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ETEM İZZET BENİCB 

alyanlar 
giltere il 

eniden Fransayı tehdide aş adıl r, 
ılan -a u a miizakereleri durdu 

iki Fransız fırkası muhasarayı yararak Dünkerek'e geldi 
ıdgaristandaki 
Alman akını 

lluigaristanm Alman seyya
hı adı altındaki 100,000 e ya
kın subay ve teknisyenle 
do)nıasının zararı hcrseyin 
başında yine ve sadece Bul
&arlaradır. 

~an: ETDl İZZET BE_:-ı~ 

~•ınşııımıı ve dostumuz Bul-
1\tqn ile aramızda ~on zaınan· 

bilha. sa bu dostluğun cm
~i cıddı .nıüna ebet inkişafla-
ıı lıa,ka bir vak'a ve)'a hiı

L_in ccr<'yau ctıniş bulundugu .. 
"iltnlanu.}·oruz. l\Iazİ) i acı '-'e
"ııı, lı tıraları ile geride bırak· 
L da ınillctçe ve dev:ctçe heı 
~nı unun menf~atincdir. 
;qnıızdaki dostluk 'c koın~u
~dar Balkanların unıunti \·a
. de lıİ\' şüphesiz Bulgari>!·

·~ 6ul;:. ristapda ecre)· an eden 
lcrc kar~ı olan alakanuı.ı ı 

lti~akıadır

- - -

Fransız topraklarında düşürülen bir Alman bombardunan tayyaresi Fransız Hava Nazırı Loran E~ ıak mtıvaffalıiyet gösteren 
pilotları tt lı rik ediyor 

---

ltalyanın verece" i 
karar bekleniyor 

Fransız gazeteleri, İtalyan talepleri etrafında 
müzakere kapısının açık olduğunu, Amerikan 
kaynakları ise İtalyanın bu günlerde harbe 

karışmak üzere olduğnu bildiriyorlar 

ltalya'daki Mısırlılar dönüyor 
Parıs 31 (H· ~ i) İtalyan ka- Ciboti, Korsıka isimlcrı yemden 

bines 'lin .al· ı:iınu yanara• içti- tekrar edilmektedir. 
nıa .ı \'E,Lccı:ı karad . ın ma u - Fransız gazeteleri, İtalyan ka -
veti ha _ ında mütak . ~ S<•d"' - binesinin toplantısından sonra 
oen ~.,~. ·- lr İngiltere' ve Fran- vereceği beyanatta neler söyliye
samn Ahr.a"''a ile celin bir harbe celH hakkında kehanet ~östenne - . 
tutul'tuf:u ~ sırada İte! anın na- me«Je beraber. İtalyanın öteden -
zik vaz;· etine isaret etmektedir. beri ileri sürdüğü talepler haılt -

Yüzlerce vapu~ müternadiyen 
olan askerleri lngiliz 

İlalvada muttefiklcr ve bılhaS6a ikın<ia müzakere volunun peklilA •rkaA. O edı•lme fe Fr"' a·a karsı hasmane tezahür- açrk oldu~u yazmaktadırlıır. 1 !erin arkası ke,ilmeıniştir. DV.n de İtalyada bundan başka mütte -
• Ron n soka.lı.larında duvarlara fikler aleyhindeki propaııandalar 

limanların 
"' t u •• muhtelif ren lcrde aL-;ler ~apış- da ihmal edilmemektedir. Nitekiııt go uruyor 

1 
~ırılmıshr. Bu alı !erde Tun_us_·, ___ <_D_E_V_A_M_I_3_ü_ncu_- _salıi_fe_de_J. 

hıu 1;;a)·retlere rağn1l"n, Bul 
•'-n diinya hiıdisclcri i~inde 
"lllkan antantı ınuvacclıt .ind~ 

lık adını \;erdiği si~ nsi ha· 
r tarz ve ta\ ı ını deği tirmr- 1 ---

'.~· Bunun Bulgaristann getı- F G ı · B • ' • d • ıd • • k • d ·ı • Dünkerk
1 Otob .. s, vapur ! Memleketteki fa~da ve\a zarar üzerinde 

1 ransız enera ı rıyo nan esır e t r ığı te zıp e ı ıyor -
. degiliz: İsabet ve~ a i. a. 
•iti hiıdiselttin miti ~· >C~ rı ı K l b ... .. . d ·ad ti. h h b' l . l -~.edeceği gibi Balkanfaruı u ve Q e OgQZl UZerın e Şl e J ava fflU art> e eTI 0 UYOT 
•ulhuna.]ıadiın olmak da ve tramvay ecnebi 

.•laruı azami menfaat hudıı- Almanlar 2100 tay1vare ve 5000 tayvareci kaybettiler 'ıiııde bulwınınk gerektir. An- J 
loıı zaınaıılarda Bulı;aristan-
"'e)an etmekte bulunan ~( f Lol>dra 31 (Husu i)- Tarihin 

kaydetmediği büyük ve muntazam l 
ric'at siındh·e kadar mnl'affaki
yetle tatbik edilmi~ bulunmakta-

n1uYorlar'-a. ınüre-ttehat bakımın- 1 
dan nıü~a\·atı ten1iu etnıiş vazıyet
tedirler. Her gecen hafta miitte -
fillerin havalardaki faiki~etini 
zi~· ade!eştirmek tedir. 

limanından i,tifadeye imkan bul- ,' 
nıu~tur. 

nıağa ,.e ı:eri çekilmcğe 
kalmışlardır. 

mecbur ücretlerine zam mütehassıslar 
• ınemlekctin1izde oldngu 

bizzat Bulgaristan H' Bal·. j 
r uınuıni efkarında da dikkati 

1 •lnıak vazhetindedir. Bun-

: "' . 
llulgar - Alınan anla~ma ı 

· lluJgaristana 30 biue ~·al<lll 
turisti '?elmiş bulunmasıırn 

L 11 yeniden Varnaya 40 - :iO 
"ldar Alman turistinin ııeime

' ~lİ ·aade olunması 
' llulgaristandaki Türklere 

tekrar kötü muamele yapıl· 
~ b~~lannıası 
Yfıyctleridir, Bulgar - Almau 

1lrıa ının mahiyeti buı:üne ka-
• •sınen taayyiin ve tevuzuh 
1 değildir. Bulgari<tanı Al -
~!Uriı,tıerinin doldurması i•e 
~•kıadır. Turist adı altında 
•ıstanı doldııran bu seyyah-

' Çoıhınım kurmay ve teknis
aQf ~•v oldukları söylendiği gi
d~ctrıstanın AJmanyadan R!Ü~ 

1 'Yeıı ınotörlü esliha ve ta~ -
11 •Inıakta olduğu da muhak
r. lli!Jıassa, Varnaya ,.e Ka-

. ~t .sahil şehirlerine yeniden 
~hın kadar Alınan turistinin 
• ~ ~tmeleri için Alman hü
a linın istediği müsaade~·e 

1~ r hükumetinin muvafakat 
1 Vermiş bulunmasının bil -

ı;;;ri ~ok dikkate şayandır. 
(/.) lrın. daha ziyade garp cep- -
~VAMI 3 üncü sahifede) 

~ 

~iT PAŞA'nıa 
hatıraları 

~ lBOOLHAMIT 
asıı devrildi? 
~ Paşanın hatıralarının 
~ kısmı birkaç güne ka
•tiyor. Çok yakında, bu 
~ann en heıı~canlı kısmı 

'1ıı lf_ıirriyetin ilanı ve Ab
cı~' :ıı,, '?•din devrılmcsi) zama

el' ,, llıttir. Bu kısımda mc ru
J h· tarihini aııdınlatan pek 

cı~ •ııı Vesikalar ı.ııtrciır. 
~ ~ Ju heyetanlı tefrikayı bir 

1 t~ ile kadar SON TEl.GRAF 
~f· ~ında okuyacaksınız. 

~-========-· 

dır. ' . 1 
l'r1uttefıkler bir çok lııt'alarmı 

Flandrde a,.ılan cepheden geri 
•;ekmişler ve Almanlar aldıkları 
her karı~ yere mukabil müthis za
yiat vermişlerdir. Al111aııların par
lak bir zafer olarak ileri sürdük
leri bu ric'at hareketi, hakikatte 
muharebenin müttefikler lehine 
netieelenınesinde n1üessir olacak 
bir hareket teliı!.ki edilmelidir. 

Fransı, ve İngiliz orduları ~im
di Som cephesinde yapmı~ te 
yapmakta oldukları tabşidat ile 
emin mevziler tutııuış bulunmak
tadır. 

Alnıaıı ordusunun tahnıini zayi
atı artık daha iyi belli olmakta -
dır. Harbe sokulan Alman tank
larından yüzde kırkı tahrip edil
miştir. Norveç ccplıcsi dahil ol
mamak üzere, 2100 Alman tayya
resi düsiiriilmü~!iir, Bu da 5000 
tayyarecinin ölün1ii veya esareti 
demektir ki, müttefiklerin zayia
tından iiç, dört defa fazladır. 
Eğe< müttefikler heniiz adetçe 

Alman ta)·yarelerine faik bulun-

Flundrdeki kmhe:l<rin müm
kiin olduğu kadar az zayiatla çe
kilınesino bakılmaktadır. İlkönce 
:yaralıları hiımil bircok gemiler 
lngi!i, limanlarına gelmiştir. Bu 
vapurlar volda Alman tayyarele
rinin hüruınundan ~:akayı kurta
ranınmıslardır. 

Donanma ve birçok nakliye ge
mileri Flepdrde müttefiklerin sa
hile erisen askerlerini İngiltereye 
çıkarmıy_a devam etmektedir. Ka
leye çıkarılan İngiliz bahriyelile
rinin miidafansı sa~·esinde, seferi 
lıuvayi külliye ric'at için Dünkerk 

.\Iüttefiklerin ha•a ve deniz kuv
,·etleri ric'ati kulayla tırınak içjn 1 

mütemadiyen faali~·ettedir. 
Dümdarlarla muharebe bütün 

şiddt'tile devanı etmektedir. Yiil · 
sek rütbeli bazı Belçika subayları 
Kral Leopoldiiıı emrine rat;nıen 
teslim olnıaınıslardır ve müttefik
lerin yanında muharebe ·e deam 
etmektedirler. 

Almanlar Flandr eephe•inde 40 
fırka, yani yarım milyondan faıla 
insanı ve zırhlı fırkalarının he -
men kiıUesini ileriye sürmüşlerdir. 
Müttefikler Belçikalıların teslim 
olması viizünden adet noksanını 
karşılamak i(in cepheyi daralt -

Diink~rk limanı, donann1anın 
bii~·ük çaptaki toplarının ateşile 
takviye edilmiş müstahlıem ordu
&iıbı ile deniz üstünde, şimalinde 
ve cenubunda muharebeler cere
yan eden bir kapı vazifesini gör
mektedir. 

Alman tebliğlerine göre Flan
drdeki büJük muharebeler, İngiliz 
Ve Fransız ordularının taman1ile 
imhası suretile neticelenmek üze-

- radır. D. N. B. ajansı, birinci Fran-
- sız ordusu kumandanı General 
- Briyo ile diğer birçok yük ek rüt-

beli zabitlerin Kasselin doğusun
da, Stimvurd yakininde esir edil
diğini bildirmektedir. Dlinkerk li-

(DE\l AMI 3 üncü "ahifede) 

EN so DA İKA 
Yugoslav kabinesinde bazı tat ilat yapılacak 

Roma 31 (Radvo) - Belı:rat si- ı 

yasi mehafilinde sôylendiğine ııö-

re dün, saltanat n öı Prens Polu ""' r!ar heyetı. kabinede bazı ta-

rivaset ıde t?plar.an Yuı:o 'a\ ailiıt icrasını kararlaştırmıştır. 

( Diger Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
-· -~---- ----

HarpAmerikada Romanya'daki 

Harbin ilk safhası · kapanıyor 
da pahalılığa r hey' etimiz 
sebep olmut 1 bu sabah döndü 

Şiınaldeki nıüttelikler ordusu -
nun cehennemi bir ateş altında 
İngiltereye "eçirilmesi için çalışı
lıyor. Dünkerk sahillerindeki deh-· 
<et verici muharebeleri İngiliz 
radyosu sö~·lc anlatı)·ordu: 

Bu dakikalarda bütün tasavvur
ları ve hay ileri ııecen korkunç 
bir harp oevam ediyor. Göklerde 
müttefik tay ·arelerle Almanla -
rmki biııbıı ine tamamile karışmış 
müblıiş bir hercümerç içinde ma
nevralar yapıyorlar. 

Büyük ibom'baların infilaklarını, 
denizden karaya tevcih edilen 
donanma ate~inin u~ultulu Eesleri 
karn;ıvor. Her metre çelik yağ -
muru altında kaynıyor. Bu vazi
yetteki harp siılhnesinden soğuk
kanlılıklarını hiçbir zaman kay -
betmeın.i.s olan kahramanların ge
milere irkabı devam edi}'()r. 

.Alınan hava ku»vetleri harp ge
mılerimi~n. karadan ve ha\'adan 

Üzerlerine yağdırılan ateş altında 
büyük zayiat veriyor. 

Müttefikler.J>ek müşkül şartlar 
içinde bulunmalarına reğmeıı Al
manlara şimdiye kadar külli)·etli 
esir vermediler. O kadar dar bir 
saha) a sıkı~mış olan orduları pek 
yakından takip eden faik Alman 
km·vetlerinin b_ütün gayretlerine 
ra~n1en on binlerce esir a)anıa

maları bö) le bir çekilme hareke
tinin mm•affakiyetlcrinden sa)·ı -
labilir. Herhalde müttefikler bun
dan sonra da mümkün olabildiği 

kadar az esir vererek harbin bu 
ilk safha ını kopamağa bütün gay

. retledle çalı~ataklardır. 
Böyle bir irkiıp anıc!i~·esinde 

alır silihlarnı ve 1nalı.cıncnio KUr
tarılması n1c\ 7.Uu bah"o]aıuaz. Bu
nun İ<"in ihtimal Al?nnnlarn ô!iin
me \'esilcsi 'erecek gaııui•.l ınik-

(DEVAMI 3 1 •C: ıfe<leı 

Ziraat makineleri müba
yaasından bu sabah 

gelen B. Nurinln izahatı \ 
Zırai makineler mübayaası içlıı 

Amedkaya gitmiş olan Titaş u - ( 
mum müdürü B. Nuri Tanberk bu/ 
sabahki ekspresle şehrimize dön -
müstür. 

1'.Iun1nilevh bir rnuharrirIJ :iz 
Aımerikadan ımühim miJ<tarda zı 
rrdt n1akincsi satın alındı_ğını v 
bunların peyderpey şeJır;mize ıı• 
tirilmek üzere bulunduğunu sö~ -
lenıiştir. 
AMERİKADA PAHALILIK 

B . .:\'uriuin verdiği izahata .gört.:. 
Avıuna harbinin Amerikada da 
ı!.tı ~ tesirleri görülmüs \·~ bil
h 'ı' ccck, giycc<'k mauıl l ri 
« 10 pahalıla rrıştır. 

Hey'et azasından B. 
Abidin Daverin izahatı 

ve iht isas lar ı 
Dost Rumen hükumetinin dave

ti üzerine Romanyaya ı:itmiş olan 
İstanbul meb'usu ve İil<dam ııa -
zetesi ba•muharriri B. Abidin Da 
ver, Tan başmuharriri Zekeriya 
serle!, doktor General Tevfik Sağ

. lam ile doktor Aziz Fikretten mü-
rekkep heyetimiz bu sabah Kös -
tenceden şehrimtze dönmüştür. 

Hevet azasından B. Abidin Da
ver kendisile görü>en bir ımuhar
rimize Romanvada ııördükleri hii -
nü kabul ve iyi sevahat intıbaları •I 

tebarüz ettirdikten sonra su iza -
halı ,·ermistir: 

•- Romanyadııki ikameti z 
(DEVAMI 3 üncü sahife!Uııı 

İstanbul ~ Bakırköy 
otobüs seferleri tatil 

edilmiyecek 
Bu ,~bal,ıci <>"azetelerden biri Ba

k1rköv - İstanbul otobüslcrinın 
yarından itibaren islcmiveceğini 
yaıırnışsa da otobüs komisyonu ;e
isi ve belediye reis muavini B. 
Lutfi Aksoy bu haberııı doğru ol
madıi(ını söylemiş ve ocmiştir ki; 

•- Bakırköy - İstanbul otobüs
lerinin üç tanesi bozulmuştur. Yal
nız bunlar işlemh·ecektir. Diğer -
leri sefere de,•am edeceklerdir. 
"oförler cemiyetinin fiatlara zam 
talebi de tetkik olunmaktadır.• 
Diğer taraftan varın Eabahtan 

itibaren oobüslerde ve vapurlarla 1 
Üsküdar tıamvaylarında bilctle
nn naklive verı:ilerı; .anı ya -
p1Jn1asına bao;;.lanılacaktır. 

Bu zam 1 inci ve 2inci mevki
lerde vüzde 2,5 nisbetindedir. 

