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Som Cephesinde de Muharebeler Şiddetıe·Q':_ ... 
' '*~~ ... 

Şimal cephesinde Müttefikler yarım milyon Alman askeri ve zı~hlı fırkalarına 
karşı şiddetle muharebeye devam ediyor. Hiç bir Fransız teslim olmadı 

MUHAREBEYE iŞTİRAK EDEN INGILIZ KITAATININ BiR KISMI 
DONANMANIN MOZAHARETILE INGILTERE'YE NAKLEDiLDi 

İT AL YANIN KARARI 
Salı günü Nazırlar toplantısında 

[ijnühim meseleler görüşiilecek Sovget Rusga ! Alman taggareleri Dünkerk önünde mütte
ve Balkanlar 

1 
fik harp 

Soo;y•t R••Y• lıınJi• ,,,.i miıtl•fa• atlerc11i• 
ne Ballı•nl•r• lı•rıı 11a
lrıı 6alac•lı bir t•arra~ 
o• f•c•o6.ıı6 öıtl•miy• 
mecbaartlar. 

1 

Yazan : Şükrü Ahmet. J 

IF:!:!!!. arp cephesinde harbin 
~ ikinci ıafhasına inti -

zar etmek ıünleri gel-
nıiş addolunabilir. 

Bitlerin bu yaz ve nihayet son
bahar sonuna kadar Frıuaada 
kat'i muharebeyi yapmak ve ıon 
neticeyi müsbet veya menfi ıe.k
Ji ile almak kararında oldujiu a
'ikirdır. Şimali ııarbi Fransa -
•ıııdaki harekatın bitın ini mü
teakip Alınanların yeni bir haı;ı
le ile Sen hattı üzerine yüklen· 
nıeleri ve sul cenahları ile Maji
no ııerisinde Fransız kuvayi kül
liyesi ile netice harbine tutuf!Da
ları ağlebi ihtimaldir. Bu hare
kat esnasında İsviçrenin de bita
raflıimı ihlil etmeleri ve İtal -
Yanın cenuptan Fransaya oal - ı 
dırmasını istemeleri ve hatta İ
talyayı buna zorlamaları da u
mulabilir. Ancak, ııarbe ait bü -
tün bu vaziyetlerin tetkik ve 
tahlil safhasına girdili bu an -
larda Balkan mevzuuna da muh
telü vesilelerle yeniden yeniye 
temas olunmaktadır. Bu arada 
üç tahmin esası bahse mevzu ol
nıaktadır: 

1 - .Moskova radyosuna göre 
ınütte~lerin Yunanistan tari

ki ile Almanyaya karşı Bal -
kanlarda bir cephe açmaları. 
2 - Sovyet Rusya - Almanya -

İtalyanın gizli bir anlaşma ile 
Balkanları taksim eylemek için 
harekete geçmeleri. 

3 - Almanya ve İtalyanın doj
rudan doğruya Balkanlara teca
Viızde bulunmaları. 

Birinri ihtimali varit görmek 
ırııimkün değildir. Hem, miitte -
fik)er Yunanistanın ve Balkan -
ların sulbe olan bağlılığını ve bi
taraflığını ihlal el !emekte fay
da görmezler, hem de Selanik'e 
ihraç )·apmakla Almanyaya kar-

....... 

(Arka.sı 3 üncü sayfada) 

Ş0KRÖ AHMET 

Asker~ 
Vaziyet: 

Şimal deki müttefik or

duların kısmen kurta· 
rıl•cağı ümid ediliyo· 

Ş 
imal cephesinde müt
tefikler şiddetli Alman 
tazyikine karşı kahra

lllanca ınukaveınet ederek 
ınuntnzam bir şekilde snhile 
çekilmi~e devam ediyorlar. 
4U Alınan fırkn>1 ve birçok 
ınotörlü birliklerin müthi: 
baskına karşı göğüs geren 
müttefik kıtaatın elde ettiği 
muvaffakıyetle İngiliz hava 
filolarınında mühim bir his -

