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Şimal Cephesinde Müthiş Muharebeler Oluyor 
• 

Şimal cephesindeki Müttefik ordular gittikçe ltalyanın Gayesi Anlaşıldı 
artan tehlikeye karşı muannidane har bedi yor -

Alınan Kıtaatı Lil' e Girdi 
Müttefikler Hamburg, Bremende 
askeri tesisatı tekrar bombaladı 

• 

INGILTEREDE 
ALINAN YENi 

TEDBİRLER 
Parlamento bi
nası emniyet 
altına alınıyor 
Çocuklar Cenubi Gal'e 

gönderiliyor 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter: 

Yarından itibaren İngiliz parliı
mentıosunun iı;gal ettiği West
mınster sarayının eınnı veti için 
hususi tedbirler alınacaktır. 

Avam Kamarası reisi bu'l(ıin 
ögleden sonra bütün meb'uslara, 
memurlara ve kamarada devamlı 

Lüksemburg Mütte
fiklere yardım edecek 
Almanlar dün de ağır zayiat verdi 

bir vazife&i olanlarla vazıfedar j , 
·bulunanlara birer serbest dulw- .,,,._,,. 
liye varakası verileceğini söy l< - l 
iniştir, Reis bütün azayı ·bir an tv-

1 ve! bu varakaları almak iızerc· ı 
müracaat etmiye davet etmiştir . 9111••••-ıiiiiiİİİıİİİİİıll ____ _,iiiıliilllı-..ı.-...:ıı"lııl....ıllıiııııiioo-•I 
Diiier bir ihtiyat tedbiri olmak 
üzere de parlamentonun West
minster köprüsünün altında bu
lunan geçitteki onethalinin ka
lJatılmasına karar verilmiştir. 

Hükumet bir çok çocukların ce
nubi Gal'e gönderilmesine karar 
venmiş tir. 

Londra, 29 (A.A.) - Hastaha
ne 11emilerinin bombardımanına 
hük:U.metin mu'kabele bilmisıl yap 
mavı derpiş edip etmediği kendi-

{Arkası 3 üncü sayfada) 

Samuel Hor 

ispanyaya 
hareket etti 

LONDRA, 29 (A.A.) - Sa
ınuel lloare'ın Lizbon'a gitmek 
Üze~e tayyare ile İngilkreden 
~et ettiği ve oradan kara 
Jlos_.ik.jle İspan~· aya ı:e eceği 
~lldirifmektedir. B. Hoare bü
~·ük Bfitanya fevkalade sefiri 
sıfatile ... \~:zilesi ba~ına gitınek
tedir, ' 

CEPHELERDE MUHAREBE V.4ZİYETİ 

E ı PARiS, 29 tir. Muhar .. be fell'kalade şiddet-

T. 14 30 (A.A.) - Ha- lidir. Karışık vaziyette •birbirine 
· ı , vas, saat 14,30 girmiş cüzütamlar arasında çok 

, da bildiriyor: kanlı çarpışmalar olma'ktadır. 
Şimalde vaziyet gayri sarih - (Arkası 3 uncü so')fada) 

MÜTTEFİKLERİN NORVEÇTE 
KAZANDIGI MUVAFFAKIYETLER 

Narvik istirdat edildi 
---

Stavanger hava meydanında 22 
Alman tayyaresi tahrip edildi 

F•gernes ve Forsneset'de 
. Müttefiklere geçti 

LONDRA, 29 (A.A.} - .A.mi
rallik dairesi ve· hıırbiye nezare
tinin müşterek tebliği: 

Bu sabah öğrcnıldiğine göre, 
Narvik; dün ak'lam müttefik kuv
vetler tarafından alınmıştır. Fa
gernes ve Forsn ct'de elimize 
geçmiştir. 

LONDRA, 29 (A.A.) - Havas 
nezareti .bildiriyor: 

Dün bombardıınıaıı edilen Sta 
vanger tayyare ""c) danı üzerin
de 22 duşman ta y,ıre;i tahrıp 
edilmiş \l• hasara ugrat. mışt r. 
Narvikte 8 düşman tayyaresi tab 
rip ed knk hasar<1 ratıl~ıştır. 
13 İngiliz ta))·are ı dönmemiş-

' tir. 
Pariö, 29 (A.A.) - Norveç 

sefaretı tııldıriyof'. 
Nar~k mınta>kas :ı bir şehir 

evvelki .l(Ün tıınıamile tahrıp e
dilmiştir. 14 Alman tayyaresi 
100 den fazla bomba atım,şt.r. 

Şehir halkından 6000 kışı mes- Norveçte harp etlen Fransız 

- • 

Amerikanın 

hazırlıkları 
7 kisilik bir Milli mU
dafaa meclisi kuruldu 

İki okyauos için iki 
filo ihdas ediliyor 

"• 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ruzvelt 
7 zattan onürclckep bir onilli mü- ı 
dafaa meclisi teşkil edildiğim 
haber vermiştir. 

Vaşington, 29 (AA.) -İki Ok- I 
yaııus ıcın iki filo ihdas edile
ceginclen israrla bahsolunmakta
dır. 

Meclis, ı?emılerin ve ctonanona
ya ait on bin tayyarenin inşası
nın ve 16,000 veni pılot yetışti
rilımesinin tacilini nat>k olan ka
nun.- tasvip etmişti. 

GÜNDE BİN TAYYARE! 
Delroit-Michigan, 29 (A.A.) -

Henri Ford verdiğ"i ·bir mülakat
ta icabettiği takdirde bundan altı 1 
ay sonra, Ford otomobil fabrika
sının !!Ünde bin tayyare imal ede
bileceğini söylemiştir. Ford, bu 
şerait dairesinde tayyarelerin j 
maliyet fiyatının sekizde bire ine-! 
cei'ini ilave etmiştir. 

. ,, 
Askeri 
Va.zlye-t 

Belçik•nın terki silah 
etmesine rağmen müt 

tefikler dayanıyor 
16) elçika Kralının ordu-
1.g) su ile beraber Alman-

lara t e s 1 i m ol -
masından sonra vaziyetleri 
son derece ciddi bir safhaya 
giren müttefik kıtaat Alman 
tazyikine karşı koymıya çalış
maktadır. Dün akşamki Alman 
tebliği Lil şehrinin alındığını 
bildiriyordu. Halbuki mütte
fiklerin \erdiği !ıabcrler İngi
liz rn Fransız kıtaatının bu -
Jundukları mevzileri kuvvet
le tuttuklarını gösteri~·or. 

Flanderdcki müttefik kuv
vetler yiyecek, silah ve ben -
ziıı verilmesi n1eselesi ~oktan 
beri itinalı bir tetkike ıncvzu 
te~il ebnektc 'e hükumet ma
kan1ları deniıden gittik~e zor
lasan bu i~i donaıuna İngiliz 
ile tam te~riki ı11c!-ıai halinde 
karsılaPuya karar 'ern1iş bu
lunmaktadır. 

İngiliz halkının bli~ iik bir 
kı~n11 harbin ergeç kendi sa
hillerine ve ikametgahlarının 
c ~iğ-ine intikali ihtin1aline ta
nıaı.1cn hazır vazİ)cttedir. 
NETİCE: Flandr"de ve Fran

sanın şiınalinde cereyan eden 
kuvvetlerin hepsi o roıntakada 
lıulunmamaktadır. l\liicadele -
ye devam etmekle İngilizler 
F'ransa:ya kıJmctli bir zaınan ~ 
kazandırmakta ve Fransız or
dusunun Son1me'de ve Aisne'
de l'epheyi takviye etmek im-J 

<Arkası 3 iincü sayfada) 
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iKL'<Cİ SAYFA:\TIZDA 

1914 de BELÇiKA 
Y•:z•n : Ziy• S•lıir 

ÜÇÜNCÜ SAYFAl\UZDA 

Cephe gerilerinde 
dehşet saçan baskın 
Ya:z•n: G. K•m•I Kocer • 

Faşistler, müttefiklerin bu günlerde sıkışık vazi-
yette bulunmalarından istifade etmek isti~or 

1ta1yanın hedefleri arasında bulunan Malta. Cebelilttarık ve Süveyş ... 

iNGILTERE - iTALYA 
İki devlet arasında Akdenizdeki kontrol 
meselesinde teknik sahada anlaşmıya varıldı 

Fakat siyasi sahada henüz bir 
anlaşma temini kabil olmadı 
LONDRA, 29 (A.A.) - Avam ı le olan münasebetleri hakkında 

Kamarasında müstakil işçi me- yapılacak her.Jıangi ibir beyanat 
husu Wengvood, hariciy~ müs - ı olup olmadığını sormuştur. 
teşarından İngilterenin Italya i- (Arkası 3 ür.cü sayfada) 

Balkanlardaki lngiliz 
propagandası meselesi 

Londa, 29 (A.A.) - İstihbarat 1 
Nezareti parlamento müsteşarı 

Nicolson. celse nihavetinde söz 1 
alarak Balkanlarda İngiliz pro-

pagandası meselesini mevzuubah
sederek şunları söylemiştir: 

•Propagandanın teşkilatlandı

{ Arkası 3 üncü sayfada) 

İtalyanın 
emelleri 

Fransa - İtalya 
hududunda 

lt•ly•, F rart•ı:z telı•••ına 
;,•ni rnaclıuriy•tler çıltartlı 

RıOl\iA, 29 (A.A.) Frans.:z -
ltalyan hududu resmen kapalı 

olmamakla beraıber hır mık tar 
Fransız tebaası ansızın ltalyayı 

terkten menedilmi.:ıltrdir. 
İllyadan çıkma.k için vizelerin 

alınmaması sebep olarak ileri sti· 
rülmekte ise de şimdiye kadar 
böyle bir mecburivet yoktu ve ye 
ni kaide de valnız Fransızlara tat· 
bik edilmektedir. Trenler r.ormal 
şekilde ~Jemekte<lir 

109~922.000 Liralık fevkalade 
tahsisat kanunu Meclise verildi 
Milli Müdafaaya 72.800.000 lira daha veriliyor 

Hukumet Merkez Bankasından 
250.000.000 lira avans alacak -Buna mukabil 15 

milyon sterling 

a I t ı n verilecek 

ANKARA, 29 (A.A.) - 1940 
onali yılı muvazenei umumiyesi
ne dahil bazı daire bütçelerine 
109,9~2,000 lira fevkalade tahsi
sat verilmesine ait kanun Iaviha
sı meclis heyt:!ti umumiyesine sev
kedilmis bulunmaktadır. Bu ka
nunun hükümlerine göre, bu fev
kalade tahsisattan 72,800 lirası 
milli miıdafaa işlerine ayrılmıs
tır Tahsisatın geri kalan kıs
mından 20,491,000 hraoı demir 
yollan inşaatına, 5,000,000 lirası 
zelzele mıntakasında yapılacak 
işler ve yardımlara, 2,731,000 li
rası İstanbul - Edirne asfalt yo-

--~----

MECLİS 
Varidat bütçesini 
müzakere etti 
Ankara, 29 (A.A.) - B. M. Mec

lisi bugün Şemsettin Gijnaltav ıı 
başkanlığında toplanarak btit
çenın vandat kısmı uzerincleki 
müzakerevı ikmal ederek 1940 
yılı rnuvazenei umumiye kauu
nunu tasvip evlemiştir 

:Meclis bundan sonra askt ri 
1abrıkalar umum miıdürlüg:ı 930 
onali yılı bütçesinde dei(işiklık 
yapılmasına ait kanun ılc dev
.Jet demjr yolları 'c hmanları u
mum miıdürluğü 1940 malı yılı 
bütçesini kabul etınış ve vaıın 
toplanmak uzerc ıçtı ıııaa ni a
vcı vermiştir 

ıııııınıııııııııııııınıııın lfıW mmınıumııım. ·ııın• 

Harp Tebliğleri 
Ya:zı .. 3 6ncü ••Yf•mıza• 



! Oilrıilrı mev.zw..ılerı. 1 
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1914 de Belçika 
Bugünkü vaziyet 1914 ile aynidir. Yok
sa " tarih bjr tekerrürden ibarettir ,, 
sözü bir misal daha mı gösterecek! 

(Cilıan Ra~bi) adını verdiqi
mız 1914 mı.ıhare'besinden ev -
vel, Avrupada iki (fütaraf) hü
ki:.n:ıet \'ardı. Biri, (l.wiçre), dı
ğcrı de (Be >ka) ..• 
~ içrelil~. herhangi bir dev -

Jet tarafından, hiı;Dır tecavüze uğ
rımu~..caklarına o kadar emin ı
diler ki meınleketlerınin hu -
dulların; tahkıme ıı.ızum bile 
ııörmemışlerdi. Fakat Bdçikanm 
vaziyeti, öyle değildL Birnirle -
rmtn ezeli düşmanı olan Fran -
&ız.larla Armanların, nasıl olsa 
biroirlcrınc saldıracakları, :lşi -
kar bir hakikattı. Ve Fransızlar, 
hud:....tlannı - O zamanın - en mü
kemmel ,·esaıti ııe lahkim et -
tıkl<'n i.c.:in, Fransaya saldıra -
eak lan Almanların, Belçika 
k>oraklarıru çignıyerek Fram;a -
ya g_mek istemeleri çok muh
temcldı. Nitekim, mııbarcbeden 
pak çok uman evvel Belçika, 
T ız ve İngilız istil'ri>arat mer-
.kcz ri tarafından alman gidi 
malUm.a t cta, vukarıdaki itı tim ali 
teyit clmişti. 
Ahna.nların rnuhare'be planları, 

- Belçika.va ait luırımda - başlıca 
ftl madde! rl tespit edilrni;ti: 

1 - Bir hartı halinde, Fran -
-ıann. Bdr;ıkadan geçerek Al
lllatI) anın ~ıma.lı garbisind~ "<i 
sanap mexıkczlcrini tefıdit etme
lcri, iınkill da-hilindcdir. Bu ıse. 
Almanya içm cır hayat ve me-

mc.selaiidır. 
2 - Buna binaen. llıir harp ru

lind~, Alman orduları .>ağ ce -
mın, deıiıal Belç ndan geçe
liiır'atlı bir ileri ) ii.rüyüş ile 

1' nsanın ~imal hududuna doğ
nı hareket "bmesi elzemdir. 

