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Alman orduları Dünkerk önlerinde durduruld -
Dünkerk etrafında iki metre derinlikte geniş ~ir su barajı vücuda g tirildi 
kütle halinde hücum eden motörlü ·Alman kıtaatı imha ediliyor 

Fransız kuvvetleri Abbeville'in Almanların 40 Fırkasına karşı 
.---..-- a 

varoşlarını dün istirdat ettiler! Prioux ve Gort orduları tarihin en 
HOMANYANIN 
VAZiYETİ 

Liyejdeki Belçika koiordusu 
muharebeye 

Lcopold'un 
devam ediyor 

Kral korkunç muharebelerini yapıyor 
Balluınların •n i/11rl 

H •n ••nııi11 m•ml•lı•tİ 
olen Roman;ye. •ild/ı 
ba,ıntl• •imi' bir rıeal
y.tt• hatliHl•rİ lıarııl•
mı;y• he:ınrtlır; Bam• 
rafm•n, İMar ıııe t•ralılıl 
faaliy•tl•rln• ti• il• m 
.Ji;yor 

l'E5) omanya propaıı:anda 
~ Nezlll'etiııiıı da.etı ü-

zeriııe, dost nıemlt -
kette Ju~a bir seyahat yaparak 
ıiüıı. &eri ılönm~ bulunuyorum. 
ltumeD doetlal'ımız, beş ıı:ün için
•• bize daha ziyade türizm bakı- , 
-.odan enteresan yerler ve teY· 
iv ıı:österdiler. Bu arada, heye
tiıniziıı yarısı ıı:üzide doktorlar -
ılan mürekkep oldufu için, su 
tedavili müesseselerini de ziyal'et 
•tük. 

Adeta lnıtbakqı ıliyebllece;im 
ba seyahatin bıraktıi'ı unıumt 
ı.tiba ıudur: Romanya mes'ut ve 
men&iıı bir memlekettir. Yan4u 
fuıa seferber bir vaziyette oldu
iu halde, imar itlerini bırakma· 
JOJftır.,Yalnız payitaht Bükreıte 
ıleiil; memleketin her tarafında 
faaliyet devam ediyor. Gezip ıör
liüiümüs n yahut &eçtiiıimiz 
köylerde, kuaballll'da, ıehirler
ıı. büyük inpat var. BükreiİJI 
cehresi durmadan deiişiyor, ye
llileşiyor, &üzelleşiyor. Halbuki 
t aydır yüz binlerce kifi silah al
tındadır. Ayrıca Karol hattı de
llilen ve muhtemel taarruz isti
kametlerini müdafaa maksadile 
vücude getirilmiş olan tahkimat, 
luim miktarda işçilik, malze -
ine ve para yutmaktadır. Roman
Janıu 3000 kilometreye yakın o
lan hudutlarındaıı yalnız 557 ki
lometresi dost \"e müttefik dev
let olan Yugo.Javya ileclir; diğer
leri Sovyet Rusya, Jllacaristan ve 
Bulgaristan ı:-ibi hep Romanya -
dan toprak talepleri mevc.ut bu
lunan ıucm!eketlerledir. Rumen
ler, umumiyetle hir Alman taar
ruz.una ihLimal vcrnlİyor1ar. E"'a
ıen Almanya ile hemhudut de -
*ildirler. Ve Alman, anın istek
!erini yerine getiriyorlar. Balkan 
ıttifakı da Bulgaristana kar~ı bir 
ı:aranti tcxkil etti&"i gibi, Bul -
ı:aı-istanın yalnız ba~ına Roman
Yaya taarruzu ihtimali de yoktur. 
Macaristan da, bu büyük müca
dtlede, •Dimyata pirince gider
ken evdeki bulırurdan olmamak . 
\aziyetine düşmüstür. Fakat, h.iç 
1l'si çıknuyan Sovyet Rus3· anın 
llonıan:vaya iltihakını asla taııı
nıadıgı Besarabya hakkıudaki 
duşünceleri malum değildir. Bu
tıunıa berabçr Uomanyada, Sov-
) etlerin, Balbnlurın karı tıi:ı -
<ıı ısteınediği )·olunda bir kanaat 
•ardır. Yalnız ıtnlya, Yu}:oslav-
1a)·a tCta\. üı; ettfği takdirde, Sov· 
Yet Rusrnnın Jllaraı-istandan ve 
ltoınany.adan geçerek Yugoslav
Yllnın :vardımma koşması ihti -
~ali endişe U) andırınaktadır. 
~on günlerde, Itahanın Yugos-

Vyaya tetninat vermesi ve bu 
llJeınlekctın bir k.ı ım ihtiyatla -
ruu tcı·lıj:; etuıe~i, bu endişeyi, 

(A;·kası 3 uııcu saufc.da ı 
ABİDİN DAVER 

• .., 
emrıne ragmen 

Sima! ve Aisne - Somnıe cephesi ıd~kı ı·a: rtı gösteren harita .. 

ı 
Londra. 31 

SAAT: 13 (A.k) :--: Reu-
tt>r bıldırıyor: 

~------: Fransız ve 
İnl(iliz kıtaları, perşembe ııunu, 
Flandres'lerin ek.er noktasında 
bir seri dümdar harelkatı ile düş

manı tutıınuş, bütün Yser boyun
ca ve diğer noktalarda mevzii«-

rini muhafrıza etı:ı1is ve ·avaş 

surct:c gerileme lıarl'l·ctlerıni ic
ra e:vlemi.,.tir. 

Dunkerque, mükemmel suret
te duruyor. Müstahkem ordu -
Rıihın cenubu garbisine ve şima
li şarkisine doğru yapılan feye
zan elklüzlerin kapıları açıldıltın- ' 

1 Arkası 3 iin • 1 snııfıı.:la 1 

KORKUNÇ TANK MUHAREBELERi 
Bir İngiliz tankı on iki Alman 
tankını tahribe muvaffak oldu 

Motörlü Fransız kuvvetl.erind.en oir kıt'a ... 

Londra, 31 (A.A.) - Harelkiıt 
sahasında bulunan ve bir m-0tör
Jü Fransız kıtasını ziyaret eden 
Reuter Ajansının muhabiri 15 
gün içinde Fransız ve Alman tank 

1
- - 1 Paris, 31 
fra 1aız tebllil (A.A.) - 31 
----mayıs ak

şam tebliği: 
•Şimalde, kıtalanmız Dunker

que istikametindeki yürüyi4le
rirıe devam etmişlerdir. Bu kıta-

Jarı arasında bir 'kaç kere yapı
lan caroısmaları anlatmaktadır. 
:Su çarpışmalar ekseriya ın'Ünfe
it tanklar arasında yap~tır. 

(Arkası 3 üncü saııjada) 

attan bir kısmı düşmanın qay
t'etlerine raqmen donanma ve 
tayyarelerin himayesinde vaııur
!ara bimniye muvaffak olm~
tur. 

Som - Somme - üz ııde kay
( Ar_kası 3 üncU. saufa.da) 

Vaziyet 

Alman zayiatı h•rbin 
neticesine tesir 

edecektir 
re raıısarun ,imalinde in- '; l 
...- giliz Fransız kıtaatı - ' 

nııı t,lhliye ameliyatı l 
·ı devaa1 etn1cktcdir. Tabliye e- ı 
ı dilt>n!rrin n1iktarı ınalıinı ol-
:' ınaıu~ı..ıa beraber, bu nıikt~ırın 

1 ('C\ ~ ilk~ck oldugu ınuh.lkkak· 
1 tır. 

Şimdi ıniıttefik kuv\'etler, 
ın iida.Lıu hathnı sahilden u1u- , 
a~· yen n1esafede oJmak üzere : 
tııtmnktadırlar. Almanlar bir ! 

1 
çok defolar, İngilizlerin. firar 

1 . ettiklerini •·e bozulan Ingiliz 
1 ordusunu sahile doğru takibet-

tiklerini tekrar ettiler. \ 
Bu iddiaya verilecek eevap \ 

( , .e hakikat şudur: Bir ric'at 
( kadar müşkül harekatı askeri

)"C mevcut olamaz. Ric'at ha- ' 
reketlerini ikmal etmiş olan 
kıtaatın gemilere irkabı, sair 
herhangi harekatı harbiyeden 
daha fazla kabiliyet, disiplin 
ve cesarete ihti~·aç gö~teren a
meliyat demektir. 
Bütün hu harekatın açık plaj
larda gizlenmive veya Alman- ' 
ların mükemmel surette haber- \ 
dar olmalarına mani olınıya · 
imkan bırakmıyan şerait dai - ~ 
resinde yapılabilmekte olması jı 

nazarı itihare alınacak olursa ) 
intizaınsu:lıklar olmasına im -
kan bulunmadıiı anlaşılır. Bi
naenaleyh düşman önünde ka
çan bir İnailiz seferi kuvveti 

( Ar~.ası 3 iiıırü saııfurla ı 

*- --CEKOSLOVAKYAOA 
NUMAYISLER 
Franıada yaral nan 
Alman askerlerinin 
nakliyatı gizleniyor 

Londra, 31 (A.A.} - Fransa
nın ~alinde yaralanmış olan as
ater ve zabitanı taşımakta olan 
kafileler ırniktarının gittikce co
A:alarırk muhtelif Alman vjJiıyet
lerine gelmekte olduJ{u, bitaraf 
memleketlerden alınan haberler- ' 
den anlaşılmaktadır. 

(Arkası 3 iırıcü sayfada) 

Müttefiki er şiddetle mukavemet ediyor 
LONDRA, 31 (A.A.} - Reuter 

Ajansının askeri muhııbirı bil- ., 
diriyor· · 

<:imdi ~'landre.s'de faaliyette 
bulunan ve 40 fırka olarak tah -
min edilen Alman piyadesi ile 
Alınan motörlü fırkaları arasın
da mühim 'bir farı< gözetılmesi 
lAzımdır. 

Alman ordJSU z rlılı ve motör
lıü brkalar bakımından pek kuv
vetli ise ıie bu ora unun biiyiik bir 
kısmını •biJ~a~a 19 4 :>enesinde
ki gi'bı teşkiliıtlan~.rıhnış piyade 
ılctal.ırı teşkil etmektedir. 

Dcın baş . ~ · iki l:rih ili< taarrwı
dan ahsedı.mekte idi: Bu taar
duzlan .. an birincisi ~arktan ı:arbe 
Vieu port v~ Purnes 1Miluıme m 
de, iJdnri.si cenuptan Dünkerk'e 
dob'u yapılmıştır. Bunun hedefi 
tepeler silsilesini zaptetmekte idi. 
Yanılan ·bu iki hücum esasında 
m"Uıharebelerde inamlmıyacak bir 
vahşet l(Öl<;terümiştir. Almanlar 

Birinci Franm ordusu ıcumındanı Priotı.x, lngiliz ordu.'!1L 
kumandanı Gortla beraber .... 

(Arkası 3 İli.CÜ sayfada) 
~~- ~:....-------------------------~ 

GAY ft F 
ltalyan -Alman dostluğu müttefik kuv
vetlerin zayıflamasını temin ediyor 
/ngiliz. İtalyan müzakereleri kesildi. 1Vluso-

lini salı günü beganatia bulunacak 
ROMA, 31 (A.A.) - Stefani 

1.\ iansından: 
Giornale d'İtalia gazetesi mü

dürü Gayda, Marne mucizesinin 
bU< un tekerrür etmemekte ol
duğunu \azm8'ktacıır. Qünkü Vey
gand, Jaffre ııtbi İtalyan hudu
:iun<laki Fransız kuvvetlerine is
tinat edemez. 
İtalyanın hattı hareketi, müt

tefik krin ve bilhassa Fransızla
rın bir milvon ü~ yüz bin kl$ilik 
bir kuvvetinin İtalyan hududun
da ve Akdenizde muattar bir hal
de kalınası manas1nı tazammun 
etımektedir. 

Veygand, Soınnıe cephesindeki 
kıtaatı takviye etmek icin İtalya 
ve Libya hudutlarını boşalt1nı
·acağı "ihi Flandres cephesinde 
a\·bedilmis olan ve Fraııaız or
lusunun en iyi brkalarını teş

kil eden kuvvetlerin yerine tka-
( Sonu. 3 üncü ıayfa.da) Musolini Fqi.rt ıefleri cırCIB\nda .. 

MECLİS 
Dün umum müdür
lüklerin bütçe 1 eri 

kabul edildi 
Ankara, 31 (A. A} - B. M. 

Meclisi bugün Şemsettin G ünal
tayın başkanlıj!ında toplanarak 
devlet hava yolları, orm~n. "'·" 
kıf!ar ve hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlükleri 1940 vı
lı bütçelerini müzak~re ve ka
bul etmiştir. 

Bunlardan orman umum mü -
dürliı~ü bütcesinın heyeti umu
miyesi üzerinde söz alan hatip
ler oımıanlarda yapılmakta olan 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ispanya Cebelüttarıkı istiyor! 
-

Dahili harpte C mhuriyetçilerle Frankoya 
karşı çarpışan askerler silah altına al ıyor 

Cebelüttarıkı istemek ispanyanın hakkı imiş 
iY azısı 3 üncü sayfada) 
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BUGÜN BAZILARI, l\IÜTTEFİK IIÜKÜlHETLERİ, LAY-!Jd:LE e e ıge k".., • h ı· . amıra ı e e l a T tan ev r a 
HAZIRLAIDIADAN HARBE GiRMEKLE ITTIJIA:'1 EDIYOB- i -agıt ıt a ını . . • 
J.A.R .. ~ÖRÜNÜŞE NAZARAN BU!"A HÜKMETM.EAIEKTE nakledecek l _· tesrı edılıgor 
MUMKUN DEGIL ... FAKAT BU HARBIN DE SENELERCE DE- ) •• k b 
VA~~ ETMİYECBGİNİ.. VE 1918 DE TAHAKKUK EDEN NETİ; \ mura a e 
CE!liIN YINE AYNI SURETLE TEKEKRUK EYLEMIYECEGINI l<•sapl.ar "l·rLetı'nı'n L·m- ' 
KIDI TEMİN EDEBİLİR?.. "" '# ııı; ır; .. 
- --- - } onları kiralanmadı ~, Ticaret Vekaleti, 

Biiyiik harbe takaddüm ede• inde sebata karar vererek biiyiilı: 
günlerde, Avrupanııı biitiin si - bir faa!i~·etle işe &irişti, 
yasi ınah.fillerinde üzüutiilü bir * 
llava esiyordu. Ve artık biitiin Ağus1osua 6 ncı peqembe &ii-
diplomaUar, Avrnpayı kan ve a- nü. )eD..İ Harbiye Nazırı, salıa-
te'e boğacak olan müthiş bir hm saat altısında H:ırbiye Ne -
harbin pek yaklaşmış olduğuna zaretinin kap1sı111lan girdi. Kra-
kanaat getiriyorlardı. Fakat bu la (Yemin} etmek ve Harbiye 
felaketin g-ünü ve saati belli de- Nezareti mülıiirünü resmen tesel-
ğildi. Yine bn ıliplomallan!aa lüm eylemek için qıat 1 de (Bu-
bazıları, yaklasmış olan bu bü • kinglıam} sarayına gııi~ekti... 
yük afeti bir müddet daha oldu- Kiçner, bu iki saatini boş geçir-
ğu yerde durdurabilmek için bü- mek istemedi. Nezaretin büyük 
tün ga.vretlerini sarfetmelrteler- menrnı-lari:ı·Ie tanıştıktan soilra 
di. Ancak, bu fikirde olınıyan tek bunlada müzakere. e giı·i~tL Ve 
bir zat vardı ki, o da, (Lord Kiç- onlara açıkça şu fikrini ihsas et-
ncr) di. tı' Ord kt : - u, yo ur_. 

