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Sahip ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4 

~uhare be Kale ve Dünkerk İstikametine Doğru Y ayıl_ıyor 
~arp çok seyyal bir haldedir. Müttefikler gediği gittikçe daraltmaktadır-

Ameri~alılar sipariş edilen tayyarelerden 2.300 ünü teslim ettiler 

Vaziyet Şimdilik Her iki Taraf lçin de Tehlikeli ' • 
-··-

il.r' et 
birinci 
kuvvet 

1 -- - -- -
~giltcre ve Fransa için ar
d.. Dıukabil cür'et ve kan 
~kınc deni gelmiştir. Has
~ a ayni ve hatta daha ağır 
~ oynak silithlarla muke-
~ etmek g:;ı;:,tir. __ 

1'ıın: ETEJ\1 İZZET BENİCE 
~liı imparatorunun bütün 
:1•ırluk mensuplarına bitap 
a~lk.Unu bugün ö~renmiş bu ... 
dtuı, Nutkun özü alındığı 

~~· bunu iki safha ile t.c~a
~ı{llıek mümkündür. Bırın

~kc, ikincisi mukavemet ve 
:•al zaferi tem.in etmek. 
~bator tehlikeyi işaret eder-

~~ veriyor: 
~buşnıan ilerliyor 
~~ksadı yalnız toprak edin
) ~ıl, Ingiliz imparatorlu-
.!IUııek, dünyaya bakim ol-

' 

Müttefiklerle İtalya arasındaki 
abluka ihtilafı hallediliyor 

Musolini yarın bir 
nutuk söylivecek 

ltalya hükumeti Balkanlara karşı 
hiç bir taarruz emeli beslemediğini 
Balkan hükumetlerine temin etti 

Londra 25 (Hususi) - İşkodra- ka ile beklenmektedir. Muharebe
dan Tirana donen Kont Ciyano nin bidayetindenberi hiçbir söz 
bugıin Rom:ıya avdet edecektir. sövlememiş olan İtalyan Başveki· 
Dun, İtalya nafıa ve maarif na - linin ~·armki nutkunda da İtalya
zırları da Tayyare ile Tirana ,::el- nın vaziyetini tasrih edeceği şüp· 
mişlerdir. helidir. 

İtalyanın almak istediği vaziyet Yalnız İtalya ile müttefikler a~ 
eski müphemiyetini muhafaza et- rasındaki münasebetlerin düzel -
mektedir. Bununla beraber, yarın mekte olduğunu gösteren alamet
Musolininin toprak bayramı mü - !er vardır. Bir defa Fransa ile 1-
nasebetile söyliyeccği nutuk alii- (DEVAMI 3 üncü sahifede) 

İtalya Ha. iciye Nazırı Kont 
Cianonun Belgradı ziyaret 

ettiği uman alınmış 
resimlerinden 

~~~~~ ========= 
\ •ağı tavsiye ederken de 
&-~tt.iriyor: 

Harp salıru;ında harekatın bir haftada geçirdiği üç safha) ı gö,ferir harita Mareşal Çakmak 
,Ulün kudretlerimizi sefer-
~h mecburuz 
I'" lahın inayetine ve kendi
~•nerek her türlü vasıta
~ •re ulaşmıya koşmalıyız. 
hazar günü bütün impara
alkını duaya davet ed.i-

Almanva, F ransaya 
etmek ·niyetinde 

sulh· teklif Ankaraya döndü 
lrlanda' da bir casus yakalandı 

!d~ahtan zafer inayetini 
•nız, 

Londra 25 (Hususi)- Fransa -
nın şimalinde ve Flandrda'ki vazi
yet henüz müphemdir. Belçika ve 
lngiliz kıt'aları Şimal denizinde:ı 

J3apoma kadar uzanan hattı tut -
maktadır. Alınanlar, hu hat üze
rinde Val&nsiyen, Kam:bre ve Ara5 
mıntakalarında son derece şid -

. . ' ımış. 
detli taarruzlarda bulunmaktadır. 

Fransızlar Sam cephesinde mev
zilerini iyice muhafaza etmekte -

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Beyruta gitmiş olan Mareşal 
fevzi Çakmak ,.e maiyeti dün An-
karayn -dönmü~lerdir. Londra 25 (A.A.) - Devlet em- tarda Amerikan doları, Alman ha· 
Diğer taraftan Genelkurmay nivetini müdafaa kanununa rnu- va ordusuna ait anüteaddit nişan 

İkind Başkanı Orgeneral Asım halif ağır lbir suç işlemekten maz- ve madalya ve bir miğfer bulun
Gündüz, •cfakatinde bir askeri he- nun Stephcn Held, isimli bir kimse m]Jstur . 
yet ve Hariciye Vekaleti Umumi Dubliıı askeri mahkemesine ve - Ele geçirilen evrak. e cürnlP ı;_ 
Katip muavini Cevat Açıkalın ol- rilmiştir. ananlara. yollara, İrlanda köprü-

. % harbe, ideoloji müba -
~e, gaye ve hedeflere talı
) ıı uzun muhtevasının ken-
. lşUnıza göre tebarüz ettir
b~ıu özü imparatorluk hai
l hassa son rejim tebeddü
'onra ıı;idilecek maddi ve 
/o~u çizen ve içinde bulu

ıq.'1ıyeti ifade eden en sa
~ 1• ~ekti( ve o nisbette va-

Bir Fransız kızı 
koca ar~mıya 

geldi 

du«u halde dün gece 21,20 de An- "d f 

B 1 d T ki 
ka;adan .kalkan trenle Bcyruta Held'in evinde verici bir telsiz !erine, mu a aa ıı.uvvetl -rınııı , .ı-

u gar 1
1 sta n a u" r ere müteveccihen hareket etmiştir. Bu cihazı, askeri ehemmiyeti haiz ev- zivctine dair malumatı ihtiva ct

seyahat birkaç ıı;ün kadar süre - rak, bir paraşüt, kiilliyetl.i mik - mketedir. 

oıfl Qah tır. 
,iti' 14~ator, bugüne kadar ha -

ırP' ('1 ~b ltanıı, ölümlü mücadele-

Ajit isminde genç bir Fransız 
matmazeli bu sabah Paristen şeh

rah. at bir nefes ya~! 1 ~.c-ek .. tir •. •I----~ ÇE(RDÇigEweVrETelgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
REŞ T PAŞA'nın 

işkence eski Sİ gibi devam ediyor ABDô'LHAMıı 
1 

""~, •• -. ~-~~~ i<M~ D~~ ~!!!.. ofabil•"' 
"P1 la~lttehal en sonra müttefik-
. ~ti ile neticeleneceğine 

rimize gelmişitr. 

~· Unun için de mücadele
ış ve ıı;irmek vaziyetinde 

liı herkesi bulunduğu her 

Uzun boylu, sarışın bir ikız olan 
bu bayan kendisile görüşen bir 
muharririnıize Tiir-kleri çok sev- Bulgarlarla Almanlar arasında altı hafta devam 
diğini ve tarihe ün veren Türk er- 1 

!ııa addi ve manevi inanışı, 
ı 1 tet ve fedakarlığı ile va

k~klerinin havranı bulunduğunu .eden müzakerelerden sonra bir anlaşma yapı dı 
6öy~erek: 

• lııukaveınete davet edi
ltt Ue· ve Fransa muhakkak 
, •unun en büyük servet, ••• · d ınsan kaynaklarına sa-

•-Bütün arzum ve maksadım· 
dünya yüzünde en sakin bir ye; 
olan Türkiyede bir Türk erkeJ!i 
ile evlenip mes'ut ohnak, saf bir 
yuva kurmaktır.• demiştir. 

Bulgaristandaki Türk ırkına 
karşı yapılan mezalimin gittikçe 
arttığını bıır'l,Ya gelen muhacir • 
!erin ifadelerinden ve mahallin -
den alınan haberlerden aulnşıl • 
mak•;ıdır. 

Ezcümle şehrinıizde oturan bir 
ırkdaşıınıza Bulgaristandaki kar
deşinden gelen mektupta bu zu -
lüm ve eziyetin tahammül edilmez ı 
bir hal aldığı bildirilerek şu mn· 

(DEVAMI 3 üncü ıahijede) 
u •vietidir. Zamanla, azim 

i ~ bir enerji ile aleyhle -
liıu er vaziyeti lehe kalbet-
ı11;ı "Vaffak olacaklardır. De
)o •1 kendilerine açıktır, 
e n "Ve müstemlekeleri ken
lı~ sadıktır. Amerika, de -
~1~ ın zaferi safındadır. 
ı;, 1 b~ imkanlar bile kendile

••1ni temin edecek en bü
~~~jltir, Bu iki devlet, sahip 
lt~h a~ı kaynaklardan - v -
'•k •sıne yıihn yığın malze-

Bir polis kadın yüzünden 
bu sabah rakibini öldürdü 

1 
Genç bir kadını da yaralıyan ve iki çocuk babası 

olan katil cinayeti niçin işlediğini anlatıyor~~~~!) Ô€ı/' getirebilecekleri gibi, 
~I 3 üncü sahifede) 

~hlikeli vaziyet aydınlanmadı 
"" lıı~ilc orduları ikiye bölmek, mıştır. J'ı.faamafih Bulou~ ve_ Kah! 
~ ~>ıda l\fanş sahillerini e- istikametindeki harplerın şıddet-
. IJ' 

1
J .ı,'i 1c üzere Almanlarırı gi- ı; devam ettiği muhakkaktır. Yal

rı~ıl' - q1,..harekatı dürıkü. yazımız- nız bu muharebelere dair gelen 
,, - 1~ ~'ıitık. mütemmim ma!Umata bakılırsa, 
~ ~ıl· ' _beri a!ınarı haberlere bidaııette motosikletli ve haflf zırh
~ il' 1' \Ja 1ki _tarajın teşebbüsleri lı kıt'alarla ilerlemiş olan Alman
if if.'' ıı11 b:ı- hükiiım vermek Iar Bulouz önlerine bindirim~ pi-
'Y ~ q~eoi!dir. Almarı karar • yadelerini de yetiştirmişlerdir. Bu 

•.• 1tıdığı bildirilen ve müt- kuvvetlerin orayı müadfaa eden 
~ fiıı ~e tekzip olunm111an İngiliz kıt'alarına faik olduğu da 

lit ~tıdeki muharebelerin anlaşılmıştır. 
eteri henüz belli olma • (DEVAMI 3 üncü ıahijede) 

Üniversitede 
bu asbah 

merasim yapıldı 
Üniversitede ders yılının son 

günü münsebetile bu sabah bir 
merasim yapılmıştır. Sabahleyin 
saat 10 de Üniversitede toplanan 
hukuk fakültesi gençleri rektör ve 
nrofesörlerle bir arada resim çek-
tirmişlerdir. • 

Bu ara Atatürkle İnönünün Ü
niversite merkez binasındaki lıü
y~ büstlerine birer çelenk kon • 
muş ve Tüıık istiklali için and içil-

' miştir. 

1 Ki SACA 

Arnavutlukta ltalyan 
tahşidatı 

Bir habere göre İtalya Arnavut
lukta 70 bin asker tahşit etmiş. 
Bizim mahutla bu mevzuu konu
ıuyorduk da, 

- İtalya Arnavutluğa niçin TO 
bin asker yığmıştır acaba?. 

Diye sordum. Gülerek cevap 
verdi: 

- Arnavutluğu müdafaa İçindir. 
Ve .. devam etti: 
- Taarruz için olsaydı 2,070,0VO 

asker yığması en azından lazım 
.,elirdi. • • 

istikametinde bu tarzda saldı- Dedim: 

nası 1 devr'ı ldı'? 1 racaklarını ve bugüne kadar _ Mütteİiklcr mm af fak olur 
1 ;:fu~:~~ikle~:u~:!t~~e:::ı~~~:~- r,eş\:r~!b~~i~~~=J~~ib~~!~r~::d~~= 

Rqit Paıa 
Reşit Paşa hatıratının Ma

kedonya komitacılarına ait o
lan kısmı birkaç güne kadar 
bitiyor. Çok yakında, bu kıy
metli hatıralann çok mühim 
ve heyecanlı kısmını neşre 
başlıya cağız. 
Okuyuculanmızın büyük bir 

a!aka ile takip edeceğinden e
min olduğumuz bu kısımda 
tarihi aydınlatacak birçok ve
sikalar neşredeceğiz. Bekle • 
yiniz. 

kim tabınin ederdi? tıyor. Bir müdafaa hatlı yarıl-
Dedim: mış olmakla sanki ne çıkar? 
_Bütün selim akıl sahipleri, Dünyada hiçbir harp ne' 'i yok-

bunu en klasik ihtimal olarak tur ki bir müdafaa hattına mıhlı 
mahfuz tutmakla beraber, işin olarak kazanılmış olsun. lltüda-
başlangıçtaki nıuvaffakiyet mik· faa hatları, iki tarafı birbiriıı-
yasmı hiçbiri tahmin edemezdi. den ayıran birer mania perdc-
Davayı selim akıl sahiplerinin sidir. Perdeyi dü~man kaldır-
çerçevesinden çıkaralım da baş- masa, düşmana taarruz etmek 
kalarının görüş sahasına intikal için sahibinin kaldırması li\zmı-
ettirelim: Bizzat Bitler ve Al- dır. Bu defa onu düşman kal • 
man umumi karargahı bile bu dırdı; ala!. Bu hal, ~imdilik 
derecesini tahmin edemezdi. nıüttefikleriıı mağlup olduğu 

Dedi: değil, snaşrnıya zorlaııdığıdır. 
Savaşsınlar bakalım!. Kader, 

- Şimdi geri hatlarda tutun- akıl ve hayale sığmaz ihmaller 
aııya çalışan Fransız orduları, ve beceriksizlikler şeklinde 
nasıl oldu da kuvvetli sahra is- müttefiklere yüklediği bu ilk 
tihkiıınlarile kademeli hudut talisizliği, belki de onlara tam 
battında tutunamadı. ve hakiki bir zafer hediye et-

Dediın: mek için münas!~ gördii. Çin 
- Sedan üzerinden açılan ge- 1\landarenleri gibi esatiri bir 

elik meselesi! Baıan bir mare- l'Urur ve tenbelliğe bürünen ih-
iali serseri bir kurşun öldüre- tiyar demokrasya dünyası bir 
bileceği gibi, bir onbaşının im- ana baba günü yaşamalı ki, bun-
kôn kadrosundaki herhangi bir dan böyle kendisine temin cde-
ibmal de ıuametli bir orduyu ceği yeni hayat şartlarına hak 
ıarsabilir. Koca bir nehir mani- kazansın. Almanların bu tarz-
asına istinat eden Sedan istih- da ımrnten hücuma ge~rnesi, 
kimları, bu nehir üzerindeki müttefiklerce hazırlanan bir 
köprüler nçurulamadlğı için carmut piş, ai(zıma dü;;!• for-
küt diye çiğnendi ve saire ... Bu- mülüydü. 
ton'a hakim nice teferruat in- Bizzat kader ifade etn:iştir ki, 
celikleri var. Pantalonda askı •armut piş, ai:zıma düş!• for-
düğmesi en hurda bir teferrüat mülü artık müflistir. Tarihin, 
unsurudur amma, düğmeyi ko- amele gibi didinmeyi biluı.iyen 
parırsanız pantalon düşer. fabrikatöre mu.aadesi kalmadı 

Dedi: artık. 
,,,.. - Ya ne olacak ıimdi? Müt- . NECİP FAZIL KISAKÜR.EK 

• 
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ahalılıkla 
moc dele. 

lstanbul 
telefonu ~I 

Ot ra 
sefer eri 

OfüCCS.TRACXLARDJ kı vmeti 19 milyar dolar kıymet.in
, de imiş!. 