3 - Belçikalılar, ordumuzun 
lkendı arazılerinden ger;me.illıe 
musacıde elanezlerse, Belçikarun 
(bitaraf) L:fiına riayet edılımiye
cektır. Ordumuz, yiiriıyüşiine 
devam eo.a:eık .. Ve kan;ısma çı
kacak olan ilk mıinii, - Möz nehri 
üzermdeki (Liyej) kalcsıni - çiğ

niyecek, ônilne ve arkasına bak
madan ileri hareketine denm 
cdc"ektir. 

Gorülüyor ki. AIDı.anlar Bel -
çh iikıimetinin bit.ar.ıflığına 
zerre ikadar ehenııınryet verme -
mekle oeraber, •hatta ilk hedef
lerini de açık hır surette tespt et
mişlerdi. Bunu h~r alan Bel
ÇiKalılarla Fra1>SrLlar, ve Alman
lann ıMUl4i derıW ·ah.iller iDe s;;ı
h i o olmasında tehlıke R<>ren İngi
lizler, (Liyeı) ve {Naımür) kale
leruıın tahkimine son derecede 
ehemmiyet vermişler, - 'bitaraf
lı~na ragroen - Belçikayı adeta 
~ması muhal olan çelik bir ~i
per luıUne tıeüm:ıışlerdı. 

Almanlar, ibu tahkimatı bci -
yuıc ır dıkkatle takip ediyorl.ar .. 
Kalenin tahkı.matı arttl'kça, ta
arrı..z planlarında da ona göre 
tahkimat yapıyorlardı. Ve bil -

, ~·ej atesme çok ebem
yet verl)"Orlardı. 

AJ.man crki.nıJıarl>1yeı;inin pla
nı. nıhayet şu nokta >izerınde 
tqıneııküz etmişti: 

( Liyej kalesi, M& nehri havza
sındaki geniş bir sahay4 toplari
le setret!M"ktedir. Ve Alrr..an or
dusunun geçecej!i ~llar, 'köprü
ler ve şimendifer hatları da, bu 
saha dahilındedir. Halbuki, Bel
ç.ud.an gerf'C8k ıolan Alınan or
au:;u için, lbu yollar, köprüler ve 
şınıenıiifer hatları, ıbüyill< ıbir e
hemmiyetı haızdir. Binaenalevh 
Ln-aj hlıeai, s «ısa blı zaman
da ele ı:eçirilınelidir. Ve Belçi-

Yazan: ZİYA ŞA:<İR 
kalılar. uzun ~:--lu bir rrıı..kave
mete tıazırlanmıya, kOprüler1 ve 
yolları tahribe vakıl kalmadan, 
hami süı·'alle ansızın bu oaıha 
zantedılmelidir.j 

1914 cihan haroi ba,;.l~r oar:; -
Jamaz. Almanlar, bu planı mu -
valiakıyetle tatbik ettiler. Belçi
kaya taarruz edecek kuvvetlerin 
kumandasını, (10 uncu kolordu 
kıınıaıodanı, general Fbn Emih) 
in kwnandasına verdıleı·. 

General Emm (melin ve aziın
perver bir a.;ker) olarak :;öhret 
bu>mu~tu. Bu ~eneral, agustos a
vının 4 ün<:Ü günü, pek sade ve 
nü.may!i1>1il lbir ı.alde (Hano,·re) 
de otGmobiline obindı. Yanmda, 
erkan.harbiyeoıni lc;;kıl eden bır 
kaç zat lduğu t-alae, I::elçıka hu
dudunu geçmek Llzcrc harekH et
ti. O ,;in. generalin cioRduğu gü
ne tesadüf eı.mekte ıd L Bu da, , 
llıır hayır alametı telikki edildL 

Alman neierlerimn Belçıka 
topraklarına ayak ıbastıgı dakı -
itadan itibaren (Liyej) \"e ü a
mur) kaleleri, tam iiA; hafta da
v andılar. Belçikanm her tarafı 
ıriır'atle ıstıla edildıgi halde, bu 
kal ler Alman tuı>larının yağ
mur gibi yaf(dırdrkları ağır ı:ül
leler altında ıııuka \OO.ıete çalı~
tılar. Bu kalelerın önlen, cihan 
harbinin ilk hailC\•i saı!ınelenni 
te.,."kıl etmekte idı.. Cihan harp uı
riliinde, ne o derece müthiş bir 
taarruz ve ne de o kadar anu -
danc bir müdafaa görülmemiş
ti. Alman giillelcrinin ıkahir dar
belerı alt;nda bütii.n o metin is
tibt<imlar pilram parça olmuş, 
kale batar} alarmın üzederini 
.setreden çelik k ııtt>elerin altı üs
tüne gelerek, adeta birer boş ten
cere f{ibi ters çevırmi§lfordır. 

O zamana kad3r iT' ,~ıı görül -
rnenıi.:; olan 'bu müthiş muhare
benin fecaati Belcikal:ları nldı
ramadL Belçika ord ıısunı.ıtİ. her 
neferi, elindeki silii.'b..n şerefini 
tam m!lna!ilc mtrnafaza ctrniye 
çaltştı. BelçIB.a ordusunun başın
da, kral Alber \'ardı.. Bu ıhükıim
dar da, memleketıne karşı vazi- ı· 
fe..ini bütün aıina>ile yaptL Fa
kat, Alman ordularının ani b.,,;
kını ,.e sel gibi istilası ıkarşı~ında 
da'lıa fazla mı&avemete ımün bu 
lamadı. Çünkü, Belç·ikavı himaye 
etmesi Iazıın gelen Frausız ve İn
gilit ordulan, yardıma ı:elmek 
ıçin çok geç kalmı~lard1. Ve kiı
fi dereeede de imdat kuvyeti yol
lamıya muvaffak olamamı;;lardı. 

Alman ord1.liiu, Be1çikada sur'
atle hak.imi,·et o!tazand:. Ye ndan 
90nra da arlık hareketinde ,;er-

1 
besl kalarak, ~ü.şmanlarıııı ken
dı arzusuna l{ore luıreKele jcba
ra .başladı._ Alnıan crkan:ıhari>i- 1 
yesi, kat'i zafer ve galebeyi (Pa
ri.s) yolu üzerinde arıyordu. Ve 
(Pari.>) e sür'atle ,girmek içiA 
azami ayretini oarfed i ordu. Ar
tık Alman giılleleri, Paris üze
rine düı;mive başlanmtı. Amıan
yadaki zafer ne.; esi .cie arttıılu;a ' 
artuuştL Fakat ıbu ne;;e. u.zun sür
medi. Kendilerini çarçabuk to
parlıyan Fransız ve Ing-iliz or
duları (Maren) de A>man ordu
sunun kar~ı.sına dikildi Alman 
or u.un u ri.c'ate meobur etti. 

Bu".;ünkü vaziyet de, htınıen he
rr.e'.1 ayni merkczdedır. Alman
lar, 1914 de oldl!J(u gibi, ilk hız 
ile Beiçikayı çiğnemi$lerdir. A
caba bu hız, ne kadar de\"am ede
cek? .. Yokı.a, (tariıiubir tekerrür
den ibarettir) darbımeseli. bir 
ariııal daha mı ııöı;terecek~--

ZlYA ŞAK.İR 

". . -· IKDAM'ın Edebt lefrilıası: 

~ BERVIN•A:YtEN . 
~ "'-~ , .. ,. ~ .... -:::;- .~-!_ · . • v .... : a ı 8 : · 
~ ·. . . . 

Bir anlık: 
- 0,:1 nııztla hayli dei;Wklik

l<T '"~ d~i, maııaa ilah gülüyor. 
- kiye derin bir nefes aldı: 

- Cok ükür... Bilininn ya 
lıen daima: •Hele &alf ot1Klillu 
b:ıl m, 11ndan ı;enra g~nçl~ -
cck. derdim. Deıliğim oldu. Yir
mi ) a ında iken o;ok ciddi idi. gay 
· tabıı bir hali vartlı. Şimdi ise. •• 
~miye Raifle Peninin ev -

lMınıek · iizere olduklarını lliiyle
mek i•in y2n~~ordu. Fakat Per
\·ine söz ,·erdjği için ağzını aça
mıyordu ... , · e olurdu, Hatiçe se
zip bir ~e.Y >Öyleseydi! .. Raüiıı 
•alinılen bu pekili da loellı ..ı.-
7ordu. .. 

Hatiçe gülümsedi: 
- Ubette ııiiJer._ W Jtiizel lıa

luı bir «keti &üldörmiye kifi. 

dir ... Ne o, yiiziime hayretle ba
kı ors1111112? .. Farkında değil mi
siııiz Joba ... Oğlunuzun yüzü Ay
ten geldikten onra güldü •.• Eğer 
o Aytene i$lk oldu&uaun farkın
da de.ğilı.e ben Iarlaııdayım. 
Şevkiyeain &ırtlağı düğüm. 

leııdi, yutkuııarak, teliie icinde: 
- H"ayır, hayır, bayır diye Dq· 

kırdı; yanılıyorsunuz! 
- Zannelmem. .. Ben bu işlel'• 

de kolay kolay yanılmam. .• Ben 
..,yirci okhstıım için QOlı: dildalt
li, çok iDceden .inceye baluyonım.. 
Hem neGeıı teliwjlnwl-... Ba -
yuı Sereni otlunuza istiyordu -
am- 1'aıaaın, is tediiiaia oWu. 
Bil giiıcel la&. Ben sevmi7onmı, 
99YIDiyonun a-, P.eltiiini 
4le iııLkir • wn ,.._ 
S.•~ biııu k-clj.. ııeWi, 

:J•~:.::; 
1
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.Beyanııame 

iş" yanlış l';ı:k _ 1,1 h .. ~ Yapak.ihraç 
.·.ı.:. ~e ~ er . er fiatları 

1 anlaşıldı 

1 Defterdar iki mühim nok- ' 

!. gan sıkı bır t .1 d"ld. 
enzı e ı ı 

ıkontrola tabi' 
ı Bcldiye şikayetler , ı 

üzerine buna ka-

Tenzilat yalnız serbest 

memleketlere tayı izah ediyor 
Fe ~aliıdc vaziyet dolayısiyle 

bazı vcrgı.lere zam yapılması ve 
bazı maddelerin ~elliden istihli.k 
veıı!'ı,,.ne tiıbi tutulma:;ına dair 
olan kaOllnun tattıikatı hakkında 
İstanbul Defterdarı Şevket Ara
lan bir muharririmize a.şağıclaki 
izahatı vern1iştir: 

•- 27 /5/940 tarihinde mer'iyet 
mevkiine girmiş olan 3828 sayılı 
kanunun muvakkat maddesine is
tinaden verqiııe ve zamlara tabi 
tutulan stok. maddeler için venı
ınesi iktiza eden beyanarnelerin 
alıikudar Maliye Şubekrine tevdi 
miiddetleriniıı ı·e dıijer ba=ı nok.
talarm alıikadarlarca yaıılış te
ıaJcki edilmekte olduqu bu saha
da yapılan muteı•ali müracaat
lardan anlaşılmaktadır. 

Bıı itibarla ba:ı noktaların tav
zıihi lüzumlu ııöriilmü~tiir: 

1 - Kanunun muvakkat 1 in
ci maddesi ile bıı müddet keyfi-
11etin qazetelerle ilıiııııtı takip e
den günden itibaren 48 saat ola
rak tayin edildıqınden •·mai mü
esseselerle iı.'ıllıitçılar ve toptan 
cıların kahve, çay ve benzin pe
rııkendecilerinın 31 /5/940 tari
hine milsad.ıf cııma giinu sabaiıı
JLa kadar beyann.amt?lerini ver· 
mel eri l<İ ıı mdı. 

2 - Beyannamelerde tesbit e
dile<:t!k sıok ka11unun neşri ta
rihi olan 27 /5/940 pazartesi günü 
sabahleyin mevcut olan mallan 
ifade eder. Bu sebeple bu tarih
ten beya,.namenin t:erildı"'i ta
rihe k.a.dar vaki olan sat.°Şforın 
stoklara ithal edilmeBİl>lf! dikkat 
o!unmıısı t•e bu esasa muhalif o
larak beyat1Unme 1•ermı.1 olanla
rın derhal mit.iı!eti içerisinde mii
rııcaa.tla verdildl!Tİ beyuıınameleri 

isl4h etmeleri icabeder. 
J - Hl!Tlıangi bir noktada te

reddiidii olanlar Galatada Ba!ık
pazannıfa muamele vf! istilılcil: 
vergileri miidürlüijüne müracaat 
veya 417799143399 mım<1rııl4ra te
lefon ederek ..,.alıimat alubilirk.• 

VİI.AYET 

Vali muaı;ini Anka
radan döndü 

Vali ır.ua\·ini Halıik Nihat Pe
pe~·i dün :;allı~ Ankaradan şeh
rimize aörunü::,tür. 

Kendisile gövi.işen 'oir muhar
ririmue verdiği izahata göre Ha
lük Nihat, vilayet ve beledıyeye 
ait mii.baya.a 1',lerile f)asif kurun
ma tedbirleri ve ihtiyaçları hak
kında Dahiliye, nafıa ve Ticaret 
Vek.'iletlerile temas ,.e bu C;leri 
halleylemiştir. Bu meyanda mü
hlm mıktarda hortum ve ra.'f ve 
saır lüzumlu malıeıne satın alın
masına 'hemen lba:;lanilacakt..-. 

Dll:Nl.Z 

Denizyolları idaresine 
memur elınacak 

Denizyolları idanısine memur 
almak üzere hazıranda orta roek
teıp ve lise mezunları arasında 
bir müsalıaka imtihanı açtlaca.k
tır. Geçenlerde açılan imtihana 
girenlecin adedi yeni kadro ile a
rılan aıeııwriyetlere k.iıfi gelme
mmir. 

itidalini topladı: 
- Bn li1ll'Ctle Ayteni de bllŞlDJZ 

dan atıp kurtnlmu.ş olacakSı:mz 
4ei!il mi! 

- Doiru.su bn. Ne yalaıı söyli
yeyim bu kız beni rahatsız edi
yor. Sevmhorum diyorunı, fakat 
~ttikçe ~eV11liye başlıyorum. 
Sevmiye başladığımı hissedince 
uzak duruyorum, soğuk muame
le ediyorum. Kolay değil bu, ra
habızlık ... 

Sev ki~·enin göz!erlııin önüne 
Ayten geldi. Pervin ile kabili kı
yas değildi. Cidden güzel, harı
ka denecek kadar güzeldi. Blıan 
oğlunun Ay1eni Perviııe tercih 
edeceiini düşündü. Ortada kat'! 
bir &Öz de )'Oktu. 

