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1 
diı-enin ynldaş-ı 
tığını ve Alman-

istenıesini takib \...,_ _ _ _ _ _ ..) yanın müvazene 
yi bozarak kadar kuvvetlenmiş 
olmasına şalıid olarak tekrar 
kuvvetle Fransa itila[ ve ittifa-1 
kına teveccüh etti. Muharebenin 
zühuru ve hadiselerin inkişafı 

bu rücu ve toplanmanın biraz 
gecikmiş olduğunu gösterdi. 

etlen günlerde ln(iiliz - Fransız 
münaseb~tleri çok n:ızik ve uik
kate değer safhalar a.rzetmcğe 
b:.ışlnmıştır. Malftmdur ki garbin 
bu iki büyük demokratik dev -
leti yirminci asnn bidayetindcn
beri takriben Foşada hadise
sindeki Kiçner - Marşan ihtilfı -
fmcfanberi yekdiğerinc yaklaş -
nıışlardır. 1808 tarihine ka
dar dünyanın her köşesinde 
ıI.ısırda, Ceznyi;:de n.' hatta 
Tunusta ihtil8.f halinde bulunun 
ve daima biri, diğerinin nüfuzu
nu kırmağa çalıııan bu ~mpaı·a· 
torluk\nr lngilterede Kral Ye· 
dinci Edvardın Fran..,ada ha -
riciye nezaretini deruhd~ eden 
Delkascnin şahsi himmet ve 
ga;>Tetleriylc dahildeki bir çok 
zıd cereyan ve mukavemetlere 
rağmen bir itilaf akdine muvaf-1 
fak olabilmi~lerdi. O tarihden 
itibaren &rtık İngiliz ve Fran
sız rekabeti dünyada yerini ı 
dostluğu terketmişti ve bu an
~.nıanın her iki devlet bakı
mından nıcs'ud neticeleri .rahat
ça V>? Incb:zul olarak tQplandı . 
Bu iki eSki rakibi birleştirmı ''e 
aralarındaki derd ve ihlilcifları 
unutturan ikisinin de karı-ıtsına 
dikilen Avru(.:.ı.nın göbeindeki. 
muaZ?am Alm:ın vahdet \'C inı
parat()l'luğtı idi. Müşterek bir 
hasını ve rakibleri bulunmak 
kendileri için birleşme unsuru ol~ 
du ve filhakika 1911 tarihindeki A- . 
gadır meselesinde Fransız Ka-

yo kabine~i İngiliz kabinesinden 
hayli siyaı::i yardun görerek Al
n:ıany:ının Fas üzerindeki mev
hum alaka ve nüfuzundan vaz
geçınck için serdettiği ağ1r ta
leblerden, Kongodan bfr mıltta r 
arazi terketnıek - ki bu toprak
~ar~ Fransızlar ördek gagası 1 

ıı:ıınıni vermişlerdi - surctivle 1 
Yakasını sıyırabildi. • 

Bu dostluk ve itilaf Umumi 
Harbde Rusyıının da inzimaınile 
müttefiklcı in büyük zaferini 
temin eyledi. 

Evvela İngilterenin ve onu ta
kıb eden yirmi dört saat zarfın
da Fransanın Almanyaya harb 
ilan etmeleri ve bugüne kadar 
aradan dokuz, on ay geçmiş bu
lunması Fransa hezimet ve iz
mihlfı.line mani olamadı. Askeri 
vaziyetin ve kılıcın hallettiği bir 
davada artık mareşal Petain 
beyhude b;rar ve inad göster -
mekte fayda olmadığını göre -
rek silahını teslim etti. 

Maamafih etrnfiyle malum ol
mamakla beraber mütareke 
R3rtlarında İngiltereyi izrar e
debilecek hükUmleri kabul et
re 'meğe ve fara~a donanmanın 
Büyük Britanyaya müteveccih 
bir harekette kullamlmamasıru 

hükmen temin~ muvaffak oldu. 
Mister Churchill bu neticeden 

memnun görünmedi ve Fransız 
donanmasının derhal İngiliz fi
losw1a ve İngiliz limanlarına il
tıha.k eylemesini istedi, hatia 
mütarekeyi bu hareketin icra -
... ınuan e\rvel imza etmiş olması 
Bordodaki kabine için bir it
ham medar ve un.:ıuru telakki 
etti. 

Fl'ansa; donanmasını İngil -
tereye vermek veyahut mütare
~eyi imza etmeyerek müstem
lekelere faraza Cezair veya Tu
nusa çekilmek suretiyle nevmi
dane mücadeleye dev:.ım etmek 
g'ilıi ''aziyetleri derpiş etmek is
temedi. Fraııs~uun bütün ma -
ım.ır topraklaumn ~iğueıımesi

nc ve milyonlarca a:sker \·e siYi
lin i.1gal acılarını tatma::-;ma razı 
oldu. ve mukadderata boyun eğ
di. 

Bu durum Londrayı hayliden 
hayliyc sıktı ve hJ.l:l dört aya
ğı üzerinde durabildiği pek de 

Kamarasında İngiliz Başvekili Avam 
ittihaz ve hadisenin cereyan 

hu kararın 
anlattı tarzını 

( Bai tarafı 1 inci sayfada) 

Fransız milleti tarafından de
ğil fakat Bordeaux hükfuneti ta
rafından maruz kaldığımız his
siz batta fena niyelli muamele
nin bir misali daha vardır: 

Fransada 400 den fazla Al
man pilotu esir bulunuyordu. 
Reynauddan, bu pilotların İn -
giltereye gönderileceği vadini 
almıştık. Reynaud devrilince, 
bu pilotlar AJmanyaya teslim 
olundu. 

İngiliz kabinesi, Fransız do -
nanmasına karşı yapılacak ha -
reket hakkında kararını mütte
fikan almıştır. 

Dün sabah, Fransız filosunun 
büyük ekseriyetini te.5kil eden 
gemileri, ya kontrolumuz altına 
aldık veyahud şartlarımıza mu
tavaat etmeğe davet eyledik. 

İki saffıharb gemisi, iki ha
fif kruvazör, aralarında büyük 
"Surcouf ,, da bulunmak üzere 
bazı denizaltı gemisi, sekiz tor
pido muhribi, 200 nıayn ta.ra.yı
cı gemi \'C denizaltı gemilerine 
karşı teı Ubatı haiz vapur, im -
kan nisbetinde sü,·arilere kısa 

bir mühlet verilmesinden sonra, 
Portsmoutlıda, Plymouthda ve 
Shemess'de bordalanmak sure
tile ele geçirildi. 

Bu hareket, mukavemet gös
terilmeden ve kan dökülmeden 
yapılmıştır. Yalnız Surcouf de
nizaltı gemisinde bir İngiliz balı 
riyelisi ve bir Framaz subayı 
ölmüş, bir kaç kişi yaralanmış • 
tır. 

Fransız bahriyelilerine gelin -
ce, bunların ekserisi vaziyeti se
v inçle karşılamışlardır. Bunlar
dan sekiz ila dokuz yüzü, harbe 
devam etmek hususunda hararet 
li arzularını izhar etmişlerdir. 
"Alkışlar,, Bazıları, İngiliz va
tandaşlığına girmek istemiş1er
dir. Bu taleb, kabul edilecektir. 

Fransız kalmak suretile müca -
deleye devamı tercih eden diğer 
Fransızların haklan bittabi malı 
fuzdur. Bahriyelilerden geri ka
lan kısım, Alınan efendi!erinin 
emri altında bulunan Fransız 

hükfrnıeti Iazımgelen tedbirleri 
almak lfıtfunda bulunur.sa, der
hal Fransız limanlarına gönde
rilecektir. 

General De Gaulle 'u takib e
denler müstesna, İngilteredc bu
lunan Fransız askerieri, mem -
leketlerine iade olunacaktır. 

Churchill, bundan sonra, Ak
denizde bulunan Fraruıız deniz 
cüzütamlannın vaziyetini bahis 
mevzuu etmiş ve demiştir ki: 

Kuvvetli bir İngiliz filosunun 
bulunduğu İskenderiy~de bir 
Fransız saffıharb gemisi, 4 Fran 
sız torpido muhribi ve bir roik
dar küçük gemi vardır. Bu cü-

1 
zütamlara, limandan çıkmaları-, 
na müsaade edilmiyeceği haber 
verilmiştir. 

Dunkerque ve Str~burg Fr:m. 
sız saffıharb gemileri Oran'da 
bulunmakta idi. Dün sabah, bir 
İngiliz subayı, Franı:>ız amiraline 
Fransız filosunun iki şıktan bi
rini tercih etmesini taleb eden 
bir vesika tevdi eylemiştir. 

Bu iki şık şudur: 

1 - Almanlara ve İtalyanla
ra karşı mücadeleye devam et
mek. 

2 - Mahdud bir mürettebat 
ilerbir İngiliz limanma gitmek. 

Fransız amirali, bu 9artla.rı 
reddetmiştir. Bunun üzerine, İn
giliz kumandanı, saa.t 17 .58 de 
ateş açmıştır. 

Strasburg tipinden bir saffı 
tarh gemisi tahrib edilmiş ve 
karaya oturmuştur. Bretagne 
tipinden bir saffıharb gemısı 

batmıştır. Diğer birisi ciddi ha
sara uğramtştır. İki torpido muh 
ribi ve b ir tayyare gemisi, ya 

batmış veya yanmıştır. Stras
bourg veya Dunkerque saffı 
harb gemilerinden birisi, liınan· 
dan çıkmağa muyaffak ol
muştur. Tayyarelerimiz, takibe 
koyulmuştur. Bu gemiye bir tor
pil isabet etmiştir. Bilahare di
ğer bazı Fransız harb gemileıi 
bu saffıharb gemisine iltihak ey
lemişlerdir. Bizim gemilerimiz 
bunlara yetişmeden, yepsi Tou· ı 
lona varmışlardır. 

Dunkerque'in aylarca. istimal 
edilemiyeccği kanaatindeyim. \ 

Fransızlar arasında ve liman
da ölülerin çok olmasından kor
karım. Çünki.i Çok ağır tedbirler 
almak mecburiyetinde kaldık. 

İngiliz gemilerinden hiç birisi, 1 
toplarının kuweti \'C hareket 
kabiliyetleri bakımından zarara 
uğramamışlardır. 

İtalyan donanm?.sı, ihtiyat -
kar bir tarzda, muharebe dışın
da kalmıştır. 

Akdenizde hakimiyetimizi jda
me için füzumlu tedbirleri ala -
cağız. Fransız donanmasının bü
yük bir kısmı, ya elimize geç -
miş veyahud muharebe harici 
bırakılmıştır. Bu donanmanın 

Almanlara teslim edilmesine ma 
ni olduk. Bazı Fransız gemileri 
açık denizde bulunmaktadır. 

Bunların Almanların eline düş
mesine mani olmak için lazım 1 

gelen her şeyi yapmağa kat'i su
rette azmetmiş bulunuyoruz. 
"Alkışlar,, 

Hareketimiz hakkında bir hü
kfun vermeği, itimadla, parla -
mentoya bırakıyorum. "Şiddetli 

1 alkışlar,, Hüküm vermek hak -
kını, millete, Amerika birle.şile ı 

devletlerine, dünyaya ve tarihe 
bırakıyorum. 

Şimdi, yakın istikbalden bah
sedeceğim. Hücuma uğramağı, 

hatta memleketimizi istila edil-, 
miş görmcği bile b~l~lemeliyiz. 

Gerek 1ngiltereye gerekse Ir
liındaya düşmanımızın yapa -
bileceği hücumu tardctmek için 
elimizde olan bütün hazırlıkları 
yapıyoruz. 

Bütün İrlandalılar, din ve par
ti farkları gözetmeksizin anla -
malıdırlar ki İrlanda bariz bir 
tehlikeye maruzdur. Bunlar hak 
Jannda açık bir fikir edindiği

miz meselelerdir. Bu hazırlıklar I 
bizi sabahtan geceye kadar meş 
gul etmektedir. 
Haşmetmeabın bütün tebaala

larına, müttefiklerimize, Atlan
tiğin iki tarafındaki bütün sa -
mimi dostlarımıza hitab ederek 
onlardan iktidarlarında bulunan l 
bütün yardımı yapmalarını taleb 
ediyorum. Dominyonlanm1::1a 
tam bir işbirliği halinde bulun -
duğumuz şu anda son derece 
tehlikeli bir devre geçiriyoruz.

1 Fakat ümidle doluyuz, 1rkunızın 
bütün faziletleri imtihana çekil
diği şu anda parlak bir ümidle 1 
doluyuz. 

Churchill bundan sonra, yük-1 
sek mcsuHyet mevkii işgal eden
lere gönderdiği mesajı okumuş
tur. 

tııgiltereye karşı bir istila ha
reketine teşebbüs edilebileceği 
günün arif esinde, doğduğıimuz 
memleket için vermek ıuecburi-1 
yelinde lmlacağımız harbin ari- I 
fesinde, ba?vekil, yüks:!k mesu
liyet mevkii imal edenlere, va
zifelerine nüfuz etmeleri ve et
raflarında bir teyakkuz itimad 
Ye enerji havası idrıne ctme1eri 
lüzumunu halırlatmr.k istemi~;

tir. 
İngiliz hava. kuvvc:Ueri mü -

kcmmel bir haldedir Ye en yfü:- 1 
sek kudret kabiliyetine varnıış-
tır. 1 

Alınan hat'b bahriyesi hiç bir 1 
zaman bu kadar zayıf olmamı~- 1 

Sonu 5 inci sayfada) 

Lüzumsuz 
Bir pakt 

IC5l alkan paktı fikri çok iyi 
l9l bi fikirdi Bunu ilk düşü· 
ncnler şüphe yok ki yüksek bir 
ideal sahibi idilef'. Tarihin bir 
çok devirlerinde tilrlil ihtilille
rin ve türlü ihtilifların beşiği 
olan bu topraklarda daimi ve 
mesud bir sulh havası yaratmak 
kadar beşeriyet için iyi ne ola
bilirdi. 

Paktın imzasını takib eden 
ilk yıllar biiyük bir heyecan ve 
ümid içinde geçti. Herkes bu 
paktın daha ziyade lmYvetlen
mesini ve pakta iştirak etmiyen 
BulgariRtanın da kendisine bıra
kılan açık kapıdan istifade 
ederek ayni kardeş milletlerin 
arasına katılmasını istedi. Bul
garistan bunu kabul etmedi. O, 
Balkan antantını, doj{rudan doğ 
ruya kendisinin aleyhinde ku
rulmuş bir tuzak, gasbedildiği
ni iddia ettiği Rumen Dobrice
sini, Sırb Makedonyasını ve Yu
nan Trakyasını kendisinden e
bediyen ayırmayı istihdaf eden 
bir pakt addediyodu. Bunun için 
Bulgaristan diğer dört Balkan 
devletinden daima uzakla kaldı. 
Balkan paktı gerek bu sebcbden, 
gerekse bazı azalarının c.ok ~e
kingen Ye kol'1cak bir siyaset ta
k ib etmesi yüzünden aızu edil
diği şekilde tekamü\ etmedi. He
le Türkiyeyc hemen hemen hiç 
bir istifade temin etmedi. Eker 
nomi tarafına gelh1ce Balkan 
de·\.'letleri arasındaki posta üe
rellerini bir kaç kuruş indirmek
ten başka belli ba.§lı hiç bir iş 
yflpılmadı. Btma mukabil 'I1irki
ye, Rumen, Sırb ve Yunan top
raklannrla talebleri bulunan Bul 
garistana karşı bir harekete geç 
tiği takdirde müdahale etmek 
nlC':-ıuliyctini denıhde etti. 

Veı-say muahedesi ile Fran-1 
s~lar, bilhassa başlarınc.laki ih
tıyar kaplanla Mareşal Foşu I 
memnun edecek k:.ıciar miisaid 
şartlar. ~l~e edcmcililcı-. Reııin ı 
sol sahılını alcı.madıkfarı ,gibi Al- 1 

ınanyayı onl.! tcı·kib eden muhte
lif devletlere de taksim eyleye -

muhakkak olmıyan bir nevi ====================================================== 

Ealkn.ıı paktından cvn•l kunıl
muş olan küçi.ik antantın inhilali 
ve Çelrnslovakyanın işgali kar-
51sıuda ayni zamanda bu antan
tm diğer awlan olan Rummıya 
ile Yugosla,-yamn aldıkları ta
ahlı;idkrine mugayir vaziyl't, 
ayrıC'a Polonya hücuma uğra<h
ğı zaman müttefiki bulunan Ru
mnnyam~ siy;ısel i nih-..yet Ar
n, nıc!bğun İllllyımlar tarafın
dan işgali ve İtalyan c. ;perya
lizminin Ballmnl::ıra . okulm3sı 
lıtidisesi 1mrmsmda Yugnglavya 
ve Yunanist:-•. nın takm'11ış olduk
lnı ı muhteriz bir vaziyd B:Jlkan 
paktının rnlnınu \'e ln!\"':clini 
sargmıstıı·. 

mcdiler. 
. Bu noktada bilalıanı yapılan 
1:_f§aat ~e nc.<?t iyattan anla~ıldı - j 
gına gore Klem:ınsonun istekle
rine kPr~ı en çok ayak direten 
lngıliz ba 'ekili Loyi<l Corcl.ı I 
hır clereccye !,adar onun telki
natına tabi olan Amerika Cüm
hurrcisi Vılson olmuştur. 