ÇERÇEVE 

Baıvekalet vazi1etle
rini ehemmiyetle 

tetkik ediyor 
Şehrımjzde ve dii:er tekmil şe

hirlerle hükiımet rr.cn<ezimizde 
çalışmakla olan ecnebi mütehas -
slliların va'1yetkri Ba vekaletçe 
ehemmiyetle tetkik olunımaktadır. 

Başvekfilelin bu hususta tekmil 
Vek"letlerden istedığı malfımat 

peyderpey ı:ônderHmektedlr ve 
şimdiye kaçlar Milli Müdafaa, İk
tısat, Ticnrct \'t"k5.leti istenen ma
lumatı vermışlerdir. . 

Bu meyanda emcbı üniversite 
profesorlerı hakkında da istE'nen 
izahat Ankaraya gônôerilnıi tir. 
Alınacak raporların letkilde, enin 
ikmalinr!rn sonra ecn bi mıite -
hassıslar hakkında Başvekiılct(e 
icabeden 'karar verilecektir. 

iık erhale 
Şimali Fransa .e garbi Belçi -

kadaki müttefikler ordusu, evi
ni koruınıya gittikleri ~ercfsi
zin ihanetinden sonra birden
bire mefkı'.ırevi bir kıymet ka
zandı. O dakikadan itibaren bu 
orduya, İnümkiin olduğu ka -
dar kendisini pahalıya satarak 
bile bile ölmekten ba~ka bir
şey düşmiiyordu. Ne külli kuv
,·etleri d~nizden kaçırmak, ne 
de kıskaçı yarabilmek müm -
kün!. Artık bu fedailer ordusu
na düşen en ulu vazife, bir ucu 
(J\lontmedy), öbür ucu (Abbe
ville) e dayanan cenuptaki bü
yük ordu, hatlarını kuvvetlen
dirinciye kadar en zalim saldı
rışları üstiine (ekmek ve be~er 
mukavemetinin •on haddinedek 
dayanıp erimckti. 

Bu öllimü kabul edebilmek, 
ganın kurtuluşu uğrunda mu
bakkalı bir nefs ölümüne tam 
bir şuurla göğüs gerebilmek, 
bence insani büyiiklüklerin en 
büyüğü ... 

Şimaldeki müttefiler ordusu 
im ölümü kabul edebilmiştir. 
Simaldeki müttefikler ordusu-

nun tarihte yeri, Termopil mu
hafızlaı·ı "VC Ple\·nc ıuüdh.ı.ıleri
nin yanıbaşıdır. Şimaldeki müt
tefikler ordusuna. onu bcr mil
letten iyi anlıyacak Türk ru
hundan bin selin1 \'C bin tere(!. 

Böylece Almanların garp ha
reketi, ilk n1crhale~i1ıi taıuam
lanıış olu~·or. Eski siliılılarııı e• 
mütekamil şekiller altında ,·eni 
bir terkip ,.e ahenge sokul;,,ası 
e~n!\ına dayanan \·e Pari~ ı~ti
kat11etini ve hüJük ınütte[i.\ler 
ordusunu hedef tutan bir hare
ket, Fransız toprakJarıııJa ce
nuba doğru 50 - liO kilometre 
derinlik kazandıktan soııro hı
zını kaybetmiş, birdenbire ı:ar
be dt-)n111iİ!h I\lan~ kıyılaruıa ka .. 
dar uzaıunı~ ,.e ~in1aldcki k;:çülrı 
ınüttefikler ordusuna ~ üklcn
n1i ·tir. 
Alınan ordularJ. lnilıteliktuia 

binbir hnta~ı yüz1..indt'n yıldır~ 
gibi temin edebildiği ilk ba..kın 
\.'e afaJiatına tesirini, a'caha ni
fİn alnİ hızla Paris ~zeiıi"ıt~ doi
ru yürümekte de\·am etmek ve 

(DEVAMI 3 ıiı> ıi ·ed1 ·de).· 
NECİP FAZIL· KJ5".KURQ 



1lymuıık ordusııe tes
lim an ika Kralı, omıiinde 
dll)ırr; dıjlı 1 :!<ırdıları, sözleri i~it
ti. t-..a o, ~imcii, kula'klannı a
çac .. ıc verue, muhak.Jc.ak ki,. tk.a -
mıştır. Babasının g~zel ismini de 
bt.-rbat etti. O, :;u anda, kim bilir, 
kapwnın önlinde nazi ..muhafız -
ları be ·lı.ren, ha.ııııi ~loda a~pacı 
.k wnrusıı gib ı dı.lşünınektedir. 

Y.ır.ın mıly<.>n mevcutlu ordu 
te.slı"' eden insan, kendıs.irıi te -
rırııze çikamıak, müdafaa etmek i
çin, baka , nasıl b\r .esbabı mu
cibe mesaJı. nep-f'liecek?. 

SA ·rLACAK 

~'IYOK 

T;Hl refık>mizde cgiinun mese
l • ·· tıınWlu ışgal eden ari<a
dru;ın gafletine hayret etlim: Şu 
ımeS!ıur elomek<;iliik ş1!'ketı ve ka
panan fırınlar hikayesi dolay.,,il~. 
ya.pt.;ğı ne:;riyatın, kdı_ye iıktı -
sat mt.idürlfrgı.i. tarafından teılr:ıip 

edılchğinı taaccüple !kaydediyor. 
Ortada, bu ~irl<et tarafından ka

patıl ıgı kkıık olan ibir surü 
fırın var. Belediye ilrusat. ıniı ür
lUl!U tekzıp edı,ınr. 

Y .ı!ıu, bu te'klibin ~aşılacak ne 
taraf. var?. Belediye ikt,ı;at. mü
oocl· - her dooı:ru ··u tekzip edec. 
Bu. iidetalbir uı;uldür. Bınaenaleyh 
~fı.k.imiz ıbu suretle davasuı.ı ıita
zanmıştır. 

'TAR'lli CERİDE - -·--
VE SA.HİFELE&İ - --

Ewelln -n. •tarihi cerllie. ntn 
,i,{irıci sahifesi beşinci ~ahife, :be
•aı.:1 ı;;>Jıife.si de ikinci oalıüe ;ye
rine ~.,,_m~tL Gazetenin kıyafeti 
tıı;13f bir bal almıştı. Eski zaman
da, entari üstüne redi.ııgot giyip 

mahalle kahv.,,,ine çıkan htanbal 
efendileri gib1. 

.Tarihi ceride. nin bu hali pür
melalini tebessümle seyreden bir 
arkadas: . 

- Buna ne olmuş, böyle!. dl.ve 
sordu. 

Cevap v~dik; 
- Tersi dönmüı;! 

eclııite bütçe müzakereleri eı;
nasında. bazı meb'uslanmız, me -
:ınur maa>larırun çokluğuna i~aret 
e1Jmiilcr. Brllı uharrir arl<aJaş -
!ar. :ınemurlan müdafaa ediyor. 

Biz de. müdafiler ~afına ~eçe
ce)l'iz. Filvaki, şÜylendiği g>bi. bazı 
Balkan memle'l<et.Ierinde memur 

a<.t,lan biz:mki1errlen daha az
d amma, oralarda, ha:at ve ge
çiftme bızdcn rüzde 40 aha "U-OUZ
dur. 

Buna muka;bil, bizim maaşlar o
rad<iki!crtlen ,·üzde 40 mı fazladır? 
Hıc zannebmem .. O halde• 

İS'l'A. "BULUN ---
MESf.LELEltİ 

Oto\ıüs misyo u to anarak, 
azı dilekleri, $ika:ı etleri H..ik 

ebm .. Bu İstanbul şehrinın yıl -
lanm~ meseleleri sanki azmı.ş ~.iibi, 
rlfilar.tm:ı:zıda toıbii• denen ôU 
hurda ara;balar gö..rütdtigi.ı ,un -
derlberı, bir de <ttobtis meoel"'5i 
çılı.4. 

Artık. hana inanınırı:, otooüs İs
tanbul ıçin bir mesele olmaktan 
kurluL.::n: vacaktır. 

Dı" t.ıt edin. lstanbulda hallecii
lemıven · , 'oir mesel&iir:: Ek
mek ıne lesi, &Üt ın eleı:i ı;u me
selesı ~il>i .. lfaUc,!ilnüş z;ı.ınf'dıl~n 
her i <I~ lıernbccinde bı mesele 
getıı ,tir; Otcıbü' mese:esi, Ga
zi J...--öprıi>u me"clesi gThı. .• 

AiDIE1' R.!\UF 

Pullara 
• re 1 z m 

Yarında ittbaren damga Eminön" deki muvak 
pulları 0;0 de 10 ile 50 tahta köprü 15 günde 
arasında zamla istimal bitecek, iki ay esas köp-

edilecek · rüden vesait geçmiyecek 
Hükumetin kabul ettiği yeni 

vergi Z<>m !arı hakkındaki kanun 
~y.ibasile damga pullaruıa da % 
1-0 - 50 ni.Sbetinde zamlar yapıl • 
!llıstır. 

Yarın sabahtan itibaren danuıa 
pulları bu yeni kanun nisbetinde 
yapıstırılacaktır. 

'Fa t itiliı:la u:Uarı arttırılma
mıştır. Vanı istida ve .raooı·lar-a 
yine esi<" ı ,l!i.bi 16 kur şlı.tk pu.l 
yaoıştırılacaktır. 

Yalnız raPorlara ve raoor tas -
diki için 16 kuruşluk yerine 23 
kıtıruşluk oul 'apışacaktır. 

Nisbi resme tabi dl.an k 1lurat. 
ticari >enedat ile sigort"alara dair 
olan nisbi re>ımlere de ' 10 nis
l>elinJe bi;: za ~ \.·ar u:. 

YEN! ZAMLAR .YEKADAR 
DEVAM 'EDECEK 

Dij.\er taraftan tekmil ~·eni 
zam ve ••er :ın 1...:= 1940 ımali 
yılı içın .mute'->er v~ ........ - da a 
şıl 

Yanı; mil!i korunma kanwıu -
nun ta: b ine lilzwıı ·almadığı 
ilan ~uğu takdirde k mali 
yıl aşında ibu zamlar ve veı:gıler 
!kalkacaktır. 

---<>1111>----

1939 yılı ıa son günü 
B ~n 1939 mali y.ılmın v.n ,gü

nüdür. 
Bll müııa!il'bellc biı:kaç .eün -

~cnl.>Crı resmi daire ve t ekkül -
!erle .1 ye \'e malıye tahsil. 
!ah.ık., blerindc heı.aP:!arın 

ak .anıları a .ça.ı.ı tl-

Belediyece 30 santim yiı:ksel -
tilecek Karaköy köprüı;unun ya -
nında yapılmakta olan veni ve 
ımuvakk:ıt tahta koprünün in ·aatı 
devam etmektedir. Bu köprü ha -
ziranm 15 ine kadar ikmal edil -

iş olacaktır. O vakit, Karaköy 
küprüsünün Elminönu başından 
Sirkutihıryrıyenin u kısım üze -
rinıieki son iskelesine ıkadar Köp
rüden geçmek yasak edilecektir. 
TuM:ı kôprünlln iki tarafı, kal

dg..ll)L gibi yüksek vaoılma1<tadı_r. 
Yaralar bu kısımlardan, otobus 
ve arabalarla olıımobille rde orta
sından g~cct!kleı:dir. 

istanbıll tramvayları ise Eıni -
nônünden. Beyoğlu tramvayları 
da Karaköydcn dönccl'kleı dir. 
"Tı-am\"aY yolcuları; bu suı 2tle ak
tarımı e se.ı ahııt edeceklerdir. 

'Köpr"" uıı l!lminönü tarafuıd:ııki 
wıkılan :?ki kı• . eleriıı el";m :mev
cut o1an bet·m tıımeUeri cie u a
ratia :., · · 'ıiµ a1:J.ırılııcaktır. 

J'iminWıu 1e;"t!unm n ve 1JlJl'Ü-
nün ,yükseltilme am~ vesi ıki av 

eram <e'leccl<:tir. 
. Qto'3üsler •e otomohillecle ara
balar u I!'..:ddet .zarfın · a iEmi -
nünü ~da.unun 01·tasından 're 

olay.rsile Yemcamiın trafın an 
ruasıp ıvec;emiyeccldeı: llla!:!"eka

;pı \.C !Reşadhe catltlesi istikame -
ttiııi takıp eriect·klerdır. 

irnede 
kontrol 

yuml.Irta 
merkezi 

l ... tımu.'"ta İl"'D.C&t"'uızın muraıka
e :~~ -dair ın ı .. izamnameve i~- ı 

tırw.\..l.en Zd-n U\a:L.i..;:nt b'.r 
•·u-n1 ;: "a nr...ıc \'<" ontrol rner•kezi 
ilı<las w.ın.ı.~· Tıcaı:et \' ,;ületin
oe cf.Ün e' r)111izd\...,,l:i aiÔ:K<.ı.Ô..ı.r1ara 

tc>blı~ olunm~~-r_. __ 

Bekle.aea - stü lük 
Flandre•de bulunan müttefik

lerin şimal ordu!ııu, daralan. b~ 
çeml.:cr içinde döğüşüyor. Ümıt 
kcsihncıniş olmakla beraber, va .. 
:oiyetin ciddi bir safhada bulun -
duğunu kin1se inkir etmiyor. l 

}'raıısız Başvekili Reynand, da
ha harekatın başlangıcında işlenen 
hataları sayarken, bilhaasıı Meuse 
nehri üzer.inde dnrmuştu. 

İstilA ku.vvııtlerinin bunlarda• 
aşağı yukarı kolayltkla ve sür'atle 
geçebilmesi, Berlinin dahiyane 
sevkulceys püınlarından ziyade, 
müttefiklerin askeri Jıata•ındaa 
ileri ı:cliyordu. 

Şimdi, bütün askeri münekkit
ler ve mütehassıs müşahitler, müs
tevlilerin l\leuscdcn geçiriln1en1c
lcrl icap ettiğini konuşuyor. Fa -
kııt i;;lmııuiş lıatalar, yeni vıızlyet- \ 
ler .kar1,11,ında tesirli olmamak Ja
zun. Üzerinde geniş haritalar a
çılınış masnlarda, bugüniin en sou \ 
•art ve hakil;.a.Ueı:.ine Ul gıın kararı 
~ernıek ızt.ırnrı mc"·cut ikon; eı;ki 
Jıatııların ilmi •·e.a "ıl11ri münaka
şası bir .krymcl üade eder mi?. 

nerkesin bildiği meııhur bir 
rutitearıfc ·urd!T ki. o oda, aaker -
lik1e, bıt .ın tarzm aki hru:Het -
lerm '°'"• Uılk oluşudur. 'a:ı:iler 
bu ynıcte ~dk bn;:landıldtın · çin 
'.\1.:mcbe a~niziııe ~ıkrnı~ uhuıu· 
yu:ı:lıır . 

'Be>'lıulde, mütt" ik oriluların 
~eı.-'k "e i.aare bası. sitr'atle L.""llrnr 
vernı~. :;ti• ·atlc hurekete geçm~k, 
dıi~muıti. ·bcklenıPdiı;i zamanda, 
beldemediği ~·erden, bcl:lemrlligi 
:.:uV'.·etlerk ,·m·uııık icap etliğini 
elhette 'tıikilir ediyoı·dıtt. 
~ine i~C\'lıatıd'nıın dcdigi gibi, 

ciüsmanının ldusik aıJ·erJ•k usul
lurlle tuu·bede:e ~a1i uuıun mi.i .. te
i:ik ordu, nu s er, enUi sırasın
d11.1 lıas•nunu t· r:nttıdtğı dii1 i)une 
bir har· -1•t ~·apJrsk. e.neL·ji. zekiı, 
tfdi.rıik \IC ki.iJlltr Ü.~{1iı1i;~~UÜ g~ 
t~ııııclidır. 

Be};..ie:&nıı, Fl'atısıe ..ce.ınt~ eti it; in 
pek t.iiyük birşey degildir. 

RE~J~~·r l•'EYZİ 

ahalı 
erler 

Şehrimizde her madde
nin en pahalı satıldığı 

yerler tesbit olundu 
Belediye re!siliği; şehrimizde 

en fazla ihtikar yapılan mıntaka
Jarla ·diger semtlere nazaran yük
sek fiat i5tcncn malları birer bi
rer t.esbit etmektedir. 

Bu meyanda gıda maddeleri~ 
Taksim, Şişli, Büyii'.kada semtlerı 
ile Beyeızıtıaki 'bazı düıkkuıılarda 
en pııİıalıya &atıldığı, manilatlll'a 
ve tuha[i~ e eşyası ile ayakkabıla
rın Beyoğlu semtinde ateş pa'ha
sına olduğu, yülwek Iiat ~ıyen • 
toptancıların da Galata ve lstan
bulı.ia ekseriyeti teşkil etti~i 11n
laı;ilmı~tır. 