1 sesi vardır. 
Paris ve Londra resmi malı· 

\. ( Arl ası 3 tine•, sa ,fadu, 1
1 

gemilerini bombardıman etti ı ·wusoLINiNIN BUGÜNLERDE KARARINI BiLDiRMESi MUHTEMEL 
1 • 

ltalyan ma·tbuatının, müttefikler aleyhinrlel-=i 
neşriyatı şiddetli bir 

----;---

Ciano Amerika 

Sefiri le dün uzun 

müddet görüştü 

şekilde devam ediyor -Romanya'da 
yeniden mühim 
tedbirler alındı 

Havı ve Bahriyo nez•r t
leri bir kararname n şretti 

FRANSIZ AÔIR TANKLARINDAN BİR[ ARRAS ŞEHRiNE GiRiYOR 

Müttefikler Almanlara 1_Be_lçik_·a _K_ra_Iıl 
ağır zayiat verdirdiler ikametini evvel-

D. N. B. Ajansı Fransız Generali 
Prioux'un esir edildiğini bildiriyor 

LO'°'DRA, 30 
1 (.AA.) -. Saat 
ı 13,30 da lnt:ı -
, lız radyosu, u

mumi vaziyeti şu suretle tarıf et
miştir: 

Arman propa.,.ı,,dası, İngilte-• 
rede panik hüküm sür;.ı. :..e oldu
ğu intibaını tevlıt ~tmi)·e boş ye-

re uğraşmaktad:r. Hakıkat hal -
de Londra. kendilerine tevdi edil
mi:; olan araziyi adım adım mü
dafaa etmekle bulunan müttefik 
kıtaat:n )'arlaık harel<iıtını büyük 
bir sükCı'1 ve iftiharla takip et
mektcdiı. 
Ş;mal cephesinde müttefik kı-

{ Arkası 3 itncü sayfada) 

LITVA YADA ENDiŞE ARTTI! 
Sovyet Notasına verilen cev&pta kızılordu 
efradı katillerinin cezalandırıhicağı bildirildi 

Kaunas, 30 (A.A.) -Reuter A- ı 
jaııo• Sovyet protı st.sunun Lit
vaıı.\ acıa endişe kv.id ettığini bil
dirmektedir. 

Litvanya hükiı.mcti, bu protes
toya verdiği cevaota bu iş için 
hususi bir tahkikat komısyonu 
teş.kil edildiğini ve mes'ullerin 
şiddetle tecziye edılecej'ıini bil
dil'miştir. 

Kaunas, 30 (AA.) - Moskova 
radyosu tarafından neşredilen bir 
ılıaberde Litvanyanın bir çok Sov-

ı 
Londra, 30 

lnglllz tebıt~ (A.A.)-,!3ah
rıye Neza -

retindcn teblil' edi1mıştir: 
•Kraliyet dorıa11ma.sı, düşmatıın 

a9.r tazııiki altında Fransız ue 
Bekıka sahilleri cit'arırıda hare
katta bulunan İ ngili ~·• Fransız 
kara kuvvetlerine mümkün olan 
bütün yardımı tıe müzahereti 
11apmal:tadır. 

yel asker ve zabitlerine fena mu
amele etmekte olduğunu bildir
mektedir. 
ıMolotov'un Litvanyanın Mos

l<ova sefiri Na~eviciuis'e bir 
nota vererek izahat talep etm~ 
olduğu ve sefirin Kaunas'a .ııel
mesınin ıbu mesele hakıkında Ur
b<;ys ile .ııörüşmiye lüzwn ııör

mesinden ileri l(elmiş olmasının 
muhtemel bulunduğu tahmin e
dilmektedir. 

Kıtaatı ateşile sertretmekte ve 
dil,wıanın harekatına mani ol
makta olan harp gemileri ileri Al
man kııı:ı:etlerine çok büyük za
yiat verdirmektedir. 

Yaralılar ve diaer kıtalardan 
bir çokları şimdiden talı?iııe edil
miş ue lılilen eııınİ•ıeı alıında lıu
Zıınmaktadı. BilJ .as.ıa düşman 
tayyarelerinin şidclc muhalefe-

(Arkası 3 üı •• ı.. .ayfada) 

unlar y rah Alman askerleri 

SOFYA, 30 (A.A.) - Almanya. Bulgar hükfıınctiııt!cn, bu "' 
Karadeniz üzerinde \~arna)·a birçok turist göndermek İ(İn miıs ı
de istemiş \·e Bulgar hükllnıeti de bunu kabul etnıl tir. Bı: turh .. tır-
rin birkaç bin )'aralı asker olacagı tahmin edilmektedir. 

