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tST ANBULUN EN ÇOK 
OKUNAN GAZETESi 

GUNtJN EN GEÇ SAATİNDE 
EN SON RAVADtsLEBlYLE 
~IKAR BALK GAZETEStntB 
···················-···· 

Sahibi ve Umııın Nef!Vat 
Mildllrtl: 

HASAN RASİM US 
BuıldıiJ yer 

V. A R 1 T HATBAASJ 
Anlara Caddesi V AKIT Yurdu 

·g 
TEMMUZ 
SA 

Fransa 
Neden mukavemete 
teşvik olunmadı? 

Sosyalist bir muharrire 
göre 

HükOmet ricali 
hır ihtilal hareke
tinden çekinmişler! 

Londra, 9 (A .A·) - Franaanm 
Ylkılmasmdan bA.hla olarak maruf 
~ız soısyalistlerlnin birinin iJn· 
Zaaı altında Newa Statesmen ga
~eteainde çıkan bir makale Hitle
l'bı PIUtokraaiyi devirmek l~in har
bettığl iddiasını dikkate layık bli 
•urette aydınlatmaktadır. 

Makalenin muharriri 2oruyor: 
Patisi müdafaadan imtina etmiş 

01.aıı bu genel kurmay haklkaten 
~llkaveınet etmek istiyor muydu? 
h ınme mağlitbiyetindcn sonra 

er aeye kaybedilmiş naznrlle bnk· 
tııryor mu}·du? Bununla b:.-ro.ber 
:Ultavenıct tamamen mUmkilndU, 
attl son dakikada bile. De Gnulle 
~ ~~ba~lar böyle dUşUntiyorlar
~ Bırıblnnden farkJı zihniyete 
~~ Reynaud, :Mandrl. HArrlnt, 
reıa:· Blum, Jeannenncy ve hntt.i 
d unıbur bile böyle düştintiyor
'IJ'll. Ôrft idare vatan tehlik<?dc va· 
lz Yeti UAnı ve bUtUn millcli sllfı.h
b olara.Jc ayaklandırm!lk TllUmlrUn 

1 ~~u.nuyordu. Hiç ııUpheslz bugün 
1 3 te dı>ğH!z. Buglln dilşmınn 
_ (Devamı 2 inci !i&yfada) 
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Romen lbaoıılkaO@lrro parraı::I 
0c§llrDlfilD ~Ukrre~0e lfil@ıkUettô 

Sovvef 
filosu 

Varna · açıklarında 
. 

manevra yapıyor 
Çiyano, Bulgar ve Macar isteklerinin 
yerine getirilmesı zamanının geldigıni 

Ribentroba söy1emiş 
Yunanistan, Bulgaristanla muallakta bulunan 
meseleler üzerinde müzakereye girişmek istiyor 

Blikreş, 9 (A· A·) - Röytcr a- si muhtemel değildir, fakat dU!iC" 
jnnsı bildir:yor: eek clnlıi olsa, yeni kabinenin, de-

Macarlstanın 'l'ran.silvanya hak. mir muhafızlar az5.Eından mUteşek· 
kında metnlibnt1 mcseıcs:nin yeni· kil veya askeri bir hUkfunet ola
den ortaya çıktığı \'e bu hu.susta cağı eöylenmektedir· Bugfuı Ro
bir gerginlik mevcut bulundui:'U manya.da hUktim aUren endi§enlıı 
söylenmektedir· diğer bir sebebi de Karadeniz Rus 

Ec..'lebi meml<.'krU 'rCC sövlenil- donanma.sının Bulgar limanı olan 
diğino nazaran kont Çlnno ile Von Varna açıklarında manevralar yap 
Ribbcntrop arasında vaki olan gö • makta oldub'llnu bildiren ve ııalL 
rUome e.snasmda ltaıyruı hnriciye hiyettar bir menbada.n gelen ha • 
nazın. Macaristan ve Bulgarist&nın berdir· Rusyanm yeni bir metale
mctalibatmı yerine gclim1enin za- be ::erdetmck nrlfcsindc bulundu· 
manınm gelmiş bulunduğunu mu- ğu da söylenmektec!.ir. 
sirranc bir surette bc;:.·an etmi11tir. TRANStL\',\:-iYAD.\Ht n.\.NriALAR 

Rcmon kabinesinin sulmt etme. l'Afü.\J.,ARl~I Btlli.REŞE 

Suriyede gerginlik 
ve zıddiyet havası 

Fransız yüksek komiseri, Peten 
hükOmetinden tam salahiyet istedi 

lrlanda 
Hücum ister Almanya· 
dan, ister lngiltereden 

gelsin 

Mukavemet 
edecek 

lngilteredeki Çek lejyo
nu tekrar techiz edildi 

Doblln, !l CA· A·) - B· Deva
lera'nm 5 tcmmuroa Nevyork 
TayrniB muhabiri Hıırold Ennye 
verdii,;'i mülakat ncşredilıniı:tir-

Suriye hududu, 9 (A. A·) - Röyter Aja.nsmm hususi muhabiri 
bildiriyor: 

İngiliz • l<"ran~ milnsacbetlerlndek.l son inkişaflar üzerine S -
r!;>~ ,,,c.~L!:.. -.-c zıadi;;cl. h .. rt:.3.. ctme1ted.L:. S.dyc:! .... el:.: !l.:.:.:.!1 
ettiğim kısa bir seyahat • ki belki de bugUnlrli bava estiği mildde~ 
bir İngiliz gazeteci.sinin Surlyede son seyahati olacaktlr - csn.asmda 
henüz neşredilm.iyen bazı inkl.§aflar öğrendim· Yabancı memleketler
de Suriye halı.kında şayialar dönmeslnln b~lıca sebebi nıUtarekcdcn 
beri bu memlekette gl5rUlmemi§ §f.ddette bir sanstlrlin tatbik edilmek" 
te olmasıdır· Fransız yUksek komiseri, B. Puaux'nun sivil idaresi 
ile ordunun askeri idnrcsi hattı hareketlerini değiştirmeğe mntema.
yil görllnilyorlarsa da general Veygand ta.rafmdan. fJma edilen Mit. 
tclhauser Surlyede mukavemete devam için verdiği ilk emri iptal et
tiği zaman bqlryan eiddetli bir gerginliğin tes1rl altmda bulunmak-
tadırlar. (Devamı 2 lncl tayfada) 

lran, bitaraflık siyase
. ' tini terk etmiyecek 
ıran gazeteleri Almanlara ve Sovyet 

matbuatına cevap· veriyor 

' 

NAKLETI'l 

Budapeo~. 9 (A.A.) - Nim ru
mt bir mc:ıbadan bildiriliyor: 

BUltreştcn gelen mal(lmata nazaran 
Romen merkc;.t hUkflmetinln ahalisi 
cuma günUndenberi bUyUk bir asabi . 
yet içindedir. Bunun sebebi de hükfl. 
metin yakında. istifa edeceğine dalr 
çıkmıf olan rivayetlerdir. 

