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lmanya Fransaya miinferit sulh teklif edece ' • 

opraklarına girerek harbe k·arışacağı tahmin 
panyadan-1 Şim_'1_1deki kuvvetlerin yarısından 
t:.~:.::..·... fazlası lngiltereye geçirildi 
"1aa hesaplanmq yaman ltlr 
~ düıürülmek isendik
~ her ıUn yeni bir misal 
ile ıörip öjrenmek Jidlm
'4.: ol117or. 

atla asker toplanıyor. h-
ı• aea yükseliyor: 
üttarıJu isteriz?. 

kadar clahili harp netice
hrpn n bjtap tlüıtüiii 

D ye bitaraflıiuu fist -
'de edea İspanya içinde 
~ sesin birdenbire yüksel
bıanah deiildir. 
Avrupa harbi başlamadan 
, bir, ltir buçuk ıene oo
Son Telçafın vercliii ha-

lrasmda fqiştlerin harp 
te planlarına ait çok ebem

bais mal'1nUlt ,ardı. Bu 
nazaran Almanya - İtal
ya - Japonya elele ver

\'e zaman zaman sahne
Ueriai ifaya çıkacaklardı. 
8uaya ile de bazı nokta

de anlaşmaları müm -
8on Telgraf, o 'akit bütün 
ait tafsilatı kısım kısım 
kaynaklarına ve muhabir-

..,,_•••ak haber \ ermiı bu
a. Pqlonya harbi •ılı
• aünlerde hal al zanne
plinlarm birer birer ta-

etf w • örilldü. Şimdi İl-ıcı ı . 
da Cebelüttarıkı istı-

diye bir sesin yükselmesi 
m ve o zamanki haber

~ınmiyetini bir kat daha 
tadır. Anlqılıyor ki İıa

le Fransa çok Uİun he -
' "'aman bir tuzaim içi

. ek istenmektedir ve 
laer pn ) eni bir misali de 

lerle orta)a çıkmaktadır. 
la Almanya 'c İngilt@re 

- Anılosakson baJ..imiyeti 
inin bu defa nihai hal 

LL: selmie bulunuyorlar, 
~den birinin .ııifum ol -
~uı davasıdır. Her iki 
.. bCitüa imkiıılarmı sefer

k, toptan kal betmek \'eya 
• teklinde harbeylemek 
1•tinde bulunuyorlar. 

_...llO:ak ki, harbin sonunda 
dünyanın giditi ve idare 

totaliterlerin zaferi ile de-
1ıı... Yahut da müttefiklerin 
.-. hakimiyeti ile dünya mil-
4-ınokrat rejimin yeni bir 

nefislerinde ve hürriyet
buıacaklardır. 
harp ikinci ve çok dikka

b bir safhaya girmiştir. Al
«1olanda ve Belçikanm is
taınamladıktan ve şim~li 

_....1a1r:· işgal mıntakasına yer-
IOn.ra ailebi ihtimal bazı 
ıibi Fransaya sulh tek

k ve bu ıulh teklifi .kabul 
tce&ine ıöre yeniden in
le Fransa üzerine harekete 
ı._ • İhtimal ikinci safha ve 
... llıle İtalyanın da iştiraki 
ı.= blllacak ve ltelki ispanya 
~ekete bir aıı katılmak ia

• Yani, Alman7a bir 
hava 70We Britanyayı 
bombardımaa etmek te

ririşccek, bir taraftan 
ınıntakasıodan Framıa 

kulUyesini yakalayıp mu
t tutuşmak yoluna gide
lrada Itah a da kendi hu
aıı ve İsviçredeıı aşmak 
F'ransanın içine &irmek 
onun arkasındun Fransız 

'" gerisini sarmak isti) e-
~ 1~ ~ıulıarcbelcri~ se~ rine 

":;'hmal lspan~ a Italya ile 
;ııce Cebeluttarıka ve 

t asma, Cezairc taarruz 
't.e Yine İtalya Trabluı yo-

8ıra, Tunusa akmıya ea
~ Görüliiyor .ki, harbin 

11..ı. • here ve Fransa ile bir
·~nıleke imparatorlukla
~~· matuftur ve lau 

4MI S ıLncü sahifede) 

Belçika Kralı Lejyon Donör . şerefini taşımak hakkından da iskat 
edildi - Bütün Fransız kiliseler in' de zafer için dualar yapıldı • 

Som'da F·ransızlar Abbevil şehri varoşlarına girdiler 
Londra 1 (Hususi) - Şimalde 

muharebe hili iİddetini kaybet
memiştir. Diımdarlar irkap anıe· 
liyesini kolaylaştırmak için mu -
annidane mukavemet etmektedir
le.r. Fakat muharebeler de Dün -
kerk kapılarına da;)'anmış bir 
haldedir. 

İrili ufaklı vapurlar mütemadi
yen ~id;.., gelerek yaralı ve sai
lam miittefik kuv'Wtleri İngilte
reye nakletmektedir. Bu nakliyat 
bilhassa geceleri yapılmaktadır. 
Simdiye kadar İngjlteı:c~ c nakle
dilen kuvvetlerin mikt.ırı henüz 
malUın değilse de, mütte!ık ordu
ların yarı mevcudüntl geçtıği an
laşılmaktadır. 

Bilhassa müttefiklerin hava 
kuvvetleri canla başla Alman tay
yarelerine karşı koymaktadırlar. 

JUüttefikler şimdi geçen günler
den istifade ederek Som • En ha 
tında iyice tutunmuı bir vaziyet
tedirler. Batti Abevil mmtaka-
11nda yaptıkları mahalli bir taar
ruzla bu fe)ırin varoşlarma gir -
mitlerdir. 

.Dünkerkteki vaziyeti 

General P.riyuımn hemen bütün 1 
kuvvetleri Dükerke gelmiştir ve 1 
irkap edilmektedir. Bu fırkalann 
Dünkerki tutabilmiş olmaları bü-

gösterir harita 

büyük bir mU\ affaki~ et addedil- 1 
mektedir. 

1 
Dünkerk plajları karınca gibi 

kaynamakta \'e arasıra Alman 

ta~yareleri tarahndan bombalar 
atılmaktadır. Alman topçusu ıehri 
'e civarını döğebilecek hale gel
diği i~in tehlike artmıştır. Bunun
la beraber, İııgillz 'c Fransız fi
loları ile yakın üslerden gelen 
müttefik ta)) arelerin ateşi irkibı 
müessir surette himaye etmekte
dir. 
Almanların yalnız şimal c:ep -

besinde taarruza geçirdikleri kuv
' etlerin. miktarı 40 fırka olarak 
tabnı'ıı edilmektedir. Ga) et sık.l
~ık kütleler halinde hücuma geç
tikleri için son derece ağır sayiat 
\ ermışlerdir. Bu zayiatm 3 anın 
milyonu geçtiğine fÜphe yoktur. 
Motörlü kuvntlerinin ve tankla
rının da 'üzde kırkı tahrip eclll
miştir. 

Dün J'ran anın bütün kililele
r e z c.r • in c!aalar o uıındll
tur. 

Pariste Monmartrdeki 'bGyflk 
Sakrckor kilisesinde yapılan ayın 
!;Ok mühcyyi~ olmuştur. 

Bütün nazırlar ay!nde hazır bu
( DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Vali bu sabah Bütün alin1et 'er ltalyanın ı 
Ahkaradan döndü harbe gireceğini gösteriyor 

Gazetemize 
beyanatı 

Vali Ankarada hangi 
işlerle meşgul oldu ? 
Bia'kaç Kilndcnberi Ankarada 

bulWJan Vali ve belediye reisi B. 
Lutfi Kırdar bu sabahki ekspresle 
şehrimize dönmüştür. • 

B. LUtfi Kırdar Haydarpaşa is
tasyonunda Vila vet ve belediye 
reis muavinleri ıle 'ıl .ıyet ve be
lediye erkanı, emniyet ır.ucürü ta
rafından karşılanmı~ ve va"'urla 
1stanbula geçip evine gıttıkteıı 
sonra saat 10 bu,.ulda \ •ilu. ete "Cl
miştir. 

VALİNİN BEYANATI 
Vali "\e beledi e reiSL'llll .ken -

c.isile f?Örüşen bir muhaı rhnize 
FU be'·anatta bulumnu tur: 

•- Ankarava vilayet ~ beledi
(DEV AMI 3 ii.ncü sa1ıifede) 

REŞiT PAŞA'nın 
hatıraları 

ABOOLHAMIT 
nasıl devrildi? 
Reşit Pa~anın hatıralarının 

b 'rinci kı mı birkaç güne ka
dar bitiyor. Cok yakında, bu 
1ıatıralann en heyecanlı kısmı 
olan (Hürriyetin ilanı ve Ab
dülhamidin devrilmesi) zama
nına aittir. Bu kısımda meşru
ti'11et tarihini aydınlatan pek 
mühim vesi1Calar vardır. 

Bu heyecanlı tefrikayı bir 
iki pne kadar SON TELGRAF' 
ıütunlarında okuyacaksınız. 

lngilizler Maltadaki Faşist şefini tevkif ettiler 
LondPa 1 (Hususi)- İtalyada, 

müttefikler aleyhine son ~nler
de devam etmekte olan tezahür
ler şiddetini arttırmaktadır. Dün 
de on ibin kişinin işirakile Roma
da büryük bit' nüm~yiş yapıldığı 
bildirilmektedir. 

Matbuat, İtalyan ık®inesinin 
salı günü ~apacağı toplantıdan 
sonra, Musolininin vereceği ıbe -
yanat hakkında şimdiden hiçbir 
mütalea serdetmemektedir. Salı 
günkü toplantıda İtalyanın harp 
kararı alıp almaması mev.zuu ~ah
sıo l a'b ilir. 
Söylendiğine göre, Hitler Fran

sa ya &on defa olmak üzere mün
ferit bir sul:h teklifinde buluna -

caktır. Fransanın böyle bir teklifi 
kalbul etmiyeceği şimdiden mu
hakkalttır. Bu takdirde Alınanla
rın Som ve En cephesinden yeni 
taarruzları beklenecektir. Fran -
sanın red cevabından sonra, İtal
yanın da cemıptan Fransız top -
raklarına girerek, yeni bir muha
rebe cephesi açacağı da söylen -
rnektedir. . 

Fransada bulunan Italyan gaze
te1.erinin muhabirleri ltalyaya 
dönmüşlerdir. 

cTay.mis> gazetesine g6re, ibü -
tün alametelr İtalyanın harbe 
doğru meylettiğini i!ÖStermektedir. 