Hattfı. o vaziyetten cnnı sıkı
lıp döı Ut:r meclisi denilen lıüyük 
birliği terkedcn büyük bir tle\·
let de olmuştu: İtalya. O zaman
ki ba!ı\'c~:ili Orlando, İtalyanın 
nıt•~ru dediJi talebleri is'af edil· 
mcdiği için konferansı tcrlcede
rck nomaya dönm Ü§tü. Fransa 
bu kuı.l:ıı· ilc!'i gidemedi \'e Vil
s..>ıı~~ tavassu L ve müdafaasiyle 
lııgılız nol~tai nazarına zaruri 
t~ınayül gijst~cdi. 

1ııgiltere öteclenberi an'ane
vi bir hal alan siyasetine, kıtavi 
Avnıpadaki en lcuvveUi kara 
devletinın aleyhinde bulunarak 
bir nevi ınii\·azcne aramak vo
litik:ısınn a\'dct ctmi~ti. 

1918 sencsindenberi Almanya 
ile Fransa arasınd muahedenin 
tatbikatı yüziinrien çıkan hı.i
ttin ihtilflflarcla Rur havzası 

işinde, tamirat meselesinde, Sar 
mün tkaşasınc.la Londrn kabine
si ya sarahaten veyahut Ameıi
kayı şu veya bu ~ekilde araya 
sokmak suretiyle zımnen Ber
lini iltizam e) !emişti. 

~Iösyö Bitlerin iş ba:.ıııa gele
bilmesinde şUp!ıesizki Londra
nın talcib ettiği siyaset tar.wıın 
hiç dahli ol:nac!;ğı iddia oluna -
maz. Fakat Alman tehlikesi ü~ 
döıt sene içinde pek büylıyünce 
çenıbcrlayn e\'vela ml.l!;hhane 
Çareler, Münih ve sair te-

muY::ıhkat lliikfunet değil, ko
m:tc teşkil etti ve buıı-ın başına 
F'ransız müd:ıfaa. nezareti sa-
bık müsteşarı general de 
G:ıul1e'u getirdi. Bu suretle 
Fransa ikiye aynlııuş olacaktı. 
İl:tiya.r mareşal Petain bu te~cb
büse şiddetle muhalefet etli \'C 

büyiik bir iğbiı ::ır göstererek 
"hiç bir ku\'YCt Fransayı ikiye 
ayır:unaz,, dedi. Ve general de 
Gaul!c'u azlettiğ·i gibi bazı müs
tc .• ılekcler,lc mel'kezi lıii!;lıı.:etin 
k. arlarına muhalefet c:dc:·ck 
İngiltere safmda harbe dcv:-ım 
etınek arzu ede~1 Yali ,.e ku
mandanları ya azil Y.e yahud 
yoln getirmek için diğer ınülii
yim tedbirler ittihaz etti. Fara
za ,,,encral Gouı oyu CPzayire ve 
general Weygandı Suryiyeye 
gönderdi. Hindi Çıni valisi de 
bu münasebetle tebdil olundu. 

Bugiin gel~n haberlet· vaziye
tin inki§af etınekte olduğunu 
gc..teriyor. ~Hbteınlckeler ikiye 
ayı ılmamı!'j be eh: Fransız do
nanması meYki \ e \'llzıyeti icabı 
bir tefrika manz ırası arzet
mektedir. 

Bir kısım g~nı;~ •r 1n,s·\liz li
manlarına gitmiştil'. Bir kısmı 
da billıas::;a Oranda İntiiiiz ami
rallığ'mın h~niiz m· !tur. o!raıyan 
ve ifşa edilmiycıı şartlnrır.a bo
yun eğmeyereh muk. \ t.raet et
mcğe başlamış bultAı.ıtyvr.'Da
ha şimdiden Lonurnn.11 ihbarı
na göre bir suitdehlıüm nc~ice
si iki Fransız bahı iyelisi öl
müştür. 

Tam kırk senedcııberi de
v .ım eden ve 21 haziran tarihin
denberi Churchil - Petain mü
nakaşa.siyle !ban ihlilafı l:ali ı 

ni alan İngiliz - Francıız dostlu
ğu daha kun•etli bit darbeye 
maruz bulunmaktadır. Şübhesiz 
ki bu cebri h~reket. ve tazyik 
clyevm Vişide bulunan Fransız 
hi.ikumetini çok memnun etmi
yccehtir. Bu AlnuınlarJn biz7.al 

~~ ~ ) ~ . 
, ~ 

Rum8.llya yahu ive k 
~ 0~~).,.Q..., 

~ü-1 Bize çalan 
Bulgar gaze

r lesine cevab 

) kadnı· ki Tüı k - Yunan it
tı akı hııı icinde bugün Balkrın
h rda samimi ve ciddi bir bağ 
:rnlmaınıı:;tır. Rumanyad:ıki ye
ni hükümet koyu Nazi taraf -
iaı ıdır. Ve Ruına.nya Alınan -
yanın vcsny1:tinc girmı:>~c çalış
malctadır. Yugusla\·y.ı dnlıa gc
cc>nlerdc Rumany.1 lıi.ıcı; .ı1a uğ
radığı tal.cliı de bita.raflı~ ım mu
hat aza cdccchini nim re: ıni su
re1 le ilan ctG1i§tir. l.!u rn.ziyct 
kJr .ısında. Ball.an p.ıkt; 1ıı1 di
ğer bazı n-;:ı.J..,;. pal.Un ı uluma 
\t.: yük e1: :dc:ılinc bu 1::-J· ı mu 
hnlıf haUı hareketler takfö <'l
tiklerine göı c hfdf:. bu formali
teyi idan.c ctLirmckt, 111.: mfina 

nistlerden temizleniy 
Son günlerde cereyan eden hadiselerin içyiizü 

Bükreş, (Hususi muhabiri
mizden) - Sovyet ordularının 
yakınlaşmasından cesaret a.lan 
Rumen komünistleri memleket 
dahilinde bazı knı ı;ııklıklara 
teşebbüs eltiler. 1\ınjl limaııı ve 
Almanyaya gidcl"t:k petrollerin 
ihraç iskelesi olan Gulats şeh
rine diğer mem1eketkrden geti
rilen ve Besarabyaya gönderile
cek 2000 komünist, büyük pet
rol depolarım yakm k istediler. 

Kureııtul gazetesinin verdiği 

izahata göre Yahudi Ye komii
nistlerin maksadı P..ıım:ı.nya:. ı 
içerden vurarak za~ ıf düı:;ür -
mckti. 

Bu hareketten sonn lıiitün 

Rumnnya dahilindeki belti başlı 
komünistler topJanarak büyük 
gruplar halinde hudud lı:ırıcme 
,.e Bcsarabyaya gönderılmeğe 

bas!andılar. Şimdiye kadar 5000 
kişi Besarabyanın İsmail SPhr·in 
den Belgrada sevkolunılular. Depolar h~indeki petroller Al

maııyayn g~ind.:!rilmek Uzer\! idi. Dahiliye Nezareti bu hıidis' 

dolayısilc neşrettiği bir tebligde 
Tecrit! knmplarıı~daki komü- 2000 komiinistin trenin gecik _ 

nistlerlc bil'1,_0k Yahudiler 2000 
mcsini bahane ederek Galat~ is

komüniste iltihak ederek umu-
mi bir isyan ha.rekc:ı doğuı m:ık 
istemişler::.e de askerin müdaha
lesi üze~·ine iki taı aftan birçok 

t:a::;yonunda karışıklık çıkardık-
ları \'e iki asker ile bır. JS.ndaı
maııın öldiiğü, birçok yaralılar 
olduğu \'e Rumen komilni::;tleri

yaralı ve ölü \'erilerek isyan nin kendi arzularile Rusyrıya 
bastırılmıştır. aöndcrildikleri bildidlmektedir. 

... '""""'"'°"''"'~""~w~ o 

Büyük Britanya adalarına ve 
yahud !ngilterenin diğer can 
alacak bir noktasına hücum e
derek nihai hamleyi indiı:meğc ı 
hazırladıldarı şu sırada Fransa 

ile İngiltere arı:;.smda yeq.i bir 
meselenin çıkması yarım asır

danberi unutulmuş rnziyetleri 
hatırlatrrııcı.ktadır. Hadic.:eı r :id 
den dev adımlariyle yün·•· !' Ye 

hcrgün intizar edilmiyen . ; in
kişaflar arıediyor. 

Y AHUDl DÜŞMANLIÔI 
Eski Demirmuhafızlar lhlet -

Icrindeıı ikisinin kabineye aluı
ması ile Rumanyada Yalıudilc
rc karşı dü!)ınanhk Piy:ıse i ta
kibiue başlandı. 

Hükumet müfrit bazı ur.stır
lar tarafından Yahudilere teca
''ÜZ edilmemesi için şiddetli tcd 
birler almıştır. Bcsarabyatlan 
geri :ılınan Rumen askerlerinf> 
bazı şehirlerde Yahudilerin b~-

larla teca\üzcle bulunmaları Ru 
men halkı üzerinde çok fena te
sir bırakmıştır. 

Bükl't!Ş ve diğer biiyük şehir
ri terkedcrek Rusyaya gitmek-1 
tc olan Yahudiler lıucludcta dur
maya mecbur oimu~lard:r. Çiiıı I 
kii, Rusyanın işgali altiııa girdi
ği için Besarabyactan hicret et-1 
mekte olan Almanlarla karı-;ıla~
mışiardıı. Bu karı:ı! a .. nal:ı.ruu 
A lnıanlaı 1,1 Y nhudileı· aı asında 

kanı bazı hudiscler olmuştu!'. 

Yiue Besaraby::ıclan Rurııanya 

dahilinde gitmekte o1an Humcn
lcı in nakliyatı ct::ı Köstcıwc 'a-j 
.sıtasile yapılmaktadır. 

Rumen sulaııncla sı::yriiscfer 

CC'.I1ehi vapltrlara tehlikeli adde
dildiği telsizlerle bildiı ilmişlir. 

Rumanyaya gelecek vapurlnr 
Tuna ağzına. 8 mil yakınlaştık
larını bildireceklerdir. 

Rus askerleri Tunu Ye Prut 
nehrine kadar gPldikleH sonr·a 1 

durmuşlardır. Rumanyada yaı;ı
y,m Bcsarabya'.ılaı ııı mc•!ıkkcL- 1I 
!erine ve Bcsar:ıbyaduki ltunıcn-

ı 

lcriı1 de Rumanyaya nakillerini 
ve Ulatı harbiyenin sökülüp gö
tih'ümlcsini mümkiin kılabil -
mck için Sovyetler Rumenlere i
ki gün d:ı.ha mühlet verdiler. 

Odcsadn }{uslarla müı.akerc 
Sonu 5 inci sayfada) 

( Bı:.ş tarafı 1 inci sayfada) 

Bu fıkı·ada okunduğuna göre, 
(Yeni S:::.bah) bir yazısında Eul
g.tr koın~ıılarıınıza iliclal tavsi
ye etmiş \'e hı~lı olı,rnınalarını 1 

söylemiştiı. 

(Miı) ·:erc!ıf~İ cev<1bJ diyor 
ki: 

"Bu rı:ı i!ıati bi,; t ~..:kkürle 
kabul dıyoı uz. Çi.:nJ;ü bizim İs
tanbullu clostluı muz trcı iibelcr
dı'n alınmış hi!\ ı tkı le dolup vnr'? 
ta mış.ı · • Tehlike ufukta ı:;i;ı i.ırıdüğli 

Evet (~.nı) in tst:ı.·1lm'da Aı-
zaman li'ıkayd ve koı knl• davı a

ırnvutköy(inde bir Türk e\·inde 
n::ın. ateş araya düştü~ii zaman 

<l•ıJ·mu • .,. Türkün eğme;i. suyu onu büsbUtün körüklı~ cıı, böy-
ik l~ü .. yi"p .retic; aic: mulıarl'iri lelıkle kendisini zchirliyccck o
G '::;pn 'ın ,..,raclzitsof, Türk mil· lan yılnnı besleyip inki~nf etti -
ll tinin cc:; i biı millet olduJunu ren korkak zihniyetlerden ne 
\ (• l·C'ndi . i:1esi!1dc bcslccliJi kii- fayda umulabilir? 
çli'' I; bi!c!cr len mnrılc ef ze - MURAD SERTOGLU 
hn li yıla ı! r 3ibi ısıraıı miilet- ------------
ler yarattığını her Bulgar mu - r- -( 
haıriıindcn dn..!ıa iyi biliı. r~uamele verg"ısı· 

Dostum uzun iddiacı doğrudur. • 
Çünkü. tam 500 yıl B:ıllmnlan --o-

ı l\11' •• k l' '1 . . . M i<lare cdL'n Tüı·k milleti iyilik et- L;t"!.U C a~. "'rl lÇJil a-

ti~i. muıgatistan Türklerine l1ye veka.lcti mufas-
f.:imdi yar 1 ldığı gibi) zulii::n ,.e sal bir tair.İm· 
i~kcııcc allı 1dn ezm::di:::;·i tebaası 
ve reayası Bu1galard.,n bilhnsı::a gönderdi 
kötülük \'C kahbelik göre, göre Ankara (Hususi Muhabiri-
c·ok tecrübeler edinmiş ve bu tec- miz<lcn) - faliye \TekU!eti 
rübclerden hikmetler c;:ıkarmış- muame1c wı "'İsin<' t ·ı Ji rnü
tır. kellcfler içm mufassal biı· ta-

~lir gazetesinin fıl:ı a muhar- ~ mim h:ızırlıy:ı rak \'ilôyctlcre 
l'iri Dobriyaııofun bizim hikmet- ı göndennıRtir. 

Sonu & inci s2yfada) L,_._ _____ .... _____ ~~~ 



h ÜCUm -~-.a_hk_e_n:_e_k_o_ri_do_rl_a __ rın_d_a_ ... gilterey • 
-ı . Dukkan soyucusu 
Almanya. ha_va galıud den~z tariki~e_ /ng~l-Meşhur(K.}anlatıyor' 
tere.lJe bır ıhraç hare etz yapabılır mı ? . 

· 1 "iki rakıb, ikim•zda ayni dUkkam soymağa gir~ 
sa.hasına. maliktir- yani bu try- kimiyetm iemıne uğra,,ac· ü" · r mişizf.. Çala~ak eşyayı unuttuk!. Gır11a.k 

rot- yare,gayr.imt.1!3a.ı:clhavcı.ııartla- Muc,fıkara,chava ta.uruzu ti x • d·kı N t' d b" bek 'ye 
rı, d~man tayyare c1ı.fi tDpl.ı - ile bir ~ey şcıparruy. t·ak lir l . gsr aua gır t • e ıce e tr Çt 
nnın atcı.;i ve h • d Yfipıln- ıc g tınimdidir. yakaJandrk! Kısmetten fazlası ofmıyorl 
cak n · arebelcr na.zara al.Jwwa B t mii.lfilıaz.1.1.a.rdan d~ ana· 
hiç bır yere uğramadan 700 kı- şı!Uıgı ıvt-çhilc, ruiiteanız için j 
lometı eur ate malik olup altı kuvvPtli hava ıilolarma mal la
na yt.-dı ton lıaınule ~ yabiliı·, yet zaıııridir. Zir.a, bu t•)PliU 
yanı 360 Iı.lllıalyoz, alt.J tank da- mficadelesinUe bilyiik haı·b va· 
f.i topu n.aliledebilir. 1 hldlerme ihtimal ki sahib ola -

Böylelikle bu tayyarelerden I mı) a.caktır. Köprü başı tesisine 
100 taııesin.iu 2000 asker nakle· muvaffak olunursa, L1giliz or-B J ı;onucu proje, ekeanya.- 1 

fu . de durulan bazı m , külle debileceği ve ikinci tijl tayyare- dusun. kal'5ı müc:ulcle edecek 
lerin .llie 5000 ki i taşıyabileceği- orduyu teşkil ebnek lazımdır. 