- Demek dedi Aytenin güzel
liğini siz de tasdik ediyorı..uııuz? 

- İnkir kabil mi?.. Bazruı 
bakıyorum, Allah takairatını af
fetsin, babaı;ıwı hak veriyorunı. 
.Aııası d.a tıpkı keudiııine benzi -
yormıq. 1' alwz &özleri babası -
IWl gözleri. Bazan gizlice o ka
tbnın şarkı söyleyip eöbok a~ 
lı ııuinof• giderdim. ı; dott11B4 y--r.r.=n- Ayteııe ctiüat edi
ail, ııllıi ~ --

rar verdi 
Şehrimiztle ekmek satıştan 

ve fırııılarııı ay başmdan iti
baren daha sıkı bir surette 
kontrol olunması belediyece 
kararlaştırılmıştır. 

Bu busw;ta belediye reis 
muavinlerinden Rifat Yenalın 
verdi2'i izahata göre, mcnıur
lar her semtte her gün iırın -
tarı birer birer kontrol ede
cekler ' 'e ckrueklcrin çeşnisini, ' 
narha uygun olup olnladıqını 
ayrı a~·rı ınuayene e)l~yecek

lerdir. Kusurlu görülenler şid
detle cezalandırılacaktır. Böy-

' lece fır:nlardan yapılan müte- ı 
vali ~ikiyetler önlenmiş ola -

1
, 

ı caktır. , 
" . . . . ·JiiF57 ,, 

1176 ton demir 
daha geldi 

Bu partiyi de Vekalet 
tevzi edecek 

Aınerikadan gelmcı;i 'beklenen 
2500 ton demirden 1176 tonu dün 
Amerıkan bandıralı ekminister 
vapt.rile limanımrza gelmi:;tir. 

Bu mallar da Ticaret Vekaleti 
taraf .ı.ıdan en fazla lüzum görü
len ~·erlere tevzi olunacaktır . 
Tüc arlar Veı:t.:ı!ctin müsaadesi 
oln,.ıdan .;atı.;, yap:ıır.ıyacaktır. 

Yakınrla .gelece1< yeni partiler 
piya•ada dc•rr:ir butıranınm önü
ne gtıçümış olacaktır. 

T rakyada ör -
nek köyler 

Kazım Dirik pehlivan 
köyde ilk müzeyi açtı 
EDİRNE, (LKDAM Muhabi-

rinden) - Trakya umumi mü
fett~ ~eneral Kazun Dırik 250 
Jı:isilik bir kafile ile Trakvanm 
örnek kövlerirıden brrı olan ve 
Curr.hurivet rejiminin köye bah
şetti.ği haklarla köyden ıstediği 
bütün ,-enllik eserlerıni tamam
lamı~ bulunan Pehlivankö:ve git
mi:, ,.e köyü teftiş etmiştir. 

Cumhuiyet rejiminin kö.r plan
larından -birini tahakkllk ettiren 
350 -.vli bu köyün e*.ilikten ye
nilii:e, sap aır.an damlardan ki
reımia.e cevri.len ·bınaları ve 20 
dekarlık harap mezarlığın üstün
de koruluklar, mevye bahçeleri 
vetiştirmek gfüi son derece dik
kati çeken verimli hareketleri 
takdirle karşılaını.ştır. 

General Kazım Dirile burada 
ilk olarak hır köy .müzesini aç
mıstır. Öğrendiğime göre, önü
müzdeki ayın başında Traıkyanın 
26 kazasında ~6 örnek ıköyün mü
zeleri arılaea.ktır. Bu müzede 
yetiştirilmiş çeşitli mahsuller, el, 
ev i~leri. bütün ~rak, ağaç ve 
demir san'ırt eserleri etiketlerile 
görülmektedir. 

kes gibi konuşmuyor, herkes &i
bi yürümüyor. Ne bileyim, ha -
tinde başka bir zerafet var. Ben 
daha bir &ün kevte.ıiğini &ör
medim ... 
Şevkiye göğüs geçirdi. Diişiiu

ceve daldı. Hatiçe sordu: 
- Ne düşünüyorsunuz? .. Söy

ledikleri.nı doğru değil mi?,. 
- Do~, doj:ru amma, ya alı

liilu da yüzü gibi annesine ben
zerse ... 

- Bunu ben de düşünüyorum.. 
.Ayteni geldi geleli göz hapsine 
aldım, fakat henüz bir neticeye 
varamadım. Bana luı1ırsa biraz 
benzer tarafları var. Hele Pervin 
ile beraber oldukları zaman, ah
liikının Pervine hiç benzemediği 
derhal göze bahyoı:. 

- Meoıeli?. 
Nasıl anlatayım bilmem ki, 

ablasına yaramaalı: için elinden 
geleni yapıyor; peşinden avrıl -
nııyor, ev işlerine yudıı:ıı ediyor 
- işleri geciktirip karmakarışık 
ediyor ba da baika - hahçilvana 
mühim bir şey ııöflemiye gidi -
yor, ,.... ı" 1 1 • dabp .ı;,. 
lll'eceilnl unlltayOL lla:yatı dil.m 

·~Alı' ----

Dövizli 
Ticaret Vekaletinin dün alaka

darlara yaptıgı yeni bir tamiır.ie 
yapağ ihracatında bazı de~i>ik

likler olıYM.ıştur. Serbest Ö\'İZ· 
li memleketlerle İngiltere ,.e 
Fransaya .satılacak sarı ve deri ya
pa_ğıların fiyatları 15 kuruş ın
dirilmiştir. Yalnız digcr memle
ketlere yapıla,,ak ihracat eski 
fiyatla olacak. aradaki 15 kuruş
luk fark devlet hesabına geçiri
lecektir. Diuer tipteki mallar es
ki fiyatla satılacaktır. 

YAPAK iHÜBAYAASI 
DURDIJRULDU 

Ziraat Bankası tii<:carın elin
de kaJmı~ e .. ki mah.ul vapağı -
lar üzerindeki müıbayaatını dün 
akı;arn durdurın:lJ.<ilur. Banka bun
dan sonra ya~ılacak teklifleri ye
ni mahsul y:ıp:>qı addede~ektır. 
Ticaret Vek.iletınin Yeni mah
sul .mallar için veni bir fiat tes
bıt edece~. aıJa~ılına:ktadır. 

8ELl:01Y1' 

Taksim kış'ası arkasında 

iki pı . k yapılıyor 
Tak.sim k:.Jası arkasındaıki sa

hada güzel ikı park yapılması fa
aliyetine devam olunmaktadır. 

Dun bekdıye reis mua,·inkrin
den Lütfi Aksvv m:ıhallinde tet
kikler yapar.ık bu parkların sü
ratle bitirilmesi için amele ade
dinin çoi(altılmasını bildirmiştir. 

Y ıırın akşam bilecek 
yollar 

Şij;lide Pazoryolu. .EJbe kızı, 
Bronz sokakları ile Nişanta.:;.nda 
emlak eaddc.>inuı, ve küçük ve 
büyl.llt ı.arav meydanları SıHvri 
kapı caddcsındeki .vol uı.şaatının 
bcll"dive bütçe kararnamesı mu
cibınçe mali yılin nihayeti olan 
yar:n akşama kadar ikmal edil -
me>i zarurı oldugundan çalı~ma
lar art:nlmıştır. 

Fatih - Edirnekapı 

refüzleri 
Fatih - Edirnekapı caddesin -

deki refüjlerin tanzim faaliyeti 
birkaç gün içınde ikmal oluna
caktır. Belediye rei.ı; mua-vinle
rinden Llıtfi Ak.ııoy dün bu faa
liyeti tetkik etmiştir. 

Mumaile Vı bilahara Fatih -
Taksiıın - Dolmabahçe ve Kaba -
ta:;!a, Ak:;aray mıntakalarındaki 
temizlik, ıbahıçe ve imar faaliyet
lerini de teftiş etm~lir. 

B.,.,,iktaşta Barbarcr.; Hayred
din malııberesi etrafındaki duvar
ların da eski sitile eöre yapı.ima
sına ba,;lanılmlŞ!ır. 

Küçük haberler 

* Sabııkalı eroin satıcılarından 
ber1ber Corci düıı K.alyoocukullu
ğunda erom satarken ciirmümeş
hut halinde y::ıka~ ve üze
rinde 14 paket eroin ç~ır. 
Corci adliyeye verilmiştir. * Belediye reisliği ÜSlcüdar sa
hillerinde yenı bir meocani plaj 
ın.i"asına dünden itA>aren lbafliı
roıstır. * Bakırloöyüncie oturaıı Glliın'i 
Tetı:kollu Cemalin atı ısırmış, bey
gir baytarlı,ğa ıtönderilıniış, yara
lı tedavi altına ~tır. 

g;der gifrüadüğü halde, Pervini 
sürüklüyor. Şimdi buraları iyi, 
plijlar, gazinolar, yellar kalaba
lık, ben tesrinleri bekliyorum, 
haşhaşa kaldığımız zamaa baka
lım ne yapacak. 
Şev kiye bllŞllll salladı: 
- Gençlik kendine nasıl olsa 

eileııc:e bulur dedi. Herhalde 
Pervinin kardeşini sevdiii mu
hakkak; onun her dcdiğip.i yap .. 
caktır. 

- Eğer kuıdırır da İstanbula 
indirir ve her zamandan birkaç 
ay fazla apartımanda kalırsak 
bana ne mutlu! Fakat bu husus
ta Pervini .kandırmak kolay de
ğildir. Ben Ayteni ipek çilelerine 
benzetirim. Ele yumuşak gelir, 
kolayca açılır, fakat farkllla va
rılmadan düğümlenip karışlı mı 
idi, acabilir eu aç! Henüz Aş -
teıule düğii:ın yok, fakat olmıya
cajı da mal&m değil ..• 

Ayteıı o ıece düğümlendi 
Yemek pek ııqeli ıeç:mişti. Yir

mi kadar gene dıa...cti kemali it
ftha n. 1- l'fJlllek• }'9Cliler. 
-- Tavaf Y .... c rn'iii ı.-
111 ~ (A'*- .....,.) 

anıldığımız bir nok a 
Büyük Millet l\lccfaindeki mu-ı 

hİl:i munakaş;osma karışını~ olan 
mrhlerem mebuslarımıulan dok
tor Osman Şevki Uluda~. matbu
ata yanlı~ akseden sözlerini tav
zih ederken !jÖyle diyor: clfusi
b<le beynelmilel olan ~ey onun 
kk.niği ve 'riyaziyesidir, bu bey
nelmilel teknik içinde Sovyet, Al
man, ltalyan n1usikileri diye anı
la•ı ve ayrı ayrı renkler ve çeş
niler arzedcn .milli daıugayı haiz 
musikiler vardır .• 

Bunları ok.urken muhterem 
Jlulıar Müfiılin loirkaç seae ev
vel orta)·a attığı ~u iddia) ı ha
tırladım: ,uer ınemlcketlıı ken
disine mah~us bir uıusikisi vardLr. 
Alafranga musiki yektur milli 
müzik vardır. Herhangi bir par
çaJı çalınız, ben size bu nıusiki
nin hanrri ıuilletc ait olduğunu 
söy liyebiliı'iın. 

IHmiki bah,inde asıl yanıldı
ğımız esa lı bir nokta da bu te
lakki, bu iddia. bu tasavvurdur. 
Fihaki her milletin kendi duy
gusuna uygun lte>telcnnıi~ ı:ousi
kileri 'ardır. Fakat buıılarıa ilim 
bakıınmdaıı biribirlerile ayrılıp 
voktur. Berlin kon errntuarında 
ne okutulu~·oraa, Paris, Ronıa, 
Moskova konseı·' atuarlarında da 
ayni Şt"yler okutulur. 

Blll!ün Sovyet. Alman, ital -
yaıı ınusikilcri diye anılan. nıusi-

Dün bir idam 
kararı verildi 

Fakat tahrik görüldüğün· 

den ceze 24 seneye indi 
Üskiına.ro.i lfaıı ... r ba la «a

rısı Sadiye ıle kaynanasl Semiha
yı bıçaklı}'arak öldürrn 'İsanın 
1 inci agır ceza mı.hkeme...indeki 
muhakemesi bitmiş ve karar dün 
'bildirilmıilir. 

İsanın, karısı Sıc1.di;\'·,.nıı. POlis 
ımemurlarından bma:l liakkı a
J.ında birile gayri nıPşrU .ruüna
sei:>ctte ulunduıtu zannüi! usu
çu işlediği aıılaşı1'vı; ve hadise
de haksız tahrik bulur,duğu ka
ruıatine varılmı~tır. 

İsa birden fazla aJ~·ll öldü.mı~ 
olduğurnhm ceza kaıurto:ıun 4.50 
nci maddesi mucibince öbm ce
zasına. mahkum edi\ırıi;;, ancak 
haksız tahrik neticesinde suçu 
işlediğinden cezası 24 >ene aı::_ır 
hapse tahvil edimüştır. 

.l.DLIY.IJ: 

Bir öldürme te~ebbüs 
suçlusu mahkum oldu 

Yeniköyde :Malı.moou kasden 
öldürmiye ı.e~etıbüs suçundan 1.2 
seneye mahkürn edilmiş olan Ra
miz aıiında birinin .birinci ağır 
cezada nak:len baldan muhake
mesi dün bit.mis ve m.atııkeme 
maınunun 6 sene ağır hapse ko
nukııasına ve 'fl1Üeblbeden ü.mıme 
hi:ımıe-tlerindt-n ımahrumiyetine 
karar vermiştir. 

MEMURLARIN 

&tAAŞILA&I 

Mecliste bütçe mi-ıakeresi 
olurken, Ticaret Vekili, ceçen 
ııeaeye nuarıw hayat... yiia
de on beş pahalı e1'..C
aöyledi. 

Bi.&inı N aaemolla: 
- Ticaret Vekilinm bu söz. 

ferini, memur maaşları fazla• 
dır, diyen mebııslarllllJZ bil· 
hassa işitsinler, dedi .• 

Cok maaşlı az ve iyi me • 
ınur amenna, fakat, az ınaaşh 
ınemu.r, bayır ... 

TESLİM EDİLEN -
ŞEY NEDİR?. 

Belçika Kralı üçüncü Let>
nold yarını milyonluk ordlihU· 
mı teslim ettikten SOJU'a, bu 
mevzu üzerinde .söy liyecek söz 
bulunamaz. Tam tiıbirilc, akan 
sular durur. Bu te tim olu~un 
ne kadar hazin ve insanda 
nefret uyandıran bir hadise 
oldui:u aşikar. 