Harpten sonra perakende gıda 
maddeleri Gatl§larmda· en ziyade 
fiatı si>kıielen madde pirınçtir ve 
20 kumşluk pirınçler .bile 4ıı.ıgün 
a5 kuru'a çıkmıştır. Zeytinyağ da 
40 dan 60 a, sa:rnn 42 ye, vejetalin 
50 den fö e, fo . .ulye 20 - :Jj kuru~a. 
baharat 150 den 40-0 - 51lO e fır
laımıştır. 
:V A.Li \:'f •j İREK'l'iFLER ALDI 

Bazı ku.maşlar, madeni e yalar, 
tu\-a1et e . .;1', a ı \'e emsali maddeler 
üzerinde ) üzde !beş yiız n betin
de insafsızca bir ıualıahlaşmıı teı.
bit lunmıı$tw·. 
Aı:at.kıı ıcı'lıl: ve terzi eşyası .ile 

cierı. ku:>ele ü-terınde ~ enitlen yllz. 
ae ' i ıtdbel.inde bir tereffü 
goriÜmü titr. 

'Yar-n An!.ara:!an dönecek olan 
Valı L<ıttı Kırdar iLu .k<Abil mııtı
tekıt.,.rm şid&ıtle tııkllıi ıçın ye
ni tlırcLtıf er alm:~tır. Hemen tat
biık.aLn g~ılecektlr. 

----\>O·----

alk. nlardan gelen 
iHettaşlarımız 

Hi~r t ve ıl.ica surelile Yuna -
ni: ;an, .Bulg-.n·ista.ı ve Yuı?oslav -
yada. n11· h.:'·ctımıze gelen 1952 
.rr.ııt .... ttasıınızın vatanda~lıgımıza 
ll<ııbul <>lunmalan efeti Vekilece 
kararlıı.,:ta-ılınış ,.e keyfiyet vilıi -
yete bildirilmiştir. 

'kb·nlik Bedbinlik ve nı 1 

tehlikeleri 
S' 'I/~~ 

Vazan: Ati Kemal ..,. • • 
ııi ı 

Büyük kw11andanlar 3~ 1 d<'iP 
manda ameli surette, fal<•bilİ'I''' 
bir vukuHa ruhiyat da bıl -yen 1 Sayısız insanları ınua) ·a r~ e ~ 
maksada doğru sev_k v; ~ .• ~il ~ 
meğe çalışırken tali he k dr1" , 
ler yüz göstermez. Ço ı.ııJıl ı l 
tiidü enge lleı-i ortaıiaD ~ ~-,.. 
mak ~ gelır. _Bunllll ;strr. l~ 
rulrnalc bılmez hır seba\ı.. iJllU, 
büyük kımUlllılaıılar bo. v ı,i 
hımlardan :mm·af.fak ~"!ı~;; 
karlar. Liikin insıuıı d ~ 
t.ada lıatııya el.üş - .,. -~ 11«.
ıı~uvaffakiyetl_erin ,erd~ı 1 r. .• 
dır, kabına sıganıaıuaıh: _ıi 11ıe~ 

•·ı··"'·e ' """ b 111~ AlınanlaTın " .,.... ·ıc ' . 
hur ı..wn-daııları va1-"'tl ._1f3kı· 
vasiyet etıniı;: Çabıık ~.,rJ~ 
yeflerin ııeş'.,si ile ce 1'.< ,,,de ~J ıe 
bir tara{tan, cephe l!~.r~~; lıır tr~ ~ 
!anlar diğer taı-aftaıı o~ l ıı.:ı ;ıt 
gelir ki aha ~- i\ı·üıııek. ~i V ' 
mck İ>terler: Fak•: b•~,:i>'.ı i'. 
n1andan ne uJ.·le ına\ a \,it.cıt~'ıl ·t 
kabarır, ne de uıa'l2".diııİ !«~ r 
le artık hcr~:!yilcn unu ~ 1' 1.

1 

• • soi'?'lı • dtı" 
olı11an1alı. Onun 1;;;111 lfl1,Jı . 
besp1a her 8.kıhe{i e l-• dıı:l1~111' 
sünerek durulacak y~•, u• Jıl~ 
bu ,·tizden kendi:"J.ine ı.u• ·crıııt' , . et ' ceksc de~in, ehen1n11Y 

~· meli. ·le rsı ı 
Bili:ıa.sa kumandan n~~· fjt~~t 

biıı, n~rcdc bedbin ~1 111~111 ' 

geleceii;ini bilir . .Hıllii•• eleS 1 
d 1 b" • t"d t ıucS• ~" yara ı ış, ır ıs_ ı ~ ~ • .ııali>"~ .:.,.. 

Alırıanyada gıtı:uoc.. ıJİİrd 
'ilerecede bir ııikbilılig~ . ,~;~J'. 

i.Ju ~" jıi(' Ingiltcre ile ~ra11ga g . tirıİ ~ 
'bü!·ük de,1etimn ,Jw\-"'' d~ı· 
~a,·mak e;ibi hıslt:rC i;:a.t' .... -e ~t' I 
1. ı · ·· da ta•·••, ..., 

az.n1 ~e oıgı. Ut'& • ~';.ı.v 
yorı.ıuş. 'i"\. ıç-ımıuı t91'-~ 

'komşa )erlerm~~ ~ ınııl• V". 
rin -alanok \-eru•ı;• .uıai~ .,J;ıı1oı:f. 
Alnıaıı matı.uatı J;.eudı ;, I' ~ 
larını gitgiöe lıaurlalll') • p. , •• 

M 1- ' t~. • ' mı~t11.·. C!\t' a t'Z~ ·· aı ~ •'" 

Bc...;.ej_ı c ,....J!1as~be;.;inc verilen 
nHılUınat.ı gÖı c, Ş('hr~'.'l'liz , ı. t""n1cn 
teKmıl e talı& \l'U !erinde 
ı9:l9 • •lı belc~i.vc vcr~i :ve e•ım
lerinden l"O!!U tahsil ol nnıu~ı.ur. 
Bu 1vreUe 19~0 nıah ~11lına ni>bct
le az ba'kava d"v.rulunmtı!'tur. kooperatifleri Mülhaı 

..-{rc.:ırL"t \ 1e1-- l~tt ;chriınzide ve 

lsfhlak bütçe miüekait 
ve eytamı 

--o--

lsvıçreden bu !"abalı 

ordularının nı.-ler kaT.• 11 7tuliii f 
ir tahi:1fıt aruu111QUlH.-' 111k~ fr'J~, 
tık mıtltarebcniıı "" l<e'l .ıı:ııJ' f• 

. ;l . ld ıtn•ll ~ ıı~ıl hasına gırı 1111~ o ug ıt111ı ıı.ı alt-' 

45 maznunlu üç yıllık dava! 
45 maznunu olaıı meşhw· takas 

davası. l:ıerwtle ısetic~ış -
ken. t.eırı.yiz m.;ıtık ı >emin bu 
karan nakzetmesi üzerine diın as
;, ve J uncti ceza mahkeımesinde 
davava tekrar a.slamrııştır. 

sile hüf'me mesnet itWıaz edilrnıe
dt,<;t ~ne a rıca ızııh «Wıı:nek .>u
ret.ile bükınün mabı ını.ıaıbeye 
da\ anması !iızım A:clt!cet?i n<>kta -
sından zühul olunması• ile •ehli
vu.<uf tarafınr! veri!ea :ranorun, 
ihfü:uları &mil de bulımmıyan 
hu,;usat hakkında mütalea der -

Davanın mevzuu: M~ınlekett.en 
harıce az mal ~önderdikleri halde 
ımiıkt.arını tatla P.östeımek ve ı:ıene 
i h r ac et t.iideci kereııt elt>re b;ıli. i:k i 
kıv"1et.inden fazla ·kıymet takdir 
ettirerek buna mııkabil takas ,·o
me lıaric-ten memlekete fazla mal 
ithal hakkı almak urdleril.e taka.ı; 
volsuzluğu yaptıkları ve dikkat 
sizhk, ibaıal suretile bu yolsuz -
lu~a oebe' ldu-kları iddiasıdıı·. 

eeyaıı edil •ecet!i } llZTh <>ldu-

B~an-ı!ı<; tarihi üç :ı;eneyi ııeçen 
bu a\·ada. Ha:tine. devletin bu 
vili.iden 2,163.035 lira zarar gördü
eunu iddia ve bu zararın iki misli 
olarak tazmıniııi talep etmektedir. 
Bornıa sebepled de ~udur: 

cflidisede ber suçluya isnat o
lunan suçun 4'\ah.İ ve ti neden ibaret 
bulundui!u '"' delillerintn ne oldu
iu a n un •österilmck ve bu 
delıllerin ne ıı;bi bepler t'iolayı-

j(unıı:n \'C nlardıuı Ra.ıflll .nıah-
'kemed<'ki beyanatı da nazara alı
narak bu ><·!ıeole bu raporun chti
caca :ılih hulunuo o.lw:ı:maci.ı~ı 
hu.susunun du~ünülmcmesi ve kev
{i....t;ıe "' r olma<:!rn. kabul edıl -
<!' 'i halde !.&lciu ~siden d'Jlayı 
hazinenin lıu.ktıık mahkeme>ine 
ıınücacaatta nıuhtari} etin~ karar 
verilmesi Yekdi!icrirıe • \Jbnin ol
du&unun t cm.ınıil ediltnE-.ic!ir.• 
sa.at 14 e talik olunınust.ur. 

Dün cels,,_ e 45 marn undan !8 i 
ve vekıl.leri ııelmi,tir. Muha:ke -
me; taşra 'a giden di•er bdzı maz
nunlara te4>1iı?at yarnl"'l:IS1. bulu
namıv nların ınli çe aranması ve 
filen i'kı mamuntm da vefa kal"lt
Iarının ~etirtilmeoi" içın 17 tı:.'fl'lmw:j 
14 e tal•k olunmu~. 

(~iHI SIZ 
Yazaıı: Iskeııder F. SERTELLİ 

i te ır iiık. - dana .. 
- Nebahat bu gece, konsecva

tuarda muvaffak olduğu ve kendi 
be.s<eledi~i bir parçayı çalacak -
ml.j .• 

Eh bu birıa akla ·akındı. Bir 
kaç kişinm ortaya attığı lbıt fikır 
be'ki tahakkuk edooıliıdı. 

Sadi. Nevıat, Şekip ~avuz ba
sındaki booenin önlinden ayrılm~
y-nrlardı. Onlar ne de atsa, bwbı
rıni tanıytın, <!)ı.r soırıtın çocukla
rt\dı. 
Ressam Sekip, sncırcu Nevzatla l 
.l"k sı.1<. alav edir rdu; , 

• Bu akşam futıınl ınacı yok mu 
kap?J;n Be'·~. i 

Ne•z.at. r m -5ck.ib'.e dik dik 
ıbal.1 "''. 

- ~ ırası .a.eı:il ... Bu .,e
ce U'hını bır ı.mı...a.m geçiı·ıyo -

cı.z. \ 
.ıJı}e ııevap \'erıyorrlu. 

r€kı:n. o gece l:.erkoın cidd~n 
mu.tım lı- .nnti:lı.ap heyecanı ge
çir!l>ıiııı.i anlım1ı;'Dr d.e/:ildi. Hatta 
bu heyecana endi de tutulınuştu. 
Fak ıt ,, ı;ogııkkanh bir İrıgilız lor
du ıb;.. büfenin ~aı;ında ellerim 
cea.ı.ııe solıımuı; dolaşı or ve Neıba
lıııtre l:ııc e ajj.kaüar oluru)">Ordu. 

Fu.tıı>oı.cu 'e>IUi, ıu-kadatı Sa -
diye. 

- HavQi, buradan uzak1-alım .. 1 
Sal!J a s baı;ladı. Oraya giue-

~k ı·e macera romanı: 25 

lim. Bu ~yenle kimse ..-üıoüıminıü 
gormüyor. 

Diye mırı.ldandı. Fa'l<at. Sadi, 
$ekibin oesini bırakmak istemi • 
yurdu Y .. v-·a Nevzadın kulağ« 
na e"il i. 

- Havdı sen !(it.. Ben biraz ~on
ra el.ınm. 

Nevzat homur<ia.n.aral< avrıldı. 
Salona tıirdi. Neba'lıatin i~e.- ta • 
liplen ailelenle birlikte 5afonda 
bıc ~e aı;rı kümeler halınde 
oturmu ardı. 

;{.ıha ;at ,',aiirlerini a~Tı ayn 
a~ırL:Hlı.Jd.an &> a, ~ene k12 :ırka .. 
d:.$la ı bulmt1$. <ınlarla alerck 
.lxınusm ıbaşlanıı 

·erim.aıt han r aralık şair 
S u 71.rUl ·3nuıa sokuldu: 

- "u m ut defterinizi alınız 
rica ederim, e<lı, ıbıı b~llllJza az 
ıkald• ıbuy\ik .Vır !e.l.lket 2etıre -
ceıktL 

Ve ~!teri uzata."ak ila .,. etti: 
- 01111 oebınlze k~yı.ınuz 'Ye çok 

rıca ederim ~ı.aada bu fel ef< ·,·r
den kim""')'e bııfu;etme •ıniz. 

$eh~üvar defterı açmadan aldı 
ve cebine ı;oktu: 

- 'ıçin, luulımc!enı.ii. fel,cfele
rim aaınnaa t...şuııuza ıtftayen
~r mi \'ar• Bô le laa bıle, bun -
Iac ar uıda nıi u · ndiirecek:, 
si,:i t:ı.hav ı i.ıle >evkedooeidcr de 
va~ a· ııawr 

- E et. Seıı ~amıı a • 

IKüÇÜKHABERLERI 
diğer ; ederde i.;tıhlük koop~ra -
tifl&i kıu·u l ~u;ı hak·kaında fruı -
livetine de,•:ım etınekledı,·. :'.Bu ho-. * S<Jtörler beledıyevc müracaat. operatıtlcrin ilmi \'C en i>tifadeli 

ederek bır •:ıofor me~tebi· acıl - bir şekilde tesisi için c"lı$mak ü-
zere İ ::.\.·i reden bir .:mütehaşsıs da 

1JflaQnl ı omu;lanHr. 

* 'l'el<mıl temı1lık amelelerine 1 ,1ıı~e~t~irti~-ı~,.1c_~e~kt~i~r~. ~~~~~§!iil l:cledi•·ect! okuvup ya11ma öğreti-
lecekti1' * Dün Haskoytle dilenirken va
kalaMıı Haytrıı iotmli bir Mw.evi 
dil ncinin uzcrınde 227 lira para 
hwuıımu tur. Adli\·evc 2elirılen 
zenoın dilenci, malul oldu!\uau 
iıdd.ia .eJ.ti<>inden muayeneye ııua· 
deri.J.m U<:.ır. * Feı.-kaliıde v!'r.ei.ler dolanaile 
benıım iatlarma ·aoılall zammın 
~it.rede 3 ;kurus, -lJj , mim oldUl(U 
Ticaret v~kaletınce ilan <ılu.u -
ır •. uc::tur. * $!'hrimirde at varı<larına bu 
,•ıl 7 temmuzda ıb8$lanılaca'ktır. * İht.i· at askerlerden yokla -
:mı a ra~ıldtkları J1alde gel.-ni -
veıı.leroen 15 lira para cezası .a -
J.u.ıma"" için yeni bir kanun la1i
haı;..ı :l:ıazLrlanmıtılır. 

* ı hazirandan itibaren İspaıı
,yaıiak.i t.eltıxıil 7!azeteler &işec ııa
rufe CLkacaklardır. 

kudum. Bunlar rasmda yalnrı: j 
düşüııdüroo dcı(il. hrn;uma giden 
fikirler de .,,-ardı. Fakat, ben galiba 
felseteden birıpey anlamıyorum ... 
Çünkü, kızım defterinizi okudukça 
sizden ndret e1.ti. Diğer dortiarı
ına da bu feh;e[elerden !bazılarını 
~Wi.. Onlar da Ndlııahat g!.bı a
lav et:.iler. 
Şehsiovar rnrdenl>ıre şaşırd 1; 
- Vaalhi, ,.ıay me;-zuu <>lan ı;,ir 

trk fikir y()ktur defıenmin için -
de .• EAer ·bana. bllnlardan bir t.lne
oİf>ıll ~~ e ·,J~U111U İllO. t ff" · 
bılirlerse, ben -de insan1Lktcırı ı~ti
fa :;derim. 

N@riırtı .!l hanmı: 
- Bunu ;;iz lıenden iyi bilıni -

ııi.z. dedı. Gil.lba ~~alpın tf"kLim, 
en~inar !ııçUm.j <ıı.bi fikirlerinize 
l'iilü.ır~~ .... 
Şehsü v'-'r birdenbire ,>apsarı ke-

6'!.di; 
- !llun:ıkkW> l>ı:ı i:;le b : ouika. t 

,·ar ~.3tttmefendı. B( rıdenız, ne 
ekilmıe, nun biç.lece' ı.e an>n
ı ııııı. B.Z . ~. tarlasına $3.ı-

'-er~ a::.-.a..~ ~lar. 

alıt•· ,eıine en.ııimır çıkm.>z. 
B '.böı~e <mana ız fikirler ıtaşı -
"an ıvan~ erden -le im. Vslh
tı; ıı.u ~bir~ anı .'k 'Var Mım ın
ele dl~ 8 1 ' oa at l'l· ıım .. gö
WrDden du~tittnek' isıt~m1c;ı('r Bu 1 
küst~hrt ıenM'l'lıre tan:tmak lut
funda 

erir 
- Bu ece sırası deg-ıL B:ışka 

1".3'man 'klrıı~tu-' ibu me~el~·. 
·,,.h~u\·3r buz,; b;, :ıldu.ttt ·yerle 

\111 k,ılJ.1. 

