, Flandrlarda Fransız ve İn· )"arecislnin ku~una diıitmi~ oldu- dan mahnım etmlı:ıUr. Fransıı ve 
gili3 ordutannm vaziyetlerinin ta· tunu, diğer taraftan, esir Alınan İngiliz kttalarmm mevzileri, bu su. 
biatile kritik olunduğunu tebarüz subaylarının müttefikler tarafın· retle açılan gedi:;Jcrd~n Almar..!a.
ettiriyor ve Belçika ordusunun or- dan rütbelerine ).lyık olmıyan bir rm ilerleyişi sebcbile, <:!>k kritik bir 
tadan kalkmasından sonra da bu tarzda mu~le ıördüklerini ileri bal almıştır. Almanların r~lı ller
vaziyetin başka tUrlU olmasına sürmektedir. lstih.barat nezareti, leyifleri, Calnis'yo \'O Keme! dağ
kan bulunmadığını illve ediyor. bu iki iddiayı da katt surette tek· larma te~eecüh et.m!§tir· Çok ka· 
Bu arada Almanlar misli görün- Jip eder. İstihbarat nezareti ~ura. Iabaldt ~ehlr1tr mmWcnıı nlan Lil 
memis bir teslim keyfiyeti ümit e- suu bildirrneğe salAhiyettardır ki Rouba~ • Tour _ Celn .. r.ımte.kaet, 
diyorlardı. Fakat bugün a~danmı, bu sözde tarbarlık hareketleri• mü· büylik tehli~e altrncıa.,:ı:r. Frans:~ 
olduklarını gördüler. Fransız ve nasebetilc mukabelebilm:sil hare· kıtalarmın t:ir kttmı, ı :men kıta -
İngiliz askerleri, cömertliği .kolay· ketlerine geçildiği Fransada öğre· lan ara8ınd&n de::ıizc d:>~rıı zorluk 
Wda ibzal etmiyen bir dü§manla. nilirse, aynı tarzda hareket olun. la kend'lerine yol açmnl:ta.dır· Fran 
barikurn.de bir surette dövü~mtk• makta tereddüt edi'miyeccktir. sız kumandanı General Blanchard 
tedir, ve İngiliz kumandanı General Gort 

Le Populaire gazetesi, şimal or. BEJ.,(ltl[ANIN TESUMt AL. bazı noktalaıVa ricaü temin i~in 
dusunun daha ne kadar müddetle MANYAYA MALZEl\IE muhali yapmakta ve diğc.r bazı 
mücadeleye devam edebileceğini noktalarda Alınan ölUlerinin Ustüıı· 

A!nerikanın 
Mos!rnva Elçisi· 
Va,;nglo11, 30 - (A.A.) - ı_<ı: 

~bir müddet için Amerikaya döt1 
mü' o'an birle~i~ devletlerin Mos• 
ko\'a büyük elçisi Stenhart, eor: 
dell Hull ile dün kısa bir g&rü~tne 
de buhınmu~tur. St~ihart, eııın:ı. 
günü yeniden Hull tarafından k3 

bul edilece!<tir. _. 

~{anadanın harp 
bütçesi 

Ottava, 30 ( A.A.) - J{ana~ 
m~busan meclisi, Kanada~m 1_ı 
milyon dolarlık harp bUtçesi111 

tasvip etmi~tir. .- _,, 
~ ,,.,. 

.. ,,uuı• 

Ronıanyada yent, 
tedbirler 

Bükrt} 30 (A.A.) - Hava fi 
bahriye nezareti, bir karamaıneY' 
n~retmiştir. Bu k:ırarnam~. K~ 
tene? v~ Yerkö:<ü lim~niannın ~ 
rol tahmili mmtakaiannda V3J'ı!1• 
lann clemirlememesine mütee1.1ua 
barı ahkılmı ihtiva etmekte:lir~ 
günden itib:ıre!'I vapur1ar.. ~ • 
liman m:ıkam~tmm hU!USl müsd 
deJi fü d$irliyecek!erdfr. ·-"• 

fümdan başka mezkQr nu_n~ 
da vapurlar bulundtqJ zan-: 
ıemilerde ne cinsten olurt:ı ol~ 
ate§ yakılma~ı ve mürettebi Sd 
karaya çıkanlması m~tJ!'~ 
ahkAmın gayesi, mezkar ~ 
kanın emni;·etini tal'Viy~ ~ 
tir. düşünüyor. General Veypnt ll· KAZ.~'\TDIRMADI den ~ilmektedir· DUnlrerk mUı • 

mnıelen tedbirleri ittihu edecek Londn, sn (A·A.) - Röyterht tahkem ordugt.bı. sağlam surette r 111111"""HAZRETi 
ve general Blanchard da bunlan blldirdfğtne göre, Almanya, Belçl- organlı:e ed'lmt-kted.lr· Diln akcıı • ı • 
tatbik edecektir. lki ıentral ara· tanın teılimlndM mAlıeme bakı. ma do~. Frıınsız ,.e tn..ı'l7! dl - i! Muhammedın 
mıda teşriki mesai, son derece va- mmdan bilyUk menfaat ~lde ede • zUtamlan Calaiıı nehrinin bir kıs -
him olan vaziyete karşı koymala m!yecektir- Belçlkada petrol stok • mında hlli kahram:ınca rnu~~ve - • 
müsaade edecektir. Maamafih tu· ~ )men sok gibidir· Vabrtta • met eylemekte idiler· : h 1 
rası da derpiş edilebilir ki bir müd : aya 1 
det soma Fransız cephesi Somdan !_., 
Aisne doğru Majino hattına ilti· , F ranaız T ebliileri ' 
sak eden cephesi olarak kalacaktır. Parl!ııı so (A·A·.) - 30 Maym tarihli Fransız tebliği: i nl anlatan 

Popu1nire gazetesi yazısına de. '- : k 
\'<lnl edc:-ek diyor ki: Dün &k§amld tebliğde bildirilen muhtelif harekrıt. ge.cc devam .i:ı•ık tar•ıh"ı ves•., a 

"Jc:te 0 zaman Alman erkanı eylemi§lir· Yser Uzerinde ve Ca!sel mmtakasmda &iddetli muharebe- • 
harblye: i. Paris üzerine mi bir yü· ler wkua s:clmİ§Ur. 
rüyü~ p!JaC3.~ını yoksa gayretleri· Som üzerinde \'e cephenin geri kalan kısmında yeni bldieelcr i f. 
ni tn3iitcrc üzerine mı teksif cc1e- olmamıştır. i Bütün garp müelli 
ceğini kararln~tıracaktır. Bu iki • i lcrinin hüccet tuttulı" 
hareketin aynı zamanda icra e:lil· 8. . .1. .. .. Alma I ı·ı i lan bu ilk vesika,._. 

::~.~{l~~:~~~~~i ~"ci~: ır mgı ız uss~ n ara geç ı ~r:.=.~;:.ener 
lea görülmektedir. Fabry, MözO Londra, 30 (Radyo .... t 18) vam eden İzcr nehri lx:>yunca ce· i ~ 
geçen Alman piyade fırkalarının a· - Flan<lradaki muharebeler en reyan etmektedir. : FrMınz ~'1lul VoltıH ~ 
cieciini t:!yin etmek henüz müm· 

1
: (Mahanmled) ~ 1ıa jfW 

kün değildir diyor. Ancak Alman şiddetli bir safhaya girmit ve o· Paristen bildirildiğine göre, r:ıtl:.i o!•:ıyarak ,.._..._. "';. 

lhi,)'etinl kendl!inde alıkol'm:>k -
dır· Zira, muhaceret e::nnsmda 

il3man hücumlarına mnruı bulun 
1naktansıı halkın olduğu ycrdo knl· 
lll!Ml belki de un.yanı tercih ıörU· 
,hbllecektfr. 

ordusu kuvayi lciU'iycsinin. Fran. radaki tngitiJı kuvvetlerinin vazi· Ba~vekil Reyno, bugün maretal ı t.,.,rııc d~ktnr Dozt ..,.._. ...... 
Ankara, se (A·A·) _ Türkiye _ sada, Argonne • Smme • Aisne ve yeti daha vahimle§miıtir. Kuv- Peten, Ba~kumandan General İ rlhlnl bu ~re l.tbaat 

İsviçre ticaret ve tediye anlaşma.. deniz arasında bulunduğ•ınun ma- vetlerimiıin ba~1ıca UsU Almanla· Veygan, bahri.Ye ba§kuınanda.ru E yamıı:ıtır. 