Valinin reisliğinde müd- ŞişUde olduğu gibi Tah-
deiumumi ve kayma- taka~ede de yeni ve · 

«Tahdidi teslihat » 
hulyası 

Demiryolları idaresi pek 
yak1nda bazı şehirlerim~ 
arasıı:ıda otoray işletecek 

. ·-tihıl Daha çetın ı ... 
karşısınd•·" 

BAVULf.ARI Amerikalılar parayı pek sev~-
Berlinden, bihnem hangi or . - ler. Artık, bu kadar altına sahiP 

kestraya mensup 500 'kişilik brr olduktan oonra, sevinçlerine pa
mus!k' inas 'kafilesi Bcjgrada ge- yan yoictur. Amma, bir sürü meın
!ip .konserler yumek istemiş!. Ş.. , leket istiklalini kaybetııni.ş! Umur
Almanların bu çeşit insani (!) ha- I lanıl<la tnı?. 

kamlar büyük bir ictima modern bir santral 
yapacaklar yapılacak 

Amerikan ayan azasından bir 
zatın söyl,ı!djği hararetli nutuk, 
çok se\'diğim mütrit vatanperver 
insan tipine mahsus bir coşkunluk 
ifadegi tnşıd$ için, hoşuma gitti. 

Y uan: Ali ıte,,,.ı 5 l 
~oı o 

938 sonbaharıad• .. c~. bli~ 
meselesi Münihte ~aD1 
şekle bağlanırken lJll 
çeo harbi görnıiil 0 

1 ,o-ıı 
artık b.arp te1ıı~o6i :~ 
tı diye sevin ışti. . ~ 
linin herhalde netice&'~ 
bul .i.kinci bir bar~ uısı1' 
medii:i muhtelif te,..ııfa1'1t 
dini belli ediyord.ıı. ııJ ' 
miyerek konıı k~ca .~' 

reketlerine gülmemek kabil de - Yahu, altın hesaı>larını bırakın 
ı;:ıl... Yugoslavlar bakmışlar ki, 1 da, bir an evvel .Avrup&ya ordu
orkestra heyeti çok kalabalık ... ı larınızı gönderin!. 

:;;i.q:ihe etmişler' hele ııunI.aı:ın ba- / G llRİ GELECEK 
vullarını bir arıyalım, deııı.ışler !. ~·:.:.'=~==-

Bir de ne çılt.>a beii'enininiz: Beş on gün evvel gemi i.nşaiye 
Silah'. mülıcnd..,.liği tahsili için, L?nd -

:Musikişinasın, orkeı;tracıhı,rın raya müt~vı.:cc·he" yob çıkarı -
bavullarında silahın ne işi var?.. lan tah'nlerırniz elyevrn Pariste 
Tıdıil, 500 kişilik heyet olduğu gi- bulunuyorhr. Londraya geçmel&
bi kapı dıı;art edilmiş!. ri pek miı~k1.l old:.ı~ takdirde, dö-

Yazık, Belgrat .konserleri veri- n~ıı g~h;ek:;enniş! J;ICyle kara:
lenıedi! .ı!rnan verUınesilj,:yeriı:ıde la.ştırıhn·~ .. 
dursun!. Sorar•'ll s'ıe, bir tarrftan, Av-

KİLİSEDE DUA --İLE OLt}R ~~! 

rt.pad~'ı taleb,.!er'm~ı ıı~ri get'.r
tiyoruz, bir taraftan da yolluyo
ruz. Sonra, yolladığımız şu zama-
na bakm~. 
Danlmayın amma, benim bu 

kadar rrcühim işlere aklım ermi
yor. Yahu, çocuklar bir sene son-

Londrada ikamet etmekte olan 1 

Hıolanda hü~ıimeti azası, geçen 
giln, lbüyıik bir kiliseye giderek, 
memleketlerinin tekrar kurtul -
l)lası, kendilerinin de tekrar nazır 
sanQ.1\yelerine oturıf.>ilmeleri icin ı 
dua etmişler!. 

' ra tahsile başlasalar, ne olur!. 
Dc.run ba!talıın!. 

TEK BİI,ET 

l!SULÜ ___ ,_ 

Kadın ~rapları üzeii.Ddeki ihti- İstanbul ve telefon miidür!ükü; 
:karın ı::ittikçe arttığı görülmek. - geçen yıllarda >bina darlıiıı ve mu.ıı
.tedir. <'..ora-,elarm hari~ten ~rap zam telefonlara hat verememek
~nakineleri. iğne, yedek aksaT<M ve ten mütevellit çektiği sıkıntıyı 
inlik .-elmediği iddiasile fiatlara tellii etmek üzere Ta!ıtakaledeki 
zaınvapiI]al4rı üzerine ihtikar i<O- merkez bınası ittisalinde bulunan · 
misyonu bu hususta tet.ltiklere binaları 70 bin lira sarfederek. is
ba.şlaınıştır. t.ı:.ııltık etmiştir Yıktırıimış ol= 

bu bınalar yerine de; bütçede tah
si>al konuldu~ takdirde ferıi ve 
modern bir muttzam santral vü
cude ııetirilecektir. 

D,!!er taraftan Vali ve Belediye 
reısı B. Lutfi Kın1arın gösterdi.iti 
lUııu.nı ıizerine; hayat palıahlıııı, 
ile mücadele faaliyetinin tekmil 
şehirde kuvvetlı hir şekilıde tat -
bHc ve takibi ic;in yeni kararlar 
vermek tiz.ere •daimi fiat kontrol 
komi.;YQnu. u'btir gün müddeiu -
mumi B. Hikmet Onat ve tekmil 
.kaymakamların işti.rnk;ıe topla -
n~ca:ktır. 

---00---

Rize çayı 
Rize civarnd3 kuru!ınakta olan 

btlvü.k: çay tarlalan için yabancı 
memleketlerden gctirıleceık olan 
çaY tohumlarının ı?ilınriiJ< resmin
den muaf tutulması kararlaştırıl
mıştır. 

İstanbul telefon müdürü B. Ni
yazi bu yeni ı;antralın ·biran ev
vel inşası için faaliyetle çaiı.şmıdt
tadır. 
Beyoğlıı cihetinde olduğu gibi 

İstanbul tarafndaki telefon abo -
nelerinin de sayısı mütemadiyen 
artmakta olduğundan bu yeni san
tralın biran evvel i.nsası zarurt 
görillnıeık t.cdir. 
YENİ UMUMİ MUHABERE 

MER~ 

Bu zata göre, müttefiklerin mağ
lubiyeti halinde, Birleşik Amerika 
devletiniu. yaşaması ınevzuu mü
him bir istifham ipreti şekline gi
rer, 
Şu meıılınr cbeşinci kol. uu clüa

yaya nasıl yayıldığını, tel~ailar, 
her gün biraz daha izah ediyor. 
Yeni dilnya da, eski dünyanın bu 
tipik mikrobundan vareste kal.mq 
değildir. 

Slıe bnpnkü hataların korkunç 
bir mense'ini hatırlatacağım: 

cSil&hları bırakma komisyon -
ları, ve yıllarca devam eden lan 
güzafı ve U,}'Uşk.rucu tesiri!. 

Bu olmadı mı?. Pekala!. 
O halde arkasından: •tahdidi 

teslihat komiiyonları. ve yıllarca 
süren lafı güzafı ve insanlar üze
rindeki oyalayıcı te iri!. 

Garp cephesi, kat'i neticeniu a
lınacakı )er olınuştur. Amerikııda, 
hfili, işin edebiyatı yapılıyor. Par
lamento ıxıüzakerekri, kongre gö
rüşmeleri, münakaşalar, mesajlar, 
nutuklu ... 

Devlet Demicyolları idaresi :ye
niden bazı yerlerde •otoray• işle
tihnesini kararlaşt~ır. 

Ezoümle fsparta, Burdur ve M
yonkaralıis;ır vilayetlerinin mü -
nasebetlerini sıklaştumalı: :mai< -
&adile pelJı;. yaknda bu üç vilayeti
miz arasında •otıo!'av seferleri> ih
das olunaca-ktır. Bu seferloc $im
dilik haftada üç defa yapılacaktır. 
Diğer taraftan hükümet merke

zimizle Afyonkarahisar, Aydın ve 
İ:ı:mir vilayetlerı arasında Kara -
!kuyu üzerinden de doltru seferler 
tertip olunması da kararlaştırıl -
mıştır. 

Tünel inşaatı biter bitmez bu 
doğru seferlere başlanılacak ve 
haftada 4 gün yataklı, yemekli 
vagonlar da bulunacaktır. 

Yeni kadın ve erkek 
maliye müfettişleri 

ni almak kolay 11~ 1 

harp görmemiş. olaJJdu, 
kestirme ı:örülilyqr yatll 

Kar senedir ~ya! 
sureUc yapıla~ ~eşt•"'l'~ 
ve lnıı:iltere gıbı ~ cY 
büyük olarak hiçlıır ~111 1.I: 

ak! tık btl J1l yac an, ar iil ID ~ 
zeval ve lnhitatA l ·al"~,; 
dukları "'1dinde ·~ .. v-c. 
nıistiı:. Fakat ned•ll 
rinCla Alman h•ıı.:: bııl' · 
İogil terenin böyle ti f 

mü~ oldukları kaD~ 1 
isteniyordu?. Ç~ .~lll• 

1ıuz11>- aı 
ketlerw refah v~ . Jıirf · 

İş, artık duaya mı kaldı?. 
Kiliseye gidip dua edeceklerine, 

vkktili!, topraklarında iken, mem
leketlerinin müdafaasını iyi ıhazır
lasalar, şu cbeşinci k<ıL deruuı 
kuvvete ı:öz actımuı&alardL. 

İstanbul tramvaylarında bir ye
nilik yapılacabnı.ş!. Yenilik de - !=============="[ 

Diğer tarattan şehrimizin muh
telif yerlerinde vü<:ude getirile -
cek olan otomatik m;:kineler de 
önün,üzdeki ay içinde şehrimize 
getirilecektir. 

O va:kte kadar lmlübeler de inşa 
edilmiş bulunacağından haNnmız 
para atınca i.şliyen bu makineler 
yeni umumi mu.habere merl<ezı.,_ 
rirıden J'(inün her saatinde istifa
de edebilecektir. 

F:ıkat,. Amerika, ne zaman har
be gire<:ck?. 

Maliye müfettiş muavinlerinden 
B. Nahit Alpar, Necmi Tanşu, Sait 
Kandan, V C'fik Pirinççioj!lu, Hur
rem Kubat, Nazif Camcıoğlu, Ri
fat Onat ve Şefik Yur ile Bayan 
Nezihe Sir 5 inci sınıf maliye mü
fettişliklerine terfi ve tayin olun
muslardır. 

yıştaki geniş!iğ'iDl _ ı\ıııı•' 
lazım geli> ordu ki ıı""' 
}·eni yeti~en nesil~ b ,';pb' 
!erle müttefikler_'.11 .. 1., ~· 
rine indikleri gorU 11 ya!jlarındaki çoc~, gıP0 
Fransada beğenileC ·ııı1'1'· 
lecek birşey bulaıııa>~ 
lckctlerde hay":tın ti• ~ 
kadar mabruıntYC 

DÜNYANIN 

ALTINLAR! 

İstila edilen memleketlerin u -
Uklalleri ka>'boluyor anmıa, altın 
s1ıoklan derhal kurtarılıyor ve bu 
altınların mühim lıir kısmı Ame
r U<aya gönderiliyor. 

Avrupa gazetelerinin yazdığına 
göre, ,. suretle, dünya altın nıev
cudün\ın yüu1e yetmişi .Amerika
da toplanmı,:ı bulnnuyıor. Bunların 

yınce, hatlar genişliyecek, araba
lar artacak, rahat rahat sıı:yahat 
edeceğinizi zannetmeyin!. 

Efendim, tek bilet usulıi kona
cakınıı;!. Mesela, Bcıbektcn traın -
vaya bindiniz cie Topkapıya gide
ceksinız. Bır defa bilet alacakSı -
nız. İki defa, üç defa değil... işte 
kolay! k:. 

Fakat, bu bir tek bilet, iki bile
tm '!\eomuu dejterinde olac.::rk. 

Bu usulü Üsküdarda, Kadı.kö -
yünde yapıy.ırlar. Mesel, 22,5 ku
ruş filan alıyorlar, ucuz değil mi!. 

AHMET RAUF 

İftiraya kurban aşık kayıkçı 
B. u c ,. .ede hadiseyi gören bazı ) 

lı:ayıkçılarla komiser muavini ve 
POiisler dinlenıııişlerdir. Şahitler, 
nYaruı l<Jzın koh.ından tutu.i!unu 

1 

gördüklerin!. fakat, kaı;.ınnak için 
sürUkıed~ni ve iddia olundul:u 
gibi tıibanca çektiğıni gônned.ikl.e
rini söylemişleroir. Hadisenin ib
barı üzerine gelen polisler de, ne 
ııürüklendiğini, ne de tabanca çek
tii!ini ,ııönnecliklerini söylemişler
.dir. 

İlyas, Şahitlerin, kendisinin kı
zın kolundan tuttuğu )'Olu.ndaki i
fadelerine itiraz etmiş. kolunu da
hi tutmadığını söylemiştir. 

Bundan &onra İlyas, mahkemeye 
lki istida ile Sütlüce nahiyeıı.i par
ti şubeı>inden alınınq bir iı.ü.snü
bal varakası vermiştir. İstidalar -
dan birinde, Betiılün annesinin 
ltendi.>ine kayıkhaneyi kiraya ver
dikten sonra ahbapl:ğı ilerlettiği
ııi, bundan sonra izhar ettiği bazı 
arzularını yerine getirmediği için 
~e kendisine 'bu şekilde iftira etti
tini, mukabil dava açtığını bildir
mekte, bu davanın da, kız kaçır-

ma davasile bll-leştirilerei< görül
mesıni ıstemelttedir. 

Dil{er i!itida ile de, nakdi veya 
eal1Si kelaletle tahliyesi tal<!binde 
bulunmaktadır. 

İstidalar okunduktan sonra, mah
keme, maznunun açtığı ınuka!bil 

davaya ait iııtid.mın bu dava ile 
alakası olmadığından, icaıbı yapıl

mak üzere mii.ddeiumı.mıiliğe tev
diine ittifakla; tahliye talebinin 
reddine de ekseriyetle karar ver
miştir, İlyasın memleketinden so
rulan sabıka kaydına cevap gelme
diğinden m~akcııne, 'bunun tekidi 
ve cevabın beklenmesi için baş
ka güne bırakılmıştır. 

Yeni fstanbul borsası 
Sehrimizde bir borsa ..,besi kü

şat olunması için icabeden hazır
lıklara başlanılmış tir. 

Ankaradaki merkeze ıınerbut 
bulunacak olan bu borsa için mü
nasi '> bir bina aranma!ctadır. 

( -ı> ! HIRSIZ KiM? i .z, f 
Ynzan: l kc.ndcr F. SERTELLİ Aşk ve m•cer:ı romanı: 19 

- 2 - 1 ·ev di~ernem .. Çünkü, bedenen ol-
•Sözle yola gelmeyenin halcl<ı du~ gibi, ruhan da zayıftır Fa

.iWLcktır, derler. Çok doğru bir kat, bir kadın için yanıp tutw;an 
söz. Zaten ben de bu fiki:rdeyım: erkejl;e çok acırım. Elimden ı:eı..e, 
Sozlc uslanmayanı kadın da olsa - bö.vlelcrıni derhal Mazhar Osma-
dögmeliyiz.• na teslim ederim .. • 

Nebahat kaşlarıru kaldırdı: Nebahat defteri kapayarak, hid-
- Ne taba adammış! Kadın dö- detle ayaP'a okalktı: 

ğüiur ımü hiç?! Böyle hudbin bir - Bu adam cidden bir divane 
rkekle evlenecek zavallın n vay 1 imiş.. Anuemin vanında hizmet -
başına geleceklere.. . . _çiye tenbih edeceilim .. Böyle de-

Sadi Defteri Nebalıatın elınden illerin evimllde iıu y~ .. Ge -
alın istedi. . j lirse kabul etrn!5in. 