Dobruca ve Transllvanyadakt bU· 
tUn bankalar naklt ve J.ıymetlcr1nl 

(De,·anıı 2 lnd sayfada) 

EN SON 

B. Deva.lem., her ne olursa oı· 
sun, lrlandanın bitarn.flığm1 muha
fazaya azmetmiş olduğunu söyle
m.iştir· İrlanda istila edildiği tak. 
dlrde işgal eden devkt istr.r 1n· 
gi!tereye kar§t taarruza bir b~I\· 
nıak arıyan Almanya olsun. istl'r· 
se böyle bir tıın.rnızu üliı.!ıa mnh
ktlm eqneğc çalışan İngiltere ol
sun, mukavemet edecc:·•ir· 

Devalera, millet emellerinin an. 
cak lrlandanm tevhidi suretilc tat· 

(Dcnmı 2 lnrl oıayfada) 

DA K 1 K A 

laglltere ile 
Japonya arasında 

bir bidlse 
çıkmak izere ! 

Tol.-yo, 9 (A· A·) - Stefanl: 
Nlşinişl, Hoşi, Kokumln vo daha bazı gazeteler Birmanya :yolu 

ile yapılan si!Ah kaçakçılığına nihayet \"ermek üzere Tokyo hükfUneti
nin en enerjik tedbirleri ittihaz edeceğini milttefikan derpie eyle· 
mektedirler. .. 

Japon hariciye nazırı tarafından Londra hlikumetlnin bu mesele
yi yeniden derhal tetkik etme.si zımnında 1.ngilterc sefirine dtin tek. 
rar edilen teklife İngiltere ikinci defa olarak rcd cevabı verdiği tak" 
dirde nlınacnk tedb'rleri hUkilınet erkanı dün, tetkik ct.mlşlcrdir· 

bfı~' 9 (A..A.) - Para ajansı 
<e1yor: 

ll~ın Ankara bUyUk elçisi 
;;:'lgll taracından Paris harici.} e. 
tn gönderilen telgra!lar acrlsinJ 
k.ı~tevı 6 numaıan Alman Beyaz 
~teı nun neırtnden sonra Sovyet gn· 
ıt~rt lıveaUa. ve J>ravda manasız 
recı :n ihUva eder makaleler ııe§. 
tn ere hiçbir eebcp olmadığı halde 
daeınıekeUmız1n bu pl!nlardan haber
~- Olduğuna herkeıl tnandırmağa 

-wmıılardır. , 

v lran guetelerı bu yaz;lara ccvnp 
~7e~k hakikati tebartız ettirmekte. 

teııl!:zcurnıe lran gazetesi reımı mah· 
Yor e~~ yaptığı ta.lıkikatt&n aonra. dL 

d~n günlerde yabancı ajanslar 
u mutte!lk lnglltere ile 1''ran.aa 

: Baku petrol kuyularlle Batum'u 
d lllbardıman taaavvunında bulun. 
t Uklaruu hlkA.ye eden veatkalar keı 
Cdlldig'tııden bııJıseyleml§lerdlr. ~ 

:Ühlrn olan cllıct, İran hUkCımeUnln 
ınUzakerclerdezı haberdar oldufu 

~u ve hattA bu projelerin tahaltkuku 
b;tn nıUttc!lklerle teırlkl mMal.}1 da. 

derpl§ eylediğini tabat lçtn gay
~Uer sartedilmekte olmuıdır. 

Gazete, vestka.nm metnini n~ret. 
tikten ,.e iki yabancı devlet adamı 

aıııamdnkl görUşmclcrln lran bita. 
nı.fiığı ile hiçbir mlln:u:ebcU olmndı· 
ğıru kaydettikten aonnı şöyle devam 
cl!lyor: 

HayrcUmlz bilbaasa ıuradan ileri 
geliyor: Kendlaile dalma dostane bir 
surette t~l mesa.l ettiğimiz \'C sa.. 
mimi mUnanebcUerlrntz hlçblr 11uretle 
boıulmamı§ olan ıımal komşumuz bu 
vesikalara ehemmiyet nttetmekte ve 
bizi gUrUltUlU bir aurette bu ııe ka.· 
n~tırarnk meLlrur projelere l§Urak. 
ten nıe:ı'ul tutmnk istemektedir. 

Gazele yazısını ıu suretle b1Urlyor 
Dünya e!kArı umumlyeslnl aydın.. 

tatmak lçta §Ul'LllllI beyan ederiz: 
lran bükQmeUnln bitaraflık aiyaaeU· 
ne devamda aıılA tereddUt etmemlf 
vo memleketin menfaa.Uerine uygun 
olan bu hattı hareketten aslı\ inhiraf 
ctmemı, ve etmıyecek olduğundan e. 
minlz. No mazi, ne de istiklal hiçbir 
k!mseye bu bitaraflık prensiplerine 
halel getirmek imkA.n ve mU3aadesin1 
vermemi§ ve vermlyeccktlr. HUkQ.· 
metımlZ dalma taahhUdlcrlne riayet 
ctmı, ve bUtUn memleketlerle vo bil. 
h&S3a kom§Ularlle samlml münasebet. 
lerlnln muhafazuı ve takvlyul lçlıı 
elinden geleni yapmııtır. 

.. 

''Strasburg,, ·iki lngiliz 
kruvazörünü batırmış 

Cenene, 9 CA· A.) - Stefani: Marsilyadnn bildiriliyor: 
Toulon'a gelen Straabourg imnindek.i Fransız zırhlıemın kuman

danı Oran'da yolunu kesmeğe çalışan hiç olmazsa iki İngiliz kruva. 
zöril batırdığını beyan etmiştir· N~reclilen bir Fransız tebliğinde bil· 
dirildiğine göre Fransız dcnız mahfellerine heniiz İskenderiyede bu
lunan Fransız gemilerinin si18.hlannı teslim ettiklerine dair mnlÜ!Jlat 
gelmemiştir. İngilizler bu gemilerin blll Md!se silahlarını teslim ~t· 
tiklerini bildirmektedirler. . 

Martlni.kten gelen mal!lmata göre İngilizler bu ad:ı ile hariç ara
smda irtibatı k~mi§lerdir· 

Fransız tayyareleri Cebelüttarık 
üzerinde dolaşmakta devam ediyor 

1'1adrid, 9 (A· A·) - Pazar gUnU Cebclüttarıkta lnglliz tayyare 
daff bataryalarının bir Fransız tayyaresini dilşünnilş olduklan ve 
bu tayyarı:min alevler içinde körfeze dll§tUğU rivayet edilmektedir· 

Lalinea önUndc siperler kazılmasına devam edilmektedir· 
Düşman tayyareleri, iki defa daha Cebelüttank üzerin.de UQ-

mqlardır. ' 

Hongkong ve Birmanya yolu ile Çanknyçek'e yapılan yardana nl· 
hayet verilmesi talebinde bulunan Japonyaya İngiltere ta.rafından ve
rilen red cevabı hnkkında mütalea ~ütilten Asabi gazetesi Hariciye 
Nazırı Arita'yı lngiltercyc karşı pek mutedil bir slynset kullanmış 
olmakla itham eylemektedir. 

Ziraat seferberliği 
Pulathda 3 saat içinde 1 O bin 

l<İlo mahsul biçildi, kaldırıldı 
Pulath, 9 (A· A·} - Ziraat Vekf.Jetl tanı.fından kaznmwı gön

derilen kombina biçer ve döğer ziraat m:ıklnalan dilndenberi çalı§tı· 
nlmaya ba.§lanmıştır. 