• ~Deyli Herald. gazetesi. İtalya
( DEVAMI 3 üncü. sahifede) 

Beklenen ikinci taarruz 
Almata t84t"nU'Unun bundan ıcm

raki hedefi deni.ıaşın mıdır? Yo~ 
ıa karadan Pariı midir? 
Şimal harekatının aldığı 1<nı ıe

kil dolayısile zihinleri ~gal eden 
bu iki ııuıle cevap v,ermek üzere, 
müttefiklerden ziyade Alman or
dulanaın imkanlarını göMen ge
çirmek muvafık olur zannında -
11ız. Çünkü taarruzda devam et -
mek mecburiyetinde olan taraf 
müttefikler değildir. Almanya garp 
cephesindeki bugünkü vaziyette 
daha günlerce ltekliyemez. Bek -
liyeceği her günün kendi aleyhi~ 
de olduğunu pekala bilir. 
Bazı muharrirler ne derlerse de· 

tinler, ihtimalleri hayal ıahasına 
nekada yakla.ştınrlarsa ya1d~tır -
sınlar, biz bu ara Alman taarn.ı -
ıunun deni%4fırı bir seferi he"f 
ittihaz edemiyeceğine kaniiz. Va
kıa . 1ngiltereye ana ı:atanında hü-

cum etmeği Hitler elbette arzu e
der. O da bilir ki lngiltere kaldılc
ça ha!'bi bitirmek müm1cüt1 de4U
dir. Fakat lngiliz ana vatanına.hü
cum etmek koZay değildir. 

Alman hava ıilahı en can alıcı 
taarruzlarda dahi müttefiklerin 
hava ıilahını ıustu!'a.madı. 
Şimdiye kadar muvaff a.k olan 

bütün Alman taaruzlannın hava 
ıilahının faik olduğu sahalarda in
k~af edebildiğini biliyoruz. lngil
tereye baskın verecek Alman ha
va sildhı maruz kalacağı şartlar i
tibarile müdafılerden daha avan
tajlı vaziyette bulunamaz. Bugün 
Fransanın fimaline yerlqm~ oZan 
Almanlar 1ngiltereye nekadar yak
laşmı~ olurlarsa olsunlar Britan
ya adalarındaki hava üslerinin 
vaziyetlerine kı11asen f tıik mev~ 
de değillerdir. lngilizler yüzlerce 

(DEVAMI J üncü sahife'1.) 

Yeni mali yılın 
ilk maaşları 

bugün verildi 
Bugün 1940 mali yılının ilk gil

nüdür. Defterdarlığa yeni yıl kad
roları tebliğ olunduğundan me -
murlara maaş verilm!!sinc bu aa-

0 bah tan 'itibaren ba lanılmıştır. 
Kadrctlarda bir tebeddül yoktur. 
Maaşlar; bareme göre t~rf!leı:in i
cap ettirdiği zamlarla bırlıkte ve
rilmektedir. 

İstanbul gümrüğünde 20 memur 
açıkta kalmıştır. Damga resmine 
ve , ergilere zamlar da bu sabah 
başlamıştır. Vesaiti nakliyedeki 
zamlar mc~ anında Boğaziçi vapur
larında uıun mıntaka biletlerine 
ı inci mevkide ZO para, 2 inci mev
kide 10 para zam yapılmıstır. ;Kı-
18 mesafelerde zam yoktur. 
Denizyollarının Kadıköy, Bay -
Uıpap vapmlannda yabuz 1 ind 
mevkide 18 para, Kınalı, Burps 
ve Bostancıya kadar 1 inci ve 2 ind 
mevkilerde 10 para, Beybeliada, 
BUyü.kada, Kartal, Pendik vapm
]annda 1 ind •ev.kide ZO para, h
tanbul - Yalova biletleriad~ 1 inci 
mevkide 20, Z ind mevkide 10 pa
ra zam vardır. 

Sirkeci ve Haydarpaşa banliyö 
trenlerinin valnız 1 inci mevkile -
rine 1 kuruş :ıam yapılmıştır. 

Plajlar baııabab açıldı 
Şehrimizde havaların 'birdenbire 

ısınması üzerine bazı plijlar bu 
sabahtan itibaren açılm]flardır. 

Ezcümle b~ ~enç bayanlar 
ellerinde mayoları ve pllj levazımı 
old'lıltu halde bu sabahki Banliyö 
trenlerile Siriteciden Fl<>ryaya a
kın etnıişlerdir. 

MaQ denizinde rlc'ati himaye eti• Frum Jaarp ıemDerine 
karşı Alman tayyarelerinin 'bir hava Jdlcum~_u.;__ ____ ., 

Düngerk ve Som cephelerinde 
en son muharebe vaziyeti 

Paris ı (A.A.)- - Ha~a işleri 1 yareleri Diinkerk mmtakasında 
nezareti tebliğ ediyor: eok '·üksekten uçmak suretile bir 

30 mayıs ge~esi Fransız avcı tay- istikşaf yapmışlar ve düşman ta-
( Hevami ve diğer telgraflar 3 üncü sayfada ) 

ÇERÇEVE 
• • 
lkincı merhale 

İlk merhale, bikayesİl'_i dün
kü yazımda anlattığım fibi, Al
manların bütün Holando, bütün 
Belçika ,.e şimali Fran adan 
bir kısnılDl işgal etmelcrilc ni
hayete ermiş sayılabilir. 
Baskın ,.c yıldırım hareketine 

da) anan ilk merhale. bunn rnğ
nıcn müttcfıkler küllı ku\ \eti 
üzerinde bir netice alamamış, 
yeni harp cihıelerini nihai ve
rime ulaştıramadan eskitmiş ve 
Almanlara müttefiklerden çok 
daha pahalıya malolmuştur. 
Buna makabil Almanlann, ild 
buçıık ve yirmide bir ntan -
dan ibaret koca bir arazi n 
kıymet aahaslDJ eJe seçirmlş ol•uldan elbette ki inkar edile
mez. Eakat De çıkar? Dava al
makta deiil, ahip olmakta, ya
ni muhafaza edebilmekte. Al • 
manlaruı şimdiye kadar ceple
rine attıklan her türlü kıyme
tin, bugünlük emanetçide bek
liyen eşyadan farkı yok. Kader 
ve tarih mahkemesi kararını 
verinciye kadar bu eşya Alman
larda kalacak; ıonunda Alman
ya bu e,ya ile beraber daha bir 
çok feye malik, yahut bu eşya 
ile beraber kendisinden de 
mahrum olacak. 

İşt. böylece iki taraf orduları, 
mütearrız tarafın artık hiçbir 
plyabani sırrı kalmaması ve 
kat'i neticeden ilk hamlede 11-

zak bulunması '81'tile (Somme) 
ve (Aisne) nehirleri kal'fllında 
lturun buruna selmit oluyor. 
İlk merhalenin bitip ikincinin 

başlamak üzere bulunduğa 
(faslı müşterek), (Soınme) ve 
(Ai5nc) hattıdır. 

Bundan sonra ne olacak? 
Ya Almanlar kısa bir haıır

lıktan sonıa bütün ku\ vetlerile 
Paris \'e müttefıkler ki h ku\'
' eti iStikametinde harekete ge
çecek, yahut m11taı ~ldağu gibi 
son derece beceriksiz bir si~ a
ıet oyununa ba~vuracak. 

Yine hadiselere tc .nddüm 
cesaretini göstereceğim. 

Müttefikler ktilli kuvveti i
:ıerine bundan sonraki Alman 
harekeü artık bir hamlede par
e• parc:a olmak teblilı:~e ma
ruz bulunduju lçia, Almanlu 
Hace, salıirl avaatajlarına 41a
yaaarak mtitfefiklere 5Ulh tek
lif edecek veya ettirecek. 

Bu teklif tabak \'e gevrek 
kahkahalarla reddedilir edil -
mez de İtalyaya hemen s&fım • 
ve hareketini belirtmek düşe -

1 
cektir. 
Fransayı İngiltereden ayır - ~ 

mak ,.e münferit sulha mecbuı 
etmek gibi edalar, Kü.Jünç ol
maktan bir derece öaf! qafı. 
Bitler bence, resmen inüttefik- 1 

lerden ikisine bİl'deilh ih • 
sas edecek ve ibsaÜ • ha · (i) 
harfinde reddecİiilıic · ... ikin-
ci merhalesi başlıya r: Bal-
kanları, Amerilt4J'ı, y bütüa 
dünyayı içine alaeak ol~'kin~ "" 
merhale, Bitler ve bcr rin • 
dekilerin felaket ~ "itinet 

m~~i;i~~ıı. ım~C-
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Yeni yol 
inşaatı 

Kazanç 
ergisi 

~ ı Alınaca-k ! 

memurlar 11 
. tt 1• 

KABİIJ T:\TBİK 

Gorin'.1' r ır verr ış, 

vaylardadır. Kalkacak bir cdol • 
muş usulü> varsa, o da, tramvay 
arnbalarının şu feci halidir. 

Yoksa. meo;ela 70 kişinin bin -
diği traınvr., lardaık.i kalabalık da
hi kiıfi görülmüyor, cdıolmuş. ad
dedilmiyor mu?. 

Belediye daimi encüme
ni bugün müteaddit 

Bu sabahtan itibaren 
yapılan zamların nis
bc t'erl nedir? Buhran 

Dikkat! 
Kendi öz kanımızdan ve ırkı • 

nıızdan olmıyan, herkesten şüphe 
etmek lazım. Çünkü, .beşinci kol• 
adı verilen ihanet şebekesinin harp 
sabası ve civarı memleketlerinde, 
ne çeşit, ne şekil ve ne mahiyet 
maskesi altında, nasıl, türlü türlü 
şenaatlere vasıta ve vasat olduk -
larmı, gün geçtikçe daha iyi anlı
yor ve öğreniyornz. 

Yeni mali Yıl münase-1 İngiltere, Rusya, a 
betile bazı dairelere ya ve İspanY• rl'i~ı,\11 

memur alınmasına ll'azan: Ali Kemal s' · .ı Fransız t '~ recılefi zln ıre vu
rula<. krııı.:;~. Bu veni harbin bir 
çok l ar&flar" tarihi devirlerden 
e\\ "'• ka\I nlerin muharebelerine 
bcıı •. .)~r. 

.E. r edilmı.; insanlara eza, cefa 
yapmak, c k, zamanların tabÜ hi
dı.:;fleri idi. 

ı cJcat, Gdrıng, bu emrini dü · 
şünmeden. alelacele vermiş ola -
cak Çünkü, abiliveti ta~ikiyesi 
yok! Şunun ıçin yok Jti, Alman
ı:ada, bu is ıçin kullanılacak fazla 
demir zineir bulurıdukttna kani 
değiliz. :fiepı;ini eritip bop yapm~
dtlar mıydı?. 