.1fı namhın ara -ı~~h. c:'JJ t'i sah· 
Jleler c~eran etm;_ \e r.:mrlar, 
tralı llCÜmle b:ı~kum:ıw'an gene· 

eyıandm ta\ ~iye;erini takip 
in~ dolayı ta.'ıtie eyle

ve kraia me uli)<ttler ni bil· 
~ir. Kral,bu k'.ıra-ından 

~k iiıere Pier'ofnu-ı yap· 
t:ı:ğr 9'n te",.bbil~ de k:vi .,urette 
~ cevabı \-ermi tir. Kral kabi· 
neyi deği~tirmt'k ve ) eni bir hükQ
met kurmak niyetindeoydi: C".örülii· 
)")r ki bu, en blİ}'l.t!' bir ilıanetle 
aısun ıamandl!lnheri teammi.d edil· 
nptbir hareketti. 

sı, 'bugUn hariciye veUleUnde, ı(ım olduğ ı söyleniyor. Almanya rın eline gcçmiı ve birçok harp amiral Darlan ile ı;örü§mÜ§tür. ! H M __ hamm___ .J fO" 
umumi klUp bUytlt elçi Numan nın Fransayı kati neticeyi ,·erecek malzemesi Almanlar tarafından Daha evvel, İngiliz elçisini kabul 

1 
z. U eıı• 

Mencmencicğlu ile İsviçre elçisi büyük mul1are~yi ne zaman vere· iğtinam cdilmi~tir. eden Reyno, iki hükOmet arasın· pıla:ı iltiralarua laO'; 
ekselans Lardy tarafından bnaa •· ceğini kestir{9enin de kabil olma. !larp, sahile muvui olarak de· da:.i sıkı temaslara devam ctmiı· ı· kiki mahiyetlerini ~ 
dilmiştir· drğınr ilaw ediyor. tir. L _.,..,. .::....:..-=----·------..;...----=------ 1 rer biTer bu il1e .,...-

r 1ercan maliye ıubesi tahakkuk ~efliğinden: i kanın ~lındtlll •""' 
Yoklruna Ko. Mükellefin adı Maha"le. sokak No. :. ı~t:-a:~ı J .a::a:~; B.uhran .... C. Sene lh. • yacakıınrz. 

1230 Rıfat M~~~iadı nemuı C!dit çlli>ur çe!mt 24 1 o. 5~0.9'.) , , ~o .. o~ ~-~·~ 1~.00 p~5 ı ~~ ~ Cumarte~i ganO 
~le:can maliye §Ubesi mükelleflerinde, yu'.ll'"da a :h Ye i~i. tic:ıret aJ:e.'ı pırı r.ı m krkı t ca,.et etttb"ncen ,.e rcnı adresmın bUdınl- : H A 8 E rJ 

m"mtc; oldub'Undan kendisi bulunmad1tmda11 l bli~I mümkün o'amanu.tır. T~~li; mal,am.n:ı kaim o'm;f;: üzere ~629 numaralı l:anun ah· i n 
k:tmı daiı e inde ilan olunur. {4530) İı sütunlal'lDcı.-

~ ~ f,fükeltefin alı \"C ~·foh:alle ve soka~r No. 11atrc:h ı~. n. .-............ - .......... .--
E1~nÜ~~ tahakkuk ~i lbrahim Hakkı R. P. Tahmis Cad. 42 360.00 102.08 20.42 
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imaldeki Müttefik kuv- KUZ AlLn Vo 
• • VlYllf'dlYID©ltr 1 

\retler nazık vazıyette ! b~~uü~~:~i~en ~~~.y~~i~ği~;F~~.;; 
.. 1 s h • ı d d , , • 1 1 · foyu burada tanıdı .. Rodolfo Ve· pınarlarında inci yaşlar vardı .. L"!Dmfi!J· a 1 e OğfU ken 1 eHne yo !" .............................. : ............ : .. , ~~!n"e:!::~m:ı~:~·~b~; ::::11.~:.~;~ı!:::.·~.:·.:".::: 

~ehııae~ açmag--a çalışıyorlar 1 Harp teh. lıkesı 1 ;~~~ .. ;:.~q~v:~ır:!;: ::'!.V:~.:E:.._ dedf· 
İ y t kusunun bozulmayacağından, t· DONANMA YOL AÇlKIYORI 

~~~~:=\::~~:r~~~:: Dünkerk müstahkem mevki ve limanı, t unaniS an ~~~~a~~~~~~~~uç~:~: ~~~a~~~aı~~~~ 
İ'a§lanııdald kfiçUk çocuklnrı es • ğından emin değildi. meydanda nice başlar kesiliyor ot• 

~t::Y.~~:;..~!~ tay!are!erın. ve dona~manın üzerindeymiş l gi~1~!:ı b~m:;:-1 d~:;,amo;.: : :tn":~"ı..~=~~ 
~· İstanbul frrmcılarmm arala - • yaı dunrle müdafaa edılecek ~~~~;~ :~~~:~~~e~an:=;~ ;~:.no:~~~;ı::. ı:;~~~: 
~~~ç elrket kurarak 192 !um Parls. tlJ (A·A·) - A.akerl mL ~ bulunına.ktadtr· Moskova Radyo- parça bir insan gibi tasavvur e- banki Muhammedi, Nunıneıbt Ke~ 
~)l! :50 ye indlrmelcri üzerine hafil Belçika ordusunun teslim ol· Bu kuvvetler, tahmin edildiğine derdi. Fakat ona Sen Ciyorciyo rem Ali, pirimiz Sultarumu: HaCI 
tııa~Ye bir ekmek fa.briknsı kur- masınm elmal ordularını yan kuv göre, yalno: bir mıntakada değil, dü k• adasında hasta bir dul kadının Bekta~ Veli, demine, devraıum. 
~!~karar venxılştlr· vetıcrinden mahrum etmıe ()lduğu· Sedandan itib"ren, Abevile kadar sunun n gece 1 kulübesinde tesadlif edipte kim hu diyelim bu" 

d •. 6~r. lera!tan belediye ay ba.,ın nu beyan etmektedirler· t&h&O§Ut etmietlr· Yine dünkü H&. olduğunu öğrendiği vakıt hayre- Orta kapı ve avlu, kubbe <Snün• 
~ IUbaren fmnlan daha sıkı bir Fransız • İngiliı kuvvetlerlniD vas aj:uuıı bu kuvvetlerin tlmal or• neşr·ıyatı ti büyük oldu. de binckta§ıntn üzerinde ayakta 
lt~~te kontrol edecektir· Memur • vaziyetlcırl (Ok na.ziktlr· Çilnkil Bel dusiına yardnn ed~~inl zikret • Bu, eaçı ısa.kalına karıınuı. u· durarak bağıran batçavutwı te-
~oııt er fırmr ayn ayn hergUn ~ika ordusuııun teslimi yüzünden mekte; sadece harekt&t yeni ba,e!a· ı ı:un tırnaklı, pis bir haydut de- aile çın çın ötUyor. Ellerini Bek" 
~ol ederek ekmeklerin cinsini, açılmt§ olan gedikte Almanlarm drğı için neticeyi yann (bugUn) bil Ruslar, müttefikler ğildi. Koyu siyah saçları kapela· tqi fukarasının niyazı tck.lindı 
'hıı uygun olup olmadıklarını mu tazyiltl ~ddetl~tlr· Alınanla • direceğlnl söylemekteydi· Fakat bu fınd S l . smm kenarlarından krvnm lav· çaprast olarak göğsüne bağllmlf, 
laıı e edeceklerdir· Bo:uk ,.e nok- rm başlıca faaliyetleri casscl ve hususta hentlı bir malQınat alm • 1 tara an e inıie rım çıkıyor, günO§ten yanmıı gözleri kapalı kendinden ıeçmif, 
'ıı-tn eknıet çıkıırdlkları görUlcn MonU{emcl istikamctln<!e ınıw,at ınrunı§lır· Şu k:ıdar var ki, eenebi ı bir İhrllÇ hareketi yüzünde bUyük bir gururun üa • her taraftan korkunç akialer u .. 
l:'ı~lar ağyr surette ceuılandı • etmektedir- Lil, Roubal::ı ve tour - mcnbafardıuı gelen haberler Fran. i yapılmasım kuvvetle desi olan bir ciddiyet var .. İnsana yandıran se&ile Yeniçeriledn 
• klardrr. colng oehirleri ciddi bir rnuhatara- srz ordusunun Som nehri boyunda İı korku değil, emniyet veren bir meşhur gülbankıru okuyor. 