B:ı.şta kaymakam olmak Uzere bilttin ltazam:z çiftçilerile Pulatlı. 
ltların önünde yi.ıı dekarlık bir tarlada faaliyete getirilen bu maki
neler bu husustaki mezruntı Uç saat zarfında biçip döğmilş ve 10 bin 
kilo mahsulün böylece kısa bir zamanda kaldırılması mümkUn olabil· 
miştir. • 

Bu mahsul öğleden sonra PulaUıya getirllmiıı, plyruınya arzolu
narak kilosu 6 kuruş 1 O paradan satılmıştır. 

Çiftçilerimiz, Ziraat Vekaletinden bu ma.kin&lan kendilerine te· 
mln etmek suretile yaptığı büyük yardımC:nn eolnyı fcvkallıde min 
nettardır. 

Kazamız içinde çalıştırılacak olan bu maklnnlarm adedi yirm!d' 



( Baı;t.ırafı J inci :l.) f&da) 

Veygıuıdm ge.11eral Mittelhause· 
re yaptığı ı;;ııhsi mUracaatte, aske
ri inzıb:ı.t, Fransız birliği lüzumu 
ve sayısız Fransız subayının henüz 
Almanların ic:gııli nltmdaki toprak. 
!arda. bulunduğu delil olarak ileri 
sUrUlmüştür· Diğer taraftan Pu· 
ux'nun oğlu da Almanya.da esir 

bulunuyordu· 
Bununla beraber ı..littclhııuserin 

kararı ytiksck rUtbell subaylar için 
öyle mUthlş bir darbo olmuştur ki, 
bizzat kurmay reisinin askeri neza
ret nltma nlmmnsmıı mecburiyet 
hCıstl oll"luştur. Bu subay sonra
... an kaçmıştır. 
Yabancı memleketlere giden 

Frnnsrz cubay ve eratı mühim bir 
miktar teşkil ctmemckte;,se de 
bunların içinde: birçok yilksck riit· 
beli subay vardrr· GönUllil olarak 
'1 zmet cd,.n Ağnhan'ın oğlu da 
;ınlar aıasmdadır· 
MUtnrcko haberini duyunca Fi

ı dno gitmek istiycn siyahiler a. 
md:ı zorluklnr çıktığı kaydedfil· 

• or. S:ıdocc Polonyalı kıtalar 
;rup halinde memleketi terketmic:ı-

rdir· 
G n ral Miltelhauser bu suret

' l U\'\ tlcrlıı.i olduğu ı;Jbi masun 
ır l,alde muhafaza etmekte, fıı: 

•• t terhislerini ve evlerine dön
ı isliyen milisler nrasmda sa. 

ır zlı.k gıttıkçe nrtmaktP..dır· Bu· 
ıunla b rabcr, Suriye garnizon 
U\ vcUerinin ckserıycti daL'lUl mU

rnddcJ e devamı istcml§lerdir· Bu 
kuvvetler 10 bin Fransız muııta

m a.skerile 7 bin Suriyeliden mU· 
tP~ekltlldir· n. Punux'nun, yakın 

rUa. i'3til:rıınn muhafazası için 
~chy hukiımetinden tam s:ılıihi
' f't istediğini gösteren deliller 
mevcuttur. Şimdiye k:ıd'lr Suriye. 
e hiçbir Alman veya ı, ~i~ nn mü· 

ıncssill gelmcm!şt!r· Ve mUtarcke
nin sulh lmlinc inkıla.bmdan evvel 
dP g L-niyeecği znnnOOilmektedir. 

Son lngiliz - Fransız deniz hAdl· 
lerl Arablnr arnsmdn Fransız 

rcstijinln artmıı.smn htıdim olma-
mış ve Fransız askeri mahfillerin. 
le 7.aruri olan acı tcfsirattl sebeb 
o muştur. 

Yugoslav dahiliye nazırı 
istifa etti 

Belgrat, 9 (A.A.) - Röyter ajan· 
r blldlrfyor: 
Dnhlllye nıızın lsti!a etmlııUr. 

Raşvekll dahiliye nezareti işlerin! ve. 
!eten tedvir edecektir. 
llclyral, 9 (.ı!.A.) - Stcfııni ajan· 

.ından: 
Nış valisi J\rnssoievich, l\lihnl. 

~ich'm )erine dahiliye naıırlıAınn 
)in cdilmlşllr. Bnş\"ekl\lct matbu

l bürosu eski şrli Dr. Besko Bod· 
• noviclı, ma riC nazırlığı mıın,·in· 
itine tn)in cdilml~tir. 

o 
Majino 

~ yano 1 r 
istihkamlarını 

a 
gezdi 

Londrn, D - Dlr Mııco.r S'Uetcs1, 
Kont Çlyanoııun .Aluıan hariciye na· 
zırı Rlbentrop:a birlikte Moskovayn 
gideceğini ha.~r '\"ermektedir. Mos.. 
ı.:ova<,1:ı. Balltanlo.ra alt mc~elelerin gö. 
rü~Weceği tahmin olunmaktadır. 
H1 rLElt. ÇİYA~O l\It."LAI\ATTNDA 

GöıtOŞOLEN nıESI~LELl~lı 
No,·yorli, 9 - Kolumbia radyo 

istasyonu, İtalyan hariciye nnzm· 
nm Bcrlin ziyaretinde llitlerle 
yaptığı mUlakattB ı;örUr:;Ulcn me · 
selelere dair t:tı tnhminlcri ytırU. 
tUyor: 

••ı - Sovyet Rusynnın '1~lk'ı!l· 
lardaki faaliyeti· 

2 - Roma.nyanın vnztycti ve 
muhtelif devletler taraF:ııdan ileri 
sUrillen arru:l taleblerinden müte· 
vollit meseleler. 

3 - MUtebaki bilümum Balkan 
meselelerinin müzakere ve halli· 

4 - lngiltereye yapılacak toar. 
ruzda 1talynnrn iştirak hil:sesf. 

Tahminlere g6re Kont Çiano bu 
hususta ltnlyan erkA.mhnrbi~ eei -
nln hıı.~ırladığı pliun Hitlerc ruı
lstmıştır· 

Hu pili.na göre ltıtlya. nd"'i ln· 
giltercye ka~ı yapılacak herhangi 
bir hn,•a ve d,.niı: h:ırdc('tluc iııti· 
rakten imtina ederek, hnvn. deniz 
ve kn.ro kuvvetlerinin faaliyetini 
Akdeniz ha\ zasile Afrikııdaki tn. 
r;lliz mUstemleJı:clerinc haErcdc
ccktir. 

5 - ICont Çinno, Italyanın Fran. 
adnn laleblcrile kafi eullı ıaartJıı· 

nnı da Hitlere bildirmiştir. 

K01'"'T ÇİY.\NO \'~r:.nö~ \ 'E 
1.'tEÇTE 

Kont Civano'mw h11s1111 trcrı/, 
9 (A.A.) - Kont Çiyano, dün :\!:ı
jıno lınttıııın istlhk"ımlorını Ye 
\'erdön miislnlıkem kampını :r.iytı· 
ret cim i5lir. 

Lorninc , mııılai.asını setlik ten 
sonrn J\onl Çiyııno ile maiycll 
Mcc'c avdet etmişlerdir. 

General Gol'ün 
yenı beyanatı 

''Fransız donanmasının 
tahribi yerindedir!" 

