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SOVEYŞTE 
İta lyan harp 
gemilerinden 

korku l<aimadı 
l<analda 
nakliyat 

serbestçe 
Yapıhyor 

l l.<JQd 
~l'af ra, 31 (A· A·) - Deyli Tc. 
1411 . gaze lesi yazıyor: 

ltıe4 ~a harbe girdikten sonra he· 
~ oı tıne~ tamamen inkıtaa uğra
lı, ti a~ Silveyş kanalı münakala
~t~ı ehemmiyet1H surette art
lı:ııuı: r. Mısırın başlıca limanı 
hte gelen SUveyş, bUyUk faali· 
tır11:-ıı~hncdir. SUveyşte yerin art. 
~r t s~a rağmen blr(,;ok vapur • 
l'>ott~hlıyc için lskendcrlye \'e 
ıı .. ıdaıc~te gönderilmektedir. Kn
•ttık 1 ln&'lliz mahfelleı i, Mısırın 
1\ lııg~?esi~In kesilcmlyeceğini, zi
: llıller~. filosunun düşmnn harb 
ogf'\ı nı Musavva ve Asab'a 
l~itıe:.Urnı~ş olduKunu bildirmek
~~rı ve i~gıJU deniz kuvvetlcı iııin 
~ır ve h 1•~d dcııizleıindc müste· 

1_i'tılıı ııe:kır;ı bir surette vaki kon. 
~(lleter· ebı He düşman lngiliz 
tııe~tllri, ını iz'aca cesaret edeme • 

~' '"'r· 
tı• l'ttnsıtı 1 ~ aıu··eu ar a olnn vaziyet mcm-
• rı:ınsııı t 1uciptir ve nlfı.kndnr 
'rUe ta ar ngiljz \'e Mısır mnkam-
1.Qıeıtte: hlr suıette teşriki mesai 
l\a rler. 

t llalda 
,eaıa.., ,. n geçen Yunan ,.e Yu-
~ 1'1ınaltta~PUrlannın adedi gittikçe 

ttııııı li ır. Şap Denizi ve 1 llnd 
' 1' tnanı ı 1lı. ı eh ar le olan Yunan tica· 

t aıı.ı.ı~~ınlyetlidir. Şap denizi 11. 
~ htın,. ı.ıetroı nakliyatı lnglllz 
"it .. va1,u · · ı ıarl!e yapılmakta · 

'"~·ı· .. ._:-ı ız tktiaad" H 
'~aı ı a rp 
A •rının Beyanatı 

"'tlas denizi de 
p kontrol altında 
,.Qnsa müs
lem./ekeleri 
()·· 

A.ı U§ınan Kontrolü 
r~•nd3.ki Arazi Gibi 

Ua.ınele Görüyor 
o:a:uı.ı 2. ncl ııayfı&da) 

1 Beden Terbiyesi · mtik811ellyetı 
kaaaaa 31 Ağustosta tatbik edil-yor Almanya ve Holandaya 

• 

Gençlik kulüpleri 
sivil ordu teşkilatı 
gibi çalışacaklar 

Gündüz 
müthiş bir 
baskın 
yaptllar 

Almanların Duvr 
hücumunda 

17 tayyareleri 
düşürüldü İstanbul Bölgesi Asbaşkanı Feıi

dun Dirimtelcin bugün g<'ngli.k 
teşkilatı hakkm1a gazetemize şu 
izahatı \'ermiştir: 

"- Beden Terbiyesi 'Mükellefi· 
yeti Kanunu mucibince, TUrkiye 
dnhllinde Gençlik klUpleri kurul. 
muş ol:ıca.ktır. Bu klUbler futpol 
gibi sp-orlan ikinci plima bmıka .. 
rak vntan müdafaasına :ıit olan a
tıcılık, dnğcilılı, binicilikle mc§gul 
olacal·tır. 

Vilayetlerde valiler, kazalarda 
kaymakaml:ır, nahiyelerde nahiye 
miidürleri, köylerde muhtarlar 
maiyetinde kurulacak olan idare 
heyetl"ri 31 Ağustosa kad:ır teşki
latlarım yapını§ olacaklardır· 

Kurulacak olan gençlik klübleri 
sJvll bir ordu teııkiUitı gibi tabur, 
manga, bölük kısımlarına ayrıla· 
cıı.k ,.e bn5lımnda ihtiyat zabitleri 
bulunıı.cakur. Bunlar paraşUtçUJe· 

ZELZELE 
Muhtelif fasılalarla muhtelif 
şehirlerimizde devam ediyor 

Nüfus zariatma dair resmi bir 
rakam henüz bildirilmedi 

Ankara, 81 - Merkezi Yozgat 
vilayetinde olnn ı zelzele sahasında
ki Akdağ madeni • kazasına bağlı 
Peyik nahiyesi, Karamağnra kö
yü, ve Sorgon kazası clvanndaki 
köylere Ankara Kızılayı tarafın

dan 350 çadır \'e 100 denk clbi~e· 
den maada yeniden bazı giyecek. 
ler ve sıhhi malzeme yola çıl:anl· 
nııştır. 

Memleketimizin uğradığı bu ikin
ci felaket mıntakasmda. ölenlerin 
sayısı 300 kadar tahmin edilmek
tedir· Bunlardan başka 60 ağır ya
ralı \'e 300 de hafif yaralı vardır· 

Zelzele Erzincan, Terme, Niğde, 
Merzifon, Çarşamba, Tokat, Yoz· 
gat, Kayseri, Çankırı, Çon.ım ve 
Zllede de hissolunmuştur. Bu ara. 
da 12 köy yıkılmış bulunuyor· 

Diğer taraftan bu sabah şehri· 
mize gelen Dahiliye Vekili 1<1lllt 
Öztrak bir muharririmize demis
tir ki: 
··- İslanbulda birkaç gün ka

larak Ankaraya döneceğim· DUn 
ak§am Ankaradan hareket etme
den c\·vel yeni bir zelzele felakti 
haberini aldım. Bu ilk haberde ma· 
alesef 300 vatandaşımızın öldüğü. 
nü öğrendim. Zelzele sahasına der· 
lınl yardım heyetleri gö11derildi· A
lükadnr vali ve kaymakamlar da 
feliı.kcte uğrıyan yerlere hareket 
ettiler. HenUz başka malumat :ı.l
madım.,, 

Son dakikada. alclığrmız habere 
göre zelzele muhtelif fasılalarla 
devam etmektedir. 