Belçika BQftıekili Pierıoı 

-~~n~b~o::~a~a~~J:~ Amerikada müttefiklere 
lanan Belçi•ka Nazırları aşa~da-

ki kararnameyi kabul etmişler - d t f t ı ff 
di::ae1çika milleti adına, kanunu Yar 1 m ara ar ar 1 ar 1 
esasisinin 82 nci maddesi muci- _ - - - - ...::: .,;:--__ _ 
birıce, koııseıı halinde içtima eden , , , , 

:::tr;,~;;n~:a 1~~d~~ . .-ei~~!:'i~r~:.- 1 llzbonda' ki Amerı ka f ı losu takvıye ed ılıyor 
hükumc• imkanından mahrum ı ===--..:::::==·:..;·===- -- -
o!dııı)ımu m'lişahede ve tesbit ey-

lemişlerdir.• . ' Mütte~iklere daha ~azla ta''· .~~~A)-~~ı /' /1 ~ 
dirıyor: "l • f • d•1d• 

Şıındiye kadar düşünülebileniu gare 'Ver ı m es ı emın e l ı 
aksine olarak, Kral Leopold"ün 
ihaneti, yalnız askeri 'bakımdan 
ı:ıorıil"'ı !'"lelidir. Cü~ü enclce 
düşünülmüş ve oı "ar•zc edilmiş 
bir hh·anet karsısıııda lbulunul
maktadır. (Arkası 3 üncüde) 

Va~inııton, 30 (A.A.) - M'itte
fiklere fazla miktarda ve sür'atle 
tayyare teslimi maksadile Hul 
ta·--'arelerin Kanada memurları
na teslimi ı;ekline müteallik o-

lan nuamnameyi tadil ctmistir. 
Bundan böyle tayyareciler hu
duda kadar tayyareleri sevk ve 

j idare etmek hakkıııa malik ola-
caklardır. (Arkası 3 üncüde) 

MECLiS 
109.922.000 liralık lahıi· 
••t 11e 250 milyon liralılı 

•11an• lıabul •dildı 
A.'\"KARA, 30 (AA.) - B ~uıı 

Rcfe~ C.mıtezin başkanlığ a 
toplanan Bü} k Mıllet Mcclısi 
muvazc71ei ı..ı.n::un1ıye1 ~ da ıl ba 

, zı vekaletlerın 1940 bıitçe' r ne 
yekünu 109,~22,000 lirn olan fev
kalade tahsisat vcrı ıesinc a.t 
kanunu k ı eyltn1ı ır. 

B. M. Meı... ..,, vıne .. ı;unku Wt>
laııts noa ın J~aı .. ~ıı ıaare,).inın 
1940 bütç m• n An «ra huk k 
fakultt mm ınaanf vealetinc dev
ri ve Cumhurıyet .merkez ban
kas•nın hazineye 250 milyun lira
hk fevkalade avans \'ermLSıııe 
dair kanun layihalarını da tasvip 
eylemiştir. Meclis yarın toplana
caktır. 



KD A M 

,..... 

Sadrazam Ahmet paşa kırk bin altın sarfiyle 
mücevherli bir kayık yaptırmıştı 

Yeni vergi zamları 
1 yarın sabah başlıyor 

Bir gı!n devlet iı:;leriJ, ıı.eşgul. 
olau Sadraı...ım Kaı:a Mu.stafa Pa
şa; a Bostancibaşı geldi: Ve mec· 
liste şunları ooylodi: 

- .Padişahımız Efendimiz acele 
gelmenizi irade buyururlar .. 

Kara Mustafa Paşa, Vükela 
c'Clisini atil eyledi. Huzuru pa

dJ . .ıhiye koştu. Deli .bbrahiım ol
dugu yerde tepiniyordu. Kara 
M lafa Pa.;aya: 

- Kihya kadın dun senden 
beş ; üz çeki odun istemiş .. Haıa 
gOn ermemi,sin'! Bu ne demek? 
Ben böv le telillouller ıstemeın .. 