(8~tanı.Jı ı lnl'I a.ı.yfada) 

BUkre~c nıı.kletmıoıerdlr. Keyfiyet bU. 
yük cndlııe uynndırmrQtır. Bundan, 
Romanyanın ynkıudo. ba;tka arazı 
tcrkedeccğl llUhrag cdllıneltted1r. 

Tran.sUvanyada bUyflk bir lntt:ı:am· 
sızlık hUkUm EUrmcl:tcdlr. Zabit ve 
memur o.Ucleri kiUe halinde Transn. 
va.nya topraklarını te:ltctınckted:r. 
Bu nUeler, ıılmdiki kararııızlıktıın ise 
herhangi ııekllde olur:ıa oleun bir 
sureti hallın ~ynm tercih ohluğunu 
söylemektedirler. Bu arazıdc, bllll. 
kaydU§nrt yiyecek ve b.iı.yvan yemleri 
tekAlltl ..harbiye olarak toplanmakta. 
dır. 

Rmtlt\NYA 2,5 M1LYON 
RO:\IENDEN' :NİÇİN' VAZGEÇTi? 
Blik~, 9 (A· A·) - D· N· B.: 
Propaganda nazın dün ilk defa. 

olarak ynbancı matbuat mümessil
lerini luıbul etmiştir· 

jansı bildiriyor: 
!;ı.i ma.JCıµınt alan ma.hafilde dö. 

nen g:ıylalara göre, Yunanistan iki 
memleket arasında muallil.kt.a. bu
lunan meeelelerln halli için ınllm.· 
kere arzusunu göste~lir· Bu 
şayialar henUz teeyyüt etmemiştir. 

BULGAR BAŞ\'.EKtL11'1N 
Iml"ANATI 

Sofyıı.., 9 (A. A·) - D. N. B. n
jaruıı bll diliyor: 

ı:.'işvc.kll E· I<"ilof, Şumnu şehri
ni ziyareti esnasında bir nutuk 
söyliyerek Bulgarlııtanm mllU uı· 
kil3UnU han,'1 ve bitaraflık &yase. 
tile t.ı.hakkuk ettireceğini bildir
misti'"· 

B::ı.:;\'ckil, böyle olmakla. beraber 
Bulgaristanm memleketin menfaat· 
!erini korumak için bUtiln tedbir
leri ala.cağını ilave eylemiştir· 

Na.:ı:rr, Roma.nyanın, iki buçuk 
milyon Romcnden bir nlçaklık irti. l :tt ı.ı e l<ııdnr gelm hnberler· 
kfıp ederek deCil. sadece Avrupa- IlO:llEN liRALI YAKINDA 
nm bu Ju:snwıdn b:ı~m muhafcı..:ı:a· ROllAl"A GtDECfüi 
sı maksndilc vazgeçmiş olduğunu J.ondm. 9 - Clgurtl ltablncsindekl 
bildlrm.iştiı.. • Demtrmulınfr.:ı: tqki14tına mensup n&.. 

ROlll.':X KABi ·ı~tNDJ; NAZIR· nrrlar ıstttaya ba§lanu~tır. • 
J,AIHN lSTtFARI DEVAM Bunlar, hUkClmeUn tamamllc De. 

ı;Dl\'OR mlrmuhafızlıır tarafından kurıılnın. 
flülıreş, 9 (.\. A.) - D· N. B: sm1 istemektedirler. 
Resmi bir tebliğe göre, meuı: Rlr Amerikan .ajamıı, Romanya 

hip. nazın B. Sim'l istifa et:rni3 \"C Kralının )akında Homayı ziyaret e· 
yerine yino eırvelce demir muhn- dr.c"ğ°I. bunun Bulgaristan ''e llaca· 
frz teşkilatına dahil bulunmu.~ o. ristaoın taleblcrilo alAkııdar olduğu. 
lan B·ıdistenno ta~ in edilmiştir· nu haber vermekt.cdJr. 

Bundan ba§ka öğrenildiğine gö- Diğer tnraftan Macar gazetelerinin 
yn.:ı:dı:ınn göre Romanya, Transllvıı.n. 

re, naar v~.kili B. Noveano ile ma· ynnm bir k~mmı Macarlara ve Ce. 
liye mUstc.,an B· Auguste Eldea- nubl OobMJeayı da Butgarlnra terk 
nu kabin(.'d("n aynlmnğa katar etmeğe rıza gı>stermtşUr. 
vcrmi11lerdir0 Her iki:!l de demir nutgaristanın Akdenlzdckl mahreç 
muhafız teşkilatına mensuptular· taleplerlne ıtaroı mllsaıt davranılması 
l"lJNAN ·BULGAR MtlZAKiillE· ı tı:ln Almanya ve ltalyanm Yunanl.9· 
1 ı:mt BAŞI..AMAK CZtJRE l\ll 'i' tanıı tavsiye de bulunduklan da öğ-
Sofy:ı, 9 (A. A·) - D· N· B· a· renilmL,tır. 

. lrla da muka eme'f edecek 
(Ba~tarafı 1 inci say.fndn) 

mi.n edilebllcceğinl bildirmiş ve do 
m.iştir ki: 

BugUnkU vauyette memleketin 
bir kısmı bitaraf diğer bir kısmı 
muhıı.riptir. Bu Yaziyet mUdafa.a 
baknnmdan noı mal değildir· MU· 
dafaıı. tedbirleri ancak blrleıımc 
takdirinde mUcssir surette nlına -
bilir· Bu tedbirler tam bir bitaraf -
lık csasznn dayanmalıdır· 

yıı. hUcum edilmek ırurct!le b:ı§layaca· 
ğı söyleniyor. 

tngtltercye bUyUl: han ve deniz: ta.. 
amızu batılamadıı.n evvel lı;pa.nya 
yollyle Cebe!Uttarık'a hücum muhte.. 
mt'l görülmektedir. Bildirildiğine gö. 
re. Franko, A iman nıotörlU kıtal:ırı· 

mn İspanyadan geçmelerine müsaade 
ctmi~Ur. 

txGtLTEl!t;DEliİ ÇJ:K J,E.Jh'O· 
Lbndrn, O (A.A.) - lng!lleredekl NU TEKRAC T.E{iHİZ EDiLDİ 

Fransız lejiyonerlerlnln !!efl gener:ıl J..onrlra, 9 (.\ • .'\.,) _: Fran11Ada ye. 

:\ta<lrlıte ve fspıınynnın diğer 
blrçolt §ehlrlcrlnc!e lngiltere aley.

1 
hine lıeyıınnnmcler dn~ıtılınış V<" 
duvarlara un nfişlcr yapıştırılmış· 
lir. OeyannRmelerlc afişlerde 1'İs· 
paııyol millctiıı!n söz söyliyecek 
z:ınıanı ge!mi~ ol<lıığu, Cebelütıarı· 
kın yubııncılonlıı.. kurt:ırıl:ıcnRı" 
lclınrüz cttirllml'ktNilr. 

Dö Gol dUn akşam P ... ıdyoda bir mı. dinci Fransız. ordu~ıu ile bcrıı.bcr mu· 
tuk c!Sylcmlştir. 

General lngtlizlerdcn Oran hart. harebeye ı~tlrak edeıı birinci Çek Jej. 
k "t bl d -•- ft"'ıı.1 ti 1 1 yonu halen lngiltercde bulunmaltta .. mı r euu. mu,·...... :ıyc o nra t 
tel!kJ·l • 1 ini 1 ttıı•• 1 drr. Alman.)-aya. knrııı mUcadcleye de-

. euneme er r en c .en vnm hu.'l\Jıundııltl hnrnreuı arnılnrmı 
sonra Fre.