bq Geçen aene UskUderda Bağhır· ya maruzdur. taarrw:a geçtiğini ve burada mll • muhtemel görüyor cicliyet çatık ka§lannın altında Milidın 131 ı ıenesine tesa· 
t'lf~~da bir aile faciası olmu,, General Brilloux'un kumand·ııı hlı:n muharebeler olduğunu nltık. Londra, 30 - Moskova radyo- simsiyah gözleri bir kcr p.:ırçaaı öüf eden 1123 hicret yılmm ta1>ea 
~diı terkederck kıı'ian karısı altında bulunan Fransu: krt:ıatı, tll'· au dlin gece vaziyeti Sovyet gö kadar kızgm. ayı ulCtfesi dağılıyor bugilu.. -
l:ıııırtyi Bağlarbaırnda polis n:e· Almnn kuvvetleri nraım:d::m, kan · irtlnr:ırıttU~E KADIN VE rUıliyle anlatan bazı mUtalealar Eluizn bakrşlannı Kanlı Kar· aalı günli. 
~el atından İsmail Hakkı ıle dilerine ıı:ıhile dof,nı yol :-..~:r.z.~e Ç(){!lffi .AI!DAN 09 ALMAZLAR ileri ıilrmUştUr. ?.1Hittefil:lerc bl n gUr bir bıyıl:.la gölgelenen Daha o;talık ağarmadan Def" 

Ctke .. • ·"' d c: • ( 0 --ta · f l d d 'I ha ' tind t d ul~ f ak l:ıı!in n gorcn ve gayrımc§ru anu ı:ıuo <;o.hşma.l:tndırlar- ...,iddctı TJon im, 29 A·A.) - = ne ıza e o onan maksatlar tamamilc u <ıK arının reı:e en ayıra· er ar paşa u e çasmı saraya 
ııed llscbctte bulunduklarını ıan· muharebeler vukua gelmektedir· gcmilcrlnln bombardmuuıma bUkO.· hayal mahsulUdUr. Sovyet rad mıyarak haydutla konu~tu. getinnigti. Saray hazineei her 
1\1 hn tsa adında biri hem kansı- Lord Gorlun kumandam altında metin muk:ıbelebllmlsll yapmayı yoeu demiıtir ki: Bu konuşmal:ır bir defayla orta için veril~ek kuru§lan, ak-
l:ııııh c~ de kaynanası Senihayı bulunan İngiliz kıtaatı, Alınanların derplo edip etmediğl kendJ:ılne - Son günlerde, Avrupada kalmadı .. Artık Kanlı Kartal bag· çalan mC1in keselere doldurdU' 
ta1t ~elır yerlerinden bıçnklaya· kondll"rlne deniz taril:lnl kesm.13 sorulan narul&rdan Attlee fd be - harbe girmemlı olan bUtUn dev ka ıığındığı yerleri bırakmıt, Sen lar. Sadrbam damad Ali paıa 
?ııııh:~dUrnıüştU. Bu Mdisenin olduklnn yol Uzcrindc bir rtcnt h:ıt yanatta bulunm~ar: !etlerin vaıiyetleri vahaınet ke.· Ciyorclyo ada.srndan ayrılmaz oı· aabah namamu Babdlide kıldı. 
~ nı Clllcsi diln birinci c:.ğır ce· tı temin edebilmek l~in ellerinden "- Haatane gemllerhıbı, Fran. betti. Bilhasaa cenubu §arkt Av· muıtu. Eluiza'run gondolu da Sonra incili ba§yah atma binmif 
bitdj ~kemesinde bltmig ve karar gden1 yapmaktadırlar· sada seyyar hastanelerin bom bar• rupada Yunanistan coğrafi va.rl· bu adacığa eskiıinden çok uf- olarak Topkapı earayına gitti. 

ı til~l§tir. ntGER OEPHELERDE dunanlan, ve Alman tayyareleri • yeti mUnaaobetile en tehlikeli bir ruyordu. Sadrizam ve maiyeti atlar nze· 
ta~ .bırdcn fazla adam öldürdU· Parlı, SO - Milttetik orduların rıhı Fransa ve Belçika ~·()llarmda mevkide bulunmaktadır. Bütün Seviştiler. rinde Alayköşkilnün önilne ıelin" 
sırı idama mahkCım edilmiJ, Somme ile Aiıme anı.smda bOyttk mUltecllere kasten hUeumlarr, Al • Balkan devletlerinde ve bilhassa ''A§olo.n gözü kör, kulaktan sa· ce Çavuşba§ı tarafından ıcllm-

.i tıtcı· ıuçu haksız bir tahrik ne· bir taarruza geterek dü~anr bu mnn hUkilmotinin kendine has o • Yunanistanda endişe artmcl..-ta' ğtrdır" derler. Eluiza ile Kanlı landı. Sarayın orta kapısma a· 
~ c~de işlediği anlaşıldığından ik1 nehrin şimal eahillne attilil~rı lAzı deh!ıet umıllerl olarak telAkkf dır. Kartal d:ı etraflarını sıkı bir de· dar atla yürüdü. Orta kapının ~ 

..... 1c' ~il ed~a•ı. 2~ sene ağır hapse tah' tecyyUd ~diyor· Amlens'in 51mıd cd.ilebiJlr. !ngifü: • :Fransır blokunun di kodu çevresinin eaf&iıru bile nünde atından indi. Sol tarafta 
" \ 

1lıni§tır. kısmı isUrc!ı:ıt edil~ ve bu mm • tngllis hilktımetl olln~p g6re. Balkantıın harp sahası olıı.rcık farl:ctmcdi.lcr. duran Sipahi ve Silahtar ağalan" 
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' ~1.tıııı:ı~f / 1 t k o r u n m a t ıc- takada Almanların e:r.ude ancak ceği ~ veya ba tedblrl almalrta kullan~an ve Y.akın Şa .. ka :yığ· Dedi kodu, bir ~aka lı:lğıt na ıelam vereli. Du.ati ~iti&" 
~ latıL_ 'tatbiki dolay~lle zi· iki k6prU btlşı kalmışfır· Diğer b\L muhbr olmakla beraber, kadın ve mıı olduktan milstemlcke asker· üzerine düşen yağ damlaaına ğırarak sclfun aldı. tç kapının 
~l:ıfın ""Ulalln arttır I 1 mas ı tUn mmtakalarda Almanlar bUyUk ~uklardan &e almak niyetinde Ierile Balkanlardan Almanyaya benzer, onlar mecll.ai baemdan önüne kadar yürildil. Yeni~ 
i'~ ?tuda faaliyette bulunmnk U - zayiat vererek ricat etmişlerdir· Bu değildir·" taarruı: etmeleri kuvvetli bir ihti" Albertino'nun güzel kuiyle Kan· çorbacılan iç kapının önünde eol 
te .\lt ?it.aka reislerinden P..o.lunl gUnkU taamısa Franaayg muvua- mal dahillndedir. Bu takdirde h Kartalın seviştikleri, buluttult· tarafta ikiıer lki,er dinli bir af 