- Ben size bu saçma şeylerı ~ Sadi kaınerivenin Yesilliıkleri a-
kınraYllUZ, dedim. Bırakınız Al- rasından sallanan elektrik la.mba-
Lah aşkına. sının altında durou: 

Nebahat annesini telıınih ederde 
:ıöylcn~i; • 

- Bôvle adamlara V'ÜZ veren!.,_ 
rin aklına sasarım. 

Ve defterin bir başka sahifesini 
tı: 

- Verin şu defteri Allah aşkı
na. Şıınd.i anneniz gelir de bunu 

• el.inizıde ı:örürse, bana fena haWe 
hiddetlenir. 

Sadi defteri aldı.. Çarçabuk de-
- 3 _ i'ıştırdi .. Aslını m:ıı;anın üstüne 

·Mademki <iunya tooarlaktır di- ilıırak;ırak. kendi hazırladıi!ı yani 
'''"rlar Bazı memleketlerde. in - Nebahatin ' okvduğu defteri ce -
san ar.n ba•ı nsab vürüdfrk erini bine soktu: 
k:ı"ınl cımeliviz .. • - Hay.cli, ~vuz başına ı::ide-

Nclıalıat kendini tutamadı: lim, Nebahat! 
- Zaval ı, pek de cahilmiş. a Yürüdüler. 

can -• En basit coi!rafya ~e- Neriman hamın da i<aranhkW 
n bile ımahnmı.. l '"Ül"'Üyerek kfidkten dönüyordu, 

IKüÇÜK HABERLERi 
* İ:ı:mirin Altınordu ve Altay 

takımları Bandırma ekspresi ile 
şehrimize gelmişlerdir. Fene!1bah
çe .ve Galatasaray takı.mlarile kar Bu suretle bilhassa geceleri ba

zı semtlerde ı;ıöriılen telefonsuz -
luk sıkıntıs1 da peyder,;.ey orta -
dan kalkmış olacaktır. 

Daha doğrusu, bu sual şöyle so
rulmabclır: Amerika harbe gire -
cek rıi?, 
l' arşı tarafta bir re,jim var ki 

bu .cfer, aı;ırların davasll)l, gay.,_ 
sini tahakkuk ettirmek üzere bir 
kavgaya başlamıştır. Bu seferki 
kavga, tek yorpn başına değil, 
bütün dünya başına patlıyabilir. 

logiltereden alınacak 
demiryolları malzemesi düşünmesinler. ııor~ııJI' 

şılaşacaklardır. * Dün gece Ehnal.:da çııkan bir 
yan"1Ilda 57 düld<an, ı cami, ı ha
mam, hava kuru.rr u şub~si, ad -
li ye dairesi, clektr>k şirketi idare 
binası ve mağazası yamnıı;tır. Nü
fusça zayi.at yok :::J". 

Hala mesajın, hılla münakaşa • 
icra muhasebesin-de 3 . nın yeri nıi?. 

REŞAT FEYZİ 
gün para muamelesi yok =-==========: 

939 mali Yllın:n bitmesi ve u- o ıiversitede son ders 
muani hesapların 940 defterlerine 
devri icap etmesi dolayısile is - günü ve imtihanlar 

İntiltereden mühim miktarda 
lokomotif ve tren yedekleri ile 
demir;-oll:ırı malzemesi salın a -
lınması için teklif verme müddeti 
evvelki ııün bitmiştir. 

Büyük firmaların da teklif ve -
robilınelcri için müddetin 17 ha
zirana kadar temdit olunması ka
rarlıiştırıtmıştır. 

-~-o--

Bir taraftan eıı 0;:cr 
vesaiti yaptm.J.ır~~~. b•ııt 
tan da ruhların bo) .,..ıtil 
ı;örülüyordu. AtınııJl.l ıııl~' ~ 
tan şarki Avrupa ~:ıııl'~ 
birçok m2kinelcr > ,. 111< 
şılığında zahire nlııı.ı tif· f 
tidaiye tedarik c.tıı''~çıi~ 
da kafi gelınemış. d•' 

. ıın•"tıt 'f' 

* Tekmil 1:.ıl!wm= çocuk e
sirgeme "Ul'U!!'.iella aza yazıl.r.1a -
!arının tmnuıi ıçin ht. sertli! gay
ret ve faaliyette oulunulmas• Da
hili ve V ekAlet.inçe vı.ıayetlere teb
liil olunınustur. 

tanbul icra mu.'ı~besi; mayısın Ür.iversitcde buııi.ın son dersler 
31 inci cuma ve hazirar.:n 1 inci vaoılmQlır. İmtihanlara ayın 31 
cumartesi ve 3 üncü pazartesi ine! ırünü başlanılacaktır. İlk ııün, 
ııüuleri tahsilat ve tedivat yapını- hukuk fakültesi 1 inci, 2 inci, 3 ün-

Polisde tayin ve terfiler 
hazırlanıyor 

malzemesı yapı : tiJa•. · 
dilirken meyaddı '!J8r!l<
ha çok temin "c t

0 
ıınld~ 

lazım geliyordu. ,.~. b 
sahasu nı gcni.şlctıı ~· ( 
racıara uzanmak ye rtr' ~ * DivaııV<Jlundaın eo:ki binala

rından tapu dairesine taoır ,an Sul
yacaktır. ---o- cü sınıflarının medeniye imtihan- Emniyet işleri u.ınu.ın ıınüdür -

lü~; emniyet anüdürlerinden son
ra ml.l'htelif merkez memuru, ser 
komiser ve .komiserler arasında da 
değisi:kli'l<ler vapmakladır. 

"l ·· t" il r kil0'"~ b tıınahmet sulh m:rl--><cmcıeri bu General Kazım Dirik'in 
yeni yerlerıne )c.les::r şlerdir. teftişleri 
Mfrddeimnuml TUkmet Onat bu 

Edirne 25 (Husufil) - Trakya 
!Jlah'kemeleri teftııı e<krek ihti - umımı müfetti•i General Kazım 
yaclarını ı;ôzdcn geçirr ... ş.,r Drik; refakatinde Edirne maarif * Şehrimiz ilk tedrı-• .. t baı;mu- müdürü B. Cemil olduğu halde 
allimlerine makam tab;;ısatlarırun ders ·-ılı sonu münasebetile tek
geçenlerde yazdı,itunız yeni esaslar mil lise ve orta •• ıektepleroe tef
dairesinde 10 - 40 !ıra ara>ında ve- ti•krde bulunınu'tu_r. __ 

rilmesıne aybaşında ba!;lanılacak- ! ~~~~~~~~~~iıiini 
tlr. ı * Gurele kazasının Kuyalı ma· 
halle;inde ,;u yolları belediyece 
tamir ettirilirl<cn rr.ühim miktarda 
bir petrol membaı bulurrmı.ıştur. 
Nüıınune Ankaraya gönderilmiş

tir. * Şeker fiatlarına .ı. hazirandan 
itibaren 8 kuruş zam yapılacağı 

hakkındaki şayialar yalandır. Hiç 
·bir zam yapılmı:yacaktır. 
* Eıııneni patriki piskoposu 

Mesroo N arayan refakatin.de sa -
bı.k patrik kaymakamı piskopos 
Arslanyan ile doktor Arşak Sü -
renvan olduğu halde dün Vali B. 
Lutfı Kırdarı ziyaret!e yarım saat 
süren samimi bir müliı.kat yap -
m.ı.ştır. 

Neriman hanım endışeli bir ta
vırla yaklaştı: 

- Tanıımadıkun bir ses.. Kim 
olduğunu sordum .. Bir aıle dos -
tuywn. dedi. 

- Ne i>tıyorm~? 
- Benimle bir mesele hakkında 

'.[(ôrıismck istiyor. 
- Görü~elt ıçin bu zamanı mı 

bu~? Gim<luz aklı neredeydi? 
- Ben de ayni seyi söyledim. 

Aceledir dedi. -;ındi icabe~ 
Yarın sabah sekizden sonra evde 
olduğumu söyledim. Dokumıı ge
lecek.. 

Sadi merakla etrafına bakındı: 
- Dostlarnızdan bırinin sürıı -

rizi olsa gerek. 
Neriman bir ai{aca dayandı: 
- Bu, sürprize benzemi}'or, oğ

lum! Çok heyecanlı bir .sesti .. A -
deta, 'bir tehlike haberi vemıelt 
istiyen bir ses. 

Nebahat, annesinin yanına ııitti: 
- Her şeyi merak etme, anne! 

Malüm dostlardan birinin saygı • 
sızlıeı,dır mutlaka. Başka ne ola
bilir! Hayra yocalı.m da hayır ol
sun. 

- İnşallah hayırdır amma. i~ 
me fena bir hia aeldi. Yarın iç sı
kıcı bir haberle kar$11.aşacağımı. 
ımıu)'Uruın. 

Sadi atıldı: 
- Kendi ıkendinize telkin yapı,

yorsunuz, teyze! Ortada bir ŞE!'.Y 
yok .. 'tlziilmeyiniz. 

- .Bu "elle "'Üle uylaım kll(8 -
ca!t. El!er hakikaten au bir siirı>
m ıse. 

Ecnebi orkestralar 
Ecnebi artistlerden sonra, .,., -

nrbi orkestra heyetlerinin de va
zifelerine nihayet veriliyor. Bu, 
bizi memnun etti. San'at kıymet
leri meçhul bir takım yabancıla -
rın Türkiyede çalı.pnaları.na ne -
den müsaade edelim?. 

A;tni işi yapacalı. ve lıwuı bir ır;&
çim vasıtası olarak lıabul etmiş 
vatandaşlar bakmıııula.a da, lıöyle 
bir müsaade doğru mudur?. Da
ha da bir sürü nıah:raru hatıra g&
lebilir. Yeni karar bizi sevindirdi. 

BÜKHAN CEVAT 

rusu. Böyle dıostlara seJaın hile 
vermek caiz değildir. 

Sadi· iM demtirmek ve Neri -
manın heyecanını yatıı;tınna:k i
çin, şen .bir sesle gilldü: 

- $ell6Uvarın defterini 2etir -
diın, teyze! Kaıneriyenin altında
ki ma.;aya bıraktım. Geçerken al
mayı unutmayınız! 

Neriman yan gözle Sadiye bak
tı: 

- Teşekkür ederim. Nasıl bul
dunuz? 

- Hepsi de birer şaheser. Okur
ken adeta Şkespirler, Danteler, 
.Mi:kel Anjllar, Viıktor Hül(()lar di
rilmiş de karşımda duruyor san
dım. O ne bü:vüi< sözler .. O ne di.i
ı;ündürücü, ne derin felsefeler .. 

Biraz daha ciddi bir tavırla ill
ve etti: 

- Böyle kıymeili bir adamla 
dost ohnayı QOık arzu ederim .. 

Nebahat güldü: 
- Ben de setam vermemeli:i, 

hatta evime bile kabul etmemeyi 
tercih ederim. 

Sadi sus.mu~. 
Ana Jı:ız konuşuyorlardı. 
Neriman sordu: 
- Şehsunrı neden beltenmi -

yo'rsun? Çok akllı, olgun, terbiyeli 
bir e11kek .. 

1.ıı.rı yapılacaktır. 
o gün 4 üncü sınıfta da ckara ve 

deniz ticareti• imtihr:nı icra olu
nacaılı.tır. Bu yıl 1 inci sınıf imti· 
hanlarına sabahları saat 9 da diğer 
sınıflarda ise öi:ileden sor,ra saat 
14 de ba•laruhnası kararlaştırıl -
m.ztır. 

3 haziran ııünü de 1 inci sınıf -
!arda Roma hulruJı:u, 3 üncü sınıf
ta ceza wıulü muhakemeleri, 4 ün
cüde de devletler hususi hukuku 
imtihanları yapılaca1ı:tır. 

H., ydarpaşa trenleri 
banliyösünde 

llavdarpasa - Sa.banca arasında 
teneızıih trenleri isletilmesine 15 
haziranda ba!;lanılacaktır. 
Di~er taraftan ay başından iti

baren de ıbanlivö seferleri Tuz -
lava ~dar temdit olunacak ve 
her~ 11 sefer yapılacaktır. 

Bu meyanda bazı serkomiser, 
okcmıi.;er ve omiser reuavinleri de 
terfi ettirilmektedirler. 

-<r-

Emniyet Sandığının 
güzel bir eseri 

Memleketimizin eski ve kıy -
metli müesseselerinden biri olım 
Emniyet sandığında yaoılan satış
lar büyük bir raJ!!l>et ııörmoktedir. 

Bu kere Emniyet sandığı mü -
dtirlüiffi. müzayede ve satışlara iş
tirak eıh!n halkımızın istirahatini 
temin etımek üzere :zarif bir •satıl 
salonu• açmıstır. 

Mühim bir fedakArlııltla vücude 
~etirilen ibu salonun insaatı bitmiş 
ve satışların bu yeni yerde yapıl
masına baslanılm.ı.ştır. 

ru muş ur. c .. tilııo 
bama 135 insan dU~~;l•' d 
di!en Al!'ııın> a~~ 5 01~· mıyetlerm mes ı.;IU·bi 1;J;: 
giltcre ile Fr~a gı ı. lı'rtl ıJ 
leketlc~ ileri s_u•'.':.~,-e '~ 
hazır bır haletı ru-· 
tirmiş tir. Jı.Jfl' 

Unutmamalı ki btıl'o. t 
karsa AlmanyanW af~ ,') 
tirivereceği, kendi s ,.,yıl' 
lıyacağ.ı fikrini. de .,jıtıı;:;j( 
herşey söylennııŞ, Y fO " 

ptlıruştır. Bolaııda ~ 
taarruz ile başhY~ıııd• 1 
harekatı ilk safha ilcflf 
lar için bn itib~. ~~ 
ümit verici olaı .. c'iir. tJ 
öyle bir haleti ruhi~• ~ 
&ı tediıq ederek, el 

11
,i"' 

vaffakiyetlerin il1' 4•~ 
ten ve karşı tarab1' ~1 
kavemeti artık k bB~ıad~ 

L, _,_A_v_ru_p_a~_H_a_rb_i_ni_n_Y_en_i_M_e_s_eı_e __ 1e_r_i _I 
Paraşütçü« serden geçti »l er 

güne ıı:österuıe~ ...:;ıaoı•ı•.., 
ra yerini bir a.P~J ~ 
ması daima rnuh ~4•. 
kündilr. Garpteid oııl''~ 
rebenin bundan • ,.ıcti . 
rında ~örülecrk ~ bil 
ne olacaiı en !"eti d.ı>' 
dir. Fransız ınill • e Jı 
tihanlar gecirmel 

İngilizler buıı:ün ~ ~"' 
zerine Alman b<>~ b.ıl"" 
yarelerinin geleı; orlııl' 
chrmalannı bekl;iY fil• 

Paraşüt bahsi. aldı, yürüdü. Beı 
altı ay evvelki mıknatıslı mayn 
bahsi gibi. Mıknatıslı mayn İ!ı~
llı donanmasım mahvedecek, In
ııi!terenin bütün münalullilını, di
ğer lut'alarla olan alışverişini k&
se~ekti Evvela tabii olarak göril
len hayret nihayet çok sürmedi. 
Mıknatıslı mayne karşı çare bu -
lundu. Bahis de kapandL Şimdi 
paraşüt baltsinin daha ne kadar 
süreceği belli deiil. Fakat Alınan 
tarafının paraı;ütle gökten adam 
indirerek cephe gerilerinde de 
harbi kazanmak için çalışman 
fikri yeni olmadığı. anlaşılıyor. 