Lord Kiçner, y AZAN: Garitt lıir .,._ 

~::~~~~ 1 ZiYA ŞAKiR 1 St~:f~j 
O •ırada nıe•uniyetle Mısırdan kağıdı imza ettirmek istedi. hıç-
ayrılm,. İngiltereye miitevecci- ner, kıılemi hokka~·a batırdL Fa-
h, hareket etmişti. kat kalem o kadar fena idi ki, 

Lort Kiçner, İngiltere hükii - bir türlü imza~mı yazamadı. Bu-
melinw (Mısır) da (Fevkalade 11un üzerine Kiçııer: 
komiser) i idi. O sırada mezuııi- - .man Y arn oi.. Bu, ne Har-
yetle lılııurdan ıcyrılmış, İngil- biye NC',;uetil .. Ne onlusu ve ne 
tereye mii.teveceihen hareket et- de yazan bir kalemi var. 
mi~ti. Diye. nıırılda:1d1. 

Lord Kiçner, Avrupanın al - Kicner, (Ku; ,ei umumiye) 
tında kayuyan volkanı bilmiyor cetvellerini İ>!e i. ;\Iiio.teınlek.iıt 
değildi. Fakat o kısa scyıı.lıııtte, hariç olaıak üza-e, krali.}-etia m:ü-
tcmas ettiği. diploınasl mu.bit - dafaası ve kuvvci scfcri~e için, 
leııude o kadar n1Unalı sözler işit- elde ınevcut ol.ıa a_,kerin mec-
mış<ı ki, derhal bııııları bir ka- muıı. (GOO bin) lci. d~il ibaretti. 
çar kelime ile not defterine ge- Bu ku '\ Ln yar.ısı dJ, esaslı bir 
çirnııı, .. Ve lngiltereye geldi;;,i şekil.:Je f.a1.iın ,-e terbi:ı e gorme-
:&ara~n da, şahsi ~Uarıııa: ınJ ıı._ Bu kuvvetle, ....,,ı1 harbe 

- Harp, zannettiğimizden çek ı::ir'ltteltt:. -· 

l ~,;;·işti. Asıl bi.ın cihet ura:>ıdu ki, 
b acı lı.akilta.ti Fraıı5ad.a tla bi-Bazıları, Lord. KiÇllffİn bıı sin-

lıerin i kehanete atfetmi~lerdi. Fa- leoler az ıicgildi. Ve b1111dıon d.ı>-
bt daha basiretkir olanlar, hu la ., Fraıısa hiikıilrırti de, bü -
b<-~ Lıi< adamın göri4 ve seti,,le- yük bir endişe içınde idi ... An -
riue ıtimat ederek felil.cl "'1ati- cak f'raıısada tek ir ad:.ımm İn- 1 
ain çal.ıırasuu heklemhlerdi. giltereye ~ emniyet ve iti -

Saatin çalması, gecikmedi. Tek m.adı sarsılDUyordu. O da, (Ge-
lıir lmrşuıı, Avrupanm aHınıia i- neral Feş) ıfu. 
çin için ka) nıyıuı volkaw bütiiB. F laeaill ağır ve ...ıtia d.uraa 
'dehşe61r patlamıya kili geld.i. İngiliz milletinla loinlealHre şid-
B .;.ııun iUerine Lord Kiçner, :ı.r- defle silkintteğme .. Ve Lord Kiç
tı.k Mısıra dönemedi. Rica ve ıs- nerin, başladığı ~., büyük hir 
rarlarla, (Harbiye Nezareti) ma- nuıvafiakıyet göstereceğine o b-
kamma getirildi. olar hüyi)< hi.r kanaat besliyordu 

İnglltere Harbiye Nezareti ma- ki: 
kina'1m işletmek - zan ve tahnı.ia - Baa.a. bir İn~iliz neferi gön-
edildiği gibi - kolay bir i~ değil- ı' d.eriııiz. O, bııradaki harıı mey -
di. Lord Kirner, çok ağır bir va- danmın birinde can ~ersin. O za
zife denahde etmişti... İlk silih maıı, hiitiin Brita.aya ınilletiniıı 
patladıjı dakikadaA itilıaren, ka- sil.iilılarlllll sarılarak baı-av:ı o.asıl 
ca (Bii.1ük Brita.ııya) :rı IN)iik kOlituL.Janru ıöriirsii.rıiiz. • 
bir askeri ıi.evlet yapmak .. İ.ıa- Diyttrtht. 
naratorlt~~a zaf~ kazandıracak 
olaa si.Lalu, çok in~e lıesa:pla.rla 
kullanmak icap cdiyordn. Ha.hu
sus, müttefik Fransa hiiküıneti
ne derbal 6 piyade Ye Jııir mn
ri fırkası göndermek, soma da 
hv. fırkaları diğer fırkalarla 
tU:viye etmek liz1m ıreliyordıı. 

Halbaki • •-ana karlar heniiz 
büyük ve cilianşümnl bir harbin 1 
:.uhuruna ciddiyetle kanaat Jıa

..ı edilınemişti. Hatta, İnıparw -
torluğıııı 1llllUmi müdafaa pliııı.1 
bile hazır edilmemişti. Hele, as
kerin miktarını artırmak esaaı, hlc 
düşünülmemişti ... Eğer Lord Kiç
nerin yerinde bir başkasr olsaydı, 
hiç şiiploesiz ki, ı... .-niyet kar
şısııMla, B.arbi1e Nezareti sandal
yesini derhal terkederdi. Fakat 
Kiçner, bir taraftan İngiliz rnil
letiain metin S«iyeııine. lllç lıir 
kuvvetin lnramıyacağı azim ve 
aııetanetiAe dayandı.- Diğer ~ 
raftan da kendi enerjisine güven
di. Yalçın. bir kafa gihi, mevki- • 

Çok kere boş bulunup pet 1 
kırdığını, Hatiçe teyzPnin göz
lerini de ircrN< bakmasmdan an
h) ord . İtiraf da ediyortlu. Genç 
kız dediğin kendisi gibi değil, 
Pernn ı:ibi olurdu. Pervin haki
kat.,_ genç kızdı. 

Şe~ki:venin ıla.-etlilerinin çe
.(ıı Taşdelene de gelmişlenli, 
Bunların arasında iki tane de ba
yan vardı ki, onlarla Ayten ah
bap olmuştu. Bunlar kendisi gi
lti uçarı ınahlılklar~. 

- Peki amma Baha nereda 
kaldı! 

- Ancak gelir. 
Herkes otomobil ile gelmifti. 

Baha atla geleceğini söylemişti. 
Bir saat sonra göründü. Bakla 
kırı kısrağı ter ve köpük için • 
deydi. Küçük bir hendeğin öaün
te ayak llııriu. Balaa llerke5i.ıı 

* Kicaerip iınan1. IRr an hile 
sarsılmadı. E\'vela, sükunetle pla
nını hazırladı. (60 fıri<a) lık bir 
onlu yaratıııak i.çiu tedl>irler al
dı. Ve, harbin illr günlerindeki 
atak harel,ctlerile kazandığı mu
vaffak! etlerdea mai;rur .Maa Al
maaya, zafer aq"">ile ıwslo -
lıırken, Lord Kiçner telaşsız bir 
surette hazırlandı. Tam Alman
ların onlıaıa yorgun dii~te ar
tık asker membalan kurunııya 
haşladığı zaman, Büyiik Britan
vaya şeref veren ltir e.nlu ae7 -
dana çıkardı. 

Bugün bazıları, müttefik hii. -
lniın .. tıeri, lıiyikile luu:ırlaam.a -
dan harbe girmekle ittibaııı e4i -
)orlar. Görün~ aazatan huna 
hük:metmemekte m.ümkiiıı ııle -
ğiL. Fakat bu lıarbin de seneler
ce devam etmiytteğini.. Ve lU& 
ile tahaklruk .,...,. netkeaia yiae 
a;nıi sur etle iıekeniir e1ı..Q-e -
ceğiııi kim tenıin edebilir!_ 

alctığı.nı görünce Jıııy
\'anın münasebcts.i1.liğine kızdı ve 
siddctle kanıçtlanııya, mahmll2:
lamıya lı adı. Hay.-an inat et
tikçe, o vuruyordu. Nihayet Per
vin da,.._amadı: 

_ Yetişir artık, yazı.kar ı.ar
vanıı1 Diye seslendL. 

Baha attan indi: 
- Emredersiniz, fakat bir gün 

lrir hayvan veya bir insan terbi
yesini üzerinize alacak olursanız, 
kaJlıiııiz.i biraıı: iaha btılaştır -
nıanna tırvsi1e ederim. 

- Merak etmeyin, sırumda 
söz ,gerirmesini bilirim. 

Ba.b.a eğildi: 
- Ben lnıann ea eaalı delili· 

yiııı ! Dedi. 
Ve derhal işe koyuldu, yemek 

dağıtmıya başladı. Ayten hay.
llaJr&n anlUI ge · gitaıesiui seT-

Şehrimizde et naltli~iatı bu sa
bahtan itibaren Bcledıye tarafın
dan icra olunacaktır. Fakat, harp 
do lavı.sile Beledi) e Reisliği Av
rllJl"dan et nakil lt;om_ı."Otıları ile 
motöı leri getirtemediğinden ka
saplar şirkctinin vesaitini bir ay 
kira ilc kullanmak iste.ııriştir. 

}\,kat !~-~ar -ilı·keti cok yük-
5ek · r ~ira tal(•p ettiğinden key
fiyet rJü11 Belediye Daihıi Eı1ci..ı
nıeni tarafıno;n tetJtik olunmuş
tur. 

Netic~de; bu yü!ksck kira,ı·n 
verilmen·ıesi ve et nakil i~inin B0-
lediyenin kendi kamyunları ile 
yapılması ararlastırılmıştır. P.<>
ledive hevcti fennnive ıınüdürl'.
ğ"ü emrinıie bulunan çakıl, .kum 
• ·eya mDloz taşımı ya mahsus 
kam\cnlara hemen teıni:z cinl<-0-
lar kaplanıp oür'atle tadil oluna
caklardır. Bir yandan et nakl.i
vatı bu suretle Belediyenin ken
di vesaiti ile icra olunurken di-
1!-er taraftan ua A,·ruµaya yeni 
:J/e fil;)dern r!akliye vesaiti JBmar
lanacaktır. 

Vali b:~ün yeni bülçeyi 

getiriyor 
Da i!ıye \,\,bletiıocc taoıdik o

lunan Beledi ·e 'e vilavetiTr.izin 
venı V'.l b.:itcelo>rl bu ~ün Vali ve 
Bt!l:."":li e reı,i Lôtfı Kndar "~e : 

Bele tiye muhaoebecisi Muhtm- A- ı 
car tarafından şe!ırimize ,e,:etiri
leeektir. 
Bc--~~ıu, Eminönü ve Fatih ka

zalartrı:< •a da birer kaymakam ve 
J3e1"jive müdür muavinliih teş
kiline de hemen b~arulacaktır. 

Mf:TEFEKBİll. 

Ş< ~r mizdeki İtafyanfar 
çağrılmış değildir 

Dün bir ö!(le gazete.>i şehri

nıizrl01<:i İtalvanların İtalyaya "l\i!
nldıkl&.rnıı ve bunların 6 haziran
da hususi bir vapurla limammtz
dan hareke, edeceklerini razmış
tır. Halbuki bövle bir şe;" .-ok
tur. Yalnız her sene olduiiu ~ifa 
imtihanları biten İtalyan meıl<te
bi talebe ve -rofesörleri tatil tlo
la''ltSile İtalya \'a ıtideceklerdir. 
Fla'fadis bundan galettır. 

----<>-
VİLAYET 

Piyasayı mürakabe ko· 
misyonları bu hafta 

kuruluyor 

·ihtikarı önlen1ek \ 
'~ için birlik te~kiline , 
' 1 

karar verdi 
\ 

I'> Tiraret Veileti canı ve ki - : 
P;ıt ithalatının bir ka· büyük 'ı 
firrnauuı cliıı<le olduğunu ve 

' pi_ -asadaki ihtikarın ise gittik- ı 
çe genı~!ediğini görerek bu ' 
tüccarlar arasında rcsnıi bir \ 
birlik kurınıya ve bu birliği • 
mürakabeı>İ ve kontrolü altında 

J bulundurn11va karar vernıiş-
1 tir. Bu suretle züccaciye ve ki-
. glt ~htikür~ııı önü.ne geçile - l 
1 cektir. Uı•ı;inlerdc l>u busns - .' 
' ta b•r to l.autı ~·apılacaktır. İ 
/ Diğer taıaftan ithalit linı.i - 1 

. tel strketleriııin hepsi itha!iıt 
birlikleri haline koriul.ııuşlar- ; 
dır. &uniar btıgündcıı itibaren ; 
yeni selülde mesaiye başlıya- ) 
caklardır. Onümiizdeki hafta i- \ 

. çindc de hepsinin idare heyet- \ 
~!eri secile<cktir. ' "-,· - ~- _., 
Gümrüklerde 
yeni ka<:lrolar 

2\) müdür ve memur 
tekaüde sevı.edildi 
İstaJıll"ll gl>mrük basmiı<lürlü -

~iioiin ~eni sene bütcc ve kadro
ları ciün ak"'arn tebli~ edilmiştir. 
Hiznıetl ~rı 30 seneyi ~eçmi~ olan 
iki ınü 1Ür. iki müdür nıuavini. 
ve 16 ın~mur mecburi tekaü<llü
~e tıilıi tuLulmuşlar \'e bunlar
dan l.ı..ışalan yerler de tasarruf 
edilmi:;t.ir. Buralara 'başka me
mur alııınnı ,·ac:rktır. 
Di~er taraftan İnhisarlar, De

niz Yolları. Limanlar İşletmesi 
umu:ın müdürlüklerinin yeni se
ne kadro ve bütçeleri dün akşa
ma kadar '!elmemiştir. Bu idare
lerin memurları bu nizden :ı:m~ün 
maaşlanm ala.ınıvacakla.rd1r. 