( ne,·amı :? ln<"I aa~·fıı dıı) 

Venikapı gazinglarında bir hadise 

Dört arkadaş 
çalgıcılara hücum 
ederek dövdüler 

Bütün Halk Birbirine Girdi; Garip Bir 
Kördövüşü Oldu 

DUn gece yansı Yenlltapıdnkl ka
zlnolardan bilinde bir hAdlse olmuş, 
kafaları adam akıllı çekip k!lr kUtUlı 
sarbo~ olan dürt kişi çnlğlcılara hU. 
cum ederek dövmüşlerdlr. Ho.d!senın 

tarsruı.u oudur: 

Sirkecide Dcmlrl~ııpıda Orhanlye 
caddesinde otuıı:ın Sal!h, Hasan, Os 
man ve Merauı oteli :mhlbl Mehmcıl 
Yeniltapıdakl sandık bumu kıızlnoını 
~:t gltIJ)lşler, itmeye bnşlamı~lardır

0 

akıt gece yaı mna yaklaştığı sıra do 
Bdamııkıllı aarho§ ol:ın dort arkadac 
elratdakllert rahatsız etm~ye başla . 
mııılar ve bi r ara da çalt;ıcılnrın ç11 
lıp a&yledlklerı bir §ıı ı kıya ıuzarak 
birdenbire ye ı rı r c nden fırlamı,,ıar; çal 
ğıcıların bulundukları yere hilcıım ı•t 

lnrını nnlayamam!§lar; hatttı bir knçı 
çalğılnrmı atıp knçmııilardır! Dört a• 
kııdaş rast geldikleri çalğıCJları yuııı • 
ruk tokat dOÖ\'emeye girişmişler ve 
bu :ırada bilhassa J.tchmed ismindeki 
bir çalğıcıyı adam ul:ıllı döverek ya 
rnlnını§lardır. 

Halkni feryadlarına yetııeo me 
murlar mUtccavizlerl yakalamışlar. 

karakola gölUrmU~lerdlr. 
Suçlular bugiln ctırmU me~hud mah 

kemcsine \'Crllmlşlerd!r. 

Okland adaları 
sahillerine mayn 

döküldü 
l'clinJı/011· :n (a . a.) - Yeni Ze ml~lerdlr. Eağırrp a" 1 tUn halkı blrblriıı 

1
• t ,,ırma arı bil. landa b:;.hriye d:ıiresi Oklancl :ıda. 

1 e ,ntmı7, lt..ızhıomın ınm sima! kt\'Jlar J1 m::t\'n dökül 
ı:ı karı,mı .. tn. Çalı;ıcılar ne ulüuk t' duir ~il ·ı·A t . t. • ..,un ı an e mı" ır. 

re ka~ı da ha.zırlandırılmış 
calttır· 

1stanbulda Ağustosun ~irmis~ 
itibaren bütün :;por k!Ublerlnin V& 

ıiyeti tesblt edilerek bunların haıı 
gileri gençlik ve hangileri ihtisu 
klübleri olacağı tayin edilecektir· 

Mektepler, kıRlalar. fabrikalnr 
ve hapishnneler mensup bulunduk 
lal'! dairelere ve vekaletlere bnğlr 
olacaklardır. Bunların vekiilctleri 
Beden terbiyesi dircktörlüğUnden 
aldıkları tallmntn göre hareket e'" 
deceklerdir. Beden Teı·biyesi Pi
rE.ıklörlüğü bunlardan hariçle o· • 
lnn serbest iş adaml:ııı ile nlfık'u
Uar ol:ıcaktır. 

Belediye hududları dahilinde 13, 
19, 20; bclt'<liyc hudutlu haricinde 
15, 16, 17, ıs, 10, 20 yaıdarında o. 
Janlar haftada dört .saat Beden 
tcrhiycsi mükellefiyetine Hıbidh~ 

ler· 

Londra, 31 ( a. a.) - Hava ne. 
zaretinden tebliğ edilmiştir; 

Pazartesi günü bombardıinan 
tayyarelerimiz Almanya ve Holan· 
dada geniş bir bölge üzerine gün .. 
düz ba~kıııları yapmışlardır. Fle .. 
sing yakınında büyük bir iaşe va. 
puru hasara uğratılmış Emden ve 
Hamburgda ve Terşeling acıklann· 
da mavnalar ve diğer nakliye va· 
purlarma isabetler kaydedi!mi~tir. 

Rulda bir petrol tasfiyehanesi 
bombardıman edilmiş ve Alıruinya 
ile llolandada müteaddid ha\·a 
meydanlarına hücum edilmiştir. 
Bombardıman tayyarelcrimizden 
biri dönmemiştir. 

Gece görme şartlarının fena ol
masına ra&'Illen, bir çok tayyale. 
}erimiz düşman arazisihe nüfuz et 
mişlerdir. Bununla beraber tayya
relerimizden 24 ü kendilerine tah 
sis edilen hedefleri görememiş \'e 

bomba atmadan dönmüşlerdir. Di· 
ğer tayyareleler Almanranın ba
tı şimalinde Rurda ve Holandaaa
ki reöefleri bombardıman etmiş. 
!erdir. Bu hedefler arasında petrol 
tasfiyehaneleri, ticaret vapurı.arı. 
A>klar, ha\'3 meydanları \'e Şoseler 
le demiryolları vardır. Bu hare.k§t 
~nasında hiç bir zaiyat vermedik. 

Sahillerimiz civarında pazartesi 
günü yapılan muharebelere dair o
larak gelen tam raporlar cernan 21 
dü~man tayyaresinin tahrib edil· 
diğini ve avcı pilotlarımızdan iki
sinden haber alınamadığını gôs
temlt';~tedir. 