1- .\nQ.d denııe .Avni Akvnrda.r Or Iıı.t eden milhlm miktarda son alıs- Amerı·kanın ,·ık Yunan limanlan ve bilha11a se· tarı, göriiftilkleri hiklycıai bütüı halinde duruyorlar, saray kethli· 
~bot 0 Iuya, Şevket An ?ı!arma- tem Amerikan byyareleri ~rak llnik mUttefiklerin ihraç kuvvet' Venediği dolaıtı ve en sonra Al' daaı kürkünün sol eteğini 1&ğ e· 
~t g~lrıe hareket etınışlcrdlr· etmiştlr· Bu tayyarelerin Alman ha Od f h tt Jerini çıkaracaklan limanla:: ola· bertino'nun kulaklannda çınladı. 1ile tutmuı Sadrlzamı bckliyorda. 
~OoO lt "ekaletlnce milbny::ıa edilen va kU\'Vetlerlne pek ı,:ok faik ol • m a aa a 1 caklardır. BütUn dünya gazetele· İhtiyar baba kırmadı, köpür" Saddzam kendisile beraber ıe· 

l'iıte llda?' orak makinesi r-mir - duğu tahakkuk etmivtir· ti bugUn mUttefiklerin yeni te· medi, saçını sakalını yolmadr... tenleri iç kapıda bıraktıktan 90r1· 

- .\ \"er1ı~ur. ASKERi VAZll'n' İngiltere ve ıebbUsleri ihtimalinden bahsedi· Muha(ızlanndan bir müfrezeyi ra divanhaneye kadar yUriklG. 
~ ~~atını bl~ok memleketle· Kral Leopoldun teslfm!nden son· . yorlar. ıc.sizce kınnın arkasından yol· Divanhane kapısının ônUnde de 
h.. ti ce giden trenlerin tatil ra ~imal mmtakasmda bulunan ln· F , d d ' Yunanistan matbuatı ve Yunan tadı.. safda divanhane kapıcııt, eolda 
'trı~ Ilı nztlm!fitı· GörUlen lll.. gillz ve Fnın.s1% müttefik kuvvetle- ransa a ır • Mlifreze kızla sevgilisini kıyı· divanhane çavu§u çnu!hqlan 
-~~il er1ııe dllıı ak~a.m da şehri - ri, Dllnkerk istikametine doğru, bUknmeti erklnı Yunanistanın da ttnha bir kayalıkta otururken eksik, gözleri yerde elpençe dl· 
~~ .\'lrupaya gtdecck olan dilmdar hntlarla Almanlan meşgul Novyork, %9 CA·A.) - Cum _ tam bitaraflığını muhafaza edece· bastırdı, Oralara ateş veren, or· nn duruyorlardı. Sadrtzam tım· 
~~ a re k c t etmeın!§ilr· ederek, muntazam bir §eJdlde geri huriyetçi namzet Vilk.le, Oh1o eya· ğini ve !Uzumu halinde bitaraflık· dulara saldıra.,, k:irvanlan çevi· acye selim vermeden yürüdü ve 
~ b lıe göre, Avrupa cks • ~ekilmeğc bqlamıgtır. Bu kuvvet· Ietlnde Aeron'da bir nutuk ıı8yll- lannı her tekilde müdafaa ede- ren yirmibir yaşındaki arslan gibi Babiluaadeye doğru yilrüdü. 

) "~t~ altşani da gitmlyecekUr· ler Dlinkerk müstahkem mevkl ve yerek Amerlka Birleşik devletle - ceklerini bildirmektedirler. Bat· genç haydut, sevgilisinin babası Babü.lleaadenin ku§wndaJti 1e· 

~. lt\~er eentlyeU dll.n be1l'..ı ;...,o llınanmda 50 kJlometrellk blr de · rlnlıı ilk mQda!aa hattının lngll • vekil Metaksas ta bundan bir tarafından gönderilen adamlara limta§ı hizasılıda ve kaldmmlar· 
~~ t ederek aon vaziyetler niz boyu sa.hasını tayyarelerin ve tere ve Fransa oldufunu bildbınif müddet evvel vermif olduğu kuzu gibi teslim oldu. daki yassı taş üzerine çıkarak 
6' \ lAııtlk ve benzin fiyat· donanmnnın yardnnlle mildafaa e· ve Amerikanın mlltte!lklere der _ bir beyanatta bu hususu açıkça İhtiyar baba macerayı en ıes· eli göğüste Baıbil&saade tbim -.e 
'Q~ !ı enunıyetll surette yük - decektir. hal yardım etmesi üzerinde rıırar bildirm.iıti.. siz bir tekilde unutturmak yolla· ihtiramla selını verdi. 
~l'tn ~uluııu blldirml§ ve tak· Diğer taraftan General Veygan eyle~tir· Fakat böyle bir r.ıüdahaleye nnı aradı. Kanlı Kartal Sam Hacckan efendiler, yani bu" 
~,~?l1! de kırk tıisbetlnde art - dın başkumıuıdanlrğa tnyininl mn- Nevs·Deal'e muhalif olarak ta- kar~rkoyabilmek için Yunaniata· Marko:ıun yeraltı rindanlarının günkü tabirle devlet dairelerinde 
~~bt t~ fııten:ıl§tır. Belediye ba tcaklp tensile edilen bir Fransız or- nman Vllkie, oi.ındiye kadar siya- nın kuvvetli bir orduya malik ol· içerisine girenlerin canlı olarak kıitiplik yapan insanlar bu kapı· 
hı~· heyetin~ tetkik ettire • dusu, Ha.va.! ajaıuırnm verdiği bir eetle h!ç meşgul olmamıştır ve ması lbımdır. 1914 harbi tarihi· çıkmasına imkln olmayan bir nrn eol tarafında hazine öna:n.!e 
~et tarar mal Om ala göre, 30 fırkadan yani müttefikler lehinde ~öylediği bu nin de glSsterdiği gibi Yur:aniata· hücresine ahldı ve güzel Eluiza ıelim durarak: 
~ ' l' tan ta.Jaıilerde dolınu!f 600·000 ki~ldcn ibaret bir kuvvet· rıutuk memlekette heyee:ın uyan· nın bitaraflığı 0 zaman da müt· karnında günahkAr a~n canh - Şevketinle bin yap. 
~ ... ~ ,~Pıları mtl§terl nnkliyatı· le dUnden itibaren harekete gtc: • dırmı§tır· tefikler tarafından aynı tekilde ce.ıasmı ta~ıyarak admı ve ma· Diye alkı§ tutuyorlardı • 
~lr. •e~plerle nihayet ve - bozulmu~tu. cerasını hatıralardan sildirmek Sadrazam oradan vezirlerin 
~ ~Utt &11ıı r • 1 Yunanistan bir tedbir olmak üzere dtrhal hazırlanan bir kal· toplandığı ve P<!di§ahın bir kafes 
~ ~ ıetzeı llı•rtmd• orta atd· D •e 1 L DE üzere ihtiyatlarını ni~n ve ma ..... nıa Tinos adasına doğru _..la arasından milza.kereleri ve hal· 
~ 8 Olntuıtur. Hasar yok- R 1 · • d 't5h 1 l J - J -.. r-. yıs ay an ıçın e 81 a tına a a çıkarıldı.. kın gikayctlerini dinlediği kubbei 
~~ rak Arnavutluk hududuna sev bi t h ~ eı lt'Ura ede &çllacalc olan hııs· Bütün bu hatıralar 'r ·1u ya· ümayuna doğru yürüdü. Anado· 
~ toııı..nız1!:1 lçtıı balkıvinda ya.- Lo n d r y . d f • ı ketmi~tir. ihtiyat kıtaların bir nın zaman ve mek!nı yutan lu ve Rumeli Kazaskerleri sağda, 