1
nmz milletine hıtap ed..,relt l!ndc eden Çekler Şlmnıı lııglltered" 

yeiıı \'e h.ddet hı.,Jerino rnğmen bu bir kıınıpta bulunmakt.ı.drrlar. Bu. 
harek4tın Alm~nlıırla 1talyanlnra biz· gtln lejyonu tefti§ eücn başkumandan 
mete tercih cdılmesi lfu:ımgelcccğlnl ları ,.e e al r:udoll Vi t t ·ı 
kaydeylemlşlir. ., n r • es gazc ecı ere 

General Dö Gol Ji'ran31z ı;emUerl· verdiği ooyahatta lejyonun mıınevl. 
' yatr mükemmel oldu~nıJ kıtaatın 

tSGiI,TEmm& l\tODAFAA 
JJAZllU.lGI 

J..(lndr:ı. 9 - lnglltere, kara ordu· 
sunu mUt.cma.dlyro takviye etmekte. 
dlr. Gi.Jndc 7 bin ki§! ır.ııuı altına alın. 
mıı.lttadır. Atıa\•a.tan mUdnfBMt i~n 
ı;iinUllU te~kilft.tınm §imdi bir ınUron 
dan .fa:ı:la lı.zaıiı vardır. 

nin ve mUretteb:ıtrnm serbe3t harr. tekrar t.c<:hız \'O tensik edileceğini 
ket edecek vaziyette olmadıld&rım bildi 1 ti ,.,.kl d bi •· 

• Bqvcl'il Refik Saydam, \'aUllk· anlııttrktnn sonra demiştir l•I: rm ş r. Y- er arasm a r ço ... 
1 re ynptığı bir tebliğde; yeni mah. .. Bunu lnglliz mcnfııaUe:iııc, onın. mUhcndl lcr v:ırdır. Bunlar tayyare 

Hon haftalar zarfında bUtUn mem
lekette muıı..zzaın müdafaa hatırlıkla· 
rı yapıhnıotır. Aııkcrl eksperler, ln
~ltereyl istiltı etmeğe le§ebbU. ede· 
cek dU;,mnnm lplha edUcceğlne emin 
diri er. 

ulle \'ıı.11 ve kaymakamların ncza.. rm deniz sahasında.ki kabiliyetlerine hizmetine naklcdllml,ıerdlr. ~lr roik· 
r ti altında bUUin '\n.sıtaıar ve imkAn· hUrmet eden b!r Fmnsız ru.ıkerl s6y. tar Fnınsız tayyare mUhendiBi do bu 
1 rdan Azaml istifade edilerek !:aldı· llyor. Şimdi l<'rruısız milletinden de ~~jyonlıı blrllltte lngllteı·eyc gelmiş. 
rrlmasınr bildirmiştir. Mdlaelcrl sadece kendisini nla.ko.dar r. 

• :Mllll :MUdafııa VckAletl; demir. eden zaviyeden, yani zafer ,.c kur· 
yollan, ooseler, fnbr!lcalar için yapı. tuıuıı cephesinden t;önnelcrlni rica. 
<:.n zıırurl mıı:mtL:ı. maden Jhrııeına. edeceğim." 
ınUteallık tesisat mll:ıte.sna. olmnk O. General Dö Gol, dU~mıının prensip 
ere devlet dalrclerlle mlllhn.k \'C itlb:ırlle ve lUı:um dolayı ile bu Frıın· 

husus1 bUtçeµ idare 'e mUcsscseler sız gcınllcrlnl Bil}Ul> Br!tanyaya \'e 
' S"rmaycsinln en nz yansı devlete Fran:nz lmparntorluğ'una karşı kul. 

it tcş kkUll:ır tarilfmclıın ::raptınl:ı.· lanncağıncl:m ısUphesl olmadığını l'ny. 
c k olan· ,.e ~ ııptırılmakta 

0

bulunan det tikten sonra "tahrip edilmeleri 
llumum fn,c;aat hakkmda nu karan yerinde ıı.r şeydi" demıııtır. 

'crml§Ur: "GUzel ve kudreUI fıünkcrk'imlzln, 
A - Yapılmaaı takarrür etml~ o. scvglll Dllnkel'lt'imlz.ln bir gUn Alman 

lup ta hcıı!lz: !hale olunmıyan veya mUrettebatile lnzlllz llmanlarrnı, 
Jh lc.sl tekemmuı etmıyc:ı lnş::ıatın ı. Ccza)1ri, Knzııblank"ı veya Dakar'ı 
<ılesl tehir olunncal,tır. bombardıman ettiğini görmckteruıc 
n - Kısım kısım yapılmııkta olan §imdi Orruı kryıln.rma enplnnmı~ 

ln,a.ıı.ttan bir krsmmm yapılmıa olmam görmeğl tercih ederln1. 

lTAL\",\:"\ 'l"f:BLİGİ 

Jtatyaıl:ı. bir m.'tb:ı.I, 9 (A •• \,) 
İtalyan umuınt kara.rgllımın 29 ııu. 
maralı tebliği: 

Blnga.zl cephesinde dll~mıınm son 
r;Uıılcrde tahrlp edilen zırhlı otomo· 
bDlerl c111~1 bulmu,tur. 

Şarki Afr1kada hava kuvvetleri· 
mi::: "Kenya" \\'ajir mmta~asında 

dU;,manın m&\'ı:llcrini bombe.rdıınnn 

etm:ı:ıerdlr. Rir cephane deposuna 
mermi lsıı.bet clml§tlr. Tourcana 
"Kenya.' mmt.akasında. blrltaç lnı;lllz 
ruıkcri cıılr cdllmi§Ur. Kıt'alarımız 

bir hava bombardınıanınr telsiz lııtaa. 
yonu ile l\nt.rcpol!lrl tahrip etmi§ler. 
dlr. 

1nglllz kıtnatmın ynnıbaşında A· 
vustrıılynlı, Kaıındall, Yenl 7-elandalt 
ve general dö Gol lnımandruu altroda 
büyilk bir Frllll.IJZ kuvveU, aynı za. 
m:ı.n<lıı Leh, Çek, Holanda ve Non·eı: 
kuvveUert vardır. 

SJvll müdafaa tc§kllft.tmda ~imdi 
hizmete hazır \"e bUtUo gUıı veya gl!n 
<le birkaç eııet çalışnn bir buçuk mu· 
yon kadın ve erkek vardır. 