--
İktısat Vekili dün şeh. 

rimize geldi 
İktısat ,·ekili Hüsnü Ça:kır dün 

Ankara<lan sehrimize gelmiş ve 
ö[tle"e !:adar Sümerbarrha meş
gul c 1muştur. Vekil bilhassa fab
rikalanla tatbik edilen fazla ın.... 
sai saatinin verdiği neticeleri 
tetkik edecektir. Vekil birkaç ıtün 
şehrimiz.de kalacaktır. 

ı<.üçük haberi r 
* İç ticaret umumi n:ıµdürü Ca
lıit di.ın Ankaradan şehrim.ize 
gem.iştir. Cahit öğleye kadar Ti
caret Vekaleti ba.şkontrolörlü -
ğcJı.cie me<;glll olmuştur. Şehri -
mizde bilhassa ilıtilkiir işi ~e • 
rinde tetkikler yaıpacaktır. * Son günlerde biraz di4en a1- 1 

tın yeniden fırlamış, dün 23,50 
kıuruşa çıkmıştır. 

vua ·.:tlenle ilı ikin süt'atle 
önlemek üzere fiyat müraıkabe
oi :komisyonları teşkil olunması 

hakkıı:tdaıiti karar Heyeti V e'kile
ee k""'11 olunmuş ve dün Re
fsiaıırnbur tarafından da tasclik 
edilmiştir. Mürakabe komisyon
ları bu hafta i<;inde şehrimizde 
ve diller yerlerde faalivete ge.;e
cekl.erdix. 

' * Bir Holan.da vapurile limanı -
mıza gelmiş olan 400 ton Belçika 

reı11 .... re... Her zaınan, her erkek 
tanıfıntian l>eietıildiiine emin el
duğııı içi-., lteraber huluaduğıı er
.kelder a.rasın.ı., mfrHzene te
minine gayret ederdi. Fabt bu
giia ilk llda müvır:zeneyi boz -
9.n.. Sade ve sade Baha ile meş
gal .WJL 

Baha da Aytene hayran olduğu
nu saklanı1)·a çalışınıyonl.n ar
tık, g9tderini Ayten<leu ayırmı
Y<R, kw.. gö;derile yiyecekmiş gi
bi hal<Q .... du. 

Ayten !WlVİ keten sade, düııı 
düz bir esvap giymişti. Kollan 
koltuk altlarına kadar açıktı. E
tekleri diz kapaklarınm üstün
deydi. Y eryfü:ünii n en güzel kol
ları ile en güzel bacaklarını teş
lı.ir eıliyımlu. Herkes sepetlerin 
ltaşına ~işmüş yemeleri ~ıka
ruk"" Ayten: 

- Ben de şişelere su .. ldııra
yım! Dedi. 

Baha: 
~ne beralH.r gid.elim de

d.i, ben siu yardım edeyim. 
- Amma suları ben elimle dol

duracağım. 

- Ben de sişeleri !aşırım. 
llemiıer cittiler. Bir aralık A.7-

demiri Belçi'._:ının i~al edilmesi 
ürerine enakları gelmediğinden 
çlkarılamıyordu. Dün Tkaret Ve
kileti afiladarlara ıbu demirle
rin ithaline müsaade olunmasını 
emretmiştir. 

ten sürçtü, Baha kolundau tuttu, 
IMınua üzeriue Ayten elini verdi. 
Suyun başına kadar el ele gitti
ler ... Orada, çeşmenin önünde bir 
sn loirikiııtisi vardı. Su doldıırıır
larken bu suya akisleri vıırm~ 
tn. Baha: j 

- Bakınız dedi, ıueıuba bizi 
~nladJ. 

Ayten güldü: 
- Sudan bir nişan. 
Baha gayet ciddı de\"am etti! 
- Sizi seviyoruıu ı\yten, deli-

"" sevi;o.ruru, gördüğüm güııdeıı
beri fı~ık oldum. 

A) ten gene güldü: 
- Trende değil mi?.. Sarsın

tılı .-e yorucu bi.r aşk! .. 
- Alay etmeyin. .. Mütemadi

yen: cSizi seviyoru1n:t sise deli
ce işıkım!> Diyeceğim, nihayet 
inanacaksınız. 

- Zaten ina.nıyorum. 
- Şu halde? .. Panlmıyorsu • 

DUZ ,ya? 
- Bilakis, çok lloşwna gidiy&G 

~Jeılİyorwa. 
Baha birdenbire irkildi. su dol

dıırmakta olan Ayteni.ıı kolun -
dan tuttuğ11 için, Ayteıı ıniive
zencslııi kaybetti: 

Bozuk asfaltlara ikişer 
iabaka katran döşenecek 

Belediye Daimi Encümeni dün
kü toplantısında yeni yolların 
sür'atle inşaatı için kararlar ver
mi.:,tir. Bu meyanda Halkalı ile 
Nalbant f'eşme•i ve Ha<lımköyü 
arasındah.i iltisaık yolu hemen ya
ı:ıılacaıkt1r. 

A"nca, Davutpaşa ile Topçu 
Atı ·kulu arasındaki yolun ya
pılması Seliımi Çeşme - .Maltepe 
asfalt ··olunun tamir olunması, 

Topkaoı - .Maltepe - Hal'kalı yer 
1unun yeni bir şekilde lıac;tan 
inşası. Me:obaha - SiliıhLaraga, Ku
,.i.i•kköv - Ran~i iltisak yolunun lı1-
ası. Üsküdar - Şile şosesinin 9, 

50, 70 ve 24 üncü kilometrele
rinin esaslı bi'r surette ta)niri de 
bu<!iin mıinakasaya çıkarılırakta
dır. 

D' 'er taraftan şehrimizin tek
mil sen tlerindeki wk bozulan 
asfalt yollara yeniden iki taba
ka, ac oozıı lon lara da birer taba
ka katran döşenmesi kararlaştı
rılmıstır. Bu iş <lün Dnin1i Encü

·men tarafından münakasaya çı
karıln-ı.ı~L' r. 

------0-----

T İCAR ET 

Dünkü ihracat 
Sen':'nlıı allı fazla ihracat re-

1· Jru d''n ,·apılmıştır. Muhtelif 
menıleKetlere ş .. nrimizrlen 5tô bin 
liral1k ihracat olrr.uştur. Bil -
ha= 330 bin liralı~< Almanvarn 
ve 128 bin liralık da Ce,, ·a,•a mal 
gönderilmiştir. Alr:1 anvava ~ön
deri!en mallar arasında 294 bin 
liralıd< tütün vardır. 

-·--'>---
ADLli'l~ 

Bayram yerinde patlıyan 
ta banca davası 

Yakup ad.nda ibiri hir bayram 
"Ünü Fati:hte Çırçmiaki bayram 
yerinde ç~mede elini yı.~-:aınak 
üzere cjnlmi.ş, bu sırada ca.k.eti -
nin üst ce'bindeki tOO:ıancası 1 ere 
d(işerek patlamış, ve çıkan kur
şun 8 yasında Sal:iohacidin adın
da ıbir çocuğun kafasma sapla
narak ölümüne sebep olmuştu. 

Yakubun ikinci asli .,-e cezadaki 
muhakemesi bitmiş. dikkafısi·zlik 
ve tedbirsizlikle ölüme sebEibi -
yet suçundan lbir sene hapse, 30 
lira ağır para cezası ve Saliııhad
dinin \·eiisine 100 lira tazminat 
ödemiye mahküm edilırni<ıtir. 

Tatlıcının katili 
Veznecilerde tatlıcı Abdülka

diri öldüren araıbacı Hacı Molla 
hak.kında dördüncü oorgu hakim
li"inde yapılan ta'bıkikat bitmiş 
ve maznun kasden katil su.çile 
ikinci ağır ceza mahkeme;;ine 
verilmistir. Yakında mu.hakeme<>i
ne başlana<:atır. 

Türkıüğe hakaretten 

bir sene yatacak 
Toı:>ka])lda tramvayın Mr.tar -

ırna yaıpmasına hiddetlenerek 
Tilrklüeii tahkir matıiyetiıl'd.e söz
ler söylediğinden ikinci ağır ce
za mahkemesine verilen Kemal 
Ki>.kçül suçu sıi>it old~an 1 
sene aiır baP6'! ve 22 lira para ce
zası ödep:ıiye mahkf.ım. edilmiş -
tir. 

- Di.kka ı ed.inD dedi, şişe dol
mak üzere, kırılmıa yeniden blıt
lamak lılıım. 

- Daha iyi YL 
Pen·iıı uzaktan seslendi: 
- Yanş ol Ayten düşecekııill.. 

DWıtüğün bir şey değil, susıız ka
lacağız, ba.<;ka sişe yok. 

- Bıırada şişe çok abla... Am
ma korkma, geliyorıım, 

Baba rica etti: 
- Yemekten soma şöyle biraz 

beraber dolaşalun olmaz mı? .. Si
zinle konuşmalıyım, 

Ayten cevap vermedi, yan gö•
le baktı, gülümsedi. Bu eda olur 
mu demekti veya olmazını? .. Pek 
belli değildi. Fakat Baha sanki 
colur. demekmiş gibi sevindi. 
Beş dakika bile sürmiyen bu 

sahne, ta nzaktan abl ıııın gö -
:ıü.nden açmanuştı. Raif de, bir 
taraftan söğüşün kesihnesine y-. 
dım ederken, bir taraftan da on
ları gözlemiş,, o ela Bahanın Ay
tene lü~mııııdaıı fazla sokuldu
iwı11 fıırketmilti. 

(Arkası txıı') 

Bugünden 
hakkında 

itibaren 
Defterdarlık 

tatbik edilecek zamlar 
dün tebligat yaptı 

Damga resmine yapılan zam
lar !YU~ünden itibaren tatbik edi
lecektir. Birçok evrakın damga 
resimlerine yıi;ııde elli nisbetinde 
zam yapılmıştır. Nisbi resimlere 
de ··üzde on zam yapılmıştır. Bu 
lıususta dün Defterdarlık tarafın
dan alaoka<larlara bir tebliğ .,,.,ıı
mıştır. Aoa~wa aynen koyduğu
muz bu teblfade damga resmi 
•llzxle elli nistetinde z::ım gören 
evrakın cin.:>lt:1ri va.ıtlmaktad1r: 
DEFTERDAltLIGIN TJIBLİGİ 

•132-1 sıı.ııııı k:a,.unun 11 inci 
maddesile ekleri ve tadilleri mu
cibince alınmakta olan maktu 
daınga resirnlert (ınezkilr mad· 
denin 38, 40, 46, 47, 49, 52, 58, 61, 
62, 66, 68, 7~ ı:e 9tl mcı numara
lannda ııazılı e-ı;rak ile Sulh mah
kemelerinde kullanılacak olan 
ve 3!1 ,, llCi.l 11..ıı~. arada rrı:ı.c.1i.deriç 

bulunan lıu.w .. si vekıiletnameler 
hariç olmak iı:ere) yüzde elli 
artttrılmı~tır. J(anun1.cn .13 üncü 
maddesinde ııazıtı evrakın dam
ga ı-c.»ııi de bu :amma tabidir. 

.Ayi kauun 3, 4, 5 ve 6 ncı fasıl
larıııda ııcrı:ılı evraktan alınmak
ta ola1ı nisbi rcsi-ınlere yüzde on 
zam editmistir. 
Danıga resinıleri arttırılan ev

rabn ba.,lıcalan şuıılardır: 
1 - Jier tı.'?Vi teahhütJ borç, 

kefalet, teminat. rehin ve yedi 
emin seneıleri n1ukarelename1er, 
fatu rala1·. ardinolar ve sair miite
da.ril t.•e ticari evrak ve senetler 
ve bunların bordroları borsa e
'llıirleri ve bor~a allş t,e satış be
ycınnamcleTi. fiat cetı:elleri, lo
kanta ve otellerin yiyecek ve içe
cek listeleri. 2 - Lise. muallim 
mektebi t'e yüksek mektep şeha
detna1ne re tasdiknameleri; 3 -
Depozito i!mülıabeTleri, makbuz 
ve ilıbamanıeıer, yolcu ve yolcu
lara ·malı sus e$ya biletleri, 4 -
İyi hi:nıet vesikaları ve tercü
meihal t•arak.aları, 5 - Ehlihibre 
ve vukuf. mümeyyiz ve muham
min raporları ı·e suretleri, keşif ve 
mua.1.1ene raporları, inşaata müte- ı 
allik resim, plô.n harita ve ketif 
deftel"leri .. prntesto ve ihtarna-

Kazanç vergi
si zamları 

Bugünden itibaren 
tatbike başlanıyor 
iBu sabahtan fübaren tatbik 

olunmasına baslanılan vergilere 
yeni zamlar yapılması hakkında
ki kanun mucibince ferağ vergi
leri de vüzde 10 - 50 nisbetin
de arttırılmış bulunmaktadır, 
Bevannarne veren 1 inci kısım 
nrÜ.kelleflerin >kazanç vergileri
ne ,.üzde 50 zam yapılmıştır. 
Gavri safi irat üzerinden vergi 
ye 'tabi esnafın kazanç vergileri
ne vaoılan zam ise yüzde 25 dir. 
Gündelik <!avri safi kazaneları 
üzerinden vergi verenlerin ka -
zanç vergileri )'ÜZde 10 nisbetiD
de arttırılmıştır. Bu zamlar yal
mz kazanc ver<1isine yapıl:mış t>-
11.ı'l buhran vergisine zam :vdk· 
ror. 

LİTVANYADA. 

ENDİŞE •• 

Bir gazetede Nanemolla l1l 
serlevhayı olrumwı: .. 

- Litvanyada en<fo;e arttı! 
Soma, bana şöyle dedi: 
- A, iki gözü.m, sor arka • 

_ılaştan dangi diyarda endiş4ı 
daha az ki! .. 

Ve .. İliive etti: 
- Hazret Necip Fnılın bia 

bili Peyami Safa tarafından 
taklit edildiği iddiasını sürdü
rüp gitmesi bile az bir endiş• 
ııin mi ifadesidir?. 

