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Teıaşa mahal yoktur Şim!l~e tarihin kay. 
2~fere doğru ~ürür gibi görünen Almanya, baş dön- dettıgı en kanlı çar• 
rlllrÜcÜ bir sür'atle ':lake~ ve hezi"!ete doğru koşuyor pışmalar oluyor 

Yazan : Huseyın Cahıd Yalçın 
Ln arb ba.:ıladJktan sonra, ?ıı.gil- 1 .. - ..,.. - - - - . _ ~ k A iki• •

1 
Alın 

!:!:~·:!.::=r;:a:.- ' ı Hare ata mı yon an 
lı.rabıa.ı la dolu bir barb olacağını, t . '9..,..,. 
~an elim muvaffaklyetsizlikler vu· 

~r:ıee _-· -~~~r~::~~~~ askeri iştirak ediyor 
M ~thf·}:~~~~:~:ir~yct· Almanlar müdhiş za-uia· t vermek su-

~~.t. l i~f6Ue \;~ yorıu. eT 
~ ;., "ıill.12 ~~~ . sa-

~ -ı · ~ ~":: retile ilerlemeğe muvaffak oldular 
tayı\ uval'.fakı- 1 

~,b~~~zorluk)::.EE:~:~~: Bir Fransız .. generali esir düştü 
~ 1t ve kendilerinin teess"irüne ta· 
l'ı:ıaın"n iştirak ediyoruz. !ı,aka.t bu 
.. ~Yet harbin neti esi hakkında in 
1 ı 1 rimizi 7.erre kadar sa.rs~tya
~ ı gibi müt.tefiklcrimi7.in azim ve 
~ laneti üzerinde de hiçbir fen~ te· 
t r lıusule getirmemiştir. Bilfilrist 

1 ı nünas ~le bir teşvik kamçısı 
t"ııi görmüştw·. lngilt:erooc 

~ 

bta ile, ne sogukka.nlıt jakat ateali t gayret '\ c azimle işe sarılmış ol· 
llk!:ı.rını gô:dcrimizle gördükten 

11. nı.-a, müttefiklerimizin nihai zafe· 
~ · hakkındaki kanaatimiz bütün 
lltün kuncf. bulmuştur. 
Ahnanlarrn, Hollanda ve Belçika

~ lStili.y;ı muva.ff ak olmaları, Fran-
.,.. B~vck11inin millet meclisinde 
~h '{.'tü~i esef olunacak sebeb
l1:lı'. ve tbt~~'"Qf~ dolayısiylc Fransız 
ha.t4fli;l.nt )İ · kısmını yarmaları 
1\'ak,:aıarı · i ~etleriyle ök;ü· 
'~lblye+ekl v~)lpııan müfekki
:~~cr üzc~indc reıt\.' bK\ tesir tevlid 
lınek zaruri idi. ·~ ~ , 
Hele Belçika kra.tliun '.yüz binlerce 

~ke-ri ile. birlikte Alınanlara teslim 
~~ası meseleye zahiren bütün bü
. titı V'::tı}:ıiın b,ir şekil vermek tabii 
leli. Bu' h~~.ilscler ortada bir takım 
i~Y~alar ·~·e·S1~~!~ele~ yaratmağa kil· 
1 bırer temeldirler. Hayalleri geniş, 

lllnrna vuknfüı..n zayıf oJ.a.n kimseler 
~tldiŞeye di.ı~ebilirlcr. Her tarafta 
~fkftrıumumıyeyi tc§viş etmek ve 

Uvvei maneviyeyi kırmak için faalif ette bulunan gizli Alman teşkilat.
arı bu vazıyetten istifade ederek 
l>l'ı:lpagandalruını teşdid edebilirler. 

1 
~fcınlekctimizin geçirdiği tecrübc

er bizi 7..evahirc aldanmıyacak ka
~· temkinli, düştlnceli ve basiretli 

.. Se\•iyeye çık:ırmış olduğunda 

~ll.Phcmiz yoktur: l<~ilhakika, geçen 
aı·bi pek iyi hatırlıyoruz. Çünkti O· 

llun içındeydik ve senelerce hep mü
~adi Alman zaferleriyle sarhoş 
~ltıp dururduk. Müttdikleri Çanak
l aledezı c:ekilmeğ"e mecbur etmiştik; 
kl'.a.kta bir lngilfa generalini bütün 
~'"'.etleriylt- biı lilde esir almıştık; 
t lçıka i ... ti!:ını ;ı: altındaydı; Fransa 

0°Praklaı1uı çigniyoruuk. Sırbistan 
liadan kaldırılrıuştı ; Rumanya 

~:.ı.hvcdilrnişti. Fransa.da Verdun 
t Q.:c::ünin düşmcaini bir gün meselesi 
<!lakki ediyorduk. Fakat netice ne 
eıldu? 

llugün Fansız ordusunun hemen 
~ı SÜtiilm.emiş bir halde dimdik o
~'altta durduğunu bilivonız. İngiliz 
~ılın ve sebatının h~kuladc bir 
''.:allyet; ile z:ıferl hazırladığını gö
l'Uyoıuz. 
1\. lrıgiliz ta) yar\' kuvvetlerinin faik 

lrna.n tayyarı·l<"ri ka!"şı.:>mda hari-

Bfüıc~ in Cahid YAI.(IN 
(Sonu: a üncü eahifed .. \ 

Şimaldeki ordunun · İngiltereye nakli~i liqlaylaştıratlı 
üç İngiliz deatroyni ile bir İngiliz nakli~e gemisi bathı 

Şimal ce1:1ht>S~nd~ büyük bir ka.hramaıtlıkfa ha.rb..~ 

Fransız J>İj adel<"rin<!en bir k~~r müfrezesi 

Londra, 30 (Hususi) - Bu~ 

Flander cephesinde tarihin kaj'det:
tiği en kanlı mtiharebe vllku bulı:nuş 
thF. Sahile doğru çekilen müttefik 
1m et~. ile Aln an or. ıın 
sında fevkalade §iddetli çarpışmalar 
vuku bulmakta ve sahile varan kuv
vetler donanma ve .müstahkem--m..,
kiin himayesi. altında nakliye va -
purlarile İngiltereye g~irilmekt.e

dir. Nakliyat Alman hava kuvvet • 
]erinin şiddetli mUdahalesine rıı.ğ -
men az zayiatla vebüyük muvaffa -
kiyet ve soğuk kanlılık.la. i~a edil
mektedir. Deniz kuvvetlerinin mü -

(Soııu: S üncü sahifede) 

Züccaciye, ayakkabı 'ismet-inönUMecliste'1 

i-htikarı aldi yürüdü meşgul oldular 
Birçok maddel~rin üstündeki fiyat listeleri son 

vergi kanunundan sonra kaldırıldı 
Fevkalade ahval dolayısiyle bazı iki üç gün zarfında faaliyetlerini art

maddelere vergi zamları yapan ka- tırnuşlar ve vergi zammiyle alakası 

Ankarat 30 (Hususi Muhabiri
mizden) -Reisicümhur İsmet f.nö.. 
nü bugün Meclise gelerek hususi 
dairelerinde geç vakte kadar meş
gul olmuştur. 

nunun mer'iyet mevkiine girmesini olmıyan diğer bir çok maddelerin de 
fırsat bilen bir çok muhtekirler son (Sonu: 2 ncı sahifede) Belçika hükumeti, kralın 

. • Uıükumeti idare edemiye-

So vy eti er Lıtvanyaya ceğin~ verdi 

Ş•ıddetl •ı hı• r nota verd •ı B::::::ak:::;a::ılin~~ (~~ 
• ~~~~a n::::a::m~:~~~~~ karar-

Litvanyadaki Sovyct askerlerinin 
kaybolması Rusyada infial uyandırdı 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas: 
Sovetler Birliği Hariciye Halk 

Komiserliği aşağıdaki tebliği neşret· 
miştir: 

Sovyet - Litvanya karşılıklı yar~ 
dım paktı mucibince Lltvanya cüm
huriyeti arazisinde yerleştirilmiş 

Sovyet garnizonla.nndan bir çok 
askerlerin kaybolmaları vak'a.lan 
kaydedilmiştir. Hariciye Halk ko -
miserliğinin elindc\ci mevzuat, hu 
kaybolmaların Lltvanya hükiımeti 
organlarının himayesi altında bulu
nan bazı eşhas tarafından organize 
edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Bir tank livaı-:ınd:ı şoför olan Kı
zılordu eti Şnıavgonets, 18 mayısta 
cüıütamındn.n kaybolmuş ve 26 ma· 
yısta. dö.nnıü~tür. Şmavgonets'in 

tsonı.ı: li IRCi sahifede) .itnny& O ' 11M Atana.., 

"Beij)ika milleti adına, kanunu 
esasinin 82 inci maddesi mucibince 
konsey halifü(CJ ı içtima eden na.zır
lar, kralın müstevlinin idaresi al -
tında olduğu için icrayi büküm.et 
imkanından mahrum olduğunu mü
şahade ve tesbit eylemişlerdir.,, 

Amer!kadaki tayyarele
rin süratle teslimi için 

alınan tedbirler 
-0--- . 

Vaşington 30 (A.A.) - Müttefik-
lere fazla miktarda ve sür'atle tay -
yare teslimi maksadiyle Hull, tay
yarelerin Kanada memurlarına tes -
limi şekline müteallik olan nizam -
nameyi tadil etmiştir. Bundan böy
le tayyareciler hududa kadnr tayya 
releri sevk ve idare etmek hakkına 
!M.lik olacaklardır. Müteakiben tay 
yareler, Kanada arazisine sevkolv.:
nacakbr. 

(8cınu: S Uncu sahif~·de) 

Belçika ve Fransadaki 
talebelerimizin vaziyeti 

hkara, 30 (A..A.) - Hariciye 1 mak için icab eden bütün t~büs
Vetileti ~da ve Bel?1'aclaki }eri yapmıştır. TaJebeı:nlze dair bu~ 1 
'l"ürk talebesi hakkında. malumat al- 1 (Sonu: a uncu sahifede) ~ 

SABAHTAN SABAHA : 

Baskın harbi geçti 
Belçikada İngiliz ordusunun mukavemeti 
Fransızların iyice hazırla.nmasını temin etti 

Yirmi gündenberi büyiik baskınlara maoa/fak olan paraşüt 
·ve tanklarla ht!r türlü A iman hücrımlarına karşı Fransızlar 

Manş tleni~inden en cenaba kadar nehirlere v• istihkam 
!r.tlt1nn11 dagonan bir ceblıe viicude getirdiler 

- Yazıeı 6 inci tahlfcd• -

, 
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1 (_ııiii...-_i r _v_e ___ -.;z .. -~~_,,_-=.-:=,,,,_) 
1 Türk gazetecil~r'OtobüsÇü 
1 

heyeti Lcndradan 
1 
Beledi eyi 

Müitefik orduların 
vaziyeti 

llttefik ordul::rı n v;:;:;: yctı Almıırı 

'Falcı kadn avucunu acarak dôndü 1 ehdtd ediyorlar 

;züccaciye, ayak-, 
kcibı ihtikarı 

aldı yürüdü taarruzunun b3gr ıcı olı::n 10 
mayrsctıınber , a~kerl harckfttın te:ılri do• 
layısi le m üteaddid inli:1çaflar gegird i "' 
bir takım yeni istikami!tlcr aldı. 

• 
anlatmağa başladı 

---O- 1 ----o~~ 

İngiltere hülrfunetinin daveti ü-
zenne Loıiıfraya gitmiş ofa.n 'rurk 

istikbali! çok parlaktır. Hasan, bey, gazetecileri heyctL.dün.sabahkii kan- : 
atabek, hatta bunlardan daha yük - vaıısiyonellc şehrimize dönmüşler 

sek bir hükilmdı.ır olacak. Elini kan- ve ü;tasyonda vali muavini Hüdai 
ıara: bula.yaca.J: faılr.a.t kendisininı bWl Karataban, Vilaiyeti ve- .Parti. erlcim 
nu ka.>ıamıyacak. Yalnız keder edi- tarafından karşılanmışlardır. 

Belediye bugU kü vaziyeti 
l a tme~e arabalarını 

---()--

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

fiyr.ıthı.rılll: nisbetsiz y~e lirttırmışr 

lartlır . 

Belçika ile Hollandanııi yoırdımıı'la doğ• 
ru koşan r nglliz ve Fran iZ kuvvet eri • • • 

Saltanatlan orta karnların 

17 ı senesini dolduran Batınilerin 

şarkın tedhişçi ve anarşist biı· unsu
ru ıdı .. A.syanın göbeğinden ta Atlas 
Okyanusuna ve Umman denizinden 
Kafkas dağla.nnaı kadar meJeni ve 
ilcıi bır dünyayı_ za.Dg.ır zangır titre
ten Batıniler · kimlerdi? Selçuklılar 
gibi Abbaı:ıoğulları gibi en büyüft 
devletleırin bile haklarından gele -
medilderi bu karıştıncı ve d~t 
saçan hükümeti kim kW'du? ömrn 
bir buçuk asrı aşan bu devletin ted
hiş usullerinden, '.fedailerinden, cen'
netlerinden birkaç örnek verdim.. Bir { 
Batıni fedaisi Sultan Sencerin. yatak 1 

odasının ortasına hançerini saplamı
ya muvaffak oluyor ve: 

- Senin göğsün bu yerden dahaı 
sert!_ deği1Clii-. diyor. 

Alamut kalesinin bir köşesinde 

Kur'anın tasvir ettiği gibi hurili, 
gılmanlı, kevserli ve selscbilli bir 
cennet yapılıyor. Hasan Sabba.hm 
haşhaşlı macunumr yntanlar bu ya
lancı cennete kavuşmak için hayat
larını hiçe sayarak üstadı azamla
nnın uğrunda sıcak kanlarını seve 
seYe akıtıyorlar. Ölüm bunlar için 
bir yükseliş ve binbir nimete kavu -
şuş vesilesidir.. Bir Batıni f edaiSi 
kalkıyor, yed1 ay Fahreddin Raziye 
talebelik yapıyor gibi görüniiyor ve 
nihaı-yet onu kuzu gibi boğazlamıya 

yatırıyor, başka Batıni de onu ze -
lıi;rlıyoı·. 

Büyük şair Nasır Hüsrevin tale
besi çıldıığımu f:öyliyen bir. Batıni 

fedaisi verilen vazifeyi yaparken 
Iin~ ediliy,or, param parça ediliyor. 
Haı1eb atabeki Es-Salih. fsmaili öl
<lüıınek için y:rptıklan tedhiş ha:.. 
reketleri tüyl~ıd ürpertecek kadar 
feci değil midir? 

BUnlaır birçok halifeleri, hüküm -
dtı rıiar.ı, pren!:?leri, at~be~leri, ku -
ma.n.danları, fili-"!ieri, zenginleri hat.
ta bir.çok .ehlisalib 00.,buğlannı giz
h aaikar öldül"düler. Devletleri ve 
orduları bi~birlcr:i, aleyhlerine saldır~ 
dılalt, sel gibi n.asum kan.lan akit
tıJar_ Kendileri de bütün bu faciala
ı• - bir kartal gibi - Elburz şahika:
lanndan seyrettiler. 

10.;J yılından 1256' yılına kadar 
s:ıltlamıt süren bu devletin kurucusu 
Hasmı Sabba.htır. 

1090 1fil3.di yılından başlıyarak 

tam 34 sene orta. vır yakin şarkı deh
)etı içincl~ bıraktıktan soora hayata 
göilerini kapıyan Hasan Sa.bba.h 
halefl~r!ne öyle sağlam bir taht hı~ 
rakı:ruştı ki daha yedi hükümdar bu 
tahta kuruldula.t ve kanlı davalarmı 
yiirfütiiler. •Eğer şarktan doğan Hü 
lagü ve ccnubdan ve garbdan ÇJkan 
Mısıı Türk hükümdarı Bcybars gi
bı iki kU\-:vetıi Tilrk hükümdarı ol
ma.saydı kimbilir ka~ asır daha be
f4-uriyet buul&T.m kanlı tedh~ine ma;. 

t' ı7 kalacaktı. 

Hicriı 439 y)l.ı.nın bir bahaı: günü 
REyli kınacı Sabbahııı karısı bir oğ
lan çocuğu doğurmuştu. Çoeuk kırk 
~nlük olun~ Sabbah bir kına ge
cesi tertib etti. Bütün davetli ka -
dınlar ellerine ayaklarına kına yak· 
tılar. Soıll'a odanın ortasına konan 
bir iskemlenin üstüne falcı katlin o
tur·d11. Ebe çocuğµri kundağını ge
tirdi. Falcı kadın avucunu açtı ve 
anlattı: 

- Sizi tebrik ederim. Bu çocuğun 

' YenlSabah 
ARON:E BEDEil 

TUrklye l!oneb! 

ISEINELI K 1400 Kltt'U1 2700 ı<uru, 
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3 AVLIK 4CO .. 800 • 
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lecek bir: haberim de. var. Bu çocu.- Heyetimiz lngµtere ve Fransa ve 
ğun kurduğu hultWı::ıete kendi süla... geçtikleri diğer memlei!e..leır. top -
lesi değiI ba.<skal n varis olacaklar... Talclarında büyiik bir hfümü kabul 

Sabbah birçok İranlılar gibi pey- görmüştür. 
gamberin kızı :hazreti Fatmayı ve Gl:lzeteciler dönüşte tayyare ile 
onun çocuklnnm çok sevdiği içim oğ:- Londradan Sen Najere, orada::n. ge
lunun adım .Hasan koymuştu. ne tayyareyle Marsil.yay;ı:.. Marsilya:-

Ha.sanın lleıin ve içinden zeka fış- dan, Tunustan Bizerte yoluyla Mal
kıran gözleri, kartal gagası gfüi ke- taya. oradan da Atinaya gelmişler-
merli SİVI'i burnu ,çevik bir :vüeu- dir. · ' 
dü vardı. tık tahsilini Rey'de bitir- Atinada. Yunan; matbuat l>irliği ta 
di. Hocası, babası Hınıanda inkişafa rafından heyetimiz şerefine bir zi
f evkatade mü::;aid bir zeka görüyor- yafet verilmiş ve Türk - Elen dost-
lardı. Bir gün hocası baöe.sın&: luk tezahüratı yapılmıştır. 

- Sa.bbah ! detti. Hasan bw sen-e H"eyetiırri:ı konvanziyonelie Sel& -
mektebi büiriyor. Ben oram -zekasm- niğ2 gel.D:ıiş ve Ebedi şer .Atatürkün 
dan, çalışkanlığından eminim. Ney- evini ziyaret etmiştir. 
şaburda Uın1dığım bii:rük bir 3.1im Dün sabah kendilerini istikbal e
ve müdıar.risı va . Ben: sa:aaı lJS. ta-v-- deıı İst:mblli. matbuat müm.essille
siye mektub\L ya7.aıeağım. Gömr cine, heyet ba$am ve başmuharri
ffasanı onun medresesıne ver' rimfa Irüseyin Cahid Yalçın şunları 

Sabbah hocanın bu tavsiyesini söylemiştir: 

dinledi. Ve deı'S senesi başlarken oğ- "-Seyahatimiz c;ok güzel geçmiş.-
Iunu Ney;şabura götürdü. tir. Almanlann, Belçika ve Holliın-

Raşidin halifelerden Aliye karşı daya taarruz ettiklerini .Parise gel
duyduğu derin hürmetten dolaıyı a- diğimiz zaman öğrendik.. Heyetimiz 
dının önüne: biı de ''AH,. ilave eden LQrufrada: çok ·güzel karşılandı. Ge
Sabbah ateşli bir şii idi. ''On ikiler,, rek İngiltere ve gerekse Fransadan 
denen ve on iki imam tanıyan fır - çok iyi intibalarla ayrıldık .. Seyaha-
l~aya mensubdu. Fırsa.t düştükGe timizden son derece memnunuz. ,. 
kanaatlerini ı:ı~Jkça müda:faa e<ieı:di. Hüseyin Cahid. harbin neticesi 
Ona hasımları: • bakkında ·sorulan bh' suale şu ceva-

- Sapık, mülhid, dins.iz! derlerdi. bı vermiştir: 
<i>nu yollarda, ta:şlatlıkfa:n, üstüne "- Galebe müttefiklerindir. Bu 
çamur ve pislik attıkları bile olurdu. kanaatim kuvvet bulmuş olarak av
Muhailifleri Rey şehrini oııaı bir. zin~ det ediyoruı:U." 
dan yapmtşla_rw. Ali Sabbah ihtiyat BELED_l_Y_'E_D_E•n--ı;----
lı dav?'allmıya meebtır olmuştu. Bu.
na: rağmen hasmiliı:rı ona baka.ret 
etmekten vazgeçn:ıiyorlardi. Basanın 
hocasının ta"'Siyesini ayni zamanda; 
bir tahlisiye simiili gibi kullanmak 
istedi. Tavsiye edilen. Ney§abur'lu 
hoca. sünniliği, f B.z:iieti ve dürüstliı
ğil ile. tanınmıştı. Oğluna_ onun ders 
halka.sına otu rtm~la ve onun ter ... 
biyesine terkemekle: kendisi.ne. isnad 
edilen müfrit şiiliği üstünden at -
mak istiyordu. 