Deyince; paşanın kafa>ı k:ıclı. 
Deh Ibrahıme karsı Jcoyarca,ına: 

. Padişa.lum; odun ememmi -
yet..>iz bir şeydir. Şimdi gönderi
Iır .. Bövle cüz'i şeyler için di\'anı 
boldurdunuz .. Mi.ilıım ışleri geri 
lbırakt:rdınız .. .Serhad (hudutlar) 
umuruna. memleketin mcsalihıne 
~ı e hunlar hiçtiı·. Siz ben.den 
anlar, :;ual ctmeliı>iniz?. Dcdı. 

Fakat, bu, karşılık Sadrazamın 
ıile neticelendl Bunwı üze

rine gelen Sadr:wamlar riyaka
rane hareket etmek itiyadını al
dJlar. 

Padiı;aha, para, amber, kürk, 
e.wayı nru:!Jre yetıstmniye, ha· 
seki. ,ııöıxle, miisahabe taıkımla -
rının !{Onullerini bJ'< elmiye ko
y uluular .. Saılrazaımların işı gü
cü.. :;arayı. hl.lllllayunu hımnet eder 
ol u. Bunun .içın kıilliyeUi para 
Ilıı.mdı. 
_ı>auraamlar, 'bu .J>arayı ancak 

!halkı ve memurları ııoy.m,ıılk. ·mü
sadere etmek yoluy ia tedar>k e
cıer oldular .. 

Vclat edenlerin terekeleri ya
zılu-. harçları alınırdı. Sonra da 
tereke hasılatı me:;ru vereseye 
verılecegi yerde ı,ıadJ,,.ın ve sad
razam namlanna miliıadere olu
nurnu. Bu, seibeple herke.; öıü
suı.u. saklar hale gelııni:;ti. 

S.>drazam Ahmet paşa, kırk 
bin altın sarlile müceV'herli bir 
ka} ık ) aptırm~tı. Padiıı;a.ha iak
dım etti. Ayni zamanda İncir ki>
yWıde. Anadoluhlsarında ~el
Jcf yalılar. İstanbulda kon&ltla.-, 
y,.µlköycie kıöşklex yaplır~t.. 

Bı.:nlar için milyonlar sarfelm.i.:ı
lı. 

O vakitler vezirler kıöşklerini 
uzak ve İıali olan yerlerde yapar
lardı. Sebebi de, ciizibiiş ve i.Ş'ret 
Alenılerini halkın gtizünden uzak 
tu~mak .için idi 
Padişah g:ittii:i yerde ikram gö- ı 

rıir, h;>d;yeler alırdı. Bu hedıy"" 
!er QV!iil va.rırdı. Yeni brr itiyat 
h3lir.ı almı~tı. 

BtWün Sadriizama, yarm kaptan 
pa ı) a. ôbür ı;in eı1liınd.an biri-. 
ne rnısafır ııiden p.ıdışaha hetli· 
le J etJşlirilemez oldu. 

Me5ela; tersaneyı ziyaret et
tığ.nin ak:,amı kaptan paşa. darp-

aneden yt>ni çı.kımış kırk bin sik
ke altcn takdim ediyordu. O gü
nun kırk bin altını Ougünün mil
yonları ederdi. 

Hal böyle iken o zaman donan
mamız metrük idi. Bundan isti
fade eden düşman Çana.lckale bo
ı:aıını abluka eı.m~ Giride im
da; trönctermekten ıbizi meneyle
mıs idi. 

Girit muharebesi bir sütnine -
nın pıçi için vücude genişti. 
Dü. man Çanakkale boi(a.ıına da
yanmış donanmama da metriık 
tnr -tıalde idi. 

Tersane civarında bir kasrı hü
mayun rnrdı. Bahçesi duvarla 
<;e\'rili idi Padişah denizin gi)
rillm.esine duvar mani oluyor ba-

Sofradaki bütün gençlerin 
kraliçesi idL Bütün kadın -
lıırdan, kızlardan gfüel oldn
cuua ~üphe yoktu. Bunu bildii:i 
icin de kah'·ahalarnıı çınlalmQ·a 
basladı: gözleri gene parladı. 
l.~arırnda oturan Bahanın ba~ka 
kiınse il~ meşgul elmama ı için 
bovuna litfa tutu,,·ordu._.adam göz 
kaldırtmJyor, baş (evirtmiyordu. 