J.ondra, D - Frıınsız donanmıı.~mın 

en yeni ve en lrnvvetll drit.notu RtşlL 
yo"ye J{ar§ı yapılan harekAt muvaf!a· 
kıJ•eflc nctlcclcnml3tlr. 

ispanva'da 
Falan jıst n1ilisi 

42 
Onun için meylıanecl Ue Abdul. dilin kemf~i yok ki ... Uydurur uy

lahın konuşmasını bütün meyhane· durur söyler, sonra Alemin ağıı 
dekiler işitmişler, dikkatle Te aIA· torba değil ki büzesin. 
ka ile dlnlemi~lerdi. Çünkü Yeni· İhtiyar gemici bu sefer bite kı:ı:-
ccri neferi \'enedik dönmesi Ab- mışh: 
dullah Kara Yorgi meybanebinde , - Şimdi, dedi. Ağzının ortayed 
iyi tanınan, çok hnrmet edilen, budur diye suratına bir yumnık 
hatta biraz da kendisinden korku. yerleştirirsem, o :ı:anıan torbayı~ 
lan bir şahsiyetti. Sonra bahsettl~i n:ıorbayı anlarsın. Haydi şimdi 
mesele günün büyük menuuna, fs. o çarpık ağımda kalnn bir 
tanbuJ aokııklannda mekik doku· iki tane küflü dişi dökdürmederı 
yan karakullukçulara ait bulunu· iu bildiklerini bi:ı:e anlat bakayım. 
yordu. - Ağam, benim bildiğim nedir 

Yan tarafta puşisl tö%iik serpu- Jı:i... Herkesin a~:ı:ında dolaşan 
şunu başının üzerinde l·ana yıkmı~. JAnar... Fatma Sullan sarayından 
yaşlı bir gemicl doğrulur gibi ol. bir cariye ];açmış lmlş, bu J.:ullar 
du. Kadehini kaldırdı ve Abdulla· da onu ararlarmıt ,Oya ... 
ha <löndü: Bir köşeden bir ıenç Levend 

- Eynliah erenler, dedi ... Düs· atıldı: 
tur buyurulursa bir gualim Tar. _ Bunu ben de i$itlim buna];. 

- Sor ağaıu, istediğini sor. 
Mctl:ıb!m şu: Sabahtan aı.:şa· Sen !Öyle bakolını. Bu carJye 

ına, nkş:ımdan sabaha kadar ııo. kimin nesiymiş, sene mi, yaşlı mı? 
kaklrırda keştigüzar eden bu kul- Güzel mi, çirkin mi .• Paşanın oda
lukculor ne !"iterler acaba ..• Maks:ıl· Jıklorından mı, ~oksa y:thnncı bir 
ları nıııle midir? Yok~n r.nnn mı? halayık mı'! Eğer gene H: güzel bir 

- Jştc onu ben de hilmem yolda· ~e)'se muhakkak Fatma Sultan kı~· 
şım. Ben kendi ,lerdimle uşraşan l;annıı~ d:ı ortaclan yokellirmiştir .. 
bir kimseyim. Alemin h~yuhuyun· - r-;e diyeyim... Cariyeyi hen 
dan bana ne! kncırnıadım ki ... Eiler bçıran ben 

Ya$h gemici, anl:ı$ılan btı he ol&aydım muhakkak en gencini, en 
cok merak etmişti .. Onun kin bu süzellnl seçerdim ..• 
!efer de meyhaneciye döndü: - Ulan Barba, )'ıışınııı ha~ına 

- Senin kulağın deliktir. llarb:ı. bakmadan neler de söylliyorsun ..• 
Olup bitenden muhakkak haberin - Eh ne yııpalım giinül kocama· 
vardır! Söyle hakıdım ortalıkta yor, horo:ı: olur, göıii çöplilkte kııJı,• 
yine ne dönüp dola~ıyor. demiısler •• 

Kııra Yorgl katiyen mü~terileri- - Ylnf' uzatma IAfı ihtiyar .• Şıı 
nin hatırından çıkmak l:stemlyen cadyeye dair bildiklerini söyle ha· 
hlr aı.Inmdı. Fakat meshanrsinde J.:alım. 
devlet işlerinden bahsoİumnası da - Fatma Sultıının s:ıroyındaıa 
hiç hoşuna gilme:ı:df. Binaenaleyh J.ncan cariyenin kim olduilu n:ı~tl 
işi tatlıya baaıamak. bahsi bur:ıdıı lıilinlr ki ..• S:ırny C'arlye dolu. belki 
kesmek istedi ve gülerek: do ne Hanım Sullıın, ne de Dıunat 

- Canım, dedi, Memln dediko. paşa kaçan cariyenin kim olJuğu.-
dusund:m bize ne? Diz burada içlp nun farkında hile deüillt'rdlr. 
rl;llcnmemlze bakalım .. Yarsın dün- Yalııız sara)·Jan bir ı::aı't • 
yıı isterse baştanh:ışa yan:.ın, han· Yenin kaç:ıbilmlş olma!lıııı onurln
gim!zin içinde e'\kl bir hn~ırı nr.. rına yediremiyorlar da onun için 

.Meyhanecinin i!ıtedi~i olurortlu, böyle sıkı ~ı;ıkıya ımıtıp duruyor 
bir kalyoncu ihtiyar Rumla şakıı· lar. 
laştı: - Yok canını siz de .. Hiç rast 

- Ü$'le deme. dünya yanarsa gele katan hir halnl'lk parçası için 
kiınbilir hangi küpte .sakladıAın böyle lst:ınhulu hir b:ışıan öbiir lı:ı
ııaslı altrnların ki:ı.ıc kalacağını şn tclAşa verip, kıyamet kop:ırırlar 
dihiinmez mi!in? mı? Hr.r h:ılıle hu kacnn themmiyct 

- Ağ:ını, lıl:ı: kiınlı, küpteki pas. vcrikn hir c:ıriyc olnınlıdır. 
lı altınlar kim... - Yok" Öyle birdenbire kestirip 

- Yine martavı:ıla ba:,lama, koca ıtm:ıyın. hin iç~·üzü tamnmilc an· 
btın:ık!. lnşılınc:ıya kndnr hiç blr~ey söylene 

Fakat yaşlı gemici bir defa, ola- meı. na:ı:ın bir hal:ı~,k pnrçnsını 
nı bileni öıtrenme~e azmetmişti bile sıkı sıkıya araştırmak lıiıımı;c· 
muhakkak, bah~ln b:ışka zeminler- lir .. Ya kaçan cariye beraberhıde 
de dnllanıp burlnklandığını f(Örün· kırmeti birkaç rliı :rül.: akçayı ge. 
rc, yine dayanamadı. Doğrudan çen r.lmas, müce\'hcr gibi bir şcl
cto~ruya sözü istediği larafn se· lcr de a,ırm ondan s~nra aırro· 
lirdi: k11dem ha•mışsa. .. 

- t.üıumsur. lü7.umsuz. süy1cnıne 
ihtiyar, <ltrli. Çıkar şu eğzınd:ıld - Ynmansın be bunak, bunu sen 
baklayı, bu kanıkullukçular, ba mi u:.·dııruyorsun, Yok'a bir yerler
ııse ler, buböcekeilcr sokaklard:ı, den hlr~ey işitliğin \"ar mı'.' 

- Yok ağam ınr ol~uıı dhc •~ ... 
evlerde, hnnlarda, kfılhanlarda ne ledim .. Yok~a ben nereckn, ne i,i. 
arııyıp dururlar. basmadıkları ne 
ev kııldı, ne diikkan... nu gidişle tehilirim ki ... 
neredeyse vüzera konaklarını bile P.ütün bu sörlcri sakin sakin din· 

]f!yeıı haşka bir Yeniçeri etıidı: 
ıırayııcaklar. 