Sabbah Neyşabura vardıktan smı.
ra bir keı:'vansara.ya indi. Bir cuma 
günü Reyden getirdiği ağl,r hediye
lcde ve tavsi.y-1 mektubifo beıraber 
oğlunu imam Müvaffak.... Nlşa.blıri1ye 

götilrdü. 

Kendisi ve oğlu önünde diz çöke
rek seksen yaştın aşan üstadin elW. 
rini öptüler. lmam Mu~Cfak Hasanı 
kısa bir im tihandaın geqirdL 

Belediyeden B~ Şoför. lldltebi 
Açması İsteni OT • 

İ'stanbUl şoförler ceıni.yetJJ belediyeye 
müracaat ede.rek. bjr ~ofüı: mektebi agtl
ına,ı;ını ,istemiştir. Şoförlerin bu husustaki 
kanaatlerine nazaran otomobil maii:inele
rfnin gittikçe tck.ınıfil etın-es dofayıSile 

pratik olıir.ak şo.Göıı1u:ıt ~cenmeic imıt:anı l 
kalmanıışlll'. Bded~ l'.>u. tnicl.ı~ tdkik' 
edecektir. 

Usküdu İskele Me.yclanm&R '.l:e:vsiL 
üsküdaı- iskele meydamnın ıc -ı 

nişlctürnesine devmn olunınaktadJr. Mey
dnuda Şirketi Hayriyeye aıd bh· çok bi
nafur vardır. Şirketle bu bımıl."l'l' hakkın~ 
da bir prensib ıanJaşrnasın~ Wl"ılm.ı.ştı.r. Be 
lediye bunları derhalı satuv alacak ,.e yı
~arnkı ar.salanru iskele m~y_danımı: ilave 
edecektir. 

Meva.eldi.. İptidaiye Fiyatlarında 
İhti& Mı YapıllyH? 

tstanbUl belediyesi mevaddı iptidaiye 
fiyatlarını yeniden tetki etmiştir. Bu 
tetkik neticcmodeı belediJ,'e- fijı'atlarm bi15. 
sebeb yükseldiğini ve bu itil*trla ihtikar 
yupılôağını tesliit etmiştir. 

Bw vaziyette: bi.s kaç müessese hakltın
da derhal zabıt tı.atulınuştur. Bu. 2ab1Llaı: 
ihtikar komisyonuna .ven1eccktll'. 
Diğer tar.dd!ın beledi.}'e' muhtek.h·lerlc 

mücadele için yeni bir teşkil~~ yapacak
tır. 

Et Naltllye İŞiıii Bete~~e 

Ellnf. Mlyw 

çalıştırmıyacrklarmış 
----o--

1sta.n b uida muhtelif hatlarda ça· ı 
liŞan otı:fbü.sçillet bek:di.yeye tekr:ır. 

miir:ıc:ı.at etmişlercm Qtobüsçüler 
bu müracaatlarında belediye, vaziye
ti ısliıh edemediği takdirde İsta:n .. 
buliliıı servis yapmaktan çekilecelt
Jeri~ bild~rmişlerdir. Otobüsçülerin 
iddiasına göre benzin fiyatlarının 

yükselmesi mütemadiyen devam ct-
mekted.µ-'. · 
' Buna mukabil belediye vergµerin

de yeni hiÇ 'Piı: t.t:nzilat yapmak t:.t
raftarı değildfr. Otobüsçülerin gü
zergah.ları belediye tar.afından. son 
zamanla,rda bilasebeb tadil olunmuş-. . . 
tur. Bu tadil neticesihde otobüs müş· 
tenleri ya.n yarıya; azalmıştır. 

Belediye otobüsçülerin bu son ta
lebini ehemmiyetle tetkik edecektir. 

---»it«---
iKTISAD iŞLERİ : 

Şehrimizdeki Hollanda Ba.nk.aJannda 
TeııSikat 

Hollandanın Alınanya tarn!ınd::m stil.ısı 
\ızerine dünyanın heı· tanüında şubcleri 

bulunan Hull:ında bankal~m müşkül va- ı 

ziyele düşrmişlel'tiir. Şuhrimizde şubesi 

bulunan Halantes Ban ünı bazı memurla- ı 
rını kadro haricL etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. ögrendıglınize göre şimdiye 

kadar bankad:ın 30 dan zıy:ıde memur 
çıkarılmıştır. 

3900 Ton Demiı: Geldi 
Amerikan bandıralı Ekuımin v:ı.purile 

3900 toı:.ı demir daha gelmiştir .. Bu son 
parti ile Ticaret Vekaletinin Aınerikadan 
yapılacak cleınir ithalatı icin açmış olrlugu 
akreditif bitmişhr. Borulu, levha ve çu
buk hoillıcfe olan bu ınııllm:m tevzilni de 
.hiıkı'.ımeti ıvuı,:ıacaktm. Ve caıct Amerika 
için ak.ı::edltif açtığı tak.dırd yeni; sipa .. 
rişler \·erı~ın.t;Si muhtemeldJr. 

. »ıt«·---

MAHKEMELERDE : 
Se~biyet 

Ahıned adında bir köylu, Kemerbur -
gaz ci\aı·ıhda Petmelıoş onmı.nmda ye -
ınek pişirmek u;in ::rteş y;ıkıp orını:md:ı 

yangm:ı sebebiyet· -. erdiğinden asliye bi
rinci ceza mahltemesindc muh:ı:keqıesınc 

başlanmıştır. Ahmed. mahkemede, ken -
disinin orada ateş yakm:ıdıgmı, başka 

birisinin yakmış ol ... caguu ~üylcmişth-. 

Mahkeme, Ahmedin \.CL'cliği izahat dai
resinde, m~ıhk:emenin l.aym !'.decegi bir 
n:ıibin niyabel.i alUnda;. bır heyet tarafın
dan mahallinde keşif yapılmasına• karar 
veı·ınüıtn·. Bu keşif 26! hazirandn 'yapılu -
cak, muhakemeye ondan sonı a devam e
dilecektir. 

KamJ·on Aituıda. Kaldı 
Baltaliınanında ta!' ocaklarından toQ -

rak taşım.,1:;.a olan şoför Şab<mın idare
slndeki 3414 num:;.r:ılı kamyoıı Reşit Pa~;ı 
cnddıesinck:m gec·erken BoyaCJköyürıdo oLu
rnn 13 yaşında; Haluk lurmyonıın aı·kasına 
t.akılmak istemiş, cü~erek ayağı teker -
leğin. altında kalrnıy, a!?IT surcttP. yara -
lanmıştır. Yaralı çocuk: Şişli hasmlıancsine 
k.aldırılmış, t:ıhl;ikat.a btışl.ınıırış.tır. 

Mahkum Olan Kaduıla.r 
Docıua. ad.uıd'cll bir kadın Samatyada o

tw·aıı Öjeni ile Sİl·anuş adında: iki kadıııla 
lc::wga etmiş, keserle- üzerlcı·ine yürümüş, 

sonra daı Öjeni ile Sil·auuş, Doıınayı, ö~ 

jeni.nin evinde ndaın akıllı do\·müşlcrdil'. 
iki taraf birlbiri aleyhine kal'ı,ılıkli dav;ı 

açıruıılau; asliye- hirine.i ceza m-alikemesin ... t 
de bıMwlan bu dava neticelenmiştir. Mah
keme heı· iki tarafın da bi.ribn:ler.ini 

ı dövdüklerini sabit görnıiı ş. SiranUŞ. ile 
Öjeni altu;ar ay. Doııı:w. da bir ay yirmi 
güu- hapse maliküm edilmişlerdir. 

--»11«'--

İht.i.lci.r .hareketlerinde bilhassa 
toptancılar He birlikle perakende
cilerin daha. ziyade rol oynadıkları 
görülmektedir. Bunlar ellerindeki 
malları yeni aldıkları mallarla karış 
tırara.k satmakta ve fiyatlan da 
yeni şekle göre teı:bit etmektedir -
ler. Piyasm:b yaptığımız tedkiJmtta 
bir_ çok ticarethaneler pazarlıksız 

satış kanunu hükükmlcrine göre 
malların. üzerine koymak nlC<!bari -
yetinde oldukları fiyat listelerini de 
bu fırımtla. knldırmışlardır. · 

Züceaeiye . İlıtikin .. Aldı ~ürüdü 
Yüzde yetmişten yüzde 200 dere

cesine kadaryüksalmiş olan züccaci
ye fiyatlar11un -bu artı~ı endişe u
yandıracak bir mahiyet almıştır. 

Türkiye züccaciye işlerini ellerin -
de bulunduran bir iki müessese harb 
den evevl ellerinde bulunan stoklar -
dan başkı:ı. M:ıcaristan•ve diğer mcm 1 

leketlerdtın son ayl:.ı.r zarfında aldık 
lan mühim parti mallara. r~en, 
fiyatları her ~atfa tedrici hfr suret
te arttır.rouğa devam etmişler ve el
lerindeki stokların milfüm bır kıs

m1m iki misli fiyatla satmnğa devam 
etmiŞ.lerdir. 

Bu müesseseler ellerinde bulu- j 
natı stoklar .gümrük kayıtlariytc 

mallım olduğu halde bir c:ok taleble- j 
ri .Jcaı:şılamarnakta ve el altından is
tedikleri kimselere gene kendilerinin 
biçtiği fiyatlarla satmaktadırlar. Bu 
müesseselerin Türkiycnin her tara
fında perakende iş yapan müteaddit 
mağazlarJ da ı;nevcut olduğundan 

stoklar piyasaya ~ıkal!llmamakta. vcı 
bu mağazalaqla. hergiin b1raz daha 
yüksek olnrnk. satJlınaktadır. fat:ın 
bulda per.akcnde-~ilerin elinde bilhrLS
sa: renkli .züccaciye hemen hemen 
kalmamı8 .gibidir .. 

Ayakka.bdaı·daki Pııfuılılığın 

Sebebi . Nedir. ? 

Dert ve deri mamulat ile bilhassa 
ayakkabı fi~ atlarındaki artış da a~ 
normal bir ç.:ekilde devam etmekte -
dir. Harbin z::ı.ruri kıldığı ahval neti
cesinde ayakkabı imaline yaraya.n 
maddelerde vasati olarak yüzde 20 
derecesinde bir-satış olmus fakat mn 
mul ayakkabılarClaki· •fiyat yüksel -
mesi yüzde so· i geçmiştir .. 

Kemisyo'ım0;. '.l'aplaailsl 

. Fiyat mlirakabe k~misyonu şek -
!inde faaliyete başlayacak olan ihti
kir. komitesi dün gene bir. toplantı 
yapnn§lardır. 

Fiy:ıt mürakabe komisyonu ıçın f 
VekilJ<'r Heyeti tarafından tasdik e- ı 

dilen k.ıramame henüz tebliğ edil -
memiş okluğundan dünkü toplantı
da ilizar! mahiyetet bazı görüşme -
ler ya:p!lınıı,tır. 

Düukü toplantıda vali muavini 
Ballık Nihad, Eminönü nahiye rrıil

diirJ. ile ihtikar komitesi azsaı ha· 
zır bulmunuşlur<lır. 

ŞAiR f,VLENM ESi 

bu mem 1 ket topraklarında n1ucad•· 
leye girişırlerken Alman kuvvetleri 
büyük bir şiddetle Fransaya yüklenmiş· 
leı- ve burada kendilerine ku(Jı gbsterlle" 
mukavemeti kırarak ileriye atılmı~tard1• 
Esas itibarile siklet merkezi Sedıın kıs· 

mında ve Rethel civarnıda ıdi. 

Bu vıır:ıyette Fransada gere!< halk 
gerekse muHarlb kuvvdler arasında, Al· 
mantaı-ın suı-priz şekllıw!a kullandıklal'I 
bilinmiş silahların istimalinden mutevel· 
lid bir kargaşalık hasıl olduğu an!aşıl· 
makt.ıdır. Almanlar bu karp,alıktall 
faZ'la istifade etmlyerek birdenbfr<e 111er· 
kez sikle1ılerini garbe doğru çevirdi!er v• 
ilk iş olarak hafif l<uvvat!erıni ve zır11· 
lı kıtalarını Fransanın garblne yani Marıf 
aahillerine ulaşarak, sahm takiben şimale 
doğru çıkacak şekilde hareket ettirdiler. 

Belçikıı ve Fransanın şimalinde kala" 
miittefik kuvvetleri bu ciddi hakik:ıt 1<ar• 
şısıncfa ~rp13mağa ve müdafaada bulLJl1• 
maga muvaffak oluyorlar ve Betçikalı • 
lardan yardım•ar görüyOf'l:ardr. 

F.akat bu sırada Belçika kralının aldı• 
ğı tavırda son bir kurtulma ümidini orta• 
dıın kaldırmı, bulunmaktadır. Frınsıt• 

larla 1 nglllzler tek başlan na bu ınıntaka· 
larda kalmışlar, aded ve malzeme itibarile 
üstiJn Alman kuvvetlerine karşı mUc•• 
ddelerlt"ll devam nmlşlerdlr. 

Son gelen lıaberler, lngilizlerin, Fraıt• 

sızlaırın rie"ate başladıkları vrJ m üskü 1 şe• 

.ait altında olsa bile, muntazaman gemi• 
lere irklb edilmeğe çalı}lldığını göster • 
mektedir. 

Bıt son çarpışma ile, Almırn kuvvetleri 
Hollanda, Bel.ç!k;;r ve şimalı Fransayı el• 
!erine afmışlı:rrdır. Süphesfz ki henüz b•· 
zı noktalar müttefiklerin elindedir. Fa • 
kat umı.ımi vaziyet, müttefik orduları" 
artık btırada tutunmıyacaklarınıt işaret 
ettirmektedil'. 

Bu!"da:n sonra Almanya, geçen harbd• 
kinden çok daha aeğlşik bir tarzda. in· 
giftere ile Franı.aya kar§ı bir cebhe kur· 
muş bulunmaktadır. 

Filhakika . 1 ngiltere karşısında geniş 
bir deniz cephesi kurulmak üzerednr. Y• 
bu cephenin bazı kısımları lngiltereniıt 
sar.k sahillerine çok yakındır. Armanıar 
diğer tarafdan Frımsızlara karşı cta bır 
kara cephesi kurmu~ardır. Burası, aşao• 
yukarı Montmedyden deniz sahiline ka• 
dar 300 kite metre kadardır. Almanlar• 
lngiltereye karşı bahrf cepheyi kurmal' 
endl~slle, Aisne ve Somme mıntakalıı • 
r.ında, Frarnttziarın ujntdığı ı.ürprirde" 
lôyıklle istifade etmemifirr. Halbuki ştırı• 
dl, Fransız kuvvetlerinin buralarda kUV • 

vetll bir mevzi tuttukları görülmektedir• 
Bu suretle Almanlar. ilk hamlede• 

FrıNısa ile 1 ngiltereyi kuvvetrc me§9ııl 
edecek iki tephe kurabifmi§let"dir. F'aK•t 
kendile•ine rok pahalıya mal olmut. ge• 

rek inıan ve gerek h•rlı vasıta11 bakı • 
mından büyük zayiat müşahede edilmiş• 
tir. Fransızlar hail hazırda. tamamile bil" 

tedafüi tarzı hareket taklb eder gibi gli' 
rünmektedirler. Bunun bir takım ıebeb• 
teri vardır. Bir tarafilan ordudaki' yefll 
bdil.itın zararsız bir şekilde işlemesi, ve 
sürprizin ortadan kaldırılması için ,,.,ti· 
dafaada bulunuluyorken, diğer tarafdall 
da siyas; variyet de nazarda tatulmaKt:ı• 
dır. Fraııısanın zaman. awıaft başını yu• 
kan kaldıran iki kompMı vaı-dır. ıuıy• 
ve lııpanya. Bunları IMiıaiıa katm.amn ı.ıı· 
zım geldiği unutulmamalıdır. 

lngılizler ise, bu vadide müttefikleri 
Frımsızia:r.1 yırrctımd~ devam ederıce" 
kendt tdpraltlarını da mödafaıt işıni a6it1'1 

akıllı kııvveden fiile çıkal'Tna!P batf'İ -
mı~dır. Burada lngtUz donanması v• 
bilhassa günden güne faaliyetini artıra" 
ve falkiyet temin etmeğe baslıyan lngi· 
liz tayy::rreierı mühim bir rol oyn ıyııc:aK 
ist'iôaı:htad ır. 

Bil setı.ebden mücadelede h&nilır: ı.ca•1 

Zekasını ve ilk talisilini çok De
ğendi. (')na meeü'esesinde iyi bir: odar 
ayırdı. Aksam ve sabah cami ders
lerine: devam etımiye başlaôı. 'IDçün
cü seneRinde imam Muvaffağın gü
zide ta.lebelcd arasmdaı yer· aldı. Ya
şı; küÇiiJC.. olmasına. rağmea medrese
nin eski talehesinden ve ayni zaman 
ıia yaTdimc1 hocala'nndan ve müza
kereeilennd'ett N1zalll"ili-M:ıiı1K: ile ta- ' 
mşt:ı. Nimm - ül Mi.ılk noca olmasına 
l'ağmen Hasana arkadaş sami
miyeti.: gasterir vti öyle- muamele e
derdi. Hasamn ateşin zekası, knvvet 
li mantığı akıcı ifadesi ve pürüzsüz 
natıka."!ı kendisini Neyşabur ilim mu 
hitlerinde tanıtmıştı. Hocası oııu 
buan va'Z' kürsüsüne çıkartır, kendi
si dl! dinleyiciieı· arasndaı yeı- alır

dı. 

Eb: nakliye işi yaı:ıudan itıb:tTen re3lllltnı 
befodiyt'ye devredilmiş olacaktır. Belediye 
şimdiye kadaıı bu işJ için 235 btın Ura üıh
sisat ayırmıştır. Be~s;e et mıldiye şir

ketinin bır Jtu;un: ve9ai:tini satın; ahmştır~ 

Bundan başka di.ger b-aıu. .firmal:wdan da 
nakliye işine yarıyacak k:ııuyo!"l Yesail'e 
aluınııştlr. 1 

POLiSTE ! 

~rar Sattlmn Kailin 

tRcmı.i Kitrr~evh, eski edebiyatım:ın 

yeni nenle t:n:atrnaı, ~füi gnzri v~ yer~n
de bir dti ;ünce ıle,. cEc!cbiyat Kıfütpbane-. 
si-. ismi altında yeni bir se:: vücudc ge-

• tirdi. Gıui Tt:r mıe Enstilu:ı:u Edcbıyat 1 

cig'ıctıııcni Mustafa N!lın-d özi.in'ün tcırtib ~ 

bir netice Yerıeeelc: bir maniyet: gMulı:rrT•~ 
mekte ise: de, bu vaziyetin siyasi akis!•';. 
rı:n ne şekilde olabileceği ehemmiyetli bir 
mevzu teşkl 1 etmektedir. 

Dr. REŞ~D S.A.GAY-

Çadırcı oğlu Ömer isminde bir 
genç de (l!) medresede H~ı:sanın oda: 
komşusu. ve çok samimi arliadaşı 
idi. 

Nizamülm ilik medresede başka. 

bir odada; otururdu. "Nizamülınillk,, 
bu zata sonra.dan. vedlmiş_ r~mi hır 
lekabdır. Asıi adı Ebu Ali Hasandır. 
Ömer Hayyam, Hasan bin Ali Salı · 
balı ve Tosllu Ebu Ali Hasruı qu~ 

sevisiyorlar. hcrgün beraber bulu -
nurlar, beraber ~lcr, bcraheı: 

tedkik ederler, be~bcu okurlardı . 
Onlar talebe .arası~ "Ücler., dıye 
şöhret almıf:ilardı. Eb\ı .Ali Hasa.n 
d:ı, ffasaıı Bin Ali Sabb~llıın oda
sının yanında;ai ba~ka lıır hüc11eye 
taşındı · 

(1) Şair Ömcı· Ha.ıJyam. 