Ev sahibi sıaftile Raif yaşlı mi~ 
safil'lerini ağırlamak mecburi -
yetini duyu~·or, arada !'!ırada d~, 
imrenir gibi Aytenin bulundniu 
tarafa göz atıyordu. 

A)·ten bunun farkına varıyor, 
ncsesi artı) ordu. Masanın ta Ö· 
bur ucunda kalan Pervin Ayte -
nin gürültülil ne.;es..ini önliyemi
yordu. Esasen sofrada yabancı da j 
yoktu. hep ko111iulard1, onlar da 

han esile y ı.ktl.masıru ferman et
ti. Mahsw-unu söylediler. 

Bilhassa, Kaptan paşa: 
- Padi.şatnm!. Bahcede harem 

ile "eziliyor .. Ded.ı. 
Bu, kasrı hümayunun ba'b.çe -

sinde havuz vardı. Bu. havuz pa
dişahın !başlıca eğlenıee mahalli 
idi. 

Yani Sultan İibrahim, gözdele
rini, hasekilerini, Çirçıplak soya
rak bu tıavuza sokar y\iE<:liirür. 
Eglenceler tertip ederdi. Kaptan 
pa.:;a, bu noktadan mahzuru ol
dui!unu ima etmek. istemişlı. 

Sultan İbrahim, paşanın ne d"" 
mek istediğini anladı. Fakat, ver
di.ği emirden geri dönmedi.. Du
var derhal yıı.ktırıldı. 

ikinci gün şöyle .bir fenman sa
dir oldu: 

- Kasrı hümayun önünden ba
dema, ne kayık, ne gemi fıiçi>ir 
şey geçııııiyecektir. 

Bu, ferman ile Haliç denizin
deki münakale durdu. Herlr.es 
karadan gider 11elir oldu. 

Çalgı, eğlence, ciinbüş hatırı 
için türlü vesileler aranır. İki 
üç •·a•'arında bulunan sultan -
lar Sıliıilı.tar Yusuf paşaya, kap
tan Fazlı paşaya ni.kfilı olunur
du. Düi!iinler, gelin alayları ter· 
tisı edilirdi, Konaklıµ-, saraylar 
döşedilir .. Haftalarca şenlikler 
yap:lırdı. Milyonlarca hedi\·cler 
alınırdı. 

Gelin .Sultana ta.kdım oluna· 
cak cariyeler ve eşyalar ıçın er
kim !beyninde müsabakalar açılu .. 
Yekunlar çoğa varrr .. Bunu gö
ren padışah .ımrenu. Kendisi da
hi nikah il . düğiinler ile güvey 
girmiye ıkal.kard.L 

Padişah, düğün hedıyesi için 
vüzeradan. ricalden. memurların
dan hediye olarak birer ı;ıi:ızel ca
riye isterdi. Bunlar, tem güzel 
olacak, hem de miıct."vherlerle ge
lin gtbi donanmış ·bulunacaktır. 

Padiş:ılı. ~rpareden sonra, 

1 
sekizjnci 86Cki ile evlendi. H"" 
m~h n"'1\ı verilen fakat, halkça 
telli haseki i6.mini alan bu dilber 
kadın nihayet Sult.an İbrahimin 
hasını da yemişti. Sebebi felaketi 
olmuştu. 

Telli lı.aselti nikıiıtı ,.e düğün ile 
ahn~ı gibi anınla olan rnuam"" 
lesini dahi nadiı;ah, ~ka turlü 
icra ettl 

İ.ş Sultanların aü.~nlerıne, o 
münasebetle takdim olunan eşya 
ve mala. döşenen odalara inıren
ımekten ileri geliyordu. 

Padi.Ojah, telli haseki için Sul
tanah rf'et me:ydanındaki İbra -
him paşa, 6arayı dö enecet. ha
zırlanacak idi. 

Padışah. telli has,,ki ile İbrahim 
paşa sara)ında oturacakt!. Oda
sı samt.:r kurkler, N'aJide kumaş
lar ile kapianacak idi. füuınede 
para yoktu. 