Tüccar bunu biimeli! 
l'icaret V ckiletinin tüccara hi

taben nc~rcttiği lı1".;'a111ıaınc cok 
nıühim ve &:"Ü:ati;;ı ıuevzuu.ua te -
ma:o edcıı hakikatleri ihtirn cdi
y-0rdu. Dünyauın !evkal:";dc vazi
yeti ı!olayt'ile, bazı vergilere ya
pila.n ı:aınlat"ıtt bütün )·i.ikünü 
mü:,tt.~ılik \·atanda~lar onıuiların
da tas•mnfa met*bur ulurlar'&, a
i!ırltk' halnbieıı {atiadır. Tkıuet 
\1t>ki'ılctlnin toblitinde ·ö)'lendiği 
gibi, üccaT, bv . ükü payla>;malı
dır. Eia fara weniden zamlar )'&p

mağa maluıl y•ldıar· Daha .ıloiru-
ıı, ilitiki>rı alollarındıın ı:eçir.me

•elidi.r. JLaııun, -yakalarına )"&p;ış
.-ıak iiaere J.azo.rdır. 

BÜJUIAN CEV A1' 

- Evet, mutlaka ·bir 6uikast var 
bu işle. Beni çekcımiyıorlar .. 

Diyerek salondan bahçeye çıktı. 
Sporcu Nevzat salonda llir aile 

kızıle da""e<u,ordu. 
Nebahat a\'ni salomun kaJllya 

yakın bır loöşesinde çok sevdi,gi ar
kadası .'\ yten ile konuşu.rordu. 

M"' lwndis Sadi, havuz iıaı;ında, 
Relltiam ~kiple - lorr ipti' oırna
mak istiven ikı cambaz ı?ibi - et
rafı tecf'~Stis ediyordu. 

Şair ~.-11,U\'lr 'ı.avLz başındaki 
bL:feıtln öm . .n<it> Q. unlu: 

-Ah ·u pµkııılar .. B<'n.im hay
si. 'Et \'f' ~cref"mle 11ynam~lar .. 
Sunlar1 n ·kiın oldu.~LAU et:bette öğ
renirôm. Abcakları«ill•Un onların. 

Di>"e söı lcııdi. Mühen::iis Sadi 
i~Jn için ~ü1:c,yondu. Ressam Şe-
1<iit. 'Şl!K"İn ')'anına W><ultl,; 

- • 'e:Lr p, ırıulıarıir bey! bir 
şeye t'il•li z n11 sıkıldı?. 

·C'( h n · fena lha1de .. 
- Tuhaf ,e,·! B•rnda he:ıkes e~-

1enır ·er su:ırı can.nı""'n SJkılrnası 
,ııar ~e'!11 mi?. 

- Ç..ık 'f.tadp.. Tal ı · .. izden 
fazl3 ~Jr o:ı.. Lüzumu1ıda11 fazla 
ga.Lp .. D~ ~m :va, can,ın mÜtılİŞ 

srküdı. Ha atomda bu derece -ı;ı -
~ld ·mı haı.:rJ,yanuyorum. 

- Hane sah!bmdcn iltifııt mı 

gnrınec!inız• !'\iivle ~en -bir mu -
hitte caı ııızı s kan ne olabılir?!. 

ehouvor >bir ~rl<'h "'r>vak içti. 
.. !l'di ı ur-ut ne 1ya katlar .. 

1 ztır Jın~ı unu!u~c \'!1 k:.ıd:ır iç .. 
reci. ı · ırınıı, ~'kip Bev!. 

tDeıaıuı .-ar) 

• gelen taiebe 
Eıikı hükumlere göre maa·· al - 16 vir·rede tal1sılde bı.ılunan fraklı. 

mak,:ı olan mütekait c_,·tam ve taicb<>deıı ü~ kişi bu sııbahki t.ren-
eramilin 'maaşlarının 6 hazırant!an 1 

le sehrimize ge1mblerdir. 
itibaren ~,. 25 zamla verilecegini Miliın•xla tahsilde bulunan tale-
dün var-mıstık. be<miztlen . Muiilal'a da avni tren-

Bll zamdan; mülki ve askeri da- le sehrimizc dönmü,t.ür. 
irclerl" belediyeler mütekait. ey- .Di~er ıtaraitım Belçikadan Fran-
lam •·e r:rmili ,!!İbi idarei husu- 88,.8 !'<•-en tal~beleri'lın aileleri 
siveler cvlraf ve err.Jali mülhak merak irinde bulunduğundan Ma-
bL.l0dcden maa& alan vevahllt te- arif Vekaleti ·eni biı• tebliğ neş
tlive olumnus oermayesinin en az redek endi,e;·c mahal olmadığını 
yarısı aevlete ait olan müesse - \ ve hiçbir fena haber alınmadığını, 
se1erd('n tahsisat· veya ücret alan listelerin ··evdenıe.v ne>roluna -
müt'::'kart e.Ytaın ·ve -era:milinin del ca~Ull bil-8irınislir. 
ıstiiad~ edecekleri dün alfıkadar- -o--
l:ıra tablig oı~r. !Lise olgunluk imtihAn· 
Dahili_ye Vekaletinin lan girecekler 

bir emri 
Dahili'.'C \'ekiıleti tarafından 

dün \"iliırete önd,,rilen bir emiı"le 
Vali, kırnmakam, nahiye müdu - 1 
rü, belediye memurları ile "Pn -
liı;lerin ve Vekaletin merke<t, taş
ra i~•ldlatı mensuplarının bu yıl. 
ytl!tk mezunivetlerini ku1lanmı • 
vacakları tE-bliğ olunmllştur. 

Emre göl'e valnız; hastalık l!ibi 
mücbir srb"l)ler dahilinde bu me
murlara izin verilooilecektir. 

<lehdm.z ilk okullarında elcıme 
imtılıaıilim dün bitidlmistir. Sözlü 
imtihanlara da önümüzdeki car -
sa!ı:ha 2üııü ba lanılacaktır: 
Diğer taraftan ı i•c olgunl .. l< iın

tihaniaı'ı i"in 7 imtihan k~mi.; -
'"Onu kurulmustıır. 

Olaunluk imtihanlarına eıdehi -
.vattan 1009, fen okulundan 449 
ki<i girecektir. Geren yıldan da 
kalıma 855 ki:>i ile •beraber imtihan 
olaca~tların yekı'.mu 2213 kisiye 
bali!i nlmaktadır. 

l,~_A_v_r_u_p_a~H_a_r_b_in_in~_Y_e_ni~M~es~eı_e __ ıe_n~j 

!armış. A1maıılıırııı ın• ,,M• ,, 
· ra .. Jir ıtJ; fakiyetlerdcu sonra sı . illlrJ 1 ~ 

Jart zayiat ve telefatı f:;;ıiı1~: , 
geliyor ki buna dair d ~iıt'~, 
topladıkları oıa1ünıat '.Jlıc ::S". ~ 
tükleri mukayeselec bı. b~fll · 

1 jı;ılll dl maıı h:ıva kuv. et er 1<tP'' ,;r-
zhana nğradıklart _ıııct µı.ıer JI" 
dir. So11 barelüıt nıuttc pıt• .... 

. . .. b olınıış ,. ~· 
venı birer tecru c 11pP"'. • 

.rekitrn ılaha ilk saf bal~ G~ ~ 

.lumal.uyor demektir; ı:ı cder'ıi'j· 
lorce, haftalarca dc'a.j111 i~~ ..-ı'' 
lan bu •allıalnrd:ı ıııiil ~ıJI· ıf 
tar ;:örülecektir. Gcç;'~',,i plil ~ 
lı•rpte Verdün ınulı.a.rc i ıJe ~~ı 
sürmü~, Som ınaharcb~ıı J>tıl'J 
kadar t!evam etınh~ı. tiitl~ ,ıı'' 
tneşhur ınuharcbcnın . at41 ti'* 
h 1 or zcrııı c' aları o muş,_ ""~.Y aııl~r ..,,~· 
'karc;;ısınaa ıı!iıttctik at o•ı ta 
inıtihaolar geefrdiktcıı ~ JY. 
zaffeı· olmu,l:ırdı. fit~· 

l\luUefikler )·ine _...u.ı;r• •« · 
C('I ıı.--

' ak bu inıtibanı da ı:;_~ - / 
JlC "'1lin i><thUUJ)"Or1:ıl°~·IA(t ···············• .,,,, Harp okul 01eı tı 

a.rasıtıda t.opJ.ıı':ıı f' 
·rı 1 ~ 

l'Iarbiye m.ektc!ball aııı ,\ ,..ııl' 
ımezunları evvelki aı.. .. toı»;.ııl 

b
.. ilk bll :;v 

ordu evinde L•Y . }iıl 
yaparak mezuni,vct.l~.J~ · ..... ~ 
devriyesini kutlu~ ·it O)iV'~,ı 

D y.ıl mokl.eln bıtua #ô ~· 
Balkanlardaki rdu)ııl tfP'tıl" f -' 
bu ge»>; JıubayJ..-, ı/Jl y, ~ 

« R~inci kol » da nereden ..... Ltı ? Tüm, T.ugeeneraı •. t~ ~ 
.... ~ ~IA ımütekJıit "nde _Jli ..;. ~ 

A"rllJta barbindeu hu sclı>r öğ
reııileıı yeni birşey de şu beı;inci 

dl. ol~u. Alınıtnların ~phe ge
risinde tiirlii faaliyetlerilc adam 
haıır!au1aların111, paraşütlerle 

gökten adam indirerek ilk ham
l<ıde orta lıi;a deh~ct salarak ken
•ilerine mııvaffakiyet -.emini te-
11ıin ctu1c]criııi1ı tiirlü şekil gü .. 
rl.ildü, işitildi. İşte böyle •ehirlere, 
kö~·lere yollanan ııdanılar «.beşin-

l l"ııllıı:ım lıilentiyecel<iir .. "" Hire ~.elki = vlne ·IJır at":ıl~ ~ 
g;ı.;. hikirvdler, Jırarp ...W. l:JIE r 

ci .ket. u te~ cd;yer. Fakat ini 
c bc~inci ne deaıck?. 

ll:n ~~·ade iddia edi!diPu.e _aijre 
.besinci k9J, ahiri 9:16 Isp ya 
dahıli harbiııdcn kalmı~ o 1'.Rman 
öyle herkeı;.in öğre.u.ehilcceği Jm
dar k•lla ılınawı · ise de ilk defa 
FranL:cnıun kunıaoılaııı Geııeral 

Mala tarafından i\ladrit iizcrinc 
tnarfUZ ~-apılacağı unnan söylen· 
rni..ştir. General Mola payıtalıt_ ü- 1 
zt·ri.nc taarn1zun pastl yaprlacagını 
tarif ederken yaıımdakiler aşacı 
) uka rı ı:öJ le demi~ler: 

- Fakat Madridiıı etrafmd.ı 
miidafaa hatları ,·ardll. Payılahta 
girnıe~ Z&l·dur. Gir ikten eonta 
1mıhunbe de\a.ıu eder. 

i,ı.., , l>e~inci k&I. tabiri lntn - ralar aıı>ında _.IJJI 
dun ı.aı...n.. Geaoı:al Mola Madrif ç.ir~lerdir. __ ., ~ 
·· ıırinr _.uz .İçİIJ. & zaman Aöıt ' sııııı.ır 
k<>!d;ııı bankete geçme~·i dil~üırii- · Gazi köprii 
yorınuş ki şelorin içiııd.-ki gizli {t 
kuvveti lıöy1elikle beşinciyi teş - iki tar• pııı;,~ 
kil ediyormu~. Bahsi bugüne go- · 

1 
... Gazi ~'.:ııtıC1 tirruck kin _unlort i.Uve et111eli: Belediye reıs ı_gı,_. ~i~ ı 

İngili• payıtahtı Londrada aca- nün Unkapanmda!U oıiırı ı~ı. il 
ba •beı;iaci kol. haudulJ'OI" muy- esaslı bir sekıl~e 13__..aıi•'~~r~.ıı 
du?. Herhalde bu son tevlcifat bu tiınlak taaliy.,tw1e ,,.......tre 1 fl'JY . ·so ıı1e -,;tı ,, • .. arla u nuı.rı dilı:kati ıııelbet- rada m, partıdcı ,·el" 1 ,,. 

iyor . .!lfe&elii · iltetede ..,iı'ah baı gerıii ~inde ıı;rı- yc131ı 
giimlrldi. te ::iliıtı l'lll' ak hzı oluı:ı.up "buyük bir ıı11c ııe ı10 
gençleri etrafına tllJ'l,a.ı~ olan caktır. _,

11
i:"-' ı:ı'' 

O.valtl ı slry1a te' "f ~iime•i Dl.~ taraftan f:!l» 119dJ ,
8 say dilok:ıt bir M«ise obnıuıtur. • "i Sll vı" 

t.1osl")' zco_gin, hahrı aayılaa bir kapanı araoınaa~ t" Jı3iz ti'' 
Dliılzadedi.r. İoailtereııin bir za - ve miınari kıV;lllclı .~~· 

" can'iliecin ieilbıit 0 11 ıttl~ 
manlar hariciye nazırlıjpnı elmiş ;rn.;;.,.,üzdeki-· -av !:>~ ..,..J 
oJaıo Lorıl Gürzo un .ı.-a<bd&r. w•- ..- w"' 

İngiltcrede efkarı wnıımi) eyi a 
karıştıracak, halkın kuv,,ei ~nane- 24 bin lir•Y JA 
viyesiııi sar .. cak surette çal·~··- olan sahne ....... 
Jarın faaliyetitıc miıı:i olmak, bun- . ,_8ıı "1': 
Jarı zaı·ar yapamaz bir hale koy- Belediyece Tll'l<nsıtıly~ ~-;# 
mal< memleketin u paha .. ua O• yaptırıknakta .ta. · tı ~ 
lurı;.a olsun 1nüdafaası .i(i.ıı ~eri • . ın.;ııs ~-tır· 

' len son kararı.a tatbikatından ol- yaı:hi< sahn~lll biteC" ~ 
mııştur. Hıılasa gerek İlag-iltecede Geki ayın 15 .ııde ·rı0ı1ıı1' e 

c...,11"1"al de •eap olsun "re 
dC"llli~ 1.i: 

-- Mndridin içinde beoim lıazır
lad1ğuıı • behiuci !.o], ,·ardır. Kır 
lrcn ıı.ı)·rtahta taarruz ba~ı..>:n, 
Ln uheşiııci kol. lıemea harekPJe 
ı;c,;erdi. hıikllmetiıı kuvvetUırini 
sıı.ırl<ıt·ak, Madriıl ahalisi neye u~- J 

gf!rek Fra .. sada art.k · hejillci kol> O gün veni ııazı 19~ ;;;.. 
olarak Almm!U"ı ü.ın.ide düsüre- 111eusimi de f 11P1 • g4 _..,, 1 

• O'YU1'ısr • •· cek her tüdii iaaliyete karş. "OD varvetelerle, ııltrıeıle 
decııce ll}'aıı.ıl( bıdıı.auywlar. ya mal oları bu 8 

• • · cektir. 
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ltalyanlara göre Belçika kralı neden teslim olmuş 
~"'• 31 (A..A.)- Ha'fll6 aj-· LeopeldüR hareketiıü muhik gös- uzların ~il~sııa bombardınıaıı~ar· 
.~, ~ mti. 'ilere pre, termege ~~akta"" bu b•ptaki ta ııel< buy!il< bas8:~1ar ika e~ş M-

ıka Kralı-..n teslimi:veiliı<len -·uliyeti m.ütt.e!ilı:lere atfet • duklarıru ve bu yazden Kral Leo-
~a ftal:ı-;uı ınatbuatındııhl dedi· ~kt....irler. Bu mırlııarrirleriıı li- pold'ün teslim olmak mecburiye.. 
~,,<ıL.rıu ~ioi.11.et?ıi artlı~ ol: sanı, 0 kadar .;.14.cJijir ki ecnebi fuoie ~~ eW~ Y~".'0'"'. 2-
~u, f'*-1sUcrm l>U Uıı.l1DU7etı .. b"tl ı.a l'sanı İtal, ~k· dtdaı:. ltalyan u«eloırı, Belçİ • 
;""~ııe ittilıaıı: ederek İııgiltere ve ~a ~ "". . ~- it--~~ .. '"-- akrt 1 kııaıa bakik,i mutaarnd~• 
ıı.11.\ıı aleylıinde ithamlarda bu· anuıml\·.,.uu ır a ......., ... a - Fnuasa ile İegilieıre alduj!ıuul ve 

'>laj:a başlaumlımlu. "'!" için kuilan1lnıakta ol~uğu Allllaay_RllHI alkeaap bir laiın.i 
'tckıı,\J hakkında mütatealarım mu~aleasım "':"l~t~teeı ... ıer. v.a&iyetirule lıııl11Aıluğµau ra&mak-
fedcıı gazete muharrirleri, kral Faşıst gazeteler, lngılızterle Fraıı- ta.lı.rlar. 

gilizler Moskova'ya yeni büyük elçi gönderiyorlar 
~-a 31 (A.A.) - (v; maili •

1 
IMoskov_ aya gönderilecei!;ini ila\11! bir dinlomatik statü verilmesini 

il llnıakta olan ml!!ıafil. Sta!ford e edirler.. istediği bir sırada, İnli(iltere bü -
·'in yakında huıı..-.i .. yük .. A\·ru melıafiJ., Sovl·etlerin ~bi ld'lmetinin be· avdanberi sıhhi es-

lıfatile fu kwaya ~·i - uzenne Cnpps'in, ifayı vazifeye , • · 
-~i be,·an etmelktedir. Bu mc- ıınemnr sefir s1fatile Madride ta- bapt.ın dola~ı mezunen Londrada 
l halıhaı.ırda me,·cut mü kü- yin edılmis olan Samuel Hıoare'un bulunmakta olan ibrr Wılliam 
•~k vakınıia haileıiilec !ini vazivetiııe miima&il bir vaziyette Seeds'in yerine ba~ka bir sefirin 

~ '<Ur~tl" Cripos'in !ngilt~ buhrna~ım istihbar etmi tir. ~onderilmesi kuı Moskovanın mu-
.:;~v 't Rus,·a aras>nda ticari Ivi malümat almakta olan me- vafakatini istemiş ohJugunu ,;öy -
llilif akdet.mek ··zere derhal hafil, Mos.kovıımn Crippse'e tam leınektedil'ler. 