DU\'R UMAı..~INA ~·APILA.."°' 
H VCUM 

Londrd, 31 ( a. a.) - Röyter: 
Duvr limanı üzerine dün yapılan 

Ualyıınlııruı _,.. drdljl 11 Haziramlan itibaren nklt nklt hava hücumu hakkında elde edilen 
lıombarc.lınuın Ptmek ı .. tedlldt•ri, fı. lmt lıl~bir nl'li<'e alamac.l ıkları sarih malmata nazaran bava hü-

meshur ('ebelilttarık limanının ha,·:ul:ıu bir ~örünü~u... . (Devamı 2 inci sayfa.da) 

Almanyanın 
tayyare zayiatı 

·2900 
En az da 5000 
tayyareci kayıp 

vardır 
Londra, ısı (a. a.) - Nlyus Kro 

nlkl yazıyor: 

Almanyanın lını·bln bldayetlnucn. 
beıi ölU \'e yaralı olnral: en az be§ 

bln tayyareci kaybettiği tahmin edil. 
mektedir. Hu adete mlkdarr resmen 
6!i0 olarak bildirilen Polonya harbin. 
dek! kayıbla Pete.n bUlttlmetl tarafın· 
dan Almanyaya iade cdtlml§ olan fOO 
esir pilot dahil değildir. 

Gazete lltıve ediyor: 
ı.ıuruırebe tayyareleri ancak bir ve. 

yn iki kişi nakledeblldlklerl hııldt1 

bombardıman tayyarelerlntle bnzan 4 
veya beş klııl bulunaınllbcktcdir. Al. 
manyanm askerı harekO.t esnaSJndn 
kaybettiği Almıın tayyarelerinin ııde. 
dl .2000 tnhmln olunuyor. )."lılnız bL 
zim sahllleılmiz civarında Almanya 
29 temmuza kndar 3:?3 tayyare kny 
betmlştir. ı:ıu tayyarelerdc ölen veya 
esir edilen ıııUrettebat adedi 800 deu 
fazladır . 

1 son {ff Daklka 
Yarın iki yeni romana başhyor : 

1 

Dlktatörla A•ll~ 
Aşk, casusluk ve his romanı 

Genç kız ve genç kadınların heyecanla takip 
edecekleri fevkalade bir mevzu 

Nakleden : Fethi Kardeş 
2 

Dörtler /( lübü 
Son senelerin en merakh 

zabıta romanı 
Pıı eserin 1rıgilız zabıta mulıarnrlewıılw • Ağata Kri~ti'ye 

ait oldııJunu söylemek giizelliği ve meraklı taraıları hakkında 
m ıy: tıesikadır 

· SON DAKiKA yarından itibaren şe
hir röportajları, fıkralar günün hadise
lerine a it muhtelif yazı ve resimlerle es· 
l:iti gibi 4 !iahife olarak intişar edecektir 



l\lade 
lnr 
drm 
söyli 

Se 
güld 

Ameri~a Marti~ike!K azanç veraif eri karne 
denız kuvvetı ! o 

gönderiyor 1 alma müddeti bitti 
:Se\)oık. 81 (.\. A.) - :Nevyork Kara Mehmet konutmayor, doğru çıkur) diye dli§ilnen 1'~ 

.dUkkln komşularının selamlarına med bu sefer Dilfuruza l•ll' DeyU Niyuz gazetesine göre, Bir
letllt Amerlk:ı hükümctl Fr:msız 
nıU.Stemlekelerini ··vesayet" altı -
na almak Uzer<' Cnrrihnsk adalan· 
na bir deniz kuvveti göndcrmeğe 
amade bulunmaktadır. Bu suretle 
Martinik'tcki Fransız harp g"mile. 
ıi aillhtan tecrit edilecPktir. Fran· 
saya gitmek ü:r:<'rc Eeam tayyare 
gemisine yüklenmi5 bulunan ıoo 
tayyarenin Amerika tarafından sn
tınıılınarak lngiltcreye tntncağı 
zannedilmektedir· 

Gayri san iradı 2000 liraya ka· ıe, bu ak'8M ıeç vakitlere kadar Haziran bapnda bir aün olsµn ~ fSyle bir muk:ıbclı ediyor, sitem- ıııeağını ummakta idi. 
d'ar olan \'c irad üıerindtn vergi bütiln ~belerde müracaatlar ka- lipn \'t! ~ra ~ı~ayan kimle· lerine aldrnş bile etmiyor, mllte- • • • kle}of.41 
veren büyük ıxınat ve ticaret erba- bul olunacaktır. !erden dahi altı a\'lık ilk taksit a. ma.diyen di\şünUyordu. Kara Mc!1medin bu be ~ 
bının yanında çalı~an müstahdem Bt\tütı bunlara rağmen bu aksa lmacaktır. Bunların birincikinun Gelen mütttrilerin de Kara tam bir lıafta &ürdü. Bir h uPil 
!erin yeni kanuna göre kazanç ver ma kadar kame almayan milstah· ba~ında tahakkuk edin ikinci tak· t:onra, yine bir perşembe 1 e-

l . 1 1 . . ·ı demler -'ile il . . .. "tt '"wtul 1 . . rıasme"" Nelnnet için urre kadar kıymeti c··'·: denı•cı'nı·n ufukları d. c~ gisi karne en a ma arı ~ın ven en senın verg erının uç sı en a. ıııa an ıçın ~ aa ~ "' ~ 
mühlet bu nk~m bitmektedir. ·misli cezaya tabi tutulacaklardır. müracaat etmeleri lazundır. Birin yoktu. O kadar dalgındı ki yel- y~ alışmış keEkin gözlorı ~~"' 