DUA İLE 
;\IE!;GlJL OLU&. 

Gazetelerde okum~uztlur: 
Yere inen Alınan par::..,·üı<;üleri bi
tap hale geliyorlar, sılahlarını, be
raberlerindeki bisikleti kullan • 
rr. !.. irin, en az 20 dakikalık bir 
Ziot" n gCQlllesi icap ediyormw;!. 

B r klsnu da daha tıavada i.ken 
öluvor koiu, ılıacağı kırıli'yormuş!. 

Olur. a. telakıki meselesi! 

Ko:vıtsYONLAR VE ---
MÜSl!.9:..İ§.. 

Evvelki gün, bir gazete, acı acı 
dert yanıyordu. Bir QOk maddeler 
üzerinde ihtikiır yapılıyormuş, fa
kat, ihtikar komisyonu hiı.la fili • 
yata geQlllenıi.ş, oıncak birkaç defa 
tx>planlll"i, yalnız :OOnw;uyor, ihti· 
kar üzerinde .nazari tetkikat. ya
pıwrmuş!. 

Fakat ,biz, bu şikayeti yersİZ. 
bulduk. Çünkü, hem kıoroısyomlan 
balısediliyıor, hem de müsbet ve 
fili iş isteniyor. 

Halbuki. ·bizim bildiğimiz, k.o -
misyonlar radc;ce toplanırlar, ruz
name mucıbince müza..i.erat cere
yan eder. ve klima i:ıiln'.em hangi 
güne talik edilerek, celseye ıailıa
yet verilir. 

•BESİNCl KO_~ 

MENSUPLARI 

yeni yolların 
münakasaya 

inşaatını 

çıkardı 
llelediye daimi encümeni dtin 

tı;>ıılanara:lt şehrimizin muhtelıf 
somtlerınre yeni yollar inşaatının 
sür'atle vapilma>.ını kararlaı;tır • 
mıştır. 

Bu meyanda Halkalı ile NaHıant 
çeşmesi ~e Hadımkövü arasındaki 
iltisak yolu ·hemen yapılacaktır. 

Ayni suretle Davutpaşa ile Top
çu atı· okulu arasındaki •'Olun ya
pılması Seliimicesme - Maltepe as
falt yalunun tamir olunması, Top. 
kapı - Maltepe - Haıkalı yolunun 
yeni bir şekilde bııstan inşası, mez
baha - Sil&h<larağa, Küçükköy -
Rami iltisak yolunun inşası, Üs -
küdar - Sile şosesinin 9. 500, 700 ve 
2·1 üncü 'kilometrelerinin esaslı bir 
surctt t in de tl•ın kararlaştı
rılıp bu~uıı .ına1-asaya çı.lu:rıl -
mıstır. 

Di"er taraft~n şcl.rımizin tc'--nilj 
se t .r>'l ·~· k oozul·ıı asfalt ı 
vollarn venıa n ık' tabaka, az oo
zulanl:ı.ra da blrer tabaka katran 
dö· n ~ si ,.ara>laştırılmıştır Bu 
iş _..,.,. a n dai ... ı enctrm.en tara -
f1ndan munaka D;\·a c: ka!"1ln1 ı··t!r. 

vergisine zam yok ! 
Bu saoahtan üibaren tatbik o

lunmasına baslanılan vergilere 
venı zamlar va pılmıısı hakkındaki 
~anun 111ucibince ıkazanç vergi -
leri % 10 - 50 nisbetinde arttı -
rılını;; bulunmaktadır. 

Ezcümle beyanname veren mü
kellefl~rden kazanç vergilerine 
% 50 zam yaıpılnu;;tır. 

Gayri safi irat üzerinden vergi 
ve tabi esnafın kazanç vergileri
ne yapılan z~m da % 25 dir. 

Gundclik :;ayrl>';ili kazançları 
illerind.en ver.gı verculerin kazanç 
vecgıleri % lll n.isbetınde arttırı.1-
mıstLı'. 

Bu mmlar valnız kazanç ver -
gisine vaoıh:-ııs olup buhran ver -
~isınP. zam yol<tur. ıMesela eski
den kazanç Vl•rgi <i olarak 100, 
bu. an \'ergi; • olar•1< da 20 ıki ce
man 120 lira vcrzi verı..·n bir mü
kclld, bu tin valnız 'ıatanç ,·er
gı.>ınc « fıO zamla 175 !ıra kaz;ınç 
ve bu ·o ' H!T • veıecektir. 

Bakır!:öy caddeleri 
asf · lta çevrılccek 

Müttefiklerimiz ve dostlarımız 
hariç, aleliımum yabancıların, ka
nımızla yuğurduğumuz bu toprağa 
samimi bağlılığına hüsnüniyetine, 
hele faydasına inanmak safdillik 
olur. 

Nazil er, casus teşkilatı eleman
larını, bütiin şüpheleri kaldrrabil
ınek için, daha ziyade, yabancı ırk
laı·dan ve satılığa mü•ait vicdan
sız tufeylilerden seçiyorlar. Hiç 
akıl ve hayale gelmedik insanlar 
.beşinci kol. dan olabilir. 

Biitiln itin1at hislerinıizi dizgin
lemek, bülün masum görünen cch
relcr üzcr;ııdc dikkat nazarları -
mızı teksif etmek icap ediyor. 

. f;ı•lı) 
b l ld Politika aleminde yen~ de ~ıl-
aş anı I görülüyor. Garp cephe;'" gı;nl'r-

Bugün 1başlıyan yeni maU yıl detli harekata başla~dı.~.ı inti•~ 
miinasebetile devairde yeni kadro- de diplomatlar iılenıı bır şiı• 
!ara göre çalı.ş.ılmaktadır ve muh- devresi geçirdikten sonra .~r•~ 
telif daireler kadrolarındaki bazı siyasi faalh·ct etrafında " 0ıo.ıd' 
boş yerleri peyderpey yl!ni me - malumat birbirini tal<iP 
mur alıp d.oldurmağa lbaı;l.amır başladı. ;ır'•ıf 
!ardır. Fakat .~u takip ediş.!'<~ 5bir!<IC 

Bu meyanda posta, telgraf ve oluyor. Oyle ki br giJll ·. 01u}or. 
telef.on umum .ınüdüı·lügü de şeh- ~lü haberin geldiği dol ti ,. 
rimiz ve taşra teşkiliı.tı için me- Ingiltereden Rusyaya be) eO 1~ 
murlar alacaktır. Bu memurlar derilmesi keyfiyeti bıtıll~n h•Y . 
arta, lise ve yüksek okul mezun- ni bir misalidir. Evvel• ldt ı 
ları arasııı,dan müsaıbaka ile alına- gideceği öğr<'nildi. ııcrba daiı 1 
cakttr. Orta okul mezunları ara- hü.kfuıı.et arasında bun~ kal e 
sındaJtl müsabaka 3 temmuz çar- maslar olmadı değil. f 8

• fc'l< 
~amıba günü, lise mezunları ara • son gefea haber hcrhalll? ~l·'' 
sındaki müsnbaka 5 temmuz cu- iade mahiyette bir !~~ye~::ııd•' 
ma günü, yükoek okul mezunları kovada da istcnmedıgı t~ ,01 g• 
arasında da 8 ten1muz pazartesi 'J.1efcrriinta giriş:ncğc lı;.~ rı Jtı 
.ı<ünü saat ~ cia İstanbul ve diğer rülmeksiziı.ı bundan (ıkn~ iııgJ 
tekmil \"ilayctler po.;ta başmü • bu şerait dahilinde arlı ııı' 

1 

dürlüklermdc yapılacaktır. heyetinin gönılerilıni~ ece~' 
.1:alip ol~ı gençlerınıız :ş-ıındiden kezindedir. , r b 

. vıJavet poola ba~nıudurluklerıne Sivasi faal.i)etlerin. di1~~I), ıi! mı.racaat edebileceklerdir. tezaiıiirü de Iugilt• re ıle ~ıt.'"'' 
Dığer taraftan ileride adliye rasıııt!-.ki miiıal..crelcrııı c ,,ır« 

teş><ili'ıt ıçm zabıt katiibi ve ciak- olnlllşlur. Roma tıırııfı "';bı~ • 
tilo da at.nacaktır. Ayrıca Eti - Icrin Alnıanyaya .kar~ı t•J<ııiJ 
ban,,; liSaıı ve muhasebe bilen as- "ki · bl ı 1 aıı • u erı a u :nııın ıta Y di"iP• 

Y ı;e men paraşütçü, kendine 
gelmek ıçin gııçen o 20 dakika! 
zaman icınde acaba, neleı; düşü
nür•. Ben, bunu merak ettim. Yok
sa, L-ı.mca ıztıraptan sonra ken -
dine gelmemıık, son nefesini \'cr
ın~k için dua mı eder!. 

BİR TELAKKİ 

cBeşinci lool. yahut da !.ıL~ nci 
kolon. dedııderı n:cm..eke er, ıçe
ridcn y ıkroak veya fe1ıhptmek yo
lunu g "'.! ·n ıhanet unsur.arının 
şekil ve mahiyetlerine daır, her 
gün \ enı bir ha.kıka\ ci,ıreniliyor. 

BelçL :ıuan Fransaya iltica ('(len 
masum ıı.ulteci Bclçikalılar ara -
sında, bır çok n.v.i casl»u, yani 
«beşinci kol. dan a mn yakalan -
m~!. 