(1 iftoi salıifeden devam) 
müttefikler erdusu külli kuv
vetlerine abanmak suretile ilk 
an~.ı 'kafi bir neticeye ulaş
.._.. istemedi? 

F.i.kirlet türlü tiirlü: 
•Gerilerinde ve sağ cenahla· 

nada biiy·· bir eri• llll'akmak 
irienıediler .. Vemikleri .ağır ka-
7ııı, .u.ı.a iazla ilerlemelerine 
mimi oldu .. Herşeye rai:men bıı 
işi tek ıııerhaJede bitiı·eıııiye -
ceklcrini anladılar .• ve saire.• 

Bence aldı en tatnrin edid se
loep, Alnuıolıınn ea çılpı rizi.. 
koda bile ltir hadle karşılaşma
ları, dalıa fazlaı;ma cesaret ede
memeleri, ••e bütüıı Dolanda, 
..._İİİll &lc;ika ve 1'ir kısım Fnm
•ız ar.aziı;i ve kuvvetiııdetı iba· 
rd ltir .ilk bzaaç -clımığın4la 
neies !anıya mecbur olnıaları
.ı.r. 

Fakat bu nefes alma işi, müt
tcliklere yeni müdafaa hattını 
kazandırmış, baskın lıa:eketi
Rin bütün afallatıcı tesirlerlııi 
sıfıra indirmiş \'C büli.in u:ıu • 
"kabil tedbirleri mutlaka elde et
tirmi~tir. Bu \'aı.İ) ette. Alman
lar hesabına muvaffal<iyetlc ta· 

le 
mamlanan ilk merhal" haıalıi 
bir muvaffakiyet miılir?. 

İki tarafın kayıpları aşağı 
yukarı şöyle olmak lazım gelir: 

Almanlar tarafınflım, en a· 
İ{ı 700,000 insaıı, 3900 tayyae, 
2000 tank kayıbı. Müttefikler 
tarafınılaa, •imaltle erit'cn larv· 
vctlere rağmen .daha az illSllO, 
fakat çok deha az alet 't'e 111111-
zenıe kıı)·ıbı ..• 

Buna mukabil Alınanlar, aa-
1.iıın alu mui salıa&>nı bMD
m1ş buhmuyorsa, müttefikler
de beslnımı bütiin tesiriniea 
kurlulmnı ve ana kuvvetlerini 
ılipdiri muhafaza etmiş bum • 
nuyor. 

Bu ilk merhalenin bir munf· 
faki)'et olllJ> olmadığını ancak 
ikinci merhalede göreceiiz. IE
ğeT Abnanlar ikinci merbalede 
mnı;IUp olnrlarsa • ki bence 
bövle - ilk merhaledeki hareket 
tarzllJMJlm uta5ı, müttefikle
rin daha müthiş hatalarına rağ
men ...Ua~Jmı~ olac:-ak. 

Yara, ikinci ınerbaletain ııe 
olabileceği üzerinde tahminler 
yapım~ a <;alı~cağıııı. . 

:NEC.1P T AZll. KlSl\KÜREfl: 

Alman bombardıman tayyaresile muharebe 
~•n•lra 31 (A.A.)- Resmen bil- bir çarpışııııya lutuşmııstur. İıagi-

. liz lona kuv••etleri, ll · ıı...uhardı-
ıi ~ıliz. hava filoları, 20 avcı tay- man ve bir avcı tayvaresi dii$iir· 

Narvik ııuntaka;ında, !7 ve 28 
may· .. ıtiinkriude, .İt ı:iliz mulıa -
rebe tanarcler~ 13 Al""'" la~ya
rc..i dü~i.irmü .. lcrdir. 

iki Fransız fırka ı Dün rk'e vardı 
" \ t.irlikte se) reden 2'l Al· müslerdir. İngiliz ha~·a kuvvetleri 

n boıııbardııııan ta} :varc.i ile hiçbir za}iat verınenıislerdir. 

ü.._ .. iklerin zayiatı nisbeten çok hafifdir 
,, ~ • -··-' __ .. _ od.ak' b r 1 "' 31 (A.A.)- A.....,.ı ~ rı ı arekit hakkıııda bir ra-

1• düıı akşam ~u beyuııtta bulu- por hazırlamaktadır. Bu rapor, 
rı ~ nyordu: Fransız vr İng_iliz or: miittefiklerlıı uğramış oklukları 
~ 'i • ıa. Flandresdeki vazı:vctlerı zayiatm uislıeteıı ~ok h:ıfif oldu-

'li ve naziktir. Fakat Alnı:ın ğnnu gösterecek ve. ham kun·ctle-
·t "Cıuıd ... ının bütün -u)·aya rinin harp gemilerine nuıtlak su-
~ 1'1ııak i&tediği ..,kilde ılmitsiz r~tte hakim oldu~u idd:asmı tek- · 
1• dir. ztp edecektir. 
., ısa yük.,.k knmandanlığı ile . Di.:•r taraftan askeri mclıafil, 

dar imtidat etnıekte bulnlldıığunu 
ehemmiyet-le knydetn1ekt~ırler. 

Ypres vadisi 3 ita 4 kilometre 
geni•lii!inıle ,ular tara[ıııdau isti
la cdilnıittir. 

Lille mmt ka. da makta 
elaıı G-eral Prive orda ·u, 
nntlıattbe et1111!k surefile lkeniffiioe 

~ ''iıı la bultı "akta olaıı .bir zat, bırlrııc giindeuheri suya batlrılıınş 
' t !u beyanatta hıılwuııu~tur: olan nımt:ıkabrın ~1mıft :ıznmi ,.,_ Düııkerke ~ul açmakt-.<dT<'. Bu or-

(1 inci sahifeden devam) 
manı ıuahşeri bir JIU.ll%8ra arzet· 
mektedir. 

Ala.,.. lebl.iğiae ı:öre, İncili• 
gcıııikrau ı.-bacdunana denm 
cJcn Alman hava kuvvetleri 3 
haqı g"nıi•i ile 16 J&ahliye ,ı:cınisi 
batırııı•>l.mlır. 10 harp ı:emisi ile 
zı vaı.urda yangın ('ıkınışt1r. 

Alınanlar, bu gcnıilere yapılan 
taarruz esnasında möttefıkıcrin üO 
an·aı-e ini dii _ürıllilderinL de id
ia etmclı:ieftider. 
Alınan ta.vyaı·elrri yaralı nak

bastaıae-gemilerine de bonı-
1·'1 .atnıakt.u!J.r. 

\ı~g··nku - 30 n1ayıs - Alınan ha)a v:bıl olnınş o11in~n \'e bu dıt, Alıttan t.aıyi!<111; ı•accalaııı:.k 
,.O?.ı, \'anlışlıklurla doludur. A· saltanın G..avllinesdcn .. •i t • üzere ~<>riWtle mulaı~eıll<'t ıner -

~ ilik daıresı, Dıinkerk açıkla- Ontere ve • '''""rttan 'i."nese lia- ıl.:eıl~ri loD1llwoak:tadır. 

•; ) İsviçrede bütün nakil vasıtalarına b · r emir 
1 

Bc1 .. fks n .. ıırları Uün Fransada 
lair , cr4c ı..,ı ·ak. Kra ıa m -ıs
te~ linin~ idaN;. .. i ulLında icrayi hü-

1'.is Ji (A.A.) - Le 111atin ga
ıı.'·. Cenevreden istibbor ~iyor: 
.~ın ·rayeti <hcı~ -• -

· ih:t.iıaaa.i.İ:ılll' lc;ır ıfederai 
. rem i:>U" .karar iUiluı? ;et-

etnıPkterıir. Tamir e-dilme\: üzere 
bı...;lun~n nakil va.sıtiitl:ır1nın mU:ıD-

Ru 'karar ml!C?ıinet' işi• ven ve- j 
ya.ısl~rıi}cı \e a~kzrı man.anıat.4';a 

mu~ere edtl-.,eım; olan bütün ktİ?ı old.LtN bi·ır ü.r'atJe sefer 

.aa.k.i.I 1·.c>'-1alarının dk .i;,.;ı.re.tte V'>· I 'C'ı:ielıriled · aSI! l!"tiıVıııeiii 
la Qıkma;,. ama<le o.ın , ıicap ı\ mı:ıikt:auk. 

~ ·Mısır parlamentosu ict·ma devresini uzattı 
iJ t. · e 31 (A.A.) - .Siıısdi'ki ıı.lı-1 dilm,;ilir.· J deri,·c\'e ~· iı-eceklerdic. 
,. lay .. ile parlamentonun ha- Gene avni sebeıtten d!lilav;ı Kral , Biı· emirname ıle blısırın bübiin 
ır '!)aslan~ıcırtda hi~am huJ.a - ile h~kimıet ~dnt L1 """ J'&Z idari mııı.t:ıklı.f,.rımla askeı:i •ııa.tı-

tıl<lJ:ı ıçhma <ieV'l'CS• temdıt e- mevsııruuı g u·melt zere ;L;.c.-n- 'l<:eme'ler te.il<it ·.ur .• 

Arjantinde Almanya aleyhine nümayişler i· 
11 -A.ire> il! {A.A..) - ZC1t.a' lan ü.mavis la ,. icra '.i: . .,.. 
~i <\tınan tahtelıbalıiri tarafından: te\'ki!attan ;onra tlu!ı~ bu,·,ık 
' "'1-ıantin '&ı>unı ıtorıtd - l ıı:ıik'llSta hir bir nüma. "' , ııı:nl -
~· !!o.ine :lcar"1 infiaL!tt.iııi ı:har ma.smdaıı kurknuı.ktaıiır. 

~ ınaı:sadile gen~lexin şe"1rin M~b'usan meclisind~ lıırC'<Jilc 

Bucı...s - Aı.r~tf'ki Alınan ;;efiri· 
lıı•Iİ · •Wıi e lı:Jt ve .1">ndbıııi 

c.ıısıııs diı"' tavs:.f l!lır.isleın!ir. 

11 ca:k!elerınde · .1$ ak· !Ileb !ar e b · B. 5'.nl.alııdel',ı 
,u ~t;:~;P.ı't;ltııı~#S~iit~'/1'-ııt:~~~~~ı!ll:ı~~~~~:.s~~~tıiı~~rl'-ııı:tii.iiı~-.:.~~~~~~ ~- . ,.; , ~ 

lllgaristandaki sker gözile Romanya'dan 
Aıtman akını cepheler dönen bey' etimiz 

(Başmalaı..dea .ı-ı 
:yaral~ :ıırl.a lı: 1 

· . Al.,.,.n ...., .... , ,.,,, .edııriu- , 
'"'••ekkcp ..ı:w:a,i:ı •<>,Ylcıııııek
~·ı.or h~k';l·:ıtin_ de bii~1e "._- j 

~ ~~llıtyacı1gı malum ~egıld, .. ,ı 
el ._ •, Rolanda, K~. t'fiea- l 

1 i"'ll~t •·e .....,J.ii, ~na
~t ~ket ;(';..- ........... 1 
~ u akallivetlerinm \e tur<,t
~q neın y:ıplıgı ··e neler yap-

< ı. "''•1rteı1;,. ..ıa.1<1ı1n t:9<"iı.l
ı..:11 sontt R lı;ulano · e bi
L~ bit' Alnaaa 9b._ gez 

"'·"'""''--, :ıaaaet:lilaoır&. aer
~ ~ıh. 1Mo adamlara Bul· 1 

. a ..., ,_cıdd:an .etınti ' ı, <ıkı"" •illi tı..kil .,.~ek 
~~ t.u.l:m•ak iktiza .eier. ı 

7•t ki, BwJcaıiar bile
'41ir e4eıek. la.crluı~i •:ık-

~I\ ola - rak ioöyie 7t - iOij ' 
•şılik bir Alınan k"tJesiııin ~ 

l;ıu alauasnuı aii.'aade 
• ltlı · A.acak, "''c Clıtimal 

il . ~1~. ıneuuuna malı.ıl olaıa,,a ı 
f -~~~P e.aaı•mdni bazt 
(, · b~cri .., u-
~ d •.a ı.e,·ketti ·,.; -. · -· ude 

~·"rwur .. .,_ lj)t b:a ••ilık 
ın GuJg:arist~nıda U.Suııu~u 

;~ ~•u bir •~kut me•,mu ol
tktı~a eder. Htt ltal '"' kir•a. 

'ı . veya bilmlyerek, i it~ cr,;'1< 
1\t" ;yerek Boıiı: ri.tanıa 

(1 ·rnıı '8fl.lıij.efk> Gl•tıu.; J (l i=i ı::ı.h<ıeoinı devam) 
tarı faziaea olacakı.c. · 4 '!"Ün gÜM'tl. Sa miiddet zırriın-

.şiuo.alıılek; iri;.~" .aıucli)·,,..; ai • da =..ıtırelı{ <al'l..ri ®ia<lık. ~ 
hantfoniııce kıtrlarılahıilen a;ke
.cia _aa~b . .-.ıuı ôğreııece;;.iın1z ·!ÜJ>
lacslzdır. 

Şiınal sahillerinin ~1ınanları11. 
~ ~11\bU,, bet.İ<"ekiı .1a ... 
buyı.ık nıuharehelrrle harlıın ilk 
,.rb"''."w ~d!ğuu .k.ı.hal e!
....,1;. lizıuıdır. BM i.J..1.: ....u. .... 1 Al
man_lar tenıin etnıi~lccd:ir. "Maa -
maldı, müttefikler esas harbi b
zannıak Üıcre ı:irb,tikleri bu n•Ü· 
cadeledc ilk n11dıa~ebeleri kaybe
delı;leccklrrıai e•....,• kabul ·et _ 
a1!.,lileıl". On1aı· 1ı~r "·akit son mu
luıcelıeok" b;Jısettile.r re zaıwı -
nııı kendi lehlerinde çalı.tığını 
.iiyfeoliler. 

lfaı-lıia bu ilk soihast zaıı .. ıı ka
zaa4.anna -hakıtnıntl n 'Fransız 
&ıısJlll .IWJi:.i ~ I.ay ılalı "1=ıs -
tur. Ba>kumandaıı v.,.-uJUMi ikin
ci müd ... f.a b.att.uu bi;,; Juwlt -
.....,ge. ~e P"':_'l'la. ınayı ! eni batta 
göre ,.a.pr~:ı~a ın1k;tn bulmM:siur. 