Bugün bütün malirc tahsil şu- Bu cesa!ar ınUstahdimleri çalı~ .cikinun ayı ıirdiği halde müra· ken ipi istiyene halat gösteriyor. ioraceli, beyaz m~hr:ı.rıı~ 
belerine son gün olmak münasebe.,' tıran müestetelerin aahiblerindıeiı caat etmeyenlt«kn ikinci tak$it de ince prova yelkenbe.zi yerine ka· bürilnmü;J ihtiya:.- lmdmı~ ~ 
tiyle çok fazla müracaat yapılnuıı tahsil edilecektir. Kame sahlp)erln elmacaktır ı ha, büyük yelkenlerin. bezlerini l:enciler cnrşısınm kfü:ıcSl?şıs: 
ve defterdarlık \'erdiği emirle me- den senelik vergi iki taksitte alına. Bundan sonra hiç bir müessese ~ıkarıyordu.. Donanmadan eski döndüğüntı hemen farkc.tıtl1S! 
murlann bütün müracaatları ka· caktır. Birinci taksit haziran ve karnesi olmayan müitahdem çalıŞ- tanıdıklarına bil• iltüat etmez ol- Kam Mthm;?din yUreği 11

diJ' 
buı. etmelerini,· geç saatlere kadar 2nci taksit de birincikanun h"'"'""- tıramavacaktır. Ç:ıJ!ıranlar ceza t o d dil •: ·· d ne. geldi ... Gözlcrlııl kadına 119 

R 
..,...... ' muı u. sa ece 1"nuycr u. ti, beklemeve başlndı. Bu ~~!'ki 

Omeo Macar çalı~malarrnı bildirmi~tir, buna 16 da tahsil olunacaktır. Senelik ta· ya tabi tutulacakl ır. Dllfuruzu kadırgadaki evinde ,, ~ı 
• hakkuk zamanı haziran batıdır. t k ö li .b. 1 d da &"amsızın biri idi y:ı. ...~ 

e rar g r yor gı ı o uyor u. kendini haberin mı.r:ı Mebr,~-

arazl. 1"htı.la"' f 1 • .,. "k Z LZELE Onun ince belli mevzun vü· icin ne ku.dar mUhim oldU~. 
l· ngı· ı,·z tayyareleri ıngı iZ 1 tısat E cudunu görüyor. evin siline sili• hiç bilmiyormuıı gibi fıstıl:i ,,. 

On beş güne kadar ııc parlamı§ tahtaları üzerinde kam, ıtır ezg\ sallan~ sall 

b ati (..,tarafl 1 IDcıl •Jfada) ince beyaz pabuçların çıkardıfı .ıa yüriiyı:p geliyordu. • .. ~ 

Arad h Ud Ut (llattarafı 1 bael nJfac)a) nazırının ayan tatlı tesi i~itiyor cibiydi. Kadının bu işlerdi> çok P'fJ· 
cuın1.arına kalll müdafaa te§kiWı ZUA, ZlLE vı: ERBA.U>A Sonra Dilfuru.zu evinde bula- birisi olduğu besbelli ılli· ,,.r 

h 
• d parlak bir 'muvaffakiyet kaydet- Londnı, ısı (a. •·> - 1ktısadt harp ZELZELEU!:R ınadıg·ı ug·ursuz günü hatırlayor- lrencilcr ç~"Şısı g:bi Imcın~ 

Şe rl n e ml·c:. tı·r. nu··sman 'l.·alnız limanda de. Zara, 31 (A· A.) - Bugün saat t bi ~ .... ~ • .; nazın Daıton, dUn avam lcamarum. d F 1 b kt k · · · t'ğ" mez anınnuş r •"mı;...., :;Jf mirli küçük bir gemiye tam isabet 17,37 de beg saniye sUreu orta u. a ır.a a ırma ıçın gıt ı ı · ~ ttA P .. 

M .. k 1 ·1 · · G · b f"'- da §U beyanatı yapmıştır. eiclıdette bir zelzele olmuştur . .Ha.- Salih Sahharın dükldinından .. na." füld!SUz yil:."Uyordu. Ha ti'. 
uza ere ere yapabı mıştır. emı atll)Jştır. uÇ ln&"il&a hUkllmetı. ticaret gemU.rine 1 . ı· b. d' ·1 k"C.ct -- MGhmetlin dükkli.nınn da .. :ıd 

baılanması muhtemel mide bulunan bir iki kişi hafifçe le bUyWt mahzurlar tevlld1Dden l&km. ar y~tur. •ı cız L ır en ıte ı e çı ıgı· Teddüdsü~ yana.5tı ve e;traf'!' 
delenmi~tir. Sarahaten bildirildi· mak makt&dlylc mahreç tabadebla. Zlle,Sl (A·A·) - Zilede 36 dli!llnürken hila ürperiyordu. lropı~ularm i~ltebi!cceğl bit' 

'Buda:Ptşte, 31 {a. a.) _ HükQ ğine göre, bu ıemiden başka hasar me9l ulUlllnUn bOU1n Avrupa ııman. aatten btri fuılalarla ~·er sal'ISIL· Ya, bu acı üıerlne donanmc"'.. le.· ~ 
d Alm 1 'nd b" tısı hissedllmektedir. Buglln de 88.. • 1 b · · ı '-·l metin nıııc:iri olan Magvatorsaır, az ır. an tavvare en en ır larlyle bazı Atlas n •imal A!rlkut ile ayrı lŞ mec unyctı... stanvu _ Se}a· mu""Jevku"m evlid. .,, 

...,. .; 0 t · ··mı k dah"l" ,.. at 13-40 da 10 sanly& süren giddet· .. J 
Macar-Romen müzakerelerinin on avcı ayyaresı me e et ı ın· UmaDllU"llla ,ı~ectk tekmil mallar lice blr 9&1'1mtı olmuıtur. Hasar kıy1lanndan ıeçip Saraybumum. Kara M·~hmed hu &clf\rDlı 
be§ gün zarfında Arad hudut şeh- de bir kaç kilometre içerlerde bulu- hakkında tatbikine karar vermifUr. teebit tdUememiştir· Şeohrim.18de yanaıırkcn dudaklarından çıkan kın ~aşkın knr~ılık \•erdi: 
rlDde ba§lanmasrna intizar edildL nan bir tarlaya inmi&tir. Sağlam o. Bltaraı.t bir ıımanaan bu mevridlere r.olıelenln y' eniden bövle ilk f1k acı acı feryat kul:ıklarında hiJa' - Aleykümselam nine... 1•'1 
.~ .. : ı..:1.a:-~1-tecıır· • larak ta'-''-'areden rıkan pilot elle- " leP'."ı.i 6"&1. UJAWJ.Ug. J J ,. .hareket eden vapurlar blittUı bamu- devamı hal.km huıunınu bozuıalrta sın çın ötüyor: Şimdi koca karı ~ene ıı"' 