Bizim Nanemolla, Leopol • 
d1lıı bu hareketini şöyle üııde 
etti: 

- Kral, ordusunu tcsliın et
medi, şerefini, şaııiw, milli 
tarih ve jnsanh&ını teslim et-
ti. 

Cirkia! Çok çiriıinl 

ki klasik ve romantik devirlerin 
mU6ikisidir. lahalli duyguları 
tebarüz ettiren musiki de halk 
a1Usikisidir. Burada •Hoınofo -
niquc . ınusiki bahsine girmil·e -
c.eğim için halk musikisine tema• 
etmiyeceğiın, ancak asıl yanıldı 
ğımız nol<ta üzerinde duracağım. 

Modern musiki klasik ve ro
mantik çağlardaki musiki gibi 
ayrı ayrı renk ve çeşni arzet
mediği gibi, milli damga ela t~
Jl]aı..ıclad.ır. M.,..,ti İnciliz E. 
Goosens'n.ia Alırıaa A. ThD111as
nın S.vyet A. Bobİılsky'niıı Fraa· 
sız C. Debussy'ııin yaylı sazlar 
katuoTlannı dinliyecek olsak han
l(i,;iain Alınan, haagisinin İngilU, 
hangisinin Frans12, hangisinin 
Sov~et musikisi olduyuııu ayırt 
etmek imkansızlığı ile karşılaşı
rız. 

Bugü.ııkü musiki loizatihi loey
nelnıilelle uıiştir; bugii.n artık 

bir Alman, bir İtalyan, bir Sov
yet musikisi aranma111aktadU", 
çüakü böyle bir musiki ,Yoktıır; 
aacak blı Alman bestckirın sea
foaisi, bir talyan bestekarın o.,.. 
rası, bir Fransız bestekinn .sona· 
tı vardır. 

Klasik ve romantiklerin bes
teleri m_üsteJtDa, musikinin vata
lll kalınıımıştır. 

SELAMİ İZZET SED~ 

Ekspres hırsızı 
yaka andı 

Bagaj vagonundan Ç•

lınan eşy• ve paralar 
Toros ekspceı;ile Aıııkaradan 

ae!en Erenl<öyünde Ethem çlk -
mazmda 9 nu,ınarada ımulı:im Hay· 
riyellin bagajda bulunan >andı
ğından 500 lira kıyımetinde giyim 
eşyasile 85 lira parasının .çalırıdı
ğl zabıtaya haber verihmiştir. Son 
zamanlarda Ankara ve Toı«:ıs 
ekspresi trenlerinde vukubulan 
bazı hırsızlıi,lar da göz önüne 
alınarak ubılaca tren<ie terti
bat alınmış ve yapılan tahkikat 
neticesinde hırsız bulunmuştur. 
Bu, Toros ekspresinde silici E.
kişellirli .Mebımet Alidir. Mehmet 
Alinin Üsküdarda Çinili hamam 
sokağında beraber oturdufnı met
resi Ha ticenin eY inde yapılan a
ra.;;tımıada trende çalınan eşya
nın bir kısmı bulunm~tur. Di
ğerlerini de Polatlıda sattığını 
suçlu itiraf etmiştir. 

TİCA&E'I' 

Arpa ve yulat tacir· 
• 

!erinin bir dı 1eği 
Arpa ve yulaf ihracatının ta

m~en durdurulması üzerine ll.1' 
carlar alilkadarlara .bazı dilek -
lerde bulunmuşlardır. Bu hu
sU&ta:ki kararname c;ıkmadan ev
vel ya~an satışların ihracına 
müsaade istemnektedir. 

ONLARIN 

MİZACI GİBl 

ftalyaa b)'Dllldarı, Belçib 
Kralı ÜÇÜllcÜ Leopold'11n hare
ketiai tasvip etler tanıla .laa. 
eıliyorlıır. B1l garaltetia far
kında elaa blıiın Nanemolla, 
lru kıs ııiilerek dedi ki: 

- Çizme saltlnleri bu işi lıeı 
görürler, çünkü bu kabil hare
ketler, onların mizacıaa pelı. 

uygıuıdur. Arkıılaruı.da yu -

aurta küfesi yok ya!" 

OGLUNUN BAŞIN 

NIE KOY ALI?. 

Belçika Ba~vekili Pierlot ve 
nazırları, yarım milyonluk or· 
4uyu teslim eden Leopold'un 
baba54 müteveffa Albcriıı Pa
risteki aeykeline çelenk koy· 
muşlar. Albcrt vatanpervct 
bir İnı;andı. Oğlu, babası gibi 
çıktnadı, Naneınolla, bu hava .. 
disi okuyunca, 'iÖY le dedi: 

- Baı.a,ının heykeli ba~ıııa 
(denk koymak bir ~ey dcılil, 
e kolay .. Ne ı:aman oha )apı
Iırd.L Fakat, QU oğlunun ba.,ıu.a 
bir çerap örmek Iaızuı! . 

A. ŞEKlF 
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Şimal cephesinde müt- IMıH uııuuıııı~uuıuııwııuoııuıw ~:~rE!ia:~aı:~~~ ep e ge ı erın e 
hiş muharebeler oluyor 1.~:~~~~~~ı: §ik~:§!\~~~- dehşet saçan baskın Esir Fransız tayyareci. 

leri kurşuna dizilecek 

(Baştarafı 1 inci •"'!ifada) 
Fransız unsurları ıhalıi. Calai&

de duruvorlar. 
Çek barnlbarcilll'lan edilen Düıı

keııl<, do2t'u.dan doğruya tehdit 
.altında ne~ıldir. 

\
. ----ı Havas Ajan

..,, askeri vazi-SAA T: 15 l yet b•kkında 
1 > saat 15 de aşa-
bd:ıl<I ınhatı vennektedir: 

Belçika kralının teslimi üzeri
Ae müttefiklerin tertibatı üzeri-

açı.lan gediği Almanlar tabia
tile sonuna 'kadar istismar etmiş
lerdir. Almanlar ileri yürüdüler 
ve Belçika kıtalarının teslim do
h}'ısile husule ı:ıelen va'him teh
dide karşı kendini muhafaza ıçın 
müttefik ordunun diinkü gün ve 
dün ııece icra et.ırıiş old~u muh
telif harekatı setrC'den İngiliz -
Fransız dümdarlarile Alman kı
taatı arasında hemen her yerde 
çetin muharebeler hali hazırda 
de\•am etmektedir. İngiliz ve 
Fransız kıtaatı vaziyete tam 'bir 
enerjisi le karşı lro~ maktadır. 

Be4ı:;ika ordusunun teslimi, en
di~e yapmaktan ve kuvveıırnane
vıye obozgunluğunun ompbdei ol
ınaktan pek uzak bujundugu gi
bi hm; ile .mücadele eden lı:ıogiliz 
ve Fransız kıtaatın:n enl'Cjisini 
kamçılamıştır. 

·ı SAAT· 16 \ ~~ı:;n_ , • re Alman zayi-
- atı wn derece 

aiırdır. Bugün son derece bir 
şiddetle devam etmekte olan :nu· 
harl!be müttefik ta\"\'are kunıet-1 
!erinin' müdahalesile devam et- ' 
mektedir. Düşmanın yakin ve u
zak ~erileri üzerine ke:;if bom
ban.i mantar yapılmıştır. Geçen 
günlerde oldıı,ğu gibi bu bombar
dımanların hedefi, ·başlıca yollar, 
movcut kalan köporü veya doklar, 
harp sahnesine gelmekte olan pi
yade kıta.atı ve bmyon ve zırh
lı vesait olıı;ıw;tur. 

l 
Alman yada 

SAAT • 18 Bremen ve Hma 
• urg'daki as -

------- keri tesisat ye
niden lboımba.lamn.Jıj ve biiy~ bom 
balar obi:m>k ma.yi mahrukat de- ı 
polarına isa!bet ederek yangınlar 
çokarmıştır. 

SA AT. -19-ı sı~:avaS: ~ı~~ 
• .. keri "Vaziyet 

- 1 hak.kında ŞU 
malümatı vermektedir: 
Şımalde Ahnan hava lkııv\'et

leri bürun şiddet.Jerile harbe c;tı
rok etmektedir. Dünkerlı: limanı
nın tesisatı çak ciQdi bıl' surette 
bombardıman edilmiı;tir. Dün -
kerk :;ehri doğrudan ılogruya 
Alınan hücumlarının tehdidi al
tında de,i(ikfü. Calas'ac Fransız 
kıtaatı dün akı;am tıenüz ·ehirde 
mukavemet etmflkte ıdiler. 
Scmıme üzerinde l<'raru;ız k.ı -

taatı mahalli bazı köprü lba;;ları
nı tcmızlemc amelıyelerine de\'am 
e~mektedir. Bu ameli.\ eler çetin 
muharebelere seobe'lıiyet vermiş
tir. 

Aisne üzerin-

SAAT: 20 i de Re1!ıel'den 
·bir kaç kilo -

---- metre uzakta 
\"e garbinde bulunan Chateau -
PQrcien'de Almanlar büyük bir 
ba.9kın yapmışlardır. Maksat neh
rı "eçmiy~ teşt'l:ııbl.isten ibarettir. 
Baskın büyük müı;küliıtsız defe
dildi. 

Meuse üzerinde ve Maıirıo'da 
vııtiyette tebeddül yoetur. Itlıin 
üzerinde ve ıbaşlıca nehrin üst 
iusmında ,.e saıt .>&lıili.ıı<ie Fnın
ıuz l.oocu,;u Almanların münaka
le yollarını ,.e 'biltıassa demiryo
lu ve lstasyonlarmı şiddetle 
bombardıman etmiştır. 

1 Londra, 29 
SA\ T: 2 J 

1
. (A.A.) - Reu-

tcr Aıansmın 
sı :ıhiyettar bir 

ınenbadan öğrendı,itıne gcire, in
gılız sef ri Jroyvetleri, ıruttefik
len Fransızlarla irli <te ımal 
mınt.ıkasında çarpış:ıra munta-
2-man ric'at etmektedirler- id
detli diimdar muharebeleri bu 
hareketi himaye etmektedir. 

lSAA-T· 221 knLo=l~:ı:-
• ııöre. mutt~fi~ 

---- - kıtal an, bıla ha-

dıse sahile dogru çt'kihnişlerdir. 
İnı:rilı_ ('feri lruvvetlerınin mu
a '/'Pr ~·r hat tesis etmıve mnvai
fa ol uklan ve burada 5iddetle 
!llıc aı.·;?'l!let ettıkleri Ean~

'llı eit tedir_ 

T ad:U.f edilen mü,kü!atın ?l>Ck 
- K olmıısına railmen krtaa

tııı nanevırntı pek yü.ksektir. 
te.xe«ilm.e.;i ihtimali bulunan 

ha<p nalzomesinin düşmana ya
ramaır.a>I için taohrj,p edileceii 
mu! .. ?:i: t>dktır. 

' 

SAAT: ! 31 (A.:)~is, H;~ 
vas A:ıam;ı sa
at 23 de şu ha-

beri 'rerivor: 
•Kral Leopold'ün kıtalarına 

tahmil ettiği ani ve anlaşılmaz e
saret netıcesinde, düz arazide ce
nahlarından birini kaybe~miş ol.an 
Blanchard ordusu daha dar mev
zilerde d~anın şiddetli bi.i -
cumlarına karsı muvaffakıyetle 
ml1kavemet etmektedır. 

Düsman şimalden Dunkerque'i' 
müdafaa eden Belç>ka kıtalarının 
"eiı:ilmesile hasıl olan vaz11·etten 
azami istif:ıdevi tcmın etmiye 
•alı maktadır. Askeri bakımdan \ 
bu ,.dı:ılme meı>eleımun izahı ka
bil de 0 ildir. 
Müttefık ordu ile Belçika or

dusunun Blanch:ırd odusurıda iş
gal ettikleri mc\'kı ne ıdı'!. 
Lazım gelen \·erlere yerleşm iı; 

olan Bekika fırkaları muntazam 
bir kaç limandan istifade etmek 
zam bir unsurunu teskil etmek
te idiler. Müttefiklerin kuman
danı. Almanların Bapaume 'i yar
maları üzcrineJ J?enis ve sağlam 
mühim bir köprü başı vücude "e
tirmi•·e muvaffak olmuştu. İhti
yaoları kolayca temin edılen bu 
mev'kiin Scmnne cep ıesıle alaka-

~ktur. Grup me\TUtlarının e
hemmı \'l'ti, harp kabili) etıerı ve 
silahlan nazarı itibara alınarak 
'bir i<" limandan istifade etır."'k 
imkanı araştırıldı. Bu savede 
denizde hakimiyet tC'sis edıldik
ten sonra 'İnl!ıliz ve Fransız filo
ları \"e kolları, muharooenin muh
telit safhalarına göre bır kaç ih
raç nokta>uıa malık bulunmuş 
oln"orlardı. Bu köıırü ba"ndan 
Fransız ve İngiliz kıtaları >ark 
ve cenup istikametlerinden ve 
har'J kabiliyetleri ku>ursuz olan 
Beleika kıtaları cia ~•mal istika
metinden l!eleıı taarruzları kar
;ılrunakta idi. 

Sima! mıntaka.s• Uımamile Bel
eikada bulunduğu ıcin Belçika
lilara tahs,;,, edilmiştir. Faıkat 
Kral Leopokl bizzat ıdare etınıek 
istediği ordu münferid bir \'azi

ette deöildi. Hatta. Zeebrugge 
ve Ostend'dan evvel Belçika kı
talannın sol cenahııı<la Fransız 
-kuvvetlerı bulunmakta idı . Fran
sız ve İnuiliz kuvvetleri ile te
mas halinde bulunan 'ı•.ı !3 kika 
ordusunu iaşe etmek imkanları 
dil!,er ordular kin mevcut olan 
imkiınlar kadar kun·etli idi. Çün
kü bu ordu iki ıniihim Jıman olan 
Zeebru--e ve Ostend ile ıkinci 
derecedeki limanlara ,.e kolayca 
istifade edilebilen sahillere da
··anmakta idi. Sa~lam \'e iyice 
tahklm edilmh• olan bu küorü 
bıı.-ı tehlikesizce mii.d:rfaa edile
bilecek ve umumi harekat için 
bir üs te~kil edecek mahiyette 
idi. 