' ~ .... elliden fazla bayan } a n 1 en gaz e e c "ı er kısmı da cenup rruntakasında bu· 1.-anat çarpmtıları kadarhızlı ola· defterdar, defterdarcmini, teıri• 
~r:~lll.rdll'. " !:J lunmaktadır. Bunlar da icabı ha rak gözlerinin önünde dola§tı {atçılar solda duruyorlar ve 

~~~arı &Ynıda ortamektcp '"e • linde geriye sevkolunacaklardır. durdu. Sadrazamın geli~i bekliyoır • 
'~ ~ &rumda yapılacak btr he.yet 1 bu sabah don n d u" Kral ikinci Jorj Arnavutluk bu· Dumanla nan gözle:i önünden lardr. (Devan:n var) 

\ ~tıt lzyonan !d&realne yent· dudu civarına bir ıeyahat yap- 1 ~t&lınacaktrr. ._ ........................................................ ... 
~ ~ bıuı1taaı tUccarm cllnde UUJtlr. 
~ O~ ~ahııuı yapagı mQbayaa- .:Oavet Uı:erin: Londray~ .giden 1 neticesi hakkındaki kanaatini de Yunanlılar vaziyetlerini takvi· 
~~, .. teıcııt durdurnıuıtur. nuıı. Turk gaı:etecıler hey eti bu ~ylc ifade etmiıtir: ye için dört ıenedenberi çalışıp 
~ ..,~ edllecek mallar yeııt aabahld Konvansiyonelle gehrimi· "- Galebe müttefiklerindir• % milyar drahmi sarfiyle bir Yu· 
~~ ~1 "'- lleaktır. ze dönmüttUr. bu kanaatim kuvvet bulmuı ola: nan Majinoau vücuda getirmiı· 
~ ~ve taclrlort dlln top- Hey'et Istanbulda Vali muavi· rak d<Snüyorum." lerdir. Ayrıca stratejik ehemmi· 

Secçn1e fıkraıar 
~~ 'l\~bı erde bulunan 40 bin ni HUdal Karata?an, villyet er- Gazeteciler dSnüıte tayyare ile yeti olan birçok ukerl yollar ya· 
·· ~ltt ~tllıt ~kanıması tı:tn tıea. k!nı ve gazeteeıler tarafından Londradan Sen Na1'ere, oradan pılmııtır. Mollanın biri hamamda yıkan- Köylünün biri rift ıllrerken 
~~r. ~ ıntıracaate karar ver- kar§ılanmııt~r. yine ta re ile Mani! a Son &ünlerde müttefik donan • dıkdan ııonra giyinmek için odaya toprağm altından bir çirme çrk" 

Kazma kılılı Çar§ı hamamında 

Hey'ete nyaset etmekte olan yya yay ' masmın Mısırdan ayrılması haklı geldl· Kurulan"" gı'".:-erek tam kn. E · · · · ld ~ Marsilyada T n takl B' rt ·•· .1ill ır.ış. vırmış, çevırmış, ne o U· 
- •Th-Y • .-.v-- • Mebus Hüseyin Cahit Yalçın bir • n u us ıze ~ bir endlıe doğurmuştu. Müttefik pıdan c;ıkaca,lh esnada duvarda a.. 

1
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8
_.,. muharrirlmize ç()k netcli bir tar.- yo~yle Mal~aya, Mal~ada.n. Na donanma bugUn Yunan sahillerı sılı sabun to~ba.mnı görür ve ee;r- ğu~~Y:ı~:::~de aorduk!an 

da deml .. tir ki: Yarın ve Atınaya gelm.ı9lerdır.. -ivannda bulunmaktadır. Bir fi· •--· uya-1• u-•llan bir kalıp ... y ı · 1 · d , ıı Atinada y M tb t B ll ~ .....,... nu. .... .,.._ da bilmemiş. a nıı: ıç enn en 
' - Seyahatimiz çok güıel geç· unan 8 ua ır · lo ayrıca Sellniği daim! kontrolü ban alıp, hemen cebine atar. biri: 

ti. Pariae vardığımız zaman At· il tarafmdan hey'etimiı: ıerefinc altına tutmaktadır. Bu gemilerde Torbanm tıkırtmından ~yalan _ Hoca efendiye götürelim, 

e mantar Hollnda ve Belçikaya ta· bir riyafet verilmit ve bu riyafct ihraç kuvvetleri mevcut olduğu beklem~k l~in oda.da bulunan ve 0 ilim bir adamdır, mutlaka m er a~r: etmlılerdi. Biz yine ıey .. • Tilrkiye ile Yunaniıtanı biriblri· nnnedilmektedir. Sel!niğe yakın camdan bakmakta olan çocuk bn-
ııY~t tn hatı.mir:e devam ederek Londraya ne bağlayan sıkı dostluk bağlan· da müttefikler tarafından bir ih· şmı çev:lrir, meseleyi derhal anlar bil~~~İ§. 
~h (~tabevinin n,.c.foe ba ... · gittik. Bu hareketimiz Londrada n1 tebarüz ettiren nutuklar tea· raç hareketi yapılması kuvvetle fakat molla hic; oralı olmaz, çocu- Götürmüşler. Hoca efendi çiz· 
b~~ t_.'~~ıne hildycler) altı ~~r gildnl karııl~ndr. Gerek tn· tJıine veıile olmuıtur. Hey'eti • muhtemeldir. Yunanistanda bir · ğun yanma gelerek der ki : meyi eline alarak şöyle bir bak · 
}~ -~~~ serisinin ikincisi gı \ere eve gercıı:se Fransada bi' miz Konvansiyonelle SelAniğe çok ylinek riltbeli İngiliz zabita- - Oğlum ha.k birdir hak!·· tıktan sonra gülerek cevap ver' 
t11~ll .. ·~"" ı:e. •nr~ı g8sterilen allka çok sa· gelmi~ ve Ebed! Şef Atatürk'Un nı bUlunmaktadır. Yunanistanm mİ§: 
~' 'tlUr kk tane güzel hika· mımt idi. Dolaştığımız her yerde doğduktan evi de ziyaret etmit· harbe gireceği bugtin teyit edil · ~ki çocuk dn tam l!llizil yerine 
~ r) a~ ep olarak (Elmas blztmle çok ynkmdan aUkt.dar ol- tir. Hey'etimiz, Yunan gazeteci· mit değildir. Ancak müttefiklerin getirerek şu cevabı verir: - Behey cahil herifleri l3unu 
.._ tı ıo ıyla neırolunmuştur. dular. Bu seyahatten son derece Jeri tarafından buradan hararet· Akd . d k. b .. k.. . t1 • - Hakkt biliyorsan sabunu bt. bilmiyecek ne var? Kazma kılıfı, 
·11l>tıcu'- kuruştan ibarettir. enıı e ı ugun u vazıye erı raJc!.. demi!. 

'"'rtınıza tavsiye cderı'z. ~un ."1" ... \ ~Snliyoruz." Je ufurlanarak: yollarına devam en ziyade Yunaniıtanı endiıeye•-------------------------:. 
Huseyı.ı Ca .• ıt Yalçın harbin etmitlttdir 40kmektadır. 

... 



(Dünkü sayıdan devam) 

Hükı'.'ımetçiter geceleri sık sık 
evlere baskın yapıyorlardı. Mak· 
&atlan gizlenmiş olan ihtilalcileri 
meydana çıkarmaktı. Bazı evler 
bunun önüne geçmek için ecnebi 
bayraklarını çekiyorlardı. 

Pansiyon sahibi, pansiyonda 
iki Amerikalının yani bizim bu· 
lunmamızdan dolayı konsolosha· 
nemizden müsaade istiyerek A· 
merikan bayrağını çekti. Ani bas· 
kınlardan kurtulmuştuk; hüku· 
metçiler hususi müsaadeye haiz 
olmadıkça binamızda araştırma 

yapamıyorlardı. 
Dışarıda gezdiğimiz zaman kol 

larımıza büyük harflerle "U. S." 
işaretlerini ta§ıyan bandlar ta· 
kıyorduk. 

Dalına eski ve yıpranmış elbi' 
seter giymek mecburiyetindey· 
dılc. 

Yağmurlu bir gündü. Annem 
ihtiyatsızlık ederek şapka giymiş· 
ti. Etrafını alan tehditkar bir ka· 
labalık §apkasını atmağa mecbur 