SICAKLAR 

ARTTIKÇA 

Avrnpa harbi bütün şiddeti 
ile devam ediyor. Belki birkag 
güıı içinde yeni bir hedef vo 
safhaya da giı-nıiş bulunacak. 
Nanemolla da bunu düşiinmüt 
olacak ki: 

- Bre Şekip, harbin gfuıeş
teki lekelerden olduğu söyle
niyordu. Halbuki, iki güııdür 
bizzat ve binııefse güneş de 
insanlar üzeriıwde kaV1lrueu 
sıcakları ile müessir olmıya 

melerle cevapları ve suretleri, 6 -
ilmühaberler, tasdikname, şaha
detname, hüviyet varakaları, e
tibba raporları, tah'.il raporları, 
ödünç para verme i§lerine ait ve
ırika!a.r, 7 - Bilıinçolar, me~• 
ve mahreç şalıadetnameleri, pa
saportlar, 8 - Her nevi ruhsatna
meler ve ruhsat ve iinvan tezke
releri, alameti farika ilmu.haber
leri, tlıtisas vesikaları, sertij'ika
lcır ve bunlara yazılacak şerhler, 
9 - He,. nevi ilanlar, levhalar, 
programlar, kataloğlar, ~yrü.se
fer tarifeleri, sirküler ve takvim
le, 10 - Resmi ve hususi daire 
ve miiesseseler, alelumum ticaret-
haneler, cemiyet ve klüpler ıne
mur ve müstahdemlerile miite
kaid, dul ve 11etimlerin her nevi 
isti/ık aklarına ait bordro la,. "" 
senetler, 11 - Tasarruf senetle
ri ve feraij ve inti1cal zabıtname
leri. tereke t'e taksimi vera.,et ı>a
raka veya defterleri, hibe, ııa~"i
yetııame ve ölüme bağlı tasarrıı.f'
lar ve her nevi ihale kararları, 
12 - Biletle girilen eğlence ve 
tema,a ııe-r!e?·inin dtıhulirıe bilet
leri, 13 - Hiikt1met dairelerine 
ibrazında ibrıız pıılıma tıibi olan 
evrak ile hiilasa. suret ve ter
cümeleri ve resnı.e tdbi bil'ıımu.nı 
evrakın resmi daırele-re ibraz o
lunac.. · hw.ıisa t•e tercfüneleri, 
Bir kuruştan aşağı olan kesirle1' 
bir kuruşa iblô.ğ edilecektir.• 

1500 liralık yüzüğün 
macerası 

E.9ki İstan'bul kumandanı mü
tekait general Saliılıattin Adilin 
refikası Siret 1500 lira kıyrnetın
deki yüzüğünü çantasından dü ·· 
şürmüış ve zalbıtaca yaıpılan tah
ki.kat neticesinde bunun Beşik -
taş tramvay depı;un.da ııüPüı"ü
cü Sait tarafıntlan ll:ıulunduğıı 
ve iç bedestende .lruyumcıı Sa • 
dıka -satılrlığı aıılaışılınıştı. Yü
zük istirdat ve salhibine iade e
dilmiştir. Sai t hakkın<ia takibat 
yapılmaktadır. 

Otobüs ve tak
si Ücretleri 

Belediye 
zammı 

yüzde beş 

kabul etti 
Şehrimi>ıde işliyen otobüs ve 

otomobillerin nakil fu:retleriıt• 

zam --apılınası hakkında ~oföc

ler cemiyeti tarafından BeJedive
~ --aı:nlan rnüracaa tlar tetkik o
lunmustur. Benzin fiyatlarınıtı 

~ahalıla.<mıası. roförlerin bu roiı
racaatını muhakkak kılıdı~ıncJ:all 
Belediye otdbüs ve taksi ücretle
rine yüzde ,beş nisbetinde bir z;ıaJI 
yaııı!masını esas itibarile kaıblll 
etmiştir. 

Kevfiyet buııün Aıııkaradan d& 
necelk olan Vali ve Belediye re
isi Llıtfi Kırdar tarafından tet-
ltik olunacaktır. 

J-.ladı.. 
Dedi ve.. ilave etti! 
- Actba harpteu öteye gli

nesin insanlara daha ne azd" 
\iği olabilir ki? •• 
İHTİKAR ALDI 

YÜRÜDtİ

.NanelllDlla, bir ltıı vadisia 
serlevhastllll dayanarak: 

- İhtikar aldı yürüdü.. 
Ded.i. Ve .. ilave etti:. . 
- ihtikarın alıp yüriinıesı. 

demek, asıl hüviyet ve ifadesi· 
ne irca edildikte keselerin di
bi çıktı demektir ki, kafir şet 
gayya kuyusııııdan da beter • 
tir. Ralıbim, dipsiz kese, bof 
ambarı kimseye göstermiye~ 

HA&BİN 

SİRAYETİ 

Biziın Hllmit Nııri lrn:ıak 
•Siyasi vaziyet. sütunnnda: 

- Harbin sirayeti faydah 
ıleğildir. 

Dioyr. Nanemolla, dün gül• 
rek kulağıma şııııu söyledi: 

- Söyle _ona., Kendisi f~t· 
d.ah mı ki, sirayeti olımn2:;..w 

A. Ş1!4V" 
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E~~ l~d l[~]ll[~l~Ili ":~ ~![§1111'.-/ ~-e~S-~-;-.~--~-~--~:-, tı i ~~~~~l~.b~~ 
l 1 C b l Balkanlarda olduin gibi Ko - lelııetiııizde iliıa etmenizi siz -

Siyasi 
va~ayet 

Sovyetler "rliği Alman Orduları Dünker ~panya . e_ e - ~:ı!~:dAlınaııogr_· u y~aptığ~:"1! ::ıu=u:ı:~~::D~:r~:..~.:. :;:ı.::.:·:~ bu arzu•• 

l tt k t Hadiselerin durmadan değişmeııi, uu yerine geürmeyi bir vazife -- . d D d ld u arı ı ıs ıyor yik esnasında ordusunda mü - b .. han.yı daha ağırlaştırmakta- acldederken soydaşlarımı:un 11.o-

ve Balkenla 

o 1 him miktarda mevcut ola.a mo- dır muyada gördükleri i,yi --n e r 1 n e ur uru u A=~::~f;, ~~~ 01!: ::r:::.y=~~~ J;.~~ıar.:;_ Bumen dostlanmızm Ttirki - leye mukabil, başka bir meınle -
YAZAN: B. NURİ JRMAJ[ ·-- -

A lmanya devletinin as
keri sevklll.ceyş lı.eole

Iini, siyasi gayesini, 11 ( B•ştarafı 1 inc_i $aııfada) 1 
danberi ;o o-eHvesı yük>;elrnış e>l
duğundan, halen muessir bir ma
hiyet alnıl.$tır. - -- --ı Dunkerque 

SAAT: 14 etrafındaki mın·ı 
takaların ba
taklık halıne ge

tırilmı.ş olması keyfiyeti haıd<ın
da Fransız abkeri ıalıfilleriuıde 
şu tdtsiliıJ \ erilmcktcdir: . 

.tlu tedb.iı:in müessir bir mahı
yet alabılrnesi içj,n bir kaç glln 
geçmesı ıc-.ıhediyordu. Arazinin 
tank ve pivade ) ürüyüşlerine bir 
mani tcşlcl edebilmesi için, su
Y·un iyice topra~a geçmiş olma
sı Llz.ıındır.' Bu vaziyet b111<ün 
vücut bulmu.ştur. 

Dunkerque'in cellll1bu garbisin
de \"C Gra ;·clines ci ı•arında ki mın
tar....uı..n heyeti umumi yesi, Saint -
Omer"e kadar muazz<>m bir ba
t«klıık olmuştur. Şimali garbi 
nwıtakasında su hattı, y »Cr va
disi boyunca. 3 - 5 kilometre bir 
genişlik üzerinde, Nieu partdan 
Y pces'e kadar gitmektedir. 
Şunal müttefik ord.ularına men

sup bir çak askerler, İngilterenin 
ceııu.bu şarıki sahillerinde bir li
manda karaya ~ıkarılmı.ş ve da
hile doğru sevkolunrnuştur. Bu 
askerle<-in ıni.:<tarı., bildiı:ildi.iti
ne göre, binlercedir. Bunların bir 
kısmı üzerinde hafif yaralar gö
züküvordu. Yüzler ekseriyetle ye
m U:aş edilmişti. İçlerinde bir 
kaç ~üık sakallı olan da vardı. 
Halk. askerleri evvela sükut ile 
karo;ılamış, sonra, Flandreslerden 
gen dönenlerin el işaretlcı·ine ce
va.p vererek şitldetle alk.ı.ş!amış
tı. 

1 SAAT: 15 
j Müttefik kı
l tal.arın sahile 
~ ~u geri çe
. kl1mesi devam 

eıımektedir. iXi fU1ka şi:mdıden 
Dunkerque'e gekniştir. 

Flandres'lercie Belçika l<ıtaab. 
e-1' an ~poşma.ktadır. Hareıltata 
iştiraık eden kıtaatm 'IJUktan şiın
diye kadar tesbit edilememiştir. 

Paris, 3J. 

SAAT: 16 ~s!.t-1:1~ 
bildiriyor: Ge

neral Prioukıı ordusunun mühim 
cüııütamları Dunkerque müstah
kem oıxiugiıılu dahiline vasıl ol 
muştur. Sair mühim cüzütam
lar da kendilerine yol açmak için 
müeadele etmektedirler. 

Yaralıların nakli mfuait bir 
şekilde ae\"arn etmektedır. Müte
mıı.diyen hücum eden müttefiık 
harµ gemileri ve tayyareleri Dun
kerque'i müessir sw·ette müda
faa etmektedirler. Dümdar mu
harcıbeleri yapan k:ıtalarının ara
sında ka1mış olan general Prie>
uks'nıın i'ıikibeti henüz malüm 
deı:ıldır. Generalin esir edil
di~ine dair tıir Alınan menbam
dan verilen haber ne te;id ne de 
tekzip edilmektedir. 

Havas A.ian
AAT : 17 Si askeri va-zi -

yet lıaicl<ında ----·< ı;u mahlmatı ver 
lllektedir: 

Kıtaat, hemen tamamen sular 
ile çevril~ bulunan yalnız Dun
kerque ınüstalikem orou~
da değil, Yser kanalının gar
hin<le de kuvvetli ·bir surette mu
kavemet etmektedir. 

Ordunun mü.hmı cüriitamlarJ. 
~ts des Flandres b.attuıı ııe
çe,·ek em.niyete J!irmiye muvaf
fak olmuşlardır. Mont Camel'i 
işgal etmekte olım Alma.nlar, b11 
mevkie şiddetli hücumlıır yap
nııya devam ederok ilk cüzütaın
lanın Mont de Caus!!e8 m""·kiine 
'kadar ileri sür:ınelnedirler. 

1
SAAT:18 ı~: 

men Priou'ks, 
·------1 ordusunun b,ir 
ikinci kısmı dağlık arazi mınta
lta:·na ~ '11e bu nnntakada 
'kendisine w geeit açmr;a çalış
nı..ı.t<>dır. El' an mühim cüı:ü
taın lar illtiva eden bu ordllllilll 
bakiyesi. biraz arkada mücade
leve devMn etmektedir. 
Dunkcrcıue'de hava müdafaa 

~ilbatı, yaralıların ve müstah
"""1 ordu!!"iihın 'bilfmaı-e müda 
f.aas.ı .i.çin lizım oimm1111 lı:ıtaa
tı;ı irıkap aıııeliyesile. i- ve sıh
hi_ malzeme ihraç ameliyelerinl, 
tıı-iifit bir surette korumaktadır. 
--ı Sommede val

AAT : 19 nız mahalli a- • 
1 melivelerle lro-·--1 lavlıkla def("di

ı.,., l<ücü1ı: Alman mukabil taar-
1'.lt>.lan olmuştur. 

ArJıOnnl!de oldııJt~a ~iddetü bir 

topçu a~nden sonra Almanla
rın ilel'i sürdükleri nıüfre...ler 
geri püskürtülmWıtıür. 

SAAT. 20 Sl saat 20 de,.... 

1 

Havas Ajan-

• lkerl harekit 
ı------ hgkl!nnda şu 
mal Uıınatı ver.ıneıktedir: 

Şimalde vaziyette bir vehamet 
kaydedilmemiştir. Fillıakiıka Pri
ouks -Ordusunun mühim bir kJJr 
mının vaziyeti kritik kalmakta 
berdevam.dır. Fakat öyle görü
lüyor ki, şarktaki harekat kQr
hılabileceiı;i kadar aleyhte inki
şaf etmemektedir. 

Dunkerque müsahkem ordu
.gafa, bir kaç kilometre imtidat 
eden ramurlu sularla tamamen i
hata edilmi.:; bir nevi kale man
zarasını almış. buraya vasıl ol
makta bulunan bütün yollar da 
kuvvetli surette tubulmuş bulun
maktadır. Taarruı:un cenubu 
garbi yüzüne karsı ,gelen deniz, 
sular altında kalan mıntakanın 
kenarlarında ,gelip durmuştur. Şi
mali şarki yüzünde düşman müs
talıkem ordLLgatıın müdafaa mev
kilerine vasi! olmuştur. 

SAAT: 21 
Müttefik kı

taat Y ser yaki
ninde çarpış -

------• maktadır. Monts 
de Flandes bölgesinde, Dunker -
q.ue'e varmıya çalışmakta olan 
Priouks ordusunun bir kısım, 
N" aQ.<>leon muharebelerinin kla
sik manevra usullerine müraca
at etmektedir: Murnbba t~şkil 
ederek ric'at yürüyfu;ü yapıyor. 
Faik.at bu suretle carpışan mu
haripler bir kaç alaydan mü -
re\<kep değil, cepheleri cihatıer
baava varan on binleree adamdan 
mütesekkil loütlelerden mürek
kep bulunuyor. Bu kıtaat müs
tahi,em ordugiilıa varınca bun
ların başka muharebe bö4!!!le
rine gönderilmesi l:iz.ım gelecek
tir. 

1 Dunkerque, 

SAAT 22 ı 
il-onun mü-ıahe-

: reti sayesinde 
mükemmel bir 

:;:e!kilde mu.kaveınet etmektedir. 
Dunkerque müstahkem ordu

attan bir kısmı tahliye edilmiş 
bulunuyor. Tuğyanlar beklenilen 
tesiri yaumıştır. Son saatler zar
fında binlerce ton su memlekete 
yürümüştür. Suyun derinli.~i 50 
santimetre ile iki me! 0 o cısın
dad1r ve bütün bir bölgeyi Al
man nivadesile motörlü kttaları
na kapamaktadır. 

1 Müttefik 

ISAAT:22,30'. ~r~!;~iu~ 
ferinden mu -

ayyen bir mesafede müdafaa et
tikleri hat C<ıroırne hattı is.mini 
al.ınJ.>tır. Bu islın 1818 de İspan
yada yapılan harbe telmih 0\a
rak verilnıi$tir. 

O zaman İnaiJiL alaylanrun 
ekserisini i:J:.Caba imkan !veren 
dii.şman dümdar muharebeleı"in
de ook ağır surette v~ralanan 
Sir John Moore'un kumandası 
altındaki İnıı:iliz kuv,·etıerinln 
nı.e:;hur rk'at hareketi Coı~ne 
de tama.mlaıınuşlı. 