SAAT: 24 A.) - Lüksen:-~ 1 
P:ıris, ~9 (A. 

ıbu~g sefaretı 

----- lbildiriyoc: 
Memleketin ukadderatı mev

zuu ,!xıhsolduğu bir saatte Lü.k
semburglular irr.kim nıııbetinde 
müttefik ordular n muvaftakıye
tine yardım edt>ceklerdır. Lü k
semburg sefareti te.;ekkül etmek 
üzeredir. 

HOLA.....OADA ÖLEN ALMAN 
PA&AŞÜTÇÜLEKİ 

Londra, 29 (A.A.) - İyi •bir 
roenbadan verılen malüıııata gö
re, Almanlar Holanda iıurıne 
10 ıbin kadar paraşütçi.i indir
mişler ''e bunlardan en az 7 bi
ni ölrnıi~ti.t. Öl•'nlerin büyük 
bir kısım 700 iwı 1000 metr" '.\ ü:k
sekten ruütlı4 bir sur'atle .1 ere 
inerken ölmüşkı ılir. B:ızıları
run -bacakları k.rıln~t.a·. .\l
maıılar, moto.<.iklctlcr ,.e küçük 
mıtralrözıer 111°:;.ırnıok için mu
azzam parasutçfiler kullanmış
lardır. Sag salını inen paraşüt
çüler .o kadar bılkın bır balıde 
bulunuyorlardı ki motosiklet-
lerinı harekete getu·m ıçin yir-
mi dakika gcçrr. ı lazım geli -
yord,,. Para~utçülerin ilk işi 
p&raşutlerini ya«rr:ak oluyordu. 
Aıınsterdam 'a in<n parasütçüler
den .bazılarının uwriııde polis 
ilıııüorması vardı. Bı:.nlar tesa
dııf ettiık.l.eri hakiki polis me
murlarını rövelv< rle öldiirmöş -
!erdir. Paraşütçüll"rin üzerinde 
bir haftalık lwmpr :ne gıda mad
desi ve rövelverleri içtn de 200 
kurşun vardır. Paraşut:çülerin ü
zerine havada ate,, etmek çok 
mü:;kül kil. Zira k.ıy:ı.fetleri y&

dekileri f81iill'Uyoı:du. 

l mayıs ı<kı;a<m la talıkları? Vakıa, bugüıı orta- 1 Klasik esasları lerkcden yeni harp sistemi 
Ufu!iği: lı.kta hıyardan bol bir ~ey yok d F.-arısanın şimalinde ça~ısan ve loir çeğu, daha şimdiden lıi- sür'at VC de ~et saçmayı istihdaf C İyor 
Fransız ve lngiliz kıtalan an'a- yara doydu gibi ... Likin ımiiba-
nelerine lay ik obir kahramanhkla re(ia yerlisi nerede, bı.uılar nc-
istisnai şiddette l>ır muhare*:ıe- rede! 
ye girişm~l~rdir. Ordularının Bugii• çarşıları, puarları dol-
kısmı kü!lisınden ayrılmı.ş olan dııran hıyarlar, hep tıkız, tıknaz, 
bu kıtalar mütemadiyen takviye batta şiş karın, hatti t.iraz da 
edilmekte olan Alman kıtalarile gerçekten hlyar eğlu hıyar .,ey-
on be,, gıındcınıberi çarpış.makta- !er! Yenişleri pek fena değil mn-
dırlar. Şarktan ve garpten ce - ma, çeşni ve biçiwleri yerli hı-
nahlarına mütemadiy en taarruz yarların papucu bil obmaz. Ne 
edilen obu kıtalar yere yapışarak iso, şimdilik bunlarla ağzımızı 
veya mukabil taarru'Za geçerek serinlendirip sulandırıyor, bir -
sebat ve kahramanlıkla toprağı kaç gün sonra da yerlilerle şe-
dilşmana •karşı müdafaa elımekte- refyap olurwı!. 
dirler. OSMAN CEMAL KAYGILI 

Bu hucumlara karşı durulduğu 
e;nada dogrudan doğruya Kral 
Leopold'un kumandası alt ında 
bulunan \"e Escaut ile Ostende'in 
şimali şarki cıahilindeki mev'Zi
leri müdafaa eden mıittefik ordu 
kraldan at<>j ke.smel< e<r.rıni aldı 
ve <.lüşnana Yhres, Furnes ve 
Dıınkerıl< yolunu açtı . Bu vaziyet 
kar;;ı.sında ııeneral Blauchard ve 
Btloux'nin kumanda>ıııdaki kı
talanm.z general G<ırt'un kuman
dasındaki lngiliz ordusu ıle sı
k.ı bir t~riki .mesai halınde git
tikçe artan bir tehlıkeye Jkar:;ı 
koy.mak m<'Cburiy etınde okalmı.ş
lardır. Bu vahun şeraıt altuıda 
yenilmez obir azimle en çetın c ,u
harebelere gırişen kıtalar.ınız 
sahile dıoğru çekilinıye calışm;;k
tadırlar. 
Limanların ve omuvasale yolla

rııfln müdafaa>mda Fransız bah
riyesi aınıral Abrial'in kumanda
sında bu kıtalara bü UK yard.m
larda bulunnıaktad;r. Amiral pek 
çok miktarda harp >icmilerı ıle 
Dünkeı•k n1c\~kiini ve bu meYkie 
baglı kıtalar :n iht>:> açlarını le - ! 
mine çalışınaı<taUır. .Mu,,,erel<en 
hareJ<et eden kara ve deniz tav
ı·arelcri her an faaliyette bulun
maktadırlar. 

S;mune cephcsiııde kı talarımı
zın ,mllilllilıdanc .Oır ıaarruzu bu
gün nehrin centibunda dıiş.ına -
nın işgali altında bulunan bir 
köprü başının zaptı ile netice -
lenm~tir. Bırkaç yüz esir alın
m;,ştır. 

--- Fi.ihrer'in 

!. Alman tablliil l umumi ka-
-~---·--' rarl!i.hı, :!9 

(A.A.) - Diksmode, Arnıandie
res, Bailleul \'e Dunkcrquesn ;ıar
binde Berı?uc> bölgrsine sürül -
rnüş lan lngıliz orduou da, tek
sif edilmiş hücwııumuz dolayı
sile imiıa.sını bekliyol>ilir. 

Flaıld.rcs'Jerin şiınalın:le ilerle
memiz netice.sinde, Bru,ges'i geç
ük. üstende alırımıı; ve Diks
ımude'e varılm~tır. Yser ü:terin
de \'e Ypres'in ,>malinde Yser 
şimalinde Y .:,er kaı1alı üzerinde, 
düşman hala ncvmidane muJ<a
vemet ediyor. 

Lille'e ,,arktan \'e garptcn va
rwm.ş ve ehir alınmJ>itır. Garp
ten yapılan ilerleme ile Aıımen
tieres işgal edilmi,,tir. 

Cassel'm ;arkında diişmanın 
ters cephecien müdafaa etti,iii 
müstahkem Frarn;ız hudut mevzii 
yarı1mıı; ve Belcika hududuna 
varıLmıstır. Wormhoudt civa
rında hal'1 çarpı~malar o1makta-
dır. • 

Dunkerque, ağır topçu:muzun a
te<i altındadır. 1'urvoçe mütead
dit harp gemılerinin yaptıi!ı mü
zaheretten sonra düşman, Maden 
demir yolu civarına asker ihraç 
etmiş ve şWııalden Narvik'e ı?ir
mistir. 

mmgııumınnmınmılBllDllll'~lll!lllB11llllllllU 
·----------

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci saı:fo.da) 

kanını vermektedir. 
İngiliz seferi kuv\'etlerinin 

parlak menkıbelerinden biri 
addedill.'<'<'ktir. İııgil.iz cferi 
k:uv\etlcrinden bli)ük bir kıs
mı şimali Fraıısada h.c de bu 
muJıarcbc İngiliz ordusunun en 
ınağ'!Üp bir ordu addedilme -
mesi lazımdır. Ingiliz likerle
rinin di:-.iplin \•e maoc\ İ)atına 
bale! gelmemi tir. Şimdiki ah
val \C şerait altında her cihet
ten yapılan harruzların tesbi
ti i~in cepheyi ~izmek imkanı 
hemen yok ;:-ibidir. 

Souın1e nehrinin bazı nok
talarındıı Alman koridoruna 
karşı ba~lı~ an Fransız tazyiki 
§ivıalde mc>tur .kalan müttefik 
kuvvetlerin kurhılu~ıınu tc -
miıı edec~ktir. 

Dünkü badiselcre göre u-

• 

109.922.0 o li
lık fevka ade 

tahsisat 
rBa,tarafı l inci •ayfada) 

lu ile Vekıller HC'ycti kararile 
tayin oluııaca.k dil!er yollara, 
200,000 lirası da Tuncelı m .. ıta
kasındaki isliıhat pr;:ıı:r:ımına :;ar
folunmak üzere 28,422,000 !ırası 
Nafia Vekaletine, l,:ıoo.ooo ln'.ı
sı .muhacir iskan işlerıne, l,:;()(),000 
lirası da Tıp Fakültesi inşaat ve 
tesisatına tahsis odikınek ~e 
4,0UO,UOO lıra>ı Sı.lılıat ,.e İçtımai 
Muavenet Veokfiletine, 2,500.000 
lirası Maden tetkik ve ar:ı.nıa eno.
tit üsüne, l.W0,000 lıra>1 da Er<!ı:(
li komür havzasında ödenc'<.'C.'k 
esrn ~edellerine karşılık olarak 
ııctısat Vekiilctıne t • ı• edil-

mektedir. 
'Gene meclis heyeti u.mUımiyc

sine sevkedilen diı:er bır kanun 
la ·ihası ile de fe\•kalaJc ve mu
vakkat mahiyette olmak üzere 
Cumhuriyet Mcııkez llankaı;ın
dan 250,000,000 lira kadal' avans 
akdi için maliye vekiline saLi.hi
yet verilmesi istenilmektedır. 

Kanunun maddelerıne göre bu 
sala:ıiyet 1939 Avrupa lıarbinın 
hit.an:ıını takip eden bır seııe ni
hayetine kadar olan muddet zar
fında ıstımal olunıtbilecektır. 8 
kanunusanı 194.0 tarihli anla~a 
mucibiı1ce istikraz edilen 15 mil· 
yon İngılız liralık altın bu avans 
mu·!<abilinde C. Merkez Bankası
na tevdi olunacaktır. Avansın 
faizi ile itfa şeraiti banka ıle ha
zine arasında aktedılccok bir mu
kavele ile tcııbıt ve tavın edile
cektir. 

lngiltere' de 
(Başıarafı 1 inci sa~fada.) 

~ine sorulan Attlee ~u beyanat
ta bulunmuştur: 

Hastahane gemilerinin, Fran
sada se.vyar hastahanelerın boom
bard>manları, ve Alman tayyare
lerinin Fransa ve Belç1ka yol
larında mültecilere hücu.mları, 
Ahnan hükt'.ımetinı.n •kendine has 

1 
olan dehset usulleri olarak telak
ki edilebilir. 

İngiliz hükumeti münasip gö
rcceai <u veya bu tedbiri a:ımak
ta muhtar olmakla beraber. ka
dın ve çocuklaroan öc almak ni
yetınde değıldir. 

Pari.>, 29 (A.A.) - Bu ;abalı 
Revnaud Mareşal Petain, gene
ral Veygand ve Amiral Darlan 
ile 11örü•mi.iı;tur. Bılalıare İngi
liz sefiri Cambel'i ve ·çiler sen
dikası murahlıa.slarile ·birlikte iş 
nazırı Pomaret'yi de kabul etmiş
tir. 

Paris, 29 (A.A.) - Belçika par
lamentc su, bu cuıma günü Fran
sada bir mahalde anacaktır. 
Parliırnento, bu ictiınaında, Belçi
ka hükumetinin aldığı hattı ha
reketi tevid eylivecok ve mille
ti Aln.anvaya mukavemette de
vaana da\'et edecektır. 

Balkanlardaki 1noiliz 
pr pagandası 

( Bastarafı 1 inci sal/fada) 
rılnıak üzere olduğunu söyliyebi
Iir~m. Tecrübedide ue Balkan
larla umumi miinascbat mesele
sini lıeııcıi umumiyesile kontrol 
edebilecek 'ir mıi.fettişin cicilen 
gönderilmesi de tetkik edilmekte
dir.,. 

IQ) üyük Harp, müstah - 1 mayı, oralarda ebşet ·açmayı ili
lg} ikem bir cephenin de- ! tihdaf ediyor! Yetişkin bir kuv-

rinl~klerine do~ru ya- ı vet, va.engelleri kırarak, ya ha
ptlan teşebbfu;lerın, müdafım vanın işlek yollarından ısti.fade 

mukabil tedbir- y Az A N : ~ ~cephe ge-
lerile lboğulaca- rıl rıne saldıra -
ğına dair olan Em•lıli C.n.ral bilır. 
kanaatlere kuv - KEMAL KOÇER Bugün pole -
vet vermişti. Ma mik s a h a d a n 
jino, beslenen bu kanaatle vücu- hakikat ..ah;ı.sına ııeçmiş bulu -
de getirilmişti. nuyoruz. Cephe ııerilerine motxı-

Yeni bir muharebe v8".lta..ı ve sil<letlı, zırhlı ve para.;;ütlü bir-
usulü de 1ıaskın i.şini kolayl.a:itı- likleı:, cephe gerilerine dalmak 
rır. Hattiı harp içinde bilinen kudretindedirler. 
klasik usullerin değ~tirilmiş ol- 1500 metrelik bir mesafeyi tank 
duğuna şahidiz. Alemde: 1: 1.5 <iakıkada alır. Tank daiıi 

•lkğişnıez fen mi "·ardır. 
l\.tüstakar eŞ)'S mı kalmı~t.ır! .. 

Son yıllarda 3<>' et Ru..;-ada 
, . t,ılan den~melerin ve manev
~aıarın cepheler gerilerine mü
him kuvvetler indirmek imkünı
nı hazırladığına beş yıldanberi 
askeri mecmualarda ve bır yıl
dır; gazetderdeki yazılarımda 
tebarüz ettirmek isl.eml'?tim. 