1:ızır -
J::ın · ttr. AJmaı ya ile mtıtiP · · : 
bazı mülahazalar do uy ·yıe, ıs· 

tili harcketiliin ierr;.RJ z:ımnmda 
liaııngclen kuvvet temer:kUzü 
ve tedbirler lttlhaın için .mnıri 
zamanı m l.inıkün mertebe 8.7.3 't- İ 
IW1k istemektedır. :Bu mm h:.o.zn-
1ann başlıcası 1nf11t.-.rM? n 
haftadnn haft"ly~ 

tak\ ye edildiği bar 
azeıni bir badrf' 
bel lcmemekt.ir. 

m 
taJlu.rtl n bir klS .1 rr::u w.uJ..,. ı 
bulacağı hcı tilrlı mn Mclc>r vı.; 

b"l ~ m hruk ~ttu, f:.t!UC 

bt ih1.ikametw Fransızlann 
Manfi ve ve ~tlaı:itlk mı.hillerin-: 
dekı hmanl:ırl .. mab..emekriuir. 

1 
İng ltcreye dühul ıçm en·ela 

intılıab edilecek noktadc., bir 
köprü !Ja.&ı vücudt. gP-tırmck 
lizm.ıgclccektir. 

İngiltere denizleı·u hakim ol
dugu için, bu kopı"Ü ba.<ıına. as
kerJ .. rfn naklini tem.ıı:ı zımnında, 
de.ıuzleı dcl.ı lngUıı dommma -
sına tayyareleriy l•· gö • açtlr
man:ı.-ık iktwı ed~..r. 

Afotörlü v.a.sıta.lar .. ve tankları 
ile hirlikte bir modern fırkanın 
denız tarikiyle nakli belki oıı iki 
büyük nakliye gemısinin istima
lirıi tazaımnun eder, bunlara ay
nc.; .. hava kuvvetlen t&.ııs.fından 
y<.ol gösterilen ve ta.kviy .. edlldı 
l. ı \ vetlı bir deniz baro filuffiınun ı 
ref ıkat t•ylemesi lAzımdır 1 

Nnkliye keyfiyeti ha.v-.ı.laJaan 
du. yapılacaktır. Büyi.ik Junker 
tayyarelerinden bir tanı..1ri tam 
tc"('hi?.atlı yirmi kişi naklcb:r.ıek
tec"Jir, başka bir tıp tayyan.: de 
eJli tayyare ta8ıyabilir. 

.Biiyllk Junker tayyareıısı a
nt! 350 kilometre ı.ıür'atle 
1~00 itıJometreli.k bir hareket 

görülür. Norveç ve Flarulr eeferlerin-
İki vey U.ç dei<i. yaıwauak dı~ yapılan tedJdkler. ihra<; e<lj. 

se!crlcrd"' t"' ıw.k dilen lıısan'- len oruunun gmoilc...-:ini temin için 
laım mıkU:.rı ..u-c.r..eaktır. lıava deniz nakliyesııti bil"le'}tir

Bu bır ka · ID.J:ıh!.i, t€ cbl: u im mek lii.7.lrn geldiğim go. tcrmiış -
muva:Cfakıyc1 ıhilmaJlcı:iru \e tir. 
müşkül:ltını tesbit ~tmeklt.:dir. Her lwJd , t rtlh..:.den anla _ı· 

Bu t>urctJ.c. lugılteredc ckôprü lacagı veghıle, İngillP-redc ln
başı teı ın cim.ege matur hum- giliz k ···" eileı ıne kanıt miıca
k.at, wnuıui hatları fülıa.riyle, il· dele edecek kıymette bir ordu
rawlan sevkulce:,&i h.e<lef çer· yu LıJ..ı:nnaı;a. ha:"t. a nakliyesi 
çevc:3i dahilinde, bır keWf r ii- yalı.11" 1 ;ı;:ımı. rouvaf fak olamaz. 

y • i i!... ~!ıy:.tea..ldır Bunun ıçind"r ki 111gilteı eıle 
B.nrekiı. .m gı.;;..lilı;; mu;ı.;a.ffa, hareluttıı bulunan bir ~tilfı. or-

kıyetiu bir _eanıdıı. Askur.icr, dusunun gerileri taı. ından isti· 
.:.eş, tııyynl'f! l.: "' sı, natl ı:-1.Hcn dP, ~ohmun mutl. k 
miı_.-ujn topWr:ı t • d; 11 vll- o...ı ttc tcmm e<lilınesi lazımdır. 
enda getlnlen i.ı" ha:rajm bi- Ne drn!za!t.ı gemileri, ne de tor
ma~ ~ ı a 'tuıd, k ray· avak p.ı1 atan Alman hücumbotları 

basmağ . ~bbi" ~ :;<".cl!Je!'d!r. ' bu Uii yapamaz, Norvc~ ve 
~sl<er~cll", pa.ı~!lllcr.ls veya na:k-' Dünkcm harekatının tedkiki, 
11) c tayya...N>Je•ı) meceklo- ~ e İngiliz Umıaımıasıwn, yahıız ha-

' y:ili"ıl da gilO de ıg tarik J.e' va kuvvetleri tarafından imha. 
s~-. 1. uı!.c ... kkrdıı eililmc::;i lıususunıuı imkansız ol

Hü um ta·ry.ar t'I hav ha- duğ-..ı. kruıo.~ vücuda gethir. 

Bu.rsa Hava Kuru .. 
munun faaliyeti 

Buıç;a (Hus • Mub~bırmıız
den) - Evvelki gün '!'ilik H.a~a 
Kurumunun yenı heyetl ·valınıız 

Refik Kom.ltanın ba-?kanlıgıocıa 1 

ilk toplantJsını yn.pmıştır. Bu ·ı 
toplantıda; bilhassa. havacılığın 
son harbde de aJdığı elH'mmiyct 
nazarı dikkate alınarak · büyUk 

Milli Şef İsmet İnönünün !!)35 
de söyledikleri nutukla vr· Ba.~
~ldlimiz Doktor Rcf ık Sryda-

mın !!On kurult."yda. irad r·ttıl~
leri nutka nazaran· bütiı.n \"a- i 
ta.ndnşların kuruma a.za yazı~ma I 
l&rıoa ça.lı.'jlimnsı kararla~llrıl

mıştıı·. Bu ınaksad.l;ı muhtclif 
komiteler teşkil edileı ek aa
liyetc gt.-.;irilc<'ektu. 

büddc bulunarak Ye senfüe bir 
defa bu taahhüdU if.n ec:ierPk 
Türk h:ıva lrnrumunn aza kaydol 
malan milli bir bor<! olmalıdır. 

Yer.i h"J et .su ze•:at teııckkül 
etmi~tir: 

P..ds IlllQtü Ekcl, reıs mua.viui 
Ilagıb Arm:ınnıan, falıri mürn.
kıb tlcft.erdar Kemal 'l'ükel, aza
lar ua.; belediyeden emekli ge. 
neral TnJat Sualp, ticaret oda • 
sından Muhiddin, vilayet jan -
darına kumandanı, avukat Hu
lusi KöymCD, askerlik ,şubesi 

reisi Ahmed Tansu, maarif mü
diirü veloli Sami Argüden, polis 
ruüJijrü Said Koçak, m.ıtbua.ttan 
Mw;a Ataş, İhsan 1peker Reçil-

Kf&.n li!Ulll"ianrıın ınuhafa7.a..4\l miEl.ir. 
amrinde ~dl.k karUıll<u m •ıyna-I 
dığı roi hl~ bir 1-.'ürkün go2'.iıruien 

1 

E3ad Alkan 

ka.ç..'11.&Wakta.dıı·. Hu katta.thı1 ın Emnivet mOdUrO Anka-
nıernleket, ~••Km kaplama.aı. - • • 
ı:nilli t-.nıniyt?t.irni4(in teru.irıiı•tfo' raya gıth 
başlıca. amil olacald.ır. Va.tarı rnü 1 !st::mbnl Enmi~·et Dfrektörü 
da.faaaı enui.nd•J aeve ı-ıeva canını· Mı1z.r;f\ar Ak:ı.l:n dün akşamki 
vernıeğe aııd içoo her 1'iv·kun bu il f!k.i.pı esle .Ankaı aya gitmistir. 
müdafaanın ea1 değerli UDfJUrL'"l-

1 
En-:.:üy•ıt D:rektörü, zabıtaya aid 

rmdan bh-i olan vanrıı yogunu 
dahi ftıda edeceğine ~plıe yok.f bazj işld· ü~rimle Vekaletle te· 

tur. Bu itibarla bütün ·ntt.ruı -1 nıasdu hulı.nıduktan sonra pa
ciaşlann "Yaldt ıııe haHenne gtiı-e 1 zutc-< :~ ~nu 1'"hrimie ctfö1cc ek
u dahi olsa bir mıktar ta.alı - 1 br. 

TALAT SÜMER 
- Dt kkan hırs1z!ığmı, ba~it 

koli y bir ı5 zaıınetme bayım ... 
O l\.ad.ar zo1·, o ka~l.ff lllinerH, o 
kadar tetik iı;stir ki ... 

- Etme be K .. dedım. Sen 
de ı~ı izam edıyor,ı:;tm! Netie:e i
tibarile kimsenm olmadığı bir 
yere giriyor, eline geqeru alıp 

götüriiyorsun ! 
AJaylı alaylı gülot·. 

- Yap da görıe~im! .. 
Bu cabadan müsabakas a gon

ltim bir türhi razı olamadı. 
- Yok, dedim. İddiaya giriş

mem. Haydi ustalık yine sendı:> 
kalBlll da :anlat! 

Kafasını bir iKi defa salladı. 
- Polısin, bilh~ssa bek~ile • 

l'iıı en zıy:ı<le gozetledikleri yer· 
fer dük.kanlardır. Sonra miıba -
Nklerin kepenkleri o kadar gü
rilltü Be a~1hr ki, acemi bir elin 
açışı, yalnız o malıallenin bek<;i
sini deb-ril, kom"-u mahallelerin 
bekr;ilerini bile çağu tır. Bekçiyi 
kollamak, polisi ko'Iamak, son
ra sessizce kepengi ~mak içine 
girmek malı yeı l~tirip sırtla -
mal:.. yine ayni ~eki1dc çıkıp 

duyurmadan gitmek .. 
Biraz durdu. Sonra tekrar an

latmağa başladı: 

- Ne ise sana de.."""8 verecek 
değilim. 

- Ha sunu au1ıyaydm ! Ba -
banın canına rahmet! Söy1e .. şu 
başından ge<;enleri söyle de bir 
az vakit geçirelim. 

- Hakkın var •. Sen işın Ukı
rındasm ~ 

Yüzünde hiç de ) a:~ tıi;ı işler
den &eda.met edecek bir hal yek· 
tu. Sanatını müdafaa ederken 
asabileşen bir marangoz gibi, 
işini müdafaa ettıkt.en .sonra, 
kıymet ve takdir ile bakılıp ba
kılmadığını görmek için mıı:ar
lannı bana ~evirdi. 

Bu bakışlardaki manayı de
rake b anlamış, aşka getirmek 
için: 

- Haycii bakalım usta K. .. 
demi,tim. 

Bu usta kelimesi, hemen ken· 
diaini harekete getırdi. 

- Nişantaı:;ıncia bir bakkal 
dükkanını gözden kestirdım Bir 
kaç akı:ıanı kapanal'.ağına yakin 
i~ine girip çıktım. Yalnız tiıitün 
leri, sigaraları aşırsam bir hay
li meblitğ ... Bol bol pul da var. 
Sonra dikkat ettim. Kasa gibi 
bir yerinde para da bırakıyor. 

"Fakat büyük kasalar gibi 
değil, kırması w; a.~ılnıa61 ga -
yet kolay. 

"Nihayet bir 2:ksam kentli 
kendime: 

"Artık tedkikat kafi ... Bu ak· 
şamdan itibaı"'.€11 içine girip icab 
eden faalıyeti göstermeli ... 

Diye karar verdim. 
"Gece yarısı oldu. Ortalık ten 

ha ... in cin top atıyor. 

''Etrafı güzelce kolladım. Kim 
seler yok. Kepenkleri elimtleki 
eişe ıle yağlatlım. Kilidi bir an
da kırdım. Usulcacık aı:;tım .. 1~ 
çeriye girdim. Tekrar kapadım. 

"Cebimdeki hırsız fenerini 
çıkararak ortalığı adamal~ıllı bir 
keşiften geçirdim. 

''Ala .. her şey yerli yerinde. ı 
Diyecek hiçbir şey yok.. 

''Gcctim kasanın baeına, i~ 
tahrn~im gibi çıktı. Hafifçe bir 1 

zorlama ile açıldı. Paraları al -
dım. Tamam seksen iki lira ... 

"Cebime koyacağım sırada 

kepenk tekrar açılır gibi oldu. 
"Eyvah, dedim yakalandık~ 
"Hemen pusuya yattım. Fa

kat kepenk polisin Yeyahud da 
bekçinin ac;ışına benzemiyor. 
Usta bfr el, hem de bir hırsız e
li acııyor. Açıldı. İçeri biri gıtdi. 
O da benim gibi hırsız fenerini 
yaktı. Etrafı tarassuda koyul
du. Ben de mukabele olmak u .. 
zere fenerimi yaktım. Bir de ne 
göreyim! Dükkan hırsızlarından 
"N_ ... ,, değil mi? 

.. İk.iınizm de elinde fener, bi
ribirimize çevirmiş, yekdiğeri -
mi7..e bakıyoruz. 

"- Burada ne işin var? dıye 
sordum. 

O cevab vermeden kasaya 
baktı. Kırık görünce her şeyi 

anladı. 

"- Evvela, paranın yarısrnı ı 
ver de ondan sonra görüşelim.. 1 
dedi. 

Ben pek tabii "olmaz,, dedim. 
"Aramızda bir çıngar çıktı. 

Tokat tokata, boğaz boğaza ... 
Dükkanın içinde ne den·Hme

dik yağ tenekesi, ne de kırıl -
maclık zeytinyağı şişesi kaldı. 

Gürültü o kadar çoğalmı:'jtı 

ki.. dışaııcla düdükler gırla .. 
İki bekçi kepengi açıp içeriye 

girdi.. ellerinde ruvel\·cr: 

"- Dw·! .. 
Derdem.ez, bizde de şafak at

tı. Ayağa kalktık. Artık piyas
tos olmuştuk. Bekçilerin önüne 
düşü.net! soluğu karakolda al -
dık .. , 

- Kasa<lcın aldığın paralar 
ne oldu? 

- Yarısını arkadaBa verme -
diğim paralar değil mi? Ne ola
cak. Sahibine verilmek üzere 
Hepsi de alındı. 

Biraz düşündü: 
derler. Ne kadar doğru imiş!. 
derler. Ne lı:arar doğru imiş! ... 
Bugün de bu tamam yüzünden 
kodeste yatıyoruz! .. 

- Peki K ... dedim. Bu halin
den memnun musım ? 

İçini çekti: 
- Ne yapayım? Kurtulma -

nın bir kolayını söyle, bir yolu
nu göster de ben de onu yapa
yım! Bir defa sırtımıza "Sabı
kalı,1 belasını yüklemişiz. Onu 

-No. 86 
H< IJf>'"', hueumla.rı.rıı aı ttırdık

ça _'\ıneıikcıblar da a.lkıı:larını 

yilksı>ltJyordu. Yu..,uf, sakin ve 
acelC'~iz gUreı;ıiyordu . 

Bir arı hk Rcıbcı-, Yusufa bir 
tek a~ .... lt bıı:.gu'u tııklı ve kös-j 
te.kli:·crek hasmını yere dü~ür-, 
dü. 

Yusuf, bilrr. eılıği bu ki_:~tek ! 
oywıuna mukabele e<lcmcmü.t.i. 
Rober, hasmını altına düşürür, 
d~ürıı::ıez ben~cn küntelcdi. Ve 
havaland1J"Jp mağlôb ctmiye ko-

yulJu. 1 
Se} ircıier allu~larile türlü yı-

1 kac.ak halt gelmi!;1lerdi. Prof.es-, ! 
yonel pelılıvanlar oturduldarı · 
yer-Oen ayağa fıı·l~ı!~lalllı. ı 

Arbıter düdüğünii ağzına al
mış ralmaıt U?Rle idı. Yuıımfun 

vazı~ et .ırotil idi. ı 

Rober baFmını öyJ ... -ınkı kav- 1 

,_ ··ı ··ıı' raııuş Ye r.urıteyı oy e gtı2'' a - ı 

mı;ıtı k1, Yusufun yi.izde yüz ! 
mağlüb o!maı;1 gözUküyordu. 'ı 

Faka ... , hütiin bu heyecru1lar 
ve gürm·uk·ı İ"indc süklınt:tini 1 
mul':afa za f'{l~n hiç telaşa dliıı- l 
mİS"TI hi~ tı--.k ki,c;i Yrrdl. Ü da, 
yuf:ufh 

Keı Yuı:. f Robcrin oyunu-
na yar<lllil ecl.yordu. 1.akin, bu
aıu ne Jın $ık, pe11Jivanları ve : 
ne de Rrı!?n aııimnamıştı. ~ 

YUBuf Alaturlm.mn meşhur ' 
topuk keam o:y:ununtı lıafilllıııa 
takacaktı. Bütün zekasını bu 
noktaya vernıi haısmıwn aklığı ı 
oyuııunu.ı:; tam .asırma kıvam mu 

1 
gelınesml beltliyordu. 