IKÜÇÜK HABERLERi Bakıı "0Y~nde:,, taş ıskelesi Be-

Nazi dava>ı, yıllardanberi, bü • 
tün tcfı:rrüatına kadar hazırlan ... 
mış, tc,bit edilmiş, pliınlaştırıl -
nu~ iutiJar küre Wcrine nıusallat 
son tauudlll'. Garp ceı>hesİncicki 
harp, ~ a!ılız, birkac uıillcti alil -
kala11dırcn bir a.,kcri harıeket de
ğiJ. üııyanın unıuıni bayat statü
~üni.t :\ ,,_nidcn in~aya azmctnıi-l bir 
cihan ihtilalinin ilk kıvılcımları -
dır. l 

lH!ivece taırJr olu. arak ımocıcrn 
* İstanbul radyosunwı bu ay bir şekle :90kulması ıbeledıye reis-

içinde ~.-enıc'en faalivele ı:?eçiril - liğince kar"rla:;tırılmıştır Küreiarz üzerinde bü~·ük 

gari !Le mezuııu mütehas.>lS mu- c~r~ti için çok znra~ \"<~ 1~11 
rakabe ~çflcri ve Murgul J:ıakır şıka•·et edcgdılığı cıhelk 1 ı;...r' madeni ıçiıı de tecri.ıbclı ıbir elek- tatmin cdelıilccek Jıir şc~' ~~ıııt 
trikri ustası aramakta, İnhisarlar Iaştırılmış, fakat füııııa :'~8~-:ıı 

bir idaresi Çanıaltı tuzlası irin l elek- müzakeratı bu safhada "\ b' 
trikçi, bir t<ıbmci, bir de tesviyeci siyas.i mahiyetle k_ru.Jbiıt~ı ti" 
aı-ar- aktadır. dan soııra alacagı ıstıkaııı • 0 ıt' 

l'\1". ELESİ 

Otomobillerde, d-0lmuşa taksi 
usu kaYoyor' Böyle bir müra
caat • ~ı:ıılmııı- Fakat, .ııu usuliın 
uı:- .nde esasen bir yanlışlık var
dı <_:ı.inkü, tıadditazında taksi ara
biwı dolmuyor, içine, dört yo!C'll 
alıvar v~ onar kuruşa götürü -
yordu. 

Asıl •dolmuş usulı.i~ bizce tram-

Çalmak illetine 

&.kiden, para ıle ıına.1.ln kimde 
oldugu belli olmaz, ıiye bır söz 
•·ardı. Bu •besincı kal me • plan 
tıpkı böyle ... 
fünaenaleytı, ç · d a•' ve ti-

tiz vrar~ ı,: 
AHME.'T lt. l"F 

tutulan sabıkalı 
Haniılhaneden henitz c;rkan ve 1stanbula geçmiş, Kara.gümrükte 

<; • • da dedıal h1I'6tZlı!ıa başlı- tnuı.ra.'ll?O:Z Ahmedin evine gırip bii\ 
yan !r .sa~;.kalı dun yakalanaraık k1sım C"' a çalmıştır. Bundan son-
adl e"e verilmiştir. ra da Suadıvede erestecı Süley- j 

KJr Ali isminde bulunan bu sa- roan Sitdi Kartalın evine ~irip bazı 
bıkalı: 'enri.mizde müteaddit hır- eşya çalmış. bu ~ayı Erertköyı.in
sızlıklar yapıp cezasını ha..,isle de kalaycı Arifle orta.i!ı Me!hmede 
~ekııkten sonra art.ıc burada di - satmıştır. Bu hırsı.zlıldarı Kör A-

i· tutturwn.ıyacai>ını anlıyarak linin ,·aotı 0ı tesbıt edilerek vaka
İmnite ırilımiş ve orada da hırsız- lanmıs, kendisi de -bütün bu ev -
lı,ila ba.şlaıruştır. • !ere rirdiaini itiraf eh:r ıştir. Ali 

Lakin İzmit zabıtası. Kör Aliyi ile çalınan malı satın alan kalav
kısa bir takip neticesinde yılk.ala- cılar adli vcve verilmisler \'C ncti
mı:ı ve hlJIJlen tev'kil ettil'rniştir. cede Ali tev'kif ()\unmu,ş, kalay -

S:ı.btkalı hırsız bu sefer de İ2!ffiit \ cılar !5<> r~best bırakılır:ışlard.ır. 
hat>L<hanesin<le 1.5 yıl yatnuş Ve 8 hılekar Satıcı malı• 
nihavct bicl<aç ~n evvel tahliye k "Jd" 
o.ıunmuştur. emeye verı ı 

üte beri ralmak illeti artık ken- Gıda maddelerini hileli \ e ka-
dıs.nde bir hastalık haline gel - rışı.l< ır surette va,'1) bı':ı:ın sıh
uıi.5 r '•n Iursız İ:ııınitten şehrimi:ze hati ile O\ .1n anlar bcledıyece şid
gelince de hemen yine gizli mari- detle takip alunınıikt.:ıdırlar. Bu 
fetinı icraya başlamıştır. surelel son hafta i inde 8 satıcı 

Kör Ali İzmit treninden çıkar mahkemeye "vcrilmşilerdir. 
çıık:maz da, ÜSküdara doğru uza • Ayrıca İstanbul civanndaki 
rup Kerim oğlu Amnedin evine !köylerden şehrımızc tu~la, toprııık 
girnıi<. bazı eşya çalcl.ııktan sonra ·karıştırılmış clort:ates salçası geti-

[~IHIRSIZ 
Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

:- Söyieyin canım!. Hedı:es ken
dine ııöre eğlenip dururken, bil
hassa ev sahibinin samimi aostu 
alan sizin gibi bir zatın burada Ü· 
zıintü icinde bunalmasına taham
mül edilir mi?. Vallaıhi ben de Ü· 
rulüyorum sizi böyle Üzi(Ün gör-

diikce... 1 
Şaırin gözleri dumanlandı: 
- Birbirimizi aldatmıyal;1J'.l, Şe

k.ip Bey! Nebalıati siz de ,,.,v;. 
yorsunuz.. Ben de. Onun için, bu 
iki menfi kutbun birbirine yaklaş
masından bir şerarei elektrik.iye 
•ıkın3SU!a imkan yoktur. Yani 
türkçcsı biz birbirimizi teselli e
decek vazıyette değiliz. Ancak, 
ben derdim hiç de sizin düşiin
dı.»gUnuz gibi, .kıskançlık veya bu
na benzer ru'hi bir mesele değil. 
Ta ı. amile -maddi.. ve andan QOık 
daha ciddi · 

- Bu sözlerinizden hiçbir şey 
anlamadığımı itıraf ederim, aziz 
dootum!. Nebahati sevmek mese
lesine gelince, buna .da yanlış ad 
verdmız.. Belli b.aşlan•yorum. Fa
kat, sevmek. asla hatırımdan geç
medı ve geçmez. 

- Niçin? Bu kadar ı<'Üzel bir kı
~ p>rtcesini yapan siz değil m> 
siniz? 

- O ha\de son üıç BfY içinde do
;ı.- tane sevı:ı;ili.m olmak Iazunda. 

A•k ve mattra romanı: 26 

Cünkii dokuz kızın portresini yap
tıın. 

- Olabilir ya. Onuncııııunu seve-
bilirsiniz! • 

- Hayır. Daldan dala konan bir 
kuşta benim ~-Oıum yoktur. Size 
ba~ısla>dım onu ben. İn>allah ya
ikında anlaşrr, uzla.<ır. evlenirsi • 
niz! Biz de zerde pilav yer, d - . 
leniriz. 

Ressam Şekip, şairden çok kur
naz bir adamdı. Böyle söy!iyerek 
Şehsuvarın derdini öğrenmek, ali· 
zuıdan laf almak istivwdu. 

Sehsııvar, $ekibin soğukkanlı -
lığını tıörünce, sözlerine ça.bı.ı.k 
inandı: 

- Demek onu sevmiyorsunuz, 
öyle mi? 

- Ne münasebet, azizim?! Be
nMrı evlenmeıie niyetim yok. Ve 
evlenemem de. Birrok pürüzle -
rim, engellerım var. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Hele sen şu derdini söyle de, 

beliti bir çaresini bu1.ır, seni de 
ne:;'clendırıneiie çalışırız. 

Bir kenara aturdular. 
<;ekip elile bir kadeh k<ınvalt 

daldurdu: 
- Şunu yuvarla bakalım Sen 

mııharrirsin.. Çek iyi bilirsia ki, 
insana dıı.nv..ıa ickiden daha sa
dık bır dalı: yoktur. 

:rt'>i du<IL., .ilınektedır. Di0 ~r t:ıraftaıı •buı adaki ana yangın baslanu~tır. * 100 kilu,,ıından 600 i:Jrıış ca<idele!" Je p~;dcrpey a"falta çev- Kundak~ıların şuraya buraya 
gumrük r s, i alınan maden> vağ- rtlcce'ktır. soktukları gazli paçavralar, ba -
lar ve tortularının 100 okil-cısunaan -<>-- zan, bir ati.ıs perde, balan bir ipek 
.ııadc na ı ıturuş aıımnası ka - Tasdik olunan Vilayet kunıaş topu, bazaıı bir tutam aı 

Taksi ve otobüslere 
0/ 0 de 5 zam yapılıyor rarlaştırıL .ıstır. b lwrdela kadar süslü ve zariftir. * Isıanbul p~ta nii<!ür mua- Ütçeleri Dikkni! İşte bunlara dikkat!. Taksı ' o .. >bl.s, ücretlerine zam 
yapılması ıı,' .. n a şoförler ccmi
veti tarafından bcleuıyeye yapı -
lan muracaatlar tetkik olunmuş -
tur. Benzin fiatlarının pahalılaş -
ması forlcrin bu müracaatını 
mul.!k kıldı.~mdan belediye; oto
·bus ve ta·ı~si ücretlerine ~ô 5 nis
betinde bir zam yapılmasını esas 
itibarile kabul etmiştir. 

vinı B. Alx.l.ullah Şev'b İçel mü - Dalıi!ıve Veka.Ietı tarafından tas- -========R=r=.;,=Jt'f==F=ı;;=y=z=t 
aür muavirJıgine An:kara mutlür dıK: olunan belediy.,nin 1940 r!'.'aU ı- . 
muavını Naııını de bta11bul müdür! yılı bütA;fsi sehrimize ııetiriJ.n;iş. NumerotaJ ay sonuna 
!lluavınl1>ıne ta\ln oluc.m...şl!"" - tir. k d b•t·· •• ı. 
dır tinde teşekki:l eden '1L1Susi ko:ıri.S- < • r l ınlece-. * Şehriiııizdeı1 iz.ır.ire 3 kilo yon v la~.diınlliien ba.şka Hatay Bei~'<lıye harita, (en, mı.mer<>taj 
siklet.nele 1200 lk.iloluk -rar :::ö- Van, Kırklareli, Çanakkde, &ki: ve vilayet nüfu:; müdürleri mek
türen Yaşar isrrıintle 'bir admn Diı:•r ta,~ftan Dahiliye Veka - tupcu B. Osman Nuriden ırnürek
Basınahanede trenden çı;karken şehir l\lugla, Bingiil, Ağrı, İçel, ik.ep nwnerotaj komisyonu dün 
yakalaımuşlır. 1S"ar•a. Bulu, Zonguldak, Sıvas, Vali muavini B. Haliık Nihad Pe-* Şehrimiz belediyesi avu:kat • Siirt. Edirne, Tunceli, Kars, Gü - peyinin reisliğinde toplanmıştır. 
!arından Raıı-..ıi ile Bursa meL'u:;u ınıü.-Jıaııe ve Tekirua~ vilayetleri- Numerotaj işlerinin ay nihaye
Osman Şevı.<i Uludağ 5000 lira nin de 'butA;elcrini ta.sd.ı1< eİ.miş ve Une kadar bitirilmesi cie bu top. 
ı;arfilc Karanöz ve Jfacivadın "ı·- vuks~k ta-~•ka ar·~1 k -

Keyfı"ct bugün Ankaradan dö
nen Vali ve Belediye reisi B. Lütfi 
Kırdar tarııfı ndan da tetkik olu -
nacaktır. 