Bir \."akitler, tanl , .sürpriz ya
pan bir icattı, çek geçmeden de
fi silahlari;P karşıl~ndı. Bu .-;ilah, 
tank savletlerine gtigll.> germek 
mecburiyetlrrıne katlanan 'Piya
denın elinde ,·eya ·'anı başında 
bulunmalı ıdı. :/Umanlar, ilk tank
lara 13 milrmetrelık tüfeklerle 
cevap vermekle bu vahşi .silahı 
piyade ı;afların;n önünde \'e iç-in
de zedelemek istemişlerdi. Tan
kın zırh kalınl.j::ı artmı~ı. Silah 
rapının 16 vn çıkanhnası lazım
e-elip:m1u. Tank taarruzları kütle 
halinde idi. Piyade bu silahla da 
bu .;;aldu- ı istemezodi, BÜ.tün ta
arruz tıcıpçularının bu oynak tev
kile iştirakleri zaruri idı. Tankın 
her taarruz tevcih edeceği bölge
de yetesi bır ateş kesafeti temini 
mühim bır mesele idi. Bununla 
beraber, 300 kilometrelik iı>i>e
ten dar bır cephede topçu ate,; 
kesafeti elde edilebi~1i.şti ve 
tanklar da !bu sayede gerıye atıla
biliyorlardı. Büyük Harp böyle
ce ~ııp geçtı. Fakat tanka bağ
lanan ümıtler arttıkça artıyordu., 
Bu sınıfa en bii.vüık alıcrrnnıyetı 
veren Fransa, tank tiplerinde 
muharebenin ihtiyaçlarına en 
uygun mkoliıpları yapan da İn
giltere idı. Alman askeri mecmu
alarına ıııöre Fransız ordu;;u 8000 
tanka sahipti. 

Almanya, tank t8ıbıyeı;ine, 

tank tekm~ine ayak uyduruyor, 
fakat manevralarda ahı;ap tank
iarla \'etiştırme ;ışini ıbaşarıyor
du! Bu memleketteki verim, her 
şeye yemden ve ~dı,ı'\ı yerden 
ba.şlıı.mak imkıinını verdi. Parla
mentolar, kagıt üzerindeki ra -
kanılara gu venmek illetine mtıp
teladırlar; Almanyanuı 32,000 to
punu Versay diktatı tahrip et -
mişti. Fransa, harpten mucehhez 
olarak çıkm~tı. Bilinmelidir ki, 
silah da bir ömıir ile ınukay ·et
tir . .A..rın icaplarını kar~ılıyamı
yan silıi.hların rolü mahduttur ... 
Tankın da en büyük diişmanı 

toptur, ıhem tank sür'atine faik 
bir SLı.r'atle manevra 3.rapan top· 
tur. Taarruzlar, bu silahlarla teç
hiz edilıyoııdu. Sovyetler bu a
lan.da en ileriye gitmek azminde 
idiler. 

Silahın çapı üzerin.de urun mü
nakru;a.lar devam etti. İlle tanlı: 
da.fil silahın çapı 20 milimetre 
olarak kabul edildi. Bu çap, 25, 
37 ve 40 milimetreye de fırladı. 
Alınan ord~u kadrosunda, iki 
yil önce, 3,7 tikler yer alrnı.ştL 
Polif?Qnlarda bu 'Silahların tecrü
belerinde uzun müddet bulwmı!Ji 
tum. 

Pivade, si.lliundan hareket ka
bılıycti talep edıyordu. Çapın bü
yiımesi hareket kabiliyeti hesa
bına zarardı. Ancak, vazifenin 
ifası ıda esas ~tı. 

Tank defi ve tardında atış .me
safesi, Almanya, Fransa ve A -
merikada 1000: 1500 metre olaraık 
tesbit edilıniı;tL Yani oiliıh bu me
sa:fe dahilinde tankı elmelı, tah
rip etmeli idi. Hafif tankın siba
nı 16 milimetre -olarak hesap e
diliyordu, Bu, kiri miydi? 

Hayat, mücadele ve mili;araa 
demek.tır. Topla tahkimat ve zwh 
savaşıo-·ordu. Tank dM:ii silıi.lı., ta
mamen hususiyetı haizdir. Her 
şeyden evvel yukarı.da tahdit edi
len mesafe dahılinde tanka karşı 
oynak bir tevkif ateşi icap e
derdi. Bu at~, en 'bii.yük bir sü
ratte ve tamamen otıomatiktir. Di
ğer silahlar, ancak mebzul mtk
tar.da tab6b odihnek şartile, lbu 
rolü ı1ıı debilirler. 

bir siliıh, bu mü<idet içinde 100 
mermi atabilmelidir. Seri ateşli 
toplar ne surat, ne de mermi \ 
_yolu bakımından !bu \•asılları haiz 
de~illerdir. Diğer taraitan, bu 
toplar.n di,ğer mühim ,·azifeleı:i 
de vardır. Düz mermı yolu, tan
kı linide karşılamak irinde, açık
ta tiı:biyeye lüzum gösterir. Açık
taki bataryalar dehşetli zaJ iata 
uğrarlar. Yakın tarihimizde bu
nun birQOk misallerı vardır. 

Müstahzar •bir mıntakada tan
ka karsı birçok pasıf tertibat vü
cude ı?etirilir. Bu tanklar, ate<;le 
de müdafaa edilmek şartile, tank 
sald;rışlarını hiçe ıııdırdnlirkr. 
Sodan civarında ve Alber kana
lı üzerinde köpri.ilerin yıkılma -
mış olması zrrlılı ku\"\'etlerin geç
melerine meydan verdii:i resmi 
ıfadelerden ögreniyoruz. 
Fıkrime .göre hissi henüz yı

k;lmamış o0ıan bir köpıude, ateşle 
mu :l;J aa edil<!bıkligi takdırde, 
bızatrhi bir engeldir. Baskına 
karşı uvanık bulunulmaması ve 
ates maınnesinin yerinde ve tam 
\'aktinde işletilememesi felakete 
me. ·dan vermıstır anıyorum. 

Zırhlı k"UVVet•~ı..: ceveliingah 
olan arazi QGk yerinde hiçbir ma- \ 
m teşkil etmemekt ir. :M"*>ztı.l 
y.ollar, bu kuvveUere 'l'efakat e
den ve yollara 'bağlı bulunan va
sıtaların mt.1htelrl ıstilamıetlerde 
hareketlerine imkan verir. 

lı' aıbancı hır ililuıı oynadığı 
rol, tabiatile, lıele ı;noil halk üze
rmıle, m&küs tesirler bıralı:ır. 
KöTler. ,.uıar, su yannttları, r
manlar an ·i manileri güzel mü
dafaa hatiandır. Ancak, esas mü
dafaa hattında tutunarnıyanlar -
dan fer'i ve taıt-ü manilerden is
tifadeyi beklemek de k9'bil de
itildir. Havrete \'e teessüre seza 
olan cihet, müeta'lızar lbır mü
dafaa mıntaka.sının yıkılmasıô.ır! 
Dağlık araz.ide yürüyüş, yolla

ra ·bajilıdır ve yollar dere boyla
rını takip ederler. Cepheye mü
vazi ve amut yollar müdafaaya 
elverişli ve QGk tabii ;müdafaa ter
tiplerine imkan iba~erler. Va
kıa, tanklarm 'karpatiarın birçok 
bölgelerinde de hare.kit icra et
tiğini tecrübelere mwteııit mü- . 
taleadan anlıyoru.z. Fakat, geri
ler için, Yugoslavyada yapılan 
teşkili'tt, daima, avlanmak için 
müsait fırsatlar bulabilecektir. 
Bu memleketin de bircok ı00ı.:e-

, !eri dağlıktır, yolları mahduttur. 
Halk orada araziye lıiı.kimdir. 
Bugünkü musibetleroe en iyi 
derslerdir. Silah ii7.erinde esaslı 
tetkikler, çetelerin yüJı:sek hare
ket kııibiliyeti ve şahsi teşel:ııbü.s
lerile iş _ırörmeleri, başı boş yü -
riiyiışlerın önüne Jıeçebilir. 

Tanklarda 47: 75 milimetrelik 
toplarda uluııduguna eöre yal
ıın: makineli tüfek veya ufak çap
lı toplarla miicehhez tanltlar, yük.
sek hareket kabiliyetini haiz bu
lunmalarına rağmen, ağır tank
lar üzerin.de- müessir olamazlar. 
Bu anıda mfrhim bir mesele kar
sısında kalınmıştır: Kütie ıhiilinde 
baskın teşebbüsleri ~ pan ikara 
zu'hl.ılarını tepelemek.! 

!Fransa ve İngilterede bu nevi 
tanklara ehemmiyet vermı erdi 
D~er taraftan, Fran= ordusu 
teslihat itıbarile üstün vaziyet
tedir. Topçu kütle ateşleri altı.n

da tankların kat'i neticeyi elde e
deın.iyeceğinde şüphe edilemez. 
Müttef:iıkler ordusu gruplanmak
la m~uldi.ir. Vaziyetin inkişaf
larını emnıyetle <bekliyebiliriz. 
Diğer bir yazımı hava müfre

zelerine tahsis edeceğim. 
KEMAL KOÇElR 

7 Tıb talebesi batıyordu 

ı:i etin mutteiikler lehinde in
kisaf ef..mt>ktc olduğunu ve ~i
maldeki müttefik kıtaatın kıır
tulabileceğini söyliyebiliriz. 1 

• • 
• 

Bükre~. 29 (AA.) - Romanya
daJci ıraz ihti,-atlarına ımutedair 
yeni ocaramameye nazaran yeni 
gaz depolarının derhal inşas;ı.na 
başl:ınıhnası derpı · edilnıektedir. 
Romanya ordusunun hi.c obir an
da t;azsız kalmamasını temin için 
depalar stratejik .noktalara .Ya
pılacaktır . J 

Klasik esasları öteye bırakan 
yeni tabiye, baskın şeklinde ta
arruzla cephe derinliklerine dal-

Tıp talebesinden Asım yaptı
ğı bir şarpi ile ve '<;inde yedi ar
kada.şile 'beraber Modadan Yeni
kapıya gelirlerken suların cere
yanına kapılmışlardır. Sarpı Ha
y,rsız ada açılı:larında Sw; va -
puru tarafından görıilerek kurta
r hnıştır. 

Alman cephesi. 29 (A.A.) - Ha· 
vas: Alman ;,stilibarat bu.roou, 
Gôrmg'ın esır edilmıs lan Mitiin 
Franslz tayvarecilcrinin Zt!ncire 
vurulmasını emretmiş lduğunu 
haber veıımektedir. 

A··ni büo yaı.ıvor: 
Esir edilen tavvareciler sirndi

:ve kadar mer'i olan ilicenaibane 
emirler ili!a edilmiştir. Bundan 

.. vle bıi.tıün FrallSlZ ıav..-an.'Cı

leri, Fransızları -aptı.kları gibi, 
esir edilir edilmez derhal zınci
re vurulacaklardır. 

Alıınan bava ku\-vetleri tı· '·u
mandanlıi!ı, bu iddeili tedbırle
ri ittihaza Fransızlartn esir tay
varecilere kar~ı "avri insani nm
ameleler •·aumakta olduklarını 
bildiren rapodar üzerine mecbur 
ulıı:nu,;tur. Bundan obôıle jbır 
Alman ta·"'·arcclliınin öldüriılmii;; 
okluöu haber alınır alınmaz be~ 
Fransız tavrarecısi muka:ıele bu
misil ohnak üzere derhal ·ur
suna dizilecek tir. 

Alınan tavyarecilcrının para
şütlerile tayı arekrini terketıı:n k 
medburiyetindl' .kal;p da ' re ın
dlkten sonra öldüriilmelerı ha -
!inde Fran.;H e irler. kur~una 
dizil!'ccktir. 

Bu tedbirler, smıd v;o !radar 
m'1kabelebibni.<;ildc balımrmya 
sebebiyet vermemiş olıın İngiliz 
tayyare -'!erine talibik erlilmi -
vecektir. 

<>----

Italyanın gayesi 
anlaşıldı 

(BIJftılrafı 1 inci ııyfaıiıı) 

B. Butler, u sua'k> aşa ı:laıki 
talhriri ce\·aıbı vermiştir. 

cEvet, harp kaçagı n• lıı. 
ha~da lngıliz hükümetinın 1-
talyan hükümeti ile haleı1 ~ın.ş
miş bulunduğu görüşmeler hak
kında söz soy lem ek fm;aunı 
memnuniyetie karşılıy'Orum. Ga
zetelerde evvelce y azıhruş oldu
ğu g>bi, İngiliz delegesı, bu me
seleyi ltalyan hükUıneti ile gö
rüşmek salahi}'elini haiz olarak 
22 mayısta Roma -a gitmi:;tir. İn
giliz deleı;ıesi, ltal.ran tekliflerıni 
hamilen Ramaya dönınü.s ulu
nııyor. Bu tEtltlifler .bır anlaşma 
için şavanı menınuni,yet ıbir esa:; 
olarak •, •iıkıki edilmElktedir. İn
giliz ve ıtalyan deleı?e!eri hiler. 
Romıırla tef.errüa:tı 1ıeSbit ile m~ 
guldür. B. Wengvood her hakle 
kahul eder iri, ibu görüşmeler ya
pıhnııı!Ua iken, daha uzun ta.fııı.-
li. t verameı:n.. 

P .A.Rl.3, 29 (Hususi) -Son Eiin
lerde Italyarun muhtelli şeiUr -
!erinde müttefikler aleyhlride sık 
sık yapılan nümayişlerin ve i.tü
yan matibuatının yapttkı neşciya
tın içyüzü anlaşılmıı,.tır. Faşist
lerin gayesi mü ttef!klerin sUo.
şık vaziyette oıdıı,~u ıbu zaman
larda Akdeni7xle ve Afrikada ba
zı . ;tifadeler temin etmeyi .iıdı
daf elıınektec!Y. :İtalyanlar da itı
raf ellikleri ,gibi mııbat ""' isti
fadeleri tımindir: 

1 - Haıt> Uçağı lııontrolôibiiQ, 
İtalyay a _tefmil ediknemesi, 

2 - Süveyş Jtanalında. · talya
nın kontrol iluılı:ılc. lloıı.:ıanınaın, 

3 - iMaltanın askeri ehemml.
yetinin azaltılması, 

4 - Cebelüttarik'dan lta.ıya 
vapurlarının kontrol edilmedeıı 
tıeQIDeSi, 

5 - Afrikada İtalyanın bım 
taleplerinin kabulii (TunWi ve 
Cibutinin İtalya:ı:.a verilmeoıi), 

İtalya hfilen Alınanyanın Yanııt
da harbe ıtirecekıın.is gibi görün
ıınekle bu taleplerini kazanaca
ğına kanidir. Faşistler bilhassa 
Akll.enizdeki. müttefiklerin aske
ri W;lerini :kendi aleyhlerine mü.
teveccih göstermekte israr edi
yorlar. Hakikatte İtalyanın sulh
te Jta1masının 'kl!lldi meafaatı i.k
tizasından olduğu F istierin Yna
lt'.ımud ur. 