Vali An.kaİ'adau A\'det Ediyo-r. 
Ankaradan b<!ledıyeye gelen malfiırıata 

n:ız:ırun belediyenm 9-fü bti't~c;i Dahiliye 
VekfileU tarafındDn ~ilt ol.Qnmuşl\ı •• 
Belediye ınllhasebe miidfü.•(r Muhtar A:cı:ıı.: 

ve heyeti teftişiye ıeisi Samih btı ak<ı::ıın 

S<'hriınize avd~t cdeceklerdır. Diğer t.ı .. 
rafdan Vali ve Bclediye Reısi Doktor Lüt
fi Kırdar da pazar giitıü şeh[innze avdet 
etmiş olacakür. 

Glünriikl6rd& Beltleyen Giim.riik 
1'f8,lına. 2 lltm!Ş Da.ha Bindi 

Gümrüklerde bulunan 40 bin ÇU\'al stok 
kahvenin çıkarılmasma başlanmıştır-. Bun 
lnrd:ın 10 çuvallık bir p~U'ti Jl.fcrsine gön
derilmiştir. Kahveler gilmrtıkite 2 ay:ı 

yakın bir zaınandanberi bekkınelcte ol
dugundım maliyetin~ kiloda 2 kuruşluk 
l;ir fark binmiştir. Bu paı·a ıırdiye ücı:eti 
dir. Buıı:ı göre yeni' kahveler eski malltı
rn nazaran 22 kuruş fazlao:;ıie satıla~ak

tlr. 

24 Aya Mimküm Olan Bir lllrstz 
Muhtelit yerlerrl<? hırsızhl~ ·yapan ve 

yine bir yere hırsızlık yapmak üzeı:e 

gircliti sırada yakalanan Zekinin .asliye 
~ki7.i,ııd ceza mahkemcsi.nde .. me'\"kllien 
yapılan muhakemesi bitirilmiştir. Zeki; 
2·l o.y hııpse mahkum edılmıştır 

Salltkalı Ar;ıb Hüseyinin karısı, Top
hanede Llilecihendekte Arasta sokağını;'!., 

1 nuınarndn oturan sabıkalı Miinitenin 
15 - 16 yaşında çocuklara e:;rar ve eroin 
sattırdığı haber alınmış, bu çocuklardan 
16 yaşında Tah:ıin adında biri eımır sa -
tarken y:ıkalnı1mıştır. Tahsin, Münirenin 
kendisine boğaz toi,.luğuna esrar sattır -
dığııu söylemiştir. Müiıirc de yakalaııım~. 
evmde yapılan aramada bir ıniltdar esrar 
bulunmustur. 

Bıçakla Yaralandı 

Sütlücede oturan çoban Ahmed ile is
hak kavga etrrıişler. M1ak Mehmetli bı
çaklu sol elinden ynralarnış, Mehmecün 
~:ı' isi yapıl nış, tshalt yakalanmıştır. 

Bir Hırsız Malıkfmı Oldu 
KMmıpuşa, Liilelı. Ifodıköy ve digcr 

ve bu bah:ıne ile yukte hafif p .. halıda ;:ı !Ir 
erkP.ğinin ismıni !"Öyleyip soba kurma .. 
vcy;ı elektrık tesisatı yapmak uzere kerı
clısini gondcrdıginden b:ıhislc eve giden 
ve bu bahane ıle yükte lınlif pahada :ıgıı 
buldu.;u ı;eylel'i çalan Sı tkı adliyeye \ e
rilmiş. aslıye selcizınci ceza mahkenıes.in
de mevkuf olaı·ak muhalrnmcsi yapıl -
dıktan sonra hakkındaki karar bilclıı il -
miştir. Sılkının bu suretle bir çok e\·ıe~.'
den ı::ıar:ı: müc<'vherat ve~hı\.'e <;-aldiğı" sn-

' bit.oldugundaıı.ıa ay h4ıpse ın:ıhkum ·ftdil

miştir. 

ve ıdnre ettigr bu serinın il~ kitabı ola - • 
rak, Şinesinin «Şair Evlenmesi!) adlı ko- ·/r 
nıed<~~ ı;ıl•ınıştı:·. Şinasi hakkında esasl'ı ~ 
bh: tahlil intiva edC>.n bo eserin fiy.rtı. 1 
<25 kuruştur. 1 

RadyO Programı:) 
31/ 5/ 1940 CIDIA 

12.!lO Program ve memleket saat ayarı. 
12.3!1 Ajuı1s ve meteoroloji habcı l.cri. 
13.;rn/H.00 Müzik: Karışık prcgt" 111 

'!'ürl~ edebiyatı fari'hil~ al."ıık:ailar ohi'n 
lıı'rkesc. bilh:ıssa ünivctsile ve lise tule
belerioP. ısrarla. Wl"Sİ) c: cclm-fz. 

OKUN ucun.DAN 
t:Erel'llarin Bajjınllom• 

Bü) ük cdiblet'iınizden Y:ıkub Kadrıniıı, 
<.Okun Ucundan - E:rr:nleriıı B.:ığından» 

gibi ııemrlt!ri de dahil olduğrı bt!Jde. hu
ti.ın ncg:dm-lıı, bir nraya i.Oplıy<ın ı>u lay
meı:i e-Jtt; «Remzi Kittıbe'\"'i> taı·a-fmdnn 

e!kaı:.Ll::nakda ol.an tclif e eı:le.r seı:isiııiıı 

7 ınci kit.,bı ol~ırak ı;:ü.zel Ye 7 .. '.ııü lıir 

kap~ıı~ i~indc ne~rctiilrnı~tir. 

Es:d y::ızıyı b:lmiyen genç neslirnizuı, 

billı:r.::a lfüy!.rk bl!' .ılC.k:a goıttcrecegl 
<.O[;:un t:'cUlld"n e5erim. butun ede~ iyrıi 
ıneraklJl;-.rm::.. t:ıvsiye E..:!eri?.. Fiyatı (50) 
kuruştur. 

ELM/\S Kf:lrlER 
Valdt I~lnbe\·i!'liıı . ncşri:ıe bı.rladığt 

(S(-çme hilta~lcr) ~::Hl >.tM.17. kitrıp !i('?'Jsi

nin Udncisi 123 3:ljfac!:: on tane gıiı-.eı' 

hikayeden ınürekkeb o!:ır:ık (Elnı;:ıs KC!- ı 
iııer) ııoıyl.i. ncŞiroluı~Ü ~;. ·Fiyatı ıo 
k.uı·uşt~n ih .• .-eıtir. Okllyuculiırınııza tav- ı 
sı.-;e ('Cl~::Iz. . 

(Pl.). 

lBi.00 Program ve memleket saat ;ıysr1• 
l!t.3G Mü:tlk: Opera seleksyonl, rr ve 

hafif ı;oırkılar (PL). 
19.10 lvhı4ik. 
19.45' lWcınleket saat 

ınetooroloji haberleri. 
2a.oa Müzik. 

::ıyan, ;ıjaııs \ e • 

Çalıınlırr: Fahire Fersan, Cc' det C•d~ -
lar, Rclfü Fersan, Fahri Kopuz. 

20.30 Konuşma (Milli kahr:ıınnnlı.lC 
~neııkıbelcri). 

20.45 Müzık: Oyun ve zl"ybek ha\-aıarı· 
Ramcli turki.ı1eri. 

21.10 .Konuşma (Bibliyoınafya). 
21.30 l\Hiı:ik: Küçük orkestr::r (Şet: Ne

db Aı;;kın). 
2t.30 ı\'Icmlcket sa:ıt :ıyarı, ;ıjans ıı~· 

bcrlcri; zirant, esham - talwilüt. k::unbl'" 
ye; - nukut bQrsası (Fiy:ıt). 

2~.50 l\ltlıik: Cthband (Pi.). 
22.SO Müzik: Cazband (Pl.). 
23,.25/:l3.30 Yarınki program, \-: ıc.-ı• ~ 

p~nıs . 



Yazan: Raif METO 

• QI • 
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Belçika ordusunun . ıretı teslimi 
hakkındaki münaka.:i , 11r bütün ~id
dctiyle devam etmekte lir. Fakat 
meselenin içyüzü yav ış yavaş tenev
vür etmeğe başlanıı~t1r. Bununla 
beraber hakikatın tamamen tebarü

""'° zü için daha uzun müddet ve belki de 
harb sonrasını bekl~melı: icab ede
cektiı·. 