Olau, bern de tam beti!:r ol
du. ·Robeı, lnuıteyi havalandır
dı. Tam a.pıa.cağl zaman bir -
deınbfre mrtfumi yere düştü. 

YUP.tifan b11 hareketi, Roberin 
ortahğu verniği hcyf?'Cant de· 
llnmış lıA.lon gfüı söndtirdti. 

N-yıreilt~r pelı]i,·a.nlar, arbi -
ter. haJ\ern heyNi flobe.rin sırt 
Ustü ·lufll1~lınilD .ilebeb!erini ken
dine'!•> bııirımfııaruı. 

Hrrlu·s zannetıni~ti ki, Rnl:>('-' 
rin küdtt ~ç elJPı : kurtuldu. Hı
zını alam~1.'l"" sn:: üstü yere 
dU.<j~.Ü. 1 

Topuir alıi.ıo. oyunu hakikater. ' 
görl.ilmiyeedt dereccrl~ gizli bir 1 
oyundu. 

Ald!..lrkoı.; m t r uk •tlma oyu- 1 

nu hfr mamvel.1 iri r<li. Hasım 
kınıt"'y1 a·, ırkcn •1 ile hasmın 1 
topnğı.rnd;ır h.tup r:<kmek kafi ı 
idi. 1 

H ... ~rn torr..ıfrunda.n iç tarafa 
doğru etd p kvsl•.kl~ıeceği ci-

tekı ar atmali kofa.y Jm? tyb;i ı· 
mi, :uı tuj;nm ~ olda gider, dalıa 
usta • lmağ· calı~mm!. 

l~te M ı64ahı ıliişünmiycn bir 
gür.<lhkard. Hapiste yattıgına j 
ben ·l~ E!O""lJlfrlJ~tim.. , , 

- O h.a.!dc ded1m. Buradan 
hiç ç>inna .. 

Gü.JEJU : 

- Go ı.müştc de öyie-, dosya
lar bıribırleıini takib ediyor. Bu 
gidisle yalnız do~yaları bir ara
ya toplamak senelere mütevak
kıf... Ne yapalım ba~ınıızın ka
ra yazlSl muş ' .. 

Bütün tesellı,;i de bu idi. 

1' a-7.ıın: Ban;. KAR.\:~ EL 

hetle zaten iüVıteyi aşırmak iç' 
hasım olanca kuvveti!c geri 
doğru mey1ellip kendini zot 
<lığından dolayı mu ha !<k?.l' 
yüzde yüz kendi kendine "'!rt 
iistü yt're <liı~r. • 

t~tc . topuk elleme nbı.t11rkA 
gür~te bmlm·. Ye gözle görüle
miyecek d{"ı~ede basittir. 

Amerikan :serbest gürcgte bıJ 
o.;:un olmadlğı <!İhetle Amerikalı 
lar Roberin kendi kendine ye
re düştüğüne kani oldufar. 

Yusuf, Robt>rin künhı indeıı 
kurtulduktan BOnr.a. dört elli ge
lerek şmı ek stlratile rıy:.ığa 

kalktı. Hal'lllllDın üzerine çullô 
mak :stsdiğı vakit, R obcr de 
çevikliğin'l -t.opJıyarak ny.Jığa 
fırlamıştı. 

SE:yu;ciler alkış ~1·hH' nl • 
k~ yağ'dırıyeı !ardı. Yusuf, ~a· 
kindi. Robfı..r heyeeanh ye mii • 
tered<lıd bu vazıyet aJrru11tı. Da 
ha haliı. kunte<len nasıl olup da 
sırtüB"tü yere d~tüğünü anla • 
mJya cahı:ııyordu. 

Rober ayagının kösll~kh·ıı rlı .. 
ğinin farkın~ı \'arm117tı. Fakat, 
naı::ıl? Ne snretlP? Yol~!=:a, ı n,,u
fun uyaklanna ve ellerine mi 
takılmıştı. 

Amerilrnh pehlivanlar biı ıbir 
)eri11e ~on.ıym lardı: 

- Naml oldu bu iş? 
- YolfsQ Türk pehliYruıı bİI' 

şey mi yaptı ? 
- Yok l'anım, hı1..ını alama • 

yıp düstü 

Güreş 00.şhyah yedi seki:.. da
kika olmufltu. likin, Yusllf has 
mını bir 911prazJa yenmeğe ka· 
rar vermi§ti. 

Nitekim çok geçmeden tffil jş 
oldu. Yusuf, bir iki dakika ka· 
dar hasmının hücumlarına mu
kabele ett.mten sonra, bir çnJı • 
ımna getırıp çapraza girdi. Fa
kat Yueufun bu -seferki qaprR',U 
harman sürer çaprazı değildi. 

Hasmı olduğu yerde çengemye
rek sırt ÜRtii yere getirmekti. 

Yusuf, ~prazı alır almaz bir 
uenbire, hasmını köstekledi. Ve 
olduğu y1>re strt:üstii beraber(:e 
diiştii. 

~ober, c.yım yapma.ğa vakit 
bul::ı.ın~tı. Çünkü. Yusuf ~ap 
ıazla beraber yüz yirıW okkalık 
gövdeı&iııi de bir ~i W}ı rtbi 
hasmının giğHilne kc.ynnk ~e
re inmi~H. 

Robeı iu ne y>oou kalml'f.1U • 
ne köpôiaıi.. h~psi ::ıuya ôUş • 
miifstü. llii 'Slı1ı iıi.!Jll. SQ;j"la'9l ye
re lfnyan11ui~tı. 

Üç aaniye c1'-b11, P.:o!l~!iı· s1r
tı dıtkika):;lrı?a bu s':Ircl~ y•::rdc 
ynpışık hlabi!trnj. 

:·mekinı itiı'.32.a mahll1 i:.ıl -
nı~srn diyr de Yut.u!. h:ı.•rrnnı 

yt ı·~ mıhJanıgı halde b:rakm1 -
~·crdu. 

Ar biteı·, ,eWık düdüğün.ü çalı· 
yc.rdu. Hem UE! ac1, acı .. Fakat, 
Ywwf hasmını pek geç bo-1oltıp 
bıraknıHJtl. 

Yusuf h:aJdı idi. Pariıste, BeJ
çikada "lrtm yere gel~si ve 
ı:.aniyeler icm oldu, olmadı diye 
müsküHeıe maruz kalmı1'tı. 

[Sonu varl 
•~~, ...... ,., .. ,~ .... ~•.i!llll ............................ .-.-r~11ı11W.ı1~••w;rı!liliıilfı~~11111mııı1Millilill .. 11ıııı .... ••WJ.~ırvıı~Maııı1&1ı:111naz191 .. 111~~•!!11 ............................................................ 11m:ımr.ılıil ........ mil .. 111 .......... m'ii .. lllllıfılll .......... . 

·~rtıh bu fazla ıdı. Govber b.n-.n - oyun oynadlğı hald,.. n-.,p U.:z.aıdı ı 

da" li ... 1di tecavüz etmişti. Sa&t ikidr.rı som'B, nrtl.k yorgıı:ıln· ı· 
fü<}jcu odr.d,...:n c;ıkb .. HJ~ arka • fu.nu duydu kıuna. n t<H<!..:mdım k!!l- I 

s.ıı ~ıı kapı~ çekti. loıra.k otrl~ g-ıttı. z:!:ı.baha knd'.!r 
.'1 ~.Ji llP.!1cri.ui.u, M>IAitf! gıtgıde o-

1 

uyudu_ • I' 

Zf.\ıi.ır.."J?..""4" Ôl..\V'VidU. tfya.o.dtğı LVW•n !H~.nrlini rlinlt-Jiitı1,: 
< ;otj\lrenr. ıii'lleri k-'ldl. ~ 1 h'-"'ttl v. ~k lr?On,,.,h1'1R ne ti.n :h 

sııı.,, l.; M..ıni İJU' Ui.kernleya attı: bafı- ı hııntket 4".d.~'1.n• uıı,..uı.tın. Heınen 
nı ı. ( -.!\;'it r.iavıu:h ~ fmDC1'&lJU!Jl tP.rtılı Ü! lst:;ııoo. dan 

- Ar::n~ir.ım-~ Jl:ıllt~ r~ u ~ı 11<1.l i-iı. 

D.:t•.~a ~ ~ 
b·. ·:: 'ı. 

Tt. • ', a. iılt omtn iem CRu; fiil f. .. . . 
U-1 ~1 E ~ · .H~ .. m ~11s l çı

kı"' ·:-ı, ıfo,:.nı :.a khlbe rrtt . 
Kt'-:::~r oyoa~.ıa.x ıldctı ~oiı. ıı. i<.,a.

kat ar d;;ı bir ~'n:, r elrnc nlmt'l 
zarr::-n dkıh,.. .. f!J bn :"'il ~ or&,jjuırn 
gi\ ... ;:;r i'f'd!. 

('\·~y.,_rt t><k'\l •;rıh~ U!"t:tm~}! içi:ı 

harıkııF:le bir §\Y :•:zprlak ltiınnn1. 
nu him-r::t.1!y ırdu. nu ~( brlcn, Jm • j 
mar masaftlnn. oturdu. 

'lalih orıa yılv~r çtktı. Atak bir 

Rı.f11P.11İ! !)ftjOQ • .rı:-tu 011 nnı i":a'7 r bu
hmı::ıı·m . Yı.l .. !fıznn oian vi,., kri 
yaprnof!lı::k hm orln• ıv'.'l '"'?ml'k k:ı.fi 

"'i. 
C'iyt..~ Mı.u t ·ı 'enin ~.?ıur.da bir 

.}tlfY mm" :flg\ iı:ltı Mlr d"n bir k:ıt ~a· 
n'.U\N.I Retirrt1 banyo yaptı. Giyindi. 
B·u:ıkrıya gitti. Omda mühin.1 bazı 
mı.1m0elrJ .. ..rle me:-gul ol-lu. 

fatı·.nbul~o.n b:r ruü.~det için uzak
la~mdan. her şeyi göz<lrn geçir-
ıne!t gc:rekti, ı 

Öğle yeme•"''ı ı i_.t..ıhl::ı. y::di :ve tek
rar bıı.u:,..ı.yn. dondu. Bir ara, "Dilara11 ı 
isminuc !.>'.r mühür ka?.dırmasını o<la-

----16----
oya emretti. \"e o mühürle bankaya. 
be. y;Jz l;ra ~alırdı. Akşama hare
ket ed (•k oian trende de yer tut -
tm...lt•. 

Buıılc..r olup bılinciye kadar saat 
be.1 o.ı:mtı/u. Bumda a:rtık bil' İi'J kaJ
mr:.:ın·.., ı. 

Ş.ıı1clı smı pro~ramın ::ılt tarcıfm:ı 
gelıyordu. 

Bır arabaya bındi 'e hemı,?ircsiıw 
gitti. 

Lebibe 1tanırncfcndi kardeşini gö -
rünce sevindi~ 

- Safa gel'1in Ruşenciğım .. nasıl
sın? .. Yer.ıE:ktc bm atlasın ya? 

- Beni mazur• gfa·un eien<lim .. bu 
akşam Pnrise gidiyorum. Vedalaş -
mağa geldim. 

- Biı'l..!enbire böyle ne oldu Ru-

~'.:n? Senm bır ~:ere gitmeğe niyetin 1 

yoktu. r 

- Bız is adamıyız ablacığım. Sa
bah .aklımızdan geçmiyeni akı:;ıama 
yapmağa mecbur oluruz. Bunun içın 
benı aff edın. Sizden bir istirhamım 
var t>fendim. LUtfen emredin de bu
rada1d çama~ırlarımı, e~·ablanmı bir 
ç:antaya yerleştirsinler. Ye dışardan 
birisi istasyona götürsün. Tren saat 
sekizde kalkıyor. Eğer yetişmezse 

bir mendilsiz yola ç:okmağa mecbur 
olacağım. 

- Pcid kaı deı:ıim, şimdi günderti
l'im. Fakat, hiı.la anlamıyoıum ... 

Hanımefendı bunu söyleı ken zile 
ba.ı;;tı ve icab eden emri veı·di. 

- Dilarayı gormeden mi giclt:c.-ek
. ? 

sın .• 

- Bir ric-au d.nmı var efendım: 

Konaktaki so.ndıklat mıı bm aya ge
tirecekler. Lutfen onlan b· ı;:;altsınlar. 
Esvablarımı bır d(ılaba nstl? ırı. Gfrve 
falan dokunmasın. 

Lebibe .hanım luınımcLndi hayı·et
ten hayrete düsüyoı·flu 

- Amma. bir türfü anlı:"< madım ... 
Kuzum söyle ... N" oldu? 

- Şimdi anlarsımz efend•m: Ban
kaya Dilarrunn nanmı,t be ~liz lita 
yatırdım. t~te drlffr:rı ıı:ıte mührü ... 
Azad ka~rıdını da ffilı'rty.ı koyuyoı um. 
İstediği :vakit bu pnr~yı alabiJit. Ver 
diğim elmaslar ua kendi.11indi:::-. Halı
sına varıncıyıı kadar götUrehiJir. E
pey şey veriyoruıfl iieğil mi ~fendim? 

1 
BununlR ko~a da bulur, cnm isterst
ev de alır. Dıi "tm ~ız<le k::ı.lclığı Jrn.ılvı 

evinize ayak b:t ~rmyacağım L !3imdi J 

eü.nizi öpeyim ve I'1Ü:.ın:ıdcııızle gide· 
yim... • 

- Ruşen, valıahı St~1 aklım ~~ır·· 
mışam .... Biraz bir ~y ;U)yle df•. ne 
Al4u ben de bileyim.. • j 

- Li.zım olarıfa.rın l!ıepsin~ sö~ le -
d.iın efeodım. Bugün yaptığı~ıı çok
tan yapacaktım Kabahat ettim ... Am
ma, teessüfe hacet yok. Henkes ön1-
rünole bir kere ~ anılmlştır. Haıta.ları
mız bize ders olaun !... Bu a.kgam ha
yatm1ın bir sahifesini çevarıy~r.ım. 

Y ann yeni sahifeden .başby.;ıc-ıgım .. 
Giile güle kalın, ablacığım .. 

Ruşen, Lebibe hanımefendiyi tay
J'<'Her icinde l!ıırı.k.ııı Ntk o<lulan m lttı. 

Dfütra, Ru§ıem, merdiven-in ayağın· 
da kal'!l'8dı. 

Beyin esvablarmın toplanme.eın.lfa:u 
gayri tabii bir hal VUku btilttuğu"u 
anlamı*'tı. Yoksa , Ruşen odasına ge
lir. çantasını Dilaraya haz.ırlatu·.dı. 

Acaba, rıc ~bPbden beyi (ı,1asmn 
g~lınl'k i~t~ıerııişti ? ... Ona dan.lım!'} 
mıydı? .. Amm:ı. DiJiranın .kal.ıalıati 

n~ oJabüirdi. 
Tt:liş ve eud.ışe içinde, D.ilara, ao

kak l<e.pısının öntlnde Ruşeni bekl). 
yordu. · (Devamı t:ar~ 
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1 Ligi ız cfonanınası Fram:-- Ba11an 
Konferansı 

Frnns- nııi artı' 
donanması yektul' d onanmasını imha elti 

lnritiz resmı tebliği 
~ 4 (a.a.) - a.t.er: 
Bahri,e. llaft ve amft.taft ıemrıJyet n~ m~rek 

tmliği; 

DliŞRüMt taJyare!eri 1*~Un lfüınş sahillerine yakla§n11şlar
dır. Pordand'da )ardımcı bahriye gemilerine i!iaJ>et.ler vaki ol
muş \"e yangınlar çıkmıştır. Ufak bir romerkörllı:. '31U düz bir va
pur hatmışUı-. 

lJiğer bMI pnlleNe de --. olli'tuş ve bir 1mç stvB ölmüt-
tül'. 

c.mutm garbi konttokhil'l'M da bücmnlar yapJarak bom
balu a.tllaH!h labt IUçi;lr -*ırri hedefe ..W .-.it gibi 
M1'hit o ........ dair oo bir haM atrmmıamtşW. Ta,,..... da
fi ha.taryalan ateş MJDU~ \ 'e avcı t1.yyn.reteTlndz muh~ 
noktalardan harekeiıe gepı 'Jiftt•ir. Şu ana kadar almen ra
porta.r-.ı Da.7.al'M avm tayyaııelerimiz t;a.ralnıdaa bir d..._. bom 
bmhman a.,,weai dijşilrötmüştür. 