Fransu kı
taatı iki gün 
dev;ım eden ha
r kat neticesin. 

de ANıeville ,,ehrinin 'V'8I'OŞlarını 
istirdat etmişlerdir. 

( Havas Ajan-

ı sı, Dün~rk.· et
rafındaki tuğ -
rnların şımdi 

vasati 45 kibnetre 'bir derinlii!i 
Jı.;,nJad,ı<ını ve 'buna bina.en D•in
keı·.k müst·ıhkeın kampına kar~ 
hiQbır hücwn kaydedilmeaiğini 
bildirmektedir. 

! ••h•qa karfı ! ~t'a;:1~;1-c::= ~ika ma.lı!il -
le.rinde, Llyej bölgesinde bulu -
nan kıtaata kumanda eden gene
rııl Del<rııhe'nin !dııresinde'ıo. ioo-·- ~ __ .. _____ ·--
lorcıunun Leopolda itaat elmiye
rek general Blanchar<lın emri al
tına girdiı"!i bildirilmektedir. 

Diğe_r taraftan Belçika Milli 
Miıdafaa Nazırı General Deniz i
ki ay zarfında muharebeye a -
made bir orduya malik olacağuıt 
ümit evlemelttedir. 

Takriben 1,700,000 Belçikalı 
mülteci ile Belçikada.lı:i otıomo -
hillerin dörtte üçü hô.Jen Fran -
sada bulunmaktadır. 
PARİS, 31 (AA.) - Y<.ı.rm ree

mi gazetede çıkacak C>lan bir !ka
rarname. BelçiJ<a kxalı Leopoldu, 
LeJ\'Ön dönör nişanını tıamil. o
lanlar füt.esinden cıkaıatuktaoır. 

lba gazetesinde neşrettiği bir ya- him zayiattan sonra Alman - ~ye olaul"di itima8" !!"1"1b b~yiikİngil-y• dkeett:_:a..:,:::'.. ~17i•..,.•ir ı=.! 
z.ıda diyor ki: !arın motörlü vasıtalar bakı - .... vvet ı r. at..., uguıı, • ---·-- -

+--- _,_ ._ - "'-ansad- ..nr--'- T"~'-' ve medeniyetten •ok uzak bir ... pauya Cebelü«ar ...... istiyor. ınından iistünliikleriai muha- =., n .-x ~'"""'· _..,_ • 
· b" · t nl yeye ~iveui7odu. Sön- sMlıık, hareket oldıaii;uau h&lırlamaktaa lngilizler, ı ır tıcare a aşması. {aza edemiyecekleri ve yakın _, 
..ı.cte ve birıkaç milyon Ingiliz li- bir istikbalde ı.-- taliinin vefakiır, ve taab.biitlıırine riayei- kend'..,izi •lannyorn. Tazyik _. 

kl ---' h ~.. 1 kir olan Türk devlet ve milleti- taLa fena bir bayat g~en bu rası borç verme e ar .. uu.aıa er müttefikler lehine döneceii 
şevin halledikliğini san~orlar. tabiidir. ai, en sağlam dost - müttefik irkleri kurtarmak Tiirkiye 

İ'ı!panya çok daha fazlasını, Ce- •11--------------•: olarak taruyoı·lar. Cnmhmiyetiııin en miütim vazi-
belüttanlo. isti:\'(lr. İtalya ile arad.alı..i ırki rabıta ve felerinden biridir. 

Ceıbelüttarık üzerinde ispan • Almanların 40 ita1yaıwı Romanya ile hi(.hir ih- u- u., 1tonıan:J11. J.ugiin, Bal-
-'bavrag· ından ·"•• ka lbir bay- tiliifı mevcut olmaması yüzün - kanlıu-111 en ileri, .,.. ze!lj(İn mem-
:; da'l,galanmam~ır. den İtalyan - Rumen miinase - leketiıliz. S. JK. Kral .ilr.iaci Kare!, 
C...__,u··ttarık h•k'-·-daki '-· iti- fırkasına karşı betleri de dostanedir. İtalyaıım, Bo-nyayı, Avnıpa .loarbiae ve 

1~7z.İiğimiz b~ü~ü ~hl İ9- Almanyaya karşı değihıe de ~ bn harbıia tqkil etüıP ti.alnô teh-
tisrnar ederek ortaya sürülnıiİll (Ba.ştarafı ı inci ""yfada) kat Sovyet Rusyaya karşı, Ro - Iikeye ratmen, ilerleme yolun-
olmadığı gibi İngilterenin Kale- sık saflar halinde hücum etmiş _ manyaya müzaheret edeceği ü - tla yürütme.!< ve taııoami)·etini 
den d•=dug"u '--•!ba se•len'le de 1 k b"'•'"'""" · t - mit edilmektedir. Fakat, aylar- muhafaza etmek için elinden ge-- , '"'""" - er ve pe ı uJ ~ zayıa a ugra-
hidbir alakası yoktur. İngiltere mışlardır. danberi mütemadiyen l(iinden gü- lem yapmaktadır. Bunıea ordu -
bize ait olduğunu kendisinin de Al:manlarm büyük hir muka- ne, hattil saatten saate değişen s.ı, silih başına etıni,ş, yurdunu 
lbilıdi'7i obir şeyi ele ait •bir hare- h politika havası içinde yarın ne o- ve barışı muhafaza için bekli -
.ketle iade edecek midir? vemetle karşılaı;açaklarını esap lacaOını bilmek mümkün değil- yor. Bütün Balkan devletleri gi-

etmediklerine ve hakiki bir mu- dir. Bir gece sulh içinde yatıp iti Roıuanyall.lll da, bu kanlı ba-
MADRİD, 31 (A.A.) - İspan- harebeden ziyade kıolay 'bir mu- sa...,,leyin harp içinde 11yanmak direye süriiklcaıuemesini teinen-

va Harbiye Nazırı General Va- zafferiyet ümit ettiklerine dair ihtimııli asla gözden uzak tutul- ni ederiz, 
lera, istirdat edilen mıntakalar - !bazı deliller vardır. Suların salı.- mamaktadır. Muhtelif komltlıle-
dalıi 36-37 sınıflarına mensup, ya- verilmesi sayesinde Dünkerk et- ao.nların ve birbiriae zıt menfaat 
ni, vaktile Cumhuriyetçi ordu rafındaki cephe daralmıştır. Müt- ce"e.vanlarır, 111 Balkanlarda sta-
saflarında calışmı<i gc~lerin sıi- tefikler simdi kendilerini dal'a iyi üil..oyu \'e banşı koruyDcağı ü _ 
ltıh altına alınması hakJundaki müdafaa edecek ibir vaziyete gel- midi de varsa da, Roına11ya, nıil-
emirnameyi imzalamıştır. rnişlerdir. İngiliz tayyarecileri - li müdafaa tedbirlerini gittikçe 

Gayda Fransayı 
tehdit ediyor 

( Bıv;tarafı 1 incı sayfada) 

me etmek üı.ere huralardan asker 
ifrazına da muktedir değildir. 

Fransaya göndermi:; olduğu he
veti seferivesini ka\obetnıiş ve 
kendi memleketinin istilii.ya uğ -
raınası tehlikesine maruz bula-
nan İngiltereve gelince, o da Mı
sır, Filistin ve Sı'.ıdan'da tahaş
süt etmiş olan a&.erlerini geri 
alamı,•acağı, gibi deniz kuvvet
lerinin tevzii isinde de tadilat ya
namaz. Bütün bunlar, haklki Al
man - 1te•van tesanüdünün ilk 
manalı vnıalarıdır. İtalyanın Av
runa kırvvetleri çerci vesinde ve 
harbin mukadderatı dahiline gi
ren rolü, harp meydanı haricın
de Al:deniu!e bu bir milyon üç 
yüz bin ki~iılin ve mühim Fran
~ - İn<?iliz deniz kuvvetlerinin 
ahl bir hak!e kalması ile kendini 
göstermektedir. 

Giornale d'İtalia gazetesi11in 
dıroktörü. netice olaraık bütün 
bu neticelerden Fransanın ken
disine itap etmesi lazıım gelmek
te olduıl'unu yazmaktadır. 

Zira italvada olup bitmekte o
lan <Pvler. müttefikler tarafıı1-
dan Vcrsavda İtaly:ınm zarar ·" 
irtikıi.o edilınis olan ihanetin \"e 
hamin arefesine !::>dar Paris ve 
Londra tarafından Rorıca~·a kar
şı takip edilmiş -Olan .>iyasetin ne
ticesidir. 

BERN, 31 (A.A.) - Corıiere 
Deltkino .gazetesin~ Romadan bil
dirildiğine göre, politik tHahafile 
nazaran sıelecck salı günü büyük 
naz1rlar ıtneclisi 1Y1usolinin ıiya
seti altında toplanarak. beynel
milel durum ve İtalvanın alaca
aı vazivet hakkında Duçenin ya
nacağı beyanatı sureti n1ahsusa
da tebkiJ< ed~cektir. Romada do
lasan şavialara ~öre. hu meclis
ten bir sureti hal kararı çıka
caktır. 

Londra, 31 (A.A.) - İtalya ge
cen hafta prensip itibarile kabul 
etmis olmasına rağ'men 28 <rnayll>
ta ticari ke>ntrol anlasması mü
zakerelerini inkıta.a uğratmıı;tır. 

nin bomba ınanlaları ile ric'ati artırmaktadır. Kösten.ceyi Biik -
himaye etmeleri heı1kesin ta ;di- reşe bağlı)·aıı demiryolunwı Tu-
rini cellbetmiştir. Almanların e- na üzerinden geçtiği köprülerin 
sir aldıklarını iddia ettikleri 'bi- etrafında geniş bir rnıntaka tab-
riııci Fransız ordusunwı kuman- kim edilwektedir. Tren buradan 
danı general Prioux daha şimdi geçerken, yarını saat kadar bir 
ölmez bir nanı kazaımııştır. Belçi- müddet pencerelerin oerdeleri 
ka orciusunun teslim olması üze- sıın sıkı kaııanarak yoll:uların dı
rine vaziyet ümitsiz tıir şekil al- şarıva bakması menedilınekte -
.ınıştL Fakat general yenilmez bir dir. Bütün mühim istasyonlara 
cesaret ve azimle harekete geç- bataryalar yerleştirilmiştir. Bük-
~tir. Ordusunun bakiyesinin reş civanndaki telsiz merke:r;Jeri, 
hiç zayiat vermeden Dünkerk'e süngü takar•k silfilı çatmış aske-
gelebilmcsi generalin teşkilatçı ri kıt'aların muhafazası altında-
ve şef sıfatile istisnai meziyetle- dır. Memlekette fotoğraf çekmek 
re malik olduğunu göstermekte- ve hudutlardan içeri fotoğraf ma-
dir. Bu kadar büyük bir cesaret- kinesi sokmak yasaktır; ancak bu-
le karşılanan hezimet bir felaket susi müsaadesi olanlar resim çe-
deJ!ildir. Henkeı,"in gösterdiği ce- kebilirler. Biitün askeri ınınta-
saretle daha birçok askerler kur- kalara _ ki, bunl~r pek çoktur • 
tarılacaktır. 8alıild.e ölen her ecnebilerin girmesi menedilmiş-
asker yaptığı fedakarlıkla daha tir. Payitahtın caddelerini kesen 
büyük ~ayretler için orduları t~- polisler herkesten hüviyet va -
ci etmiş olacaktır. rakası aramaktadırlar. İkamet 

MECLiS 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tahdit. sınu-lama, amenajman, ka
dastro ve alelıi.mum orman işle
ri üzerinde, sorulan suallere ce
vap veren Ziraat Vekili Muhlis 
Erk-men 937 de teskil edilen ilti 
heyet vas:tasile 14.500, 938 yılıs
da çalışmu; ola üç hernt vasıta
sile 114,700 ve 1939 da da 13 heyet 
,-asıtasile 317,800 hektar olmak ü
zere siındiye kadar 4-16,400 hek
tar orrran tahdit edilmiş oldu
(!unu Wvlarni.ş ve amenajman iş
lerinin de ehemmi.vetle göz ö
nünde bıLundurulduğunu ,.e son 
senelerde 500 bin hektar orman da 
bu işlerle uğraşıldıi{mı. anc&k bu
nun -Q<Jk elemana ilıtiyac gös
terdiıiini ve bunun da öni1n1üz
deki yıl içinde temin edileceğini 
il3.ve e"·lernistir. 

Zraat Vekili devlet j,şlctmcsin
den ı'eri'lllli neticeler almdıgını, 
bu isletmelerin iki yıl evvei 20-30 ı 
bin ;,,etre mikiıbı işledigi hakle 
önümüzdeki sene zarfında 260 bin 
metre mikabı işleneceğini ka
vıt ve bu vesile ile bu işletmeler
de calışa.n mcınurların mesaisiııi 
takdirle i aret etmiştir. 

Vainflar umum müdürlüğü biit-
çesinin müzakeresi münasebeti
le beyanatta bulo.ınan hatipler a
bidelerin tamirinde takip edilen 
usuller ile tamir edilmesi lazım 
,gelen abideler ve vakfa ait iş-

\'esikasız ecnebilerin Romanya -
da oturmaları yasaktır. Petrol mın
takaları askeri muhafaza altı' -
dadır. Roııı.an) a, bir taarruza uğ
radığı takdirde kııyulımn tahri
bi için, her tilrlil tedbirler alm
mı;;; buralardan eeuebilcr çıka
rılmıştır. Romanya, bö)le yap -
makta haklıdır; çünkü 800 bin 
tahmin edilen Alman ekalliye -
tinden başka 36 bin Alman da 
vardır. Bu memlekette oturan 
ve mühim bir yekiin tutan ekal
liyetler içinde, Dobrnea Türkleri 
Romanyanın en sadık, en dürüst 
tebaasıdırlar. Roınanyaıun çok 
kıymetli bir tarih prof~örü olan 
genç ve güzjıle Propaganda Na
zırı M. Ginresku Roııı.anya tiirk
lerinden bahsederken bize, a~· neıı 
şu sözleri söyledi: 

,._ Couıanyadaki Türk e
kalliyetinden sou derece ınem
nuııuz. Bu sadılt, ça1ışknn dü
riist insanların anavat:ınları o
lan Türkiyeye gitmek isteyiş
lerini \'e sizin de onlara kuca
ğuıızı a('.nııuıızı peküli anhyM 
ve lı.ıklı buluyoruz. Fakat on
ların memlcketimlıd.cn ayrıl
masııu da tct!ssür ve tcessiüle 

. karşılıyoruz. Romanya Türk
leri, bu memlekete karşı Ru
menler kadar merbutiyet ve 
sadakat gistermişlerdir ,~c gös
teriyorlar; ken{lilerinden en 
ufacık ltir şikayetimiz bile yok
tur. Onun için bijyle namuslu, 
doğru ve Romanyaya karşı da
ima bağlılık göstermi~ olan bu 
vafanılnşlardan ayrılmalruııı 
ciddcu teessiir ıluyduğunıuzıı 
slıı:e söyl""1elde zeri<li bir va-

ABİDİN DAVER 
Kısa ikametimiz esn""m -

da, gördüğümüz misafirper -
verlik, nezaket ve iyi mu -
ameleden dolayı, Propaı,ganda Na
zırı Prcı.fesör Giure<>ku ile Sıh -
ihat Nazırı Profesör Hartolomei
ye ve Propaganda Nezareti umu
mi müdürlerinden M. Korbu ile 
diğer temas ettii7roiız Rumen 
do.stlarımıza teşekkür etmeyi va
zife bilirim. 