Harb1n ıkuu-i ih.2Jıillil.t.n hJU:Tİ 
ceobede ba~] ., a ~ l yakında rrÜ. 
receğiz. iıadilik ii( ilı · ı ,.:r
dır. 1- f'r;u " ~- ı.11 kwfüiııe ., . 
ı.. ı taarrtız. ~- ı~ıı.....,,., ta-
UTKL .J-- lkr ikisinır ltlr4;. ta-

n,üteaadit s.'hhi müesseselerle bü
vü-k. kiıciılt su teda,·isi btasvoıı • 
ların1 ı:i ~er J1rc'1k modern 't"t' fa.\.·
<iah ~ ...... ol<ıkuneri ~l<. H<"I' tıı.raf· 
4 samimt tıir T"Ur·k dosttur ı ve 
büyük seını> .. ti, sl!v~· iıisleri ile 
'kııl'<"'la<tıi<. Sıhhat Nazın M. Har- · 
tGk>ınie vr Pr J>V"a · !DV.11'1 M. 
Gjereıolrn t ratların<:lan kaoul e
<iildiJ<. Bu aaza·Jır da Tiir.k dost
lu <?unu t<ıbarüz ettirdiler.• 
HARBİN RO-MA YADAKİ 

AKISI.ERİ 

B. Abidin Da ver Avrupa harl>i
nin Romanvadaki akhl.,ri hakkın
da muharririmi~in flllaline «arsı da' 
suıılıın si)yleuüslir: 

•- R""nany·ıda lıaro endi;e;i 
varıİJc. Fak.at buna r~' lııtlı 
bir ca.lısma oe 'llm etme.itte ve her 
tarafta ı>avet bü.,iik l'n'i.idafao. ha
zırlı·kbn ını11ılmalrtaıi:r. Oı·du,-a, 

ve milU miidafa:ı.ya veri•en bu 
''bü'\'Ük ehe:mni ~t, i.mar islerini tu

ı·i7'1n fa:tli't'e'tlni 'liurdunnamı~tır.• 

Müslüman 

ki'mı~t i İ••nındaa .111ı&r1tR1 old•
llunu n1üsaiı1!d~ ,-e te!.i.it etıni:;ıtir. 
M1'clf e•: bugiin sa:at 14 de top • 
lauarak hal' knan ""1'<lııelı:tir. 

t .... ran.ilZ ınaltk~"'"'"" ıh'! :ı n .. 
•-.ııbır lbakl<Na eui,.rn J<ar..-br 
vermiştir. l\IJdaııı Laharon Fon 
Ay-·i g'l· Anaorel "iqıjhea 
idam, Hirs ve Perö ou , .. c be.ş S&ıe 
hapse ınahklım · er r. 

EOMBAL4.R ALUNOıl 
VAPUBLA&A BİNıt.Ş 

Paris :il (lltrs ")- Al.,.a ..._ 
liitlar.i ~u.illıteiik ...... lannı malı • ' 
\·olmuş gös~erdikleri f-.. ldc, haki
kat lıö;l'lC ci.e_ı:ilJir. General Blan-
şaı·ııo 'kuı;ıaııdawıdaki kendi .mv
\-et~l"!"l ~ıa:dedi uuthr·ı·~le-re ınu
lta\'cmct ctınel< Slll'Ctilc General 
ftri;ru kunetlerini 'lnırtan11aga 
ımn-ııfiak olmuştur. 

Briyunun esir edildigi h~h k~n· •a " Alman iılıliaS1 da ~-3la-ndır. 
Bu kıt\\ctlcrden iki lırka Diiu -
kt::ı·ke 2'<'lıııi!? buluıınıakta IT ve 
vapurlara irk5.ıı cdilınektcdir. 

D!in 6 A mau taJ. ·aı=i · dii~ii
rfiJmiiş W.. &t:"üa ıde D .. tkr.rk 
üzctinde:~i tnuhareiıı;.>ltrde h iki 
tar af hava k• vv~ • ...-i de "' i
~,e-~li zs ·iat ,·ennekttodir. 

Ft·•u~•-ı !has'ku:man.danhg1 namı· 
na söz SÖ) lcnıcğc salahi~·ettar bir 
zat FLınJrdcki 6'111 mııhacweler 
hakkM.w2 ~,. ı.er:ınaıta bulu11rnm.
tuı-: . · 

- Elaw!r.: ceplıe6inde İngiliz -
Fl'anwz erdu;,Uttun ,·u!yeti cltıidi. 
hatta vahim olınald.a be.ı·abcr Al
ınan tebliğinin iddiası \'cclıilc, he· 
zimet seklini alm~nu~nr. Fı-ansız 
amTralliği bn hus.usta m11fas."ial bjl' 
Qi011R' loazarlanoaktaıLr. Yakmda 
ne~redilecektir. Rap.rda, - ~ı
lerıle Fıl:u•dre "'hillerin.de cerevan 
eden harekat ~a iz.n ed.i.İe • 
cektir. Fakat, simdi,.cu -8)·Jene- ı 
bu loareı.ha iştirak eden ı:emil<!rin 
bu hareki.ta lı;tWl eden gmnileriıı 
adediııe rılsbetle ebeınmiyetaizdir.• 

Salahi~·etı.ar Fran'ız 111chaCilin
de beyan e.iildii;ine göre Dünkerk ı 
nıfi'.'itahkem Ordugilıının etra(ı 
seller altına bırakılıııı~lır. Bu sel
ler, yalntz Alman askerlerinin de
ğil, fakat taııkluıırm da yaklaş -
MauaJI ...-,,i olmaktadır. 

İNGİLİZ TEBLİGİ 
Uındra '1!1 ~Radvo) - İngiliz is

tihbarat nezaretinin tebliği: Bel
cika.da bulunan mütl~iklıı kuwet
lerindcn coğu sahile _gelmi;;lerdir. 
Bıunl;ır, d<m1rımnnm \•aı·dırni!I! 
ııak1i,·e ı:ı:01-nilcrinP irkJp olunarak 
ing-iltt>rn ·e getiriımi llr. 

Paru; 31 (Radv<>) - Cumhnrre
isi M. Löbr.ün :-i:maldeLL mütte -
'likiıı kuvvetlerinin ric'atini ko • 
laı·laştıran Frans;z amiraline Leji
Y<m Douor '?lişanmın ıl:ıtiy.ük kor· 
dorumu •errnis'.c' • 
FRANSADA :..'ENİ BİR SINIF 

SiLA .. H ALTINA ALINDI 
Pariı; 31 (Rady") -lla.iiıiye ne

zareti bul'Ün neşrettiiii bir tobliil 
ile 1919 do~11mlııları sililh altına 
da"ct et.mistir. 

İTALYAD"'\Kİ ;ı-nsııu..ILAR 
DÖNÜYOR 

Kahire '31 (h.A.)-. ı.-ır hüku
eeti, .ita!_,. ıla Jmhman lıi'dn 
ıneın1c -ete dönnıc;:e da\'et C}le
mi (İT. 

Italya'nın vere. 
karar " . 

tegı 
rı inci ııalıifed.wt deuam) 

m ildl!'l'lll Amerilaıyı hıırbe 
süiüklcn1~1: i~·in, İno-iltereden A
anerikaya areket edecek P•·.,zi -
dent Ruzvelt vapL1runu torpilli -
yer"'1<, bu isi .... hnanlara atfetmek 
nlvetincie olduklarım da isae et • 
.m:is1emir. Bu ıddia111n nelmdcır gü
liiıı<; .,ldııi:unu 'SÖ.fll!me~e 'bile ha
cet yoktur. Ayni iadi:1ya göre giı
;n.Aıroer.iılaıımı Landradaki sefiri 
M..i&r Kenedi'in ıkızı •bu ·ap;;ırla 
'gitmek ·cin ilet aJ.d.ı'°ı halde, btı 
l;aı: dan ·az <ık tav · re 
ile · "-"' 'ltlecbur o muŞtur. 

Haıl!btıki :A:merikanm va,ill.!?1ım 
ıİS!!W>Uek.i ·bliıiik .bir ,·arıuru :/\. v
rupadaki Amerikan .tcl>ııasını al
mak üı.eı-e, sıhhh·e ı:na'lııl!mes.ı ile 
·birli'kte i ~iaare1<e hareket etımış 
billmıma.ktadır. 

Roma dunı.rlar.ına v pu;tırılan 
afisler, Fransanın elinde l>u'l•ıan 
!Bizert .ııelm İtalyaınn "al bine tev- ş 
cilı edılıınış bil· talsa!lca seklinde 
ııösterilmektedir. 

Gazeteler, llalya hükumetinin 
Fiansanın bu_günkü nazik vazive- 1 

'tinden istifade ederek, taleplerin- 1 

den hic olmaz>;a bir kısmının ta - 1 

halkku~mna çalıst101 fikrini U., ileri 
s ürmekt..d ir ler. 
Diğer taraftan Aımerikadan _ge -

len haberlere göre, İtalya öniiırnüz
deki kısa bir zaman iciııdc harbe . 
~irecektir. Abloka meselesi etra· 
fında lıı_ı:ıiltere ile başlıyan müza
!kerelcr Kont Ciyanonun emri ü
zerine durduruımu..tur. Bu mü -
zakerelere mclJUl.r İngiliz· heyeti 
yarın Lot>draya döneeektir. İngil
tere .ile İtalya arasındaki hava sl!r· 
vislerine de niha\•et verilmiştir. 

l\llıısolinlnin Ruzveltin mesa.iı • 
na verdiği cev.aı:ıta. ltal.vamn Al
nıanyaya verdiği sözü tutacağım 
bildirmiş oldui(u da a;Tıc.a .ilave 
edilmektedir. 

iki idam kar :rı 
Ankarııdan lıildirildiğiae cöre. 

Siikenin Konak malıaUesinden Ka
rabekir oj:ullarıııdan Hasan -0ğlıı 
Mehmet ile Sungurlunun !\leh • 
ıııetiJ<,yii köyihıden Hacı Osmııa 

Selnıkun iiliim """''""" ~rptml
maluı lıakkınt!aki Ba. v~kalet tez· 
~eceleri M"'"--1' ~ gelıwıiştir. 
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soN_; me&AF'i .. · t.riw ı;frik•:.. 11 
- --

Reşit Paf ~n Hatıratı 

MA ~EODNr A A JEŞLER iÇiNDE 
Yuaolar: 

l+•mcln F. SERTELLi Cevdel lletil YULARK!RAN, 
lr'!'-.~ ·~ .,,,,,- ·- _ .. 

işa, um çocuklanna ihtilal ders~ 
eren müthiş bir kundakçı idi 

11- Yuvan - İkikapılı m. 
arka cihetiıodelı:i caaoiin kal'flliUl
da dükkanı olan ahçı Dimitroşun 
81'Ç ortağıdır. Komitalara şehirde 
olup bitenleri muntazam postala
rile haber verirler. Dai:lardaki giz
li yolları iyi bilirler. 

12- Saatçi Petro - Komita iş
lerinde şehrin faal mümessili sa
)'ıhr. jandarmanuı Jıazırlanılı{:uıı, 
neriyf" 2ideceğ-ini, kimleı·i ta'kip e
dtl<'eğiııi vaktin4e haber alır Yfl 

en yakın çeleye kendi Julamlarile 
dorlıal ltildirir. 

13- Ahçı Danıbala - Pekmez 
hanının ark ... mAa ıliikki\nı vardır. 
1hı ıltikk:inm karştsmda da sütçü 
!,[an oma komita .arkadaıııtlır. 
Baz. n sokai!ı k:ır~ılıklı keserler ve 
i8"'dikl"1'iai çevirip :vazifeye ıia
.-et ederi.,,.. Elelc vererek birçok ' 
cinayetler işlemişlerdir. Sütçü Ta· 
naşın kaynı, bir Rum cete reibiıılir. 
Komitanın iJama ıııahküm ettiği 
killlllcleı:l bu ai ükkindan birine 
düşüriip öldtiriırier. (Sutçünu1t 
aynı Yunanis+aıv!~ da ıncşhuı hir 

katildir . .N mı~ hor taraftan .ı.;, 
çok ianeler, denı< .;enk hetliyele,• 
gelir.) ... 

Bir keş· ş kilisede 
neler söylüyor ? 

Yukarıda uyılan c~s adeta 
• İspan)·annı engizisyon .ı.,,Tinde
ki cel • giloi • Surczi GDrt yan· 
dllll -..arııuslardı. 

Bunlar, meıulek:etin huzur ·e 
asay· ini ihlUI ettiği }~tmiyormuş 
gibi, dini iil.~t ...ıerek tahrikat ya· 
pan ve lıeJeflerine bu _yoldan v•· 
mıık i .• tıyenler de vardı: Bunların 
haşındn keşış ~:--afetinde ;geun 
biT dn~lrnlil n el .nmiyefle balo -
setmek lazımdır • 

'Daskal Na:;a knvvrlli bir hatıipti. 
'Kili ede her z:nnan 'l'örkler aley
lhinıle vin:caer ,.e Rmnları çete • 
'lere yarilnna teşvik ederdi. Rnm 
mel<tebinde de dersi ••ardı. Onun 
ilersinde çet.,..ilikten, komiıa · ş
lerlnen, 1'tskedanya istik'lnliu..,n 

aska bi'"ı<"Y koııuşıflmaı:dt. 
n·ikıil ı ·aşa iidcla Rum çoCIİk· 

:ırına n yeti~kin Jtnm ırençleri
ne ilıtiliiıl .=i Yeren müthlı, ir 
kundakçı idi. 

ı:enı;nler, bİı m acldes ma t 
uğrunda keselerinin ağzını 'açmış
lardır. Silah mı, Cepbmıe mi? Ha
YIJ' .. Bütün hudutlaNla •·e &unı 
köylerindeki ambarlarımız cepha
ne 11e siliih ile doludur. O halde siz. 
ler, harekete geçmel< için bir işa
ret 'bekliyorsunuz. O iıareti bea 
veriyorunı: Haydi Ticri? .• 

Jtuın cemaati ic;inde biikiıllK'tiD 
kuvvetinden korkanlar ve menfa
atlerini hükumetle iyi ı.:e<;inmekte 
bulanlar da ,-ardı. 
Bunlardım birisi 'ay:ı!:"a 'ka'fktı: 
•- l\luhterem dasknlımız çek 

doğru söylüyor. Fakat, hiikünıet 
Sereze ve cirnrdaki köylere jan
darmadan lwu,ka, askeri ıkuvwtler 
de yığınıstır. IJuıılarla na.d müca
dele edeceğiz. Maksıulııuz, .kur • 
lmnhk ko~ un gibi izi harcamak
sa, ('Oluk çocuğumuza, ihtiyarla· 
rıımza . ·azık olur. Hepimil! ipe gi
deriz. Umumı harekete geçme'k sı
ram. hew.ü.r. gelm~nU ... ir. Kuvvetle 
mücadeleye k kı~mak ielilik o
lur. Biraz daha beklemeliyiz., 

'De i. (M .. hbirin no nrı: Vesi
ka - !>.. 18. ii'l). 

O güıı kilisede bü~ · w gürül· 
tü kopnı <, daskala karşı bu 
ri söyliyen damı -ie l 11 -

rup döiim~ğe ba~lam:<:'I. ımh 
i, c ı..u ılah.att ;lrlice 

hükümcte müracaat .....,..ek: 
- .Beni ö1 iirec ·}er

budur. 
Deıli. Ölümle 

mitro orta )'aşlı 

C'bi, 

iıay • ı ·azanır. -umita· 
dlaraiadıı3-üzv·.,,..ac:ı::i\._ 

W.....sidcr.i 
ta .... u. 

i• d.e •-lltliyeti • alig.a et • 
rmellea, ıpeliı. o -~ Hlat -
~ 

"t l'aı,• ıilkönoc k~ layafe
tile gezen JSaşanın hüviyetini tes
t.it etti -..e mii şi vnıınnıliŞ, bu 
adnı t..kk..ıa aZllll bôr rapor .,,...... .. 

(llerııınt trarJ 

fatih Birinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden : 

ıt bir ı:Tin Iı::mscde cemaate 
şmıları sö:ı1edi: 

•- ftatteti Mcsihin s1ınıli iıik
-yihıii.ndeıı si~e lııakıp ha. ·lnrdıCıru 
dQ·ırwr ta.lboaırt? K.u1akları1117.a 
;ı:;üylc •ir ses gelnıi)or n1u? tı:Ey 

Sı aci'.a: Klllllkapı Nı.sanea .ı..~til 
.aekal< 4 mı.ınarad.a .ı:ıı.u -im iken 
halen ikame giıht .ıneQiwl. 