etti. Kollarımızdaki bandlar kafi 
gelmiyordu. 

Şapkayı yalnız aristokratlar 
giyer; Madrid'de ise aristokrat · 
lığın yeri yoktu!. 

* * * Bir kadının şapka yüzünden 
kızlar tarafından taşlandığını 
gördük. 

Bıyıklı gençler aynı muamele' 
ye maruz kalıyorlardı; zira bir 
gencin bıyık 4nrakması aristok • 
ratlık sayılıyordu. 

Şehrin sokaklarında yaya yü· 
rüyenler çok azdı; otomchiller 
ise boldu. Hiç araba kullanmamış 
olanlar .zaptettikleri husus! ara· 
baları kullanıyorlardı ve yayalar 
için ikinci bir tehlike teşkil edi • 
yorlardı. Beş kişilik otomobillere 
eli silahlı on onbeş Milisin birden 
bindikleri vakiydi. Duvara tos· 
laınış dükkan içine girmiş otomo· 
biller tabii bir manzara teşkil 
ediyorlardı. a. 

GANAlM: 

Oturduğumuz pansiyonun bi· 
raz ilerisinde bir saray vardı. 
Geceleri, üzeri bezle örtülü sayı· 
sız eşya yüklü kamyonlar bu sa
rayın avlusuna dolu girip boş 
çıkıyorlardı • 

Madritin bütün san'at ve kıy
metli eserleri hükumetçiler tara· 
fından .R.1i,raya depo ediliyordu. 
Bir gün, sarayın mahzenine iki 
fıçı indirdiler. 

Fıçılarda dinamit vardı. İhti" 
lalciler Madriti düşürmeğe mu· 
vaffak oldukları takdirde, hükfı· 
metçiler sarayı ve aristokratl::r
dan aldıkları bütün sln'at eserk· 
rini, e~yafarı, batılan havaya u· 
çuracaklardı. 

Hükfunetçiler galip gelseydi' 
ler eşyalar taksim olunacaktı. 

• * • 
Sinemalarda mevl'i farkı kaldı· 

rılmıştı. İlk gelen istediği yere 
oturabiliyordu. 
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Yazan: GRETEHEM SCHVİNN Çeviren: .Ha-Ke 
• 

MADRiO'DEN KAÇARKEN ... 
Maclritte h<ıvadis az, şayia bJl

du. Gazeteler ve radyo hükt:ı:r.et 
taraftarıydı. Hükumetçilerin en 
ufak 1A1feri balon gibi şişirilirdi; 
ihtilalcilerin zaferleri küçültülü· 
yordu. Ecnebi radyo ista~yonları" 
nı dinlemek kat'iyen yasaktı. 

İlk şiddetli hava bombardıma· 
nı bir geceyarrsı olmuştu: an· 
nemle beraber Kastalleno bulva· 
rında bulunuyorduk. Bir zaman· 
kr, aşıkların kol kola gezinti 
yeri olan bu cadde bomboştu. 

Yüz metre ileriye · tlüşen bir 
bomba yeri sarsarak annemin 
düşmesine sebep oldu. 

Eteklerimizi kaldırdık soluğu 
evde aldık. Bombardıman bütün 
gece devam etti: hedef, bize cok 
yakın olan harbiye nezareti bi· 
nasıydı. 

Madritin geceki bombardıma· 
nmdan sonra birçok ecnebiler 
şehri terkettiler. Kalanlar arasın· 
da biz vardık. Amerikalılar tık· 
hm tıklım bir trenle Alikanteyc 
ve oradan onları bekliyen son 
bir Amerikan remisiyle Marsil' 
yaya geçebildiler. 

Madritin sokak lambaları ma· 
vi renge boyanmıştı; otomobille· 
rin projektörleri de maskelen' 
mişti. 

Bu mavi ziya. znten korkudan 
sararmış yüzleri daha korkunç 
bir ~ekle sokuyordu. 

Annemin ısran üzerine Mad· 
ritten ayrılmak için bavullarımı· 
::ı hazırladık. 

Son Amerikan harp gemısının 
ispanya sularırdan uzaklaşması. 
bizim İngiliz konsolosh::nesine 
sığınmamıza sebep oldu. 

Pasaportlarımız sıkı ve ince 
bir muayeneden geçirildi. (İspan· 
yayı yüzlerce ımhte pasap:>rtla 
terkedenler vardı.) 

Ham:llın biri eşyalarımızı gara 
götürdü. Müfettişin biri bize dö' 
nerek: 

''- Siz ecnebiye bem:emiyor· 
sunuz" dedi. 

"- Ne münasccet, Amerikalı · 
yız" diye cevap verdim. 
"- O halde neden korkuyor· 

sunu:::?" 
"- Korkmuyoruz ki!" 
''- Korkmuyorsanız Madriti 

neden terkediyorsunuz ?" 
Adamcağızı, uzun uzun çene 

yorduktan sonra ikna edebildim 
ve bize askerler vasıtasiyle de 
yardımda bulundu! 

Alikantedeki resmi memurlar 
hiç kimseye elli dolardan fazla 
para çıkarmağa müsaade etmi· 
yordu. 

Ben çeklerimizi ensemde yu· 
mak teşkil eden saçlarrmı:-ı içine 
gizledim. 

İngiliz konsoloshane memurla· 
n bizi görünce : 

"- İsyan hakkında hiç bir 
mütaleada bulunmayınız: her ta· 
rafta taharri memurları var, pa· 
saportunuz elinizden alınabilir, 
mı'teyakkız bulunun" dediler. 

Memurlar l~gilizce bilmed:ltle· 

ri halde pasaportlarımızı uzun 
bir muayeneden geçirdiler, Bera· 
berimizde götürdüğümüz her ~ey 
ince bir muayeneden geçirildi. 

İki bavul ve üç çantadan ibaret 
olan esyamız iki buçuk saat sü
ren bir muayeneden geçirildi. 
Muayene memur!arrndan biri es· 
ki bir İngilizce IUgat kibatrnı çı· 
kardı: 

"- Du dua kitabı yasaktır!" 
dedi. 
"- Peki, sizde kalsın" dedim. 
Yanımda duran annem gülme 

mek için kendini zor tuttu. 
Nihayet en yüksek makamı 

temsil eden memurun kar~ısma 
çıkarıldık. 

"- Sizin elli dolardan az para· 
nız varmı~, halbuki daha çok pa
ranız: olacaktı." 

''- Sarfettik.'' 
"-Nereye ı;arfettiniz?" 
"- Eşya ve nakliye üzerine; 

kolumdaki §U saati aldım." 
"- Saat altın mı?" 
''- Hayır" dedim, halbuki ya· 

lan söylüyordum. 
"- Bu kadar az para ile ıtrar 

silyay,a nasıl gideceksiniz?" 
"- Orada zengin bir amcam 

var." 
Memur bunun üzerine pasa 

portlarrmızı vizelcdi. Bizi Marsil· 
yaya götüren Antelope İngiliz 
harp muhribiydi. 

Saatte 29 mil yaparak ilerli· 
yorduk. 
Açık denizlerde, üzc..:.nizde 

tayyare gördüğümüz zaman, 
''kazaeni" bomba atmasınlar di· 
ye 35 mile çıktık. Alikant<"den 1 
Marsilyaya gitmesi. bir harp 
muhribine 8,000 (sekiz bin) 
dolara mal oluyormuş. maamafih 
ben kendimi İngiliz hazinesine da 
ha çok borçlu görüyorum 1 

Yarınki mevzuumuz: 

(HAVAY ADALARI) 
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13 Diliwüı:f' nakleden Muz 

Hikmet doktora döndü: Doktor sözünü kesti ve bal1' 
- Artık, dedi polise telefon e- ıordu: . 

delim .. Bir saat oluyor ki... - O sırada siz neredeydin1' 

- Polis mi? Polisle ne işiniz Belkis hanım. . 
var? - Çayır üzerinde ve evden gb' 

Bu sözü söyleyen kütüphane · rülecek bir yerde dinleniyorduJ1'1: 
nin önünde duran Aliydi. Uzun - Birisinin içeriye girdiğil11 