~ .., ,, ,,,,. •v uruna uzere lantıda kararlaştırılmıştır. 

rer hevlwllcrini yapLrıp Bursa<la B~vekale ••. vermistir. 
·--0---

Y eni matbuat umum. karşı 1-"-ıırsıya dilomcj(i ':ı.rarlaş _ l=====~'=========-•I Diğer taraftan dükkun ve evle-
tırını !ardır. Bu paranın 1000 li- rinin kapısı üzerlerindoki kırmızı· 
rasını kendileri verecc-l:.ler 4000 numerotaj levhalarını oozan ve 
lirayı teımin için de müsamereler yahut kaybedenler para cezasına 

müdürümüz 

tertip olunaca'ktır. çarptu·ı.lacaklardır. 
--<>-

Başvekalete mer>but oiarak ye
ni teşkil olunan matbuat umum 
·müdürlüğü bu saıbahtan itiıbaren 
faaliyete geçmiştir. 

* Cwuhuriyet Halk partisi ta
rafından tertip olunan seri kanfe
ranslardan biri dün E~irne Halke
vinde doçent Nimet Akdes t:ı.ra -
f)ndan verilmistir. * Cı.ı.mburiyet merkez bankası 
tar~fmdan piyasaya çıkarılan ye
nı banknotlarmuzın kıymeti 330 
milyon lirayı bulmuştur. * Gümrüklerde ilıekliyen 40 bin 
çuval kahveıııin buııünden itiba • 
ren piya;ava çıkarılmasına baş . 
lanı1ınışttır. Bu kahveler: beher 
'kiloou b,.,.,.na 20 l.mrus veni ,-ergi 
\'e ~ kurus da gümrükte bekleme 
üc1eti zanı olunup satılacaktır. 

rio satan R'-"Cep ve Mehmet ismin
de iki köv lıi de dün a..liye 3 üncü 
ceza mahkomesi kararile birer ay, 
10 ar gun hapse mahküm edil • 
rnişlerdir. 

- Hakkın var! Ben de (Ömer 
1 

Havrnın) gmi. bu fikirdeyim. 
· - ~'a)<at, bu benim bkrimdir. 

Benim kanaatimdir. 
- Ömer Hanam da :)3öyle söy

ler de. 

- Olabilir. O halde sözümü te
vit ettiniz demek. Haydi içelim öy
leyse. 

İkisi birden içtiler. 
Seh.>uv:ı.r cebinden felsefe def

terini rı.kardı: 
Bunun icinde benim san za -

manda vazdılhm dü'1iincelerim var. 
Ufak tefek fikir kırıntdarı .. ' 

- Estaııfurullah 

- Hakikat l>u. Estağfurullahı 
f;, lan yok. Her şairin bir vezin 
kafiye, mevzu defteri vardır .. B~
nu inıkar edenin sözüne manma.m. 
Benim defterimi de geçen akşam 
nasılsa Nectman hanmıefendi gör
muş ve zorla elimden almıştı. Fa
kat, ben>m defterimde bir tek 
mısra yazılı deaıldir ... Dedim ya, 
ben fi:kirll'rimi küçılk veciıeler 
halınde yazmıştım bu deftere. 

- Evet. Sonra ne oldu? 
- Gfı•·a bu defteri , 'ebahat e-

line 11ecirmiş .. Ve arkadaşlarile 

birlikte okumu İcinde şalgamdan, 

erı ""nardan bahseden f~lsefelerim 
var. Ne hczevan. Ne rezalet .. Val
lahi valan bunların hepoi, billahi 
··olan. Ben sebzeci de)!ıli.m.. Ne 
şalgamdan anlarım. ne de en,ııi • 
nardan ho•lanırını. Anladıan ki, 
dü'l!llanlarım beni Nelıahatin va
rımda küçük düşürmek icin, hu o-

Otodüs meselesi 
Perşembe sabahı, Tozkoparan • 

da ~öyle bir otobüs muayenesine 
şahit olduk: Memurlar arabayı 
durdurdular. 18 yerine 20 yolcu 
olduğu için zabıt tutuldu. Şoförün 
ifadesine göre, kendisine 10, bi • 
lctrlvc 5 lira ceza kesilecekmiş. 

Soför, biletçiye neden fazla yol
cu aldığını sorarak çıkı.ştL Biletçi 
şu cevabı verdi: 

- 1 ~ e yapayım, patron söylüyor. 
Biz, kendi hesabımıza şu neti • 

ceye vardık: Bu gibi hallerde şo
för ve biletçi ile birlikte ceza kesi
lecek ücüncü adam otobüsün sa
hibidir. Me<eliı, ona da 50 lira ceza 
keo.meli, Aksi halde, otobüs mese
lesi böyle dc:vaın edip gider. 

BÜRHAN CEVAT 

Fiyatların mürakabesi 
Vilayetlerde ihtikarı sür'atle 

önlemek üzere fiat mu-rakabesi 
komisyanları teşkil olunması hak
kındaki ıkarar Heyeti V oki lece ka-ı 
bul olunrnuş ve dün Reisicumhur 
tarafından da tasdik edilmiştir. 

Muraal<be komisyonları bu hafta 
içinde şehrimizde ve diğer yer • 
lerde faaliyete gcçecl:lrdir. 

---O-

Post•, Telgraf memur
larının maaşları arttı 

Posta ve telgraf memudarının 
maa,Jarına bareme intıbak için 
zamlar yapılmıştır. Elcümle bu 
suretle 10, 16, 17,5 ve 20 lira asli 
maaşlar 15, 20 ve 52 liraya çık • 
mıştır. 

Yeni matbuat umum müdür -
lüğıine Bawekalet unatbuat bü~ 
rosu şefi güzide gençlerimi:ırlen B. 
Seliım Sarper tayin olunmuş ve 
bu tayin dün yüksek tasdikten çık
mıştır. 

Çok çalışkan, enerjik ve kıy -
metli bir eleman olan B. Selim 
Sarperi tebrLk e-.!er ve bu veni 
vazifesinde de büyiiık: ıınuvaffa -
ki.yetler dikriz. 

---0-

Devairde yaz saati 
başladı 

Dün İstanbul yılın en sıcak gü
ni.ınü yasamıştır. Hararet d~re -
cesi birdenbire 33 dereceye çık -
pıı.ştır. Yazın gelmesi münasebe-

• tile bu sabahtan itibaren rcs.mi 
ra 1:.:Zr~~~~:::,~etedvzıır·· a.tı bu zamla- deirelercle sabahları 8,30 dan iti

" unu ''lamışlar. İsin tuhaf tatarı "' baren çalışılmağa başlanı~tır. 
da var: Neriman hanımefendi ben- ===============~;,,:;;,;;;;~~;;:,;;~~~;;:~;:~~~ 
denizi ·1k takdir ederler, eksik-ol
masınlar. Büt:n feJ..sefelerim.i ez • 
berlemis l(ibi<lirler. Fakat, Neden
se, kerimeleri hanmıefendiye ken

dimi, daha d-0"rus<ı fikirlerimi bir 
türlü be<ıendiremedim. Günese 
sarı desem ıtülüyor .. Geceyi ka -
raıılık di"e tasviı- etsem, hata et
tilı;i.mi ileri sürernk, vine Riilü -
yor. Hasılı ne mantı:ktan, ne fel
sefeden .. Bir scvden anlamıyor 

ve>oelüm. Halbuki, o, bizim bir 
takım tahsilsiz kızlarımız o;ibi1 

,görgus~z. ukela dcgil<lir. İnanı 
yükSP;c. Görü;leri kuvvetli .. Man
trl<tan anlar .. Uvanık, ince ruhlu 
lıjr kızdır. Neden bana böyle ya
pn or~ Nilden beni hor ve hakir 
~örü1•0r? Bilmem ... 

Re•oam Sokio gülmemek için 
kendir: ;ıuç tutuvordu. 

- Azizim, Sehsuvar Bey! dedi. 
Böyle heyecanlı ve ateşli gcnç~ız
lara mantıktan bahsetmek abes -
tir. Onun haı.~i ;ap!ığı işt.e man
tık ,·ardır? Ölrülü bir iş yapmış 
,...,c:~~ rlı, ilıkönce sizin iMivaç tek
lifinize derhal muvafakat cevabı 
\'erir sizin <'ibi de~erli, ince ruhlu 
di.hi kafalı bir muharriri reddet- ' 
mczd'.! 

$ehsuvar atılıdı: 

<Devamı vıır) 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri ı 
Almanya'nın demir, petrol kavgası 

Almanların Non·eçten İngilte • ayda ı mil . · · .. 
reye hava taarruzları yapacak • recek h ~on tona ihtıyaç &'OSte-
ları riva•etleri tekrar ta--elerunı· m.a ıyette olmuştur. Bu Al· 

' • • man mutehas 1 "lk ah 
Ye basladı Fakat Norv fi sıs arının ı t • . · eç yor - · 1 . . . 
!arından artık Belçika sahillerine ;:ıınd er~Jml.Ş. Halbuki yine o cep-

kad Al . . c e hır nulyonun da kilfi gelme-
. a~ manların eliııe geçmış ge- miş olaca· ı hes dilin . 

nış bır saha var. Egcı· buradan bir . .g ap e ektedır. 
harekele geçecek olurlarsa bun • k Iskandınavya harekatı böyle i
da sa<ılacak bir cihet g(lrülıuiye- en. şu so~ taarruz ve garp cep
cekür. Bu bakımdan da ergeç İs- h.esı ~arekatı Almanlara yine bü
kaııdi:ıav ya meselesi yeniden ınev- tuıı dıı;cr zayiattan sarfınazar yal~ 
zuu bahsolacak demektir. nız petrol itibarile neye malol • 