r6ye 
~~~~~~_:_~~~~~~---~~---:----~------:--=~~----==---=--:::~=:--=-~ 

(Baş tarafı 1 incı sahifede) 

lahalesi Alman ilk hücum hatlarını 
~ok ağır zayiata düçar etmektedir. 
li'lanuer cephesine hücum eden Al
man kuvvetlerinin mikdan 2 milyon 
kisi olarak tahmin edilmektedir. Bu 
sµrcUe ~imaldcki muharebe sona 
ermek üzeredir. Şimal ordusunun 
mukav~.meti cennbdaki Fransız or
dularının toplanmasına ve kuvvetli 
mcv;:iler tutmasına amil olmuştur. 
Almnn tayyareleri bu taarruzlarda 
büyük zayiata uğramıslardtr. 

Şim!LMt>ki Kıtalar Vapurlara 
Bindiriliyor 

Lcındra, 30 (A.A.) - Reuter a
jaıısı saat 20 de bildirmi(ltir. 

Resmen bildırildiğiııe göre şimal -
deki İngiliz ve Franınz kuvvetleri şi
mal ve cenub cenahları üzerinde ar
tan taz.rik sebcbile sahile doğru re
kilmcye mecbur kalnıı.cılardır. Mu
harebe ı:ıimdı sahil bölgesinde cere
~·aıı 1.'lmekte<lir. Bu harekat büyük 
t'ir cesaret ve mchnretle yapılmrn -
tır. Muhaı-ebeye filen iştirak etmL~ 
kıt.ant İngiliz donanmasının yarilı
ıııile vaf\tırlarn binılir:il.rrii ir. Bu ha
l "'kat '!nuvaffakiyetle devam etmek
te 'e '.>iı kıınm kıtaat İngiltereye 
muvasalat nbLiı:: bulunmaktadır. 

Gerek rica Ye gerek tahliye ha
ı ek~tmın setir \"azifesini düşmanla 

mü~madi surette çarpısan İngiliz 
tayyareleri gönnüşlerdir. Dün bu 
cephede 70 <len fazlu düşman tayyn
ı esi tahrib edilmiş ve diğer bir ~ok 
tayysrdt>r <le lınsara uğratılmıştır. 

Yeni <lefi.,nt a·.-cılarından mürekkeb 
bir filo iki çıkı~ta bir leh bile zayi:ıt. 
vennedf'n ::?5 clüı:;man t:ıyyaresi talı
l'ib etmiı:;tir. 

Som - Sommc - un cenubundaki 
bölg uc bulun::ın lııgiliz kıtaları 
Frau~ız km·,·elleı-ile birlikte hareka
ta i tfrak etl'n.:!kf.cdir. 
Bir ı~r1uısız Gr.n~rali L..;.ir l:~tll!mi~ 

Beılın. 30 (A.A.) - D. N. B. a
jausı, dün]."" .ıısamba giinü birin
ci Fraiısız or lu:su k11maud::ını gene
ral Prioux ii\! diwr bir çok yiiksck 
riitbeli subayların Fransız Flnnder , 

t 
lcrinıleki Cassclin doğusunda Steen· i 
vooıde yakınınd'l esir e{likliklerini ı 

bildirnwktt-diı. \ 
J"ra.nsadll l eni.len Silalı 

Alhıın Alman Smıflıu· 
P.. is, ~O tA.A. - Milli mfüia -

fa:ı nc7.atc ·~in bir hırarııamesi 

1/10 919 Vt! ~l 13 920 tnrilıleı i ara
sında doğan gl'.nc.;leri smıfınıu son 
g-rupmıu S ha:üra.ucla silih all1na 
almaya karar vennL~ir. 
lugitiz Ta.narderinin l\lu\'3.ffulu~·et.i 

Londra, 30 (A.A.) - Dün Bergen 
de bir İngiliz keşif tayyaresi tarafın 
dan batırılan nakliye vapuru 3000 
tonluktur. 

Bir kaç \ apurun nıe\•rudiyetini 

gören pilot dikilerek üstüsu· üstfu>te 
infilak \'C yangın bombaları göndcr
mistfr. Ru bombalardan ikisi hede
fe isabet. etmi~tir. 

Pilot, altı Messerschmidin taki -
binden kurtulJ.r{' k fn ızasız dönmeye 
muvaffak olmuştu . 
I..ebrwıun rransrı; ~i.ınal Onlulıvı 

Kımınndnıııua • lesajı 

Paris, 30 A.A.) -; Relsicumlım· 
Lcbrun dUn ~L'llal orduhm gr·ubu ku 
nıanc1ruıt general Blancharda bir 
mesaj göndereı·ek -'Kumandası al
tında İngiliz kun etleriyle birlih.-te 
ve mUttefik don·unnala.nn teşriki 

me ai i ile a kerlik talihinde ön 
'Planda yer al ak bir muharebeye 
de" ım tmclcte olan m;kcrlcrln er
kel\ c ccsnretJerj ".'C 7.aptolun:naz 
eı erJii.er=.nden dola) ı bütiln Fı ansız 
!arın hararetli takdir ve hayranlık 
hisleı ini ve yurdun selam ve minnet
taı lığını .. bildiıınistiı. 

- l!l~.l.I!1g mt.lll[UCA!ltPd >ı,.ın.t u~ı 
Paris, 30 ( A.A.} - H~V'cl8 ajanaı 

8!..keri vaziyet hakmd<ı saat 24 de 
a~ağldaki malümatı vcrmi:-ılir: 

Pranı::ız - lngili4: kıtnhu ı l<"iand -
l'cdc ckseı i nokt.alarda ve ezcümle 
hiıUin Yscr cephesindQ Alman ileri 
ıaf't:ketiııi clur tl uı ınuala.rdır. 

Ra!'fka yeı kı d~ hu kıtalar heı a 
dınıdıı muharebe ederek yavaş ya
va Çf'l;ıtmiştir. Eu:iimlt' l~~leıde 

Haırlb TC®bUüğOeırö 
FRANSIZ TEBL1Gt 

Pans, 30 (A.A.) - 30 Mayıs ta.· 
rihli Fransız tebliği: 

Dün akşamki tebliğde bildirilen 
muhtelif harekat, gece devam eyle -
miştir. Yser üzerinde ve Cassel mın
takasında şiddetli muharebeler \"ll

kua gelmL~tir. 
Somme üzerinde ve cephenin. geri 

kalan kısmında yeni hMiseler olma.
mı~tır. 

İn~ &yt"iye N ezarettuln 'l'ebliği 
Londra, 30 (A.A.) - Bahriye ne

zaretinden tebliğ edilmiştir: 
Kraliyet donanması, düşmanın a

ğır tazyiki altında Fransız ve Bel
ç!ka r-:ıahilleri civarında ha.reka.tt.ı. 

bulun:.ı.n İngiliz ve Fransız kara kuv
vetlerine mümkün olan bütün yar
dımı ve müzahereti yapmaktadır. 

Kıt~atı a~iyle .sctretmekte ve 
dü.~ harekatı.tıa mani olmak -
da Ql n barb gemileri ileri Alman 
kuw t eriıte ç-0k Li.iyük zafin.t ver-
dirmekledil". -

Yar hlar :ı.·e <liğtt :kıtıılardan bir 
çokları ~tmdiden tahliye edilmiş ,.e 

1 halen emniyet altında bulıınmakta

du·. Bilhassa düşm1n tayyarelerinin 
şiddetli muhalefeti karşıaında. cere
yan eden bu harekat gece ve gün -
düz faaılam~ bir surette soğukkan -
lılıkla. ve azimle yapılmakta.dır. 

.Alman b~şkumandanlığı, deniz 
kuvvetlerimize ve bu ku\"'Vetlerin lıi
m::ıye ettiği nakliye vapurlarına çok 
~ığır zı:ıyıat verdirildiğini .iddia edi -
yor. :Mutad olduğu Yeçhile bu iddi
afor hakikate asfa ~ygun değildir. 

Hakikat şudur ki, bu lrndar mühim 
Ye geni~ harekat hiç zayiat verme -
den yr~pılumıyacağından, Grafton, 
Grenade ve Walkeful destoroyerleri
le a~ miktarda muavin gemi kaybe • 
dilmi .. ~. N\)kliyc vapurlarından 

689 tonluk kü~ük Abukir vapuru 
bııtmtşt.ır. 

Biitün bu harekata iştir.ık eden
lerin lmvvei maneviyelcri her tür
lii sitayi,.in üstündedir. 

Harekil.ta devam edilmektedir. 

Çavuş Guiilefnin kumandasında

ki bir Fransız piyade grupu evvelki 
gün mitralyfü:le bir Heinkel, dün de 
bir Junkers tayyare~i düşürmüştür. 

AUL\N 1.1EBL1Gt 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman umu

mi karargilıı, Flandres'lerde ve Ar -
tois'da cereyan eden büyük muha
rehenin bu havalide çarpışan İn
giliz ve Fransız ordularının tama -
miyle imhası ;:,uretiyle neticelenmek 
üzere bulunduğunu bildirmektedir • 
İngiliz seferi kuvvetleri dündenbe
ri, tam bir inlıllal halindedir. Ve 
harb malzeme3ini terkooerek denize 
doğru kaçmaktadtr. Bu malıemenin 
ehemmiyeti h:ı~kında şimdiden bir 
tahminde bulunmak mümkün de -
ğildir. Düşrua~ı. gcı-ek . yüzmek su
retiyle, gerekse. ufak sandallarla, 
llinanda bulun n İng1liz gemilerine 
çıkmaga uğra..smaktadır. Alman ha· 
v:ı. kuvvetleti hgiliz gemilerini bom 
bardumma devam .etme1'tedir. 

Bunlardan, 60 darı f:W:l.aına mer-
miler isabet etmi.1tir. 

Bu mey::ında.. 3 harb gemisi ile 16 
nakliye gemisi batırılmı.')tır. 10 harb 
gemi.ai ile 21 vapurda yangın çık 

~i.ır. Hava bataryalarının at.eşi

le de bir vapur ba tınlmıştır. 5 va
pur ve 5 motör hasara. uğratılmış • 
tır. Alınan tayyareleri bu gemilere 
yapıları taarruz esnasmda d~anın 
60 ta.yyare~ini duşürnıü..~tür. 

Ca&;ct - Popecin'glıe hattının ce
nubunda, garbdım, şarktm• ve cenup 
dan taarruz eden Alman orduları 

birleşerek <lağnık bir halde- bulunan 
birçok düşman grupfarmı muha -
sarn etmişlt:rdiı'. 

Cenub cephe.qinde, düşmanın zırh 
lı otomobillerinin aşagı Somme'da 
yaptığı bir ta..ırrıız tardedilmiştir. 

Amienı:J'in cenubunda. ve cenubu 
garbL<;intle teha~şüd etmekde olan 
düşmruı kuvvetlerine ormanlarda 
bombalarla. taarruz edilmiştir. Düş

man dün 49 tayyare. Almanlar 15 
tnyya.ı-e kaybetmişlerdir. 

Jrroıı-.1z Tebliği Narvik civannda nıuhn.rebe şid -
Paris, 30 (A.A.) - ?.O mayıs :ık· dt•tle cereyan etmektedir. Alman 

~aıı• l•·bliği: kıta.l:ır1 şehrin civamıdaki dağlarda. 

Şimal kıt.alnrı kumandanlık tara- bazı me•.:ziler işgal etmişlerdir. Al
fmdan kal'ar!afjtıııh•n h:ıreklitın ic - ma.n t~yyareleri bir dUşrnan hava 
rasına fasılasız muharebeler orta - meydanına faarruz ederek bir tay
snıda ve tam hir intizam içinde de- yare tabrib etmiştir. Trondheim -
vam ctınekleclirlcr. den şin ale doğru fanliyette bulunan 

Hom - Soromc - cephesinin büyük Alnı::ın kıtaları Bodge'nin gabında 
biı· kısmı üzerinde müsaid muha - kam Fnuske'yi işgal etınişledir. 
rebeler e reynn etmektedir. Bir Alm:ı.n tahtelbahiri cenuı.n 

Bn - Aisne - üzerinde ve doğu 33.500 tonluk yedi düşman vapuru 
cephesinde vaziyet değişmemiştir. / batırdığını bildirmektedir. 

böyle olmuştur. Buralarda Alman· !10 fıı k::ı yani yaı ım milyondan 
lar Cassel tepesini aldıktan sonr:ı. fazla insa.n, v~ Almaulann zırhlı 

general Priouxnun kumanılasındaki fırkalarının lıeme:ı kfı.ffesi Al-
or<lunun denize doğru ric'atini kes- mnnların•FJandres'Ierde üçüncü Le-
melt için diğ-er tepeleri zapta te- o-pold'un teslimi ile mevcudiyetinin 
şebbüs etmekü .. .o<lirler. ~ aı ısım kayb0tıniş olan miittefik 

Lille mmtnkasını tcrkedcn bu or- ordulara k3rşı ortaya attığı kuvvet 
du {:etin muharebeler bahasına ya- i!1te budur. 
vaş yavaş Diinkerque nıüsta.hkcm Buna r:ığnıen müttefik kıtaat, 

kampı istikametinde yükselmekte • müdnfaa ctm~klP. ve aded noksanını 
dir. Ka'.mpın batı, ccnub - bab \'e cephe.sini daraltmakla telafi elmeğe 
şimal batı yüzleri boyunca sevkedi· ç::ı.lısnıaktrıdır. 

len suların tevlid ettiği feyeza.nlar Bugünkü v:ıziyet. Lille civarında 
ı;;imdi qok müe!isir olmaktadır. Durı!wrq.ue'c kdar inıtidad eden bir 

Dünkerque'c karşı yapılan hava umumi mnıverin her iki tarafından 
t.arruzlaı ı Alman tayyarel~rine çok ' _tam bir ha re ket halinde buhmması -
pahalıya mal olmuş Ye kanıya ycı - dır. Dunkerqus limanı, metin sağ
lestirilen donanma W:ı.fi toplan ile 1 m bir sur~tte tutulmu!} ve donan· 
Fransı7. ve İngiliz a\ cı tayyareleri nıaııın büyük ~~plı toplarının ateşile 
Almanlar i~!in hakiki bir felaket tev- Uıkviye edilmiş müstahkem ordugi.
lid etmi~leedir. hile, deniz üı:;tünde bir nevi kapı. ce-

Resmi miktar heııüz nıahim olma.- nub ve şimali ı:ı:.ırki cidarlarında 

makla beı aber ...\imanların bir tek muharebeler ceı cyan eden bir kori
gün zarfındaki ha \'a zayiabnın 50 dm· te~kil etmektedir. 
den çok fazla olduğ·u iddia edilebilir. Miittefik or<llilar adeti çifte du -
Buna mukabil Dunkel'que acıklarm- \'ar vazifesi g·örmektedir. Bu duvar
da. Alman tayyarelerinin !ngiliz \'e J;u· bir tuaftau Yser \'e Nieuprot -
Fransı7. vapudal'lna verdikleri 7.ayi- Ypres imtidadıuca, diğer t.araftan 
al, harekata i~th-ak ed~n vapur a- dıı Gmvclins'·l<'n CaSbel civarına u-
de<line nisbetle lf.c.~""Y kabilindendi!'. zanmaktadır. 

Şimaldt-.ld Ha.rekat Almanlaı· tata.!mdan hedef ittilıas 
Paris, 30 (A . .A.) - Havas aja.n.'il edileu ve Fla·1ders tepelerini i;tgal 

a.sked hıu~kutın inkişafı hakkın 'a. etmek .gnretile ikiye ayırmak için 
şu cifRHatt v~ı rıı.ckt•'-..ar: <!al•şau b11 iki rr.iist.hk-em mw1d, 

Bugün iki iddfa. karşısındayız: 

Bunlardan biri Belçika hükumetinin 
tezidir ki bir çok kuvvetli tarafları 
inkar edilemez. Belçika kabin esi kra
lın harb başfar b~laruaz, istenıiye -
rek harbettiğini. şahsi bir politika 
takib ederek, kendi görüşlerini ka
bul ettirmek i::stediğiııi e\"Velki gün 
Parisde ilan etmiş ve kralın hareke
tini şiddetle takbih etmiştir. Kabine 
kralın teslimi silah ka.ra.nna şiddetle 
itiraz etm.i5 va bu suretle Belçika 
kralının fikrine nıuhnlif olarak or
dunun muharebeye de\•aın edebile -

cek bir vaziyette olduğunu tebar~ 

etttrmişlir. 

Alman ve İtalyan menıbaları ise 
kralın kararından İngiltere ve Fran- ı 
sayı haberdar ettiğini ve kendisine 
kuvvetli bir yardım yapılmadığı tak 
dirde ordwıun muharebeye devam 
edemiyeceğini bildiroiğini i<ldia ~
yorlar. 

V aıdyeti iğ lak edeıı bir noktada 
da Fransız noktai nazarına muhalif 
olarak İngiliz resmi mahafilin.iıı bu 1 
hususda daha mütedil davranmala.-

1 
rıdır. Geçen g·ün Avam Kamara.sın-~ 
da hıgiliz başvekili Churchill'in be
yanatı bu kanaati t1?vlid ettiği gibi 
son dakika.ya kadar kralın yanında 
bulunan İngiliz amirıılı (Sir Roger 
Kiys) hüküm vermek için acele edil
memesini tavsiye etmesi çok mani
dardır. 

Yalnız bu münakaaal::ırda.n ve ha
diselerden bir hatta bir ~ok hakikat
ler meydana çıknıı~tır. Bunlardan 

ba3lıca İngiliz kıroatı tarafından 
müdafaa edilmektedir. Mezkur tepe
let·, Causse dağları ismini taşıyan 
100 metıe ka.dar irt\faında tepecik
lerden ibarettir" ki, civanu dümdüz 
~ıntakalarıQL!a ve büyük Flamwıd 
ovasmda kuvvetli mevziler te§kil et
mektedirler. Bu tepelerin işgali, Al
nıanlar, Lille bölge.sile deniz ara
sındaki geçidi sıkıca kapamak im -
kanını bahşeder. 

Oshmd'da Amerikan Hw t lra.rıesi
uin bon\babt.nm~ı 

Nevyork, 30 - 20 Mayısta Os
tende'deki Amerikan hastahanesinin 
bombardımanı hakkında "Chigaeo 
Daily News., g~zetesinin Belcikada4 

ki muhabiri Alman tayyarelerinin 
bombaları ile bütün doktorlada has 
t:ıbakıcılann ve takriben 200 ynr.a -
Iının öldüğünü bildirmiştir. Hasta.
haneni41 'damı üstünde büyük bir ı 
Kızılhaç ile Amerikan bayrağı bo· 
y:ınmıııtı. Herhaııgi bir hata mevzuu 
bahsolaın::ı.z. Zinı Alman tayyarcle· 
ri çok alçaktan uçuyorlardı. 

hk tayyare tlalg3s1 şehirde bir 
panik tevlitl etti. Bir çok kimseler, 
kendilerini emniyet alhtHln hulundu- 1 
ra.cağını iimid ettikleri hast:ılume- j 
ye doğııı koştular. Biraz sonra cli
ğer bombardıman tayyın·"leıi gele -
rek boınbnlar attıiar. 

Gazete mtıhabiri, taarruzun pike 
uçuşlarla yap1ldığını ve b·mdan lıe
dcfleıin evvelden tesbit edilmiş oldu
ğu neticeı::i c1kacağını tasrih etmek
tedir. 

İlk bombalar hastnl:>akıcılaı ııı \>a
viyonuna isabet etti. Bina'nuı kena -
ı ına sığınmış zavrılltlarm üzerine 
duvar parçaları düşmiiştür. Fakat 
cehennemi bomba yağ'mnru devam 
etti. Birbiri ardınca bütün pavi -
yonlar ta.hrib edildi. Avrupanın en 
büyük ve mükemmel haslahaııesi o
lan bina<lan, altında yüzlerce <'ese
din kaldığı yanan enkazdan b'.lşka 
bir şey kalmamıştır artık.. 

Mukabelebihnisil 
Pari~. 30 (A.A.) - İstihbarat ne

zaretinin tebliği: 
Alman ajansı, bir taraf tan, yere 

inmeğe mecbur kalan biri teğmen, 
bir küçük subay iki Alınan t.ayya -
recisinin kurşuna dizilmiş olduğu -
nu, diğer taraftan, eı:;ir Alman su
baylal"lnın müttefikler !arafmdan 
riitbelerine layık olmıy.ın bir tarzda 
mııamele gUrdUlclerini ileri SÜ.t"mek
tooir. 

biri Kralın Fı ansa ve lngtltereye 
müte\•eccih bir politikaya taraftar 
olm::ıdığı öğrenilmiştir. Alni:ınyn
nın bu vaziyetten istüade etmek is
temesi ve hs.tta Belçikada yeni bir 
lıiikiımet kurması çok muhtemeldir. 

Söylemek lazımdır ki Bclçik3.da. 
Alman noktrri nazarına taraftar bir 
ç:ok cereyanlar Yardır. Geçen Umu
ınl Harbde Almanlar Belçikayı iş
gal ettikleri zaman orada bir "F · 
man,, meselesinin tohumlarını at -
mışlar ve Belçikanın yansını teşkil 
eden Flamanları diğer Belçikalı -
lam, yani (Vallons) lara karşı kış
kırtmışlardı. Harbden sonra (Fla
man) lann bir takım tnlebleri, me
sela lisan meselesi, Belçika dahili si
ya~ctinin en muğlak işlerinden bi
rini teşkil etmi~ti. 

Alınanların bu meseleleri tekrar 
canlandırarak kralın idaresi taııtında 