·edonyanın ha -11<.i sahipleri "Ve 
aı- JıM.Wiafi.leri! ·w Incil

de Alı..-. vadettiği hu nıukadles 
'9pr~klan almakta - zamana tı:a
dar gecikııuksiııiz? .Dııluı ae brk
liyersunuz~. İ,.'ile ben, bu ""5İ llııer 
EanıB11 du~·uyoTttm. Bnı::füı Me.i
lıia. ı.csini iı:c 11e ak,ettinuek ın-
2Geı.itc huZtınmnza Ç'lktmı. Hay
Jli. ı.a.u. ,.., ıe,·ina! Dz\ı.a ne bek- 1 
Iivorsunuz?. Cesaret mi?., Hnyır. 
lkpmiz. ftergtı"ldcn daha cesur •·e ~ 
kuvvetlisiniz!. Para mı! lia5"tt··· 
Hkbiriuizin paraya iiati~-.cı w'* -
tur. Zira komit:ııııııa yaratra eden 

ffvzine tar:rlmriau a .ınıe 

rn~ oeJi'en ~ iT'a ' ""1'1.1 al~

"'"' u.ınsı ~"in ı!inen y~pılan teb· 
li,ıııtt:ı r ~m"" ıeır~ etm~i\hıız· 

ıden mi.ıdde.i 'haııne vekılın!n ;ta -
1ebi1e 15 gti:n m Jlet1e 11..n~n gı
yap kararı çıka:rı1ttıa•ına karar 
\"~ oL,,.p uh.a.l;ıcınen· ımıı -
alll.l. hulw1 ·u l.1/5/9W .,ınü 
s....ı 10 da mahkeme\ '~zat 'l.eva 
bıl>'eıclı.ie ge · · ""li nı· 
vesi zarfında İllı·aı: ~· ;n;z 
'ta'kdlrde Oa\ anırı gı abt11~ı i~ kı 
la~ ndan l!lVaııı .karar n,akaını

ruı ık:aiın olll'uk (ız,'re l!i gün 
mi.Hldetie ilin olunur. 9-!0 '19 

• Bugünden 
+ - itibaren TAKSİ -·· • • • • 

Z büyük film bi.-den 
l- MANNA DURBİN'in en bü;vi4k ... ., aki!Veti 

tLK UYANtŞ 
't-S.:A.·UNKUV E'Tt + (Fransızca sözlü) + . İstanbulda ilk def" 

• • • • • • • ····--···-·----------·· ·---· 
,_..,,., KAGITCILARA.__ 

' Amloalajbk iaie ga:ııete kıiittlan b11•htı !Kiyle "'iiteahhide 
verilaeyip değruıiaa d~ya it.,_.iı: nıfIDAtı ntıhğa Çtkar1• 
.ı-.ktır. 

500 kit..Mlaıı aşajlı elmamak üzere t.alip bul......,._ iter "afta 
11azartesi g;ial.,..i sabahleyin saat 9 • 11 arasında ga~iz idare 
aüdiirl~ miirauatl n. 

'ııt 6e7~·.abı adı il at!aki 
llt e :rakm t~lmtS)Ctl ve .u
~t; dolmasın yin" htt bal 

1 
arcı.u---

1 Oyun yüzünden kanlı 
l kavga 

olmak istiyen 
iki Polonyalı kız 

ve me,'ut kö>BSi bahliı·ar Tür - · 

kn·edır Bunun için ün:vanm cen

neti olan İstaııbııla ı?eldık. Bura
da ,rnüs~ı..ınaıı o1atH1<. ve \'erleşe -

ceğlb den1i~lcrdir. 

YARINAKŞAMDANITtBAREN 
~ide uran lterı;eyin ba
~ •·e satlec:e Ball:'llri•tana 

1 t. 
~ ~stınod.aki TUrkleri11 ~u
ı~~ıa.cev~ maruz bu-akıl -

sı:o~l:u-d~ tas krrmıya göıı
'I rı, altın ~e mnna.a·ının 
~~".!eri ha leri be yal
•ııuzdeki d ı;tlu h lerinl 

. kalmaz, dalı• ileri ihti
·" ~ "L~~Hma da zemin 3.1:a· 
·ır ..,,....al4e Atatüriı.iin ve 

1 
~ra.u. iıtrlnıltiletı kur· 
lli.rk • &fpr d Uu&a 

Falihrle Yei:te Ef:ondi solt1ğın _ 
da otura 1 H YG '.11da Ce.-.,t "un 
;üriinJ n Ç'lkan kavga netıcesıııde 
a"nı semtte ot~ran arkadaşı Mus
taI.a oölu Ahmedı bırakla arka.>ın
dan •·aralamı.stır. 

herhalde böyle bedbin ihiJ"1allere 
yol verecek bir mabiret iizıılesi 
itinde bulunmamak icap rder. 

ETEM IZZEl' BENİCE 

BJ.van Jı'\ıfa '~ Janet ısnıinde 
-fui t.:nÇ '\re .!!' zel P:Jlonyalı kız 

bu sabahki Aı-ruµa lrt>nilc şehri- . 
mize .(!clmiı::l1•rdir 

Biı·ı sarışln, di~~ri k~n1ra1 olan 
ve 18 er Va>mda bulul\.111 bu .sık 
bayıuıl r kendisile görii,en bir mu
harnriıni:T..e v:ıtanl&n Po!oııradau 
kat'i .-11rark ayrıldıklarını sövıe • 
Dl.işler ve: 

•- Sımdi \'L'l" yüai~nün eıı ~u'kiı1 

Gecenlt>!'de evleıunek Ü7<'re seh-j 
ri .ize gelip kcndisit'C ':ıir ~ 

bu \rn Matmazel Ajitidcı: son -
ra bu ~abah _gelen bu iki matma
...,,Jin; din ve tabiivetlerini de{(iş • 
tirdikten sonra şehrimizde artı&t 
ob.ı-:ıic ralışacak.Ulrı talt , in olun
makL1J·lllr 

TEPE Be ç 
, Biiyük bir G A L A ile açıluor. 

SAIFöVE 
Ba;vanlar ile birlikle kt:r•uctlı saıı'atwlardau nıüteı,:ıkkil 111 l!tisiıiK BUYtı< 

Ayrıca: h1T h~l~t , . ., .:ır~""'" tHHaualaf'ı. 
' ~ 



4- 1!1 O Jf T • L G a A r -3111&'115 lM 

MAZON MEYVA TUZU IHKIBAZ, ffAZIMSIZLIK, MiDE BULARTI te ROZUKLUGUHOA, BARS AK f 
T E M B E L l i G i N D E, M İ O E E K S i L i K ı e Y A H M A L A R 1 H O A ~mn~ı~İ~:.

11

a- 1 

Müferrih ve mideYidir MiDE ye BARSAKLARI temizler, ahııbrmaz ve yormaz. MAZON isiın ve HOROS markMınadikkat. / 

1 RADYO PROGRA~ ~ Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
U. idaresi İlanlars 

·1 & &; İfltanbul asliye mahkemesi 9 rm-
Sabık Oeuuınlı İmparat.orluğunun Taksime Uğrayan l cu hukıuık hakim~~: 

Muhamıpen bedeli (182()) lira olan (6500) adet Sofit Duyu (6./6./ 
1940) perşenıi:ıe günü saat (11) on birde Haydarpeşada Gar bllıası da
biliııdeki komisyon tarafından açık eksiltme UBulile satın alınacaktır. 

Bu işe ı;ıirmek istiyenlerin (136) lira (50) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesa\kle birlikte eksil1ıme günü saatine 
ka<lar komisyona müracaatları lazın>dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak <lağ:ıtılımak-
<ıdır. (4238) - İLAN 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Birinci Mevki Tramvay Biletine Zam : 
(3828) No. lu kanun mucibince 1 'haziran 94-0 tarihinden itibaren 

yalnız birinci me'-'l<iin U2un mesafe biletine (10) para nakliye ver_ııisi 
zammedHme<k sureıile bu biletin 7 kuru.ş 30 paraya iblağ edildiği .sa-
yın yolculara bildirilir. .4499. 

UMUM. MÜDÜRLÜK 

S E H H A R ve C A 1 i P 
T E H i' ni H A S 1 L 
MUHAFAZA 
EDİYOR? 

la•ı-•m::m ____ nıB. 
DABKOVIÇ 

10 senelik 
izdivaçtan 

l!Onra 
1 

Her ik>adın - haıtıl.ii kırlotan yukarı 
olanlııc büe - açık, taze ve ku - 1 

surwz bir tene genç kızlaırın 
bHe i:liliıha<r >ede'bil:ecef(:i l'.lft"lllln ve 
yum'1.~ak bir ei.Mf 1".lalôılı: olalbiıliı:>
ler. Bunu. TokaJıoın ile teaa"J'i, 

1li edroiliır' 

ve şürekası 

Hellenic 
av.edeterrenean 

Lines 
Yeni ve muntazam postası 

her hafta Salı günü akşamlan 
Muntazam ha( talık posta 

olarak 

Andros ve Thra!ii 
Birinci sınıf vapurlarile doğru 
Pire, İsken<leriye, Portsait, Ya
fa, Telaviv, Hayfa, Heyrut ve 
K;brısa harakct Nleceklerdir. 
Yolcu - Eşyayi ticariye - Tu-

rizm - Her tiirlü esbabı 
istirahat. zengin ve 
mükemmel mutfak 

.Müsait şerait 

B,ilarstisna Yunanistanın bü
tün limanları ve Marsilya ve 
Brendizi için doğru konsi.ınen
to verilir. 

Hamioı: ANDROS vapuru 
Pireden hareket ederken Kıb
rıs, Suriye, Filistin ve Mlııır 
hattını ve THRAKİ vapuru ise 
Mısır, Filistin, Suriye ve Kıb
rıs hattını tak.ip edeceklerdir. 
Tafsilat için Galatada Frank 
hanın<la umum! acentasına Te
lefon: 44708 ve Galata rıhtı
mında 25 No. subesi ANDONA
RO yazıhanesine :müracaat. 
Telefon: 43777 

- günd~ 3 dııkika - 10 gijnde garan- \ 

H"'" a.k.şam yaıtımaaıd.3111 evveil 11111-----------cilıd unsuru o.lıan ı:ıEmhe renk -

1 -------..... 1 

D •• U . • M 1. • Yanı Hrısoanalı taraıfından Be
UYUDU mumıyesı ec ısı yoğm Saik. ağacı caddesi HH nu

ıınarada oturan ikarısı Kutula kızı 
• Pa!15, 20 i!IKl.YJS -940 İ2maro aleyhine mahkemenin 40/ 

(( B )) Kontcn1anına aıt 660 No. su ile alrn.ıı; oldul[u 'b=
ıma davasının yapılan tahkikatı 

O/o 7 1 /2 faizli 1933 senesi Türk borcu (Her ÜÇ sonunda: Müddeialeyh İzınaroya 
Tranş) tahvilleri hamillerine tediye ilanı ı.o .ııün ~-arfında cevap verı1an~k 

uzere _ııonderılen <lava arzuhaline 
25 Mayıs 1940 taksiti verilen şerhte 18 - 20 sene evvel 

yazılı adresi terk ile semti 
aneQhule _ııittigi ve hali hazır ika
metgahı bilineome<liğinden ilanen 
tebliıı:at yapılmasına ve esas da -
vaya ılı.aı:şı 20 gün zarfında cevap 
vermesine ve tarafların l/7 /940 
tarihinde saat 9,30 da ma,hikemcye 
davet edilmelerine ve istida sure
tile davetiyenin mahkeme divan
hanesine talik ve gazetelerle de 
iliinat icrasına karar verilmis ol
du;; un<lan oJ.baptaki karar sureti 
tebliğ makamına kaim ol.mak ÜLe-

Sabık Osmanlı İıınparatorluJ(unun taksime uf(rıyan düy.unu u
muaniyesi meclisi 25 mayıs 19i0 taksiti için Türkiyede Anıkara 
ve İstanhul piyasalarında Trans favkı _ııözetiiınek~izin · ıbeher 14 
numaralı ılrupona mukaibil T. L. O, 95ll. Türk lirası verüınek su
retile 25 mayıs 1940 tarihinden itibaren tediye edil~ef(ini h&nil
lere ilan eder. 

Türk parasını ni'ılı!k i9bıı mo"lôğ anevztıubalıs taksit için ikat'i 
surette tayın edilmis olup dolar ile Türk lirası arasında muh
temel kambiyo tE!llll€vvüçleri ne olursa olsun, bu taksit müruru 
zamana ugra_yıncaya ka<lar T. L. O, 9511 Türk lirası tediye edile
cektir. 

Bu taiksitin Türkiyede tediyesile müm.ellef müesseseler ~ -
!addır: 
Ankarıı'da: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Her üç Traru;) 
Osmanlı Barrkası ( 1 inci ve 3 üncü Tranşlar J 

İstanbul '<la: 
Tüı ki~·e Cumhuriyet Meıikez Bankası (her üç Tranş) 
Osmanlı Bankası (1 inci ve 3 üncü tranşlar) 
Doyce Bank ( 2 inci tranş) 

re ilan olunur. 

Sultanahmet birinci sulh huku'k 
hakimli"lntlen: 

,4.h 1ska~· ! 
18,- Program ve memleket kuyan!ar: Necmi R~t" X:o.n"'"'a ' 

soot o.yarı, 18,05 Müzik: Uver- Radife Erten, 20,,0 kibeıert! 
tür, ve Of)era aryala?'"I (pi.), 18,30 (Milli kahramanlık m~n ıbek ııa; 
Müzik: Ope,.et seleksiyonlar_ı _ve 20,45 Miizik: O.ıııın. ''.~-~::i. z~J O 
hafif ~rkılar (pl.), 19,10 Muzı~: va!arı, Rumeh _turkıı ., ;;ı, 2•:: 
Çalıınlar: Hakkı Derman, Şerıf Konuşma (bıblıyogrll!Y · /Ş•f 
İçh, Hasan Gür Hamdi_ Tokay, Mii~ik: KüçiU' orkcs'.;ı~ııııe~~ 
Okuyanlar: Melek Tokgoz, Malı- Necıp _tşkın), 22 . .30 ıeri; ~ı 
mut Ka?'"lndaş, 19,45 Memleket saat a)JarL kjans h~be;aıııbİ'o~: 
saat ayarı, A ians ve meteoroloji raat, esham - tah;•ı!at. ?2.so ;I 0 
haberleri, 20,~ Müzik: Çalanlar: nukut borsa'I (fıua•) ; 3 ?5/23.3 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, zik: Cazbant (pl.). ;ıııı· 
Refik Fersan, Fahri Kopuz, O- Yarm~rorıram ve~ 

~ 

TÜRK HAVA KURUlJO 

TÜRKKUŞU 
.. · tl•r1 

B ve C Bröveli toılebelerin derhal mur•caa 
"4544 ,, 

Muktazi karsılıklar 1 inci ve 3 üncü tranşlar için İstanbul'da 
Osmanlı Bankası nezdinde ve 2 inci tranş için İstanbulda Doyçe 
Bank neZ'din<le teşkil edilmiştir. 

· Hazinei maliyeye izafeten İs -
taııbuJ maliye anullakcmat mü -
dürlüğü tarafından Elminönünde 1 

Havdar mahallesinde Çıkmazza - , _ _::::,::====~-...:_--------------::::: 
de haııında ~numara'• hanede Yu
suf ile ayni yerde mukim şoför Ali 
oğlu hbdullah aleyhlerine a
o>Jan, müd<leialeyhlerden Yusu_ -
fun mutal'Drrıf oldugn ve eli -
üer müddeialeyh Abdullahın talı -
tı idare ;inde bulunan otobü '
sün mülga Seyrüsefain ida -
resinin duvarına çarpmak suretile 
ika eylediği 42 Hra 24 kuruş za- l 
rarın tazmini hakkındaki davanın 
cari durusmasında: Müddeialeyh- 1 

Jer<len soför Abdullaha teblıııat ı 
yapılamamıı.ş adresinin meçhul ol
duğu anlaşılması üzerine mahke
mece karar gıyabının 15 gün müdr 
detle ilanen tebliğine ve muha -
kemenin de 28/6/ /940 cuma saat 
14 de tali:kine karar verilmiş oldu
jiıun<lan tarihi ilandan itibaren ibeş 
gün zarfm<la itiraz edilmediği tak
dir<le mı.ııha-kemeye ka'hul edilmi
yerı!k gıyabında devam olunacağı 
!karar _gıyabi teblij(i makaınıına 
ikaim olmak üzere ilanen tebliğ 

• 

25 sonteşrin 194-0 taıksitinin esas tediye akçesi 
Meclis. 25 sonteşrin 1940 taksitinin esas tediye akçesi olmak 

üzere Doları tayin etmiştir 
Müruru zaman müddetleri 

Meclis, Türl< borcu tahvilleri kuponlarının tediyeye varolun
dukları tarihten beş sene sonra müruru zamana ujl:rıyacaklarmı 
alakadarlara hatırlatır. 

Sabık Osmanh İmp&ratorluğuuun Te.ksime uğrayan 

Düyunu Umumiyesi Meclis 
Parie, 20 mayıs -940 

« B >> Kontenjanına ait 
0;0 7 1/2 faizli 1934 senesi ikinci sıra Türk 

borcu tahviller! hamillerine tediye ilanı 
25 Mayıs 1940 taksiti 

olunur. (940/4 

Sa'b:ık Osmanh İıınparatorlllfi!unun taksime uf(rayan düyunu 
uı:numiyesi meclisi, 25 mayıs 1940 taksiti için '.Düıtkiyede İstanbul 
piyasasında beher kupona mukabil Fr. f. 18 75 Fransız Franııınınlll 
Türk lıramle tutarı yani T, L. O. 5517 Türk lirası tediye edileceğini --------------ı 
hfımillere ilan eder. BA y ANLARA 

Türlk para.smı natıJı: iı;ıbu meblağ mevzuubahs taıksit için kat'i ıc;;,vc BAYLARA 
surette tayin edilmiş olup Fransız Frangı ile Türk lirası arasında İ 
muhtemel kaım:biyo temevvüçleri ne olursa olsun, bu taik.sit mü- KIYMETL K\JMA~LAR 
ruro zamana uğra:vancaya kadar, 25 mayıs 1940 vadeli, 12 m.ıma- Mevsimin en kıymetli ku -
rah !kuporrun !kesilmesi mııka.bilin<le yalnız T. L. O. 5517 '.l'ürik li- maşları yünlü, ipekli, sporlar, 
rası tediye edilecektir. kazmirler ve saire. Bu !kumaş-

YEf~i HAYAT 
Türkiyede nefaöetile ş(ihret 
buı1aüı na!kllki "" esns YENl 
HAY·:AT k.aıreınalalaın birdir. 
O da ABDÜL V AHİ'I' TURAN 
ma11kiıi@dır. KahveoiJ.er iQi:n 

nefis lokumlarımız vardır. 
a<lrese <likkat: Galata Necatibey 
·a<idesi No. 92 Telefon: 40058 . 