boylu, ince esmer bir delikanlı, gördünüz mü? 
gömleğinin kollan sıvalı, yakası - Bay Hikmet ile karısından 
açık.. Saçları parlak ve sanki başka kimsenin girdiğini gör11l~· 
yüzmüş gibi ıslak. Mavi gözleri dim. Fakat benden yalnız evt11 

ıJayanı hayret bir surette Esma· ön cephesile bir yanı görünüyor: 
mn gözlerine benzeyor. Ali he· başka taraftan birisi girmi,se ta 
pimize hıı:la şöyle bir baktı. Ar· bit farkında olamam. . 
kasından Davut Topuzoğlu gö· Doktor Bedri düıünceli bir ti 
ründü ve eşarp altındaki cismi vırla bana baktı: . 
ilk defa o gördü, haykırdı ve - Fakat rovelver sesini işittıle 
Hikmetin mani olmasına ehem· niz icap ederdi, Belkis hanıJ11· 
miyet vermiyerek örtüyü kaldır· Çünkü bütün pencereler açıktı 
dı. ve içeride gürültü yoktu. 

Bir lahza şaşırmış, hareketsiz Yavaş yavaı cevap verdim: i 
durdu. Sonra yüzü sapsarı ke· - Hayır, hiç bir sil!h ses 
sildi ve eşarpı tutan eli titremeğe isitmedim. 
başladı. Eşarpı elinden •bıraktı, ~ Bütün gözler bana bakıyordl.I• 
bir iskemle üzerine göçtü. ve hatt~ Davut bile başını kaldırıfllj 
hiç bir söz söylemeden batını sözlerimi dikkatle dinliyordıl·· 
elleri arasına aldı. Aliye Davu· İfademe devam ettim: ,. 
dun yanına k~tu, ok~dı, tatlı - Hayır, rovelver sesini k2t •; 
sözler söyledi, ve Emine Anayı yen işitmedim. Bundan ben d 
çiçek suyu getirmeğe yolladı. bir~ey anlayamıyorum, çünk~ d;: 
Hikmet de Davuda yaklaştı, söz· diğini.E gibi etraf çok sakın. !'. 
lerini Davudun "hafızasına kaz her açılışta kapının sesini it1t; 
mak istiyormut gibi h!kim bfr yordum. Bir defa telefonun ça. 
sesle Bahayı bir hırsızın öldürdü· dığını da işittim. Herhalde te~efU 
ğünü tekrarladı. Bu sırada içeri· nu Baha bey açmıt olacak kı 1 . 
den polise telefon eden Bedrinin çabuk sustu. Çünkü evde telefon 
sesini i~itiyordum. Bu sırada ben la konutacak başka birisi yo1'~ 
Cananm yanında duruyordum. Filvaki onu yukanda, odasın 
Genç kadının yanında oturan A· bırakmıstım, fakat ... 
linin ona fısıldadığını i§ittim: Hikni'et sözümü kesti: W 

- Doğru mu? Bu sözler doğru - A~ğıya inmi§ olacak, 
mu? kat telefon eden kim acaba? 

Canan başını çevirdi: Aliye söı:e karıştı: yı! 
- Bilmiyorum Ali, dedi. bil· - Ben telefon etmiştim. za ,· 

miyorum. Ne yapmalı acaba? çocuklar yurduna giderken eC~t' 
- Merak etmeyiniz ve Davu· hanede durdum ve eve telefon ,· 

dun benimle beraber balık avla· tim. Evden çıkarken Emine A~1, 
dığını hatırlayınız. ya ak}am yemeğinde Hikmet 

1 
r· 

Esma Alinin omuzuna dokun· Esmanın bulunacağını haber "~c 
d·ı: meği unutmu,tum. Onu b~ ır 

p . vermek istiyordum. Filva.kı ,· 
- olıs ve müddeiumumt ge· mine Ana sağırlığı yüzünden t I' 

leceklermiş ... Siz Aliye hanımı o· lefonla konu,amazdı. Fakat bC 
11 d:ısına kadar götürünüz. Zavallı' ki Bclkis hanım i"-itir de o~~ .. • 

nın ayakta duracak hali kalmadı. ~ .. iP 
Ben de gidip Emine Anaya ak· vasıtasile söylerim diye dut 1;, 
~am yemeğini hazırlamasını söy· mü,tüm. Halbuki telefon ~e!' 
h•eyim. çalmu kar~nna Baha çıktı. d' 

H 'k halde telefonun rok yakının ı met: ~ 

- Esma, dedi, doktorun sizden olrr ... lrydı. "ıil"O 
öğrenmek istediği bir~ey var.. 1. ,;.met Aliyenin de so 
'Bugün öğleden sonra buraya kesti: ğJ 
gddiğiniz: vakıt Baha ile konu~- - Acaba a~ağıya ne yaptı13 
tun uz mu? inmi~? de• 

Hikmet sözünde devam e ,ııı 
Esma kat'iyetle: eekti. fakat bahçe kapısının ç 
- Hayır, dedi.Onunla konur çaldı. 

madım. HattA Baha beni görme. D k B d • ld o tor e rı atı ı: . ı;'• 
di bile. Şöyle kütüphanenin kapı. _ Polis geldi .. İsabet ki ~·a 

11
• 

:untlan bir baktım. Ve Hikmetin olurken hepimiz dışarıda bul~:ı· 
Bahanın yanında olduğunu gö. yorduk ve nerede bulunduğo,,. 

1 
rünce dönüp gittim. zu da isbat edecek vaziyetteY' 

Doktor sordu: 
ı _ B<'..ha yalnız mıydı? Esma doktora döndü: öt' 

~roımandan y, ... r~!> olan bir köşe 1 

- Ben pek isbat edemetrl• tıtfl = ~;~~~ na•ıl olur da... di.. Bahayr içinizde en sodn riil' 
., gördüm. Fakat size temine e 

• ~-1-+--+--tııml-t-ır-t-
2 l-l--l~~ ..... -1---
3 a.-a.-a.-+--+--

4 ~t-1---t-t
!ı s..-z:~~ 

/.J;kay; 1 M;~I i~ Şamnon'un hiı .. k_a ... yı.==·e·s-i-~l"·---A·N·T·~-~-:·1;-~-~-0-F-.T·A·N-... ~;;~~~f·i:::::r:?:~~ 
~ fJ lendi. . '11'' 

ımı--rıım• w ---•ı Ali, Esmayı kucakladı, flılc 

& ... .._.!--' 

't--i--\ıımd-..,....~ Ml--lraıit--blııli 
8~~..ı ... 
9 

1--i .... t--

Günlük buhnaca 
S ld ı E!lğ:) \'f! yul.:ırd::ı.ı aşağı: 

1 - GUnlln bclll bir kısmı * Nısıf. 
2 Bilgin * O'myucu. 8 - B r YI· 
lft.yeUmlz * Bir nota. 4 - işçi * Bir 
hayvan * B r hart. 5 - Bir hart * 
Toptamıık * Mens.ıp. 6 - Bir bağla
ma edatı * Amel * ·An"ızın olan.I 
7 - Boyund~ bulunur * İnanmak.• 
8 - S:ınıı.t * Yemcl: +:- Bir harf. 9 -
Şlmall A!rlkadadır. * 1.!utckıt. 10 -
Bir h:ı.rt * Bir Ermer.I ı mıl * Bir 
sorı~u. 

81 No. lı bulmn<'.nmı~ın hnlll: 
Soldnn s:ı ğ;ı: 
l - Sanlık, Az, 2 - Al'np, S:ıkl, 

3 - Ray, Mıııll, 4 - lp, Kı\milcn, 
5 - L. Mat, Do, U 6 - ts m, Re. 
E~. 7 - Kaside, Es, 8 - Kilo, Erik, 
9 - Aile, Esire, 'ıı Z, Nuş, Kel, 

0 I o 5 O tenzille 
dünva şaheserleri 

Pomeşçik Kamişef yağmurlu bir p:ı· 
zar gi.ınunde mükellef bir sofranın ba~m1 
oturmuş, ağır ağır yemek yiyordu. Kar§ı 
smdaki "evet erendim" sandalyesinde de 
itina ile traş olmuş kısa boylu bir ihtiy.:r 
oturuyordu. Yemeğe iştirak eden bu ih' 
tiyar bir Fransız, adı da Mösyö Şampon
clu. Mösyö Şampon, yahut Muallim Şam 
pcm... Çünkü onun vazifesi I~amişef'in 
çocuklarına adabt muaşeret, lisan ve da 6 

dersi vermekti. Hoş işi, asıl mühim vazi 
fesi hal:ikntte bu değildi ya. Yarın farze· 
diniz ki Kam:c-ef'in çocukları büyüdii, her 
biri dağ gibi birer zabit oldular. dansı. 