Buna dair İngiliz aı;keri müte -
haısıslarca daha harpten eYvel c
dini~ ro.ali'ımat vardı. O :uımaB 
söyleniyer ve yu.ıhyordll ki Al -
manlar müstakbel harpte .., ya
l''P yaparak p~iitlcrle bir güJI. 
lngiltereyc adam yağdırmayı ve 
istedikleri tahribatı yapmayı dü
şünüyorlar diye.. 
Buırdan o zaman hahsedeıı.ler İa

gilterede garip ıı:öriilmüş, böy'8 
uzak bir Uılrun faraziyelerle, adeta 
olmıyacak ~eylerle Alınanların ui
raşmasına ihtimal vermek iste-

' nıivenler çok olmuştu. 
Halbuki Norveç, Holanda ve 

Belçika harekatı esnasında Alman
ların parll!;Üt vasıtasından nasıl is
tifade ettikleri görülruiıştiir. Evet 
fikir yeni deii!dir; diyorlar. Daha 
935 de bu fikir taılıikat sahaSID8 
konmuş, bu maksatla parafiltçö 
yetiştirilmeğe bıışlannuştn. Rus
ya da paraşütten i&tifadeyi azami 
dereceye çıkarmalı: iri.o ~ldı-

lardır. Bugün e'de edıleu ise kaç 
senedenberi devam <den bir ça
ln;manın n~ticesi oldı>eu ı;öriilü
yor. 

Bugünkü Alıuanyada mükt111 
bir rol oyoıy•ın Aııural Gadov p ..... 
raşüt hazırlığının w: tık öyle na
zarı ~ahad.:l kalı.nıy&rak tecrübe 
ve tatbikat sahasına girdiğini ıı:&
çen sene harpten ev\;el ya~ 
Fakat ııöylemeğe hac-et yok ki Jllt
raşütçü olmak kolay işlerden d&
e;ı. Her türlü tehlilı:eyi, düşerek 
ve düşürülerek ölmeyi göze almak 
ehem. 

Y nkarıda ismi ı:eçen Alman a
mirali de işte OM göre böyle te
dailer, senleogeçtiler ye~tirmete 
koyulmuş. Paratiitçü düş1W111 
memleketiıoe, büsbütün yabana 

bir yere ineceği için orada barıu
bilınesi de ayrı bir dert ollQ'or. 
Hulasa türlü miişldllit var ki .ıu.. 
şündtikçe gözönönde bilyiiyor. Fa
tat aza.mi fedakirlık, ustalılı: ia
ÜJ'llll bu itten elde edilecek neti
ce acaba klfi miclir?. 

Netice müttefil' f• ~ 
harbin ı...iri hertC· ıııı '-· 
bulmımak ıüzuıntıJI tf>İ ·'"' 
bir surette )eri_, , 

~.::.;;;.;..--"':""tııbıl' 
Haseki ha6 ,.~ 
doktorlarııı~, 

teşekk" 1 
İltisaklı. safra ~~ 

yapanıilı: t>bbın l<S · ~ :ıı 
bü"* ı..ı kırlt dJıl'l~ • . .tf 
oıı. günde teda'il • ıJP'",,I. 

Amiral Gadov i(in parafiitçüieır 
İııgiltereya inerek demiryollıınm 
tahrip eolttelder, limanlardıılıi uık-• 
liyatı sekteye uiratacaklar, inp.. 
!iz donanmasına olana. Fl'lınsıt.ı.
ki İngiliz ordll81l.Q8 ~ malze
me. mühimmat ve saire yollan -
masına mümkün oldııiu kadar mi
ni olınağa ça1-aldardı. ~ 
İngiltcrede olsnn, Franseda olsmo 
Ahııan paraelitçillerine kartı icap 
eden tedbirler ahnmaktadır. 

kazandıran prof~ ". 
Kçmn w iaJID<' rt~~ 
ddctx>r baY ~ ~,P 
Galip ve BiUetı .. .iP 
mu vazife ~-,,iiOO~ 
ı.. Qmrıburiyet ~ •' 

memurıarın~1'lj P 
Cumhuriy~t ıı$i' 

talebe6l .,J,. 
f brik•11 ~: 8 ıııitt~ 

ŞeJıriıniz curııll :;Ot' ti ti' 
talebeli ders ~ 1' bit 
tile İ%IIlite b'U'fl' _ıı;ııı 
y~ard:ır· Jtl"":..ııt 

D mm etti: 

1 
~ • b:dıat sıordu: 

- 4 - - Kimıni! nnııe, bu vakit te • 
•Kadın n erken• sev.ın 'l bir le!fomla sizi rahatsız eden? J 

N t babdl,: 
- Kat'iyyen affedilmez ~ -

- 0.lgunluRu, felse:el~rıne sal
gam ve enginar karı.ştırmıo.sından 
!belli. Bana antroa!A Peliyor. Siz 
ne detscniz deyiniz. Ben hoşlan . 
mıy.ıra.m. Bilhassa. kadınlara kar, 
ş QOk kötü dilsilnüş ve ~~eri 
olan böyle bir adamın aile iı;ine 
girmesi bile tehlikelidir 

(Devnnn nr) 

i!ım gören Almanın bu vıwtayı 
en mükenınıcl bir şekilde kullan
mnk lc;ın nl;ıaşmafa koyulmua • 

llarp Jmllanılan hiebir vııaıta 
yok ki kaqı tanıi 6t.tr.ec ona bir 
ÇllJ"fll MIJpqqp ... 

Kendilerine 20 pı t~ıt 
ta.ıı:at cdf'n J.j.se~J !1"' 
bu tenezzülılcri# ~~ı.f.ll' 
:f.!lhrika.sınt <18: ~~..n. r 
s:\llavi~ h,~
lfzınat ~-



il 

Almanların uydurma propagandaları 
Londra 25 (AA.) - Alman pro- Fransa ile ittifııb teritetınEk ~- sunıd.a kuvvetli bir a:ziındir. Bun-

na~andası, Fransa şimfllind~ki Al- ğunu illve ediyordu. dan ba<&a İngiliz milleti lıarp znal.-
1!-.an muvaffakiyctini t!Wiatile iııt- Sivasi müsahltler, Londrada i- zemesi istihsalatmı teksife. • · 

ara çalışmaktır. Dün sabah kamet eden bitaraf kimselerin, ta- ci ılroh ile mücedcle';e, inısan ve 
ı F'rankfort radyosu Fransızca neaı"i- ııiliz milletinin muhafaza ı.ttii!i malzeme meıııi:ıalarını taınaıına 

ratında Alınanları Bolonyaya g;.. mutlak sükünete sehadet edece - seferber etme~e 'karar vermiştir. 
· lcri, b'""',,. Britanyada umu _ Piııi söy}emektodirler. İnıtilli mil- Büyük Britanyanın Fransa ile 

"' ~ Jetinin son hadiseler 'karşGmda ittüaktan ayrılmaiı diişünd\iAd 
!11-lıir panf{ vaptı~nı iddıa ve jl!(isterdi~ yegane 3!ksiilimıel, miit- tıakkmdaıki Alman Wldhlan sade
llınlteredeki ilk a;ksülamelin, terek düşmanla mücadele husu - ce rulfuıe telMdd OOilme!lı.tedi. 

Amerika meclisi harp tahsisatını kabul etti 
~e.rika bava kuvvetlerinin tevsii le kabul etmiştir. tiştirmek JliyednM olchıiıuw ltü-
Vaşington 25 (A.A.)- Meclis, ( dolar tahsisatı 1 reye bqı 3tl rey-ı yapıp beyanatta 51 bia pilot y• 

'ıııı istenen bir milyar 152 milyon Daha ~vel RuzVoelt, matbuata dirmlşti. 

Troçki'nin evine silahlı adamlar girdi 
~cksiko 25 (A.A.)- TrOQkiııin kinin aılaın!an arasııula milsa - ojilu :mralıuumıı ve binat keDÜri 

t~ıue t.ıhanca ve otomatik tüfek· deme olmu~tur. Mütecavizler Troç- de ~ üziindea lıereler alnuıtır. 
1•ıı~ silahlı olan yirmi kadar kim-· kinüı eslıi lr.atilıi Chelden Derdi Troçki bu suikasttan Gepe11'yn 
•e tecavüz etmiştir. Bunlarla Troç- hldırmı~la;dır. Troçkiniıı küçük mes'ul tutmaktadır. 

Mülteci dolu bir lngiliz vapuru batıaıldı 
. Londra 25 (A.A.)- İçinde Bol- ı balıkçı genıisiııiıı dü~ tarafın- ! daha evvel İnıiltercve ı:emaq o
~•kalı yeni mülteciler olduğu ha~ dan batınllllll olma.'iltldan korka- lan mülteciler arasında büyük lıir 
e İngi\tereye gitmekte olan hır luyor, Bunlarm ilı:ıbeti baldm•de endiı;e mevcuttur. 

İtalya'nın umumi harbe girdiği gün 
Roma 25 (A.A.)- Havas: Ru:ı- ı selesi ve umumi vaziyet üzerinda 

~•hin mümessili J\lyrou !a~:lor~n uzun mjiddet görüşmüşlerdir. 
•paya yaptığı ziyarete buyuk hır I!alyarun müttefiklerin yanı ıı.. 

theınmiyet atCedilmekt~dir. ~aylorl ş':"da "?'ınni harbe ıU'di&;inin yıl
~e Papa btrbin genisletılmesı ıne- douuınıı siilrunetle ve müttefikler 

için ı>e iehte, ne de aleyate tna
hürnt yapılıııakaızııı tes'it edilmif, 
fakat llih ün İialyada ayinler ya
pılmıştır. 

Roma radyosuna göre Alman haberleri 
Roma 25 (Radyo)- Berlind~n T.?~~e kadar tmyan hat üzerinde 1 

C•len haberlere göre, Alman p.ış- buyülr. muharebeler olmaktadır. 
:arlan Kaleye ,. sıl olmuştur. On Fransız n keri mehafili, BoJon
ttr~alık motörlü bir A,Jman ~v- yanın terkohmmadığı.nı, şohria 
~tı Bolonya, Kale, Dunkerk u:&&- cenup varoşlarında şiddetli mu -

'ı.ııe ilerlemektedir. Bolonya ı.ş- harebeler devam ettiği kaııaatin-
h.l olunmuştur. Kambreden Sen- dedir, • 

Roma 25 (Radyo)- Alman b~ 
yük karargiılıııun ::ehliiıi: Kuv -
\'etlerimiz fuko n hriniıı garbinı: 
ı::~enı~tir. Moblij alının.u;tır. Ara
&ın ~inıalindeki istibkiımlar eli -
ınizdedir, 

V z·yet her iki taraf Asker gözile 

hı•k ) cepheler 
için te 1 e i Deni;ı"!~~a~a~~e~:tt:~::!-

fl inci sahı eden devam) A1man tay; aresi d'tişiirühnü.5tilı'. dularını ıkiye ayırmak üzere Al-
dır. Simakieki mevzi. rle Som c.Nevyork 'fayını.is• n:ızetc5ine na- man kumandanmm bll'lladıı/ı to
~ Al:manlarm acmış olduk- zaran, mütteillılcrin Amerika:ıta arruzlarla /ıasıl olan tehıikeyı saı>
•<ıtı gediğın daraltılması ve nına- 6İpari• ettikleri 6,100 tayyareden mak içm müttofiklcr tarafından 
ht k-''--·ı' ı'nin müttefiklerın 2,300 Ü •-cJiın edi'-'-~ı.r· . ı:I t:D..Uluc.::ı. ...-· W"..J u~ı. AmMns, Arrns ve Kambre nnnta-

~ e tnukabil tanrruzları devam et- Müttefikler yeniden 4000 tay- kalannda mukabil hikıı.mlara da-
ektedir. yare ,siı>arişi vermek ~ :ınüLa - ir sarih malı'.imat da alınamadı. 

1 .ı\hnan tdbliğlerine gön>. Amıan kt>r_ l>d.e bul··---'-•-...ı·-. ti · ı fikl Al k ,,f. !-:ıı·aıan dün Bolonyaya glrmı:;. - In_l7ilfa w..,._~--- rad~ ıtıma muııe er man ·ısmı · Jı;;-ı 'rdır' . "'urada ~-"mıan Ingil.iı:ı: _,... ,_ k'iWisi i!e taı" irtıbatları oımıyan er ., mu. da lııl!iliz milletıne' bir hitabede t•-ı.. k t' la . l . . 
I• f ~t'alan hafif zovı'at v·ererek çe - mo VT u ı a rın vazıyet ermı • .• ..., buJunnı,,. ve zafere kadar mu"ca- d ·· · · · h '· "t .,,,. -;~l--'ır· . Gea"-ten "-erclt ~ uşmantn sezmeme•~ ıçın arer:a 
,. >. ... .., "'" u.. ,.,, deleve devam irin !---'"- milletini ı> ':M "lanşa kadar uzanan motörlü Al- ' "''~ hakkında malı.twı müphem haber-

}<": "'- _, 1,t hak sonınız fedakıirlığa davet etııniştir. !er veriliyor. 
Jl' J ~"'il kuvvetlerinin ıWA arı - Cenhede yara•·--- İn,,;liz as -

P ~etr: 'llkd.. a sahih malUınat vel'melt_ k """'"' ,... Alman kumımdaııı Bulouz - Ka-
"' t- erlerini himıil u·· r h 00tane "ımıisİ 1 · t"k t d b · ıt b ,. j'.lllkün ~eğildir. Bu Jruıvvetler gı 1n , - " e ıs ı ame ın e u vazıye e '"' 

)
.,,. ., ıl:çe çoiiahr.aktadır. eilterenin cenubunda bir lima- lunan taarruzlardan başka, Belçi-
r • ıı '"' t na ııelmiştir. Yaralılardan altJs.ı. k d t k'I kt ı 
''I 

oLonvanın da Almanlar ara- a an mun azam çe ı me e o an 
'- J ı }'{llda öiıın;:....,;-. · .ı • ~dan alınıp alınmadıj{ı iyice be - .... ~ lngi!iz • Be!çika kuvvetıerine kar-

. e' • ~ de~ildir. Çünkü şehir etrafımia BU KAMYONLARA NE OLDU? şı da kuvvetli bir hamle yapmış-
ı.!~ muharebeler devam etmek- !;-ondra 25 (HuSU6i) - Briii<sel t_ır. 
'""ı.r. muzelerindelri kıymetli tablola • Atman iddicmna göre, Be!çika-

\'ine Alınan istihbarat bÜI'OS'l n kaçuıma.k için yola çıkan otuz da Esko üzerindeki müttefik!erin 
~lıııanlarm Bel<;ikada Gand şeb- kaınvondan hicbir haber alınama- muntazam Tic'atini setreden cep-
lııe girdıı<lerini hildirmeiJrtedır. mıştır. he delinmi#ir. Bu suretle henüz 
<\tınanıar, kendi kıt'alarının Ka- ric'atini tamamlamam•• olan kıt'a-
«! ALl\IAfiYA FRANSAYA SULH ~ l·Ye doğru ilcrlediklerini ve sa- T İF lar çevrilmek teh!ikesine maruz -
'•l'.ere ağır toplar ;-erlcştirdikle- EKL EDECEKM-iş dur. Maamafih kii.lliyetli esir ve 
tiııı ce klclia etmektedir. Paris 25 (Hususi)- Alınan pro- malzeme alındığını söıılcmedikleri 
bı Şimalde müttefik kıt'alar, ta- paganda servisi, bir taraftan mu- için Alman i.dduurnm mahiyetini · 

fe icaplarından olarak, bırkaç harebe bütün şiddetihı devam e- şüpheli added~biliriz. Be!ki de ln-
tı•ın tr ı · ı rd · derken, Almu;ıvanın Fransa ı'le "' e e geri omış e ır. .. gilizler Esko üstündeki cepheyı' 