Dün ~ ~!ilde yapd:ul baw. biieaMllMh düpmt 
nın yedi boldbllldııiüan tayyaresbtln döşüıilldüğU şimdi teyid 

edilmektedir. 

ltatyırn rasm i tebliği 
ttaJyada bir mahal, 4 (a..a..) - U&lyaa ka.ra.rg8Jamm 24 nu

maralı tebliği: 
Cyrinaifill$ b.1Mlmlundat Sellum uuntakaSmcla; bir kolumuz 

Masdıic va...ı olmuş, bir z•hh otoınobn kohııttt pWddirtmn., 
ve ta~llerinthı ~ d~ IJlr motorbe koh'!na. hilc'Clm. 
ederek kolu ~r. 

Dalıa ceaapcla, Oapnzzo münferid istih111.maa kartı '98-

ki mütıeadd.ii t.gllk hücwalan harir& bir surette tanledlJnı.iştl. 
Denimltl ~ Mit üsBIİDe"~\ldet .,.,..,.. Şarki 

Afrikada, Sulildll 11Shrterimiz :Moialade bir 1nglDs müaferld 
lstl-ıtkS.num l!lgal ~~ ve nnık.alde oluak dHp==n yap
mış oldıiğo baft almun.a ıajmea merldl m~ etmlş!cr
c!lr. 

• 
lftliltz 8-akilnin ndD 

(Bllf tarafi s Uncü uylf-ad•) Bilnkis, harbe elimizde1·i bü-
. rnaaı bir •!\ 

yı:ın hük • m<:tt lm_rn~ ftal tır. Mttlt*edııiö lngBit ordusu tün \•esaitle ve eu 80D şt4detiyle 
dihrn 1 nee de ıttihaz e- şimdlki kadar hiç bir vakit kuv- ve bizi harbe sokan haklı gay~ 

1 
vetli oimaımvtrr. ler her hususta tahakkuk edilı• 

·-- ~· ~ ,._.. ciye kadar devam edeceğız. 
Lon

..ord Hanfehiıeıı ... ~...... Ba.,eltil• --~· kralın h'--
"' ta.a.• _ aeuter: mıttmde1ııaluw .e,,.nksek meY- Aftm v....,ım' ı-.-

L<Jr i Halil • k"l · _ _._._.._ -?"' 
sıucta -o...~ .... -=-A:vam Kamara- ı er ışgat ~ azi.nı ve LondN. 4 (a.aJ _ Reuier: 
mutt b•-.uumna 1111t.kutıa mU- sebatı& an.I ollMl.,.ıı belde- Reuterln parJimento mu.ha. -

cnnau. ........ "--na: mektıedlr. Y1Hıil!lr IJlıf!tril.t •-1 b" . -a..~· - ·-""' bu-dernittir ki! uwwun""j' ve "W»... ırmın nuJ~ ~-.. 
edenler eltd:rll!ıri8de brt'hıtuı.nta- gün öğleden sonra Churchill, 

- F.ro.._ he' h ,. · nn :&&)1d N'l(irJ8r dermeyan et - tn.Mıı .. 1--... Framm: zır.blıtarma 
cüzUta:rn1 ... ---. • 'nıa gihıel ıs•-"'"a.a 
ra.t'Jndan -·.oau. htlktbnetleri ta- melerine m1nl olma.tıdırlar ~ yaptığı hU.cumu anlatırken, A-
birttkte _!~a ~an::Jle maneviyatı boan. cesareti kıran "-'am K.a.m811lS1!lda ldeta bir 
şı ,gıU ...... ;:.:** dilamım& kar-- veya tel• verici if&tWerde.~ıu-ı matem haftSl cstyordll. Bizzat 
d .

1 
"~19 ._ daa nan memur ~ sabitleri Um ve Cbu.rchill bile meor._ ~ _ k:m: ~~-~~an ıcab edfy<Ha utetmekU ı~ y:1 an'ahrk• o.dk bil' sıkmtl 

eski arkad,..ı....--:---'muk 'Ü7.ei'e dUt ebatmelldlrlar. Anca.krböyle geçirir gibf; ~-
._oanua avemet hareket ettikleri takdlrdedir ki ltTammıtaım gemi' wr İft8ll!l 

etmeleri için emir &1mış olduk _ havalarda. dealz va karada d9 - zayiatı bilditli1'dılıt ~tiste 
larını d\işUııınM ne ha.zintit ~ '"fli dftemanla çarpış - bir ölfim stıkntu oMu. Bo sıkı
lt'ransız bahriyem uhitan ef~ ~n abtırti harb kabiliyeti iti- cı hava, ancak Ctiardtilt, va-
rad 

.. ve 
1 ~yle bir vazl1'fe kO!lUlınuıt- barihıi hWl t ,, m hif!ıllhıi zi~t hakkındaki htikUın veril-

~~~ ~ı bu vaziyet elphesiz ken- du~ trldııfaftı"'1J)1k' ıol\ır- mosini meclise 'btraktığuu sö-
1 erme gayri kabili tah w lal". Ba.şht.dığıJııız ftU hl.rekct, lcdigı· · zaman ha.rtfledi. Bu sozler 

g&ıükmeL4--~'-. amm AWQU' Al.ro.a.a pro~n J.me- :raşa nidaları ile kareıland1 . 

Bize çatan Bulgar 

Fransızlann dflenaana yapılan rıkaya vesair yerlere o kaıiar Cburehill, Za.tere kadar mü-
vadi, mU~ yaptıktan gay!'8l.le ,.,.,. ~ ve cadeleye den.'DI tçhı memlelre .. 
remrıt muahede tea),hHdle · ~- şayi~lua l&flilı:Bt 8 nibn'et \!'er- Un ..,....,,,n.1 tek:raTı .. ..ı.u. . _..,,_.,..., e 

1 
"f rınuoaa • ~.uıı• ~ .............. 

n::, 1 .• ettPrhılld s6yienaek meğe kenf!IDlbıdm ıttı'tdir. & mecls tasıri~1dıilf1atııtı da
k un~ J'akat hü - şinci kol taıatmdaın yapıla.Jı ve ha 91ddetft! hti'ar etti. Yap~ 
Uınet itham.,._,.,, - bi::zat siain bile •--ı1•-.3- dio- ..a.ı· • rincle d • -;~er uze. ~ ma-.ıı 'ile manevı gayret sonun-
~ J.•r. tM•ımaa. lemiş olduğmıuı ba yalanlar ve da baş'1ekilı görülecek şekilde 

~o~gand.._......._ bir sima. §ayialar, diyorlar ki Alman ve yorgun olarak oturduğu zrunnn 
ıle go t t'l'Jıği ll'nn.da cere ~ ~'mlate- ise lloştu btısbtlttbı tazı .. ı .. .._ 
eden l · u ...... , ya OMMT" .. ta k "cıer, huta fellketi ve reye girişmek~ imi- tı. 
mu nıa aiu' llltlariyle e- şiz. Bıqwıldl, haft ee9 ı •n n 
s Ad -- 1 n.... 1-J.- Tatbik ............ --bur kaldı- bu - v._ ................. .......,.., yet ldnğunu bildirditl zaman 
haikm haaats a % 1 s1ılı ~ iımız en ıiddetli ve en vahim da alkış yenilendi. 
li bir infial uyu• • c•s .. ~ hareket bu yala, p.yia.ları ta - - - ---====----

..... [ ea.-aldılledeft ffvam) 
h:ı vadifin sızmamış olması Ro-
madan akseden haberin doğnı- (9aşıtııraft 1 inci Hyf•d•) 1 bulunan ve srrf d&lmMlkt'tn -e-

bir Fransız denl'Z kuvvP.ti mevcut ı· ,.. .. · · · ....ıı. • ~· .. lugıınu şüpheli bir renk altına ınc geçm.::mesı ıçm -= ... ı BllAll 
değildir: Fransız do11anmaemın arkada. ları ·üzerine ateş açmak 

alı~~' konferamnn şu sırada bellletöiğini teşkil eden "D\in- ıstırarında kalan bir deniz kuv-

gul ği e! • ke~k .. ve "Stra.sbôurg,, safthar.b vet "nin d pbeler.iyJıe· yok oluver-
meş olabilece . mesel en zırhlılarından brri bııtım , di ·e-
de kili derece vuzuh ile kesti- mesi cıd nelim olduğu kadar 

ri kaçarken lngıliz ha\·a kuv- ibr tiı. n b;r b84isedir. 
~~~r: !™~ ö~= vetlerlnin saln erfük!eri bomb - s:ıatin içiride yok o-
da kalıyordu. Sovyetler Birliği- larJa ağır hasara ujr mıştır. ı ıveı ~11 b 1 aza.metli donanma _ 
nin arzusuna tamamen muva _ ''Bretagne.. smıfındn.n n. - nın Au hazın akıbeti de gösteri
f akat gösterdikten sonra ken _ beten eski bes safrh.ırb zırhlı- yor ki 1cniz cenklerinde ya1mz 
disini Bulgar ve Macar davala- sına gelince bunlardan iki tane- (ma.~er)'f' • yani m•lıpıeme hartt
rına k~ mukavemet edilebi _ si İngiliz sularında, bir tanesi elmıy r. D ha düne kadar de
lecek bir vaziyette görmesi u.- lskendcriyede İngiliz deniz kuv- ruzlerin hakimi geçinen yepyeni 
büdir. zaten ~bya ve Bu- vefilerine teslim olmuı:ı, bir tane \ c dıp<l n hır kuvvet başsız ka
kovina meseleleri karşı~da si de (Oran) limttnınıfa. İngiliz lınca, tıblu ruhsuz bir cesed gi
çar~.abuk bir hal çaresi kabul gülleleriyle batımı::ttr. bı, bir kaç saat içiacle tariAe ka-

ctmesi Bulgarlarla Macarlara 10.000 tonluk Framıız kz uva- nşı' erıyor. 
karşı kuvvetli buluıınwk libu- ZÖI'lerinden ikisı İngiliz sula- lngılız sula.nn&a bulunan~ 
munu takdir ve tef"cih ettiğine rında, ikisi lskentlenyede tngi- sız vnhıdı harblerinm btıyftk 
delalet eder. Böyle bir hattı ha- lizlcre teslim olmustur. ~'ransız gilız 'ah:d ha.rbleril'ıin btlyOk 
reket takib eden Rumanyanm donanmasında bu sıruftan 7 gc."- bir mukavemet göstermeden 
bir konferanstan ne fayda bek- mi bulunduğuna göre geriye ka- 1ngilızlere teslim olmalan P 
liyebileceği pek a,alaşıla•u • ıan üç tanesinin de ya (Oran) _ terıyor ki bu kuvvet ya Fnw
Çünkü koııfera:nsa gitmek bui da batan Fransız gemil"ri me- ela m lli hır h&1'fıket yaratmak 
fedakirlıklan kabule hazır bu- yanında tahrib cdilmi. olmaları, iste)en general (de Gattllet 
lunınak manasını üade eder. yahut ta yüksek siir'atlerın n tarar nı ıltfZam etmiş ve yahud 
Konferans Bulgaristan ve M& - istifade ederek ka<;mış bulun - ta İngiliz bahriyesinin tepeden 
caristanın ta.l~iıtdetı vaz - malan l&zım gelmektedir. imr.e }1ir baskım k.arıpsı.nda tett-

k 
· o bir l r ı e ba mecbur olınuşiatr. 

geçme emnni veremez. İngiliz sulaııında hulwmı k 

(Baı ""'8fı 1 tktcii ~~ 

edi~ ~mi lıf fl!ll:e .

deaek Rumen he1'!tf ~D • 
ceden har~ ettt. H~, Ge
neral Adeyamn riyaseti altm
d.adır. 

DU'h li-se n-eıa'1'eti c!l~~ 
grı.: pt ... r b a1int'h! 'top!atıTl1ttyt ve 
a~h ıJlmı\ ruı ~yiaları şı tıe 

yasa.k -el.ti. Hi<: bir yerde ört 
kişitlen f.asla imaıt bir rar
ya gele~. 

Dün y niden daba 200 bın kı· 
şi silah altına ahnGı. 

AU.:NAN lHTIYA:TI 
TEDBlRLER 

Bükre$e RQman~y.a-0.ilşaıaıa. 
o1aniat- t fmda• ~wu a
pek ok ya.lan riTa~ -., -· 
dan a:ğ1za dol~k~!'. 13'! 
tilrlU şayialardan olarak, a, 
R.umanynnın seferberliği ne<hSıı 

icab ettiğini Macar büMılanoti 
sonnu11 ıve Rumen bıii1riaeti Gle 
dahili icabhı.T dolayı ile 
dığı c vabıru ve!'l'Aiş, di 
şayıa da udur: 

• ı.:-t"- M .... · ti ·ktı Çeyrek asır içinde dün'a de-
sıyası mecıus ıc 1!utye t - olan Frı&mnz <.lenız kuvv t1 r·n- nanı a~'"' num_, stıla.r ı -k nize1lik tnrfhı koca bir filonun ....-.. ~ ..,., 
zası arşılıklı fedakA.rhklarla den 200 kadar kikük geminın <lenni'"•· Oçüswü '"'=- Aı:ıı.ıı.r.is.. A.. 
b' 1 1 bulm ~ ..... ı._ bütun gayret ve kudretini sarf- .., lft&" ,....,..._ -
ır uz aşma yo u aga ~ (ki bunların hafif knıv z··rıcr, RuMOll- hök~ ...a.,.. _. ı ktır B k nf Roma rtme fon tcsim olması keyfiyeU.. ;r·- ._ &-~ -.-

şaca · u o era.us bUytlk mubribler ve tor.pld bot- ni iki kere kaydetti: 1914 Ci- manyanın ga'l'&J1tllil81l ~ 
ve Beriinin nüfuzu altmda top- la.rla denizaltı emmileri o ma.lal"'. ve btt th'-'~ ı............. ~ -~ !hn .......... , ::.- han H" binin somııtda .AJauul ..,ııuuı na.uw euıı:ıı .ocu...,. 
lans.cag a göre bulumı.ea.k 11ıa1 fcab-etmekt:edir) İD 'liıl re t - hükumeti Rum.anyanlJ1 ın 

· d B tk ar;.: k cl"ı ., filoeu lıı~ te. -çaresı e a anhla.nn menfaa- lim olmaları üzerine b ··n ı ·n t.amaDliuotin.t .. _ı __ #n• ......... ia. 

tin 
·· d ~ -1 1 lım olmuştu. ~- _1._._._.. 

e gore egil mihver .evıet- artık mareşal P-iıtain bükümeti- Arnd n 26 yJ.l farkla dün de Bütün bu sa~ !ruıtıl 
lerinin arzusumı göre tekarrilr nin emrinde bir Fransız donıın- P.u··•-..--k·ı C'.'---:·~ ..-.::-...-- .. 
ed kt

. E- R ra.n ız fil ~u bir kaç gem.isinin l\T"'""""" ouvylC'ı. ~~ 
ece ır. ger umıınya eaa masımn mevcut bulunmadığı. bir 

itibarile böyle bir f.edakirlık vakıadır. har ı.nr nruknvemetiedeR IOft- ri ö. tın"i1e büyWt bit n'ftm ytş 
yapmağa meyyal ise Roma.da u- r::ı. te sil:lh etmiştir. ~- ptı a.r. Jandarma.hır Ye as~ 

İngiliz filolarından &Qnra. Av- Gur· cyor ki b\r donanma ri nn~ adefiti resmi.Wi· 
mumt bir Balkan konfera.uSl gilll 
1.0r tşfiyecek ve e..~ n«ice rupa•:ın en Jttıdretli demz ı V· yalnız m;lyonlar sarffyle vUco- l! umet. daireledn~..._ 
vermesi pek meşkfık Lu?uuacak vetini teşkn eden ve hemen hep- drı getirilemiyor ve para nihayet dı. Rlunen kabtrte81 4l!lfrtl ~ 
bit' cihazı faaliyete gcçiJ'ecek al yepyeni "hai'b gemtlerlnden te- çc'ıkte.rı kaleler yarata.bıHyor. lar tısında İngiliz ~an 
yerde ya miişter{.k bir dost şekkttl eden Fransız llonanması- Fı !oları iitb-Vk ve idal'e ecıen tera- 1:aklınnak kannııı ver.di, Be)' _ 
devlet vasıtasile ya. doğ~ nın bl'l ha.mlıı akrbeti ka~da gnt ruhuna galinoe onu yarat. lH lnlıilol vaı&i.yctiıı iG1Jt ett.irQiji. 
~ya müakerat yolunu ta- teeee\ir d~Dlk elden gelmi- bilecek asırlar ve an'an~el'l9r. bu tıeclbiri ah..ıııe. Raaımt hü
kif.> ederse ihtiliftan daha ko- yor, Moder!r' 'FHl1nn drii'ta.Mn&. ! ıun t ınin gözönilııde bufmıtthltte 
tay tesviyeye imkan bulabıli". Müyar1ar r.a franga mnl ol n nın s·m h an akıbeti i.~te baba- L uru mal"'Sad ve b :ye m ver 