-:Aıktodilecek anlaşmanın mühim rini yukarı kaldırarak tay)'are ko· ltlerı 1cın birtr ıahadelııaoıede.ıı bag. ve b~ok ldmıeler vakltlerinl açık ~-- Yaktın beni Dilfuruz ı.. bnğını çözmüş bir makine 
miktania nüfus mübadelesini der· narken anavatan efradına teslim a .ocı talımil 1Jınuuıü&n alına<:ak yerltrde sednnokttdJrler· ~:>nra latanbula dünütünü ha- r.öylüyordu: • -
pİ§ edecıeline oimdi muhakkak gö olmuştur. lık "ıeıai ıab&det.ııameel" nı hamil Erbaa, sı (A· A·> - Biri dlliı tırf!y~, Vcnedik kalyonunda - Ber.i tanımll2Sln cvı~d, f: 
%Ü ile b3Jalmaktadır. Londra, 31 (a. a.) _Dün Duvr bulunacaklardır. ŞahadetııameH olma rce yarııı ve diferl bugün saat ıördliğü riiyn bütün çizgilerile trn buraya da kendim iç~ }'r 

Burada umumi:retle zannedildi- uze-rı·ne 'l.·apılan ba-'·ına dair olan ,-aıı haınuıeıar mU.adere edilecektir. 10·37 de olmu Uztre burada Pi~ Miyorum ye, beni Maı;k 1 ;.ııJ 
.... ,.nrA :ı.· memlck t ha · · .; • bir dda daha hafızasırıda uyanı· d rd z ·'lı şCJ""f,'.' gıne aure, u.ı e ncıye Alman tebli~i hakkında salihiyet· detli ild yer ıaramt11ı olmuttur- • cep reis e~.ı c i. av~'.! 

larmm -ııı.ı.· ı----nda a Avrupa batı sahUlnl.n .Almanya ta. H lk :-c.. vordu ... ı , J nanr mu cıAı Ouı~ n !i Londra mahfilleri ~yle diyorlar: a geceyi dıtarda ıeç .... ..,.tir. "Ama·n ~·arabbı' ne korkun" hastalar:.clı, sefere çılnn- ,rr· 
önoe teknisiyenler arasında müza ratuıd&n lfJall lktisacU harp prtlan. Birçok binalarda yeni çatlald~ar "" kaldı a Iad w 'plerlc :ııı· 
kereler yapılacaktır. Bununla be.- Almanyanın hava harekatı bak nı pek ~yade deg11Urm1§Ur. Şimdi vukua ıelmiftir. NU!u&~a urlat rilya idi o! Kara Mehmed Top- • ıs!lı r ıgı 1 r,a1Yı 
raber ilk adımın Romanva tarafm kındaki mübalAıalı neşriyatı yal artık pek u npur .Avrupa ile A.me. yoktur. kapısarayınm nvlus'l:~da n:ısıl kenleri alamıyacakmıs. f' 
dan aJrtması icab edeceii jsrarJa ruz sivil halkın değil a)•ni zamarı. rika aruında mcıru bir ıııt.arat tıc.· tereddUdaüz yürüdüğünü §im· cığın kim2esi de yok, b~~'-~ 
bildirilmektedir. da Almaıfpilotlanmn da maneviya retı yapnı~ladır. ŞJmdl yalnız Ak. eli uyanıkken görüyor, muhafız· vardı, göııderdi, sonra iyıc..,. 

BOMANYADA NAZIRLAR tını yülaıeltmric makaacliyle yap!. denlzo veya §imal deDiı.iDe ıWeD va. Askerıı·k ı' şlerı' lann kendisine linet okuyan se- }atamam belki diye bir de 
Hı:t:ıtı1 '.l'OLP~"DI dJğı &ittikçe daha ~ bir IUllitte purlan detfl, Atıa.ıı deıılzlııl gecen lıU sini yine i~itiyordu. Ona (Sul- yazdı. . 4 

anlaplmaktadır. 80 tayyande:n U1ıı vapurlan kontrol etmckllğlmlz tan gö~eıi Dilfuruzu kaçırma- Ve sonra koynundan çı~r et' 
Bühq, 31 (a. a.) - Rador a 17 sinin yanm saat zarfında Iİ&J1 lcab edlyor. Fatih eskerlik ~ubesinden: ya gelmi131 diyorb.rdı. Bu rUya bir k!ğıdı elini D'1mabreJtl' 

jansı bildiriyor: ' (lünkü semeresiz Duvr basknıma Nazır, hUkClmeUn bn:r:ı ıuahfJllerde Şimdiye kadar hiç askerlik etme bugilnün luıkik:ıtına ~ıe kadar kek t>line:: dokundunna1' f 
J.igurtwıun riyasetinde topla i~irak eden Alman pHotlannm si toık1n ed1lcllgl flbl ablukayı tıazı bf_ mi~ 316-335 dahil d<jumlu ceıalr benziyor-Ju. Dilfuruz hakikaten miyen bi• taıı.ssublıı yavajÇI 

IW1 nazırlar heyeti ba~ekilin ve nirlerini her halde sarsmıstır. Bü· Wat memıekeUerere de teımu tuıı.v ve cezasıı: topçu sınıfına mensup Sultanın gözdesi olmuştu. K3.· re bıralttı. ,. 
hariciye nazırının seyahatleri ve tün bu baskın esnasında ise yalnız 'IW'Wld& olmadıtuu kaydet.tikten ıon eratın askere ~e\·kedilmek üzere ra Mehmoc!e haber gönderen, o- !~ara. Mchmed yenıııörcl'· ı"f' ...ıı· 
Berchtesgarende Führer ve Von bir tek Ingiliz tayyaresi dysmQr ııa demiftlr ki: hemen ıubeye ?nüracaatları ilf.n o- ıa örll ek · t b" ·· _ ,.. 
Ribentrop ile ve Romada Duce ve tür. lunur. nun g ıtm 15 P.yen ır goz- 113tıgı bır acele ile d Jı~ 