İngiltere ve Fra.rusaya aleyhdaı bir 
hükiım.et kurmaları beklenebilir. Al
manya etrafında kendisine ınüza.lıir 
bir küçük hilkiımetler ·halkası k1Jl' • 

mağa çalışmaktadır. Bu fikrinde ne 
kn.dar muvaffak olacağını istikh:ıl 

gösteı·ecektir. Napoleon da, evvel- 1 
ce bu yolda yürümü:;.tü. 

1
. 

Fakat her halde, Paris<le toplana
cak olan Belçika mebusları lla yeni 
bir hükumet şeklini Han etsele:.- bil~ 

mesele bitmiş olmıyacak, ve Belçi
kayı senelerdenberi sarsan. dahili 
kavgalar· tekrar alevlenmi~ olnc:ık
tır . 

Belçika kralının kar.uı Belçika 
meselesini tekrar ortaya atmışı ır. 

Hatta Belçika müstemlekelerinin. 
yani Türkiyeden üç defa büyük o
lan Kongo Ye istikbalinin muhnre
beden sonra tekrar mcnuu b:;.h;:,oo
labilmesi ~ok muhtemeldir. 

110 ı:;ene evvel halledilııue olan 
Belçika meseleı.inin, t<'krar c:ınbna · 
cağı kimin hatırından gecebilırdi ': 

:btihbarat nezareti, bu iki iddiny: 
da kat'i surette tekzib eder. lstilıb • 
rat neıareti şurasını bilclirnıeğe sa
liıhiyettardu· ki bu sözde b1rbarlık 
hareketleri münasebetiyle muk ıbe-
1ebilnıisil hareketlerine gecildiği 

Fransa.da öğrenilirse, ayni tarzda 
hareket olunmakta tereddüt edllnli· 
yecckür. 
İngiltere ı~tilıbara.t Nnııretind~n 

Bir Zatın l\Iesajı 

Londr~. 30 ( A. A.) - İstihbarat 
nezaretinin parlamento sekreteri 
Nicholson, dün :!kşam imparator -
luğa hitaben radyoda bir mesaj ne;;
retmiştir. 

Nicbolson demiştir ki: 
Almanların, Flanderlercle bir ne· 

tice istihsal etmeleri ihtim:J lini göz 
önünde bulmıdurmalıyız. Fakat, het' 
seyden evvel bu neticenin kat'i bir 
netice olmadığı hatırdan çıkarılma
malıdır. Haberler fenadır. Gelecek 
günlerde dnha fenn haberlerle kar -
Rılaşmamız ihtimali de vardır. Bun
dan evvelki harblerde ıne\•cud ol -
mnyan mıullerlc Almanların lngilte
reye bir kaç bin asker cıkarmnla1 ı 
da ihtimal <lahilinoe<lir. F:ıkat, 5 
milyon insanı~ merdane Ye eğilmez 
rcRnreti bun!ann 1ngiltcr~de cok 
krılımılaıı imkanını \•ermez. Esasen 1 
filol:.ırımızın C.!foi km·veli karı=:ısın -
du Almnnlar uzun miiddet barına -
ma7.lnr. 

Praru,anın btiyük or<lul.:m şimdi 

başlıca lıarb nuntak,u;ınııı cenu -
bundaki müdafaa hnttmda toplan -
makt.ı. \'e Wı•ygand kumandası al
tmda lmanlam, kazanm3k istedi
ği t:1m muz;ıffcriyeti hiçe hıdirmeğt" 
lı" z?::-l.F.nm1ktudır. 

Niclıolson ~u sözleri ilfn e etnıis

tir: 
Alma.nla.ı a. kar~ı nılıai zaf cri kaza 

naca.ğımu:a :::ilbhc ~oktur. Biz onları 
bit' kere yendik, bi kere clah:ı yene
ceğiz. 

Amerikadaki tayyalerin 
sür'atle teslimi için 

alınan tedbirler 
(Bıı§ t:mıfı 1 inci sahifede) 

Bundan sonra Amerikalı tayyare
ciler, hud!.idu geçecekler ve tayyare
leri .Avrupa.ya götürmek üzere ge
milC"re ir~ap edilecekleri limanlara. 
katlar g~tUrec<!klerdir. 

Maamafih .Amerikalı t::ıyyaredle -
tin t.ayyaı-e!e.ıi Avr.upaya götlir 
meğoe hakları yoktur. 

Sayfa: ~ 

el~ 

y 
mahal 

tur 
( &aı tarafı 1 inci ı;ahifede)' ~ 

knlar yarattığına şahid bulunuyo-
ruz. Alnın.nlann harb muvaffnkıyctl 
namına elde ettikleri neticeler ist.G- ' 
miye istemiye harbeden ~üçük· H<>-6 r. 

landa ile dü§mana teslim olmak re
zaletini irtikap eden bir kralın ter- ~ 
keı.'tiği topraklara yayılmaktan ib:ı,. r, 

ret kalınıatır. 
Bir harbde gayenin toprak ka~ ,n- 1 

mak değil, düşman kuvvetlerini } 
mahvetmek olduğunu bilmek için aa- ~ 
ker ve mütehassıs olmağa hacet yoli ', 
tur. Napoleon Bonapaı-te, Fr:msad n r 
kıı.lka.rak tfı Moskovaya kadar nıu-" 
zaffc.r ordusiyle ilerlemişti. Fnk ,t 'ı 
bu p:ı.rlak ve mütemadi zaferlcn en 1: 
mUdhi.'3 bir mağlUbiyet çıkmıştı! 0- '1 
nun için Fransız ve İngiliz ordu va 

1 

donanmaları büt.ün harb kabili~ et - 1 

leı i ile sapasağlam dururken ve h,tt;. 1 

ta günden güne artarken Almanya- 1 

nın muvakkat .zaferleri aklı başın.Jıs.' 
hiç kimsenin gözlerini kamaştır - 'l 
m~. \ 

Bahusus, Almanyanın bu muv.ıf
f kıydleri elde etmek için verd.i~t 1 
telefatın ve 7.ayiatın azameti ve deh-1 
8di diisünüliirse! Bugünkii Alman 
lıarb kuvveti bütün sür'atiyle hl.· 1 
vade u~an bir tnyyareye bcnzcli.lehi- ~ 
lir. Bu tayyare oldu;u yerde uu:a- ! 
m z. Behemch:ıl hedefe doğru U!:- ~ıl 
mak 'c hedefine eri mek me ·bun· 
yetlndeılir. Durmak ihtiyacını lıi -
settiği dakika, hedefe bir kilometre 
nıesaf~ye kadar ilerlemi5 olsa bile, 
tepetaklak düşiip parçnlanrua::a 
mrıhku.mdut'. Almanva askerlerini, i 
taııklamu, tayym·el~rini böyle ku-{ 
cak kucak, 0ıvııç ayuç daha ne ka
da!" h;rai edebilir? J~ğ<'r verdiği te-' 
lef. t Yt" zayiat kendisince kat'i z. -
f~r te:min cdem~7.se Atnıanva ınalı- j 
volmııc; deınckt ir. Dııgiinkü clehsrt-

1 li sa.det bcr-ı allı ı>enelik bir hı:ı7.Jrh
ğ ın neticesidir. Beş altı scııcde ~arıt· 
lan h3.Z.1ılıh, mulıarcbc.nin bu :;i 

dctli \ c süı '.ıtii yi"ıil~üııe zı:-•:t -
r.:ı.u, çaı c:..baJ: lıil,._nccdrtır. B ir n-

' d m ne !:~dnr 1, m•Yetli o\s.ı gt:me il:\- · 
nihayc ko~:ımaz. Bir akdğer ki dur
rnııl: Ye nefc-· almak ılıt İ} acını du 4 l 
yn.r. Bir ordu d:ı böyledir. Alm::uıya. 
bu kı,; gelmcclr>ıı c''Ve] zaferi temirı 
etnv•k h·in vm mı yo•'Ytmu feda eli· 
yor. Öyle bir yol tutmn~tur ld bun
d'l n geti dönme~ine imkôu yoktur. 
Fakat bu lıücmn. miitt.efikleri.n ta- j 
kib ettikleri siyasete Ye plan~ gö- 1 
re, Ahnanyaya knt'i zaferi temi.ıt e-
dcmiyecektir. ~ 
Almanyanın ııefo ·i keslldigi P.a

kıka, elinde ne ka.dar çok fothediln'iıJ 
:ırazi bultınursa bulunsun, Ahaan4.t. ' 
ın;ı*lfıb olmuş demektir. ÇünkU tir 1 

daha senelerce calı~ıp, iptidai m ~-1 
deler bulup, J'azırfanıp lıilcunıa 
kalkmasına imkan yoktıır. i 

Yeni Fransız başkurnanclanııun 

''bir ay dayanınız., derr.esinin hikme
ti budur. Z:ıfe ·c doğıu yürüı gibl 
~prunen Almanya baB döndürücü 
blr .;:;üı·'atlc hezimet ve felakete doğ
ru ko~uyor. Daha diiıı Almanya.dan ' 
gelenler Ahnanyanın sefalet ve ıc;

yeca.n altındaki hakiki yeis ve ii· 
Ye<'\'an albndaki hakiki yeis ve ii·' 
~idsizliği gözleriyle gönnü.slerdir.1 

Tclüşa \•e müttefiklerin z:ıferindcn 
şilbbeye mahal yoktw-. · ' 

Hiise~in CalıiJ ı·At.{'IN 1 --»Oa:-- 1 

Belçika ve F ransadaki 
talebelerimizin vaziyeti 

(8aı ta rafı 1 inci sahifede) 1 
güne k~ı.<lar hiçbir fona habeı· gelmif 
değildfr. Belçikada kal.anlaı1n \ cya 
Fransanın muhtelif sehirlcrine dn.
ğıtılıııış oldukları anlaşılanların i -
::.imleri mnli'ım:ıt alınır alınmaz neş
redilecektir. 

Herhangi mcmb dau gclırse g-d
in rivayetlere itibaı cdilnıiyerck 

resmi habeı lere intizar olunmnsı la
zım<.lır. 

--<>-
Tiirkivfl - İs\ kro Tic.vt>t Anlu.•.:nıast . . 

'fasdik EöıhU 
Ankara, 30 (A.A. l - 'l'iirkiye -

İsviçre ticaret \'C tediye anla!-llnası, 
bugün Haril'iye Vekaletinde, Umumt 
k: tib Numan ~fonemcncioğlu ile fa
viçre el~isi ekselans Lardy tarafın -
dan inız:ı edilmiştir. 
Roose\'elt Yeni den '.l.'al~t İ~tiyor 

!'Ievyork, 30 (A.A.) - Cumhur 
resinin katibi Early, Rooseveltin ya-
11n kougıeye bir nıesaj göndeı-erek • 

. mim müdafaa içln yeniden bir mil· 
yo•ı dolıırlık roum:am tahsisnf isley• 
".eğrni l>ild•rn\~~:-. 



UBAB 

ER çok sevilen ir saa 'atkinmız 

NECiB CELAL 
-----------------ıı-ı ............ ----...... -

...... rll nağnıelerinJ dalına ruhlarınuzda 
'8tatan kompozitörün haptı ve eserleri 

aa pmyı, ...... • • ı • silr- Siy.a,h gözlUklertıe gijzleriııün içi-
*"8hmldp tewM+• pik • Qalı- ne bakar gibi tabil bir balaş tavri-
sedilen, yahud ıııH••= aan~u- le, .ıo.iiteWasim, ifadetliade JıuQııd -
jr.ı-.t ~ .ölçWne ni& suı bir JWmimiyetle ula.U,.or: 
.ıı.tia JUç lwJa.,.WmiAR .bir ..ataki- - Babam Mehmed Celileddin, 
~ mm+ ~acile ~: ya.J.ıuı bir .b"1gık ,p~ m,ğil, 

lıleaib Celil.. ay,aj ramaada "kanuııcuH idi. 
6nu tMu- ...... r #Jıe ..,.at Y~ alime bıdf 1*' 

löeuzmaı ~ .(llinkji, ~e ifaıie~ ~ 
•my.ol'!IM8' at .sia • t ha, ..... r ta- ili.ve etti: 
JIMWPIZ. Y.an, &il& ......... bir - Evet, hem AUukQ\ı, bem ka-
Jwlime olmpın wır<tiii alllkallkla 11unou.. yani '"bnm:ı., çalariı. Hem 
M9Ierilfıll!diğlmiz - "tJwlımalr,. ke- de gQk iyi ~- ım~ Sua-
.... m-tııda biraz dunnak gerek. diyede ot~. O umaa göz-

Naeib eatıi, beUa, g«Jerinizin Jerim ll;dJoptu. fakat .görüyordum. 
lılawttiıdze, 'bahzea•u i.,_ğt mü- Evvdi .babamdan "kauun., Qğıren-

_..ııa.a hayali ile ~. faı.t, sa- diın. JliPr arlredaeJırua O}'UD.Atynaı" 
•'••da, ndıuınmm iç rilyetile ~ ben evde atuaıp 111usikile met-
mutlaka tanırsımz. Beetekir C.elU pl olma)'I t.eıdR edıerQiın. .Kaoun -

'!llrldpmiu IMlF4l8incle, Magi ııeh- tia sonra lıtiraz udJa .JDe1111i eldmn. 
1'111• ...ı- ...ı ... -~.. ohuııuz, -.m-ıuzu dli8I \W Harıı:• .,.._ .kadar u • Onu ögre-ndiın. Böyle llir =:=kWet ıala 

... ..,. ... _,, .I:~ --. dallze hMİlll .bir .wu .... )le- """' 
cltnlerlrm, tavla ~wpuz bir 'iatı niJiı llir ~ çdlmılJ .bir klıll ıkafeı. turka musiki ile meegul olduktan 
veuiıı gramsfomı ~mlrken, Dir ga- Iİ ctbi arif lıir ........_. dk • sonra, akral>amu.dan bir hanımın 
Pnoau opariöl'iinM, Mi' 411Bls ye- bana ilhanı .ettiği aJ~a muaiki 
riain eaoaada, :bir tlalon• erkestra- eiz ısgine yalla Dir l'9L. .öııfia, aevgisile, o tarafa döııdDm. 13µ ha
.... ontm mCbıli dille llaylBNn se- *" dmize ~1 hir ı.Doe • * ı:nm çok iyi ,pı.)'llno çalınamuı bilirdi. 
liıli .... ımlD:. ~ an - havuz... . .0 kft#-. Garb musikiı;ıioo old.ukçıı vukufu 
tllıllııt Nil- lııAletinİlle- gire, MJiaizde, )Teeü> Cftaliu ,eduı: vat ......-. vardı. Bana piyano öğretti. Ve on-
- ~--'- bir --, ya -INB bir ı..n .. _ lııltiıin ~ya, v~ -- ~il- dan sonra garb musikisine kendim-
r1- - ~ ...... &~ ~ ~ iıiıkilll - kiit&.~ x.. •'!' 

aıılll ta.dam 1118A1'1JinirJ: O bu Mit, ıbiF -ı ..... ~~ k~ bir PJ.ıa•~· de büylk bir r-lika duydum. Aıala-
.._:-== tllldlatfte d\l•wnı...-..o• ja. ..,._. ~----· dnn frl o musikide ~'lr bir teknik 
.. ..,...._ J'15._'RM ~ ~ iki Jl(ı.ta.: "GCAaJer,, ve "Bir ..... .,._ 
ı.n.ıır... .ı...a;..;~ eı!l88 var. Aiaturkayı da btisbütün 

DMa ~ gün ~vveiine kadar, •··.. ~ penee11eye ._.... ~ terketmemekle beıaber var kmwe
Jfeeib e.&&li, bal de, şaheen tanı- sada. kılıfsız gelişi, güzel Jıllra4ıl· timle bu nrusikfye Ç,all§t:ıın. "Tine Q 

murordum ·, fakM bu, S&ll8tltftn tiun - Uir kemaıD.. ~lrta olu, mndarda, 'babam ~ ımruş ...n-q -..,· ı..uz b~it .. nota..~ ı:ı--
.... iCJ y&kmlığile tanımama Te öyle para ile bir keman ~ Buııa da 
89\'IBelDe' mini t8'kfl eder miydi? • mwllilJer: 13eetboırea, •-•. ""' gak~ bqlıyaralt esası en.uü -
MJa etmedi. - ~ Evera Bolt, )fıüJür- man olan:k 'kemam ......-.. tın ıbir 

N8reGdiıı • Uh. "'""""- 17,• 

GelilM on sene kadar oluyor, her N~a •. "'...ııaı .... ır- ır ... -.. ...,...._.._ profesiS.Pden ders~ ve garb ıııu 
~. il« köşe bucakta ctinlediği- ~ ~ .., ... -·~ ....- - Biki8İlıi iyice kavramak için 19.25 de 
Jlliz, her • .11...A.. tekftlianan, 'lakıl - yonız. N~ CB& Jılliun.. apı e- Alınanyaya gı'ttürı. Fakat babam u-

caır-ı.. aedeıri ..a..i llQW>et.ıi de iıısam 
IDH, .,,......s, ktvralt bir fektıtı"ot .,."' zun mflddet orada kalın.ama razı ol-
~..... "0~ Y cak 0 - ~ bir ~tJe ,...YOJ'.., madı. Bir sene sonra .:1önmegwe mec-
•~· ~rı apın " ... qcn ~ SıtyUıı bil' pıa ... ;Btııı bur oldum."""-'-'' ba

41
bam, bem' de de, biraz musiki ile, bir enstrüman -yuuBU --..:-.a- aE --1. m--. .. ı ol..ı..u;_- iMn a9.rJ.Wı aCl .bi-r hakikaf·,j g.Qr.ln• kendisi gibi hUkuk"U yapmak İ8ti-

~-ftftm" "un. ~"" """'ti ....... ~~ .n .. ı_..ek ıçiıı talullllli ..ı..<Hı Neeilit ~ 
'heınea Mı fokstrot\m bir notaaım ..--· ~ yeNtı. Mmanyada tlir ııene profe -
M4!m. Gerdüm ki eııerin eomnosi;. Q!iil ODU kim.ııleda gi.zl-.i,ar. Hat.- dr An+w'dm keman deni --'-- -

r- ti ~ llazı.1aırmQa, .. - ~ GU&U!51 
t.e'tH''ü Necilı Celil adında bir g~ delı b4yata v.e talihe U.::. içti lbir. 41111. Bmıeya gııeMnae, WINm 'ftl'mlf 

Btr 11en9 kızı gördOm inci dltfl, yine İyi bil- h~ bnldum. Bu, g.rb 
l ..ıt jPrVad sezilmez mi? ... Hele IQD yap. -.. .. :ı-;.m...; A.ı-ı- c4-l..-:ı ""t -Göderi llclverd m&nev ,.. .. -., _,.ıaonrac:r&&&>< ~;:,- ~ .., 

.. rı kakülleri ıpetc, UCı. "Güıller • ~osunda, "1 .,.. ._,,_. ......ı. ,;.,,,; bir mmlild ~ -.ı_ ... 
Ona ıwrutclum ftek. pıükleriıı girJemw iater pıı;. - • ;;fr ~~ e fla!WlMnuu;;;1'1i';': 
loN.&ıM l$01i wı yep,&ocakn"t; rihuiüjij. aeı bakikaü, 'bi.ıat ı.e.t. tıılınıie aıwHd mualllmi ohm '!'Ur 
9elll, kaç gencin c•nMU Yfllc.Mlf! 1..4- kad r ........ ~ bir ......... -la. --ı .. _ 

w, ne a .......- rn;r- -- be:Y .._ >•' ld _...., mttJailt!ıti w. 
Diy.e bailii1An ve de:vauı edc mı.- bilJlcır; h:ıArMn ~ıııetıt.t. Bll ...,..ma tlallu 

ralarla dilimizden dü.tıı:ıiy.eıı "$an B'6Ü.nkii Ooın.w .... m necllr? efendi namında trir mttan armoni 
Yapıncak,, .Necib Celili bize sevdi - Rüya dotı.ı 11~m ll•dlrf 
n.tı; sanatkarın iJ,k eseridir. ''$arı Nf' bır çiçek, ne bir bah.., 9Bi aJdı.m.. 

Etrlllnn k•Nfttıklar .. 932 ısen*de, ...n.1 ... ...i-.i... +~- -
Y.apıncak" daın so.ııra euu, ba'8ll •-~ ~ 
aribrini t&cille:a, m.ıı k15 .fasıla- Vİlli için Vi)'aııaya gittQn. Çünkü iM 

9ıi"'- ., ....... ~ ..._.. da ....A.,J-;.-.1 '-1&...ı.aa-.. -ı..... 
ı...-ı,. ;'hda et.Hm --:lerile +,._,_ -e 811"8. 6:!-'-"'"••uuen uuqr.1u"'"' .. -~ .-a .. ~ ~· .._,.., ,_µ " s .. ıer t-ııı oldu bu,.. 
Mveriı: (Mazj.), (Aynılık), (Mis Onlar .benim dlfıYulaNm, ~. Oıada d6rt &y kaJdun, 
ttirki • l.»31), (Yalova) MiUi Tlirk Hayat ondan duy•rım." Gözlerimin fada 1'$bataız11ğında 
Tal.ehe Birliğine ithafen yaptığJ EVet, göıiiyoraunuz ya, Necib Ce- dolır.yı ke.maxıı bıraktım, ti yakin 
ıQı&rl, (Ö.zleyiş), (Kimse aevgpnı ıtı bize. tıpkı her §afi ~or gibi sam~ kadar ... Şimdi yine kemana 
bilaıe.z), (Yülfır) ve .. 111 lileD iki bakan gözierile ne baharı ne çigek- dıttha ,tada ~ ... ~yo -
.m: (Günler), (Bir an)... leri gördllğijnU, tesellisinhı an~ rw,u ... O ~a esna11Dda di:#er tıeJ-

• • • 
l'Mlmlll bir y.erin4e; "I>Ua lılir

pg ,de avıveüa.e kadar, Neeilıl Ce-

~ --., w-tam~ .... 
jeııııU§ti• ~ ._, Jair iri W&düf 
~ :Neeio CeJıtUe tuwp keıluş -
.._ soııra, ~Um evinde, 
aramı?.da ~ 1llWl bir konuşıpa
-. eea9e1 mı kwa nakledeceğj:rn. 

Neci» ('Alin evi~ S1:1ltanahmed 
eamiini sağına, Ayasofyayı *>lena. 
alan "fe 'ftsktttfa.T iSnierinden Selimi
ye, Haydarpaşa, Kadıköy, Moda, 4.

s 
Antıyormnuz değft mi-! Kurdu

ium tmyallerden öyie bir dtış6ş dilŞr 
tftm ti.. Zavallı başmığ neden bir -
denbtre bn sevincin bir ümitsizliğe 
tahavvül ettiğini anl:.tyamadı. Beni 
'batimdoğımn "nZiyetten kurtarmak 
ilam Atı,wıd bey.. Bakın halime .. 
Aıtdr mulatmt edeeek bir lmvıve
tim kalmadı. 

.4ltme4 .., ' Pl"Ç P.d~Jıaa Mkti ••• 
Onun. ~ ~i olanca açıklı
İl U. tesrih ve i• eylemesi kiIJ 
hiitıilk l»J' ümidsillik ve aıtabi bi 
... hı'aıı igerisiade bnlıvuuaaı ı&zım

iı. 

V ~ itil>ariyJe Alımeıi bey iyi 
kalbli bir kim• olduğwıdan Veysi
~ JuıııMiiem pteldigi ~ itimattaa 