"" b d ı uka şcrdli bir sulh yapmağa hazır ol-' ·~arn re e taarruz ar ve m • d - ric'at tamamlandı.'"ndan bilhassa 
uıı t 1 J t "·tcdir uı:unu bildirmektedir. Almanya "' 
ıı aarruz ar evam c IT'""' · F ·ı terketmif;lcrdir. """ · ı· • ı b hal . raı;tsa ı. c. de'-'l, sadece İnmltere "!' vazıye ı ço.< S!.'yya ff - 1 ı b '" ... uı, Va!ansien ve Kambre •e-
"1 F k k d kk 1 e ıar ı ıdame etmek azmindedir. • ı ır. a at şu üç no tayı ı a- F hirlmni takiben bir kavis ııannn 
e almak icap etmt>ktedir: ransanın böyle bir Alman tek- ~-

E ;lw lifini kabul etıniyeceği ise söz gö- cep/ıe üstünde de ~iddetli muluı - 1 "h- .Müttefık kuvvetler ~ tüı·meı: bir hakikattir. harcbelerin devam ettiğini iki ta-
~ l nder. Kambreyc kadar mev- raf da sö11lü.yor. Fakat büyük bir 
~rı~ı sıkı surette tutınakta_dır. 1 GEDl:K DARALIYOR muı·affakiyete dogru inkişaf eden 

ı.ı-- ııı Sanı cephesinde elde cdılen Paris 23 (Hususi)- Man. sahil- bir hareketten bar.solunmuyor. 
. .:ı ~e\>zilcr muhafaza odildikten baş- !erine doltru sakmış olan Alman Şu umumi lıı.ı!asaııa nazaran. üç 

• dcıı ~ lalı.kim olwımaktadır. 3- .En 
y~ ~ e}ırindcn Sedana kadar olan cep- z~hlı kollarının vaziyeti müşkül mıntakadıı devam ctmekt'e olan 

9' 
llıl-e t 1 ki Al la ·· bır şekıl almıştır. Sent Omer nıın- muharebelerden cıkacak netice -
~ muı c ı er man rm uç k d . 

Ş ._ lıdenberi arkası kcsil:rJycn ta- ta '"'" a şıddetli muharebeler ol- !er dünkü harekatla da aydınla -
"'•U d rd l .J nıaktadır. namamı,•tır. Yaln\z denize don.·ru " «arını u urmuş ar ır. " 
<lıı~ransz teblüh dün akşama ka- Belçikada bulunan İngiliz ve başlıyan Alman taarruzu.ıdan hıv 
~ t olan vazi,·etı şoyle bildiri • Belçika kıtaatı ile Somme nehri- sı! olan vehamet henüz bertaraf 
~riu: nin sol sahilini tutan Fransız kıt- edi!ememiştir. 
,,·~ .alde İngiliz ve Bclçil<a kıt- aları yani Bapaume - Somm.c ara- Alman plıinını a!tW:t edecek qe
e'rı hır ric'at hareketi yapmı~lar- I sında mevcut olup Alınan zırhlı r.i•lil,teki mukabil taarn.ız için 
it " · ·ı V 1 km ,·ellerinin Manş sahillerine ırk- Generaı Vey~and'ın hazırlıklarını 

~ < cnı mevzı er \"e a encıen - ı' .. · ~ 
S, Cambrai, Arras mıntak:ısın _ mak ıcın gcrıt yeri olarak kullan- ı ikmale calı~tığını umuyoruz. Her 
"ovam eden buyuk Flandere dıkla.rı.J~ mil geni~lijiindeki gedik şeııi kuria:acak olaıt o taarruzun 

.ı. harcbı.sinın tefcrrültı hakkın- , müttcfıkın kıtaahnın simalden ve biran evı·el ba.•lamasını bütün 
"'l p · 1 k k t d 1 cenuptan yap.ıkları harekat neti- ı du··nya bekliyor. .. ,.,~ arıs e pc Ul!' avranı -

1 
b ''..,,ıadır cesinde on mile indirilmi~tir. 

'ıAtra-3 ile Som arasında Alman Gerileri ile muvasalaları ke•ilen Hu·· ku" m·et Merkez 
< rhı \"e benzinleri tükenen bazı Alman 
ltl; ı iut'aları yine J?eıiıkten içeri zırhlı müfrezeleri cek mü kül bir 
.,"erek sahil istikametinde ilerle- ..aziyete düşmü•lerdir. Bankasından 
;"llerdır. Bilha'ISa RDlonvaıı.ın 

ııı;~=c~~~;~~~at dağınık 8-u-s~ab-a-hki ckspresıe avans alıyor 
~.,.,U»hcli bir membadan vcri'en ge ıe ıler 1 
11~".,"_re ral:mcn Ca!A., mıntaka • Ankara dan ıildirildiğ:ine göre 

,... rnu :ırebc !.'l r.~tır Lctonya lıiikı'.ı.mctiııin Berlin hiikiımet ılün Büyük millet Mec-
"""- ·· J !isine iki yeni ve mi~him L:unun 

L .... uzcrinde nrvz i ıh"-1'e - konslllosu doktıır Şimıaycr 3 gün "" r layihası vermi~tir. Bnnlardan biri 
ı:ı olmu.:..ur • kalmt.k üzere bu sabahki ekspres- 109 ınil~·on liralık fevkalade tahsi-

~~lıu e· t.ıra!tan s:..-lcetli hava le hrnnize dömn.:,tiır snt itasına dairdir. fkin•i lfı··ih:ı 
() •ebeleri d~ w ırm eıii '<>r. ı İsviçrcde tedavide obuluw.n '~ mahsubu 1939 harbi soaunda ya
~~ c · .-, ıncıe r >en baq. nn harp ~erine tednv · · ıi vanrn pılmak üzere hükumetin Cümhu-

1 "1il d nbc , Alma 1 n en l: rakınağa mecbur kalan Bayan riyet Merkez Bankasından 251 
• :;. 2 ~O t n tahr. e - 1 Nel'!Lln Kınalı ve Parıstcn menı- :.nilyon liralık avans alması hak-

l ' bı r r f.! l.ında ! ' et..ne dönen bir İranlı talebe kmdadır. 
lııbt '1 1000 F ıns.z \ a' ni trenin volcu!J.n ara.;ında - Her iki proje aHikalı encümen-

" a 'lt"c 1 00 ludar ı d;..lar. !ere hnvn1e edilnıi tir. 
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Müttefiklerle 
ltalya arasında 

(1 i'll.Ci sahijcdeı& detxım) 

talsa aramıda abluka meseleR 
:lıııikknw.la devmn etmekte olan 
müzak.et"eler neticelemnek üzer -
ctir. 

Ş·i FA 
BULMUŞ 

Bir polis busabah 
rakibini öldürdü 

Dün saba:h aıık ve kııri<anı;lık 
11"tıebile oehrimi2Jcle .işlenen iki 
dnavetten sonra bu sabaıh da Yi
ne feci bir cina~·et ohnuş ve mes
leğinde tema.,.UZ etmiş bir polis 
mElm\lru yine kadın yüzilD.den ra
lltibini ö.ld:ürüp kendisinin de iıı
tikbalini söndürmüştür. 

Gecedenberi fena bir hissiiı:alıi-' 
ll>lvıı:kuim tesirinde bulunan ka
dıncağız buna razı olmarn.ış ve: 

A11nacy aya it arşı olan ablukayı 
btılün ~iddetile muhafaza etmek
la bı.rl:ıı.r, İtalyan iÜlalit ve ihra
catının looJ.aylaııtınlmasına gayret 
~ı.cektir. Akdeniz.de İtalyan va
purlanndan kontrolun kaldın! -
nıası muhtemeldir. 

Re.maya gelen bir İı:ıııiliz delııe
si de ırvni makaatla İtalyan hülldi
meti ile müzakerelerde buluna -
caılrtır. Bu müzakerelerin de iyi bir 
netice vereceği zannediliyor. 
Şimdi Balkanlarda daha bul5UJ'!u 

bir hava esmektedir. İtalya hüldi
meti, Bııl«anlara karşı hi~ir ta -
arnı.z emeli be6leım~ Balkan 
devletlerine bildirmiştir. İtalyan 
mehafili, Kont Ciyano'nun Arna
vuthı.ğu ziyaretini İtalyanın su'lı
perver gayelerine bir işaret telfıidıi 
etmektedir. 

Sovyetler de, Balkanlarda sta
tülromın bozuhnasına razı de,til -
dirler. Şi:ındı Balkanların bu har
bin dısında icalması, Balkanlara 
kom"l.l olan devletlerin de arzusu
nu teskil etmektı.di.r. 

v 

AGRI 
Bay J. O. C. Yazıyor : 

Elıseriy.a okuyoruz. Tedavi gören 
!Uçlar Vaı:Dlllf fakat, ALLCOCK 
yııl<lsın<Wı behse<tılince, kat'iyyıeıı. 

m~ğa deıli}d.l:r. Bir zat akşam 
tatbik ı.~ bir' ALLOOCK yakJ8I, 
bir ~e uoı: fam iıo6irini göslıı:r• 
rek ve devamh acalclık tev'lôd • 
dft10k ~ mahalli teskin et
ın.i$tir. 

ALLOOCK, rooıatizma, luınbaılO. 
siya.t'J<, delikli ALLCOCK yıakıla
rile ş'~ayup olnıu$lardır. 

ALLCOCK yakılarmm tevlid et
tiğl: &lıhi sıcakhiı:, OTOMATİK BtR 
'MASAJ ıribi hemen ağrıyan y>e'riD 
etrafını kaplar. ALLOOCK yakıla
ruııdıılııi hrmızı d.1ire ve kartal re
simli rruı.rirasma dikkat ediniz. F.c>
zanelerde 27 buÇUılt kuruştur. 

r_ ~ ·•.t-...... ' . -· ~.' f;'·.~.. ~:] 

Be\l'Oi{hında Tarlabaşında sa -
bahleyin saat 9 buçukta vukua ge
len bu kanlı vak'a hakkında bir 
muharririmizin illıahallinde yapt~ 
taıı.bkatı yazıyoruz, 
İKİ METRESLi BİR KADIN 
Tarlabaşı caddesinde· 20 nwna

ralı evde Nebahat i.:mıinde bir ka
d!ll otıurmalkta ve Erenköylü Şa
hin oğlu Halil adında 35 yaol.arın
da birL<>ile sevişmektedir. 

llerlemiş yaşına rağmen ~·k ve 
eğlence alemlerinden çok h0$la -
nan Nebahat uzun zaırnandır se • 
vistiin Halilin iiııtüne ı;ıeçenlerde 
yeni bir dost tutmuştur. 

•- Badı:: senin için börek p~ • 
ri,,vorum. Gel İ.staı:ıbula inme. ~ 
.;.wna "idersin! .. • damistir. Fakıı* 
öbürü buna razı o!rnıyaraık ilı:i ar
kadaşı. ile beraber is aıı\ıula l(eQ

mistır. 
Halil Köprüden Tarl~a • 

mı:> vıı doğ"ruca sevgilisinin eviıw 
gıderı* !kapıyı çalmıstır. 
İKİ RAK!BL'l' KA.RŞILASMASI 
Kamyı Nebahatin yanında bu -

hınan kızlardan Duhter açmış ve 
onun ~yrit:ıbii halinden ŞÜphe • 
!enen Halil sür'atle içeriye ıa -
ral< d06tunu; gı.cedenberi orada 
bulunan raki.bi polis Hayri ile be
rııher rormiiştiır. 

Halil hemen Nebaiıatin iizeri.M 
hücuma kalkmışsa da bu sırade 
birdenbire HaYTi taıbancasıru çe
kerek 4 el aıe. etmi;;tir. İlk kur • 
ııun üzerine Halil 2 - 3 metre ile
ri<W<i "'*ak luıcıısına ~ ft 
kaldırllWI bnlar içinde ~ 61-· 
~--tür 

Dil\er bir kurŞUll d2 Ilıuhı.I 
k.arn.ndan yaralayıp içi:Dıık bl • 
ınıştır. ı 

Bulgaristanda Türklere rahat yok 

Galatasaray polis lınerkezinin 
Kal•·oncukulluğu mürettebatından 
1297 numaralı Arap Hayri Aydın 
oğlu adında bulunan Nebahatin bu 
yeni dostu; evli ve iki çoeuk ba
bası ohnasına raı..'men işvebaz ka
dına rabucak ı:önlünü lcaptırlllJıl. 
bazı geceler onunla beraber kal -
rai!a başlamıştır. 

Diı':cr taraftan Halil de bu yeni 
rakibini iıabcr alarak sevgilisini 
birkaç defa sorguya çt>krnisse de 
Nebahat ~i idareye ve her ikisini 
birden oynatmağa muvaıffak ol -
muştur. 

KATİL NE DİYOR? \ 
Bu ini cinayetinden sonra ... 

ruca ka.rakola ıtiderek r--' t;a., 
bancas.ını ve .kendi.sini tedlm ecı.. 
Arap Hayri çok ımüteeıısır ve ~ 
ikin bir halde muharririmizıe -
ları söylemiştir: 

(1 inci sahifeden devam) 
liımal "<eritmektedir: 

Son bir kararla Bulgarisiandn 
miikim Türklerin giineş ba1f ıkt3n 
soııra sokağa ('.ıkmaları \-'C .:tAat 

20 den sonra da ışık yakmalan 
mcdoluumu~tur. 

Zaruri •ebepler tahtında hile bu 
karara muhaiif harekete mecbur 
!<alaıılar derhal yakalanıp akla 1 

gel11icz i~kcııcelcrl.! JÖ\"Ülıuekt•!· 
dir. ın1 yılından sonra Bulgaris
tanı tcrkcdiıı tekrar llıılgarista•ıa 
dönenler de )aknlanarak en ağır 
r<·za lar:t carptırılınnk tadırlar. 