Heauleler bı.l kabU mtmlekeUere de!.. k w tı, r: , 
Kont Ciano ile siyasi mahiyetteki Loadra, 11 (A· A·) _ Gea.enl ...,aa eııu .J~mek tahllkealn• ma Rt.iyad:ı Mohımd sevgilisine ülmüş kagıdı :ıldı, M ,t ,_ 
görilşmelm hakkında verdikleri ele Gaulle'wı umum! kararılllm- rus kalmadan vuıt olabllecetı an Dll1Um. HUkOmd ılındı btltllD .A.vru. kavuıtuğunu görmaınl61i. Dil- bir okudu ve sonra ibtlY 
mufassal izahatı dinlemi~tir. Ro- dan verilen bir tebliide töyle de- ı.,aı.ıtıtı saman, tekrar ihraç edilmek pa Jl'rarıaur ile Cezayir, Tuntı.1, Fa. ftıruz yerine celladla. lta~ılaş· dın'l: ;ı. 
manya mümessilleri. bu izahatta, . .a: ,...Uyle dahili iltlhWt• wı mlkdar. sm da l>açak bahsinde dU;ıınaıı kont. mış, boynunu soğuk bir yılan - Peki, dedi Recep ret.seet r 
g;;....r. .. - ... terın• neticelennı" • ve memle nilmektıı:wr: ı .ı. •- h _,.1' -~ da ukllyat tçln ıaudetD&m• veri. rolu a tuı"4'kl arasa gibi muamew: tenıaıiyle ııkan yo.ğlı kcmen- leyiniz. Ictcdiği gibi ~ 
ketin nefine olarak c.ereyan tarzını -~7:::,~_eciJeriaıis1 ]>IJIArtMli .., __ .._!•:. JecekUr. HUkQmeUn liyueU bitaraf görmesine karar \'trDlljtlr. din tazyikini ivice hiasetmişti. dece.J.;m... ~f 
tebaril.ı at+; ...... ;.,1erdir- cıcm ........... tayyare er ~- ,, 6' ~~ - ... ,___ batı ...ı-.. u ı•- .... __ naemı.1r.eUerhı bu mallan tedarik c. Loudra, aı (a. a.) - Röyter ajan- O vakit, gemide bu rüyadan lhti.var kadın dualar, .Jıl' 

Namlar heyeti. bı·J~'--- mem· .AUWUlyum • ...-u auoena. • k .ı..~"' .,.-
AU4Jt: -ı .... "---ı.-ı 1.,.,_ı. -ı.. 4ebllm"1n• yardım etmek olacaktır. ımm parlAnltnto muharriri yuı)·or: tıtreyere. uyanmıı, kendi ken· ederek oradan uz-'·la••faP": . ..t 

leketiıı yeni siyasi Yecbesinin fili Y•ı-- ..,...._ara ., ... _ e.._ • ı ;;ı.A -...;_,.Ad J"" • tahakkuku irin ·en isabetli ..,
01 

hak Jerdir. Karadan yapılan fiddetll Bu tedblrleriD IWD~ane yapılL DUn Daıton taratmdan yapılan be. dine CA lalı encamını bayır et· raklı v~ mlitecessis dil.P~ı 
kmda m~~de bulunmuır .mllcla!aaya ratmeo, hedefler mu· cıak ldL&rat ticaret için bUyUk !ayda- yanattan tınce, Amerika ile 11kı bir .Wl diy~ c'iü~ünmUştil. şuları K!l.I:ı Mehmedin ~ ~ 1J1> 

t ~akıyetle bomb&rdaaa ve mi• tan olacakbr. temas teala \'e idame edilmJ1Ur ve oy_ Şimdi i&e Kara Mehmedin ka- almı§lar, §tıkalar, nlayJ~r ~ 
_ur_. ___________ lılm neticeler mUphede edll•ltffı'· Kaçak lcoDtrolllDUn dUpnan elin. le aanııe4Umektedlr ki mahreç fa.ha. tasında y:ılııız ümid ynşıyordu. kadının g!'tirdiği h&\•:ıcli~I "'ıd 

Jlltnn tayyaıecilerlmls Mf Te a- dtJd J'nuı.z topraklarına da ıetmil detnameled uaulUnUD tev"1 Amerika. &Uyasında. Dilfuruza kavuş· reıS ~ 
Um dömalflerdlr· d1dlllnl 2 temm\IZda mecıı.. bildir lılar taratıııdan 1)1 k•rtılanac:&ktır. mamı'.]tı. l Rüyanın dtıima aksi mek istiyorlar, Recep ~ 

•------------------------------------ı ... ------------yesine im.nmadıklaruıı 4•u6 e' 
fıl, t\ '\( ~ .. \TH-'l-\ 

• kapalı söykmckte tered 

•Devlet :lıem1ı7ollan ıcıareaıncıea ffı•kaAge s A D A K A T Nakleden: miyorlart!ı. J>~~ 
...._ maıQmata &'tire tarıteıero :ı:am BURHAN BURÇAK Kara Mehmed, bUtUn ~ıı• 
,...... n yeıaı tarJteJ.erla u kalar:ı mukabele etti, Jll!tJ~ 
Sllllk lıUIDd mnkl lWk tıcaret ~ı. ___ _. cevablar verdi, ko~ 1Jf 