•J,lyı heyecan duy u. Buııwı üz.e
~ ~üu ıurte:i)e sePJdıp,nlı -
kpıijnmeje~: 

- .,. yini b1llluk ioin o kadar 
..... te\'iiJniz, fedakbhkta bu· 
Juııdutunuz kazmma illi :hareketin
fien dolayı, biraz 1&1ırmanızı tabii 

dlJydiığu i§ittiği aeslerdeıı ibaret ler ~-: Arınonik, ~olin, 
ohluğunu söylüyor ve: "Onlar be- banço, :kitu'a... \'iypaya gö~erim 

lmwo ~ Waber orada ı-.. .. dılP-nim duJ Lılş.ıım! .. ,, diyor. Bizim a- .. ~ •·- ~ 
ramızda. fakat, kendi iç ilembtde DN4ım, "tf.andoHn ~.. nde çal
yqıyan bir s_anatkir. Onun eserle.. dım... Bir tQJ,al musiki 11$dlade 
rindeki derinlik v.e.. rulw,m.uzu qde- ~ etttı;n. Bllra1' <l6ndtUrten SQll· 

ta, JJJe<;1'.ul bir llerne ~in sım ra "AynlıJc,, t~goeu Vi_ya.ıa ~c>
~ burada mıdır, dersiniz? Kim bi- sunda ~dı... Burada dinled.Qt ••• 
Hr... Yalnız Necib Celiijıı eserleri.- Bu bir y0ncı me!Qleket radyo -
JJin "Necib Celil,, da.mpsını taşdı- 11\\Dda ~ ilk ~ .. oeudılıl'. 
#J. muhakkak. - Alaturka -~ .ile de ,aıefJllll 

Soruy.cııw:ı: olur IXlUS\lllUZ? 

- Sizde ilk musiki hevesi nasıl - Evet. Botuma gw. ...-.kı18l'ı 
Jlaş}ş.d1? her WJDaa .çalanaa. 

&WUyer,um. dedi- Bakın .be.ıı .de iti
J"af ediyorum. 1lk aı&lar.da. ~ de 
okluk c.anun sıklmadı dı:ığil_ Fa
kat . Qliz!jp dUeıu~bir teY al
madığını zannQdiyerum.. P.eri1ıaı.ı 

hanımın ilk l:ıa,r~ k"Q'Wk okhı. 
Onun Dır tarafta uklandığmı aaDJ

y.oruuı. Eı.ıdişel ti g~hı:r• kadar 
bir k~ ~ala - na a§llğı Y)lkaıı 
emiııiın. Smıih yle tem•11ı»a kel 
meym. Eğer eski yerine g.elıaµyecdt 
se, her hal.de ev sahü:>ine bir i~ar 
ıaektllbu yar.aeakt1r. Ben de, ayrıca 

bWu t.erHetmiştir. 

~ bu!. Fakat böyie 
de b'lllltt da öğne

a.c telerindıen yolclıl 

ıa.. QjftnePilirm. Ancalıı 
tap 'YOW le gJtmi@ ile buna. imkia 
yok... Fakat ...... bir ihtNıaal d 
~ • eulıclıa k&!m.ası .. 
IBiimkün .. 

- Oh' Bw. ınaaUA1yCJR11R. 
- NedPn? .. S mdi oğlunu gör -

dill!ten- llOD!'a, bil- dsba kolay kohııt'I 
omm yanmdan a,nlaııııyacaktır •.. 
ltimadımzı ka)'betmeyin Veysi N,, 
beldemeje devam edin.. Benim de 
hareketsiz duraoağmıdan korkma -
yın... Bu ışi ben de ii~me alın.J8. 

bulunayomm ... 
Ataeci beyin eer;ik &ÖIJleri V:ey

siye iyi tesir etti. Genç adam yeni
den 1la.yetta Y~temak zeıWani kuv
vetle hi~ başladı. 
Birk~ gin g qtıi. Müsbet b~ bir 

neti.oe zuimr etınecli. Peribaıı, Se.lim 
~ elline gelmemişti. MmMMi bey 
de PnÇ kadının İBİDi Wamamıştp. 

Aiımed b&y, dE.ak t.arildle P~ 
nm tet.ııaılctan a!,rMi ailPıa ~ 
olnıuf-ltu. Milsbet bir netice :yehlız m 
idi. 

B•ıuda aplaa ııiniUi 
lııuıta 1-kıa k•sa 

Bursa. (Hususl Muhabiıiınlzdm) - Se
ferberlik vukuunda hastaı.akıcı, hemı!re 
lfği 71'pmalt için ba7aDJara ukeri ha.a
Qaııede bir kurs açılacaktır. Btmun -icin 
d6n aaaı 15 de halkevi ta*ıunda büıi* 
bir toplantı ppıbnıitır. Bu toplantıda 

Valfmizin refikası Bayan Muk9ile Koral
tan c1ıa bazr bulwunulbır. 

C. H. 1'$'tisi 47 rıci blrletik UÇalda'ı 
idare bel-etinden Zehra Caner, ~tlUl 
maksadını izah etmiş, muteakiben top -
Jaatlda bulımaD valimiz Bıeölt K-oraıtaıı 
ayni mevzua rupr beyanatta bulunm\11 
w Sedbafı uçatmm bu dzel ve ın~ 
da rnllll gqe ujrunda t.ertib •Wii -
lantı dolayısile ~kürlerini bildirmiş -
tir. Valimiz Refik Koraltan be:Yanatında 

• '" ate demiftir ki: 
...,_ ~ ba1i taDHJle deiiJdir. Gittik
~ ~ J!jiz tQtan. bir ~et al
maktadır. Bunun iğn her memleket ted
bir almak hususımda miisbaka halinde -
dir~ KemnunzyeUe .kıvdederim .ki; bizim 
.için timdilüt bir end;fe .aala verW d~
dir. BiV'üklerİIQiz bunu hakikaten en ka
ti lisanile sö~QJror. Maamafih tedbir aı... 

mak da sarttır. 

Bunlar nekadar çabuk alınırsa ferdlıeriıı 
ve milletlerin üzerinde -büyük 'fa~ı tJ
Jıııır. Çllnkü, ~ ve bKır ıbuhı.runak 
lkuadır. SiaJılri buıün bprşa davet e
~ Paı:tidir. Biz de parti ile hükfuuet 
mu.veıt ve beraber ~orı,ız. Ayrunıe, 
gayrımız ypktur. Binaenalvh her yerde 
ve her zaman okluiU gibi bu anda et. 
~ jpıde bayfmlarıınıun -ön salta hl'-

.lhı i& yıdolz ıüıı ve ~ tıqlı bir it 
~· A3mi 7anwııda kanuni Ü lDÜ

~- Alketl mükdleii3et .,Qna
nu enıredi.701'. 65 Y811Da Jcadar bat:@nlann 
sef•berlik vultuunda a$erl ~ alı
waiını b~. Bunan için §iıııcli
<Mn .l:ılwwlamııak mecblll'fl"'pdeeti&- Ta -
ııilıa ICiı* JraiknıDIP ~ :flU:kJarını if· 
tiharla kay~. ~ -eııken 
laa&u-Ianııı-.ıa .,..eCill ön ~a vıtzife 
IWıuıı olacaksınµ;.> 

Valimiz toplantıdan aJrrıldıktan SQm:a\ 
bayanlar kendi aralarında mü:zakereıeri
tıe -devam etrnifler ve baıta ~ 
flıa.-ı o1-ık ümere ıtl bapn ı.stld>akıcı 
)11 ı ı9i .,..,..... lıllDe bu ..lıtqga Jıay-

4Aiunml'flaıdır. ~ --~ bir 
~ ~ nleri bir.er birer dol;ışmak 
sure.lue bu bususı& bayarılarınuzı .aydıa
latmap ve iN milll vazite:ye şimdiden 
4IMııet ftlıi,.e Jraı.ar vennişlentir. 

1ı8ıAıD f!lı. LKA N 

._~--~bu 

.- ...U eapırlar! 
- Bilakis. Bm wıaQiı.ame bu 

- .&.lwiı WJıen • tpk MWdiği-

- ~.f 
- ~. tok Jeh•rıı• .. 0-

- .-. W.ii'eriııı... 'Kimse awgimi 
bilmez,, ıeiilaldir·· ıSaıma ''Gijnler,, 
çSlk ..kaıaktet:iatik .bir t.an,goOur... Ta 
al&l'IMMI 1*ıimdiı· ••. .Beni anla~ ... 

- Sisden ev:vel, böyle .tikkı;e tan
~ JRP,Pdı~ muydu?" l3dce ha -
tılallaQroanı.. 

-ıB\ı ~ Aeııvır. Buıuı Aknaıı-
-1- "Şlage~ .. eli~-. ki, Türkiye.. 
4e 1* _. ~r "8Qn 'Mazi,, 
fi "~.dan ........ 

tıt.oib Celile, "Günler,, ~ .di.,... 6lemek .-m;mi söy 
~ ve rica .ettiaı. ~--
derhal~- ... ~. çal-
• ve jiyllıdi. Jlioledim ... ~ 
ric;a etüm, dinledim .... 

Matbaaya dö~ken "Gtlnler,, in 
ilk mısralanm htli. tıYar gibi olu
yor11uıu: 

Bugünkü iimrlim bilmem nedir? 
Rüya dolu gecem nedir? 
Ne bir 919ek, NI 4ff' ..,.._,., 
Etrafım karanlıklar .. 

:&ecoi BatN AY 

- .Kagar be p8§8.m! Bu, patlplt 
emriyle olur ıııey değil! .. 

Mabeyinci Ali Paşa, Aliçonun son 
IÖl1eii kupmıda. şaşırdı. Meilada. 
Ayağa .kalkarak pehlivan'l.Jt UaariBıe 
doğru yftrti.dü ve; 

- laehl MRP88ft§L""'MB oeh • .vJ;iedr 
-Nıltvan., sen-ne~? 

iıladdiai J;Bl! .. Paııliıp.h iqtesintt. 
llaiçbir w bir ,_ ~- dedi. 

~allı ~ ••bfl'incinin bki -
d~. '3inirli, ır.ıAN• üıem kaqı • 
sında pehli11M'1jnu ...UW.iaa ~ 
jiDa diıY.e ıbültbütiiıı tllQt ıg_..ğa bit 
ladı . .M\lk&beleai aP1JI .Qlda; 

- .Paaaıa !.. Ne bicWetıeni19111u • 
ıwz.? Pehlivubk 'llv .. az:al>aallk de
ğil. Pehlivanlar ~ ..aaeU •"'11• 
kabbtGtL idDJ&lllen Qc:ar.,. 
:Di~ israr etti. .B«eket vıet'llin im 

dada lel'Uker pap., yeti&lt.i. .Bu sıra 
da JJl&beY,iııd Ali P•DIR ~ma 
~r pap ı&i..u.eti· 

Ali paaa, ~aaker .papıum J:eldi -
ili .göcünce~ .1PÜ811.t..ha ~~w buYJll" 
etti. :F.a.kat ~ .. j§i bitmedi
Ji.i~ serasker~ hi~: 

- p_. ıkuretleri- .müaaatle bu .. 
~ pebliwıla bUıaz konug .. 
~!dedi. 

SerMker JNa, ........... ile peh
llvaaıa ..kQıLUllMW1*>8 ~ Dtiu
firi ohlFerdu.. Va~aei, .8ij)'Jeiyoıı
chıı. 1 

- Ne haddini8e? HidlıirWe llas:ı& 
lllaıa.nız ? .• 

Aııllşo dl.: 
- .A be .PSPJJl!. P~an.bk bu .. 

JQmandan ~-
Nllıa.ıxe.t • ._,.sker .pa.p., WEtle~i 

Wı:adl. 'ÇJ)nkü.aeker ~ cihetle 
auaz ~wılık il)eciai ~u. 
... .bir apJ•ııa•vıazlık &lduiu -
nwı :faJ:lluıa ~andı. 

Maııeyinci Ali .PllBD\I' .Z.CW k.a -
dar eüreo nedir ~i dM'hli\'a
JUll ~ miuda koml§tuğımu feh 
ıııey.-U • .Dedaal o~ ~l'den 
-blktı. Ali pauanm ıawna. gelerelt; 

- J:>.aaa lıaaetıeı:i. Miiaaade buyu 
.ruraamz J>11 .ine k>deia .de .mUdaha
.le .etDtil .olapn! 
~. mı~t .dfıEiıı biır ,nefes 
~. pebfüıapı ıtebGiti ;ye tedib e
~ bir mevllicle dan .-.Per 
~.bınlını. 

Serasker pap., gölellek: 
- P.e~ •Yf4 ~ iV&pJDı -

JQlllPllZ. 
- Y~Mataml. günkü, bu

n;s.a, tqplan&t:Uar hqp .mı:ibirine ha
sım pebı--ı:dır, -~ pehlhran
larla idııuın n.JIQ&k da bile idınan 
vermez. Tehey! .. Kagar .dltı:ur .idma
~ ~! •• dedi. 
Semüeı;, .ili daba ayade -\.Ta · 
~ P.ebli.'lanlar baJllı .idi. .Su iri 
Aecif1er i.4m4uı içQı adam .neJede 
bulsunlardı . .Bir ay.Uı:. ~ip içip ya
iı1.'>rıla.rdl· B~ar, .iGmantian 
~. 

14abeJ)uci ,!li paaıl, .w. ·hm. 
setaGerle, ..Ali.s<> arumda ıil<mllfU -
laıılan ulamam1etı. Yalmz. ~li
YIAUl ~ fikr.iude .iaıar ..ettiği-

--~. 
Senslıaer .paşa, -mabeyinci ~.r pa-

P.JI'& d6nerek: 
- .... lbaa:.ıe.i, pebJivenm söy 

ledildePi .. ad ... 
ıDeyioae, m-.mci hayııe~re 

dtiştü, seraaker Jl8llr7l çıkbnnış ;.Zan 

.uatıü. ıG 8 pehti:w.an)amn llııaçmasma 
ıbak .mywdu. au, ıne ÖtJİm ıi8ti .... 
ıP.adip.ha ıaaqı ;Jqru~ 

ızs 

V"eyai, yeniden limidsjtliğe düş -
mek üzere idi. 

Bir gün, a.Jlbk sııbredemiyesa, 

genç adam, "Selim beyin ziyaretine 
gitti. Bu sefer, koleksiyon meraklı

sına, kendisine ~ereceğini vadettiği 
t:ım&ka:lan götürüyordu. 

Selim bey o gttıı düşünceli görtinü 
yordu. Muhavereyi, Ubaka:lann !ha
ricine çrkarmağa pek meyyıd değil
di. Bununla artık eski zihniyetini, 
aon hi.d'iselerin tesirile değiştirm.eğe 
başbyan Veysi birdenbire sordu: 

- Perihan hanımı bir parça göre
bilir miyim SeBm 'bey! 'Btı genç ıha
mmın eskkJen tanıdığın bir atıe dos
tumr p bemedftini size söyleQliş
tim ... Btt 'benzeyiı o kadar 1ııUyUk 'ki .. 
ben de hayretler iQD<le kalıyorın11. 

• 

~uldanmın muııems·~ • .e~-40-
dtm ~ve ..şimdi n~ oldu
junu öiPemnok ifnedilim :kimee rl& 
bir aile .ııabıtaanun meveud olnp dl
mMb~ı ğjftmn1ek jeti~um. 

Selim lbey mahzun -bir -tavırla: 

- SW m mııun edeıııı~eceğime 
çcık'f!lütee!'ls.uitn Veysi bey .. ~ece
~ verdi. l3u söılet.ia~le tıeJ:ıı bir 
ırrliddetterıb ri rnUtemadiyen rahat
sız eden bir o t .,-a tema Pttiniz. 
Birkaç gün evvel, ?~ihan hanım 

13ursada çok hJsta olan b:r r k $". 
sının yanına gitmek hze, e hı • füı.n 

_gitti. İki gün ev' el ı ada..'1 gönder 
diği bir mektubda tE:::yzesmın haata
lığınm geçm diğini ve yan. ıda kal
mağa mecbur C"lduğunu y Zl) oı ~u . 
Bu sebebden dolayı bizimle Sru l<'U

na gidemiyeceğmi anlıyorum. 'B\Ul -
dan ~ mftteessirim... Onu» yerini 
trıtaca:k birisini n:ıs,ı1 bUlmah? 

- Oh!,.. anlıyorum ... Bu d' ~ .. 
celer fevkallde müzi'çtir. Cansıkın
tısı tevlid ed\!r .. 

;f'MUf :& S..- KUt.DlL 

Serasker ....... ,. :tin .. 
reddüdünii bale için clerlıal ~ 
tamamladı: 

- ~ hMNöen, ortada. bir -
--J(Qk... :eethılnm kaçar dedi' 
ği, hamlaşarat gt!rel yapamaz ııaJıl 
~- ~·zın huzunmdf 
llıaeil ~ dıı••tir. 

- Nelel!i -..,_. tiıJle İH p~ 
.. ıillr!. 

- Peblivaaler, Mı- valrit idmd 
u..ıiadeflirler ... ıt&aan ypaıtlar ... tffı 
w ..ıtmyan pellha 111ü11&:ru, 
..,,.. '811 mas. Bmdar -da, sayel 
ı ' nede._,.. eaatma. 9olea yiyi• 
tıltinhaıt MmelRet1iPler. ıtdman içit: 
pe)lliftlile.n )'t'flRur. Binaenaleyh iclo 
IB8ll yapam.JY9!'lar. QUn1er de geÇti4 
ji cthetlıe İdllUınlaPl Jmçmış -bıtluııaat 
!'W.·· fledi 

Mabeynci niha]'et isi kavnyabil
mişti. Ciilerek: 

- 'İki gözüm ,paşam! Bilnıediği -
miz ~~r... Ne bileyiın ben! dedi. .il 

Ve pehlivana dönerek: '-
- .Pehlivan, mak.saduwn a.wadıJd; 

F.aka~ eictJıdiıai&e aaıedemeyiz .. , 
Biey.fi ~n~ ne \rakit .isterlersf 
o JJakit jera ederler .. dedi . 

ııAtli~ o.ı••aaıW.tı. ıiliç ~le tek• 
nik ieler ıltıeltfi WIH ıil!t olur mu)'!" 
-du? Sö)flendi: 

- A be pqaml .. ._ fÜD&h dr 
..;.oı · 11 ~ ......ı.:.r;..· ı •&& ;mr _ .-.u:r--.ae "8ı--.. ız .. 

!Beıvinoe, senuıiler paşa miiiahall' 
oduek: 

- Pap :hasretleı·i. -efendiJnitıl 
JDiilıaaib bir fln'sat :9uJarak a.l'seuae
.nw %ic:a «leıria. dedi. 

Ali paea. seııuker ,.. ........ dediil'" 
ni ~. 'l'ani, UBllğa sav ba'" 
§Uldan şu adamı demek iatiyıordo

Maôeyimff seraskerin ilhamı üse
rine petııivana dönen!k: 

- Pe1d oğlum t.. Dileklerini .. i e-ı 

fendimize arzeder .. size haber yol -
lanm .. dedi. 

Mesde .nihayet, bu suretle ..htıli0-
11.uımugtu. Serasker ,p8§a efe~ 
miz bir fırsat Jearatarak bu ifin _,.. 
zını ına.l>eyinciye eöylemi§ti. ,,.,.,, 

Ali.paşa işi işi kAvradı~ ,,... 
tuı l!amide bir fırstı-t ,ıetirirek at 
zeyledi. 

SUitan Hamidin verdiği cevab 
olmQtu: 

- Şimdilik liisum ypk ... Y"User ... 
tın cebi htimayund.aa ver.iniz!. Md' 
leketlerine gitsinl• .. 

.Her ne sebebe mebni ise S~ 
Hanıid -ı>ehlivaalan Wanbula ~ 
<hğı llalde biribtrluile miisa~ 
yaptırınaktan v~i§ti. 

P.adiph ~ .mutlak sahibi old1I" 
ğu iQin onun düaüuceaine kimle ınO 
dabale edemezdi. 
Pad~ bir a31 e:vvel Q7)e weınif' 

ti. Şimdi de ~le t~~- sr 
bel> ~e minası .ancak ona ayandı . 

1clabe_yiııci Ali ~ gadiphdS'I 
son iradeyi aknca Mdl&l y1-v.erlet" " 
den birini saya ocağına ,.. ~ 
P.ehlivanlara yUaer Uo. üuıan v 
lerek ;padi§abnı iı:adeai tdrlW oıUll
du. Pehlivanlar hay.ret etaied· 1'• 
~ebllirlel'di? (l ,ırtbı ~ ocağJll' 
terlrettDer. .Memleketleriıle Qönt • 

~erdi. 

~ kö_y ~ -~ 
van kahvesi v.ardı. Sultan .uiı dtlf' 
rinden kalmış bir yut'ddu. Pehli\'all" 
1ar buraya gt!ldtler. 

Ertesi gün, koı a ~ a ı:ri 

sırada, holde ~ t · d n 
ile mürebbiyesine r ~Jl,ii 

Altay babasımn boynı.ıllfl 
Çok n~li jdi, 

Bunwüa i:ıcra'Der -eyai 
- 0.nu kucaklanıa.pmız, 

yaramaz çocuk bana bugün ır " 
yun oynadı.... (Sonu ~a.r> 
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fet Canıtezin başkanlığında toplanan tay:yafteı:il.erf ,...,,, Gll CCll-S'H hemin fiya.tlamıa yapılan zaırilarııı 

MI. DAı K u·· m e m aç 1ar1 Büyük Millet Meclisi muvazerwi u- ---o--- hesabında bam :yanlışlıklara cliişül-
mumiyeye dahil bazı vekaletlerin Dütımen ı.nklartm aBBtl flinle\;ill -~ düğU auıa.ılftW:rıvlan vaziyetiıi a.-
940 bütçelerine yekunu 109.922.000 1Jrhrlb -wlfymtlar JJ:nıMm C-....Slal"Ullll eski şağıda yazıh o1duğu·veçhil~ tanilıi· 

"nkara takımları bu defa da ·vefa ve 
Beşiktaşla çarpışacaklar 

Bu hafta milli kiline deplasman 1 
bl::ı.çları için Ankara takımları şehri
lnize geleaekler ve Beşiktaş ile Ve
fa karşısmda oynayacaklardır. 

Ankara takımları son seneler zar
fında malim şekilde terakki etmiş
lerdir. Bu terakki o kac.iar memnuni
Yet verici "ir şekil almıştır ki Fe
llerbahçe Aillkaradan bir mağlubiyet 
\'e bir beniberlikle dönmeğe mecbur 
kalınıştır. . 

Bununla beraber geçen gelişlerin
de An~arlllırlar bu klası göstereme -
!Qişler ve farklı mağlubiyetlerle dön
lniişlerdi. 

Bu hafta yapılacak karşılaşmalar 
terek G'"eatlerbirliği ''e gerek Mu
bafızgücii mtin daha avantajlıdır. 
Cünkü bu ııefer karşılarında oyna.
)'acaıc ola• Beşiktaş ve Vefa geçen 
8eferlrilcrdllı daha az kuvvetli bir 
Vaziyette bulunmaktadırlar. 
Beşıktaş lstanbul şampiyonu ol

lnasına rapıen son bir kaç ay zar
fında fonunu oldukça kaybetmiş • · 
tir. İzmirin Altınordusuna mağlüb 
Oluşu/ Feıw-bahçenin asıl kadrosun
dan çok dilıa zayıf bulunan bir takı
bliyJe mi.iıjlkü1atla berabere kalabil • 
ilesi ve nihayet Beyoğluspora ge
~n hafta ~nfü,aj telnmııı eski randı
llıanını venpemelttp atmasına kuv • 
"etli bir M!'salfür. 

8eşikttı1*'a• nı hıuıijnkii verimsiz 
~Yetlcr.i8dan..kıırbtlmak ~ ta
~da mütiim .höUat ıYAPRC'\kları 
~her alınmıştır. Son müdafaa hat
~da iki s:ığ oyuncu olan Rifat ile 

teinin s.rayla sağ ve solbek oyna
hcaklan, Feyzinin orta haf. tbra
~in _de soliçde yer alacakları söy