'j üı·kiyedcl:i nkraba~~!c ıncktu)l- 1 Jn,au llulgarl\laıılı 1urk!cr >ıkt 
bir surdtc takıp cdiltlik!crindcn 
UH!VZUU L Tıis ınektupta Buig:aı·ı!'~ 

t •ınlı ırk<ln~unız knrdcı..;iııc ce\·ap 
vt.1 ııneın,•siı~i bildirnıckte ve c\'ıl)- 1 

tİ)cl •·ok fonad r. i~tc bu saat ,a. 
ğrz. Bir ı-ant :;onru n"' olncc.gunız 
m:ılünı değildir.• demektedir. 
"-- 'GİZİSYO. • 1 E\·RtNi llı\l'IR

LATA.' BİR İŞKI::. ·c E! 
Diğ:er 'taraitnn Bulgar n.cznli -

mine küçiik bir misal olan ~u uka 
da çok şa)·nnı dikkattir. 
Razgıatın I~ınalı kö>ünde otu

ran Ali j,ıniııde bir Türk mual -
lim; geç 'nlerde bir gece vııkti e- 1 

vinden kaldırılmı ve kışla~·a gö
tiirülüp zalimane d<>viildükten >On
ra parmakları ara:.ına dcınir çu-
1,tıklar ı.onup eli sıkılnıak sııretile 
bir engizisyon işkencesi yapılmış
tır, 

Razgratta bir Tiirk sarrafının 
diikkilnı hasılıp 11 kil·J altını, bir 
Türk kunduracının da y1"l:ırdır 

alınterile biriktirdiği paraları gas
bol:.ınmuştur. 
BULGAR - ALi\IA, ANLAŞMASI 

Sof)·a 2t (A.A.) - Ne~redilea 
bir tebli~de Alman lıe) eti nııırab
hasasınuı llulgari. tonla, her iki 
memleket için meınııuni) ctbahş 
neticeler vcrrn bir itil3fnamc İln
za cttıı;.ni iıildirmektedir. l'llüza
kcrat altı hafta sürmil tür. 
Bl"LGARl.AR YU •. ANl.IL.\RLA 

DOSTLU}{ İS'l'İYOR 
l\fir gazctcsi1 l:~unan go.zct.cc:iltr 

rinin Sofl ayı zİ) arctiudt.."11 balıse
derkcıı di)or ki: &nlkanlılarııı 
zılııu elinde artık bir dcj:işiklik 
JıasJl -::tlmu tur. Tnnınnıış ı·uııan 
şah~i,·ctlerinin Sof~ U)''J ziyarl'ti 
lıuna bir delil tc<kil eder. llugün
kii Yuuanistanın banisi olan \.'o
ha ı · lllctaks.ıs llulg;ır ınl~ıılerin
dcıı bahsederken, kendisi Bulgar 
dc\"lct udrunı olsaydı. hugu~ıkü 

ulgar de !et at• mları gibi hare
ket ctmcgc nte«bur olacağını söy
lemiştir. Demek ki Bı:h:ar mille
tinin biraz d~ giinc,c ıl ti acı ol
duitu tasdik cdilıncktedir. Diğer 
biıtün kont ularıınız da b:::ınu nn
lanıışlardır.• 

Dne gaırtesi de şunları yazı~·or: 
.iki memleket ricalinin Bulgaris
tanla Yunaniştan aro mda miis
bet neticeler .-erecel· daha sıkı ve 
fn)ıdalı iktı•adi münnsebetlcri ge
ni~lctn~e~·i arzu ciu1eleri, her iki 
huafııı hüsnüniyetiue deliı!et e
der. Fa)·dalı bir iş için hüsnüni
yet ve saminıi arzu bulundukça, 
neticeye sür'atle eri~ıuek pek ko
laydır .• 

Fakat bu sabah bir tesadüf iki 
rakibi kar-ılaştırınca is tama.'llile 
ımedana ~ııkmıs ve mukııtlder foci 
alnbet vır..rn:ı ı:ıetnı?ştır: 
ANANIN HİSSİKABLELVUKUU 

Er~nköyl.indco oturan ve üç o~ 
bus alıfüi olan Halil bu sabah 
erkenden kalkmış ve annesıne İs
ta: bLla r:eçece.l!ini soylcmiştir 

•- Ne yaptıj!ımı bilımiyor~ 
Ani bir asabiyete '.kurban oı.ı.... 
Bütün hayatım söndü.. Yazık ~ 
rulanma!.• 

M üd.deium :.ım1 muavirıl<!r.iodell 
Necati, Taksim 11er<tomiseri K-.ti. 
'komısc.r Mti'ıittin ve komiser T_. 
fik tah!<ikatla .meşı?U.l olmllslar ,.. 
Adalı namile manıf Nebahati sar-

ı ı?UV a ı:ekıMişlerdir. 

ASKERLİK İŞLER l 
Ka<. ov şut>eSinden subay yok-

1 ıa ılfi.nL. 
1 - Ş~be izde kayıtlı yedı.k 

s· ..ıav ve me •• ~rların 1076 sayıh 
k.:ırv.n mucibınce yapılacak ı:nu -
tal yoklamasına 1 haziranda baş -

ıp 30 hazıran 940 da oon verile
ce tir. 

~ - Su"ayların ı:erCK ~ fus ve 
ııer 1< vr ikal;ırının görubnesi ve 
baz. rnal.'..mattl\ tebliği zarureti.Ho 
bızzat l n:lamıya gelmeleri ica -
-bettı ı -Oen İstanbul dahilinde ol
duğu halde yokla:rruya gelmeyip 
yazı ile bildirme1!i ıtiyat edinen -
!erin yazıh yoklamaları maksadı 
temin edcmcdi~nden bu sene i<;in 
hüküımsüz addedilecektir. 

3 - Şuıbe mıntaka.sı haricinde 
mu•·a:kJı:aten bulunup haziran ayı 
içinde şubemize müracaat edemi
yecck olanların yoklamalarını. bu
lur.. ıkları mahallin şubesine mü
racaatla yaptırmaları . 

!arı ikainet ihn · ®erile müracı.t 
e1ımeleri. 

6 - Yoklamaya gelmiyenler 
hakıkında yine 1076 sayılı kanuna 
10 uncu maddesirun tatbik edile • 
ceği. 

7 - Yoklamaya ııelccelc eme.kli 
ve ihtiyat bilıJmum subay ve me
murların yı;kanki maddelerle i• 
tenilen vesailcten başka bir defa
ya mahsus olmak üzere ı:na:ı.ııa 
Dl'Üst : ak ık.iıınselerinin nüfı.ıs cüz
danlarını da behemehal ııetimıe • 
!eri, ııetirmediMrleri takdirde yok
l11maya gelmem.ia addedllı.ceklerl 
i.lıin OlUlllUI'. 

• 1 •• ••••••••••• ••••••••• 
Ha!ılah ziraat me!rtebinden: 

Gür' et birinci kuıJvet 
4 - Yoklamıya n"fus cüzdanı, 

terhis vesi.kası veya dil!er asker! 
vesaik ve ihtisas diplomaları ile 
l(eçen y lamada fotograf i .tenil
di~i hakk vl'.'mıemis olanların iki
şer fotoı:rafla müracaatları. 

9000 kilo ve llOO lira muh aıınmea 
bvmetli marot, 200 kilo 60 lira n8' 

hamrnen kıymetli benzin ve 100 
kilo 20 lira muhammen kı:vmetli 
f!,az yaj!ına ve 550 'kilo 301,5 11.ra 
muharmmn kı)'metli mııi>ileol 
B. B ve 200 kilo 100 lira ~ 
men 'k}~ili md:ıi.leol C. 100 lı:ilı9 
50 lira muhammen Jtıyı:netli ıınw 
yağlarının t.emdiden ih•lesil)lie 
iste{li cıJınıadWndan pazarlıkla 
ihalesi ~7 JTIJlYIS 940 pazartesi ııü
nü saat 11 de melctE'J)te yapt.la -
caktır. Şartnamesine ~ la
teklilerin yiliıde yed! boc;ıık • 
P<>Zito ile belli AÜD<ie Halkabda 
mı.ktepteki k.oım.izyona müracaat
ları ilıin ohınur 

(Basmakaleden devam) 1 
Amerika • e Kanoda sanayi 
merke:1Ierinden de istedikleri ka
dar motörlii ve zırUı vasıtalarla 
tayyare temin edebilirler. Bu iti
barla hasıınlarına her cibetçe Ia
iktirler \'C denizlere de bikir,t bu
lundukları için daima bu fütün -
!tiklerini mulıafaza edeceklerdir. 

Ancak, bizim ~nhsi göriis ~e 
kanaatimize göre mütt~li~ ... er ic:in 
artık yeni bir devre gehııi~tir. Bu 
devre cür'et. cesaret .. lreliınelcri 
ile hulasa e-Jilebilir, Yani, lııgilte
rc ve Fran'a için artık mukabil cü.r
et ve kan dökme devri gelmiştir. 
Hasıma a~ni ~·e hatta daha a~'lr ve 
oy;,ak silıihlarln muk~bele etmek 
g~ı~ktir. İntizar, n7. zayia~ vermek 
endişesi bcııdan böyle lngiltcre 
ve Fransanın değil, dü~maıılarının 
kaygısı ve tedbir mevzuu olmalı
dır. 

Cas:ırett, fedaltilrlığı, feragati, 
vatanpervefliği nefsinde mezceden 
her kudret için bütün bunlarla be
raber azami rizki de ortaya koy-

tan.kın içine atlanıak, eına mam 
)ıj;'lllak da beşeri kudr.t'lin dışın
da değildir. L i~ekinı de, şinıdiye 
kadar but .... n ıni.!'talleri cörülnıemiş 
değildir. 

;; - İstanbul haricindeki iUbe
lerde kavıılı olup haziran· ayı için
de muvakkaten vera hastalık se
bebile Kadıköy mınta.lı:asında bu
lunacak subavların dördilncü mn.d
dedeki vesaikle beraber oturduk
ları uo:ııntaka emnivetinden alacak-

Yerine göm yüzde elli fedakiırlık 
ve zayiatla en müthiş zannedilen 
maddi harp cihazlaı·mı bile )·cue
cck bir in!-ian iktidarı , . .c enerjisi 
harp sahalaruıa ikame edilebildiği 

~nş:ı:ri~::~f~c~~ ~:r~: r:u~~ KA"' G'-J I TCJLARA ... _. 
laka •iinüg elinde bekliyen mil- Jf 
yonların olacaktır. t 

Onun İçindir ki en büvük kuv- Ambalajlık iade gaz.,tc kifıtlan bundan böyle mötemıucı. 
vet cür'ettir.. de:U.,kte .bir kere verilmeyip doğrudan doı{ruya iclarem.iz tarafındaa satıhta çıbn-
daha kendimizi Jın!· Iı buluyoruz. lacaJ..tır. 

Bizce sinmek, sinere~ mukabe- 500 kilodan aşağı olmamak iizare talip bulıınaııların her hafta 
le etmek yerine atılmak, atılarak ı pazarte•İ günleri sabahleyin saat 9 - ·11 ara9lnda gazl'lemiz idare 
ma:;:lüp etmek günün prensibi ol- müdiirlüğiine müracaatlan. 

mu~tur. ~=:::::;;::;~;:;;;;;;;~;;;:=;;;~~~~~;i~~;;:~ Bu bakımdan İngiliz imparato-
runun nu!kunu böyle bir hareket 
safhnsının başlangıcı telakki et -
mek yerinde olur. 

ETEM İZZET BENİCE 
1 1 •• 1 ••••••••••••• • ••••••• • 

BUGÜN 
.M.ELEK'te 

Güzel - Eğlenceli - ZeYkli a.ır. .,. 
heyecanla dehı Fransız filmi 

mak. gerektir. Kaybedilmek tehli- -
kesi olmadan hiçbir ey kazauıla- Z*rcvi ve elli lıallatıklan ı KAFEDÖPAR S 
mı;~ b.-it buat mücadele ve da- : Dr. HayriÖme~ı 
,·alarmda hile bu esas hakim olur- 1 . _ 

, Örled<" sonra B<1oil11 Aiacamll ken milletlerin hayat da\ a ve 
mücadelelerinde bunun aksini na- Ul'fl.i'.nda llasanbc1 aııarıım..,. 
sıl tasnvur etmek mümkün olur. , No. 33 Telo.fon 41358 · 

# ' BUGÜN 
SAKARY~.DA~ \ı 

l 
Beyoğlunda son defa olarak 

Baş rollerde1 Komedi Fransez artistleriadcn 

VERA KORENE- JU LE' S BERRY 
A~"rıca METitO JURNAL ea son harp halterleri 

Bugün •aat 1 ve 2.30 da teazilitl ı matineler. 

S A R A Y Si ne mcı sıada 

Sinema yıldızlarının en sevimi.isi 

--
Yüzde yüz emin adım, en az zayi
atlı adım ve behemehal mu\'affa
kiJetli adını, dokuz nıa: .. ısın geri
sii'ıde kalınış ve onun yerine yer
ma, ('ıkına, kan dt,,~'-me, sıçrama, 
yayılına, cii.r'et,. ilerlcn1e, azim, 
irade, güyen ve in:ın s~-..lıaları gel
ıni!itir. 

Tarık öfdürücü bir ,·;ısı!ııdır, 
fakat, insan İ!"ad~i_ ve insan azmi 
tankdan daha kııvvetsiz, daha ol
düriicü dc;:ildir. Yüz neferin üze
rine '1hlan bir tank kar.jı"nda &- ' 

GEBELüTTARIK ı 
A N N A B E L L A' Y 1 

En son yarattığı mevsimin en eğleneeli ve ea CB11h 

Oğluma K A R 1 Arıyorum CASUSU 
F~an ıztıı kop) a ı ~ 

ğer bn nefeı;ler b;•bir tahrip Vll.'II· VİVİM"'E F:•JMANCE • 
tasına sal!.lp değillerse bile bu tan- ERİC von S'IT.OHEİM ! 
kı kendi hücıımlarile ve yarı yan- 1 illv ten: GİZLİ DÜNYA \ 
ya znviat vererek batta durdura- Biıvük keslfler filmi 

Şen ve neı6s koıaedisialıt mutlaka giir:ünib •• 
Bir ati< seyalıatlıade, NeT yetk.. iniçre.. ve Pıırla 

İlaveten Fransısca söz Jü bir ıalitta romaaı 
şAJU.J ŞAN - CANİLER PEŞİNDl!l 

Ayrıca: FOKS .nnıNAL en son harp ve düaya hd o 1 d 
Suare t 8."5 de her 2 film bird• 

Ba:üa saat 1 ve ?.l8 ela teasilltb matineler 
l•ilirler. Nihayet, tonk da in.'<an 

1 i;::aj~§~ii:liiiiiııiiii!iiııımımm .. .._ 
elile idare olunan nesnedir ve •-==========:::.·==============::ı: 



'-1 ON 'I' S t;O-& .& •-25•""9-ıttt 

IRKIBIZ, IAZIMSIZllK, MİDE BUllNTI ve BOZUKlUGUNOl, BARSAK 

TEMBELLltlNDE, MİDE EKŞitlK ve YAHMALARIMOA em0:i.i~~u~:.n·· MAZON MEYV A TUZU 
, 

Müferrih ve midevid.ir MIDE ve BARSAK.LARI temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON iııim ve HOROS markaııına dikkat.--"""' 

lstanbul Golf Klübii Ana Nizamnamesi Fatih Birinci Sulh Hu- Toprak Mahsulleri Ofisinde~ 
kuk Hakimliğinden : Peşin para ile ofis tarafınöan mübayaa edileceği evvelce :.po;u 

LKLÜB"ÖN ADI VE MERKEZİ ' 

- Xlübün adı c.İSTMQfüL OOLF KLÜ'Bti'. <lİİI'. İdare merlre
:ı:i İstanbulda Maslakta kAitı Klüp binasıdır. Klübön merkezi idare 
bey'eti tarafından d~tirile'billr. Kfübün şubesi .,oktur. 