Rumanya haricindeki JJ.atk.an bu yepyeni ve haşmetli rırmada- kım<lau cidclcn öğretici ve ibret t:n.t:t.cr ne dana fazla ya'kl!l,. 
devletleriıdn kendilerine atd ~ aın düsmanla dövüşerek de- v ricı bir hadisedir. laı;m2.k ol~iiu, siiylen· o.r. Al· 
leri Romadaki bir BaDtan kon- ğil. daha uüne kadar muttefiki A. ~~ğtılt n 0111 ... r bırha.ç ay e d ~& 
fiiransmda halle nu.ıvafakat et- ______ __.. ......... --=======-=====---------......... ----__.......f bır te ~ btıl~-~ 
melerini ise hiç aJdmua abRa SA8Attf~tt SAMffA Rumenier reddetmi'1erdf~ 
yor. Balkanlariıı ötedelltHri p. Garan.t.inm kakb.rılmasaadaa 
a6laM Balkan n\e9ele1Uftli ~ 5ı0Dı:& .Adm~Ullll f'.aıvUWti& 
dl aralarında halletmektir. Bat- .Maeaıııam ~ ..._ -
kanlı d~ tiu tfftbllf*lıl t.ı'r'Wı.cağt ve iki derie'l'fn sftllll 

(Batıtalatr 1 lllcl1 ••yf•ıla) aynldıklan gibt Ollüln dmtluk İyi, kötü bu yakncı ic1areye- rltına çağn'dıfı askerlerdeiı bır 
big~lan ije biribirlerine y~1-- l Hlll-D.lD. teı1Jıia .edil.,.,....:.S ..ı....;l..ı..: --- aJıPmş olaltı ve-he.ti bu Flıan --..........- -. ~ 
1lştıra.n vahdeti kaybetnııq °"' sız idar8Sinden iri rkötü bazı bak 

1
' ~MeıW. 

lurlar. ŞU strıada R~adtıt tı..ı. 1&r da kqıatmıya m ı an su "Maeurıetanın B~ ~-
yan ve Alman murahhasta.tmuı ri)1!9 bundan scmn iıatıka ve da- n Ba.td~ BudApE1t;eylS hate1t~'t 
da iştirakile bir &:ikan koııf&- ita eebenıt bir .ida.ııarin ımalı .m etti. Sefirin B~ diDmeMin· 
r&nsm.lll toplanması mihver alıwoak1 Açıkçuı Fraıısa, N'-'11- <:En eon-. f.«i "iw..t an ret .. 
devletlerinin Balkan işletidde dl bitJm. Jnatamiak Ye ba.zı bil 8ftlaşlıl:&&nM n.a.la•u•tl 
hakimivetilli' taıdılr etnlllilr Der- Bu filo, hariıin ~ J 4~ ...ı..:. ı. .,......, msdılatıleri.emin etm&k mak a- z:ı.tcn tngi'M mnira1mnt emri r.oy ~.... 5-,b ım· wCc: 
lin ile Romamn akd •e 111Utlak di..._'8uritroa.i .m--nlanna ~- ı..-.. Fabti~~ ibil~ ~~ ·:F""" .T"J uwsru.ıa ı·-·ı altıdd.ayfıb ve ~ '()]duğımu 
vesayeti aMmA girmek mU.. - ket 'Dı1 çekecek'? bi!Cliğimiz için bJz lm sütmtla:r- ti de 1rn nt~ ~ 
sındaıt bafb bir şey ifade &- s~ı· "C'-~-.... k, ........ ;o,_ d ~-~u....- ı.....ı.-&. t&r addt'<iilif(Jr' . .Mıffan. 'Sefirinin \UTJ'~"' ~ 'BilU>HI uırnıoııı a .l"Till(;S<l> · ı;t10i!ltdl1lrl. AV&~ ~o-
dem~. Buta.btiyeti'ktıbatd~Bal- ..:ı-- ::ı .. ta1>fı""'~, p.:...ft;,.., ...iki sı· - 1 dü ---' .;, Eu~ d6tdbMldfeii 

"1AAll ıı:ı ... ı.- ÇL ıu 'l:'-rn ,, .. " uy ~™ 6 .. ~yecegb!ıl 
kan devletleıinln ittifak edebi- ~L.1"'- '--'l."". •t-.ı.. gnlar veu" ' -.ıı,.. :o· ıt;;..,.ıwo "'' ~ ....._ ilıımanya ile Bulgaristan V.C 

ti 
"'-"'- MLllltU'llU r.nı·a•ıu,ı :fwn:ı J c..- yazt!'fhıu-r •. DJlr .Lllsu-u' te11H?6•t Dl- 'I. lecckleııiıle- ka yen ı"'4ıoi.wal vea AJmrn..1-r bu-la-... ba -1>.-ı. .1. 1. 1 _1 _ 1_ __ ·~!~.carlar arasıncla'ki münazaa • a;adtt ... ı•ua. ........ gı ız ım::ın arınlldAi r..-a.~ fi. 

remeyiz. va~ hav.ırlayo.cıık ohırhtrsa losunun 3.lıaaiııa»da ~ larP. bir hal çueai Hılıunaııaajl 
Balkanlar büyük bir kuvvet- bu '-·m--..:."n 8_.. n.ık .. -.. ... , ... _ . t' - . . almz A zannediliyor. Binaenai-....., tı\.ill. 1ı:u llıllftlö '= ':: urrcn;ya; emnne geç ıgını, y frika- w;;ru 

tir. Fakat Balkanlıla.rm kendi"' caitır. Bu hal. İngilterenin asla daki Frarıs~ dentz ilsstl Oranda h:ırman mevsiminde Balkaırbtt 
!eri bu kuvvete kifi derecede ela bir hat'b ZU!J.ttrtrnu ıst .l ven: işüıe gelmez. Çünkti: bulunan kU'l/v tleıin Fransız a- · 
iman etmişe bememib ·y-0rlar. Bal ı - Akdcnizin ~arkmtla kr.n rnirtili mu ıılefet ettiğı içm zor- t.otaliter devletlerin üç ~\iet 
kanlılar derin ir görüşle 81'914 ar!11ında ta.vaawt r• ~-
Janndaki ihtiHıl'ları kdıtiilıeri di eliade buhınan fu;ler dtiş- la yola ~u1bltiye c;alışıldifulr cağına kuvvetle ihtimct ,.......,. 

L.;...:b· ı--=- manlarının eline g r ve Ak· bıldtrtynr. Demek Td, tn~ \,,, 
ba.llettikleri ve uu-.ı lrıçcİue ha- b t ki ~--~ d uilir .• deaizdeki lulkimivotin~ ağır bir u u e .... ıouc:1li enız 'kuv -
~S3ne el mattıklan güa istik· J -------:=:::::d!iil:!!:l!s...........;.......;.......:.a;.-
UJ.tlerini keı1di siagüleriııaia ~ daı'be vurabilir.. vetle rı f!tt 'mı.thlı.lefet gôrtn- Rltmen ftlin · 

istifa etti 
2 S · · b di • r rint testim -1-·-~. Kal-

haf azası altında emin görebl-- - wııyenın yanı m CMU.L&iil'-U 
lirler. Bundan başb. türltt bt1' mık vn. Bur-ast .1ngüt re ·n dı ki bunların da akibetleri t&-

politika onları açık ve ört!Wl elindedir. Irak bu herbde lngil-< min ohı~ 
bir esate~ ve izmihWden baş- teNDia tayyarıe ve m tör kıı:v- Böylece ~ k•t'i 
ka bir şeye götünllez. vetler.i için en \>üyük potr-al cıe.. rak denizlor bakbbiyetiai cliade 

sız za.bıtknnin, bahriyeltltritıln .._ile tekzib el:mekt:Mir. Ha. _ 
hükiımet azal- - Fran__: Y1l\ ı.. .. - 1-- ı..; .. ı..:.. 

-- ....... DU:. ~ • ....,, -- B1H'etle mü-
halkının hiaaJptuna &iteceği zakere,. ~ dtiiünmUyo
muh~mel vetB tllmı4a etmt!k nız. BiiJ Wt .._.ali yap_ 
müşkül değıldir. Jfisterck da _ mağı dtişünm.U.yonız. 

gazetesine cevab Yarchm sevHılw 
HU.eefln OalücJ YALÇIN posu olan (Musul) membaları- bulundum-yor. Btı- W'i hlki.mi .. 

11.lD. ..eahibidir. Suriye dfuımaııln.- yet harbin bwı+ıa soD:.Nıki ce
nn eline geçin e Irak petr ileri reyaıunda, hele AJman1aııın to. 
de yelunu değiştirecektır. giltereyi i .t t.eeebböslıeriDM 

lfükreq, 4 (a.aJ - 'l'atarcsko 
htlWmııeU .t ·a~ . ._.. 
ye kadar d :~t nR.Zır.ı al:ınıtr 
bulanıın Gigurtu, :rerft kabftferttrt 
tefJkilıne memur edimıt . 

vamız ?.aferinin İDgiltere ve pahasına olursa olaun 80 ka-
FanMnlQ akı bir .:-.. nıına 

....adı ile ka- dar mukavanet uminde bul 
bil ola .... ~nı h.. .a.- iki" bu u -
1 

"«6• • cm meın- nan manhıUıaıe )'aŞlyan lriz-
:~e~ ~Un~ dünyanın ler, lngiliZ mtUetiınln ~i gaye-
tısı ç~ iyi ftJa. fena kunetti sini ergeı; takdir edecek olan 

fo.kmaaıl 1WAmıl111& hlll kani olan Fransız mil1etinln kabiliyetin'ı 
ı ır ere hlkim bimi tı da 

hm lerle ifade ya.. ke- ~~ .k&tmeh w i'raDEiz hük11 
ğiJd" Fra.naama ._. lfmm de- metınm Alma tuyiki altın'1& 
an~~ tnı?tlbızeam ~aeunun ~~t bir eetilde bize tahmil 
bil olac «=> aferiyle ka- ettigı gaddaT !Ja':reketi haklı o1a
hak.lk ~ da ayni derecede bir rak muhakeme etm.elfyiz. "Sü-

attır. İJıcfUa lalldDrıeti ha- rekli alkıtlar 
:~et~t~ çişini 1M hakikate isti- Lord ffaUh;,. nl.ıtk"1 devam 

. . ırtQiftir ............ -B. ~-Oddet.. bltün ecliate 
nun açındir k" Almla . m ru 1• yanın Av- kuvvetli bir ,......ti ha\'ası es--

paya t.a.l:ıakbl tııebMeOae ne tiği. kaJllliedUmW'r. 

(B•ı tarah 1 hıcl aayfaıfa) --'-eti 
lerde., sık, mk istifıide ederek ~•"".7 
Bulgar milletine ders vermekte Ankara (Husmi Muhabirimiz-

den) - A.nkaradakt yaırdmt 'Beı
olduğunu daima görilyoruz. venler cemiyetiain nıenafti umu-
Bin~yll.; blib mt9F$ltir ve 

beynelmilel olmue Boca Na.sced- miyeye hldim cemiyetler ıneya-
nına ithali Heyeti Vekilece ka

dinimi7.den. sık, sık istiane eden. 
Mirin Yeni abüa cevab vermek: 1 =ra==r=la=ştı=n=lnu==ştı=.::r:::::. ::;:::::~==== 
isterken iğnelemek-istediği TUrk tercUme ederek birinci sahi~ 
milleti yeni tarih yapmak ve bü- sine yerleştirdiği bu hikmet Yeni 
yilk milletler arasmda yer kap- Sabahın komşu~ . yaptığı hali
mak istiyen Bulgar milletine sane bir tavsiyedir. Nitekim bi
bir çok hususlarda. d..a vermek zUıı söylediğimiz çıktı ve dört, 
isterse' (Bulgarlardan maada) beş gün evvel komşularına sal
bütün dünya milletlerinin bize dınnak mabadile gece yansı 
hak vereceği şüıpllesizdir. paçaları mvayan Bulgar do~ 

Biz Bulprlaft ~ iQin mmz sabah ola• halda 11ehlrf 
(Nelıiri görmeden paçalat'l sı .. h&li .gönmediler ve belki de gö-
valMym) demflli, llfiib. '""en remiyecekJer.. 

3 -- Suriye büyük Ar.~b dün- en l:>üyük .roli.i o,nayacakblt; 
yasmm. merıkez:i gimdir. m · - Sut-iye ba.kkındaki lnpıiz }cara.. 

renin düşmanları bur<>dan A~ nmn talbıkini kolaylaşt.ıracak-
rab &lemini lngiltı;ere aleyh" tır. 
ta:hrik için istifade ecreh"tirl r Fransa teslim olalı '2 haftaya 

lşte Sariye \J .,..ün, yani H •ta va yrJr. İki haf.ta enelld 
yua Türk O'l"dnsu ta1111ındaıı · - h a.91 ıle bugünkil IDUlllda b&;. 

tirdMtmtn iki:ııci yıldönümtinde yük :bir 'fark VS!'. İki hltta ~
bu ihtimallerle kal'Şl karıpy-a4tr. VC'I FrEdllr& ile beraw bOtln 

Halen .saayda bulu.nan yeai 
kabinenin kimlerden leşck*iii., 
d~eğini hakkında gö~ 
vu1Aı ibnlmaırtae. 

Alman aaliPi gali~ 
Ankara (Hususi Mltu~ 

fle~ - .AkntmfDtn M!ftata _.. 
firi Fon Papen lstatıbtııa ~ 
ket ctt.i. 

General Weygand. om~ a gitıti. d~tı akibetini Alliflm,a P"""""vv-.V'A~""'"""w.....v.~-'-fV 
Fransanın Ankara 11rim de ora- tayin ıcCleci!lk gi1tl ~Wdu. meye ı..-1ata1...., ... Bılm .. _, .. 
dadın Y:a:ııın öbür gün bir Aıl- ~ hM4if uaıv - ... --11 ... a taana eııt&mııit varacağını, kanlı badir"nin ne 
man ve bir ka.Iya'n murahhası- kanıWılmCl~di ~• bl ktıaaW her inkfŞaflar ~ğini _ hele 
nın da Staiyeye gideceği haber b.tafa telkin ectiyom. Şiıali 1n~reniıı ümiıl ettiği, teıui-
1'eri1Yor. lng~. ağır aP v~ lliıle çaı.m-.;;.. gibı· _bir t- ..... ...,........_ 

C! •• ..:'UA_; .. bu tehlilıeli v:ızt-. tallıtilıtl.-;. · ""'i'~' AGI\:-· "1WV~ .,- ...,,....., ~-._ '1ZUll8. - BWl biıtııeeğ'ai ........__ 
tin İngiltere aleyhine değir+ yük zaferinin laymetini k-· •ı.ı:t kest:.lremez. -..... 