HADiSELER 

lttleri • 7 kuniftaıı M>OS, ildncl mev Yecrill:öy P'lln yaıuııaaki kah· me.z, fırar.t buldu mu ra"t"'lerini batka ne ister: S~vmek ve ~ eevırlliıai Nasıra bakmak ister-. kahve, ş<rbct ısm&rlıL}JıŞf)- p 
klc :2liM laml§taJa 3008, 11,nncu mev ~ •- A61' aı tırlannı hoş etmeye ç:ı ~. 
Jdla' 177, Jaınııt.an 200!; b1r a)'lık vede otı.ıı'IXlUflardır· Kahve içil- dilfilnmt>aeıı yere vururdu. H1· vilmek. ken, iyi kapanmamış kapı bir- kat akş:ı.nı dükkanı kapıl~! 
lılı1ııci mevkDıalk tıcaret biletleri mektedi:-. Biri ciprasını ~eke- leli, paraya dayanan i3lerde us· Hemen nitan merubni yapıl· denblre cçılmco. düşmüş. kadar ge.lcn mektubu ~ ~-
6281 kuruıtan 6508, lkincı mevkiler rek güH.iyor, sırf gülmek zevki ta olduğu için, bir kadının J>cl.• mı§ ve evlenmeyi kararla§tırnu~ Zavallı ve itmic.Jsiz l§ık rayla\• hat rahat, dügüne dü~o 
4102 kurutWı 450t, iıçODcU mevldler lçlıı gUIUyor. rasız çahımuın:ı, vaktini, dü.. lar. Evle.neceJderi ıamana kadat arasmd::ı hayatının pahasına, yacak bir fırsat buJaırı•dl-.J 
3037 kunlflan aaos; lki a7bk 'lılrlDcl _ lat1ıabat mı-ğer ne kadar şünccsini heaıabsız, karşıhksı~ da genç kadın hemen her gün beyhude .!;.03muıJ. Fahire de •fü· (!JeV~tıntf fi"~ 
mevki 'halk tıeuet blleUeri 7828 ku. da güzelmii. Reunt bir adam ol· vermeaıin~ iıyan ederdi. Onca, Y eşiJköy~ gelıp gitJnii, yine bir ter dU15rn<!z ölmül.f. ::-· 
ruttan 8008, 1klnc1 mevkiler 151%:5 ktı. maktan ~ıkmak, öl~Hı saz 93y· bu gfbi bayır i~leri gizli kabs.h~.t- giln gelmiş, müEtakbel evinde Vefaka..· a~ık, uzun zaman le· f 1' 
r\JflaD 6808, nıwnncu mevki blleUer de }emekten, hareketlerini kolla• lere bir paravana vazifesi gö bay Nuır!a batbaia yemek YL... euUrüı.den hastalanml!I. Ay:ı.gu O 1 ~ '3 4 5 " 1 8 
3~1 laaruftan 4.008 kul'Ufa çtkarıL maktan, gazetecilerin hileumu• rürdü. BMyao ~ahireuin haya- mi§... kalkabilcliği zammı kendisini hiç 4 
maktadır. A ı.-ı.-ı.-Buııa mukabil kısa mesafe gidi~ ve na uğramaktan kurtulmak! Saç tında çoouiu olmnmıttı. Kenc!i· Oğled~n sonra aşık, seviilisin~ bir şeyin ali.kadAr etmediğim 1 
&id!J dönll§ bllet Ucretıerlnde birer malamak, espri yapmak. Haki· ni oyalamak istiyordu. Nczav.et te§yiye çdumı. Görüyorsun, tren cörmüı ve kendisini <.'glendirc· J ...._,__..,_ 
mtlcdat tazU&t yapılmaktadır. Bu ._ katen ha!tlıaın. Manzara. enfes. icabı yat>ı:ııın ziyaretler ve iauei hattı bir müddet bir hattı mii•· ctk bir şey ara~ıı ve bulmu~. .._.._..._ 
r&da Hayclarp&§&'. Ankara blriocl Burada :ıkrabala.rııı oldui'..ınu ziyaretler genç kadu:ıı pek ıP.'"" takim tal.:lp eder. Tren gözden Ne biliyor musunuz? it --ıı.-.ı.....,!--.,..... 
ıuvJdler 2702 l<ur"U§tan l629. Udncl btlmiyordum. mıyordu. Oğleden sonraları kız kaybolwa-:ı:.ya knd.v, bayan Fa. Trenin hareket saallerindc is- 5 
mevki 1929 kuruıtan 1155, aı;:Ucll mcv - Hatta buranın ileri gelen• sanat rr.ektebine gidiyor, hir hlre vaıonun kapıaındn ve Na- tuyona gelmek ve tanıdıktan- 6 
ki lıoG ımnı,taa 121 kıuııp lndlr.U. lerini d-a talllnJn. meslek sahibi olmak 11tlyen h:ı· sır rıht?mda kalmışlar. Sevgili nm bin!;ği vagonların kapılari· 1 
mütecUr. - Hayır, hayır kimseyle gö· dınlal'a, ı~e:nç kızlığında mektep Aşıklar eı işaretleriyle detu, i: nı sıkı sıkı kapamak. 8 

:.~~ ~ ~=ri~ rll~C:e::~!':~· trenin ya· ~~.öra~~;~b~Y~:~~kig:=~~;;~ de~;ı~~~:1:;: k~:~:!':fı~~·k gic!!~~ g~fr~ ko:~~~~:n ~::e~~~ '°9· 
Dalık..ır. Samaua !:a&Uannd& da b-:J nında koş~ adamı tanıyorum. şuydu: Kocasından izinsiz c;::.!ı· ancak "1ltlann harcıdır. edinceye kadar ve ettikten son- t..-ıı..-a-,_ ~ 
nlıbet.Ju düll.tıı.de teubt 7&91:laq. · H b ı~- t...-... bl rd I 'lik k•~1-· is Tren vava• yava• hareket et· ra da baz:m ken:H kendine bıı- 8oWaa --ı ---~ tır. ""'- - ftr a uc - .,..-e r :ey şıyo u. y. yapma w.~ı ra· ,, '!l .,, --::!.-