Loi:ıdrada ıyi mıılümat almakta 
olan ıınehafil Sir ilfrid Gre
ene'in A!«lenizdeki kontrol me
sele.ine müteallik olarak ifaya 
memıır olduj'!u \'azifenin teknik 
sahada muvaffakıyetle bitama 
ermış ve Sir Greene 'nin bu hu
susta İtalyan eksperleri ile mu
tabM< kalmı.ş oldui!unu bevan et
mektedir. -

Maaınafih siyasi sahada böyle 
bir netice elde edilememiştir. Bi
naenaleyh aLi.kadar .lıükılmetler, 
elde edilmiş olan teknik itilafı he
nüz tasvip etmE'mi erdir. 

BEYRUT, 2'9 (A.A.) - Bura
daki Amerika kons:>losluğu ya
kın şarkta oturan Amerikalrları 
bilhassa nakliye vasıtalarındaki 
karnrsızlı'k dolayJl:iile miinikün 
old~u kadar çaıbuk memlckde 
ıiönmİyl! daV'et eı.mı,."tir. 
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Bu11ünlcü p;ya•o vaziy•tin• rafmen 

ARSLANI A 
T E F R İ K A No. " 6 6 

Muaviye'nin adamı, mutlaka mek
tup ile cevap verilmesini istedi 

Vaziyet karar ve sü.kUn 
buhıncıya kadar, bit- kimsevi ce
bir ve tazyik cfıme. Herkese. mü -
lavim ve makul davran. Oradaki 
fesad ve isvanı da islah edecek 
zaman f?elecektir.) 

Dive cevap verdi. 
(Cemel hatbi) .mallmı olan şe

t.ilde neticelendi. (Ali) nin ka
zandlğı zafer. Muaviveyc ol<luk
(a büyük bir korku ve telaş ver
di. Bi1hassa Ali, (Kufe) ye ge
lip yerleşerek hükUmet merke
ıtini de oraya nakletti!kten sonra. 
arbk Muaviye ciddi tedbirler al
mak lüzumunu hissetti. 

Bir taraftan Şam'da (Ali) aley
hinde tahrikat devam edivordu. 
Diğer taraftan Muaviye. (Ali) yi 
aSkeri .kuvvet 'kaynaklarından 
mahrum edecek teşebbüslere gi
risı)ordu. 

Diye cevap verdi. 
Muaviyenin adamı, $ama av

det etti. Faıkat, !kısa bir zaman 
sonra, Muavıyenın el yazısı ıle 
yazılmış olan bir mektup getir
di. Bu kısa mektup, ancak şu 
kelimeleri ihtiva etımcikteydi: 

(Ya Kıs! .. Sen, vaziyeti anla
mı acak • e takdir edemı:yecek de
recede t?abi bir ınsan deiU.kın. 
Senden bir tek kelime ile ce\·ap 
bekliyomm. Açık sovle. Bana 
(<lost) mu. ydksa (dıÜşman) mı 
olmak ıstcrsin ... ) 

Kıs. kendisini ihanete süı ük
lemek istiyen bu mektup karsı
sında artrk .süık.Cınetmı muhaJa
za edemedi. Cevap yaıımıya bı
le liizum gormiyerek, Muaviye
nın adamına sert bir lisan ile: 

- Git... Muaviyeye söyle!.. 

· ... ... 

, 

~ E~ki sabş fiatlarını muhafaza edan mUesseaemiz tubalerlnde 

,' / t H iitE K Eaiz mKiiTMiAşzeL"AR J NJ N 
~ 

. 

Met si: 4 ... , 5 ·, 6 ·, 6.50, 6.75 liraya satılmaktadır. 
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İstanbul Asliye 9 uncu llukuk 
Hiikimliğindı:rn: 

Davacı Nedime KC'sim tarafın
dan Kocası ıbulunan Galata Çeş
me ırncydanı Yemeniciler çarşı
sında ·kardeşi nezdinue Muhıd-
din Saka alEvhine mahkemenin 
40/597 No.sı ıle aQmı~ oldugu bo-
şanma davasının yapılan tahkika
tı sonunda: Müdıdcialeyh Muı-

hiddin Sakaya on ,gün zarfında 
cevap veri1me.k tlzere ,gönderilen 
dava arzuhali bilfı. tebliğ iade 
olundugu ve müddeaalcyhin yir
mi ıbeş ı.;ün ev\•el ikametgahını 
terk ile semti mc;hcule gittij!i teb
liğ' ilmühaberine verilen şerhten 
anlaşı1nus olduğundan ilanen teb
ligat yapılmasına ve esa:. dava-
ya yirmi ~ün zarfında cevap ver
mesine ve tarafbı ın 24/6/940 ta
rihinde saat 9,JO <la :mahkemeye 
da\·ct edılmelerine ve ıstıda su-

t KAGITÇILARA" 
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

\'erilmeyip doğrudan doğruya idarem.iz tarafından satılığa çı
karıJacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her 
hafta pazartesi günleri sabahleyin saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare rniidürlüğüne müracaatları. 

. • . . . ''!': . .. . 1 -": .. 
._Çocuk Hekimi 

1 T~:im~!~:~~k~:~::~~ 4 

Pazardan maada her gün Hııt 

15 den sonra. Tel: f0127 

1 LAN 

8" IR S A 
A NKAH"' 

29 • 5. 1840 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fre. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 

........ 
5.24 

166.10 
2.9ti75 
8.451~ 
37.22:H 

!Mısır, gercl< servet "e gerek 
aSkeri kuvet ıtıbarile cok mühim
di. (Alı) Şam üzerine bir hare
ıkete geçecek olursa. hiç şüphe
siz ati en evvel Mısırın bu iki 
kuvvetıne istinad edecekti. Mu
aviye, bunun önüne ,geçmek i
çın. her şeyden evvel MıS1rı ele 
gedrmiye karar verdi. 

Ben, Alı} e bıat ettım. Bw·ada 
da, onun namına hukumet ıc
ra etmekteyim. Onun ıçin, Aliye 
ıhanet edemem .. Muaviye, kendı
sine dost mu, düşman mı oldu
ğumu soruyor. Kendisine, Resu-
10.llahın soyledi,l!i sözleri hatırJa
tır.ı:m. Her kim ıkı Alınin <i.o:;tu i
se, ben de onun dostuyum. Her 
·k.iım ki Alinin diişınanıdır. Ben 
de onun dlil;imanıyım. 

Pirinçunu - Mercimek • Bezelya • Yulaf ve 

reti ile ıda\·eti\ enin mahkeme 
dh aııhancsine talik 'c gazete
lerle de ilanat icrasına karar ve
rilmiş olduğ"undan olbaptaki ka
rar suretı tebliğ makamrna kaim 
olırnak üzere ilan olunru. (27229) 

«Yassı oluklu susta tellerinin 
vurul.nıya kargı emnivt:te alm
masına mahm:- tertib,\lıD hakk1ı1-
daki icat için Sana:ı.ı Mıidiiıi:-.e
ti ·umunıiye:.mden istihscıi edil
miş olan 11/5/1937 tarih ve 2342 
numaralı ihtira berall bu k~re 
ferağ veyahut icara vertlecegin
den rneZ"kür ihtiraı satın almak 
veya isticar etmek arzusunda bu
lunan zevatın Galatada T:ıp.cıs 
hanında 18 numarad" mukım Bay 
Teodor K. Sinanidise müraı·,rnt 
etmeleri. 

l 00 Dr afrı.mi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 

0,9975 
2.-

Muaviye, butun ıman~ile (de
ha) sını kullanıyordu. Ve son 
derecede ihtiyatlı hareket ediyor
du. !Buna binaen, en emin oldu
~u adamlarından biri ile Mısır 
valisi (Kıs} a bır mektup gön
derdi. Bu mektup şu mealde idi: 

(Ya Kis! .. Senm ne vuksek bir 
dirayet ve fazilete malık oklui?u
nu bilir:ı.m. Ve sana karşı besledi
J!.li'lll hayraıilığı da her yer<le, her
kese karşı zikrederim.. Hilafet 
mevkiinde bulunan (Ali) ile E
meviler arasındaki !kan davası, 
ımalUım ••• Vakıa Ali, Basrada mu
haliflerine 'karşı bir ,galebe ihraz 
etti ise de. her taraftan kendi a
leyhine yanan husu.met ateşleri
Q.İ sôndure:medi. Buna binaen, 
hem (Ali) nin ve hem de ona 
merbutiyet ,gösterenlerin istik -
ibali tamamile meçhul bir vazi
yettedir. 

(Ya Kıs! .. Bilirsin ki, Ernevi 
hanedanı. ~ırlardanberi Ara
bistanın .mWtadderatı üzerinde 
ha.kimdir. Hiç bir !kuvvetle, E
mevilerin bu nüfuz ve kudretle
rini kırmalk mü.m'kün de~ildi.r. 
Bu ciheti, bilhaQ;a nazarı dik
kate aı. Yanlış bir yolda, meçhuJ 
bir istikbale doğru vürüıme. Eğ'er 
bana iltihak edersen, bütün ha
yatını hakimiuet ve servet ile 
~ecirirsin. Eğer bu teıklifimi redde 
dersen, korkarım ki sonunda çok 
nedamet edersin... Cenabı Hak, 
ahır ve fıikibetlerimizi hayreyli
ye ... ) 

Bu ımelktubu Kiıs'e veren adam, 
kurnaz davrandı. Mektubu ona 
dkuttu:ktan sonra, bir bahane ile 
~eri aldı. Ve derhal 00tunanuya
cak sekılde parçaladı. 

Kis, kendi şahsiyeti üzerinde 
çevrilmE!'k istenilen entri1kanın 
mahiyetini derhal anladı. Vazi
yeti büyi.iilc bir so~uk kanlılıkla 
karşıladı. Muaviyenin elçisine: 

- Bu geee düsüne\;m. Yarın 
sana cevao veririm. 

Dedi. Ve ertesi ,gün, o adamı 
te-krar huzuruna .kabul edereat: 

- Muaviyenin teklMinden sa
rih ibir şey anlamak mümkün de
gıl. .. Beni, büyük bir işe davet 
ediyor. Ala ... Faikat, a~a yaz
sın. Benden, ne istiy()r? .. 

Dedı. 
Fakat Muaviyenin adamı. bu 

şıfahı cevap]a iktifa etmedi. Mut
laka, ıınektup ıle cevap ıstedl. Kıs 
da. avnı suretle bir cevapname 
yaıara.ı;: Muav:ıyenin ada."llına 
verdı. 

Muaviye, bu mektubu aldığı 
zaman fena halde bozuldu. Çun
ku temin ettıgi buyıük trnenfaat
lerle Kıs'ı mutlaka eJ.de edecc-
J1ini zannediyordu. 

Fakat Muaviye, o k&dar sakin, 
o kadar mutedil ve o derece ha
ziım ve ihtiyat sah.iıbi bir hükü
met adamı idi ki, Kıs'ın cevabına 
büvük 'bir sükunetle ımuıkabele 
etti. Ve onu bir tuzağa düşür
ımek için, deriıal T'larunı d~tir
di. 

Ücüncü defa olarak bir mek
tup eıönderdi. Bu anektup, daha 
kısa ve daha müphemdi. Hemen 
hemen. şu sözlerden ımürekıkepti: 

(Arkası var) 

AÇIK MUHABERE: 
fBeyoğlu, - M. N. P - imzalı 

mektup sahibiıle] - Sizin gibi, 
bir çok arzu edenler var. Fakat 
tefrika bitmeden evvel, bir ka
rar verilemez. 

[Çenberli taş - Vezir Han cad
desi - 28 numarada Hakkı - im
zalı mektup sahibine] - İkdam 
gazetesinde int4ar eden ( Hazre
ti Muhammed) ismindeki tejri
kam, Ankara caddesinde (Semih 
Lutji Kitabevi) tarafından basıl
maktadır. Pek yakı1l.da, piyasa
ya çıkacaktır. 

[Aziz K. - imzalı mektup sa
hibine] - Düldül hakkında ver
diğiniz kıvmetli malumata te~ek
kü.r ederim. Zamanı gelince, is-
tifade edeceğim. z. Ş. 

Yeni N•trlyat: 

FATIMAI ZEHRA 
Pevı.?amberimi in sevt?ili kızı 

•Fatmnai Zehraıo nın havatı ve 
onenakibi cclılesi nam ese intişar 
etmiştir. Hanedanı Seyyı.idülbcşer 
ve ehli Be) tü şefiulmahşerı se
venlere tavsiye ederiz. 

- 65. 
Der gibi sual dolu bak1şlarile 1 

meydanı dolduran rnuhiplere gö:ı 
gezdirdi ... Hiçbir taraftan ses çık· 
mayınca Yunus Emrenin halk 
dilinde ohrct bulmus neleslerin
den kısa fakat veciz bir tanesini 
tutturdu: 

Canım kurban ol un enin yoluna 
Adı güzel kendj gtizel Muhammed 
Gel "Cfaat ey1e Yunus kuluna 
Ad guzel kendi güzel .Muhammed 

Mumm olanların caktur cefası 
Ma er gumi mı.imınindir sefası 
Un :;ekız bin fılemın Mustafa:sı ı 
lwı cuzel kendı guzcl Muhammed 

•'dese. Nafi baba ile birkaç 

candan başka iştirak eden olma
mıştı .. Meydanda, tezahüratla a
çığa vurulmaktan a için i~in du
~ ulması tercih edilen bir haz ifa
desi uuıumi lıa \"aJ ı sessizlige, is
tinkf fa se\ kedi~ ordu .. 

.Muhabbet iler)edikı:e dem ç~
kiliyor, birbiri ardına.~ U\ arla -
nan kadehler te,.ne canlara (Ce
mal ve aşk) nwflıumlarının his
sedilen fakat ifadesi kubil olını-
' an içten gıcıl~lal ısını aşılıyor, 
nefesler gazelicri, gazeller ne -
fesleri ko\ alıl oı·du .. 