~tedir. 

A1tTA1' ~PrA 

Vefaya gelince; İstanbul dördün
cüsü olan bu takım, ne Fcnerbahçe, 
ne Galatasaray, ne de Beşiktaş ka
dar kuvvetli değildir. 

Bu itibarla Ankara takımlarının 
puan dağarcıklarını bu seferki dep
lasmanda epey doldurmağa muvaf
fak olacakları anlaşılmaktadır. 

Gençlerbirliği. Beşiktaş ile Vefayı 
yenerse milli küıne şampiyonluğun
da mühim bir ~cvki edinecektir. 
Fenerbahçenin bundan "sonra Gala
tasaray ve Beşiktaııjıiıa yapacağı maç
lan kaybetmesi GenÇlm>irliği. için 
bulunmaz nimet olacaktır. 

Bütün bu ilıtiına11er Gençlerbirli
ği. lehine tahakkuk ederse, Ankara 
birincisi şampjyon olabilecektir. 

BinaenU!yh gençler takımının bu 
haftaki maçı kendileri için büyük e
hemmi,)t!eti haizdir. 

Birinci gün Vefa ile Gençlerbirliği 
ve Beşikta..~ ~uhafızgücüyle oyna
yacliklardır. 'Dırlar günü takımlar 

rakib değiştindklerdir. 

Dinarlı Bu U.... GüJııetıAyor 
Bu hafta Taksim stadyormuada Diau

h, Bulgar güreş şampiyonu FriştanGf ile 
k«qf"'8caktır. 

BWaar JM!bllvaru, Dangalofun ölümön
dm -.. BUJaıaristan Şampiyonu olarak 
bhnqtır. 

Dlmftı ile llUJllaT ıfllDIP}Jıonunun gü
reli~~ illiıelı eıle:Mk devam 
edecektir. 

Bu ,pallllr Molla ....... lie • Bu!Pı' 

Makdonist tutuşacaıtlıudır. 

Meşhur Müliiyim pehli'Mll dıa ~ 
serbest güreş başaltı şampiyonu Bttl9• 
kili tbrahimle güreş yapacaklardır. Yml 
organizatörler tarafından tertib edilen bu 
güreşlerin gayet dikkatli ve ciddi olacağı 
haber alınmışbr. 

ti. Cephe gerisini yakıp yıktılar. ~a
nlkollmı, metılfuZl.eri, hatları, muva
.ua PDk*ahmm.rhav.a iilllerini tahl'ib 
ettiler. Esir olduklan zaman vazi
:Meıidi ~apımg, ukadıa:n. pı.ı & 
man ordusuna büyük hizmetler gör
'JDÜI, memlekette panik hamle ae-
1:irmiş lbuhmuyorta.rdı. Bunlann 
H-~'-~- ı....u.J-4. .1-~ tı ilrllııt LaRuma;ı WINSUEi\ııt un.iti& IJllLiW ~ 

mitralyöz, iki yüz kurşuniyJe otoma 
tik sHMı, kmnpıtme gada., batta ça
dır varikr. "Yetil pdlis, Eker, rahib 
kaduı~ illllikkWf iP yer
li abali '8tJDDlll, ne iuifmihm., ne 
iniiiıit& mma oıilan ~emiıJti. 

ii'alaat arbk :hu :vuıtamıa :l'ran. -
sız cephesine bir •Ms'nn ~ 
Jmhil obn ........... ı1ld baflldık bir 
zaman her tlirlü baskının önüne geç 
~. Şimaffte hain bitiren A1inan 
ordllau..Sem ~ Majino önibıde bu
calayacak olursa harbin sonunu ken
di lNlldin ~ ııtmiş aladlttlr. 
Çiinkü bu bir aylık taarruzu.. bir da
ha. teın.r ~ ~ uzun, tok 
uzun zamana ırıdf11ıqtır. Bu zaman 
ise bQiüıilfü & Jmaeya için mev.cud 
değildir. 

MA,ı KEWLBJIJJlllE : 

KO,..FERANS 
"fifll flaıkeYlndeft: 

Haziranın birinci CUlD&rtesi akş8mı saat 
21 de Halekevimizde muharrir Bay Ra
gıb tarafından (Fatih __gemüerioj nereden 
çıkardı) :ın.vzuunda bir konferans veri
lecek ve bjr de komedi temsil edilecek
tir. Davef.i....-f'l.tr Hal.kevinde tevzi olun
ınaktacjır. 

«•'m;· ı ENiMi 
Sabıkalı )-an.kesicilerden Siirtli Caferle 

-sabikalı hıraıüımiım Portakıııl Kehnıed 

Iratihte Z«J're.ltte dört paket e:ain --
larkift. yakalanmışlar, &dliyeye verilmiş-

lerdir. 

~nkareda air febrtika pndt 
i\nkara, 30 (Hususi muha.birinüz

den) -1 Bugün saat üçte borcada Ak· 
ıtımrtı civarında tulwıan ll'allt'm ma
reımm :fabrHmeurm dırp=ı'Pill iftli· 
yük,bir~ 91ı.mw. ~· .... 
Tik&·~ yamtıüan mma lıifa
dBdUniUıııtür. ....._ • itila 
liraya sjgu.~ öTdQiıı ôjrenilniiftir. 
Yaqm MbeNeti Wlpk edffmekte -
dir. 

lira olan fevkalade tahsisat verihne- f' U b V R' telen ne lilsum görülmüşttll' . 
. ti Paris • Soir gazetesi, harbin yeni saf. Ş0 1 y z aşı On 1n u-cud benzinlerin beher kJosu .. 

sine aid kanunu kabul eylemış r. hasında Fransız tayyarecılerinin yaptıgı 1 L d d t k'f dı'ldı' J.QU.,. 

h l"f 1 k t On ra a ey I e na yalnız beş knrna. istihl' 8.k V-1Ri• Bundan sonra mu te ı mem e e - bir akından bahııediyor: - ~ - .. -
kli . . Lonilr. dan Fransız gazetelerlhe bildi - za-m e.dı'lmı"atı'r. Bunun bı·r 11·~ • lerle münakit ticaret V& nng an- «Almanya tarafından yıld t• 11 h .. rbinın ildı ine göre, Büyük Harbde Birleşik ~ 1.IV 

la.51Il.alariyle. bazı anlaşmalarda ta - tahakkuku zımnında yupılnn h ... .- ltctten- Amcrikadaki Alman casuslarının eski şe- fiyatına isabet eden ıniktan ~ k~ 
dilat yapılması hakkında kanun Ja- beri, Fransız hava kuV\'etlcri ha.sıı1ın mo- fi yüzbaşı Fr.ıntz \"On Rintelen tevkif nlŞ altmış beş santimden ibaret bu-o 

törlü kafilelerini hatların gı.ıris:ndl' ız'aç yihalannın ikinci müzakereleri ya- cdilmi tır. Jıınmpktadır, 
eylemekten geri kalmamı.-;lardır ... Bunu • ed"-' 

Pılınıştır. Yuzb:ışı ,-on Rintelen'i dini ..... en son- BiD1MB1a1eyh, 21 Nisandanbeli ca .. ifa edenlerin bizuıt agızlarınd:ın tuplan::ın __ 
B. Millet Meclı'sı' gene bugun" kü" 1'8 hal,inı, kendisinin tevkifine karar ver- n' o'- benzın' fı'ya+1n......... iatUtıa1; aşağıdaki yazılar bu akmlurd.ın birbinın _,_ ~~ ., 

toplantısında inhisalar idaresinin ne şekilde olduğunu anlatıyoı: militj_r. J'eSJDi '*9diyesinden dolayı yapılUile-. 
h k k <rRasıdlar, (C ... ) den (T ... ) ye doo'l"U Rintclen, nafiye!erin refakatinde ola- b .. k lt 

1940 bütçesini ve Ankara u u ı ~k Londrada ikamet ettiği klübe gel - Q9k: ~ litre aşına uç uruş a .. 
if V k Al tin d Fransız-Belçika hududu iizerinde zırhlı .._ timi' u ftrrrıi fakültesinin Maar· e a e e ev- mis, bagaJ·ıaı ım hazırlamış, dostlarına 8111 ....., san ve mecmu .1-~ bir düşman kolunun ilerledigini haber , k · · .. 

ri ve Cumhuriyet Merkez Banka - · Allahaısınarladık demiş ve taksi rBe lıııel Jıille olan bir çift tene e ıçm yü.C vermiflerdi. Taarruza kaınr \ erıldi. Fı-
sının hazineye 250 milyon liralık !omuz i.iç hafif boınbardu.lan tayyaresi Bow:ıtreet~ gelmiştir. Oradan garb mm- Jimni :tleş kuruşu geçmez, 
;fevkalide avans vermesine dair ka.. \erdi. BynMr;ı, civmöaki tıışelülülblnı aid takasuuiaki bir Jmnga se~l zan- • Billmum viliyetler bu yolda ten• 

d 'b 1 llİİljtir. -ı· 1 d nedllmeldadi;., e.ı .... diye kiııdar eski cum _.· -eaalumaA tta.r edilmi·şıerdir. n:un 1:.yihaıarını a tasvı ey e w;.ıı;er c;ıltı ..,_,re,ıe ı ave o ıaı u. ~ , .... - · ..... ...._.. ı -et .. -..nda i'"", l akt tDokuz taJl!lllrenüz şatk istikam. et ııdl! • ...._.. a&u .,. y b k • 
Meclis yarın top anac ır. ,. ~-. d -"~ba~• von -~'"----"- faal'"•'I, _.. -.rta V8 arsa • 

h~. ukiz yüz metle i1'tifaın n 1 ı;r;ı.ıu. ... ~ - - ·n k 

A .k--d-llll«-b-.- üçer üçer sıralandılar, bunlara sırasi~e 1 tanınmıstır. Mazideki faaliyetini hiç sall- raCll birliGi teşkı a•r-mer ı a a ır gene• yüzbaşı (.T ... ), yuzbap (P ... ) ve ınua\iın lanıazdı: Hatta, «Mükemmal bir gizli teş- _,eSİ tasdik edildi 
(C ... ) kumanda ediyonw. Hedefimize yal~ 1 kilat :ıjanı adında bir kölib yazmıştı. Aılara, 30 (Hususi muhabirimiz .. 

rall•n tekıı·ıı· laşırken ...Uicen alçaktan ve düşman ko- Bununla beraber, ekseri aııkitler mutlak den );-- Yumurta ihracat birlijt ile 
lime GD ldlnm*Re kala, tamaınile alçalw- ıwrettıe nası a)eyhtuı :fikiıılEr ı.,,an ... rurw.-. barsak ihraca+,...,1 .. - mrligıW• 

miııJti. .._.., ~.ua.ı ~ ~.ork 30 (A A ) - °"len u- *1 uc:;uynuk. '1ıesisjnp dair kararname Heyeti Ve--
' - · · «Ve işte, bize haber \Wllilen diwınan .llHi uğustoswıda, mnirılllık Wibbarat &o:l-- "--..ı:k edilmiş' tir • 

mumi hathde Amerika ordusumm -.ıu. Altı <tioTJlitre imtidailinca ~ be- .....-viai ıdinWiirli 'Bir llleglnldlls 11811 tara- ~ ~ 
27 inci fıkrasına. kum.anda eden ~ men diız bir .-ilde gı"i:liyor. Bir nazar- fından "ekilen salıte bir telgraf üzerine, ;l•-=:s:a-ı::=========~==r 

- " IMlıftbul DiSrdüncü icra memurl'41Jun· neral Oryan 1000 Amerikan tayya- d'a, saatte (4•) kilometre sliratle gider- _şefleri tarafıııı:lan tQırıldığını sanan Rin-
11' • ' J>ilotlan ile :birlikte mittte • ken otuz kaıiıiır tank sayabildık. llu ~n- teleP Bırleşik -Amerikadan Almanyaya 
tfA'' 'hı 'Yanlımına göndewilmesini da düşımn mitr:ılyözleri takıı'dmı aga mütevecııihm hareket etmişti. İçinde bu-

başlada. ıundugu Holanda gemisi Manştan geçer-~t«miştir. Bu sırada, toplarımız fasılasız obüsleri- ken casus, ingiliz!_er tarafından yakalan-
Oeneral Orym lniıkuku düvel ba- ni atıyor ve şeridleriiniz mitralyöz ma- mıı::tı. 

kulundan bu ~ Alınanyaya kinesinde dönüyor \'e bo,,alıyordu .• Harbdcn sonra Riııtelen tngilterede yer 
ilim harb e~ 111118dil olduğunu Tank kolu dagıldı, tanklar yolun ke- lrmıiş ve fir Regim:ld Hall'in dostu ol -
ve fakat bumuı miilılfaa noktasın- narına geçti ve Almanlar. tarlalara uzan- um tur. 

8an bu mi&tar ~yi 6 ay içinde dılar. Arkamızda, başka tayyarelerin ye- Rintelen. 193~ de Alınan milliyetinden 
rimizi alacağını biliyoruz. Karışıklık da- s listl · 

Ü" dört dele. öa:gfllld.ermekten daha \'~aııc··tiğini ve Nasyonal - osya erın 
~ f ti . ha ziyade olacak ve takviye gelen bu Von Hoesch 'ın yerine kendisini Londra-

ziyade ~ltamnı men aa erme kuvvetler ilerliyemiyeceklcrdi ·· da bli}<Ük elçi yapmak jaledjkl•ioj jd.. 

uygun oldujmuı beyan etmiŞtir. (C ... ) de atetıerimizi kestik, -zira sivil 

1 

dia ediyordu. Rintelen'in 1938 de :lı)aUiz 
••• .l____..!, ahaliye isabet vaki olabilirdi. -Bizde pek fob!"lası olmak istediği zannedilmektedir. 

dan: 
Bir llerçtan dolayı mahcuz olup paraya 

çevr.ltnesine karar verilen otomobil tııw·
da Al._.i 6/6/940 tarihine raslıyan per
şembe eünü saat on ikiden itibaren Ga
latada Rmeraltında Zürafa sokagın4a 30 
nunUIDflı dükkan önünde yapılacak sa
tışda uhaınmen kıymetin yüzde yetmıı 
beşi ltldlugu takdirde satılacak aksi lıal
de 8Ml11940 tarihine ras!!yaıı cumartesi 
günü J!Dllli saatte yapılacak olan ikıncl 
arttınnuında en fazla bedelle alıcısma 

...wac&jlDdlın ıtaübhırin -mezlft'ir gün ve 
saaüe tnaha11inde lıaıur bulunmaları ilim 
olunur. MoıAau yıa ·g:itteu ·uı.giHz- alçalttm1 uçarak dvarttaki OTillan ıttogru 

~. Banunla ltereber D. C. A. mn Zeyiatmma plinee: Hiqbir ~ - ıt~aA!ıDfl.M ,......&Ml,A y 
llkU ft 1 S' 81P v:az9-ti t.opmı ve ~i bizi takib ediyor. ı miz d~. ~alnız pilotlanmıadan birisi. ~·l •rxauL- ıl ....._ .. J 

liüau.el batlar.ımu.e dönijy.anız. )'..Qı:aland• .o kadar' ~.I ~~ 
., .. ..., 30 CA.:ı\..) - 'n. ertpp. 19~c 1 nn:."1 

~;::-0gv:.!~e=~::s!~: ç::k:: Sovyetler Litvanyaya şiddetli bir nota verdi 194•9 . ..._ k d1 Hapziranddan 1 

.......... A yenı hcnTa a ar azar an 
JJt..e biribirini nakzeden havadisler c~aı taraf'. _1_ i~ci sahifede).. 1 yapmıştır. !.~ol~to~, bu dekla:as,;ıon- başka günlerde gidiş. gelit 
gılmuş olduğundan, Tass ajansı, a- kumandanlıga verdigı ıfadelere go- da kaydetmıştır kı Sovyet hükume- t ... 
şa.ğı6aki beyanatta bulunmağa sala- r.e, kendisi J.8 ~ .:11okelanara1c >ti, Litvanyahlarm ~le tarzı hare- ıea U 1 

hiyetta.rdır. ve m~hul bir eve götürülerek orada ketini, SovyaUer birliğine karşı, va- "o. "Mt1ıar ~atk.!., 
B. Cripps'i Moslrov•ya fevkalide yMi _gön bir ma"-" konmuştur. hiın neticelerle d&ludür tliimik olarak "' 

hususi murahhas sıfatile göndermek Bir kaç gün kendisine ne ekmek ne telakki eylemektedir. Sovyet hükfı- ş. li - Tiınel 5•56 23·50 
o baJtkında İngiliz lüikfunetinin tekli- su verilmiştir. Şma'VjJOJlets'i kaldl-- meti, "Lltvanya hUklimetindm~ bu. Tünel _ .şilli 6.16 24.10 

fine-cen.b ola!"B.k, Hariciye Halk ttu:- ranlar, ölüm tehdidi altında kendi - tahrik vak'ahrına bir ıiilıqet ver- Şı ti_..__B_e.:.y~:ız-ı_t ___ 5=-.=-sa:""""':2~3:-'.,ı:-::-1 
miseri, lıtaiski'yi, şu ciheti İngiliz siDden, tank livasının vaziyeti ve si- nıak igin declıal tedhirleır atmasım 

11 
hükiunet.inin ıttıliına ko)'IIUiğa mıe.. lilüan haWmlda. mallımat alnıağa ve kaybolan Sov.yet askel'leri hak - neyazıt - Şı,11 6.40 24.00 

~=----~..,...--~~~-=-:"".'::=-mar .-atmi.ltil! JQ., ~ h:ükflıaeti, teşebbüs etmişlerdir. 25 mayıs ge- kında derlıaJ ıı.~arda bul mı- Harb,U.e - F.atilı -6.28 zuo 
ne B. Cripps'i ne de her hangi başka esi, §Jnaygonets, &özleri baih ol- masını taleb e..Y.lemi§t.ir. SoV3et hü - l!? 
bir r'W ıle ' &de~ ıB..t iltiğu. ~. ~ civanna getiril • kiımet;i §U .ümidi imar eıDiltir. ki _F_,,t_ih_-_&r_b_iy_e __ ~5~A5~-23~.50-==-
murahhas sı.fattle llBIMa1 edemez. B- miı ve salwsi~. LitRanp hiiltUmeti, ilıvarıet Jıükft • }IQrhiye - ~~ JJ.38 24ı.1ll 
ğar lngüis tiiliftnMti, hakilraan in- Ayni tank livasınöa §oför 'Kızılor- metinin bu teirllflanini kabul e;liye- ~ 
gilt.ıe llıeS>\!Yetler tiitliği mttnase- du .eri Pisamev, 24: IDQ6'1B;IÜDÜJmy- c8k ve Bovyet hükü:meüni~1:ed- A-ksarq.y _ Harb~ 
betlerinde mevmıd elmJyaa .hirı..de- dlolmu& ve 2"l ıinayısta cü:&t.U:amına birlere baş vurmajıı. mecbur bırak- Mlttka _ Bvazıt 
ğişme h'duuda miimw-. J8P - ~-Ywızeev'in tiiftlmti.jine mıyacakiır. uı 
mak •awmn gödiy:or itle, bunu, göre, ~ ~s akpmı, bir Litvanya ı ~ ~~ • Beyazıd - Maçk:ı 
~ titi;tik -elçisi "B. Seelts piyade alayı kcvuşlannın da bulun- .,r'ttlidlıeliM> .diilliipr .. Ma(lka - il'..mirıönil 
veyaluıd da ej'er B. Beeds d~- w,jıı k.aıQNon paramda, 6 ki§i ta- :Kaune.s, 30 ('.A.A.) - Sovyet hü- :i 1': 

keHrıE omm .y.siııe ll.ollkov& büJiJık J'ld•adan itw:ıiae ~ edilmi~. kfunati, 20 ilk ~ llODlt& ..SOV- 5. 16 
Eminönü _ lheka 

elçilijine t'ıa6in ohınpmk -... ttil' Hiiemn i9lilnler, iFisa.reev'in aPm .}'et topraklannda ıll&lmıi olan ıLlt. - 'j \ şı.u _ Sitkecı 

6.50 24ıllil 

7.-o5 2'0:1'0 

tl.~ ~.55 

6.38 1'9.45 pim 11JM1tuile 'apatnlir. ökamı§lar, bılşını bir ~uvala Bdk • vanp,ralıJaruı membiiletlerine iade ~ 11 

• --.!...1.-. muşlar veikewdiehıi meqhUI bir: Em- edilmelerine muva:fab.t etmiştir. • Sidcecıi - ~ 7.07 20.11 8'119 ... I iN j<!WB te ~ bir ma~ ~ş- IBuııların mlktan, ftO'J)OO dir. ~.«. - EoıiQÖoil ö.45 ».00 

'bir tc.ç _A.1- ludr . .Burada ÜÇ c4JÜll BllflUZ :ve ak- ~~na •. "8Yabı A 

iedi sa me:uiz bhmştır:. ,lieunN, 80 ~) - •Binit.er &- J.7 
~tıft" '.ll!llODl.W ı.-.w:-:..: Eminönü - Mec. köy 6.17 :W.32 .,- -::v- ~ ..Udı•nlar, ıuw..-w ·•- iioo&at pwo:t t'••nrun Litvan.. .... __..... .... .-

m:ıı. tAA "" ~ "*'--- ..,_, Taksim - Fatih ._ _,__ ......,.., - _,, - ~-, Wıbdid albnda tank livası hallkmda ~ ~ ı.ili~etfiini i;IUfirmek-
Bıdpr ~, 1:m p:z 1'.a- ~ ...... 11' •tbtU Umm rledir. J..mıı - Taam 7...'W 2UO 
ra.dlliis lblerimie Varnaya. ?tir &Ok gideceği yer ile aw.tlar olmuşlar- Lit'laeya hukfımeti, .bıı pmt.-to- -Kurtulul _ ~t w ..2IU3 

bui&t,pdennek iaUı miiauıcie-... dır. lNM;aaoı, tftr 1511 yôlu tarlkile ya verdib"İ cevabdaJau ie igin blEWli 9 
mil 1a Jladpr lıi1kimuıti de llunu ~ muvaffak olmtt§tur. lrir allkilmt komispmı Jııa1ki1 .W..: ~ -lfiurtııiuş 
kabnl etmiştir. :Bu tıınaamiıı ~ ~ .:Y<lfPD ve bi$gi:n olan ı diğjni ve 'lbmlUllariıı ~ ~ K~ş - E. önü 
bin ,.mil ask« -olacağı tahmin e- bu iki KmJaniu eminin hali, JIUIZOO edileaoğini ~11~. 
611,,AJCtedir. k1Wllitlan aj1r yohaUl&lu&lal'l gis - OtonıOOil ~ 
A1wraatalıtetwlm1ıeriıtm 

Arj antin v~panal& . 
batıftti 

.Maılrill, '30 (A..A.) - Bli.bUba.t 