2 
~-~ 

•Dııhlli"e nk&lıtJ, .u.u. .,,·tma- • 1• ı~nutmu9 olacak. rı tabiatınııı esash vasıflannJan miş bir :.nUddet 1uzını ıılamamtif ğınr.: ı - -• Mver, -rtıerl' ~.,;, .; .. .. , b a • .. y, 1 - Koüof, yenıçe 0 / , 
nıuı memurların :na&f:&nDA u.aır vııa - Bcyr.z uçlarına rağmen o- biriydi. Zannederim bir çok ka· ve u ·~ıklann tşıne yaramL'!. - Ah! O kapı iyi knpanm::ı. · takımı, ~ _ DllqOnlUkler, #.i 
yeUere hJr ~ ~OoJnzn!fUr. lf\A tuz be~tcn yukarı deiildir. Em· ümları ıuımualu olmaktan men· Ne yazık ld ha\•a fenaymış, yağ mıştı ... Ah! O kapı kapanma- me, ıs_ Tem olduğun >;,-;/ 
uımimde: -Bazı devaı* lltWl ~tıoa lhlt sahi?Jidir, Hlkaye!ıİlli de bi· ~tmek naaııl mUmkün,değilae, u· mur yaf:yormu~. Bay Nasır 2öz mıştı... demektir, boıımIJUl. 7 -;(CSıt• f 
alman SMmUr!&nn maqıaı-eca 'KHt lirim. au hayır )-aprna:ırtaıı alakoymaı. lerini bir ıın ayırmadığı trendi\ Uç se::ıedenberi bir çoklarının mesrUr, ter.si bir erkek 11 

1f.Jll"·• 
lerek yerlerin• t.fical&nrım ta:rıa e T ı ••- ı dı -a:ınUl' .... v - O"·le ise anlat vakit ge"i.r· d& o k-..ı-r ınıkinaızdı. Fakat, sevgilisinin bulundug~u yerde lıiı.· hayatını l;urUırdıg·ı da muh"'k· ers cW<l ya 1 r, "' -11•-dilctıktert vakt mUrac&atlAr<Jan uıla .; ~ aua "' · Iik a.,k lm "8"' . nd '-- d h.d. . kı kaktır. genış , ao& .. mevs ' 
ıııım,ı:tır. s.ı.-rı-rlik mevcut olaadı DUi oluruz. güniiıı biri e ""'ct.eınm uyma· a ısenın tar na varnıış. Pala, Suç yükletme. ~ 
gma rore, ~ altın& alılıt.ıılar .. r! - Bay Naaıl', etkiden fşi Js.. sı ve bir 1,;ınkar kopmaaı mukad Na111r vRgonlardan birinin ka- Dinleyen bir :ı.n sustuktan s.:ır.. Yubrd&n -.atı: , ,, ,:. 
ataj için dAYct c.Jı!rn~ler\llr. D.naena tanbuldıı olduğu halde daiı.r.a derdi. puıının biMdnbir<ı açıldığını ''C ra bafınl kaldırdı \'~ tereddUdle: ı - Serinlik duyıntık• ',.., ~ 
leyh m.&&4:armm aynen tedlyf'li lA· burada. otW'urdu. Zaten aradaki Bir gün koc.ı.sı, onu. itaataizıi· sevgili F'ahiresinin raylar Uzıt.n· - D~!: değil n1 i? değil, bildik, 3 - ıuuçu~, ~J( 
&1111,eur,. denllmek~lr. F S • . rUyenln arkada bıraktıtr.~~:=~ 

'•Umaa memurlarının gece mesai mesafe ~ok sayı~maz. Nihayet ii yUIUsaden, n~redeyse boğıı· ne dllftllğünU gönnUş. ahire -;. .. üynesı.z... 5 _ SUnger tası, 6 _ ça;r;;.,,.. .. 
Ucreu tespit edHml:tır. şube ~enerlle bir saatlJk yer. yordu. &yan Fahire de soluğu tren istasyondan l:::lkmadan - On~ bir madalya vermeli. pzmda bir Jlçt>, ter•l ırı ıniıı" 1' ı 
ııman reislerine ve vekmerıne lıtt nö Uç aer.e ~vvel, haftada iki babunım evinde aldı. Genç k2• kompart•mana hizla. girmi.~. va- - Kabı!. Fıtkat bu nklını ha· 1 - Meı·hamct s - vıta., ıt 

1 1 100 •-- ' _,.,IU"• .ıd 
betçi kaldıkları goce c n • uu:ı· kere, kua,ral, son derece güzel dının kocasmdan ~ektiklerini gonun kar>ı11nı iyi kapamağı u- 11ına getirebilir. Sadakatin gara- ekşi mcyva, 9 - son .. ~ .. ı~ 
batı temin ve kontrole mt>mur olan yüzlii, het!arı düzgün ve ince lıir yakından bilen Y~ onu bir ~ıl· nutmuş, Eonra, yafmurda etralı betini, m:masızlığını Isırkederse daleye men!luptur. ıo - 11'11ds 
Jara. tali llman reislerine fiO, memur 85 No. lı bulr.ıacaınızP1 $ 
ve maklnlstlcre 40, tayfa ,.c odacııar11 kndın onu 7.iyarct ederdi. fın gibi seven bay Nasır ki seçemediğı için, J::ıpıyn yaslan· kompartıı:ıan kapılarını kapa- 1 1 ,1,. 
30 kunıt verilecektir, Bayan Fahire de boŞD.nmak U· gördtilUP. adamd:r, hemen koşa· mı~ ve tren hıztnnmağa b:ış!t.- maktan vaz geçebilir. i:> ~t:a~:k. 2 - tıd~u~ ~'f' 

• Buctıa akf&llla kad:.ır biltUu radyo zere ola;. bir kadıcdı. Koc&SI rak sevgılis1ni bulmut \'e a.şkır.ı dıfı zaına:t, vUcudUnUn gayri ih - Oy!e ise bırakalım. lişıı1i Llmoncly:uı. " - lt:a. tta i ,- 1 
&bOtıelertnın, ıenellk abone Ledel!erı pn.rad:ın başka bir şey düşUn· açıfa vurmuı. ~ne; kadın .da tiyarl bir hare'(ı:>tiyle, sarkıp yapsın!.. Ukok, 6 - ı-:\·hıım. u~· ı:• 
nı men.sup oldukları poata ıut.ıeııLne ester, s - Şanat, !ilt, 
6~mclertl6umcclm~~mr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ma,W-Y~~n~ 
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