A. D. 

Korkunç muharebeler 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bu Fransız fırkası Almanların Se
dandan cenuba doğru ileri hare
ketini durdurınu;;tur. İki hafta 
şiddetle devan1 eden muharebe 
ni'hayct siper muharebesine in
kiliıp etmiştir. Rcuter'in muhabi
ri zabitleri ve efradı gizli mevzi
lerinde tankların yanında istira
hat edeıken ziyarc' etmiştir. Al
manlar taarruz etL . .teri takdir
de Fransız arıJ< taburları her an 
piyadenin imdadına yetişmiye 

hazırdır. Fu--ka kumandam ge
neral. Reuter'in muhabirine şun
ları söy lemL;tir: 

•On beş güıı deı'am eden bir 
muJıarebeden sonra düs1nanl.fi 
motörlü fırkaı;ıııı geri püskürt-

. tük. Almanların sık. s•I; kütle luı
linde 11aptıkiarı taarru::Iara •ağ
men piyad f:rka.mız Alman fır
kalarını ağ.,- Za!/İatla durdurmı
ya. mımıffak o!rrı.UffTLr. B raııa 
geldiqimiz zama 'ldıınberi bir met
re arazi bile kaı;betınedik.• 

Gene tıir yüzba:;ının içinıfo bu
lundu.ğu aQ:ır tnnk!nin fırl..adan 
avrı d\i<erek seri ""' fırl<-ot ;!aha 
hafif olan 12 A.Lman tankını bir 
cevrek saatten daha n:z bir zaman 
Hnde nasıl Wlrip etWi;ini ani.at
ını ır. 

Çekoslovakya. 
da n·ümayişler 

(Bıv;tımıjı 1 i. d ıa.4fada) 
Bu yaralı naldı; atı ı:zizli ola

rak yapılmakta ve yaralıların yer
le<tirildikleri mahallerden de a
ileleri haberdar edilmemektedir. 
Viyanada oteller askeri hastaha
neye kalbedilmiştir. 

Südet memleketlerinde nüma
yişler yapıldığı v-e birçok beyen
namelerin da~ıtıldı~1 söyknmek
tedir. İçinde ~iıy;m kaduJ.ar do
lu bir mezarlıktan Hitler'iıı res
mini taşıyan re>i.mler dağıtılmoık
tadLr. 

uncu asrın ilk an beş yılı içind<>
ki NaJMl,yon Bonapart m.iicade -
lesini, 1914 de başlıyan umumi 
harbi göMniİlle geılirenık, Fr1ın
.....ı n dııba fazl• İn:iltere ııclaluı 
~ ey1-ldeılir . .U-yanuı 
müttefiki İblyaws lıa.rbe file• 
müdahale etmemesi, aılalaruwl., 
Leaclr&da, Li.verpolda, salıillerio
ıle, biiıtiin ı;elU.rleriıı.de, denizle -
rind~ ma.bhrı, donanm•sile_ be • 
rıı!ıcr taarruzdaıı wasua lnl{il
tcrenin, boğllZUldan yaralan•a b~ 
le, İtalyayı da Ak.denizde boıl: -
ması ihtimalleri idi. 

Frans.a t.praklarwdaki ıuu -
barebenin vereceği netice neden 
ilıaret olursa, olsun, Norveç •a
hillerinden başhyarak, şimal ve 
Ma.uş denizlerinin garbi A,:rupa
daki sahillerinde yerleşmiş, şim
Wki halinde tatunınu~ bnluııan 
Almanya, İngiltere adalarını doğ· 
rndan değilse de, pek ~akından 
ve tehlikeli tarLda tch_dit c~·lc -
mektcdir. Almanyanın 1m tehdi
di İngiltere adalarında fili 'c kat'i 
neticelerin elde edilmesini t~mın 
etmedikçe İtalyan.m Akdenirde 
müeadeleye l>aşlaması esaslı ve 
cidtl.i bir hesap, doğrn bir hiı -
kii.a mahsulü elamaz. • 

Sovyet Birliği gazctclf"r;nin 
yazdıkları gibi Bailrnnlarda b -
giltcre ve FraDSa niiluzu dettce
sinde, batta daha mühim tuzda 
İtalya ve Alman~·a istiliıs-ı, tahak 
kümü dahi SoV)·et er Birliğilli, 
hayati tarzda alakad3r eyler. 
Sovyet siyasi mchafili ve gazete
leri takdir eylerler ki, ha,·ati ve 
siyasi zarnret1-, bu 1".ıntakalaı-
da Sovyetler Birl[ti ile Türki~·e
nin ve Balkan llerlctl6inin tam 
bir •öriiı; ltirtiği, ittilaat ile bare
ka!larını meclnıri, zanni ""1 
durınaktaıhr. Bil birlik, şiauliki 
harbi b11 mmtakay:a bllhı:şt:ırım
yacak ea kın'Vetli 9ir iımilc!ir. 

llJU1İT NUKİ 11!,l\fAK 

Balkan Ekonomik 
konseyi içtimaı 

BELGRAD, 31 (A.A.I - Bal
kan antantı elronopük ko"-'>ey• -
nın mulat toplant..ı _yaı:ın öğle
::lcn scnu·a Bcl,;ıraJaa ru;ı.laca"tır. 

Türk heyeti >bu sabah saat 11 de 
Be].gracıa muvasalat et.ul,,t>r. 

TEBLIGLER 
(Baştarafı 1 ind Su ,,<ha/ 

dedilen bazı faaliyetler 1ıarıı;- ol·· 
mak ıi::ere, CCJJhenin. di.ge. kır 
sımlanııda kayde değer bır şey 
ofowım ı ştl'r. 

Ga11ri müsa;t lıava şar 1.anrı.a 
rnğmen. ha:..•a f:uı1 vetlerınıı.! de
rin istiksaflarda bulunmıışlar ı•e 
bunun neticesi olarak bombardı
nı.an tayyarelerl11ı:z Şl'nal bb1ye .. 
sinde diişm.aftı lttrpa 1ct'fr~i$ ~·e 
kıtaatımı:tn iaşesi itlnde t..:-~
ki me<ai etmi~tir.• 

ur.1u.mi ka -
rar~iıhı. :ıı 

(A.A.) - Alman orduları b.a~ku
mandanlığının tebliği. 

uFransamn ş·imali şarkı.;itı.de 
bulunan rransız kıtalarımıı bü
yük bir kısmı dağıtılmış veııa e
sir edilmiştir. Buna mukabil ba
zı 11erlerde mulıasaı-a edılmiş o
lan müfrezeler mukavemet et -
mekte ise de bu muk"vemet ya
kında kırılacaktır. Diğer cihet
ten salıil boyunda Fıırnes ile Le-

P. T. T. Müdürlüğün
de yeni tayinler 
AfiK..J\RıA., 31 (İKDAM Jl.foha

birintlen) - Posta fen heyeti ii
zas.ndan Bekir Vefa izmir Posta 
müdürlültüne, tel;,'I·:ıf işleri reis 
muavini Rahmi Okt:ıy fen heyeti 
azalığına Eskişehir posta müdü
rü Abdullah posta fen müfettiş
li/tine, fen müfettişi Hüsnü Eski
şehir pı:xsta müdürlüğüne, Anka
ra posta müdür muavini Nazmi 
İstanbul .mudür muavinligine İs
tanbul müdür muavini AibJulbh 
İçel posta müdürlüğüne tayin -
lendiler. Po6ta ll'llluıtn müdür mu
a,ıinliği ve ihtisas ~eleri reis -
liğinc Eun.in .>üzen tayin edil -
nt4lerdir. 

ler üzerinde beyanatta bulwımuş
lar ve vakıilar umum müdürü 
Fahri Kiper, verdi~i cevapta. a
'bidelerin tamirinde vakıflar ida
resince takip edilen usuller ve 
vakıflar idaresince Yapılmakta o
lan işleri izah edemistir . .Meclis 
·arın 5aat 10 d:ı toplanacaktır. 

&1-llllBB •.r.:ELEK Sin maSI Bugün • gııes arası_ııda ve Dunkerque'in Q ıu garbında Tngiliz ordusunun ba-

Reisicumhur Letonya 
elçisini kıb ul etti 
ANKARA, 31 (A.A) - Reisi.

cumhur İsmet İnönü bc;ffin saat 
16/30 da yeni Letonya elçisi ek
selans L. Ekis'i kabul etm~tir. 
B. L. Ekis, Reisicumhura itimat
namesin:i takdim eylemiştir. Ka
bul esnasında, Hariciye uml!mi 
katibi büyük elçi Numan Mene
mer.cıoğlu da hazır lbulumnus -
tur. 

Matbuat Umn;n 
Müdürlüğü 

ANK.\RA, 31 (İKDAM :\foha· 
birinden) - Yeni kanun muci
ıbinrf' atbuat tl""ıt.ın1 müdürlüjtü 
Bas\ ekfilete merbut olarak faa
lıycte ~C\. ru~tıt. t:n.ur .• n1 'C1W-

lü >e ta in e<lilen Selim Rauf ye
ni kadı·oyu tesbite basb:ı:ı.,tır. 

Hindistan ordusu
na 100,000 asker 

ilave ediliyor 
LONDRA, 31 (.A.A.) - Bbc'nin 

verdiği maliıımata ı:ıöre, Hindis
tan .ordu5ı.ı mevcuduna yeni mo
törlü k.ıtaları da ihti\•a etmek ü
zere 100 "bin asker ilfn·e edilecek
tir. 

Neş'eli - zevkli - güzel \"e ince bir Frıms•~ filmi taık<linı edivm. kiyuiv kıı1'JI taarnıza Uvırm e-
RULAND TOUT.UN - DALLO - GASTON MODOT dil"ı~ctedir. Di4ma.n kenciıni 

NO!Li GRFGOR - PAULETTE DUBOIT nevn•idııne müdafaa etmekte oe 
tarafından fcvkaliı-de bir tar:ııda yara.Ulan sil<ihstz bile olsa gemilere azıı.-

k 
mi miktarda asker irkabma (a.-

K A l~na.kte1ıiır. Cassel etre1fıada 
ocas1 ve şı ı ;.rı~~'.~~ ~= ~ ~~~ 

l'' İ L M i N D .E tazyikittden kurtıılııuya çal ıuş 
AyrıM: M E T R O J U R N A L iseler de bunlar geri püskürtül,. 

Bı«ıiiıı saat ı t'e 2,.10 da teıı .ilütlı matiııel~r mmmdiıl' ,..üş ve dağıtılmıştır. --------- ı-- -- - Londra, 31 
•---- Jnglllz tcrbllOI , (A.A.) _ In-Mevs"min en gı.iıel iki veni fı\mi bırcien il 1 

J?iliz Han "'L E s· d Nezaretinin tebliği; Buoiin L A ınemasın a •Dün İngiliz ite.va kuvvetlm-
0 • ııin esa.s gıı111·cıini Ftandre•'de

1 - Sinmnanın en QOk sevilen yıldızları 
CLlUK GABLE veMARION D lVİES'" 

H A B i L - K A B t L rrn .. 0txa 

Senenin en fazla .Jeğcnilen "aheseri 

2 - M A H K (' M K A D I N Frıı11$ıZCa 

3 - Ş!mdive kadar görülen iurnal\arın en fevkoladesi 

Paramunt Jurnal 
Bu.gün s:ıat 1 ve 2,30 da t~11.,i::..tı· raatinel· .. r- 6 .l 

l·i miittefılc orduların cen.ıılıları 
üzerinde .ii4maıun tazyikini a
zaltı:.ak iste11'4Ur. 
Avcı tayyarelerimiz tare1fından 

asgari 63 <Üifme" tayyare~ dü,. 
şiiriilmi.iştiir. 81< arada I.qüiz 
bombardı tın tayyareleri, diif -
man nakliy..!eı~ne ı:e zırh h ara
ba!arına hücnmlar !!aı>m~lıır ue 
aııni zıı-nanda köprüleri 1ıe top
{"l meıızilerim tahrip eylem.4-
1•rdir .• 
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Emeviler, çevirdikleri bütün entri
kalarda muvaffak oluyorlardı 

Km, e!imWri emirnaıneniıı sa- , 
rab&tine rabnen, bir hezimete 
~ endı.e etti. Son va
ıı:iveti bir daha (Ali) ye bildir
mek istedi: 

(Ya Eıniriilmüminin!.. Mu
halifier, mülayemeUe teklif edi· 
len biatı bbul elmiyorlar .. Hcşu
net ııönererek, mııkateleyi, ter
cih edryurlar ... Ben, mukatele
ıılen cekinmiyonmı .. Ancak, mu
tıalifierin ~ vaziyetlerini 
nazarı dikkate alarak, neticenin 
valıim bir ııekil almasuıdan en
~ ediyorum. Ei(er münasi:p 
f'iirürsen, bir ~t daha .sab
redelim. Blraz daha kuvvetlen-
4ikten ~ ted.iıı hareketine 
•eQelim.) 

MealiAde bir -*tup ııi>Dder· 
iti. 

Bu .,,....,, (Ali) nin il2eriDde 
tıma bir tesir busule ı?etirdi. Der
bal. mii$aYirierini ce)beıderek. ev
veii onlara (Kıs) ha)1ı:ında.ki ıüı>
beli ııöızler:i nSletti. Sonra da, 
ıKwlan ıııelm mektubu ııösterdi. 
~ nazaran Kıs, artık 

cidden .-.ıtıell bir vaziyete .U-· 
mi~. Ympılan müzakere netice
ııinde deriıal (Kls) ın Mısır va
.Hliliinden azline ve onun yerine, 

(Ebu Bekir'in oğlu Mehmed) in ' 
l((ioılıerilmeıoine karar verildi 

* J'aneviler, çevirdfklerı entrika-
4-. muvaffak olmuşlardı. Ve (Ali) 
niıı saf.iyetinden iısillade ede
rek ona hançerden daha keskin, 
nhirden daha müessir, gizli bir 
cl.arbe~ 

Kıs, (Ali) nin kendisini tak
dir edemediı'tiooen müteessir ola· 
nılt Medineye çııldlıdi. Hak-rn ye
re azlectilmesindcn dolayı Hali
fenin neOOine giderek vaziyeti i
ıı:ab eimiye lüzum bile gör
medi. 