İsl..andiı.ı;n>Janın serveti, bil • mustur?. diye düşünülebilir 
has~a denıir olduğuna ve Alınan- İskandinavyanın demirini. ele 
yanm demir ilıti) acı da az şid • geçirmek istiyen Almanya o ya
delli olmadlgına göre İskandi • rımadaJ'a tamamile hakim ola • 
n3vya bahsi unutulur gibi dei!ildir. madıgı içiıı bu demire de sahip ola
Bu bnlısin ilrridc daha n~ gibl saf- ı mamış demektir. fsveçin istiklfilı
halar ı;r~irccrğini şimdiden tah • ne ili•ilemedii{inden Almaııyıı de
min etmeğc çalışmak ise bugün mir harbini kaybetmiş oldu. 
itm söyleııecckle iktifa etmek da- İ•kandina\·;·aya hiıkim olama • 
ha kestirme olarak. Norveçte Af. mak Almanya için mu,·affakiyet 
manların hir cephe açmış olmala- imkanlarını ba:,ka sahalarda ara-
rı, ~eııizden de harekat cereyan ıuayı icap ettirmiştir. Fakst bu 
ctmış olması motör!ü vesaitini şiddetli muharo:_beler Almanyanın 
knllaıımkta olan Almanya içiu lıugün mevcut petrolünü yakmıılı;-
pdrol ihtiyacını daha arttırmıştı. tadır. 
N.oneçte karadau yap.ılan hare • l Al ih . kıit d Al - nıanyanm · tiyat petrolü yok 

a uınnlara • dıger zayiat- değildir. Var, fakat malıdut ve 
tan sarfınazar - petrol itibarile pa- , muayyendir. Harbin ne kadar ""'· 
habya malolmuştur. ı •u 

Erb b .-eceği ise malıinı ve muayyen :le-
a ının tahminlerine göre yal- ~d.ir. 

nız Norvec cephesindeki harekat ı 

. d b" . k " 0
" • rın c ır tesır ynpaca b(i~ ır 

!ara girişmenıi~tir. Bu da bİ f.~ 
kayoedildik ten sonrn pr ~ <' 
denizde bitnra.I İspan~ 001 Ii'·of· 
'-'et' ,~ hatırJaınak ı:ılını gt ':t,..,' 
J • L<P~·· 

Harbin ilk aylarındu l~ 
1 run bitaraf ,.a,i..Yd, ) ud\'~ilİ b 

hesapla iki sene :,üren ' 
harbin Lıraklı"'ı tobribntı e ~ 
için mnhtaç oi'Juğu su~. \.go,ıt 
klından istifade cdereg:LJ\1 

riyordu. b·ı 
Hatta o zanıan ileri gelL~lııtt·: 1 

pon an1irali ycııi Avı·uP·~ : 11 ci1 
cı·geç İngiltcccııin zai~l1.~~ ttı11 11 
leııcceğiııi gfü,lcrcn bulu bifD 
!eri sayarkeıı Ispanya11ııı dU 
kalışını da bunlar arasııı J;~' 
tcrmi~ti. Bun~nla b~aL•; ~ps b 
yadalu nıeLafılin ycnı A ~ diıJU ı-t 
bi karşısında ııeler dii~ııP d<o "" 
orada bıılunarok tctkil. f,rı b 
giliz muhabirlerinin yoıJD ~~ 
halde Ispan; vllar ara.sın ,s '.:..J 
ve İtalvan taraftar!arıuııı,ıJi. ~ 

d . 1 de''' .. ına ıgını an atmıyor • ~ ııı 

nun geçen harpten aJııt 1' 11 " 

!eri de \•ardı: i>t~'~ 
Geren umumi harpte .~k ~ 

bitaraf kalmış, 0 dört b~,ıı. f 
lik mücadeleye Iuırı~ııı3 ]>r,J . 
kat bu bitaraflık sabı~k. ı~~ 
üçüncü AUonsoyu naıı ı;ri 
bir \'eziyete koymaktan tıpı~P 
mamıştL Çünkii Kayıer1 d ·P gt 
sının lehinde ofanlar,.c• ~ltı' 
ği kadar Almanya içlll ç.ef• 
o kadar çokmuş ki ri,·•l 
Kral bir gün: d•" Iı' 

- Şu memlekette beD .~ 
bitaraf kalmadı!. diye iı 8'.;u 
tan kent!Jni alamanıJŞ· o~•~ 
dahili harp sırasıııda j\l ı:tııl t 
bilhas.sa Italyanları": Ge~1ıııt1'' 
ko tarafına ettiklerı ) a 
nutulmadığı anlaşılıyor. ,0,;ııt 

. bi•' j . Isnauya dahili h.ar .10ıP 
ispanyaya gelmiş, IspaDY1,~i ~ giıı m~denlerini elde • 1;101,ıl' 
muş olan yabancı yar bir ,o 
artık iş bit.tikten ~~n~" 9,s .Jt 
vel çıkıp gıtmelerı ı~~ erıtı'~ 
yı.ik bir sabırsızlık göS~ 1111 Jll. d 
Fakat bu başka, o var di J>P. 
tulmayışı ba&kadır." Şilll .. ı;;•'' 
yada da bazı seslerin .' u 01, 

. _ yı.ırı 
ortava bıtaraflıga a dul"" 
bazı sözlerin atıldıi1 ı,.ııG'. 
936 dahili harbinin baş b~l'ı:ı" 
danberi olan vekayiin e~iyor· 
ana hatları gözünün• ge .ur' 

J:;P' 
lomathk sahasıııda tı bu'· 
müttefiklerle müııascb3 ;ııııetl 
sonra yeni bir snflıaY• 5 ,.,. 
timalleri nazarı dikl<8 jıı~ill' 
nın o tarafına çekiyorbtriil ~ 
niıı şimdiye kadar JllU ·;biJll 
retlerinde bulunııııtŞ s~ :;.ıt" 
de,·let adamlarındaJI d riltıJ';ı 
~.°r'un Mndride gü~ e deGef• 
ıtıbarla kaydedilnıcı:• f~ 

Madridde şiıniyc l<•~~yeı•'\ 
yı temsil eden l\fare5~ 0u•(ıl' 
ni vaziyette Baş. .. ıkil :

1
er,J iJI' 

!unca müticfiklc!"İn G< 10ııl' • 
ko hükumeti nezdind• 01,rıı' 
yasi bir sahsiyet buıun 
lazım gelmiştir. ~ 

-~ Yüksek mekteP 
kampları ırl.~ 

-ı-:sel' ııl 
Üniversite ve yu 

18
,. 1'~j)il 

teplerde askeri kaırt~ııt· :JııJI 
i!ki devrede yaµıla~ııs". 
devre kampİarı 5 t . ıJ~-trC 

*İJlcı 
t.emmuza kaclar. "'toS2' ı 
l a iTustat;tan 20 a l1tJ5 bU ' 
recektir. Dii(er taraftJI~ ~ 
fakültaıinden 300 e , ' 
miz mezun olacıııctı.r 



1 

.. nkerk' te ve Som' da .son vaziyet 
O iftci sahifeden deoe•) 

iıu!al ..ınn. olan and 
uçmuşlar ve avclette çok 
uçmuflartlu'. ~ 11&

,...lDIStır. 

barclımaıı tayyar•İ ıra
ville 1'analı Useriade ~ 
arelerine hilcuıa etwtı••, 

laedeOere bilha ... Abbe -
0

nİ)ıdeld tayyare tlafll ı.
isabetll eaülıtlanla n-

tayyareleriala la8ıt•._ manm hk bir ha'ftD 11pa tan-elerl • 
kal_, ".. ••• ... ......... ... .... -- .. ..._,.tap .... 
yen b'~ edilmiştir. Bir tayyare, tı8kle atmıtlardlr. 'l'aJ1areleıl
haıeket tbstlu avdet etmemittiıı. mis, clöd.ııteki uçmalan esaum

Ba :mahtellf eevı"n'- euıasua- da Almu k.ıtaataua ı..ekata JıalDo. 
da • toada• fnla .._ ... •tdnnt kında millü.m mahUpaı 8We etmit
ve mavaffwtiyetli •._tlu yap.ı,. lerdir. 
Jmffır. sı .... ıüaii aws anseleri-

11-31 JU7JS ıee-inde tanarel• mis, M111.....,.... a9temiadelı:l 
rimis. Dbkerk mmtakumdald ta.Tarels._ mlrekkep wr sra
mfittelik kıtaata erzak ve mU.W..- q htlcam etmitffr. Tanareleri -

'u ıimaliacle dtpnawm mat 1etit~. abd• Mıl, hareket tlsatlne ..._ 
laedelleri bom......_ Be.mu hemen ttmemjle kana- memiştir. 

· zler bir akmda 38 Alman tayyaresi düşürdül~r 
ı (AA.) - Bava İtleri ve mühimmatmm selmekte Q1D nwa fiddetli mukabil harek,ede-
tebliğ edfyor: fa yollara taama etmifler~ rine raPınea hiçbir İqil.is tau .. 

ıaiidafaaaına ımhlU ta~- İki İnciliz pilotu, atılan bom - resine isaltet vaki olmam.qtır. 
ada hir irtibat balin~ bala_nn ~ir Almu tankına llabet İngilizlerin el'Dİ avcı ta11u. 

ingiliz hava filoaa, :N... etmiş, d.iier bonıbalarıa da kam- 1eri, Almanlaruı her mıevi tayya -
•hı ile Belçika ..mıı-m- 1onların, kıtaatıa ve Alman kuv- nffakl ti el-

fahaıtftt merkederiu vetleri tarafıadu .iual e«lilmiı relerlae karşı mu ye er 
ize kuvvetlerine mütead- olan bir kasabaDJJ1 ti&erine dtit- de etmişlenlir. Sen bir eevelb .... 

rda balunmqtm. müş elduğunu beyan etmekte _ nasuıda Defiant sbteminde 12 ta1-
bombardımaa tanarele- dirler. varedea ınilrSkep bir grup 38 

-.,._ta Almaalarm kıtaat Almanlann tayyare dafil tepla- Alman tayyaresini düşürmiqttir. 

Romanyada iktısadi seferberlik ilin edildi 
l (A.A.) - Kral. milli anak ta ve bwılardaıı bir QO.ılwıu eseri ohnaksızm ve ,,ırf sulh • -

leferi>erliğe muteallik bir hudut haricine çıılcamıaktidır. manında memleitetin istihsal ve 
jm;ıalUDJGtır. Petrol mıntakalarındaki müna- istihlaki.ne müteallil .. olan bütün 

kararname, mi1U iktıal kal.at da kontrol altına alınmış - elamanlan tanzim etmek makBa -
geniş sa12hiyetler ver - tır. Bütün ecnebilere, hatta ecnebi dile veri.lm.iş oldugunu beyan et-

• Bundan böyle İktJıSat ~azetecilerine ımemle'ketin dahilin- mektedir. · 
Oldu.ya ve stvmere müte- de seyahat için müsaade verilme- Ayni mehafil, vem l:ararname-

llirıin tantimi mak- mektedir. nin Roı.oanya tarafından Alman-
1cabedeıl butün t~irleri İlktlöadi mehafil, bükiiımetin ik- yaya fazla milı:tarda petrol veril-
'baema ittilıu edecektır tısadi seferberlik hakkında ittihaz mesi icin Aknanlar tarafından iz-

Ya hüki'lmeti. ecnebileri etmiş okhıgu ıkararın tenlinile is- har olunan anJU ile bir ~na ali -
llezaret altında bulundur- ti:klfil dairesinde ve hiçıbir tazyik !kası oJ:madı~nı söylemektedirler. 