2. KLÜBÜN MEVZUU VE GAYESİ 

'Beynelmilel bir 6P01" olan Gol:f oy.ununun tervici, !ı:)üp a-ınm 
-1ıı: bir bakle l!Qlf ~l imlı-Anmm temini, henüz 
,..ıar arasında oYUilUD tamimi ve bümiyenlere talimidir. 

a. nOBCN MtiEss.ls AzAsı -~ · 
J!J.ül:ıiilı mles.sis azası aşağı.da isim Ye büYiyeUari yazılı !dm-

• 1 •dlr: . • . 
Be,JJar: 

- 8ir &ghe K'natclıbull - Hugessen, Ineilterenin Tmıkiye 
Bil:1& elçts:i, ~ ııefarethanesi, ANKARA 

- The Hoı:ı. Jobn V. A, Mac Murray, .Ameı::ibnın ~ Bü· 
1ük ..ı.c:ıs;, A=!rikaıı ~t2ıanesi, ANKARA 

- Re:ıııt Kerinıol, Hikmet <Afeı: Ki:iskü, Tü1ü!ıcü Mehmet ef. 
&** No. 2 Çlft.elumız - Kad'.>lriiy 

- J'obn Wilson" iKernick, Hali.Sar Gazi cadde&i 293. Nhnet aııt. 
l9ıı. 2., S1ŞIJ - t.s'I'ANBUL 

,_ Henry Arnold, Sokoni Vllkum Corporation, 4.ancü Vakıf Han, 
lSTANBUL 

,. Tabiiyet farln.ııözefilmtkıizrn medeni hukuka sahip '?lan ve 18 
.-mı kınal eylemiş buhınan heıtı:es ~ıoda madde 5 ahkiıım.ına 
.... !! Ji intihap edilmek prtile ldU.be aza olabilir. Klüp azaları 
1~ IJMIVak'.kat ve fahri omıa.k üzere üç 81Dıfa ayrılır. Daimi -.e 
'""WDQ an ha diye tefrik edilir. 1stamıuı 'ril.Ayeti dahilinde ımıkim 
~-nlar daimi iza 'Ve :l.rtanbul viliiyeti dahil.inde muvakıkaten bu
),....,ıar misafir ha ııı:fatile laıy!tlarını talep edebilirler. Fahri ha.... idare hey'etinllı müttefikan vereceği arar ile tevci:h olunur. 

1. İNTİHAP VE İSTİFA ŞARTLARI 

Madde 4 de musarrah l&rtları haiz bulunan hüsnühal sahlbi 
... fert klübe aza ohna.k ta!Ef:>i.nde bulUIJJ!IJak lıgkkmı haizdir. MeUdir 
'_.uan haiz olan kimse k:l:üo basından biri taralfından tahriren tek
.lif w di~r bir jza tarafından viki teklifin teyidi icaOOder. Bu 
ı.sıtıııd mfuacaat, iltlüp Rzasınca. talı.kikat icrası -.e icabında müra
caatın kabulfr«!eyhinde itiraz df:rıneyan eylemelerine :imkiln l:ıah

tetmek üzere ltlüp binasında bir hafta müddetle askıda bırıkılır. 
iBu müddet hitamında, viki talep ilk içtimada nazara alınmak üze
ıe ıclare Hey'etinc sevıkolunur. İdate hey'eti, kararı hakkında bir gü-
118 esb&bı mucibe beyanı mecburiyeti olmaksızuı talebi kabul veya 
...ı buauslarında tamamen serbe5ttir. Bir talebin kabulüne dair i<a
ııann ittifak ile ittihaz edilmesi şarttır. 

6. lzıvJan birinin Jtlüp içinde veya dısında harektltı idare hey'e
tııı.ce ftYa lzııdan on !:kisinin tahriren müeyyet kanaatince !Qübün 
.tat w menfaatini muhil mahiyette görüldüğü takdirde idare hey'
eti bndisiDden .istifasını talep etrniye .salıihiyettardı.r. İ:bu istifa 
tnsı.yesinden itibaren bir hafta zarfında imia etmediği halde, klüp 
lzalıjb. sakıt olacaktır, şu kadar ki, sureti malısuııada içti:maa da
"'8t]e ln'lkad edecek bir celsede hazır bulunan bey'et Azasının en 
112: sümsanının reyi Wıi.k olmadıkça i.d.are hcreti tarafından tın 
karar verilmiyecektir. 

İdare hey'eti ihrac kararı sebeplerini izaha mecbur değildir. 

ıtlüıı AzaIWna intihap edilen her kimse re'sen ifbu ana nizaınna
ıme llhkA:mına tamamen kesbi ittila etmiş ve bunu kendisini ilzam 
eder ı:ııalıiyette olarak kabul eylemiş addolunur. 

'l. UMUMİ HEYET 

Hey'eti ummniyeyi klübü.n daimi izalan t*"' eder. Omuml 
liey'et her sene 31 llkkinı.m tarihinden e-vvel idi olarak içtima e
der. Klfrp lzalarının en az ~ birinin talebi veya idare hey'eti
ıdn pterecel!i lüzum üzerine aınum.i hey'etin fevıkala<l.e içtimaı 

IJl<dedllir. Umoımi hey'etin fnkaliıde içtim.alarmın mevzu ve .gaye
si duet makımıına kaim ilfuıda tasrih edl.lecektir. Daimi lzalar, 
ıgmımıt bey'etin Adi veya fevblide içtimalanna, içtimaın ııünü, 

aati, mahalli ve ru:znamesini mıallen ve içtima l{Üniinden en az 
:pedi cıin evvel asgari ilti ııazetede intişar edilecek ililn vasıtasile da
.et olunurlar. Hey'eti umumiye içtim.aıınn hükfunete i:hban mecbu
riyeti ayni zamanda içtima ıününün taliki halinde de mevcuttur. 

•' llk: davet üzerine içtiırna ederııiyen umu.mi hey' et tıopJ,..ntısı geri hı· 
r.ıclır. Bu takdirde, ııeri l:ıırakıhna sebepleri, yeni içtimaın ~ ve 
ııaati ile mahalli, nızrumıesi ile beraber ve içtima ııüıı:ilnden en az 
üç Riiıı evvel :lki gazete ile ililn olunur. Bilcümle bey'eti wnurniye 
:içtiınalarıntlan hilldiınet haberdar edilecektir. Umumi h<'!y'et içti
malanmn bir defadan ziyade geri bırakılması caiz değildir. 

8. HEYETİ UMUMİYE içTİMAI 

İçtima ltlübün reisi veya (varsa) reis vekili, yolma idare hey'
eti reisi tarafından açılır. :kti:mada nisabı ekseriyet mevcut oldu
ğu anlaşıld!!ktan sonra ~imaı idare ~ bir reis, bir reis vekili ve 
:iki katip seçilir. Umumi hey'etlerde damı.! izalar ya bizzat hazır 
bulunur veya içtimada bulunacak .klüp iizalarından birine reyleri
ni vermek suretile ~endilerini temsil ettirirler. Ondan fazla reyin 
bir azaya tevdii caiz değildir. Bu llUretle gerek bi%Zat hazrr bulunan 
ve gerek vek~eten temsil olnnan azaların adedi içtima nisabını ta
yinde esas ittihaz edilir. İçtima ııl -;ahı gerek asaleten ve ııerek ve
kil.eten ltlüp azasmın en az yüzde yirmi beşinin bulunması ile hasıl 
olur. 

9. Umumi hey'et ictimaında yalnız ruzmrmede mevcut bususat 
milzakere olunur. Ancak klüp azasının en az yirmide biri tarafın
dan müzakeresi istenen hususatın ruznameye ithali mecburidir. 4-
bu nizamnamede y1",Zılı istisnalar hariç olmak şartile umı.ı.mi içti
malarında kararlar asaleten ve vekaleten hazır bulunan 3zaıun ek
eeriyeti ile itb1:ıaz olunur. Her aza yalnız bir reye sahiptir. Tesavii 
arfı vukırunda reisin dahil olduğu tar.af tercih edilir. 

ittihaz edilen bilcümle kararlar 1<lüp azaları ile sair kimselerin 
ma1Umu ohnQi<. üzere ltlüp binasında talik edilecektir. Umumi 
~etin müzakere zabıtları reis veya reis vekili ve kdtipler tarafın
dan imzalanarak h:ıfzolunur. Umumi hey'etlerde ittihaz eG. Iecek 
mukarrerat karar""eklinde tanzim.olunarak ayni 1111retle iınzalanarak 
hdzedilir. 

10. UMUMİ HEYETİN SALAHİYETLERİ 

A) Ana nlı:amnamesi tadil eylemek, 

B) Müteakip sene için klübün bir reisi -.e bir reis vekillııi inti
hap etmek, 

C) Geçen sene hesaplarını tetklk ve tasvip etmek ve gelecek se
ne bütçesine ait taho:tlnatı tetkik ve tasvip etmek, 

O) Klüp azasından veya hariçten bir kimseyi veya kimseleri 
klübün ııelecek sene hesabatı için ınUrakip tayin etmek, 

E) İdare hey'etini intihap etmek, 
F) Klübü feshetmek. 

Kfübün ana nizamnamesinin tadili için. içtrmada klübün dai
mi azasının wsfından bir fazlasının asaleten veya vokiıletcn hazır 
bulunması meşruttur. Nisabı ekseriyet hasıl olmadığı t~dirde ana 
nizamnamenin tadil hususu, tali'ki müteakip yapılacak içtimada ha
zır bulunan iıza adedi nazarı dıkkate alınmaksızın müzakere e<li
lebilir. Tadil kararı asaleten veya vekaleten hazır olan azanın üçte 
ikisinin reyinin inzimamı ile verilir. 

Klübün )<endi kendini feshe karar verebilmesi için içtimada da
imi Azanın en az üçte ik~inin asaleten veya vekilleten huzuru şart
tır. Bu suretle toplanan uımumi .bey'et içtimaınd;ı kararlar asale
ten veya vekilleten hazır olan azanın sülili;anının reyi ile ittihaz 
edilir. Bu usul dairesinde yapılan.davete ra~en ekseriyet hasıl ol
madığı takdirde i.k:inci içtima için alelusul yapılacak davete icabet 
eden ha adedi ne olursa olsun fesih keyfiyetinin müzakeresi ve 
karara raptı caizdir. Bu içtimalarda hü.kUmet komiserinin huzuru 
şarttır. 

Klübün feshine karar verildi~i takdirde, umumi hey'et tarafın
dan ııyııi ictimada intihap olunacak en az ?ki tasfiye ırnemuru (liki
datör) tarafından ve mevzuatı kanuniye dairesinde icra edilacekt;r. 

TaSfiye neticesinde ltlii.bün bütün borç ve roükelli'fiyetlerı 
ödendiıkten sonra bakiye kalacak ohırsa, bu bakiye umınni hey'et 
tarafından ittihaz olunacak karar dairesinde İstanbulda müesses 
ııpor veya hayır cemiyctlerinrlen birine verilecektir. 

( Devamı yarınki nüshamızda ) 

M>"1ınıet Sadık ve Örnerin m~ len afyonlardan bizzat veya bilvekale İstanbuldaki afyol'I ııarlll . 
tereken mutasarrıi oldukları Fa- malını teslim edeoniyecek olanların, ırnallarını aşağıdaki saf il• ıe5 
tilide Mimarsinan namı diğer biflerindeki T. C. Ziraat Bankası ftllbe ve sandıklan vasıtas 
Kumrulumesçit yeni Kocadede edilebilecekleri föin olunur. • ~ 
mahallesi eSlti Kalaycı yeni Fatih 1 - Afyoıı!ar sahiJ>l,eri tarafından sandıJtlanmıs oldU~e si 

. . . .. . kendilerine en yakın bulundukları T. C. Ziraat bankası şube :ıJı5ııilj 
caddesı eski 3, 3, 3 ~errer ~Dl !arına teslim etiilecektir. Bu sandıkların üzerine (Toprak ~aı51 
21, 23, 25 No. lı .ıayrı men'kulun ofisi İstan'lıul şwbesine teslim edilmek üzere T. C. Ziraat b esli11' e' 
suyuunun izalesi hakkında :teman, tanbul ŞU'!ıesine adresi yazılacak ve malın mahrecile berabel" ~ı3cııl<:J; 
Nusret. 'RU!kiye, Aliye ve Ahdül- ı den~ intihap edeceği bir marka __ da sa~dıklar üzerine -.;ır t~'~:ııı 
kerim Hadi aleyhlerine açılan da- Aynı mahreçten hır şahsa aıt !11uteaddıt. sandıklar bulundu~ıelif o . 

ad W< t Mı ı;lı '.! Abd··ı _ bu sandıklar aynı ırnarkayı hamil olacagı gıbı sahıpler1 ın dil<k3t 
v a ame g 1 me 18 u b sandıkların birbirine benziyen markayı taşımamalarına da _,. 
kerim Hadi'ye ilanen vapılan te • lecektir. ıifS~ 
"~ t • muh-•- · af dan Jıl"" ....,;a a ragımen ..... eınenın mu- 2 - Derununda afyon olduğtı beyanile, sahibi tar ın de ' 
ayyen bulunduğu j(Ünde ııehrıe • bankası şube ve sandıklarına teslimedilen bu sandıklar tahta~u Zif 
miş olduğundan bittalep mumtl • rek geçirilmek ~uretile çapraz!~~ tellenecek \re telin ikı u D' 
i!eyh hakkında ıııyaben muha - Bankasile sahil:ıı tarafından mühurlnecekhr. sası sil '8' 
keme icrP.Sıı;ıa ve 15 gün müddetle 3 - Bu suretle mühürlenmiş sandklar T. C. Ziraat Banve ban•., 
il. tı>bli t if h _ ve s~ndıkları tarafından Istanbul şubelerine sevk edilecel< edil"'"',ııtJ' 

anen. ga a51na ve mu a. nın Istanb-..ıl şubesi marifetile ofisin afyon deposuna teslıın besine. 
kemenın 11/6/940 saat 9,30 a tali- 'Ic. Jimde malın mevridile :mal salıibini!l ismi de İstanbul şt1 slj!!I 
itine karar verilıniş olduğundan dirilmiş olacaktır. Santilıkfarın İstanbulda ofis deoosunda ;.ı b 
bermudbi !karar yevım ve saati mühürleri bozulmuş veya teli kopmuş olduğu takdirde bu c sile t 
mezkCırda mahl;er1'eye gelmediği memuru huzurunda milşterken i.ınza edilecek bir zabıt varaka 
ve müddeti kanuniyesi zarfında edilecektir. . ,. tese!l. 

h 4 - Afyonların sahibi elinden itibaren Istanbulda !katı tiirl~ 
itiraz etmediği takdirde akkında yapılıp l;~deUeri tahakkuk ettirilinceye kadar yapılaca· hef ~ 
ııııvaben hükiıni verileceği tebliğ bal:ij, nakliye, sigorta, ham.maliye, pul ve saire gibi masra!lar 1~ı 
makanuna kaim olmak üzere gı- hibine ait olacağından Ofis hiç bir masraf te>.-viye>ine nıeeııur 
yap 'kararı ilanen tebliğ olunur. yacaktır. .,,,ce r,t 

940/229 5 - Ofisin İstanbuldaki afyoı:ı deP_Osunda iptidai ~eseH~e . ~ 
-------------- eksperlerı tarafndan yapılacak hikemı muayene netıcesııı ~.-ılı 

i 6 tr.nbul üçüncü icra memurlu- edecek mağşuş, hileli ve katıklı afyonlar Ofisce mübayaa'l' c. '/J 
ğıından: cektir. Bu gibi afyonlar, masrafı sahibine ait olmak üzere · 

Bir borcun istiflısının temini Bankası ehle sal ·ibine iade · ed!lobilecektir. ile 0 
i,.in haciz altına alıwp paraya çev- 6 - Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikemi. muayc!l~e"i ~ 
rilmesine karar verilen bir adet lilatı ticariye laharatuarında yapılacak kimyev.1 tahl:lin vereide 
Belçika malı tipo«raf mafuaa ma- ~y i mal sahibinin peşinen kabul ettiğini ve bu yüzden iJer e ııı" . 