yiildü\.Ohiuju halde .İJ'Jaııda.ya .. 
mekte olan Uruguay adındaki Az
.~ 'lr::. ~_._,in 130 ,,_. .. -ııpaa. ,..,...,._ . 
mil gwbisde 'tiir Alilnm tahtelbahi
ri tandJndan taharri edUmiştir. 

teımeıttedir. ':talı.iünde otur.an 80 ;yaşuuill ketdarin 
Jllmdan bqka 3ll vaıt.'a da olmuş- tstiklfil caddeııirı::h: !!'aksim eazabanesi ö-

t'lllt; nünde yglun .blr taı-.ıfından k.arp tarafına 

.Butıaev iaminde .rütlııeli bir '1ü7ı!- geçerlwı ,,50Cör Hi.iaolnia idaresindeki 
1157 nuıuarah ctwnobil. c;,arpnak yara -

oldu. ...,_.., ~ ka."'9fınutr lffnmaııma .Hbebısret urınil!, ııoför' yaka -
tur.1Btt1ıaeV'tn llftl.nlfması hıılBmıda ra~. 

So~ tumaır.mtbğmın t.aletiine ce- 1 =====ıı.r:ı:======~~ 
Ya8elı. V"ıbıo!aaki Litvaııy,a makam. lzmir Am•)l.C ~ki.el fiıılwk -Nekl......,._ 
ları, ·But.aeıv'Jn l2 JllıQlst& yeJrııilen.. den: 

E. önü - Kurtuluş 

B. TJtı - Bebek 
Bebek - Emhıönü 

Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşikteş 

Ortaköy - Aksaray 

Be;i1ttaş - Fatih 

'Fatih - Beşiktaş 

6:36 21.05 

--S.23 
5.45 23.45 

5.53 2~ 
1.03 

5.45 20.58 

8".29 21.40 

6.00 20..43 

6.42 21.25 Kaiganwı müı:etWıetı ~ 
mendıllla.n üe iturhd1MjB m.uw.ff9k 
olmuşlatttır. lftiııettıebıat çılttHttan 

110ıu:a. bihtel.b&liir Kaq.Qyu batır • 
mıştır. 14 ~den ibaret olan feli -
kebedeltr bir hahQ. ganW Wwfm.. 

t1lll8k tmlm''"'''"dtqjn J;ir anada in
tihar efledifirii MldimiiŞlerdir. Bu 
münasebetle Lltvanya makamları, 
iUimi.in ~ mkı)en bir taban.c:a ile 
vukua pldiiini de aöylemitJler.dir. 
Fakat cesedin mua.Jıene&i yaranın 
katb 11atıijWiatle Oldug-.mu isbat et
ıniştir. ResDif Litvanya m:.8.knmlan
nm diğer hep.ıı;ltı .da t.ezaö halinde 
tecelli •tmilür. 

izmiule Kamntina Baıepli .wokak it 
No. hl evde oiuı:ur Kerim qJ1u Zilli -iam
findan tstanbul Tophane aaki 6elıpavm 
Siiehil c:.dde~i füıs:ın apıırtmemndan mu
kim ikan halen :ı.kmruıjgihı meçhul 11.uım 
Melnncd kızı Hayriye &Jwhiııe ~ilan bo
ŞQnma davaaınııı i.ara kılınan muhake -
me~i sonunda: Davacı Zeki üe müdd.eaa
leyh lfayriyenin yekdjjerinden boıı:n

malarma ve masarifi nv•Aakeme olan 1403 

:Aksaray - Topkapı -,5-21 

dan. alıllımlK ~ Cerunada ıirıara,a. 
çılarrllmışlard.tr. 

Fuerı ziyaret elecalilere 
macot1ni vlıH 

Ankara, .J0 (Hlılsusl m.ühahirimiz. 
deG) -Jmir faanm .aiJAınt4ialaa 
riçden geleceklere bir -.lkı 1 

vize verömeai Heyeti 'Wki1- .. . 
rarhwbnlmJ§br. 

Bunlardan ba.5ka, L!tvanyaclt. iki 
Sovyet aakeri d8ha kaybolmuştur: 

25 m~yıat.a, llaıicıiye Halk komi
seri Kolot.aır, Lit~ cümhuriyeti
:ain ~Pli lılatkevicius-ve.sı
talıile, ao.yer Jdll6meti namı.mı Lit· 
V&l!Y& hilk6metiıre b:r ddRllr~GD. 

kuruşun d:Jtli mfüidMAleyh Heyriyeye 
tahmiline ~ kabil olmak üzere 
15/2/1940 tarihınde davacının vicahında 
ve Hayrjyeııin ııyabmda karar verildiji 
ve H. U. 111. K. nun ""1l inci maddesine 
tevfikan usulen tanzim kıhıMul hiilriüm 
gıyab ihbarnamesinin mütfdea.lleyhin ika
metaAhmın meÇbıilbetlne binaen mah -
:ır..-e koridonma talik kıhndıjı tebUl 
makamına kaim oimak. üzere ilin ohı -
nur. 

Topkapı - Sırkeci 5.4:0 23.33 

;; 2 

uı Sirbci - Topkapı 

~ Topkapı - Aksaray 

:: Aksaray - ;:f.f!dikule 
• Yedüwle - Sirkeci 
_, 33 

; Sirkeci - 'YedikuJe 

: ~·-~ t. ~ - l'l.tirae k. 
- Edirnekapı - Sirkeci 

&ilılıııesi -'!lldimekepı 

tlldkne k. -Akaarıoy 

(4S20) 

6.12 24.~ 

~>1.31 

5.29 
5.45 ~21 

1.17 2'.IO 
M.32 

ii.23 
5.45 23ltD 

6.M S4.1D 
!Jıf .• 
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) Is tan bul Defterdarlığından • • 

Mtikellefln kat Tarh dn-re-
Acı Bir Hakikat TÜRK HAVA KURUMU 

ı,ı fı;mi Adresi Matrah Zam si ve Yer~i 

Yazan ._ Esad Sadun SUmer Tnğlacı Fuat Tapman M ;ı.ql&k su iskele- 70v.69 70.07 937 Mua:ıntle Türkkuşu 
Tren büyük bir kalabalıtuı birikmiş 

, olduğu gara ,.avaş, yavaş girdi. Ve niha
)'et durdu. 

Hamalların koşu$™ı, bıılızşaııJarın 

Jcahk.ahalarb ve bir iki hassas kızın dök
j 'tüiü sevinç yaşları ... 
, tşte Behmdıu kompartmunın pencer~ 

sinden seyrettiği manzara. 
Fak.at o bunlann hiç biriyle alakadar 

aörünmüyordu. O bu büyük ve gürültücü 
kalabalığın. arasında başka bir kahkaha 
duymak ve bambaşka birisini görmek is
tiyordu. 

Kulaklarında:, yavaştan başlayıp başı.nı 

ağrıtacak derecede çoğala.o. o karıŞLk. gü
rültü kesilinciye kadar bekledi. 

Ve ancak o zaman aradığının gelme -
dJpni anladığı gibi trende de kendisin
den başka kimsellin Jı:almad$nı gördı.i. . . ~ 

Vapurda hep onu d~ündu. Acaba ne
ye gelmem.işti? Uç aydanberi yazdı~ı ınek 
tubLann cevab&ı.z k:ılışiyle bu gelmeyiş 
ar.ısında bir münasebet aradı. Ve buldu 

da: 
UnııtulmUŞtu. 

Nemlenen g(l.7lerinde asi olduğu kadar 
samimi olan o sevimli baş canlandı. Ay
nı zamanda kulaklarında sıcak ve tatlı 
bır ses duyar gibi olou: 

cEmln ol hayatta hislerine ilimad et
tiğim insan sensin.> 
Kendi kendine ul<ındı. Bu imk-.:ınsızdı. 

Hayır. düşündükl<'ri olmıyacak ~eyk'rdi. 

Pt.'ITan onu unutamazdı. Onu pek iyi 
tanırdı. Herkese bir gillcr yüz gö,.tcren 
ve ilk bakışUı insana havai bir kız hıs
sini veren Perr;ınm muhakkak ki sevdik 
)erini tam manasile seven temiz bir kal
bi vardı. 

clierhaldc Perranım telgrnıırnı alına

mıştır ~ diye düşündU. 
Vnpur köprüye yanaşırken müstcrih

ti. Yann gı.ineşle beraber ona koşacaktı. 
Kim bilir Perran o vakit ne kadcır sevi
necek ve böyle habersiz çıkıp gcldigi i
çin ne kndar sitayiş edecekti. Hele kol
larını boynundan çözerken ona, hakkın
da bütün bu duşündüklerini anlatınca 

atacağı kahkahcıfarı rluyar gibi oldu. 
Omuzunda bir el bisscllı: 
- Vay Behzadcığım, vay nerelerdesin 

böyle? l!;peylcrdcnbcri gön.iıımcyorsun. 

Behzad bu 1esadü!ten hiç hO§lanına -
mışlı. Gerçi Rahmiyi bıitiln gevezelikle
rine rağmen severdi; sr\·erdi amma sıra
" mıydı simdi'~ . 

tstcmiyerek :ırkadaşmın elini sıktı. fl
Jtin bir selamla baştan savmayı düşündü. 
Fak:.t batırma başkn bir fikir gelmiş o
lacak ki: 

- Rahmiciğim, bu gece işin yoksa, 
tö1le Bcyoğluna çıkalım. Hem seni gör
anek beni o kadar sevindirdi ld .• tsteraen 
'Wr iki tek de yuval'lanz. ·ı 

Ve otıım~b:l b ~o ,luna doÇu ,.ol alır-

kcn, Rahminin anlaUşlarma .kahl.:.ı:ıhala

riyle iştirak eden Behzad biraz evvel ri
yakar tavn düşünmeyordu bile .. 

"' • C< 

,si ci\·an 
Yakanda mufredatı yanlı ihOOrn.amenin tebliği icUı aranan ı:nükcl.let bulunama 

m~tır. Adres.inin tebdilini bildirıneyen ve tebellüğe sal:Mıl.yetli bir kim»e g~ 
mükellefe tebligat ilan yolu ile yapılmıştır. 

B ~ C Bro\'eli t<ılebelcrin derhal müracaatları. --. 

;::,,.:s:;:;~::l:!;:.~~ l ı · Devlet Demiryôlları ilanları l ı Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem -:] 
::,c :u:.~ ~ş~ö:;d~:n ~~:: t ~uhammen bedeli (3700) lira olan (lOO) çl!t kısn konçlu ve (300) cift mUn - Hakkı Katran pastilleri de vardır. 
ı~~~~~~~~ ~W~~c(~l~)~~~d(l~)oob~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~i~~. 
bu gevezeye bir türlli aşk.uidan. içinde gar binasJ dahilindeki komio;;yon larafuıdan ~ eksiltme usulile satın alınacaktır. , 

bulunduğu durumdan açılamı.,.ordu. Bu ~ girmek istjyenlerin (277) lira (50) kuruşluk muvakkat temiruıt ve kıiuıu- B ""' • • L• • M d ı ..., Ü d 
Rahmi ise alkolün verdiği serbestiyle nun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günu saatine kadar komisyona münw:aat- • . ogazıcı ısesı Ü ür ug· n en: 

beı· zamanki j(ibi ona plAjla.rdan, caylar- Jarı lAzı.mdır. 

dan ve .bilh~a kadmlardan anlatıyordu. Bu iiC aid şartnameh:r komieyoudan parası:.: olarak dağıtılmaktadır. (4354) ı· ikinci devre birinci V8 ikinci 81mflarm 
Bu mey~~~~ g~~ ~~~~ =========~=====~=============~ Aska~ kam~an 7 haziranda 

takü1teden ::ıyrılan Pernı.nın c .. ) otd.inde T E R Z f kat da bunu müeyyi.d ou1unmllji oıdutım- i Ve UçllncU sınıfın 1 temmuzda başhyacaktrr. 
uifanı olduğunu söyledi. Ve: ! • dan ve alacaklının da tahliyC' emirler.i- 1 bdB 

- tstersen buradan çıkınca bir~ <1a Ihsan Oskay mn niınen tebliği.ne ınüteallik talebi 0ze- \ Kampla allkah talebelerin bu tarihlerde mekte 
Of'aya uıtranz d1ye nıive etti. ı rine keyfiyet merci makamınca tetk:i1t ve 

1 

bulunma,art. 
Beh?.ad içind~ tarif t'demed1ği bir acı Bahçekapıda Sadıkiye hanın- tahliye emirleriııin bir ay müddetle ı.a- -=-"'"""' 

duydu. Başı karma karışık olmuştu. Ar- ı dan Yeni Postahane ka.r§ısmd.aki oen tebliği'.ıe karar verilmiştir. • I 
tık yaptığı büyük tesirden bihaber dur- İşbu ilan tarihinden itibaren bir :ıy Emekli Dul va Yetimlerin ve Harb MaUlllerin• 
rnadan anlatan ve her kelimesini bır kah-- Valde hanı 1 inci kat 18 No. ya içinde istila ile veya ~üahen dairemize bll-
k.aha takib eden ark.a~ını dinlemiyordu. n.a.k.lettiğini sayın müşt.erllerine nan gayrimenkul bahçeyi. tahliye ve tes- nazarı dikkati ne 
Gözleri karşıdaki beyaz yıldızl:ı.rla benek bildirir. lim etmeniz veyahud ak.din yenilendip- d 
lenmii yeşjl zeminli perdeye takılın!.$ ne veya uzatıldığına dair itirazm.ız varsa Emla" k ve Eytam Bankasın an . 
düsüntiyordu. 1'~\'et onu ilk tanJ<l.ığı gün- tLAN yine işbu ilıln tarihinden itibaren bir ay • 
den bugtine kadar geç-en her günü ve bU- iatanbul 5 inci icra memwrlugundan: içinde istda veya şifahen dRiremize bil-
hns:m onu düşiintiyordu. Vasil ve Hüseyin: dirmeniz muktezayi kanun olduğu, müd-
•Puslanan gilZlerinde s.ırasile t:ınıı;tıklıırı Şehremini Uzunyu:ruf mahalle.si Camii deti icinde itirazda bulunmaz veya gayri 
günler, arkadaşl.ık.ları. sevgileri, çektiği şerif sokak 18 'numaralı hanede mukim menkulti tahliye etmezseniz veyabud iti-
ıztıraölnr ve nihayet onun hiç unuta.mı- iken halen ik:ı.metgfıhı meçhul. r:ızınız tetkik mC'rciince reddolunursa 
yacagı yıld11.lı bil' gece kudar tatlı olan Fatlh noterliğinden tasdikli 26/7/938 gayrimenkulün dairomizce ve zor istimali 
tebessümü canlandı. tarihli 8164 numaralı olnp Koca 1\Iusta- suretile tahliye edileceği hususlm:ı malu-

•Olamaz> diye nurıldaodı. Muhakkak: !ap<1şada Yeıılçcşıne sokagında 59 wmı- munuz olmak lizere bir ay müddetle key-
bu iııte bir yanlışlık Yardı. Dny:mama - ralı bahçenin 15/7 /938 tan hinden -İ ıbıı- fi yet ılan olunur. • 
dı. Çekingen bir lavula Rahmiye döndü: ı·eu bir ~ene vude ile olan kira mliddeti-

- Ralıınıdğim demin söylediğinden e- nin hıtamına mebni meı.kür gayri ıncıı-
ınin misin? Sakın blı· yanlı~lık olmasın? 

1 

kuliın tahlıycsi ve mucire teslimıni mu-
- Ha. . l-T:l.. ne yanlıslıgı be canım. tazammın olup. yukarıda yaz.ılı bulunan 

&ına gözlerimle gördüm diyorum gözle- ııdres:iınize beı·ayi tebliğ gönderilen tabli-
ı·imle .. j ye emrinin arkasına verilen meışruhatta 

Arkadaşı rakmın tcsırile sa~malamıya 1 mezkür adresle bulunmadığnız anlaşıl-

başladı. ınıı; olduğu gibi zabıtaca yapılan tahki -
Rehzad <ırtık tanı mtıııasilc ı-:ıkılmıştı. 

Gözlerine lokanta bir haplshane, arka
daşı da canlı bir i~k~nce aletı olar·ak gö
rlinmiye başladı. 

Arkadaşım süriıklcrc:csine ı,ııld~rdı. I 
G.ıyri muntazam adımlarını eşikten dı

ş:ırıyn ntarlnrkeıı içeriden tatlı bir ses 
bol ziyalı cuctd~ye taşıyordu: 

• .ıKat.alıat sende yok 
Bu derde kendimi kendim attım 
Ajjt9dım, inledım 

Sdzde ıı~kın tadını tat-tım» 

• • 
Cadde çok kalabalıl:tı. fki nrkadas iler

lemekte güçlük çekiyorlardı. Tmn ( ... ) 
otelinin karşı taı ahnclaki barnı önüne 
gelınce Behzadtn ayakları gayri ihtiyari 
caddenin öbür tarafına doğru sliri.ıklcııdi. 

Vızır vızJT geçen otomobillerin korna
larını, arkası kesfüniyen traın\·ayl:ırın 1 
tan, tanlurını duymı:yordu bile. Kat'~ 

da cıttikc;e bilyüyen z:ılim bir istifhamı 
çozmekle me,sguldi.ı. Acaba o mu? Eğer 
o ise .. 

- Hayır, diyordu .. buırn imkan yok. 
Muhakkak bu i;;te büyük bir yanlışlık 

vardır. Perran onu .... 
iışte lam bu sırada karşıki büyıık bina

dan bir kahkaha tufanı arasında kolkohı 
girınış bir çift çıktı. Tebcssümlcrilc saa
detlerinden bir kısmını elraflarını sar -
mırj ol.ın dostliırına da tattı:ı·mak iHliy~r-
]Jrdı snnki... ; 

- Aı tık mahvoldum, yazık! dıye mledi. 
Belız.ıdııı ba,ı dondli, vücudiinde bü -

yuk bir mccalsizhk hissctmeğe başladı: 
Bütün iıınidlcri kırılmı~tı. ümidsiz bir 

insan kad:ır wvallı hi · bir şey yoktıır. 
Arka•ından acı acı öten bir otomobil

den s:ıkınm.ık kiıı ileri doğru bir adım 
atarken ayağı ka) ı • ~ \'e o koca vüctıd 

ZAYİ 
Fatih Nüfus memurluğundan almış ol

duğum hiıviyet cüzdanımı zayi ettim. Ye
nisini çıkartacagımdan eskisinin hükmü 
yoktw-. 

Fatih Kıztaşı Açıklar sok:ık No. :29 da 
Hüseyin Atakul 

bir külçe halindr. traınvayııı tekerlekleri 
altına yuvarlanmı~u. Canhıraş bir feryad 
düdük sesleri arasında kayboldu. Birkaç 
polis ve o saatlerde Beyoğlunda ender 
rastlanan bir iki ayık adam koşuştu. 

Biraz sonra Behzad sedyeyle cankur -
taran otomobiline götürülürkeıı kendine 
geldi. Kalçasında bir acı hissetti. Ve kı
sa bir 1.aman için durdurulmuş olan tak
sLlerin arasından geçirilirken kulağına 
kahkahalarla karışık hic; de yabancı oI
mıyan bir ses ge1clı: 

- Ne münasebet. il bır kaı.a değ,l mi 
şekerim. 

Bütün Vth.:uJii sarsıldı. Gözleı·~ gökte 
ışıl ıııı.1 parlıyan bir )'tldıza talu·ldı. Ku
ru dudakları kımıldadı: 

- Hayat. H .. e .. r.. ac ... ı!. .. 
yat her feyd .. e n ... ac ... ı! ... 

ESAD SADUN SÜM ER 

.. cıe 

E"ki tek.aü.d 'Kallumma &öre maaş alan emekli, dul Ye yetim aylıklarına yoz .., d·ıtl 
25 nisbetinde zam yapllllıış ve bava kurumu vergisi % 4 a Çlkanlmış oldugun ' 
Eylöl - T. Saıu 940 üç ~laklann:ı aid vize bordroları Malmi.ıdürlüklerince teahhUrl'

1 

haz.ı.rlan.abilecegınd.erı maaa sahiplerinin elleruıde bulunan bcsab puslalarıı.da: . ıı 
ı - ı H:ııiran. o-artesi guou mwarnat etmesi yazılı olanların 7 Hazıra 

cuma günii. . ti' 
2 _ 3 Haziran. Pazarlesi gtlnu ınur.ıc-nat etme~i yazılı olanların 8 Ifazıran c 

1 
ınartcsi günü. 

3 - 4 Haziran. Salı gımü mw·acuat eclet·cldenn 10 haziran pazartesi gunü. 
4 _ 5 Ha:ııran. Ç.a~ giiııü mür:ıt·ua"t edeceklerin 11 Ila:t.iran salı günil. .. 

• . lı~ 
5 _ 6 Haziran. ~ giinil muracaat edc..·cklcrin 12 llazu-an ~·arşcımb:ı g. 
6 _ 7 Haziran. Cuma günü murac;ıat roı:>el'klerin 13 Haziran perşembe glırı~· 
7 _ s Haziran. Qmlartesi gümı müracaat edeceklerin 14 Hazir:ın cumıı giiııll· si 
B - 10 Haziran. ~i günü murucı.at edecekler.in lJ IIaziı·an cuınıırte 

günü. . 
9 _ ıı II:ızi.nm. Sala günii mnraceıat ı'Cl.ec-eklenn 17 Haziran pa1 . .-ırtcsi gunU· 
10 - 12 Haziran.. çarpmba glinu ınur&c:-ıat l·dt'<.·ekkrin 18 Hazinn s::ılı giiıH1 · ı.ı:ı 
ı ı - 13 Haziran. ~be gı.inu muıoıcaat edeceklerin 19 Haziran çar<JD 111 

günü. iılil 
12 _ H Ha:'.iran. Qıma güııiı miıracaat edecel~lcrın 20 H:ızirnn perşembe gı. ı.ıt· 

müracnat l'imclmi ve bu lılrı1ıfoı den evvel hi\' bir muamele yapılmıyacagı ilan oııııı 

Harb Malullerinin nazarı dikkatine 
• b 
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