Maltadaki faşist şefi tevkif edildi 
l (ltatlyo)- Malta askeri 

fafiat tefial tevkif et-
Küçükpazarda Hacıkadm ma- 1 metre yüksekteki daracadan so

Wlesinde Boykoy IOka11J1da 12 , bğa dU.-ek beyni parçalaQPUI 
auınaralı evde oturan Muzafferin l 
Z yqmdaki oğl• Muammer 15 ve derhal ö~tür. 

efikler Belçika kongosunu taksim etmiyecektir 

ingölde 
lzele oldu 

·r berber 
agazinden 
·rıeniyordu 
• ni tevkife gelen 
lis tarafında• 

kurtanlcb 

. 
ümit ke1Dmif •ir 
Zeki buW.1e bJ.. 

tedaYi altma ahamııtar. 
--.ıı~ıaıoo---

kaçakçılan 
esrar w.akçılannılan. 
Uokapanında esrar 

- o.tünde yatraıamn•t-

berini tekzip etmektedir. metine ve kanunu esasisine sadık 
İaciltere hükıimeti, Belçika Koa- kalmasam, yalnız sakıt krala raJn

gosuna Belçika milletine, htlki - tuaaı ..... u.ı bildirmiştir. 

Mecliaden 
ordu)'a aeldm 
Büyük llillet lılecliaiıule Milll 

llüdaf•a ltü~esi müzakere edW.
kea, Enunun meb'uau Durak &it-: 
karya Meclisin kahraman TQrk 
Ol'dusuaa selim ve filkr .. nlarma 
bildiril11U11ini teklif etmiş -ve b• 
teklif ittifakla ve alkışlarla kabal 
edilmqti. Meclisia selim ve Plk
ranı dün orduya bild.irilmiltiı'. 

<><>---
Asker gözile 

cepheler 
(J incı aaJıi/eden deva•) 

hava dafıi toplann 1ı1ardımile kn
di üslennden kalkacak filolanm 
Almanlara karşı çok müsait Ş41't
ltırda doguıtıirebılırler. Fazla ola
f'ak Fnmaanın f&mcıli~ı üslerin 
lngUtereye kartı denızaşın, de
wmlı bir ıef eri hi1'1l411e edebilecek 
hale getırilmeri ıama11a mütevczk
kıftır. Müttefikler tanıfından tah
rip edilmif olan o t.islerden Aı -
manlar bugün için hakkile imfcı
u edemezler. 

Bu sebepıerledW la gün Jcq .. 
~ naecbufivetinde ola 
•Almmılann ille haaıc olarak l• -
gilteredea nveı l'TCIUl.Zlana Som 
tlatünde hazıriaclıkıan ikİftd mev
:ıide talihlemU deneveceklerine 
Jri,ikmediyoruz. 
, Fnmıız cepherme Jccırp bczılı -
yaca;: t~lann devam etti6t • 
Talarda da ln!lilız Odalanncı taar
ftZ ıçin iccıbed~tt tertibatı alma
ğtJ gayt"et edecekıemri u.mu1/0TUZ. 
A 'mor.lamı yeni 11iriftikleri sulh 
taıırrıızu muvaffakiyetaizlif}e uğ -
rar u5ramaz Som cephem.de yine 
tankların ve büyük toplann •u
Zerinı işiteceğiz'. 

--4 ...... ...__ 

Müddeiumumiliğin oto· 
mobili de teslim olunda 

8emıl otemobiUenlen '9hrimis
de kaldınlanlar bu sabah defter
whk, belediJe ve bahiwlar icla
relerin• teslim oluamattar. 

Defterdarhia teslim eluaan o
tomobiller biri makama, diieri de 
müddeium.amiliie ait olu iki ara
badır. 

----0-

Belçikadan iki talebe 
daha döndü 

Sümer Bank namııaa Belçibya 
tahsile Ri~ olan t~ 
dm B. Canal Uluant ile Suat Y
bu sabah aehrimiM ~. 

Sıhhat Vekili 
bu sabah geldi 

Vekil B. Hulusi 
Alataı'ıa beyanatı 
Sıhhat ve içtima! Muavenet Ve

kili B. HulUsi Alataş bu sabahki 
eıksrıresle Ankaradan sehrimize 
oPelmiıı ve doJll"uca Par.k oteline ~t.
mistir, 

V ıtil kendisile ,ı:<örü.,en bir mu
harririm.İ%e şu be~ anatta bulun -
muştur: 

•- İstanbul& husuıst işlerim için 
geldUn. Gelişimden istifade ede .. 
rek burada bazı tettdık.lerde bu -
1wıacak, sıhhat müesseseleile sıh
hi ve i"timai muavenet itlerini tet-
ldk edeceılim.• • 

İlKTISAT VEKiıLtNtN BU 
SABAıHIKİ TETKİKLERİ 

Şehrimizde bulUlllJlakta olan fik
tisat V elkili B. Hüsnü Çakır fab -
rikaların imalitının arttırılmaa 
hülkında bu sabah da tetkikler 
ytJJOX14tır. 

Diler taraftan :fabrika ve ima
llthanelerde kaktırılan hafta ta -
tili yüziindeQ ieçilerin istirihatsiz 
~1 tem.inen hususi sa
nayi müemeselerinde işçilere hafta 
arasinda birer rin nöbetle izin ve
rilmesi brarlastırıJmı.4'tır. 

Vali bu sabah 
Ankaradan geldi 

(1 inci sahifeden dnam) 

yemizin yeni malt vıl bütçesini 
tasdik ettinmek ~in J!iimiştim. 
Bütçemiz tasdik edildiJ(bıden bu-
«iinden itibaren icabatınm tat~ -
kına ıecilecektir. Ankarada bu -
l~an istifade ederek şehre 
ait muhtelif işler hakkında da Ve
t:filetlerle temas ettim.• 
Öb"endi~imizie aöre B. Lutfi 

Kırdar bu temasları meyanında 
bilhaasa $ehrimiziıı l>Uif korunma 
leleri ile meş$11 okmq ve diJer 
taraftan U*'1c:larda yeniden mo-
dern bir itfaiye binası in.sas:ı için 
clvardaıld bina ve arsalann istim
ıaıert ha'k:lnnda meQafU umumi
!Ve karan altmştır. 

:Ayraca Yenicmıi c.dıdeai ile 
Sultaııh-n•nınm bul yerlerin • 
de 8eYl'Üleferin intlzamım temi -
aen istiml'kler yapılması haldrın
da da karar alınmıştır 

f1 i11d MM.._.__) 
............ KQNnis içi da..q 
tıklım tıkJun ~ta. Paria br
dlaalı MomenJW Subutl tanfm
dan obaaa na .. tuelmdaa 
tekrar edilmipr. Ayisadea sonra 
l'ram8a tarihbMle ilk .. Dlarak 
kilisede bitth .balkın ifürakile 
llarte7es 8iiyl--.ür. 

Partat.a selen -Mimata sin, 
Belçika Lejiyon doaw pnnıM 
General 1'olleaia Wr braraame8 
ile Belçika Krah üçüncü LeoooW 
Miytik Salip Dita1111U el.iade bulua
ürdqu bu btlJik röt.,.._ tar
cledilmiştir. Kararname baPa 
resmi ...-..... -.rMilmiltir. 

Belcika IJIU'lbıenlola tlb U
moj '91ıriatle t•u••ftar. Li.meJ 
belediye reisi ve i1aa uasmdaa 
Bet111 ariiw.abre ..ı..aaa Belçika 
meb'us~ emirlerine terkecler
kea, kasa Wr llitabetle buluaank 
bilhassa ti-ittir ki: cSlziB ula 
Belçikanm kurtarmak, kuvvet -
lmullrmek ve beşeri.ret taribfndea 
hllrrt)etiıa kaldınlmasına mini ol
IDP içia plip geleceğiz.> 

Bu IÖ&ler ~4Wetle alkıflanmlf-
~--'--------

Italya'nın harbe 
girmesi meselesi 

(1 itici liıhi/edetı .det1cnn) 
da mutedillerin tcı&irlerinin azal
dığını ve Alımanyanm İtalyayr 
ha.nbe sürüklemek içm tazyıkini 
daha ziyade artt~mı vazmaı\t
tadır. .Qiğer gazeteler ise tatbi
kine geçilecek kararların daha QOk 
evvelden Brennerde verilm~ ol
d ug.u mütal~mdadlr. 

Gazeteler, İtalyan tal ,, erin -
den tekrar ~hsetmege 'başlamış
lardır. 

Lavoro Faşista gazetesi, Kors.iıka 
adasının !bugünkü harpte behe
mehal ltalyaya ıadesi li.zım gel

. digıne dair bir makale neşret -
miştir. 

Di.ger taraftan umumi karaıPıh
ta bulunan Hitler, yenı İtalyan se
firiAlfiriyi kabul eder~k kendi -
sile g.ör~müş vıe mülakatta Hari
ciye Nazırı Fon Rilbenurop da 
hazır bulunmuştur. 

ispanya' dan 
yükselen ses 

(Baınıableden devam) 
bala mücadele prp cepheslntle, 
Britanya adalannda. şimali Afıi
kada ilk kozlarını oynr.mak py-
retlıuledir. Ancak, bütün huarlık
lar ve hulyalı planlar karşasında 
hgiltere ve Fraıısr.nm da her ta
rafta kuvvetli tcdhırler almış bu
lundujuı dan ve her ihtimali na
zarı dikkate almış olarak buır 

bulunduklarınd~ şüphe etmemet 
serektir. f.t.ansadakl ilk mavaffa
kiyetsizligin Fransızlara bir mik
tar arazi kaybettirmiş olmasa müt
tefiklerin galebai yolunda hic 
bir şüphe vermiyeceii .kadar l(e-
rek Fra~ gerek ~ ordula
nnm kuvayi külliyelerinin henib 
harbe girmemiş bulunması ise lae
niiz zafer yolunda en büyük temi
ut addedilmek iktiza eder. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bugiin Haftanın en güze! programı 

SARAY 2 büyük film birden 
Sinema•nda 

1- BU'lll BUSSSY" ve 
PAUL KEIJf tarafuaclaa 

ı 2- BOBEKT DU:NAT " 
aosALbm aus.gL 

HATA 

.... - -~·ftl.l:RAF'ıa ~!. 78 
......... ·- -~-""·- ........... 