Kara Yorgi hu hııhrh müşterisi· - Yokcanını ... <:ariye ne alhıı 
nin daha fazla h3tırını kıramazdı. götürmüş, ne de elm:ıs. Rıı~ını ol. 
llinaenaleyh bildiklt>rini, pek de mi~. gitmi5 ... Gitmiş ı\emek le doE:· 
sıırn, sahıına dokunmayacak bir rıı değil ya .• Basbayağı kaçırılmış .• 
tnrzıl:ı ı;öylcmeıte mecbur oldu: .Fatma Sultıın snrnyı gibi bir :rer 

- fşin ıı~h bilinmez. ki canım... den hir cariyenin lııı şekllt.le kaçt
Halk Drnsında çeşit çeşit şalialar rılma'lı Damat Paş:ıy;ı nğır gelmi~. 
doln~ır, herke<; hir türlü ~öyler. ( D evntm var) 

Fransa 
r:ıat na7.ırı B. Clıiehcry ınatuat:ı. 
n:nliiti bcyan:ıtıa yal:rndR vcsikn 
usulünü tatbik etlr.ceğlni bildirmiş
tir. Duğclay, et ş:ırnp ,.c y:ığlı ınad· 
deler ihtiyatı k:ifi rleğiltlir. Ycslkn 
usulü :.ayesinue açlıktaıı korkumuz 
kalııııyacııktır. F:ık11t hlhal edilen 
nıaıldt'lcr için tahdid:ıt tl:ıha şideli 
nlacı'1>tır. 

Anna ın in1paratoru 
öldürüldü ! 

ıallnde, diğer kısmılarınm ihalesi tc Bordo hUkOmeU esir rolUn!l, dUş. 
bir edilecektir. • rnnn da Fmnsız ve lnglllz mllletlnrf-

Ancak diğer kuıımlarm ln;iaatmrn nl b(rlblrlnc lmr!1ı krı,ıkırtmnk ıurcUlc 
cvnm \O ikmaline kaU bir zaruret faUh rolUnU oynıyorlar. İngiliz mille· 

'ars:ı, Uıa.lcnJn fcrns: Ba:ıı,•c1'.Aletln ti, Frnnsr..: ruhu dUşmann teslim edil. 

DU!man tayyareleri Mas.sun, Dire. 
dun \'C Zula Uzcrine alanlar ynparalt 
iki kltıinln ölUm!lne. bir kl,lnln ynrn· 
ıanmasınıı. sebep olmu§la.rdır. l1asnr 
yoktur. 

(Baş tarafı bl.rincl sayfada) 
tüfekle ate, etmek k!ri de~dir. 
Fakat Fransu: milleti l!cferber e
dilebilir, tanklara. kar.ıı tuz:ıklar 
hazırlamak, yollarda lağım te~isatt 
\1icuda getirmek ve saire için kul. 
!anılabilirdi· Ancak millete yapılıı: 

cn.k böyle bir mUracıı.at ihtilalci 
bir mahiyet alabilirdi· Eu mUraca
at memleketin cumhuriyetçi ım·ki 
tabiiııi ile mutabık olac::ıktı· Öyle 

~lndrlt. D (A .• \ .) - He:ıml bUıtcıı z:uınediyoruz ki, bö•'ie bir hareket Banl{o!.:, 9 ( .\.h.) - Röyter ajan~ı 
İspanyol Falnnjiııt mllLıı!nln tcşcl{. J bildiriyor: 

mu\·a!a.kaUııe b~lı bulıınac~ktır. di"'I takdirde zaferi kazannmrı.·aca",ı. ı··~-·-~ -· · 
t> " b ~:ını 14 tı lcıldıır ;elen haberler ~ 

C - MUteahhlUe bir mukaveleye nı lıllınektcdlr. HenUz §erer b:ıkı. .! 
ba,,lanmadan yapılmakta bulunan tez ınd3n ecr~st olan Frnnııızlnra hJ· 111.'GJLTErmı'J; TAARitUZ XASIL 
ytnl mahlyettl!kt bUOmum inşaat ' tap ediyorum: 1 B.\ŞJ,A \'AO.\K? 
- )Ol, bahçe tanzimi, havuz fn~aat:t ( ÇeUn bir karar \"crml~lerdlr. MU· ~··\yorl•, V - lngiltercyo t.aorru·• 
ve ilah ... _ derakap tatil olunncııktır. cadele ltararr vermlıılerdlr." zun cncll CcbelUttarık veya İrlanda· 

Zir:ı hep!:inin Dahayı oldürmc· 
ı için ayrı ayrı sebepler \·ar. 

Yemekten sonra -0dnma çıktım. 
J nkııt Emine Ana odama kııdar gc· 
!erek beni külOph:ıncdc Jıeklcdik· 
erini söyledi. Or:ı)ıı gittiğim nkıl 
ıepsinl oradn bulllum. Hikmet c. 

1 nde Davuduıı rovch'criııi turu· 
ordu. 

• 
Lsmn: 
- Bclkis hanım ,rlcdi. Jlıkmct 

ize Bahanın D:ıYuclun J O'\"eh"erile 
ılmedlllini isb:ıt cdebilecc~lni s:ı-
1\0r. Bu roveh·er çok hü)ük çap· 
dır. Yakıa odanın duvarları çift 
tlıdır nmn hu silahın c'.ii yine 
• rıd:ın işıtilir. Hıkmcl size bu· 

un tecrübesini Ynp:ıcak. 
ikmet kütOphnncye geçli, odn:r:ı 

dİ Tfl kapıyı kııp:tdı. 
Sılith patlayışını ho~uk bir sr.s 

sihl işillık bunıın IJir slliıh sesi ol- 1 
<luğıı besbelliydi. Fnl:nl ça) ırda. o
rak sec;I nrıısında i5ilile11Jczdi de. 
Vaziyet de~işmemişli. 

nu dakik:ıd:ı" kütüphanenin knnı
sını birisi kazır gibi oldu. Açtık, 
boncuk çıktı. Bir ok gibi kütfiphn· 
neyi geçti ,.e hahçeyc fırladı. 

Doktor: 
-·Bu hnyYan dedi, kliçilklü8ün· 

clenberi silah sesinden böyle ürker 
,.c deli ı;ibi olıır. 

Arlık söylediklerini dinlcmcrlim 
'e sallnnnrnk kapıyn cloRru yiini. 
düın. Şimdi Bnhayı kf min öldürdil
ğünii biliYorduııı nrıık. 

.Aliye bana ·yaklasıı. Bir şe) !er 
söyliyecekti, Caknt gözlerimden her 
şc) i .bildiJiıni Dnl:ıt.lı. Smıu. 

nu u:ı:un geceyi hiç unutma) ca
lıım. 

Gece yarı"iınd:ın bir:ıı sonrıı, J.;a· 
pımın nlıındnki birşey n:ız:ırı ılik· 
k:ıtlmi cdhctti. Kapı nrnlıj:iından 
C\ vclA heyn:ı: lıir çizJ;:i görünrlii. 
sonr:ı bilylidii, nilı:ıyct bir :r.:ırf ol. 

ıhı. Korkuı!n ııc hir :se-;. ne lıir h:ı. j 
rekcl \'artlı. l\lcklulm Utıe.rcn pnr. 
ınnklarıınln siclip nlmad:ın en·eı 
epeyce bekledim. Zarfın üzerinde 
:ıdre~ yoktu. jçindcn mektubu çı· 
kardım ,.c okudum. Mektup çok 
<likk'llli. inrc 'e güzel hir l·nzı ile 
Ynzılmı~tı. Un ~nz gecC!>İ, sırrinı 
muhafnı:ı l'lmeiii hilen lııı enle o· 
kuduğum ıııcklup şöyle yazılıydı: 

"IJell.:is hıınıın,, 

"Şimdi Dahayı kimin ölclürduğu. 
nii hiliyorsunm:. nunıın için lıcn 
de hrr şeyi olduğu giLi hilm<'nizi 
isli)·orunı. 