ıl 

J....,.I Sevgi imtihanı 1 Bir ihtikar suçlusu! 
x ,,,..., .. brlı bir k11 I«-' ka~ısına çıkışı bütün sinirlerini ger daha mahkom oldu 

lıılL MııJlkm baDf olmasına rataıen ~. se\ıi imtihaıunı geçirdilıru du- . ~ 
......- 1ıir IMliuk. 70ıcuiarı sittilt- limm.iyerek ne yapacağını ~ı~tı. Kilosunu ... 80 • 300 kuruştan 
oa w lılletin:ror. kalabalık cad- Mujg;.n, artık bir daha bulUŞamı- aldığı seki7: ton kalayı 315 - 4.00 
...ı wldladen ftftl tenha, çamur yacagını söylemekle beraber kısa bir kurustan satmaktan maznun ve 
111 ._ ..... lan ı*t erkenden ses- zamanda da ailesınin ısrarlan üze- mevkuf olarak bir müddetten -
*lill ~u. Ay 111ğı, karla- rine akrab3Slndan birile nı~nlana- beri asliye yedinci ooza mahke
nn .._,.. nacini 7• yeı· degiştiri- cagını ıl;h e elmiş, son bir defa elini mesinde muh~emesi devam eden 
10r, lıGIGJa &(hı aQrültüdcn, akşama sıkmak ayrılmıstı. ı 
.__ ... _ .......... , __ ..... bllıniycn kuvvet-

1 
ıtriyat taciı i Rabcno Politi hak-

_. - U&lllll.,., Bu fena haber karşuunda nası 
ll tlpldım JWUlan caddelerin man - durubılir, i~yan elmezdi? Kendısi kında!d karar di.in tefhim edil • 
ww 79li bir eek.fl vererek, liz-

1 

içın bundan ncı bir ~ey, bu kadar mi~tir. 
lımm Mr sQHDlld• beraber, dinle- a~ır bır darbe otabilır miydi? Uzun Rab<!no Politinin vekilleri 
nm. ...,.._,, ıı ı bir hal belirtiyordu. &enl-leıden soru·a nasıl olur da Muı- dün müdafaalarını yapmrnlar, 

An ..... ....,.. karaıılıkl;ın için- gt.nıru bırakabıllr, hay:ılııı:.n neşesı-
.._ ---- _ ..... A ........ ürkutmckten avuk ıt $adi Rıza, müdafaa sı-
- - _....... nl veren bır melekten a)TılabıLrd.? 
telı:il* 111ıı1 Derllyeo Jki gencin mun rasınJ..ı, bu kalaylaı ı, şubatın 

Zıhnı pensan, fikirlerı dağınık ']· 
tılam tıı.ıa1ı adımları. derin ses- ikisınde alıb onunda sattıklarını ziyette dUsUnceslle ılerlerken so,;u-
*1111 7llill> bu sokaklar boyunca tu. muhıti unutmuştu. Muayyen he- 10 şubatta milli korunma kanu-
tesirlm ~ uzayıp ~den dcfı oln adan mutemadlyen dola.ı- nunun meriyette olmadığını, ka-
atu1t111er blıakqontu. j t Jlalm. .,.sıisiDbı kolunda, IOtu · ı yordu. Hazan yerlerdekı karlara ak- nunun Ankarnda 21 ~ubatla 

seden golgesine, hazan karlı seh i- dildi - · · b b ı ·· 1s •- tıMılııdııd da7Jnayor, sozlerlle, 
1 

neşre gmı, u a e gore · 
- lere "e cı\ arındnki devrilnıif mezar w w dO,am.11 olan :MOJdnı taııbulda kanunun 22 şubatta 

1aşlarının h~ ııwı.ıaraları.na ba •

1 · ı t F wQe tlbıPJordu. a..sın- karak deTln derin hıçkırıyordu. Kar· meriyete girmesi lazım geldiğini, 
....,. • 1 'nlna kaclisine de fıl&ştıtı bu vaziyetten km-tulnıak 1 iddia olunduğu· gibi bu kalay lan 
..... ~· ba~at.mııtı. Seı için ıokteıı yardım !.ster ıtbi uzun 21 şubatta dahi satnu~ olsalar 
'9bllııl -*'111 uman araya uzun 
ldr 2 "l'n lb'lll. MOjg~run çekin i müddet fersiz aıözlerile a,ya yalvar- bu kanuu hükümlerine göre mu 

dı. Nihayet yolu, sev,Wı. aynldığı hak d"l 1.ri JA- ı im ......_ ıılliaPlll tena halde ıra- eme e ı memeıc ıuımge e-
yere tekrar ıelmiaü. Durdu. tkı üç 

nP+ JI' saat oncw vakayı hatırlmnası ile ceğini söylemiş, mUekkilinin be-
a..... Mclıir lllr yokken dolmı göUeri ya,armıştı.. raetini ıstemiştir. 

.. ~ &Q 
1•11" Mbebini; Otöt- lkınci celsede, mahkeme, ka· .a. stn EM, ..._ ıeç kaldıtı için 

1 
Ya' aş ya\'aş buradan ayrılmıya 

-& & 1, ilıeri &ddl&ine kanaat başlndıtı sırada birden kendine ıeı- rarını tPfhim ctmiJJtir. Bu kara. 
_,. 1 • Zllııılllld rdu buna di. Uzenne dotru bütün bw ile ko- ra göre, Rabeno Politinin, elin-
_. z 70 • dan .. '--'·" ... rld >ı1r t* ı ılı ılıw daha aradı. fa- tan tramvay ..açıp ·~--·1 ... ur- deki kalayları 19 şubat tarihinde 
W .. •ı? t= 1llıPa bir üçüncil- tarması lhımdı. Can korkuau ile ki karanian sonra sattığı sabit 
,. l n bırdeo ilerı atıldı. Aceleden ayap 

ka,,.dı ve yere yuvarlandt. Bu auret- görüldüğünden, iki sene mUddet-
Adık H l'llJ• CJlııwllar, mebtab le Eski'""hire s;;......;~ ... e. 500 lira ..... '*.., 'lllnd1en sokak _ le tramvay altında~ kur- -:r- "'""'"'' 
~ ,..7 0 llıllarm awmcWn tulmuş. takat, hızlı c:tüfftM!lll yüzün- para cezası ve 2800 kuruş da 
.. .. ............ .OOa borQla- den bacalı kmlnıııtı. mahkeme ma.~rafını ooemeğe 

11&ıı11a -- f nWı teneftlll et- MüJgin, erte8l ıün ıazete.ine göz mahkum edilmiştir. Rabeno Po-
....,._ MI >ıı l dı. ıezdirirken dikkatini ceken bir ya- litinin buradaki mevkufiyet müd · 
.... )ılr 1 um parlak ~a- z.ıyı tekrar tekrar ok:u7or, bir gün d . 

• .... ıı;ırW'-1 MOjgAnın yü.. evvt!l yapt.ıtı sevil imtihanına pis- etinden her günün slırgünde 
1111m1r -. cllıdakJmmın titrek, p;z man oluyor, Halimin hiç yoktan ya- üç güne m&hsub edilmeRine ve 
J111ııeııı ..nıa ..,.._. llalbne 1enı ba- rafanıp haııtab:ıne lcötelerinde yat - ı başka bir sebeble mevkuf değil-
• ..... ••' ' ı J1 • meBlna vicdanen uab dUJUyordu. se derhal tahliyesine karar ve-
-. - - - tekrar telıırar Yaptıklarllla 80D dereca pi1111an ·ı · · - ...,.v, n.miştir • 
-- .,.. aıu maDerine ~ olmu1. ba)"&bnda bu vaka,Ja kadar -•ııc-
...... tıllılR> ._ aı..ka u.Grme. biçblr zaman dal11nJık ~ıı 
1111111 llWllır _. aJaııyordu, Umn oldutunu blldili Haltmln 94Wlisine 

p p brlll* cüraJt bu Wnr kuvvetle iDanmıl, itimadı artmıf, bu 
w A ı , ' , i&de tanma kazaya kendi9l Mbet> oldulu içiıı 
~ .... .......,_, wralu daha zl- ondan utanm11a bqıanu,tı. 
,... ı 1 ? ,..... Hutahaneye aittfii vakit, öl Um 

,...,. • atak .nne yaklapn.Jftı. tehllkeal atlatan rencln Uk ziyaret
.. ba4 A ••nmtn kendialne ar- çial oluyordu. Bu bekleDilmi;ren kar 
t bllO edip 1ıMIJde bulumnalan şılqma Ha1tmi derhal eanlandımuş
..... Dil &IJ sDıl belki teblikeli tl. Bir sün evvelki aynlıfUl atnlrle-
.. 7 n. .. rlne yapblı fena tesiri, yataktaki e-

z ; z g ili k için 8Üll1U- ... &e18Uldan daba fu1a dıqaıı Ha-
-- ......... -.ı. bu cekiD • Um, yapılan bu lıntihana kmnamıt-
... .., t r .......... blr defa da- b. Mtiiılru. yine eakisl lfbl, hattA 
)ııa J ' .. -- lılfttlklerine inan- kendine daha yakin bu~U. Sn 
-* ' o Wl gllisinin parlak c6aJeri, ..,UW bta-
Oı ! ı 1 ilinde. kuru bir o- k11ları llarsmnda birden lyllepni~ti . 

... ; «a ~amadan du • Bu ııngı imtihanının ima bir tekil-
_. pz gt flıllldarcaaına aözleri de net.kelenıoedln.I li>rllnce mamııun 
;? 2 'tp etwlrr, Halime blr fır- oluyor. Hayata, lıl(ljpna Wtnr \ca
tılıı-. ....... "3111 111J111lll, munta - vuştutu i(ln aevtnl7ordu .. 
-. t t ' .. 1ıı111am eden daı.ıt • M. Şerif OKTC'RK 
~ n ~ w korkunç u - ------==--===------
• 7 1 ..... Jil'ksellp tıekrar 

-- * ... ı.llDde bQbeüe 
Rı r • WsC d, cliiederlne Jra-

-- ... lclMe arkası kMUml -,_. 'z ' I '4• Wdb ederek lltalkce 
-. W m ...,ı.r, f91"1adlar 
,. 7 l 

Aa _... ....... artık lekliai 
'•ı• %2 • bdm ~ 
- 1lllıll ... ....110 lD! auıeUıa 

(R!dzo Programı) 
M/INOOVllA 

'iM ~-- w memleket mt a-,_. 
UI -.UC lllım ailzik (PL). 
W~WMlwJ. 
IJI .. ...._ - Temek u.t.11. 
l.Wl.li ll1lzlk: Jean sablonun 

Jllldln. 
1111 Pi•- " mernt.ket 1Ut .,_. 
lla lmllk. 
Osbrbs Nıırt :&.puı, CeW~ Cai 
ı..-mr. 

a uca Mıt ı SAlnak. ....... ,,.ı.t. 
.. -.: ... -leri. 

Tramvay oarpta 
Kliçüpu.arda Oc;milırablı 

Cami aotapıda oturan Musta
fa kızı Hatice KadıköyUnde Kı
zıltopralrta caddenin bir tara • 
tından k&r11 tarafına ıaçer • 
ken Kadıköyttnden BoetanC'lya 
gitmekte olan vatman Balilin 
idaresindeki 36 numaralı tram
vay çarparak düoürmüş, Hati
ce muhtelif yerlerinden yaralan· 
mış, Haydarpap nümune has
tahanesine kaldınlmıetır. Vat • 
man Halil yakalanmıt, tahlrika· 
ta bQ§laımll§t.ır. 

Otomobil kazası 

Befiktaşta Köyiçinde 62 nu
marada oturan Hakkının idare
sindeki 1809 numaralı taksi 
otomobili Tophanede.o geçer • 
ken deniz amelesiııden Hakkı 
Huana çarparak ·bquıdan ve 

Merdivenköy 
cinayeti tahkikatı 

Alerdivenkc'Syünde bir müddet 
evvel ~ız olarak bulunan ce
aedin başının da toprak a,Jtında 
gömülü olarak bulunduğunu iki 
giln evvel yazmıştık. Bu baştan, 
tethis ve bllviyetinl t.e.bit pek 
mümkiln olamamışaa da, cese
din, bir mUddet evvel memleke
tine gitmek Uzere ieinden ayrılan 
Kadıköy temizlik amelesinden 
MevlUde a.id olması ihtimali kuv 
velli görülmektedir. 

Tahkikata devam etmekte o-
lan zabıta Mevludün memleketi
ne telgrafla müracaat ederek 
Mevltldun ora.da olup olmadığını 
soııııü§tur. Bu suale geleeck ce
vabla ce&ediıı hüviyetini kat'iyet 
le teebit etmek imkan dahiline 
girecek ve bir iki gUne kadar bu 
cihet tavazzuh edecektir. 

Dün bazı gazetelerin yazdığı 
gibi, henüz kat'I aurette cese
din Mevllıda aid olduğu tesbit 
edilmiş değildir ve bu, §imdilik, 
en kuvvetli ihtimaldir. Alakadar 
zabıta amirlerinden bir zat, dün 
bazı gazetelerde çıkan maluma· 
tın tamamen indi mUtaleaJar • 
dan ibaret olduğınıu söyliyerek 
bunları tckzib etmiştir. Hadise· 
nin tahkikatiyle Üsküdar müd
deiumumisi Ratib de meşgul ol 
maktadır. 

İşin hakiki mahiyeti, bugün 
yann meydana çıkacaktır. 

--•ııc--

Bakır şilebinin akıbeti 
Midilli ile Bababurnu arasın

da geçen hafta kazaya uğrayan 
Bakır gilebinin kurtanlmasına 
başlanmıştır. Bunun için hl-

1 YURTTA SABAH f 
Giresunda bir lskenderunda 

toplantı deniz bayramı 
--ıııııc-- --··-

Deniz 
ı-. 

Çınar 
... 

agacı 
4Mıt""" ·-

5 

Yeşil gözler 
17855 

O nermio 
elleri 

tat. OMak J:sirgem<> Kw umumın Bayan küçük Semiha 

Dl'V'UQIOID Çocuk kuwphanesı ko- COLUMBIA pllklarındl 
rosu trnıımdan mekteb ş.,ı kıl..ırı. Satışa çıkmıştır. 

İdare eden NURi SAMI 1 Dünyanın en büyük ">J.{,k fabn 

Giresun - \", ll Mulıt .. r Akm:ının 
rebliği nltın<la dün bir ~ok iUırılM ve 
ilıı ac;ı t t, cirlerimn ıştıı akile Ticaret 
odnsı salonunda mühim bır toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda m: SÖ2'P. b~

lıyan vali, milh korunma kanununa 
milsleniden te~ckkul elmiş olan fi:) at 
mürakabc komisyonunun \ üZlklerı 
ve tüccarların goz onünde bulundur
mak mecburiyetinde oldukları işler 

hakkında çok esaslı ve etrc.flı bir su
rette izahat vermiş uıınaııııı gcçır -
mekte oldugu nezaketi tomamilc mı d 
rik olan tacırlerın alım w• o:ntıml:ır
dıı kanunun ve Tıcnrct Vck<ılet nın 

derpiş ettıgi sekil ve şeraıtten ayrıl
mıyacaklarından emin bulundu~unu 

ve nıhayct memleketin lktısadl tica
ri düzeninin aksamaması "e halkın 
mutsıarrır olmaması ancak bilkü -
metimizin emiı lerlne dikkat edil
mekle ve bu emirleri Uıtlyer~k yerine 
getirmekle kabil Ye mümkün tilabı
leceğini söylemiş1ir. Bir ı;:ok t.ncırler 

blribirini takiben aöz alarak du~ün
celerlni izah etm.i~lcr 'c tok ı.mm 
devam eden bu g6rilşmelerde 1stan
bul .tı7atıarmın esaslı bir şekilde dü
zellildigi takdirde Giresun pıyasa - ı 
sında anormal bir fi1at farkı olmı -
yacağı kanaaUnJ i1eri sı.irmü~lerdir. 

bkcnderun - l t nıa kabotaj 
bayr:ımı ilk defa allak Sskenderun
da co~kun ve eawelım tezahüratla 
kutlanmıştır. Sabablııo'fn bayraklıır 

Ye alay sancaklufte tıllalerınılş olan 

Ctımhuriyet me,.,_rwncla yapılan td- .. •••••••••••••••••••••••••1111 
rende Atatürk bCI t• e bir çelenk .--9!!1-----------------------~ 
konulmuş ,.e buna mQteekıb liman lst b ı B ) eli • tı" ) 
reisi ve halkevi ...... tarafından giı- an u c e ycsı an arı 
nün ehemmiyetini w.roz ettiren bi- •·--------------------------

Edirne Halkevinin 
faellyeti 

Edirne - F..dime halkevi but.ün 1 
kollariyle (alışmalarına devam ~t.mek ı 

rcr nutuk söylenmlftlr. Bu nutuk -
hırda batiblcr MU'll ş.nmtz ve Cüm
hurreisimiz tsmet ınentbrlln Lozand:ı 
Tiı rk milletine laamlııbnııul oldugu 
ı.:ı!erler silsilesinden kabotaj hak -
kının milll 

0

bÜUJ .. .., kıymet ve 
ıere.fi tebarüz cttHtm'ı ft Mllll Şe
fimiz.in ismi bu ...a. De minnet ve 
tazimle anılnuftlr. at' 'm 90nra is
kele üzerinde ,....a. JWlflan da 
f.e\ kalAde parlak w ~iyetli 
olmus ve halkın bClJlk l!l&ka ve he
yecanuu toplaıruttıır. lımlabakalarda 

birinci ve ildnd plenllr9 madalya 
ve nakdi mflklfat ........, Ye bunlar 
\'ali Sökmen SQer •dııMlan kaıa. -

Şehirli y ori.dllll 
~'\·iııia ~ ! h f ı ..... kır
mm domatı.. &l"r Ye Ji.. 
lfıden daba ......... 

Ulusal • rrl ve 
Arttaaa..,_o 

tedir. Sık, sık toplanan , .e her lıc.ıa .. •••••••••••• .. 
aid işler ti?.erinde duran idare heJ'f'- 1l••••••••••••llııl 
ti dün yaptığı bir toplantıda muhtl!- ~ _. 
lif kol çalısmalannı a6zden 'eçırerek 1 
bazı kararlar alml61lr. Bu topllmtıda 
Trakya parti mufettiıi Rag;b Akca 

1 
ile 1&parta mebusu Kemal 'Om.J da 
hazır bulunmuşlardır. 

lzmlr bUdçeai 
bmir - VUA1et bül(eainin tevzin! 

için li1A7et daim! encOmentnde ya -
pılan tetktbt 300 bin liralık bir a
vans ahnmıuhkra bü~nin tesitrine 
imUn o.ıamıyacak neticeWle varıl • 
mıştır. Bötı;:e bu kararla tekrar Ve
kllete arzolunacaktır. Vekillet bu de
fa da bütı;:e7J taedik etmeue \•c;zıye
tin tetkiki için villıyet umuro1 mec
liSi toplantıya eatırılacak1.ır. 