adabı muaşereti, li:ıanr mükemmelen öğ· 
rendiler, ondan scnra Mösyö Şampon'a 
yol mu verilecekti? Hayır, hic bir zar1'13n 
O yine, emektar fakat ihtiyar bir halayık. 
sadık fokat kocamış bir köpek gibi :nuha· 
faza edilecek, irapta mghalli olmadıgı 
h~lcl:: yeyip içecek, yatıp kalkacaktı. Ni 
cin mi <liyeceksiniz? Çünkü Muallim 
Şcımpo'nun bu ev<le en büyük vazifesi 
Pom::~cik Kamişef'in mü--ıaselıetsiz geve· 
uli~lerini, ipsiz sapansız c!üşüncelcrini 
clinleme!<ti de ondan. 

Kam:ref hem yemek yiyor. hem ele 
mut~rlı olduğu veçhilc çere yarış~ırıyor • 
du. B"yü':çe b'r et parçası üzerine cö~:e· 
rinden yaş getirecek kadar hardal eiir 
c'ü'rten sonra ağzına attı ve kavrulan d<ı 
rr:;ğını yelpazelemek niyetile derin bir ne· 
fes al r<'k ferynt etti: 

- Pof .. Bun" .. İnsan atleta hasl;-""C 
yor. Beni diııle Ş<ımpo:l sizin Fransı~· hnr 
dalındanbir kase yense insana bu kadar 
tesir etmez. 

11 uallim 5 •mp~n korka korl: ı fikrini 
süylrcii: 

- E:ızı ı+1w•Ier Fransız h:ı.r ?alını, 
bazı':ırı ela H:•s i1.l1<.'r.lını severler. 

- Hayır, J ransız har.jalmı kimse te·ı· 

mez. 0 menclı bur ne:ınt·yi sevse sevse lırna getiremediğim bir~ey noksandır .. Bir 
yrlnız Fransızlar sever. Hcnı zaten Fran· ~ey birşey. Bir türlü aklıma gelmeyor, 
sızlar önlerine ne konursa yerler. Kurba· biryerde okuduğumu hatırlayorum ama ... 
ğ:.ı: Sıçan, •aly3a&oz, h• r~ey her~e·ı, me· Sizde fikir kitaplardan alrrıır. Halbuki 
selii siz, siz bu etten diç hoşlanmazsınız. bizde anad:ın doğma vardır. Bir Ru, 
değil mi, bilirim. Çünkü bu ettir. Size adam<!kılh tahsil ettirilsin sizin sakallı 
Frensa mahsulüdür diye yağda lnzarnıq profesörleriniz onun yanır.da kaç para e· 
bir cam parçası verseler onu da ~apır l}a· der. Vallahi hiçbiri onunla aşık atama~. 
pır yalarsınız. Size göre her hangi bir - İhtimal... (İnanmayın... Şampon 
mal ki başkasının mnlıdır; fenadır.. dli~ündüğünün aksine söylü~rdu.) 

- B.en 'böyle lıirşey söylemecHm. - Ne ihtimali be .. Bu muhakkak. Su-
- Evet evet mesela Rusyanı· .. :ır: ratmı e~şitnıe 1 B~n hakikati söylüyorum. 

f ~n:ıclır, 1-'ransanrndır; iyidir. Size göre ·Ruı;da ibcHi. fikri vardır. O icat eder. 
Fransadan iyi memleket yoktur ,fakat bir .Fakat ne yazık ki iyi tatbik edemez... O 
<le b:ına sorun. yahu, hazret. düşün bir ko:· bir~ey yapar. bir~'!y bulur. Fakat sonra 
re, ama elini vicdanına l:oy da öyle !.Öyle.. onu ya kırar, yahut da oynamaları için 
Fransa denilen memleket nedir? Avuçiçi çocuklara v:rir. Halbuki siz Fransızlar 
k dur bir toprak parça•ı . Hani vallahi ora· b·ı ndamın yaptığını yapabilirseniz onu 
ya bizim polis komb~rini gönderin bir ay "bir dehe\ eseridir!" diye bütün dünyaya 
geçmeden becayi~ini ister. Çünkü cenabet yutturmaya kalkar~ınız. Gecenlerde bi· 
memlekette dönecek. ra!rnt nefes alac:ık zim a~abacı lyona tahtaclan bi; adam yap· 
yer yokdur ki ... Dedim ya Avuçiçi kadar mıştı. Öyle bir ac'latr. ki ona bir sicim tak 
bir toprak in~n meram etse beygir· oynat... Fakat İyona bu tahta adamı 
1:: Fransayı bir günde dola~abilir. Fa· yaptım diye öğünmedi, yumurtlayan ta· 
kat birde gel bizim memlekete, çık kapı· vuk gibi m:ıhalleyi biribirinc katmadı ... 
can clısan. Ardullahi vasia .. Ucunu huca· Hulha Fransızlardan h01lanmayorum 
ğ:nı gÖreme.z::in.. Git gidebildiğin kadar.. ves3e!ıim. Ama zannetmeyin ki bunları 
Değ'! mi? sizin i5in söyleyorum. Hayır, ben bütün 

- Evet .. Efendim .. Şey. Rusya geni;, Fransızları. topunu birden kasdediyorum. 
blr memlekettir. Evet Fransıdar uz:aktan insan gibi 

- Geni~tir ya .. Sonra size göre Fran· görünüyorlar. Fakat hakikatte hayvan 
stT.hırdı:ın iyi insan yoktur .. Ahalisi mcılf.ı· gibi yaşarlar. Mesel! ... İzdivaç meselesini 
t"1atlr. zeki ... Medeni. Evet kaniim ki on· ele alalım. Biz Ruslarda insan evlendimi, 
l"r f 1abı mfü:~eret k"idclerinc tamamile evine karısına bağlanır. Gayet tabii ola· 
v k;•tırlar. Bir madama cturacak bir is· rak. Halbuki sizde All:ıhu!lem... Koca 
l· .. !rle Hızım olduğunu anlayınca derhıtl hüttin gününü kahvede geçirir... Kadın.a 

de haykırdı: fi 
- Manasız: sözler söyl~e ı;ıe 

ma ! .. Onu öldürdüm desenıt 
kimse inanmaz. . . e*~ 

Emine Ana kapıda hırı r tıt. 
ve üçü sivil olan dört adat111:jcit1 
raber göründü. Bunlardafl: ııo 
doktordu. Derhal Bedri ılepelif 
nu,mağa başladı. Restnl ~ 
Hikmeti hürmetle sel!mlaÔ't,dl· ., . 
vak'aya dair i.Eahat almak dl~ıı' 
Esma ve Canan Aliyeyi 0 ete' 
çıkardılar. Ben de hastahanı lıl' 
lefon ederken gelirken or~ tı"'~ 
rakttğım elbiselerimi getır ıef" 
istedim." Ve bu maksatla te ıit 
nun bulunduğu k~ük o~ 

Um. :ij~ 
~ 

)~ ... ( 

iJ ·'ı 

.. :::-·-zıv 
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yerlerini verirler. Bir yengeci ar.la sntaila kah kah kah kih kih kih c!edikodu il~ FALCININ YANC-01>1' dt'~ 
"cmeıder. yere tükürmezler. Fakat işte bu vakrt geçirir. _ Alacakhbnnrzm bit .-.ıı f' 
ka 'ar. Onlarda ruh yoktur .. anla•lm mı - Yanılıyorsunuz efendim. Framırz: a· !leya.hati yapmald.3 oJduJd:ı.'"..-

1 rı•h... (Başını kaşıyarak) ne yazık keli· Pesi biitün diğer milletlere ni!mune ota· ri.iyorum. 111ıJ1~ tr'eyi lıulamayorum ki size söyliyeyim.. cak bir ailedir. ......tı • 
- Jl;ğer geminin .- ..-t ' 

Ne diyeyim bilmem ki. .. Fran~ızlar d:ı ak· (Sonu yann) ~rii""eniz slzo Ud misli 110-

llu t~ndl~ttan İ!'ltif~d .. triıı •'\'ıı.. 

kıt" guete lnln e'myneularm:ı 
V<'rdJğl kuponlar1 l-0phrrnl< l.ıi. 
fidlr. Danlardan bir aıyhf.mı "Ös
tercnlcr bo glizel kitapları yUz· 

ele 50 eksl[;lne alırlar· ............................................. _ _. ............................................................................................... ririm· 