T. C. !.iraat bankasına ve gerekse Ofise karşı hiç bir h:ık ". ı 
kinesi 27 mayıs 1940 tarihine rast- k ,. Lll" bede ·bulunmıyacaltını ve afyonların T. C. Ziraat B~.· · .. ~1<-ıı"" 
lıyan paıartesi giinı! saat oı;ıda anından itibaren Ofise kat'i tesellümü ve bedellerinin tah""'k fit'l. 
1stanbluda Ankara caddesinde pılıncıya kadar ııececek zaman zarfında afyonlara arız ol_acıt ı 
52/l sayılı Bürhanettin rnatbaasın- sair nakisc,.: n dolayı toprak mahsulleri ofisinin ve T. C. zıra~iJa"e 
d.<ı. acık artt11·ma suretile satıla • şube ve sandıklarının hiç bir mes'uliyet kabul etmiyeccl!ı 
ca.ktır. mal sahibine banka tarafından kabul ettirilecektir. . :ııc:ıSr 
MezkCır günde mahcuza kıymeti 7 - Bu ırnuamelt>den dolayı yapılacak her türlü hak~· ed 

muhammenenin yüzde ye'.miş be- mal sab 'bine ait olacağı gibi T. C. Ziraat bankasının tah:t e taV J~ 
şini bul"'1adığı takdirde 31 mayıs mal bedeli üzerinden alacağı yüzde bir nisbctind€ki tabS.il k':ısı b tJl• I( 

komisyonu da mal sahibine ait olacak ve T. C. Ziraat barı ·~ecif. ~ 1940 tarihine rasthyan cuırna günü baııka mal sahibine hiç bir masraf ve komisyon talunil etını. ŞtJlı". 
saat onda ayni mahalde ikinci art- ka-~ı 8 - 31 mayıs 1940 tarihine kadar T. C. Ziraat ban· fi5 d• 
tırnıa suretile satılacağı Hiln olu- sanruklarma teslim edilmis afyonlar miadında Islanbulda O ' 
nur. 1939/168 na teslim edilmiş ad ve itibar olunacaktır. (4014) 

KAHZUK 
MEYVA 

TUZU 
llEQ YEMEKTEN SONRA 
KULLANINIZ 
SIHHATINtZI 
KAZANIRSINIZ. 

Akyazı Askeri l(ereste Fabrikası d .. : 
Müdürlüğün e"ı.r1. 

Ai-yazı askeri kereste fabrikası 1940 mali senesi i0 indc Y3~1)1~~ b 
kütük ve 'kereste nakliyatını kapalı zarf usulile eksiltm_eY~ ~~ar~ 

1 - Kürt kırı~ı ormanı maktaıarından Kuzuluk koyu biJl 
tabr!kasına naklettireceği her cins kiitüık ve !kereste beS .. 1,JI 
mikabıdır. . &"' 

Beher metre mikfı.bına (580) lkurus nakliye ücreti takdi! ,.,~ 
muva~kat teminat (2175) liradır. . fabfı)ı ~! 

2 - Kerem Ali ormanından kuzuluk köyü civarın<lalo ıııett".ıı'~ 
naklettireceği hld bin metre mikap meşe !kütüğüdür. Behert tel"' 
kabına 1550) kuruş mıkliye ücreti ta1<:dir edilmiş muvakl<8 -o~"' 
(825) liradır. jstaS1 ııı 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrikasından Adapazar\t bil'~ 
na naklettireceği her cins maımul ve ııayri mamul kereı;te d.0 reli 1 

re ımikabdır. Beher metre mikabına (210) ikuru• nakliye uc }. 
edilmiş muvakkat teminatı (630) liradır. ;içte 81 

10 haziran 940 tarihine müsadif pazartesi ııünü saat. °,;' 8~rı f1I 
pazarında park ikanşısında fabrikanın yollama dairesın ~ rıiiıı<l: iı' 

Z A y i e!ksiltmelcri yapılacaktır. İstekliler kapalı zarflarını ihal.e ,1!~0rırıel' 
ı---------------1 avven saatten önce ikıcmıisyona vermeleri ve şartnamesını 

Malkara ilk okulundan aldığım 22 haziran 937 tarih ve 145 sayılı Dr. İHSAN SAMİ ~ ~Y.::,en::;l:.:e.:.;ri::;n:....::fa:.:b::r::.ik:::a:_m:.::.:ü:::d:::ir::iy!.:e:.:t:::in.::e:_m:::.:ür::.:.ac::a:::a::tl::a.:.;rı::.. _ _:(:..:4::.25:..:8~)--: 
şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini Ç!kartacağımdan eskisinin hükmü GONOKOK AŞISI 
Ol:ınadımn• bildiririm. (434.a) Ahmet oğlu Ziya Arda 

.,- Belsoiiukluğu ve ibtilatlanna 
karşı pek tesirli ve taıze aşıdır. 
D?vanyolu Sultaımıahmut 

Tüıbesi No. 113 

Sahip ve n~iryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE · 

Basıldıi! yer: SON TELGRAF Matbaası ·~\ 
;;ıs==="======,==============================:'====================~======================================================================~==="'':: ftd~ 

\ 

orl•t· et 
~ Sövalyelerden bazıları, sarayı sı- feklerle, tayyare topları ikinci bir ılular. Kuş uçurtmtıY el• f p'1 

Jıı bir tarassut altına almak, mu- Yazan: Rahmi Y AGIZ No: .114 bava' alanında faaliyete ı:eı;mek ü- larımızdan birisi yak.•Y:,.. ~,rs 

No.229-67 Yazan: 1\1. SAMİ KARAYEL 

Cem biran evvel esaret diyarından kaçarak 
Anadoluya erişmek istiyordu 

( Venedikli kaptan da, ayni kur
ıaulıkla hareket etmişti. Bir çalı
m.ma getirerek ikisi de meyhane
•en çıkıp gecenin karanlıklarına 
olarak gemiye gittiler. 

Şövalye casusları Süleyman 
Beyle, kaptanı adım ad1m takip 
ediyorlardı. Hele, bu iki kişinin bu 
akşamki buluşmaları oldukça ma-
aidardı. ı 

Süleyman Beyle kaptan arasında 
pn ve saatler tayin edildi. Ne va
kit firar olunacağı tahakkuk et -
mişti. 

Süleyman Bey, Venedikliye ce
miye binin açıldıkları zaman bir 
Jıısmı nakit ve bir kısmı mücevhe
rat olmak üzere elli bin altın ve
recekti. 

Sülevman Bey, gemi de çok 
•nrnıadı. İşi kararlaştırdıktan son
ra hemen karaya çıktı ve tekrar 
111~ylıaneye uğradı. Bir iki şarap 
J"UVarladıktan sonra, geç kalma -
on saQJa döndü. 

!'Nqade Cem, sabırsızdı, heye
can ıiıı;lnde I& mı bekliyor
itL .IBb .. ~ flSaret diyarın

'l!ilml!lillil:ftllna kavusmak 

Anadolu yaylalarına erişmek isti
yordu. 

Süleyman Bey, nihayet gelıniş
ti. Vaziyeti anlattı. Gün ve saati 
tayin eyledi. 

Cem Sultan sevinç içinde idi. 
Ellerini havaya kaldırİnış Alla
hına niyaz eyliyordu. 

- Allahım, küffar elinden ha • 
liıs e,· le beni ... 
Şehzade Cem ile Frenk Süley -

man Bey, bir cariyesi ve bir de 
nisancısı beraber kaçacaktı. 

Venedikli kaptan, bir gün sonra 
gemici elbiselerini getirecekti. 
Simdilik herşey yolunda gidiyor
du. 

Şövalye casusları, Süleyman Ve
"in ikinci defa olarak kaptanla 
bularşun gemiye gitnıesiqc mana 
verememişlerdi. Iforlıalde bu ha
reketin ve şehzadenin firar hadi
sesile alakalı olduğu kanaatine 
varmışlardı. 

Sövalye caswıları, derhal şöval
yelere haber verdiler .. Vaziyet mü
talea olundn. Ne suretle hareket 
ed.: lmesi lazım geleceği düşiiBüJ.. 
elü. 

hafız kuvvetleri çojtaltmak, bu su- zere talimat aldılar .. Çanakkalede se hepimizin gideceği ) ~;,r 
retle firarın önüne geçilmesine ta- D G 

1 
bir de hava müfrezesi tesis edildi. olacaktır. . . ı:ııal>ol jB~ 

raf tar oldular. on a n m a e ı• y o r Yeşil köydeki tayyare karargahına Delikanlı bu tekJıfı stıılıİ .. 'acı· ı 
Bazıları da, şehz:Weyi ürkütme- & tayyarelik bir avcı filosu konul- dü. Gerek AyastafaP?b<y ıı.o> g"OP' 

mek, ortalı~a dağdağa vermemek du. Antipaya, gerekse J\)ı b•Jıef li~el' 
suretile İ•in halli taraftarı bulun- Alınan tertibatta Çanakkale ü- varındaki gizli park~ ,~ f•' . ."ı~tl 

.. ı(~ ld•,... ., .. 
dular.. N 333 b b f b l ·ık d zerinde düşman tayyareleri gö • dererek bir kaç ~ , o b' 1 

Bunlar, Venedikli kaptanın li- 7 .san sa a 1 stan U a 1 efa rününce keyfiyet telgrafla İstan - !erini tatil etnıclerıP·• 91orıJl10;f' 
mandan derhal uzakla~masını is- dücman tayyareleri akın etmişti bula bildirilecek, fabrikaların ça- yerden dışarı çıkma:..n ~~~~j 
tiyorlardı. Bu düşünce galip geldi. Y lacağı düdüklerle halk evlerin alt dirdi. Kendisi ~c. şıı ·;p)et \;;ııı; 
Ve şövalye meclisince karar altına Cephelerden gelen fena haber- ı -Herseye rağmen muharebeye katlarına sığınacaklar, dafi topla- tini sürdiirmek ıçın gı ıı v.,101) 
alındı. ler Almanların uğradıkları boz- devam etmek.. rile makineli tüfekler düşman ha- mediği nüfuzlu J\ıı::: ııı11;1~tı' 

Sövalye meclisi, Savua kralına gu~lar artık uydurma resmi teb- Kabine toplantısından sonra bu va filosunu karşılıyacak, Yeşil - bulmağa karar ver ~dcD V't>" 
müracaat etti. Vaziyeti anlattı. liğlede halka yutturulacak vazi- kararı elde eden düşman istihba- köydeki avcı tayyareleri de bir ha- teubihler yaparak dıı~" t< .ıı 
Vukuata meydan vermemek için yeti kaybetmişti. istanbulda gün- ratı neticeyi çabucak itilaf dev- va muharebesi için hazır buluna- Alman artistin otur rıı"' 
Venedikli kaptanın derhal liman- günden artan sefaletin meınleke- Jetlerine bildirmiş, bir yıla yakın- cak, düşmana mukabele edecekti. şındaki otele geldi. üııi!0 
dan uzaklaştırılmasını talep etti. tin köşe ve bucaklarında acı yok- dır, Çanakkale boğazını dışarıdan Bu tertibat alındıktan sonra şe- Davustu kar~ılıY~11 ıısıı<' 

Savun kralı, şövalye meclisinin sulluğun derecesini apaçık ortaya abluka" altına alan İngiliz donan- birdeki düşman casuslarile aman- garson, delikanlının· ıuti•" 
talebini )<abul eyledi. Memurlar koyuyordu. masile hava kuvvetleri yeni bir fa- sız bir mücadeleye girişilmişti. ller _ Frav Lena)B 'lt ce' 
vasıtasilc Venedikli kaptan çal- Talat paşanın riyasetinde yapı- aliyete hazırlanmıştı. semtteki şüpheli insanlar toplat- veriniz!. 59ıı9y17

1 
, 

yaka edilerek geminin derhal li- lan bir kabine toplantısında harp 7 nisan 333 cuma sabahı. İstan- tırılmış, ic Anadolu şehirlerine Emrini tuhaf baş)< .,erd•· ,,,el' 
mandan uzaklaşmasını ve bir da- vazi:veti görüşülmüş, imparator _ bul ilk defa bir hava akıruna ma- IÜrgün edilmişlerdi. Davust İs - vaplandırdı, karşılı .. 

11
diif 

ha limana gelmemesini emreyle- !uğun harbe devam etmek için ta- ruz kalmıştı. tanbulda serbest bulunuyor, gizli _ Madam dört gu 
diler. . bam.mü! ve mukavemet derecesi Maltadaki hava üslerinden ha- faaliyetine devam ediyordu. Fa - donda yok.. ı~Pd-

Kaptan bağırıyordu: miinakasa edilmiş, bu müzakere reket eden yedi tayyarelik bir kat son bir badisc delikanlının te- Davust şaşırdı: .. ,.,e~~o' I' 
- Ne Var? .. Ne hakla? .. Hilrrı·ye- · · d k ılu""şman hava filosu şehrı"n u··zerın· - .,şmı arttırmag·a sebep oldu: .. ··pdıır acı·' 

Ve münakaşaların netıcesın e ap- "' d t gu ,, v tinıize neden tecavüz edi--orsunuz? d • ıldı de :varım saatlik bir cevelan yaptı. Avusturya karargaJıındaki hır- - Nasıl, or ·ıti? .11 ' karanlık bir istikbale ogru Y • yok mu? Nere•·c gı • r 
Vened).klı" kozu ka.-betmı"ştı". Al- Halk hu··•-··metı"n ilan• ettigı·· gı"z ~·lık b•dı"sesı"nı· ız" zetin" efs mese- · ' 0 tır· '"1 

' · rıın hızile ilerlendiği kanaatine va· "'u • ·~ " ~in haber bırakın•• bılbcııv 1 tınlar gitmişti. Çırpınıyordu. Fa- lenme tedbirlerine aldıns etme- lesi telakki eden Türk nmumi ka- ~ gaY b' 
rılmıştı k . . Garson Lenanın .kil . k•I Savua memurları gürültüye · elen, tayyareleri görme ıçm so • rargahı İstanbul polisini sefer • .,,., ti 

pahnç bırakmadılar.. Ne yapılacaktı? kaklara döküldü. Tayyareler şeh - ber etmiş, kas;ı hırsızlığmı becer- !atlı: . idU·· Ge( d~·· ·!!' 
1C81'tan bilmecburiye velkenleri Bir yıl evvel, İngilterenin yap- rin üzerinde dolaşWar.. Hiçbir mekte söhreti bulunan Tatavla- - Üç akşam 0 ı sat Ji 1' ~ 

kaldırdı. Akdenizin engfo sularına tığı münferit snlh teklifine yanaş- bomba atmadan döndüler ve gitti- hların şiddetli bir aramaya tabi adam, Madam LenaY şaii"' il! l~r~e 
pupava diişerek çekilip gitti. mamanın ne acı bir tezahürle bu- ler. tutuluşlarile bu hareket genişle - her velrdik. ~=pd~;.:: çıJı.•f ' 

Kaptan, i i anlanuştı. Liıkin, m ı- gün İttihat ve Terakki kodaman - İhtar mahiyetindeki bu hava a· tilmişti. nustu ar.. "' ~ı~ 1 
avini bıı haıeketin nereden ileri !arını bir çıkmaza soktuğunu başta kıw, o zamana kadar tayyarelerin Davusta, Tatavladaki sıkı ara- Madam bize: . 
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ıreldiğine bir türlü hükmedemi - sadrazam olmak üzere devlet rica- korkunç bombalarile de~etli bir mavı haber veren Hiristo, artık o - Ben bir dal"~ındnJJ1 "ıJ• ~t 
Yordu. li bütün açıklıiiJe görüyorlardı. tahrip neticesi tevehhüm eden semtte barınmanın imkansıdıgı· nı nüne çıkıyorum. ·ıııı••' ) 

G rrse gı ' .., 
Kaptana sonıyımJu: Maamafih, bütün h'lnlara rağ- Harbiye Nazırı Enver Paşayı ha- anlatarak şöyle söylemisti: ı gelecekti. e 1 giıı•.. v•· 
- Kaotan, ~oldu elersin? men kabine toplantısında verilen rekete geçirdi. Şehrin muhtelli - Oradaki evi bırakaİım kapi - lesin. Şimdi döne°(ve11a17'' 

IDevamı var) karar şu oldu: "oktalarına konulan makineli tü- ten .. Har 110kaia bir luu·.akol koy-