Faydall konferanslar 
Antakya - Blnb&$1 Nail Ef!l(ıy 

dün akşam ılnemad.-ı parae(lt ve ııa
raşntçttıilk haklnnda eok .ıltıeı"tıııDti ı 
bir konferans vemıietir. Hukftmet er
kAnı ile binlerce halkın hııur bulun
duiu bu konferansta hatıb paraşü -
tun buıünkü harbde oynadı&ı mü -
him rolü ve paraşütçillere kıtl'$1 alın-ı 
rnası lcab eden tedbirleri açık bır ıı
sanla anlatmıştır. 

Konferans bUyuk bir a16ka lk din- ı 

lenmiştir. 

Burdurda gençlik 1 

Burdur - Dün parti ealonuncla be-

BAKER 
Büyük Mafazaları 
Sabırsıılıltla M,.._. apiıclşki 
malların ~ ..,. mrdlote-

rlledıle tıllılRltr. 

1940mod•ll 

Zenith Radyolan 

.COLDMJIOT» 

Buz clolablan 

«WINCHAW"D llOZGARLA. 
ŞARJ YAPAR ~ANJCI.t 

Dinamolar 

Hasır Şapkalar 
En son moda dlLAllBEACH> 

umaş ve kravatları 
Gayet ıiiall w-.vvi 

deı .... 

mendille hareketi eri 1 

den terbiyesi kanununa tevfikan cent Ve aaıre. •• 'Ye laiı'9 
lik klUbleri teekili için toplanmalan 1 Stok tüke~ wveı teda-

'hlıılizlik i:;lnı )m3 \an .. tının ) ıllık ihtiyacı için lılz.umu olan 400 
kilo - kapalı XA<rf usulik cksıltrncyc konulmuştur. Talunm 
11000 Ura ve ilk ıenunau 82.'.i JJJ .. ı.ln. Şartname Zabıt ve Muarnd .. t 
dürlülü kalemınd(' goıulet."t:kl"r. Jh.ılt> 11/7/1940 per,..embe günü s at ı 
Dalml J:ndimen<le yapılOK'aktır. Taliblerin ilk temlnat makbuz veya ı 
tuplan " 940 yılıruı aıd 'rJenret Odası vesikalarile 2490 numaralı kan 
teriflıta cevreeınde h;wrbyaCllklan teklif mektuplarını ihale günü saa• 
de 1ıaıı1m Detmi Eı~ene vermeleri lb.ımdır. (5359) 

İstanbul 
nundan: 

Fiyat murakabe komisy 

ı mmaralı ıliın: 

1 - Sebze ve ._.yvaların auiml kfır hadleri :ısaöda eosterilın 

Gerek -v gest-ks€! Sf!'yyar butüıı sebze ve rneyva satıcıları hal to 
~atllınmıa w en \'OK k~r ıııt1lıetleılnı IIA\•e etmek suretile satı~ yapa 
lirler. 

ı - Sa~ ııt'/utlere son: ikiye ayrılmıştır. 
A - &-yc.glu ıı.mt.i Balıkpazarından itibaren Şişli, Maçka, AY 

Pllta. ~. Adıı\ar, Kudıkoy, Anadolu şimendıfer gilurgahı, Yeş 
~. 

B - 1etaııbul EO&Lkv.ıworı, Sirkeci, Kasımpaşa, Şifbane, 
TopbMiıa, BeGiJı,t.n~. F.ıtıh, A'ksatt.J, E,, üp, Srunatya, &Urnekapt, 
KnıntJrap, Yenikapı. Vt-Ellire. 

1 - Bllfunum sebı.ek-r uzum, çilek, kiraz, vi111e, kayısı, ~ftalı. 
annutlan, incir, f'l ık, ya7 t-lmoısı, muemulanı.n «A> semtindeki n1ana\' d 
k.lnlanDıla aıemı k~r r.adcli •, 50, seyyar satıcılarda 335, tB> semtin 
manay dOklıtlınlnrın<i;ı '1c 40, rc'!IY• r satıcılarda % 30. 

4 - Kl§ lfıf'Y'!.'1l<ırı urmut. muı, portak:ıl, mandalina, t.aı.e rı 

kavun. brpu, ketı\brıt' "e cevzın ~fil semtindeki manav dükkAnla 
umal 1ı:1r ı.ddi 'lı 40, u-yyar satı ılarda cıo 30, cB> semtindeki mana 
Janta • il, seyyar 5atı. ıl:ırda % 25. 

1 - Turfanda Rlf'Y\D '\ie sebzelerin <A> semtindek1 manav duk.k 
1-IDda -ı kir bllddl ,. 30. seyyar s:ıtıcılarda ~ 20 f'B> ıemü 
dftkJrtr-.. 9A. 30, ıwyyar saııcıl:ınla % 20 • 

1 - Bu ıızaııı1 kflır )ıadlerinde satılan malların nakil murafı çu 
ve • n keyll~ bu lf.'IJJtlerdc di.ıkkin kiralannın çoklutu \"1!)°8 

htı -. dikil.ate alımıııotır. 
1 - llilll KorW1Dla kı-.nununun 31 inci mııddeslni.1 3 Ve ~ um. ı 

ralan lııaldlmlerıne llJ1inaden ve 2/ı3020 numaralı knrarnome muc bı 
fatura ...mttk mf'd•t11 i oldugundan l>ııtnn sebze ve meyva satıf ıJ: ı·ı 

hlldm taptan alış fatuı alarmı y< nıannda bulundurmaları ve teiıı;; s 
smda ~ri ı•ı.ıırıdır. 

"IWalrıda ycııulan azami :kiır hadleı i hAlden alış faturalarına 
heııab edDıecektir. 

1 - Civar btıh<;t:lerc'h-n toplanıp ta hilden geçirilmeden pi3~ 
taı.. ı ' ' ı. ve ~alar hAl toptan flyatlanna zam olunan klr ıuıı 
leri dpNJlnde aatılm~iı.t:ı <ılan Dk-lÜm\lm sebze ve mey\'a fiyatbı n an 
ha 1i1bek fiyatın saWrun;o... (5700) 

Orta - Lise bütün ikmal dersler 
Ottll - Tule buturı ıkmal ve bıtınne irnt.ibaıılarına tek vcJ a :ı~ 

2 - 1 - t ldillik p-upJarla ıwnduz ve gece de 4 lisanla h:uırlıyoı u.ı. ıt! 
1«c±f twl usulu tc-drilı ve muvaffaklyeUe tanınmış, (Çemberli 
tnrııftlf durağı 'k..'lr~-ımda Yabancı Dlller ve Riyaziye, kız - er\: t-k o 
Ju) bir lı&ç derste ınupilllft'iruAi gi~rir, Sınıfta kalmak korkusu .......... 

Müdür: ZIYA ÇETINKl\YA 

ve bütün Burdur hakkında bu ~ rikte .._. tııllnia. 
lımt.ıya ictlrakled milııasebetile veıli I •••••••••••• .. f ıtanbuJ 
Sadri Aka tarafından siyaeetimiz 'U! 1 
yurd korunması adlı bir konferans Ti y A TROLAR 1 vay ve 
verilmletir. 1 

Zilede konferans RAtlT R&ZA ~atroau ğünden: 

lstanbul Elektrik tradl bPlediyesi 
iıletmeleri umum müdürl~ 

Zile -- Bugün halkevi &alonunda Hailde Plllda ._..ber 
ve onı.inde toplanan binlerce halk •e auadlye ...,.. .... ...,nde 
köy muhtarlarile köylut.re dunya 5 Temmuz cmma -.n akpnu 
bidlaeleri karfl6ll'lda TurkiJıenin va- VELllllW fOCUÖU 
ziyeti ve alınan tedbirler hakkında Komeıll 1 ~ 
kaymakam ,.e perti baskanı t:ırafın- Heyet her - akpmı 
dan birer konferans veriJmi~ir. Bun-
dıın başka J)<lrti tarafından tc·rUb e- luadlye • ş...,.e ~ndedir 
dilen seri konferanslar da per~ıbe •••••••••••••• 
&imi.inden itıbaren muhtcU! koy mcr-
kederinde verilmege baılanııcak 'e 1 

bu suretle köylulenrniz muhlt-lı! 

memleket işleri uzerinde teıvire ça
lı§ılacaktır. 

lzmlrde aıcaklar 
tzmlr - Hava iki ıilndenberi f~u.la 

ııcak yapmaya b&f)amı~tır. Dün ter
mometre ıölgede otuz beli ıöster -
mi~. 

Sığınak 
Belediye nin-tme muva
f ık gayet uem ,...ıır. Ga

lata Tünel BiDar 8Dbk, Gül 
·han No. 13 Tel: 43801 

Dikim • • 
ışı 

ı - il~ Modeli '1351.50 lira tutan 
J .. kat .kapalı ;:,aka elbıse (Ceket, pantalon) 
m aıded palto (111rım astarlı) 

im aded şapka 
ı• bt .kruvaze elbl!e (ceket, yc!ek, pantalon) 
JIO aded palto <Tam a"tarlı) 
ICumqı idnr«e verilmek lızere dikim işi açık eksiltmeye kcınmııst 
ı - Mu,·:ıkk.1t temınat 5~1.36 liradır. 

S - btt-&o.lıl~mn ı.ım a:;ız verılın ·ktc olan :;:ırtmımeleri l ı ., 
malan ve kanun1 'Nıkaları ve muvakkat tcrnlnallarile ekıliltme ı; ınıı o 
11/"1/IMO salı gunıı • .. :ıt 15 de Metro han binasının bcJlnd katı 
naeka alan k~onda hazır bulunmaları. (5$39) 

Fiyat murakebe komisyonundan: 
4 Wumaralı iL1n : 

IJo en t a..... CalJar, Püri 
~-Gar. 

ll.WMAI llllııılk: Senfonik Jll'OI
... (JI.). 

dizinden yaralamıi, yaralının 
tedavisi yapılnı13, toför yakalan 
mıştır. 

Kan koca kavgası 
Beeilr.tqda Ortabahçe cadde

sinde 64 numaralı evde oturan 
Sürnri iJe kansı Zehra arasında 
çıkan kavgada Stlr6ri Zebranın 
beline tekme vurarak incitmiş, 
Zehra hastahaneye kaldınlarak 
tedavi altına almmıı, SOrftri ya
kalanarak tahkikata bqlanmış
tır. 

dise mahalline 8 tane bUyük ======:::!:=========================== 
llmlfaturn bırhtine dahil olan veya olmayan bilcftmle manilaUI 

tüccarlanmD skıklarının bılnmesıne komisyonumuzca lilzwn görülmu'I 
dutundmı 29 numnralı kararnamenin 8 ıncı m3ddesinin ba~ettigi • ıa 
1ete istinaden her nev1 manıfatuı a &1ok mavcudunun nüınuncl<'ı ile: 
likte l& ımtmuuı kad<ır mıntaka ücaret mildürlilğünde fiyat miirakııbe it lW ....,_ ..,. me1111eJı:et aat .,.. 

ıa.- -.Dl: ...... w Rumen ballr 
...... (Pi.). 
.. -.ık: •rsd .ıu halk havaları 
..... -..: Cuband (Pi.) ......... 
O'' ' . Y~ Cevdet Kaan. 

.... s-. 
Ol JW 
J ... ~ mt a1arı. ajans 

Wı11d. 
.. lıltbik: r..ı beJetl. -..s-.-. 
..- 1ıl9ııllc Oku7an - Badife 

..... A-. Tiran. 
IUIK.,.... 
il.il KAınUllM (Kad10 pzeteai). 
llAI Jılibik: BaQo salon orkes-

tır. ~ Necib Askın idare-..... ). . 
il.il llegıJelrtı& mt ayan, ajana 

.. , ırt-t. mut. e.bam - tahvilat, 
• 'b• - malı:ut banası (Fiyat). 
... lllblk: Cazband (Pl.). 
a11111.JO Yarmld program ve 

'• 1 

Yakalanan eroinciler 
İbrahim, Adnan, Nuri ve Arab 

Mehmed, Galatada, bir sokakta 
eroin ~kerken em.niyet memur
lan tarafından yakalanmışlar, 
üzerlerinde, büyük bir paket ero 
in, bir mikdar esrar ve eroin bu
laşıklı çakılar bulunmugtur. Bun 
Jar, eroini, sabıkalı eroin satıcı
sı olan Arab Mehmedin kendi • 
lerine tedarik ettiğini söylemiş
ler, hepsi birlikte adliyeye veril-

•i§lerdi. -

motör gönderilmi§t.ir. Kurtar-
ma işi ilerledikçe vapurun tek

As. Lisesi Md. den: Kulleli 
misyonu rdsliğine uıhrıren bıldırmelcrl rica olunur. (5701) nesinde zannedildiğinden fazla Kuleli, Maltepe. Bursa askeri Jıselerinin birinci -a.rtna istekli 

yara mevcut olduğu anlaşılmış • ve bütün girme şartla-rını haız olan namıtedlerin ııeçsne ... vıarı 10 tem
tır. Bu sebeble bu rahnelerin muz 1940 günü mezkOr lfficl,.rde ynpılacaktır. Namzedlerin eo ıeç ıo tem- ===============================::::::::;o 

muz ı940 sabahı saat Sf"ki1.de murf'kkebli kalemlerile ~hokka kakın- ıs• b ı D ft d ı v d 
kapatılma işi el'in bitmemiştir . lerile isbu liselerde bulunmaları ılim olunur. (224) (5890) tan u e er ar ıgın an : 
Münakalat Vekiletinin emriyle =========t============================== 
hadise mahalline giden tahkik .------------------~-----. 
:::. yann limanımıza dö•• - ı Devlet Demiryolları ilanları 1 

Alikadarlann fikirlerine gö- •--------------------------.... 
re vapur kaptanlannın kazada 
suçlu olduklan zannedilmekte -
dir. Tahkik heyeti buraya gel • 
dikten sonra vaziyet tamamen 
anlaşılacaktır. 

Hatay bayramına 
hazırhk 

Antakya - Türk ordusunun Ha -

Muhammen bedeli (1400) lıra olnn bir adcd elektrik mo46rlü sütunlu 
makkap tezgfıhı (25/7/1940} perşembe ıünu saat (15) • ..... Haydarpa
,ada Gar binası dahılindekl komisyon tarafınd:ın kapah ~ uaullle satın 

alınacaktır • 
Bu işe girmek istlyenlerın (l 05) liralık muvakkat teminat, kanunun 

tayin ettiği vesikalarla t.eklıfleıını ımırıtevi uırnarım a)'lll aGn saat (14) on 
dörde kadar komisyon Reı~ügmc vt'!'nıeleri ~ı.ımdır. 

Bu ite aid şartnameler kornısyondan parasız olarall dalı\ılmaktadır. 
(5517} 

taya ayak basdığının ikinci yıldüııil- =================================== 

()rtak6Jde Gazi Osmanpaşa orta okulu 
;:,anında kAin kayıkhanenın enkazı. 
Tophanede DJkimevı altında kain 435 
c:Hlkklndaki mezar ıaşları ve ta~ılık 

edevatı. 

htıı bedeli 

Lira 

bahçesi 
750 

numaralı 

alit ve 
80 

Usküdar Buyuk Çamlıc:ıda Sc<ller kahvehane-
sinin Oç sene mıiddeUe icarı. 250 senelik 

bedeli icarı 

Lira 

57 

57 

oO 

oO 

Yukand:ıki emvalın sntış ve icarı _açık arttırın.~ a konulmuştur. Arl 
ma Jl/'l/1940 perşembe tunu snat on dörtte Ddtcr .. rlık Milll E·. 1 . :al 
dilrJOt6nde toplanacak komısyonda ayrı ayn yapıla1.:uktır. 

Sabi bedelleri nakden ve peşindir. Taliblerın u akkat tenıın. ıla 

mü olan 5 tenunuzu kutbmak için 
Hatayın her tarafında fe-.kalfıde ha
zırlıklara başlanmı~tır. Bu mutlu ( 
gün lAyık olduğu ehemmiyeUe kut • 
laoacaktlr. 
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Salllbl: Ahmed Cemaleddln SARACOOLU 

Bronşitlere pek faydalıdır Nefriyat Müdürü: Macid ÇETtN ......... yer (Yenı S.bah 