--;;:::- .. 
Reıit Paıanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
"'•••·• ...'-~ ~..§EBTELIJ Cevtldlletit YULAR&IRAN, 

Reşit pqa Atinadan gelen keşişin 
bir zabit olduğuna ıüpbe etmiyordu 

...., r.p (Nap) na Atma._ f - o.bl ~ aeden sürml-
llbit bir erkidıaq. miti ol - 7or? • 
...... fiplle etmiyoftla. Zira, - ÇıHUI, atı plıane, bu ada
.N ...... niJM1ea mahbir vasıta - llllll mebeltte yaptaiı propapa
m&e pWmlaa bir Uma evrakı a- da._ ~ değildir. 
nma•., aaeak bir erkinıharp. ~ - O ı..we .eden siz Juaberdar 
ldtilda ;rapa•~ tarzda çizil- etımlvomuua! 
.. Wr ~ Jsı&, plinlan ele ... _ Bea ~ hafiyesi. delilim.. 
drllmifti. 8-luıa N-.a tarafın- Devlet ""'IDWUvum.. Bu işlerı fu
a. ~~dlfı ~uhakkak~ı.. lali.le ,.,._unlar var. 

b~takım ~lç~_Jten~~l~!: 8efit Pap Mihalakiyi ve dijer 
~ 1 av_., ve ..,.._ v llefiyeleri kastediyordu. 

lleşlt Pop lHm._ __..mü - . O ~ papaın auillairi şöyle 
birlerin verdiii mal&matı a S.. Wr teklifte a..hııad-= 
1'ııiie bildirmekte pc:ikmeımiş vec - N• h karşı bqıya ıelip 

c- Rumlar Maked&nya11 lala- bma,şmak istemes misinıı! 
4aklamap (alışıyorlar. Eler 1Ma llieşit Paşa bar miWdet dıişundiL 
bndak(Jlan blr miiMet .... lhl, laic .. maııasm •ir teklıf ıie
baıli sahalarmıla ...... lnrakır- iiWi. 
lak, memlebel hştan başa müt- - Konuı r k, hatta bazı mese-
bit bir ateş saracak ve söndürmek leler iizeriaM llfak mun şa1ar 
çok ıöe olacak.> Y•lmlak iRıeriıu.. Fmt, bu ı um-
DeaıqtL Retit Paşaauı dedik- kiia miuliir? 

leri çıkı~ordL Villyet QJorba, DMi. Ma.lalNr, ilatilalcı keflll, 
atot safao IU'lllqtl. Retit Pqanıa e\ uıe setirebilece -

:. gini söyledi. Paşa razı oldu. 
Keşiş naşa ile mühim Bir gece yatsı ezanmdaa sonra 

b• k muhbır unde, kefil arkı.da, Betii 
l' ODUŞma.. Paşanın evim gidi1orlardı. 

Kilisede ve mektepte halkı ila- Kurnaz kqq iter ihtımali du -
tilile davet edea dasbl (Nqa) fhii1onlu. ~olcla gıde kcn mu.Ja-
laükümet erkinından ltirile kartı- •aria kul9&JM ciiltli: 
laştığı zaman, çok sakin. soiu)t. - - Beni, Paşanın evinde tevkif 
kanlı ve mütevazı bir •t sıfati- ederlerse. vay senin halıne! • 
le konuşurtha. Hatti b1I tavrı lle. - Merak etme .. Ben o kaııcıklıö 
memurlaram12m 'birçopnun iti - l )'apaıam. Hem hlikWnet sem teY
madını bile kazanmqtı. kife karar vermişse, i.c.iyle bir lai

Rr.şit Paşa bir taraftım müfet- leye müracaate lt zum giitür arii7 
Uşi umumilığe ve vilayete milra- Vaıettıgin kilise me) dan•a .• Den 
~ut ededursun.. Ketil Nap bir verdiğia mektep malum. Yattl&lll 
yandan tahrikitına devam edi - yer de meçhul deifl. lstediklerı 
yordu. Mutasarnfm muhbirleria- •saman yakalıyabilir senin. 
den biri, bir sin hlkllmet kona • Daskal Naşa fazla buşe~ •1-
gma geldiı Reşit -·aplllll )'anına lemedi. 
girdi: 
,_Paşam, dedi, ba daskal N... Eve vu4ıklvı UllWl cece saat 

birka( gündür mektepteki talebe- alaturka iki buçuk vanh. Pap 
ye (hürriyet) ten bahsedip ...... yalıuzcb.. Ketitl• muhl.lrı ·pap -
yor. Abdülhamit efeıaclimiz ilk ma maiyet pellsl Mustafa eCea• 
tahta ~ıktığı zaman da kanunu e- brtdadL 
suiyL ılin ederek halka lülrrQret Muhbir hızlı hwı söylendi: 
nnnek ~ Fakat, IMı .u.t - Haydi, pqa efea.w.iM • -
W1ni7ete lmp 4eifldlr, '4• it . '- ...... De•• Mata plA 
Tekrar .. ttpdaıia dönmüş.. diyerek Polis, misafirleri kaqıWa: 

AŞK ve 
KIN talebeyi zehirlemeğe çalışıyar • ., 1 - Haber venneğe hacet J'eL 

ı J&rşit r:ışa, m • bire: Pqa sizi bekli1or, dedi. Evia MM 
- Venaiğin haberin b-. tarafı ka&uıa çıktılar. 

filminde 
Wli•••mllu4ıdin saat 1 ve 1 de twzilitlı matineler ---••I dojrudur.. Fakat, sonu yaalqtır. Beşit Pqamn ~ -cJkta. Ban 
--------~----....ıı-----------ı. CünkU, Ttirk milleti tarihte daima oldakça sıcek obnuıaa ra;-, 

Bugtln So M ER SID--eında laiir olarak J•pmı,tır. P•canıa arkaunda kalın bir np-
....... Dedi. Sonra ciddi bir tavırla ..._mbr vardL 

muhbire sordu: :_ Buyurun Daskal t. ea4li.. 

Be:r W.l yeni ve görlilmemis filimlenlm mfirekkep 
proll'amı sörlnllz. 

- Talebe ha aözlere ae eeva11 Diyerek, keşişe iltüat etti, 1er 
yeriyor? &iRerdi. 

•LuciBN BABBOt'JX'- ı Jleferb'eti lw-tarm6 icha ika 
BE'ITY STOKFELD - edilen dnavet... 

ı:JsnTE LANv1N t Bekir ennanda ~ bllyilk 

- •Hiiüri1et ne41ir?., diye sor- Naşarun sevimli ldr cehreü Yar-
mufhu" .. Nata. da .izaJa etmlt. ·ı. Gözlerinin ~ ftima giılem. 

- Biiyiik cesaret. Halbuki, ı-- Zeki bakuşlarile etrafı hir aa4a te
Ua bahsedenleri. sata .... .., tlm-İ ceaüs ederek, cösterilen k.ıt.p 

tı. benller 1aratbklan + Wr macera ve Hrfkeşt dnmu.. 
lfllslldH ye .-kıh , 

di1e kadar Pizana, Yemene, AW otmdu: • ı 
kaleaine •iıenli. CDenmt Yad 

-• MELEK Sine11111sı Bugün -· 

l••--•Baaün saat 1 ve z.31 da tenillthmatint!Jer. "'-

1stanbul 4: ÜıDıCÜ icra dairesinden: kanununun 103 üncü maddesinde-

!nanbulda Km•lıadaQa Akasya 
e:;adth:ısiade Meıkrik Babikyan ha
nesinde mukim iken vefat eden 
Otannes oltu Kidror Cevahirci -
yanın mahdumu ve varisi balen 
lbmetdlu ~ul bulunan Zarelı 

iti daveüye makamına kaim ol -
mllk ~ byflyet,illn olunur. 

939/5151 

BU 

Neş'eli - zevkli - güzel ve ince ıbir Fransız filmi takdim 
RULAND TOVT AIN - DALLO • GASTON MODOT 

NORA QUGOR - PAULETTE DUBOlT 
tarafından fevblb bir tanda yaratıWı 

Kocclsı ve Aşıkı 
PİLK!Nı>E 

Aıtnee M Z T R O J V B N A L 
.. ... 1 "2,IO da tftzilGtla ....... 

r. 

Cevahlrcivana: 
· İstanbulda Can*arnçılarda Bü

yük "'eni handa Hadk o.tlu Asa -
durdan alınaıı i1r:i bin liraya b!1I 
l)ederiniz Ohannee otlu Kiriror 
tarafından !potek edilen Beşiktaş 
Teşvik.ive meşrutiyet mahallesin-. 
de Yenimahalle soka~ında k4in 
8*i 2 mükerrer ve yeni 6 ayılı 

TEPEBAŞI Belediye Bahçesi 

arsanın merhunun paraya çevril
mesi yolu ile yapılan takibi neti· 
c~inde ikametgahınızın meçhu -
liveti hasebue bu Yoldaki ödeme 
emri ilinen tarafınıza ~lil edil
miciL 

Biı kerre ipotekli bulunan mez
kik arsanın 2280 sayılı kanuna 
oöre mahallen yapılan üç ehli vu
kuf mari1etile takdiri kıymette 

~ıyabmuıda tamamına 644 lira 
kıymet takdir edilmis ve bu mu
amelenin 45 rtün müddetle ve ilin 
suretile tarafınıza bildirilmesine 
karar verilmis olduiundan kı}'Ulet 
taltdlrine eit bir ttiramm mevcut 
olduAu ta1tdirde tımiren veya şi-

~Wr GALAile .... 

.. ııft1SA F IVEB? .. 
• 

Bayanlar ile Wr1ikte ~ san'atUrlanan müt.UU ıı gtştıJg aOYCK 
BtB SAZ llBfftİ Ayrıe.: Zencin bir halet ve varyete n~ 

• Marmara ve Malaruı svlarıaa olu fevbllde •anwn• -...... 

KADIKÔY İNCi GAZİNOSU 

-

Memleketin tanınmııı sazeade Ye ~ iltirakil. 
AÇILJYOB Memleketin ...-U 8b71an.w 

BU AKŞAM 

Bayan MUALLA 
ve 

Kemani SAD 
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