Fakat, artık (Ali) nin hiç bir 
ı.izıe~yı da ahdetti. Hal
btıki 'Ali) j[ibi müşkül bir mev
kide bulunan bir h ükıimet reisı 
ic;iıı, bu iuymetli zat, --ak miihi.m 
lıir yardımcı olabilirdi 

llıu Bekirin <>i!lu Muhanmıe
de Pelince .•. O, d~a Mısıra 
ntti. Ve biç teredüt etmeden, 
... haJjfler ile mücadeleye airi4i
ti. 
Mt*ıım•ned ile muhalifler ara

sında., ilı:i büyük muharebe vu
lwbuldu. İıkisin<le de, Muham -
medin kırvvetleri fena halde bo
zuldu. 

Muhammed, neticenin vebame
tini anladı. Bu ııidişle Emevi 
taraftarları, Mı.sırda vaziyete ha
kim olarıik kendisini oradan sü
IÜll çıkaracaklar... Ve, Muavi
-..eye tabi olacaklardı. 

'Muhammed. muhaliflerle der
hal bir miitar '·e akdetti. Cere
yan eden ahvali de, mufassal bir 
ra"°" halinde., (Ali) ye bildir
ıti. 

Vu:lwlıulan iki büyük kanlı 
barıı ile onun eli.m neticesi, (Kıs) 
a hak verdiıım4ti. Fakat Kıs, 
maruz kaklığı haksızllktan o ka
dar müteeı;.sirdi ki, on<ın renci<le 
<>lan 'kalbini tamir etn,ek için, iş 
isten ge~işti. 

AMR İBNİ As 

Ali'nııı hayatına karşı oynanan 
büvüiı: ve oka.nlı hailelerde en bü
yük rollerden birini deruhte et· 

mi< olan (Amr ibni As) o zama
na kadar henüz ehemmiyetli bir 
faaliyet göstermemişti. 

Fakat, kendisine bir valilik ver
medi.Sti için, (Emirülmüminin Ali) 
ye karşı. kalbinde büyük bir kin 
ve ııavız besliyen bu zat, artık 
Emevilerle çal ı mıya karar ver· 
misti. 

Halbuki, sabık Halüe Osman, 
şehit olmasına takaddüm eden 
ııünlerde. meıı<:idi şerifte kendi
sini nıüdafaa etmek için hır hut
be iı adederken, bedhah t Halife
yi acı sözlerle tahkir etııni:ı .. Ha
life sarayına hücu:ın eden ihtiW
cileri de. herkesten fazla o le$· 
vlk eylemişti. ıBöylı: olmakla 
beraber, evvela kendisinı Jııl;;fet 

mevkiine ııetirmedikler!nôen ve 
&0nra da - hiç olmazsa - ·bır va
lilik verilerek ihtirasının tatmin 
edilmediğinden dolayı (Ali) ye 
küsere'k Emevilerle birleşmiye 
karar vermişti. 

Amr İbni As•ın )ki o/ilu vardı. 
Merdlik hasletini şiar edinmiş o
lan bu iki zat, babalarının bu 
hareketine mani olanak isti}-or
lar, fakat ırııuvaf.fak olam•)"crl11r· 
dı. Ve bütün zamanlarını, bu hu
susta münakasalarla Jıeçiriyor
lardı. 

Öyle bir .ııün ııekU ki. ooşlum 
zekası ve i<uvvetli lıulusları ile 
bütün muhataolarını iSkiıt etmi
ye muvaffak olan Amr, nihayet o
tullarını da ikna etti. Onları yanı
na alarak dojtruca (Şam) a Mua
vlvenin yanına gitti. 

Bu esnada. Samda sııbık Ha
lifenin katillerine ıkarşı her na
maz.dan sonra nümavisler yaoı
lıvor. Osman'ın kanlı gOOıleGi i· 
le zevcesi Nailenin koı:mıuş o
lan dört oarmai(ı minbere asılı
vor (Ali) ye karşı da küfürler 
yaP.dınlıvordu. 

Amr İbni As'da bu ccrayana il
tlıak etti. Fııl•at, birdenbire or
tada göriinınedi. Evvela Muavi
venin saravına devama başladı. 
Sonra onun nedimleri arasında 
bir meWi aldı. Daha 90Tlra da 
Muaviyeye Adeta m~virl.Wı: &e
refini kaundı 

* Gün ııecttk.çe Emevilerin tah-
ril<iıtı artıvor. .. Ve artık bütün 
Surivedeki halkın (Ali) aleyhin
deki galeyan ve heyecanı, zaıptcr 
lunamıyacak bir hal alıyorou. 

Muaviye, halkın ve bilhassa 
avamın tam kı mm haline gel
diP.ine kanaat getirdi. Eşraf ve 
rüesavı to"lıvarak büyük tıir mec
lis akdetti. Evvela kendisi söze 
baslıyarak: 

- Ya Eyyı.lhc nniı.s!.. Da\ amız. 
malıim. Fakat biz, sadece iddia 
ile valtit geçiriyoruz .. Davamı -
zın hal Ye faslı için hiç bir te
sebbüse l(irişmiv<ıruz .. İşitiyorum 
ki Ali, el altından asker t.oplu
vormuş .. Ve bizi de Basra .ıalkı 
ıribi neri<an etmek i;;tiyoıımu.ş ... 

( Arka.çı vaTl 

Yeni Neşriyat: 

FATIMAI ZEHRA 
Peyıraınberimi7in ""vgili kın 
cFatınıai Zekra. nın bayatı ve 
menakibi celilesi nam e er inti
şar etmiştir. Hanedanı Seyyüdül
beser ve ehli Bcytü Şefiülmah
ıer sevenlere tavsiye ederiz. 

- 67. 
Faruk eer(i cet becet bektaşi 

bir ailenin evJ.idiydi.. Büyük ba
baları Göricedeki büyük bekta
ti tekkesinin kurucularındandı. 
Kalkandelen dergBhına da mem
lekette iken (Ok hi%met etmiş -
!erdi .. Hatta Meyli baba son de
fa Kalkandelene oturduğu vakit 1 
babası ba ını ona okutmuş, Mey
li baba göçtükten sonra İstan
bula gelmiş, burada az evvel ka
hbı dinlendirmi ti. Oğluna va-
5İyet ettiği için cenazesi de Kal
kandelene naklolunarak orada, 
ikinci mürşidi Meyli babanın •· 
yak ucuna defnedil~ti. 
Çocukluğunu hizmetçi! ri bile 

tari!ı.ate dahil bir bekla4i bir aile
aiıı icinde a:eciren Faruk, deli-

kanlılık zamanında d1411rda, ı.ek
taşiler aleyhinde yapılan türlü 
dedikodular duymuş fakat bun
lara kulak bile asmamı tı. 

Birçok zihirlerin bektaşilere 
cmuın söndü> ayini ismile tama ... 
men hayali bir fezahat ve tewı
at sahnesi izafe etmelerine eenç 
adam dudak büker, aldırış et • 
mezdi. 

Fakat, tekkeye ilk gittiği, Ren· 
ırigül ile beraber Rumelihi•ann • 
daki Nifi baba tekkesinde öm
ründe ilk defa muhabbete otur
duğu zaman gerek dekorun te
siri, gerekse meydandaki vazi
yet genç adlQlla tuhaf görün -
mü•tü. Daha •eriat teUlkkllerlniıı 
softalarca bütün şiddetile bük -

. • l• Son ni\·a:~:.s=~~n~ r1?:n~~~:~ini muhaıa:;ı r F?nfi""w 
eden bilümum paırnri<lu mamU!iıtımndan bir kısmının satış fi. - "'"' ı 
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1 Haziran Cumartesi 

yatları aşağıda muhter&m miişterilerımizin nazarı H>tiia<ielerine 
arı.olunmuştur : 

Nazilli 
Nazilli 
Nazilli 
Ere!!li 
Malatya 
Kayseri 
Bıilorköv 

Sümer 

Basması 
Ciçe'kli kreni 
Piiamalı.k ve göm!Eik.ük 
160 geni<likte ~atiska 
Yoll ı vatak yüzlük 
Kaz:.linası 
Kaoot bezi 

.Metresi 33 Kuruş 
• 44 • 
• 44 • 
• ?5 • 
• 84 • 
• 30 • 

,, • 30 • 

Bank Yerli Mallar Pazarı 12,30 Program ve memleket 
1<1at aııan, 13,35 A1a"8 ve meıeo-
rolo11 lıaberlen, 13,5U Müzik: Çıı-

1 
MÜESSESESİ ~PBELERİ: 

!anlar: Fahire }'e1-.an, Refık Fer- istanbııZ, Be11oiilu, Galata, Ankara, lzmir, Adana. Me1"sin 
san, Şerif içli, Kemal N. Seylıun, l.lııl•••••ı•••-2••••••••••••••• .. 
Okuyan: Semahat Özdenses, 14,15 
Müzik: Halk türküleri, San Re
cep, 14,3 Müzik: füyaseticumhu.r 
ban<losu (Şef: İhsan Kü.nçer ), 
15,15/15,30 .Muzik: Dans müziği: 
(pi.), 

18.- Program ve memleket 
1<1at a)ları, 18,05 Müzik: Radyo 
c.ıız orkestrıuı (Şef: lbralıiııı Öz
gıi.~1, 19.- Koıouşma (Yurı oilgi
si ve sevg.sı), lll.15 M1'Zik: Ça
lanlar: Fahıre Fersan, Refık Fer
san, Şerif içli, Kemal N. Seylıu.n, 
Okuyan; Sadi Hoşsu, 19,45 Mem
leket 6Gat 4J1Gn, A.ia.118 t>e mete
O?"o!o;i haberleri, 20,- Müzik: 
Halk türküleri Ah.~ Gürsu, 
20,15 Mii.zik: Çalanlar. Fahire Fer
._, Refik Feraon, Şerif İçli, Ke
mal N. Seyhun, Okı.yan: M dek 
Tokgöz, 20,30 Kon1LŞm4 ( g.inün 
meseleleri), 20,5-0 Miizik: Saz e
•erleri, Çalanlar: F 11h.ire F entm, 
Refik Ferllafl, Şerij lçli, 21.- Mıı
zik: Okı.ycm: Necmi Rıza Ah.u
kan, 21,ZO Müzik: Küçük orkeat-
1"a (Şef Necip A~kı~). 22,20 Ser
best ııaat, ZZ ,30 Memleket sa1Jt 
ayam, Aja"8 haberleri; Zinıat, 

esham - tah.tıil4t, kambiyo - mı.
kut bot"sası (fiyat), 22,50 Kon....
ma ( ecn.ebi dillerde - yalmz l=ıı 
daloa postasi!e), 22,50 Müzik: 
Cazbant (pi.), (Saat 23.20 ye ka
dar yalnız uzun dalga ilııl, 23,25/ 
23 .30 Y annki rrogram ve kapa
nı,ı . 

fstanbul A .. li11e 3 uncü. Tica-
1"et mahkemerinden: 

Galata Booför han 5 mmıarada 
ealı<an Ka ~ Kaz:ım vekili Dimit
ra !,, tarafın<laıı Battal Hl!Seyin 
<>"lu Ferhad, Suphi brahiıın, Pa
kıze Kaclrive, Sevfettin ORlu Ha
san ve Ahmet oolu Ar>! alevhle
rine 939/438 nu:ınara ıle acılan 
akdin feshi ve alacak na' asının 
tı>h!dkatırıda; İlanen t•·bli~at 'a· ı 
~ıldıkı. halde mahkemeye gelme-
.. en davac: Katı Kiz:rına .ınvap 

kararının virnıi ı;in müddetle i
l.inen tt'bliMne ve ta:h!tiıkatın 

27 /6/940 perşembe saat 14 e ta
likine karar verildi):(inden yuka
rıda isim ve adresi vazıh davacı 
muavyen ııfuıde mahkemeye gel
medi"i veva bir vekil gönderme
diği ve müdrletinde gıvap kara
rına itiraz etıınedi~i takdırde ııı
'·abında lahkl<ata devam -0J.una
caeı ve gı.;abında hüküm verile
ceei ve bu banla gıyao kararının 
bir nüsh•sı mah'kane cii;yanlıane- ı 
sine asıldıirı ilan olunur (273~1) 

ZA Y1 - 1720 mıımaralı taksi 
otomobil'nin tek arka pli.kasını 
uri ettım. Yenisini alaca~ -
dan eı!lkisinin hü:1anü vcktur 

ARŞAVİR 

İstanbul Defterdar1 ı }ından· 
Kauçuk mamulatile iştigal eden Sınai mü
esseselerle idhalatcı ve toptancı tacirlerin 

nazarı dikkatine: 
FE'Waliıde vaziyet dolayu;ile bazı verrri ve resimlere zam ic

rasına ve ba<> mad<ıeıerııı mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 
olan 3828 No.lı kanunun 7 nci maddesinin B frkraı;ı mucibince zam
ma tabi tutulan Gümrük Tarme kanunun 449 No.sına dahil lfu;.. 
tik ökçe, 18stik taban, rondela, conta. klaoa. velesoit parçaları, silgi 
ıasti.iti, 1Astik paspas, lastik para althjıı. sünuer >arfı. lastik tütün 
kesesi, !astık merdane. liıstik tıpa. tenis topları, lıisti.k damlalık ve 
mevaddı saire ile müretteo olanlar da dahil eımsalı bilcümle kauç.uık 
mamtılitı 27/5/1940 günü sabahı elinde bulunduran sınai müesse
seler, itılıaları ve toptancı tacirlerin, ~elce vemıiş <ıldui<ları be
yannamelerde bu maddeleri ııöstermi• bulunmad ıkları takdirde bu 
malların cinsini, miktarını ve sdtietini işbu ilanı tak~beden ııün
den itibaren 48 saat zarfında bir be,·ananme ile muamele ve istih-
1.A;k. verl'ileri Merkez Ta.haınruk Şubesi Şeflirıne bildırıruye mec
burdurlar. 

Müıdıdeti içinde beyanname veruniyen veyahut mevcutlarını nok
ııaıı bildirenlerecn beyannamesini veıımedikleri vın-a ııok<an bil· 
dirdikleri maddelerin verl(i.>; beş kat fazlasile tahsil edilecektir. 

AIA'kadarlarea bllimne3< üzere illin olunur. (4581) 

KIZILAY CEMiYETi NDEN: 
Çadır tamircisi aranıyor. 

Ala.kadarların her ınln saat 1 • 10 arasında Yenı Postahane ci
varında Kızılay Hanında satl(1 deposu direJ<törli ,ğ<!ne yedlerin· 
deki evrakile birlikte müracaatları ilim olunur. 

l------ıı:ı 

[_ı_s T_A _N e_u _L _E L_E Dı::l::Mı Y_E s:ııaaı N::m:ııD ECllllN _. 