Rengigüli.ın hafif tertip başı 
dönmive başlanıı~tı .. Uzun za
nıaudaulıcri raJ,ı içmiycn genç 
kadının ~ anakları kızarmıştı. Ya
nı basında oturan Faruk frice 

sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kayn•ğıdır 
ZAYİ - 936 - 937 senesinde 

İstarr'oul Üniversitesi Tıb Fakül
tesinden aldığım hÜ\'İ'Yet varnka
ımı zayi ettim. Y enısını alac~ım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

100 Zloti 
14.455 

30.oo:;,.3 
Q.625 
3.94 

38.7850 

CAPAMARKA MOSTAHZARATI 
' 

100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

M. Nuri ÇAPA 

DALGA UZUNLUGU 

T.A.Q. UU7 m. 15195 Km. 
ZO Kw 

T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 
ZO Kw 

1129 m. ll8 Km. 120 Kw. 

30 Mayıs Per~embe 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, l!,35 Ajans ve met.ç
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Yurd panoraması, Kadın okuyu.
cular, Sadi Yaver .4.ıaman. San 
Recep, 13,30/14,- Müzik: Karışık 
program (pl~) 

18,- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Mı.faik: Solistler 
ve melodiler (pl.), 18,30 Mii.zik: 
Radyo caz orkestrası. (Şef: İbra
him Ôzgiir ), Soprano Bedriye Tü.
zi.i.n'ün iştirakile, 19,10 Saz eserleri 
ve yeni şarkılar Çalanlar: Veci
he, Ruşeıı Kam, Cevdet Kozan. 
19,25 Müzik: Okuyan: Müzeyyen 
Sen.ar. 19,45 Memleket Jaat ayan 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 
20,30 Koıı~, 20,45 Müzik: Ça
lanlar: .. Ruşen Kam, Vecihe, iz
zettin Okte, Okuyatılar: Sadi Hoş
ses, Semah.at Ôzdenses, 21,10 Ko
n~ma (Sıhhat saati), 21,30 Mü
zik: Radyo orkestrası (Şef: H. Fe
rid AlnarJ, 22,20 Müzik: Dans 
müziği (pl.), 22,30 Memleket sa
at ayarı, Ajans haberleri, Ziraat, 
esham - tahvilat, kambivo - nu
kut borsası (fiyat), 22,50 Müzik: 
Cazbant (pl.), 23,25/23,30 Yarı.n
ki program ve kapanış. 

İmtiyaz Sahibi \e Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SO.' TELGRAF Basımevi. 

sarhoşlamıstı.. Delikanlı sazlı, 
sözlü; d<'mokrat bir işret mecli
sini andıran şu muhabbet sof
rasında se\:gilisi Rengigülle diz, 
dize rakı içmenin zevkine doya
mıyordu. 

Bir aralık Rengigül dağınık 
Hçları alnında uçuşan delikan
lının kulağına eğildi, yavaşça h
sıldadı: 

- Faruk, fazla içiyorsun .. Ra
hatsız olacaksın sonra .• Artık ka
dehlerine ara ver! 

Fakat bu yarı emir, yarı rica 
cümle delikanlı~ a: 

- Daha çpk iç! 
Şeklinde bir teş\ ik mahb·e -

tinde görüudi.i .. Daha sık kadeh 
doldurmıya ba);ıladı. 

Rengigiiliın cndise-.i valnız Fa-
ruğu!1 sıhhatine tnallul!- etmiyor
du .. içilen rakı nihayet sızdırır, 
ertesi eahnh değilse hile öğleye 
cloğnı tesirini tamamen kaybet-
miş olurdu. Fakat delikanlı al
kolün 1esirile kendinden ge.;e -
rck l olsuzluğa kalkışı!"l'a vazi -
yet ne şekil alırdı? .. 

Maazallah bin le bir '\azivet, 

Kuruluş tarihi 1915 VIII nci sömestrden 1517 
Tevfık Zeytinoylt. 

İSTANBUL DEFTERDARLIÖINDAN 

100 Yen 
100 itiveç Kr. 
100 Ruble 

31.005 

Matrah Kazarıc: Buhran Zam 
Sıra No. Mcıhall_esı.....;.· __ Sokağı No. San'at 1 S M 1 Senesi Lira K. Lira K. Lira K. __ u_·ra _K_._İhbanıame 

1 Kağıthane Karakol ı 7 kasap Rafi, Razı 936 24,00 6,00 1,20 1,08 3/38 
3/39 
3/32 
3/41 
3/43 

2 ,. ,, 18 kahveci Mehmet 11 43,20 15,12 :1,02 2,75 
3 • ,, 11/30 kasap Şevket » 24,00 06,00 1,20 1,08 
4 > Kasır 11/13 Fırıncı MUıStafa > 144,00 22.13 4,43 3.98 
5 
6 

> Ali bey 3 Tenekeci Salahaddin > 36.00 9 00 1.80 1,62 
Çeşme 4 Bakkal Mustafa > 36,00 9,00 1,80 1,62 3/44 İ1kinci 

7 Sünnet köprü 4/1 Yag imali Nt..><:ibullah 933 400,00 110,00 1,62 2/88 ,, 
8 Piri Pasa Hasköy c. 276 F11,:ı Fab. İ<mail Hakkı 936 114,00 8,75 1,75 1,75 4/34 K"'1'ar No. 7563 

4/34 Karar No. 3441 9 Hacı Hüsrev 
10 Camıı kebir 

Pehlivan 22 Gemi sa. Sıddık, Mehmet 929 10,00 96 00 19.20 

11 
12 

> 

13 Bedrettin 

" 14 
15 
16 

Kagıthane 
Çat:ma Mescit 

17 Kemer Burgaz 
l8 
19 
20 
21 
22 
23 

,. • 
> ,, 
> ,. 
,. 
,, 

Muvakkitha 71 Ekmekçi Süikrü 937 
Bahriye C. 99 Kahveci Ahmet Ateş 937 

,. 99 Kahveci " • ,, 
Havuz K. 99 Kahveci Hüseyin > 

• Bak·'kal Hakkı ö.ıcan ,, 
Karakol 18 Kah\ eci Mehmet 9~ 

Çivici 2/1 Kunduracı Hüseyin 937 
Yeni C. 32/162 Bak.kal Hayri.ve 936 

,. 718 Eskici Mehmet • 
• 15/545 Fırıncı A.dil • 
• 98 Kahveci • ,. 

Petneh<ır 98 Kahveci Necati Yavımel > 
> 98 • • > 

İstanbul 16/151 Bakkal A1i ,. 

54,00 6.52 
69,00 20,31 

138,00 40,62 
12,72 12,77 

43,20 
43,20 
12,00 
15,0ll 
45,00 
15,00 
24,00 
24,00 

1,75 
8,35 
2,62 
3,00 
3,75 

13,50 
3,02 
8,17 
4,20 

1,30 

4,06 
8,12 
2.,55 
0,4.0 
l,G7 
0,52 
0.60 
0,75 
2,70 
0,60 
1,63 
~.H4 

0,26 

0,54 
0,67 
2,43 
0,54 

0,76 

2:t/38 
22,42 
22/43 

3/76 
12/3 
3/12 
8/4 
3/4ô 
3/47 
3/48 
3/49 
3/36 
3/37 

24 
25 

> • 16/151 Bakkal Ali > 27,00 6,75 1,35 1,21 3/5-0 
> 40/130 Eskici Ahmet > 13,50 3,38 0,67 0,61 4/1 

26 
27 

> ,. 2/135 Kahveci Abdürrahm.aL > 27,00 9,15 1,89 1,70 4/2 
• > 146 Kasap Alunct > 36,00 4,31 0,86 0,78 4/3 

28 Kağıthane Darülaceze 3 Bakkal İsmail 45,00 11,25 2,25 2,02 4/4 
29 Kemer Burgaz Çiftalan 24 Kahveci Hüseyin • 44,00 8,40 1,68 1,51 4/5 
30 
31 

,, ,, Ağaçlı 19 > Ahmet Yusuf > 6,00 2,10 0,42 0,38 4/6 
ll > Akpınar 22 Bakıkal İsmail > 12,00 3,00 0.60 0,54 4/7 

32 
33 
34 

JI > > 22/1 Kahve • ,, l 2,00 5.07 1,01 1,56 4/8 
> > ,. • Hasan Kahya > 14,40 5,04 1,01 0,91 4/9 
,. ll İhsaniye , iMu'htar Mehmet ,. 24,00 8,4-0 1,67 1,51 4/10 

35 ll > Odalar yeri ,. Hamit Geniş > 10,00 3.64 0,73 4/12 
36 Bedrettin Babahindi 10 A.şcı Yaşa; $entüıık 938 75,00 1,25 0,25 13/11 
37 Sütlüce Karaağaç H. 44 Kasap Kemal, Lutıfi ,. 36,00 ll,58 2,32 2,08 4/13 
38 Kasımıpaşa Fabrika ha- ?darangoz Ahmet 9~ 95,16 3,00 78,52 38.76 Muvazene 

vuzlar içi müteahhidi 27,24 Hava 

Kasımpaşa Şubesi ımükelleflerintlen olup yukarıda adı ve ifil ve ticaretgah adresleri yazılı şahıslar terki ticaret ile yeni ad
reslerini bildirmemiş ve tebellüğa salahiyetli bir kimşe de ,!?ÖSte:rmemişlerdir. Yapılan araştırmalarda ibulunarnadıklarından hizalarıııd~ 
gösterilen yıllara ait kazanç, buhran, zamları )ıavi ıhbarnı:amelerin bizzat tebliği mümkün olamadığından kevfiyet 3692 sayılı kanunun 
10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ' yerine ~eçmek üzerl: ilan ol'Unur. (4503) 

şu meydanda rezalet çıkartacak 
bir sahne Reng~güfü Faruktan 
ayırtmıya kafi gefüdi.. Nafi ba
ba Rengigüle işaret etti. Fısıl -
dadı: 

- Bacı .. Şu can deme dayana
mıyor gaJiba .• Böyle rahatsız o
lacak. Jçerde yatak hazırlasın -
Jar da istirahate varsın .• 

Rengigül tasvip etti: 
- Cok iyi olur erenlerim... 
Nafi baba meydancıya ses -

lendi: 
- Bir derviş al da gel.. Şu mih

manı içeriye, mihman evine alın .. 
Bir yatağa yatırın. Rahat etsin! 

İçerde, mihman odasında bir 
yatak hazırlandı .. Çenesi göğsü
ne yap~arak gözleri kapanan Fa
ruğu Rengigiil kolundan tuttu: 

- Ji'aruk Bey, haydi davran. 
İçerde istirahate gideceksin! 

Delikanlı başını kımıldatma -
dı .. Baba biraz se~e söylendi: 

- Ne duruyorsunuz? Kolları
na girsenize .. 

İki deni. Farui:'lm kollnnna 
girdiler .. Delikanlıyı ayağa kal
dırdılar .. Fakat Faruk sızma ha-

line gelmişti. Dizlerinin üzerine 
doğrulamıyordu. Rengigül de a
yağa kalktı. Den•işler Faruğu 
sürükliyerek meydandan (ıltar
dılar. 

Nafi baba meydanındaki iyin 
disiplini gecenin bu ileri saatine 
kadar zerre kadar bozulmamış, 
ufacık bir erkansızhk, yolo;uz -
luk cereyan etmemişti.. Hisar 
tekkesinin muhibbanı, etedenbe
ri kendi dergahlarının bu iılti M 

zamile öğüniirlerdi .. Yalnız, Fa
ruğun sarhoşlıyarak içeri odaya 
alınışı bu hususta ilk kaydolu -
nan hadiseydi. Amma, oda ses
siz, sadasız g~iştirilmiş, sarhoş 
delikanlı mihman evinde, sev
gilisi Rengigülün de ihtimamile 
yatağa yatırılmış, yanında bir de 
dervis bırakılmıştı. 1 

Nafi baba, Faruj!un sarho~la - ı 
masma üzülecek yerde ıııenınun 
oluyordu. Çünkü, delikanlı mey
danda bulundukça., Renı;:igüJün 

yanında oturdukça genr kadınla 
konusmak. oaa dair ağızlarda 

dolaşan hadiseleri kurcalamak, 
bunların mahiyetini anlaHırmak 
imkansızdı .. 

Rengigül, pembe dekolte tuv~.
letinin içinde, kıymettar bir mü
cevher pırıldayı.şile meydana dön
düğü zaman bütün muhiplerin gö
zü tekrar üzerine mıhlandı .. 

Rengigiil tek başına geldi. Es-
ki yerine oturdu. K :ıfi babanın: 

- Bacı yatırdınız mı? 
Sualine bir baş sallayışile: 
- Evet! 
Diyen Rengigül izahat verdi: 
- Bu da cet becet muhibbanı 

Ali Abadan .. Fakat henüz ikrar 
vermemiş. Aslen Y enişehirin 
Tırhala kazasından, eşraf zade .. 
Burada kimsesi yok. Annesi, ba
bası ölmüş. Bir tesadü.fle tanış
tık. O da nasiP. almak arzusunda. 
Binlerce can uyandırılan şu mey
danda Faruk Beyin de ereuleri
uıe niyazı kısmet olur inşaallah .• 

Nafi baba sözü aldı: 
- Uyandırılacağını haber ver-

liğiniz can bu demek! 
- Evet erenlerim .. 
- Nerede oturu~·or? ı 
- Buuda A.raavutkövü ile Be-1 

bek arasında .. Güzel bir yalısı 
var .. 

- Dünyalığı yerinde demek?! 
- Turhala eşrafından bir bey-

zade. 
Baba erenler °h.Aşmı salladı: 
- Keşki bu geceki ayinit"e~ 

ikrar verseydi .• 
- Daha ilk dela meydanı gö

rüyor erenlerim .. Muhabbete dö• 
gece oturdu .. 

Nafi baba biraz da Rengigül
den bahsetı:nek liiztunonu duy
du, sordu: 

- Sizin paşa. ne alemde?. Ha
ber alıyor musunuz? 

Genç kadıu, süzük güzlerini 
müteessir bir kısışl:.ı karşılık ver· 
di: 

- Maalesef. hayır. Kabasakal 
Mehmet paşanın asıldığı giindU.. 
Konaktan ayrıldı.. Acı bir dille 
bana veda etti. Çıktı gitti. O güıa. 
bugüadür ne bir haber alabil • 
dim ne ele GOdan bahs~:Jdii,>Uıi 
duvdıun..-