"Bıı sıılırları • ol:ııduk1:1n o;oııra 
hııkkımd:ı ııe kıırar ,·crcrei;i n i1.i os
renmeAe ihti)'ncıın var. Ynl'ln knlı
v:ıllı -a karl:ır hu sırrı ~:ıklanıııjia, 
yııhııt d:ı ll:ıhanın kal ilini :ıdalet 
hıızurun:ı öndeııne~e !;arar vermiş 
lııılunmn:ısınız. Kıırarınızı öğren· 
mck içfo d:ıh:ı f:u:lıı lıckli.rrıııcm. 
llıı ı;ırrı saklıırıın. faknl :ıılnlct "IO" 

rana 'ö lrrim dcmrk ın:ın:ı~11ılır. 
ı •. iinkfı her d:ıkika ı:ı:tıı ;ıp i~·crisinr!c 

kUIUne dair blr kanun lllyilıasmın Vcygnnd ve arkad~lnrı tarafmdan L~ Uıımoi!le ~21zetc~ı. Ann::ım'ın 
metnini nc§rctmektedlr. Bu te~HA- arzu ~dilmeıo: bir §eydi· Açıkça 15ark sahftind-= bulunan Hue §ehrindc 
tın bUnyesl ,.e hedeneri Faşist gö. söyliyclim: Efr halk harc.ltPli kor- Anııam İmparatoru Bao · Dal'nln öl
nnmı llsini andırmaltt.tı.dır, bu ye· kusu, Ven~and ve arka<lqlarmr üilrUldU~Unli blldirn!cktcdlr. ~imdiye 
nl mUs~l!Ah teııekkClUn vazifesi in· 1 Hitlerin muva.ffa!.,yeti korkusun - kadar bu lııı.bcr hnkkınd:ı hiç b.r u:
kılllbr muhafaza ve memleketin as. \ dan da.ha. çok P"..a.rsmrştrr. .;it edici mıı.l:lrunt ıtlınam:ımıştrr. lm
kcrt h:ızırltğmı temin etmek olacak. f'RANSADA AÇLIK TJ:HLİK.ESl ı para.tor 27 y~lnrında bulumr.aktıı 
tır. :\larsilra. 9 (A.,'..) - lıışc '\"c zi- !dl. 

Lckleme~c tnlınmıniiliim yok. ~c o. 1 
l:ıC'aksa lıirnn c,·,·el olmasını istiyo. , 
rum. 

··~e İ'ic e\·vclı\ sunlinizo cc,·ap 
vereyim: Da\llt Ycronalı evde snk
Jomnkl:ın korlmyorılıı, lıi:ı: IJ1'ar lııı
luruz. cli~·c çcklniYordıı. Elde ellHli 
''cronnlı fermcrkuyıınun hir tnşı 
içcri'iinrlc mnlısııs lıa7.ırlnttıjjı sizli 
lıir oy·ukı:ı saklnyordıı. Den bu h!i· 
diseyi Dıl\·udun nahayı yaralnöıgı 
recerc k:ıdnr bilmiyordum. J)nha 
e,·vcl bilsnclim D:ıvudu kurt:ırmnk 
mümkün olurdu. Bu hakikati o 
r;eredc öfke ile ağzından knçıran 
Bnhııclan ôğrcnir öğrenmez ertesi 
sah:ıh Mcrmerkuyuyn E:İllim. Ornd:ı 
kalan lıüt!in Ycronıılı yokcltiııı. 

"ikinci sunliniıc Ycrcecğiın cc
vnp dnh:ı basittir: flahnnın göıleri
ni hen knpnılıın .. 1111 ,ı;ıözlcrin hıın:ı 
haklığını r,örmcse ıah:ımmülüm 
kalı•ınını'jlı. 
"Şimdi nrlık her~cyi bili)'Or ıı· 

mı1. 

''Dün ıık~anı, lloııc11k rıdl1d1111 fır 

!ayıp cıkıııc:ı, bakışlarınız. bnn:İ lıl'r \ 
şeri anlndı[fınızı söYieıli. O gı1n de 
Jloncuk odada minder üzerinde \·a· 
tıyorrlıı. SH6h sesi işitince ad.eti 
gibi ürktü, deli gihi knpıd:ın fırl:ı. 
dı ,.e bahçeden önünüzden geçti. 

".Si~ bıı ölümün sebebini de an. 
lnlmalıyım. 

"Davut Bahadan !IOnra üldü. F'a· 
knt <loğru~unu söylemek lhımgeliı00 

sc Dnudu öldüren Bahadır. Onıı 

im mc,-uın 7.chire :ıtı,tırdı, par:ı 

sızdırmak icin hnşrnrduğu bu ça· 
rede muvaffak oldu. Hem paramızı 
çekti, hem Danıdu zehirledi. Rina • 
cn:ıleyh Baha acınılmaması IAnm. 
gelen bir mahluktur. 

"Sh:e her~eyi :ı çıkca \'e dcısdo~rn 
\Öylcmek için ne kadar ıztırnp çek
ti!limi hen bilirim. Buna rağmen 
Bahanın kalbine nişan alırken eli· 
min litrcmedisini söylemekten ı;ıe· 
kinmiyeceaim. Teti~i çektim, kur
şun Sİllİ. 0 and:ı elim kuTTelinf 
ktı~·hclli. no, ch·eri yere dü,ürdüm. 
Till!hıt d:ı üzerine clü~tn. 

"D:ıhayı benim öldürdüfümü an-

laılını:ı:. Çiin1•ü Boncuk l>orkııtl:ı·ı 
çıldırmı~ bir halele liniinüzrlen J.;u· 
şnrkcn eni~ Iıeııdeıı ba~:.rnsı yuktı:. 

"Artık size söyliyccck Jıi~· bir ,c 
yim yok. 

lm:zn çok olrnnaklıydı. 
,\liyc Topıı:ojjlıı" 

,\Jil c Lrlki mazurdur. F:ıkat fcrrl 
keneli hakkını J;cnıli korııyRııı:ı~· 
Doktor \'r Jı:ıstnlıakıcı meslek ~ ıı· 

1iinden üğrendikl~ri aile <:ırlar•ııı 
.. aklamaya borçludur. F:ıt,at hıı .--.ı. 
dOreni ııda!clt~n k:ı< ıFınnk ılcntr' 
değildir. 

Aliye mııııır mfı<1iır1 T:ıını ynlnı1 
m11hkeme karar verrbilir ... 

Hatıralarımı oldu{lu gihi ~·ardını. 
ı4rlladrm. Ali)'Cnin mr.ktnhunıı rlrı 
aynı zarfa koydum. lsmini ,.r. nıi· 
l'Csimi de yazdım. 

7.nrfın iil'erinde şıı <'iimle '"ıır: 
"fstııınbul Cumhuriyet )!üddriıı· 

mumili~int" 
İs1anhııla iner inıncı 7.Rrfı po~· 

taya Tereoe~im ... 
- B I T ı· J -

.. 