Büyiikadanın Halit mevıkii, Heybeliadanırı Çam limanı ve Yel
değirmeni, cöolük mevkileri Burııaz adasının Hayık Kalpazan 
iburunl:ın arası, Kınalıadamn TB4; ocakları mcv.kilerı sal:illerinden 
Joum ve çakıl c>karmak üzere }>irisi talip olmu<tur. ıMr:ı!klır yerler
den kum ve çakıl çıkarmıyn başka talip bulundu"u taıkdirdc bir haf
ta zarfında İstanbul Belediye Riyasetıne isti<la ile muracaat etımele-
ri ilan olunur. (4576) 

g 8 $işli TERAKKİ LiSESI aa 
Müdürlüğünden : 

9 \ •e 1 O uncu sınıfların askerlik kampları 7 haziranda on birinci 
ninki 1 temmuzda başlıyacaktır. 

Kamoa iştirakleri mecburi olan erke'k talebeler bu tarihlerde 
mektepte bulunmalıdırlar. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CIJ<lqe n -1T• m&leıı-ı 

Adres: Babıill Cafi.loilo 
ro°'11 ltitfflııde No. 4~. Tel. %38 

ZAYİ - 1 inci fırka 4 üncü a
lay 3 üncü tırbur 10 uncu bölük
ten aldı 1'ım askerlik tezkeremi 
kaybedJ venisini ç>kartaca~ 
dan eskisinin hükmü w~tur. 

Mehmet Talıir oğıu Necmettin 
321. Teşviki 11e 

EN BiRiNCi 

Kan, uvvet, iştiha 
mü sürdürüldüğü o devird~ değil ' 
kadın ile erkeğin bir arada otur
maları, sokakta yanyana yürü
meleri bile yasak sayılırdı. J{an, 
koca; birlikte ar'll>aya binem.,.,. 
!er, bir yere gitseler ayrı a~TJ 
arabalarla gitmek mocburiyetin
de bulunurlardı. 

Sokakta peçesini a49n kadın, 
Bamaz•nda alenen ağzında bir 
teY çiğniyen abmın ı;er'i mah
kemeye verilerek cezaya çarptı
rıldıtı o samanda böyle kadın, 
... kek, bir arada bakır Un.ilerin 
başına toplaıı.ıp rakı ~ek, bir
likte nefes söylemek, ka~ıklı 
nükteler savurarak fSkalaşmak 
Faruğa acaip görünınii4, ar.ka ar
kaya yuvarladı,tı kadehler deli
kanlının kafasını duntan1adıkça 
o zamana kadar aklından geçir
me4.iği bir fiiplıe azka arkaya sı
ralanan: 

- Acaba?? .. 
larla alıp yürümüştü. 

Fakat. alkolün buharile çok 
geçmeden sızacak bir hal alan 
Faruk, içeri gönderilere: hazır. 
!anan yatağa rahnlmt'8 tJ7UDJUŞ. 
meyılanda muhabbet devam eder-

ken bu ilk sızma nöbetini sav
mıştı.. 

Delikanlı, ıece yansında müt
hiş bir hararetle bu sızma fas
lını araladı .. Dudakları kavrulu
yor, ağzında sı<:ak bir lruraklık 
hüküm sürüyordu. Faruk göde
rini açınca etrafına bakındı. Ba
liı başı fınl fırıl dönüyor, kafa
sında dürüst bir hatırlayış yeri
ne sisli hayal parçalarının birbi
rine eklenen insicamsız, karma
karışık bir düşünce ilıtililli mev
cut bulunuyordu. Tekkenin ara
ları kararmış tavan talıt.ları, 
içinde bulunduğu yer yatağı, du
varJarda.lci acaip taş basması mi
tolojik resim levhaları delikan
lıya balunduiu yeri yadırgat -
mıştı. • 

Birrz ötede, kapıya yalan bir 
pöstekiye diz çökmüş, başı göğ
sünde, uyuklıyan kırçıl sakallı 
bir derviş ailoheti bu darına da
t<nık hayal parçalarını kovala -
dı, Faruk; tekkeyi, akşamki mo
habbeti, Bengigülü hatırladı. 

'leydanılan yükselen ııiultu 
halinde bir ses !l<lfayı ıe_çerek bu 
odaya. yatağ"ında UZllllllll$, kendi
ni toparlaınıya tal~n delikan-

uru ud r. 
lının kulağına kadar geliyoııdu. 

Genç adam yataktan doğnıldu. 
Caketi çıkarılmış, pantalonlu dö
ıeğe uzatılmış olduğunu görün
ce yüzünü buruşturdu.. Ayağa 
kalktı. Fa.kat başı şiddetli bir dö
nüşle ayakta durmasına mani ol
du.. Geri attıtı iki adınıln sen· 
delcdi. Tok bir gürültü çıkara -
ra.k yatağa düştü. Bu gürültü ka
pının yanında uyuklıyan dervişe 
r;öz açtırdı. Beklemesi tenbib edi
len adamın uyandıiını, yataktan 
kalktığını ı:örönce onun yanına 
geldi .. 

Faruk inledi: 
- Bir parça su, bir bardak, içim 

yanıyor! 

Derviş, odadaki destklen bir 
bardak doldurdu. Delikanlıya 
verdi. ~indeki harareti söndüre
cek yerde hu bir bardak su sön
mcıniş kireç yığınına akıtılan 
bir damla kadar bile tesir etme
ıli. Faruğun midesindeki ihtiUUi 
artırdı. Sarhoşluğunu tazeledi. 
Arka arkaya birkaç bardak au da
ha içerek ajzını ıalatan lr""4: .. 

1

. 
dam dervişe I01'du: 

- Beri<- vattı mı lmzam.7 
(AfU.oı -.ı 

Yalnız vücut, yalnız yüz 
güzelliği kafi değildir 
Ellerinize de itina ediniz 

Elleri neler bozar? Ell~ri bozulmak 
tan korumak için neler yaptlE:ibilir? 

Yazan: Nazan S. Sedes 

Yüzünüze, vücudunuza itina et· 
meniz kafi dei>"ildir. Ellerinizi de 
unutmamalısınrz. Masaj ve eğ
sersizlerle onları ince, yumuşak 
ve - ~" muhafaza etmek müm
kündür. 

MASAJ: 
Ellerinizi her yııkayıştan sonra 

onlara ·badem yajiı yahut krem 
eibi bir şey sürmeniz lazımdır. 
Fakat mesele bununla bitmi• sa
yılmaz. Onları her aksam yatına· 
dan evvel Cold · Crem'le masaj 
yaomanız liızmıdır. Evvela ool 
elinizle sağ elınizi parmırl<lardan 
başlı\' arak yukarı bileğe do"rıı 
ımasaj yaoarsıniz. Sora ayni ha
reketi saü elinize telkrar edersi
niz. Üc dört dakika bunu yapar· 
sınız. Parma ';larınııı düzeltmek 
için elin ·i a\·arnk parnı klarınızı 
avucuımza doğru birer birer kı
vırırsınız. Pan.o.Kları inceltmek 
ic; ıı bu en iyi caredir. Avuca da 
masaj '·anmak <ınun da ince kırı
<tksız ve g<n" kaimasına dihltat 
etmek Iazımdır. Bunun için de 
evvela sa~ elinizi sol elinize ala
rak bi.r bilezik geçirir gibi eliniz
le bilelie ckığru uğuşturunuz. Bu 
hareket kanın ceveliınına ve el
lerin beyaz kalmasına yardım e
der. 

KIT SURLAR: 
Ellerdeki bazı <cu.sıırlar uzvi -

vrtt!'ki bow•klki!u ifade ederler. 
Parmakların Sr!kilsız. yani kusur
lu olıması doktorlar için bir çok 
şeyler üade eder. Fakat başlı.ca 
seb!'bi romatizmadır 

KIRILAN TIRNAKLAR: 
Ayni zamanda bu fazla yorRun

hıktan da ileri peiebilir. Uzun
lu'7una ciıP-ıli tırnaklar hazım
aızlı ;;.a ve ince bar:-.<Jkların va
zifelerini fena vaptıklarına dela
let eder. 

Tırnakta.ki siyah lekeler ise 
karaci~erde bir rahatsızlık oldu
Punu ırösterir. 

.Büvük ve ~k ""Örilnen damar 
!ar zafö·ete i<aretlir. Damar has-

s=cc~~f 
Yazın keten el

bise giyiniz 
ŞADİYE: Beyoğlu: 

talıliı.ı:ıa da istidat var dernektir. 
Ona göre tedbir almalısınız. 

Elleri neler bozar? Eııeri boz -
maktan korumak için çareler? 
1 - Daktilo ile yazı yazanlarııı 

tırnakları çabuk kırılır ve kare 
bir hal alır. Buna mani olmak 
i<'in tırnaklann gayet kısa kes
me'!< ve Parmakların ucunu iyice 
masa; · aıırnak lazıımdır. 

2 - Piyano çalanlar iı;iıı de 
ayni şey vakidir. Elleri parmak· 
lardan başlıyarak avucı: !katlar 
nıasai yapmalı. 

3 - SiRara parmal<ları sarart:r. 
Onları limon suyu ile teınizleyi· 
niz. 

4 --Çalı<anların tırnakları dai· 
ma sivahlanır ve temizlemek 
ııü<:lesir. Tırnakları k<ılav temiz· 
lernok için sabah tırnakların al•ı· 
na biraz krem kovunuz. akşam el· 
lerinizi ··ıkamanız onları temi.z
leme'k i-in .kafi gelecektir. 

Bu ndktava diıkkat etmeyi de 
hiP lir zaman unutımı:yınız. Bah· 
re ile uğraş1r.ken, yazı makineni
zin k<ırdeksını değistirirken, d· 
cekleri düzeltirkı:n. ev işi ile meŞ
"111 olurken nruh..ı:kıkak elleri· 
nize eldiven l(iyiniz. 

işte elleri mükemmel bir 81b

rette muhafaza için beş eiizersiz: 
l - Ellerinizi kaoayınız. Son

ra nnr·ı;akJarı geriye d-01/:ru ikuv· 
vetle a<;ıl)IZ. ;ou barcf<eti he: 
ııün 12 defa tekrar ediniz. 

2 - Parmaklarınızı içeri d-0it· 
ru katlayın birdenbire açınız, 
her JYiin 12 defa. 

3 - Bileği kabil olduğu ka· 
dar ~evşek bırakarak e 1 ile re· 
simde görüldüL'ii ~eki1 Je daire 
ciı.mek. 

4 - Kolunuzu düz tutarak eli· 
nizi sa1'a S<lla hareket ettiriniz, 
.ııünde 12 defa. 

5 - Ellerinizi eski resimlerde 
l(enç bakirelerin dua ed<'r vazi· 
vetinde yaptııklan l!iıbi biribiri· 
ne birlestiriniz ve kabil olduJtı'.ı 
kadar kuvvetle aksi istiıkamete i· 
tiniz . 

EN SON MODA 
HAHERLERI 

* Moda olan beli dar aşağısı pi-
Zili, büzgülü, geniş etekli öğle
den sonra elbiselerinin bellerin· 
den model alınarak yapıldığı söy
leniyor. Bu elbiseler tıilcudu çok 
güzel ince tıe zarif gösterdiğin· 
den fazla rağbettedir. 

Spot" elbiselerde bile sadeliiie 

Bı: vaz en fazla rahat giye
lbilece~iniz ufak esvaolannızı 
keten olarak yapınız. Üstleri
ne yapacaJ;)ınız caketlerin mu· 
bakkal< ayni l<uırnaştan olması 
Hiz>m değil. Bunun i<;in empri
me ketenden cııket yapa•bilirsi
niz. Bu suretle ayni kuıınaştan 
yapacağınız caketten belki bir 
az fazla masraf edersiniz. Fa
kat çok daha şık olacaksınız. 

ı dikkat edilerek bu şekil muhafa
za ediliyor. 

SAFFET AYPINAR: Edirne: 

Elmasın tıi.ç ·bir zaman mo
dası geçmez. Ancak ı;ekilleri 
de~işir. Nasıl kı son moda gö
ll"üse takılan pliıklar yerine çi
re.k şeklindeki !klipsler tercih 
ediliyorsa. Elmas veya pırlan
ta y üzüklcri de küçi;ık parma
ıta takmak moda oLmu~tur. 

MELEK KUTLU: Tabim 

Yatak odanıza kovaca,iı;ınız 
perdeleri muare denilen bir ne
vi kımıaı;tan yanarsanız içine 
1ıül yerine kreo jorjet koyaıbi
llrsiniz. Bilhassa bu jorjetler 
verev olarak ve açıktan başla
yıp lroyulaşıncıya !kadar biri.bi· 
rine eklenerek konulursa oda
'.Jl ook ııüzel l{ÖSteriyor. 

Odalarınızın ko
kusuna dikkat 

Ediyor musunuz? 
Odalara güzel ve temiz bir 

koku tıennek irti11orsamz, mü
aavi miktarda lavanta çiçeği e· 
aınsım ve 11abani kekik otu esaıı
.... biribirine karıştırırsınız, son-
1"a bu Jca~ esanstan bi1" 

1
1 

kaç damlayı ruya damlatarak 
temizlik eanannda ı... ru ile dı>-
1aplapn, ~an tıe daha bcış

bı qra1- ı:i!Miz. Kurutmıya
rak Jı:ndi te: ılioıe kurumıycı 1>1'
Nlcuı\."'!.. 

*ipek muslindeıı siyah 11ahut ko
yu mavi büyük mendillerin uc
lanna 11a beyaz yahut da ateş 
rengi ipekle ismin ilk harfleri 
işleniye>r. 

* iki renk •apka!ar çok qi11ili1101"· * Esvaplara fennuar veııa dıiil
~ koymak çok rağbeıtedir. 

* Ekose etekle düz caket giy· 
mek ve caketin yakasını a11ni e• 
koseden yapmak moda olmuş
tur. 

* Reglan şeklinde pardesüler ço1' 
gi11iliyor. * Emprime ketenden esvaplar 
çok beğeniliyor. 

* Gecelik ve gömleklerin eteJ:,. 
!eri i.ş!eni11or. * Ankara yününden yapıla,. 
bluzlar çok giyi!iyot". 

* Kirli be11az kumaştan tayyör 
tıe pardesüler U1'cih. edilİ!/01". 

* Rönard takmak en wn modo
d..-. 

* Hası,- şnpka!an ;o,-;et kumol' 
la süslemek rağbettedir. 

* Bu 11az en fazla giyilecek renk
ler mavi, pembe ve be11azdır. 

*iki parçalı mayola,- bütünler· 
den daha fazla be/1enili11or. 

* Kenarlı fapkalar çok gi11ili
!/DT. * Filo.fil denen çizqi!i kumaştan 
yapılan esvap ve bluzlar çok be
ğenili1101". 
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