Nafıa Vekaletinden : ~):"~; 
k'teti ııı ~~~ 

9/7/940 salı günü s~at 15 .<le _ıA.nk~rada Nafıa Ve ~e&eJle dil 
eksiltme komisyonunda 21,000 Inwlız lırası muhaınıll'en 1 silil' 1 zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak olan 15 adet mazotlu yo ,251 
göriilen lüzum üzerine eksiltmeden kaldırıl<lığı il:ln oıunıır· 

tıeıki Toıkalon l<remini kuJlanı.. 
mz. Teııkiıbinde Viyana üı:ı.iver

siltemnin meŞh ur bir pro:Lesö.ıü ' 
tar-:tfındım k~f ve c:SİOCElL• \ 
ta.il<.- <dilen kıvmet1i _ııençlii< 
cevheri vı>rdır. Siz uyuırkm cil
dinıizi besler ve genç1"'9tirir. 
Bıııı:uşukl ukla.rı giderir. Her sa
baıh da yağsırz. b>:yaz rerıkıtel<i 
T<ıikalon kremini kulla.nımz. Si -
yaıh benleri eritiır ve açFk ınesa -
melleri sıık'l;ıştırrr ve cil<li yu -
rmıSSJtıp gıcnçl~rir. 1 O _ııün 
:ııarlında miismıtr h'ir netice elde 

SAFİYE 
r. in ı 

Mephus taksitin İstanbulda tediyesile mükellef müesıie&eler lı, lar Fincancılar RızaJ)3.$a yo -
şunlardır: k~ Şark han altında :5 ~o. 

' Türlkiye Cumhuriyet Merkez manıkası da ikıyrnetinden ~ aşal(l fi -

::!O~s~m~an~l~ı;b~a~n~k~as~ı.~;;;;;;~;;~~~~~~~~~~;;~i atta ·satılmaktadır. Fırsattan 

edeceksiniz 

Son çıkan 
Plağı 

22165 Benliği aldım kaçaktan 
Bu vefa bir çemi bidad 

COLOMBİA 
llmımıılP' Plaklarında arayınız. -._. 

_._ 'lllııı••• istifade ediniz. 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
• • • 

tamırcısı Çadır aranıyor. 

Kadıköy Fııkııraperver Ce- . . 
miveti Heyeti idaresinden : . •r ıorJ!l' ~ 

· d:ra· · t K d kek ıdr,. ~' Kadıköy ünde müesses f>karaper- Böbreklcnn çalışmak ku ım ar tırı'f. a ın. er - _ ısın'• 1 
ver cemiyeti haziranın ilk.isine te- ]eski ve yıend beilı;ıoğuıkı1uğu.nu mesane .ıfühabuıı, bel nW ·draı wr 
sdaüf ed~n. pazar günü saat ~0,39 l id:rıar bozıook ve bozarken y.an:rnak ha.Jlmni gid<"rir:. :Bol ı~iıf'İ .~ 
da senevı. ıçtımaını aıktedec~ıım -~ , eder. İdrarda kumlann, m<:~anede taşl,rın tesekk".1tuıe . Jeiiıırı ·~ 
den Cemıyet azalarının )e~u DİKKAT: HELMOBLO idrarınızı ter,UzJ'.iyereK ma'. pıJµL 

Sahip 
Alal-.ariarların her _ııün sa:ıt 1 - 10 arasında Yeni Postahane ci- ;me7.kiır<la cemıy~tınymerkezdıdıç- Sıhh&t Vekaletıınin rolısatını haizdH". HER ECZANED~,.tf( 

ve ncşiryatı !danı eden Baş.muharriri varında Kızılay Hanında satış deposu direktörlü ,Qi.i ne yedlerin- timaı olan Kadı.koy asa ca e - ~~&' 
ETEM İZZET BENİCE deoki evrakilc birlikte müracaatları ilan ;olunur_. ı sinde 39/l numaralı mahalle gel - .. 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası = meleri rica olunur. ~ ··' 1 

===========:::;,;:;~~;:;,,,;,:::===::::::::~:;;:::::~============.,,!~::==::::::::::::::::::::::::::::,::::::::~::::::::::::::~~,;;::;,~~==========:":":":":":":":":":":'.'.:'.'.::'.::'.::'.::'.::'.~=ı=:======:===:.~ .. ~ıl) c 1' ıııııŞ 

l\u. 235-73 Yazan: i\I, SAMI KARAYEl.. 

Her halde muhafızlar Türk beğine çullan~ılar, 
o da bir kolayını bulup kaçtı 

- Lala, atın nerede?. 
Süleyman Bey, soğukkanlılığını 

muhafaza ederek: 
- Sultanun, olduğum yerden 

kaçh .. Bu tarafa .. kervana doğru 
oeğirtti. Ben de, peşinden koştuın.. ı 
demek gelmedi .. 

-Yooo... 1 
- Öyle ise, ormanın bir tarafı-

na rıitmiş olacak .• 
!\tuhafız ~övalyeler .. Türk beyi

nin sözlerini anlamadıkları iciı1 l 
nıe•ele.nin bü>blilün ba\ka oldu
ğu diis;i.incesine vardılaı:. 

Herhalde muhafızlar. Türk be- \ 
yine e11llandılar .. o da kurtulup . 
kaç Bu suretle harckatları-

ti ıueydana çıkmıştı. 
ltıthaf1zları kuQ1andanı 

•ye dönerek: 1 
!). •• Atınız nerede?. 

y nı a ıı Bey tered -
'di: 1 

\rken kaçtı. Ker
Pesinden ko~

nt \~ deınek.e 

derin bir 
eı.ele an-

ladığı gibi değildi. Derhal yanın -
daki muhafızlara emir verdi: 

- Atı. yakalayınız!. 
Türk Beyinin peşinden giden 

muhafızlar .. atın gittiği ve durdu
ğu yere ı;eldiler .. Kargılarını, ıu -
lıçlarını hazırladılar.. Süleyman 
Beye hücum vaziyeti aldılar. La
kin. ortada attan başka birşey bu
lamadılar .. 
Muhafızlar aradılar. taradılar .. 

Ortada valnız at vardı. Hayret et
tiler .. Hiç lıirşcyc mana \eremi -
yorlardı. 

Muhafızlar, ellerinde silahları 
Türk beyini arar dururlarken ~ö
valye kuınandanının gönderdiği 
atlılarla kar~tla.şhlar. 

. S~nrad~uı gc]cı;, ınuhafızlar i~i 
bıldıkleri için g.ikrek arkadaş -
lartna sordular: 

- Ne arı;yorswıuz avanaklar? 
Onlar ~a~kın s~skın bakt">tdar 

ve nıukabele cttih:~·: · 
- Bilnıi~·or ınusunuı, ne aı·.:ıd.:.

ğu\1ızı?, 

. - Ulan Türk beyi kerrnna gel
dı. 

- Haydi oradan avanaklar!. 

:\luhafızlar bu söz üzerine kah- yinin nasıl olup da kurtulduğuna 
kahaJı basmışlardı. Ötekiler, UP. - hayret ediyordu. 
ye uğradıklarını bir türlii kanıya- Fakat, şövalye muhafız kuman-
momıslardı. danı, Türk beyinin atı ~açırma ha-

Nilıayet, Türk beJinin kervana disesine inanmıstı. Lakın, nasıl o-
~cldiğioe inandılar. Atı )'edeklcri- Jup da muhafızlar onu görüp de 
ne alarak kcnana )·ollandılar. isini bitirmemişlerdi. 

Yolda muhafızlnr soru~odardı; Bir aralık kumandan. Türk be-
- Peki, nasıl olup da ker\·ana yini öJdürmcğe nıcrnur ettiği mu-

gelmi~ bı.;lunuyorlar. hafızların yanına at sürerek gel -
- Herhalde sizin geldiğinizi gö- di ve sordu: 

rünec, şiiphelenerek bıcakı)J kaç - - Ulan ahmaklar .. Bu nasıl va-
1nıstır. 

_ İmkanı yok.. zifc görmektir?. 
- Neden olmasm?. Diye bağırdı. Muhafızlar ce\•ap 

verdiler: - Çünkü, kaçmış olsaydı, mu-
hakkak ,biz görürdük. - Kumandan!. Ya Türk beyi or-

- E!. Budalalığı ruzdan göreme- mana girmeden atını kaçırdı ve 
mişsiniz. yakahyamıyacağını anlayınca ker-

vana kavuştu. Yahut ela hamdan 
- İmkanı yok!. dediler. uçtu. 
Halbuki, Türk beyi kü~iiklen- Kumandan da bu hale hayret et-

beri Türk orduları icinde ceuk - misti. Çünkjj, gönderdiği muha - ı 
ten cenge vuruşarak büyümüş, fızlar en cengaver Jııristiyan ~ö-
harbin her türlli hud"alarını öğ - l valyelerden idiler. 
rcıın1iş hir dilaverdi. Öyle, şö,•al- Bu macera Siileyman Beye çok ye dolaplarına, hilekarlıklarm a dü-

"ld 1 şeyler anlatmıştı. Daha fazla tetik secck bir cenk eri dcgı i. 
olmak l:'ızımdı, Lakin, y·alnız başı-

Muhafız şövalyeler atı süı·üp na buna karşı ko~ mak olamazdı. 
kervana eri~tikkd zaman Süle) - Herhalde bu meseleyi şehzadeye 
man beyi kervanda gi)riince hay~ 
rctlere diişıui.i!:ilerdi. <1hlatmal1yd1. Sonra bütiin şehza-

1 denin n1niJeti biln1eli~·di. llep bir-
su··ıe~ınan Beı ·. 111ısıl olup ela k dC'n Kornnn1ağn çalı.ş111a ve savaş- ı 

kurhılmıı~tu?. Herhalde hamdan 1 ın.ık icap edi:yordu. 
urn1u~tu. SiileJıııan Be;ırı · atına bin-
di ve yoluna devam etti. 1 Süleyman Bey, bir aralık şelı-

d 1 zadeye: 
Kenan )'ÖrÜ)Or ''· Sü e~-ınan 1 

d ' · ·' 1 - Sultanun!. Üziiln1cyiniz~. i\fe· Bey. eien isının ;\:anınua atbeşı 
gidıvordu. Fakat. feykalhad sinirli 1 tin olunuz!. 
idi. Bö)·le olmakla beraber asa - Di!"crck söze başladı. Cem, mu-
biyetini belli ctıuiı·ordu. '. kabele etti: 

Şö\al;ye nıuhafıı.ları kumanda- ı - !';c var. birşey ıni var lala?. 
nı hem gidiyor, hem de Türk be- (Devamı var) 

Yazan: Rah~i Y AGIZ No: ı1s 

Donanma ·Geliyor 
Delikanlı ortalık kararıncaya kad:ır Ayşe 

sultanın yalısının 

Delikanlının cevval gözlerinde 
giinlerd,ir apaı:ık bir hüzniin bu -
Jnthı ve nemli ifadesi okunuyordu. 
Adamlarından birisi ele geçmİli

ti. Todorinin ifşaatında& {ena hal
de korkan delikanlı son merci o
larak Ayşe Sultanın yanına iltica 
etıneyi. orada gizlenmeyi karar· 
Jaştı;dı. Maamafih, Todori ile Di
monun te\.'kifindcn az sonra Di
nıonun Ayaspaşaya gelişi ve efen
disine bu tevkif hadisesine ait 
r..1alf1111at verişi Davustu yeniden 
kaı·arlar alnıağa sevk ve icbar et
ti. Genç adam Hıristoyu çağırdı .• 
Ona kısaca tal~maJ verdi: 

- Hıristo!. Seni mühim bir işe 
gü1ttlcrcceğim!. 

- En1rcdersin kapiten .. 
- Bizhn Diıno '-·ardı ya .. Ayas ... 

taf11nostaki Dinıo!. 
- E\el kapiten .. 
- Onu polis yakalamış .. Hani 

civarında dolaştı 
lamış bir tavırla gözlinün birini 
kırptı: 

- Anladım kapiten .. 
- Onu kurtarmağa çalışmıya -

cağız .. 
- Biliyorum kapiten .. 
- Sen. Todori ile birlikte bu 

akşam, karanlıkta buradan çık .• 
Doğru Karaağaca, Nikolinin Tuğ
la harmanına git. Orada kal .. Di
mo, merkez kumandanlığına ve
rilecek. Oradan da Kiığıthanedeki 
poligona sevkolunacaktır. Dimo, 
si~in önünüzden geçerken ... 

Hıristo efendisinin söziinü kesti: 
- Anladım kapiten.. Hemen 

gidiyorum!. 
Davust !kendisini nerede, 

ne zaman ve nasıl buJnıası lü -
zumlu olduğunu anlattıktan son- 1 
ra: 

- Haydi! dedi.. Yolun açık ol
sun .. Bu işi becerıneden dönme ... 
Anladın mı?. 

bolusu Danıstu çc I•' 
vaziy. ete sokmuştu.. ıt< I>~ ,, 

f\C \• 
l\larmarada faa ıj\ııtiP" 11> 

komodor __ Brodc;\1,. 1,ıoh~ f· 
sile verdıı;ı s;frclc . ıaltf ıJ ı 

... tt'ôl . - ı 
ti~·or, iasc n1alzc» ~JliiJııll·bl' · 
hatta nıulıareb~., ,.ette 1J;.,11 

tük.endis:-inJcn .şık.9 j 11 dc bfil'''' 
yordu. Ua,·u.~t. !'jtl 

1 ~:;ı.ıalH fi 111 

ğu şartlarla bll de ;:.1,J•f 
d ' k """ 1 yardını c c<C . ,ı 

-~· ,,. 
degildi. .. k:tı "r''b•trl' 

Delikanlı, guıı . 
011 

el 
valetiııi yaptı .. Sı) ııı•ı' 
. d" 'fDP gıy J.. 

0 
~,r!.I }Jiı 

Evden çıktı. J) • 118 dı·· ,,,,ı~ 
indi, AcenteJC u~rll· v•;..rı' 
Rasim Be~ orad•Y ıı.tı- . .,: 
rünce yerınden }la ;yiı·' 
başladı: . ·yid•" 

_ Artık işleri ı 

yorsun oğlum·· . 1-ii1 

- Ne gibi? . ucı11ı.j; ı' 
- Ne gibi olacab-· ,i, ı.:•",rıl· 1 

· · etl 1 ,. . 
duruyor, JsJcrın Jl.,, c ed•l 

1 J)lf • ti 
nında senin c le 

1
. ıi ·ti 

. ... d dh<etı. a"' 
yuıun en c silkti:_. vt. 

Davust omıız J'•'iJI' ,sı· ,U 
- Ne_pıpay~ın . 1J<ıııtı b0t1; rl 

çimde biıyiik bır • bil< .r. t•' I· 
d. • . d nizdell •(' ' se\· ıgun c .1., ı.:,t: ıı•'' 

bll v• 1 • yorum. Fakat. bil '. 11• 1 
gün daha bc~uı' dccr~ 11.e ı•', 
yun1n1aııız1 tt~_a l: İS uıt" ll jıll· 

- Biı"kac gıııı seııi" ~dii"1 

Jet.. ı\nın1a be~, . zıtll.11&: iıJ'ı1 
.. c«ıJ1l ~ıı' .J 

lıi!ının surec ,, · 101• 1~' 
Dayust ınt·ı·kcZl jpcl> ,. ·' su Taksimde bir kadını yar<aa -

n11 1tı n1L .. Kadın sagmış. Dün, Di· 
nuı ile Toi!,ıri Karaköyden ge<·e~· 
lcı·k~ıı polise yakalatmış. Toılori 
karakoldan ka~nıağa mu\'affak 
olmuş. Fakat Dimo orada kalmış., 

- Anladım kapiten .. 
Davust, o gece sara) a 

hazırlandı .. 
kııJdıl· ,,..ı. j 

gitıııcğe kavuiruna so lı bit~ ıı1"'' 
ıa, hurnnlu, ııa~bli""t .. ~· 
valtaklanısilc ' , · (lpJ.11· 

Hıristo, efendisin.in fi!P-ini BD-

Birdenbire çöken aksilikler bir
birini ko\•alıyordu. AYusturya ka
rarg8Iımdaki hırsızlık, Dimonun 
yakalaDJAJ. Leoa Bartleyin kay -

k•RVl• 
yanaklarını o ~ _,.t/#İ l vere ıv' 