C.4.rkn., t>O.Tl 

Ahmedin mahkemesine 
başlandı 

Kemeıiburgaz cit·arında Pet
mehoş ormanmda yemek pı~ir
mek için yaktıf(ı ate;le yangına 
sebclıivet vermek su~ile maznun 
Al>medin dün ashye birincı c"" 
zada muhakemesine başlanını.ş
tu-. !11.wıu.n yangının kerrlısi ta
rafından yakılan at~en çık.ına
tnlQ oldujtımu SÖ\ lemiştir. Malı.
keme, Y"'P.dan tari.fata göre bir 
heyet tarafından 26 haziranda 
mahallinde Uşif i<:ra.sına karar 
vermiştir. 

şendi. Aytenin kahkalıa Ü>IÜne 
kahkaha atma:.ı ayıp sa)·ılamaz· 
dı. Ucın Ayten öyle güzel, Ü) le 
cana yakın güzeldi ki, gülmek, 
istediği gibi ı;iilıne' lıaio.l;.ı idi. 

Biran AJteııi 1<.-k:uur gibi ol
mu!>tu aınnıa. ~inıcli kc.u isini 
göll!'~de bırakan bu giizeli kıs -
kaıım~k aklından gcçmi)·ordu. 
Bilakis kız lı.arde,iııin güzelliği 
ile iftihar ediyordu. 

Yemekten 5'lnra ba,·uz başında 
oturdular, kall\·cler oraJ• geldi. 
Pervin Ay tenin beli.ne sarıldL Ay 
ışığı öyle aydınlılıtı ki, ortalık 
gündüz gibi idi. Pervin Ayteuin 
yü~ünt baktı. Yanakları fada lı::ı
zarnıış, gözleri çakmak çakmak
lı. 

- Hararetin mi var Ayteıı?-

Tramvaylarda yalnız birinci mevki uzun 
mesafe bilet ücretleri on para arttı. 

Damga resmine yapılan zamdan istida ve 
rapor gibi evrak istisna edilmiştir 

1939 Mali yılı bu akşam bitiyor 
Bugün 1939 .mail yılının son 

~ür. Bu müııa.sebetle şehri
mizdoki tel<ımil resmi dairelerde 
birkae giindenberi hesapların tan
zimi icin akşamlan da. <;alışılmak
tadır. 

Belediye ve Maliye tahsil şu
belerinden Belediye Reisliği ve 
Deftrdarlığ'a t·erilen maltimata 
göre, 1939 mali yılı vergi resim
leri hemen kaomilen tahsil olun
mustur. Bu suretle 1940 mali 
vıJına pek az bakaya devrolan· 
maktadır. 

Kazar>e; \'e N a:kliye verı6.1erile 
daınııa resmine yapılan zamlar 
ll'eni mali yılın iJ.k ııünü olan ya
rın sabahtan itibaren tabbilı: o
lunacaktır. Bu hususta Maliye 
Vekaletinden dün Defterdarlığa 
icabeden malumat ve talimat gön
derilmiştir. 

Şimendifer, vapur, tramvay ve 
emsali nek.il vasıtaları nakliye 
ver~ilerır. 'ırmlar muhtelif mik· 
tarlardadır. Nakliye vergileri; 
simendifer ve vapurlan:la 1 inci 
.mevltide yüzde 10 dan yüzde 15 

Yaz saati 

Resmi dairelerde yarın 

tatbik edıliyor 
Yarından itibaren sehrimizde

ki resni dairel~rde •vaz mesai 
saati• nin tatbik olunmasına bas.
lanılaea'ktır. Bu suretle daırelcr 
sabahları sa..ot 8.30 da açılıp 
at 12 d~ pavdos yap:ıeaklardır. 
~leden :ıonra da ..aal 13 den 
17.30 a kadar çahsılacaktır. 

•IL.l:DlJ'.JS 

Unkapanı meydJnı süratle 
açılacak 

Beledi»e Reı:;Ji;i_i; rG az i K<10- 1 
rÜSÜ• nun Unkapanınd;ıkı b~ın
~cmı su'atle tanzün icm burada 
istimlak faaliyetine ııeçmıştir. 

Burada ilk partide 80 meıre mu
rabbaı r yer istin ı .. >; olunup 
bir mc) wı.n ~çiliıcaktır. 
Diğer tar flan Euuncnu - l!n

kapanı araı.·n<lak.ı sal:ı::la mevcut 
olan tarihi oınalarla caımilenn 
ve miıman kıvmeti haiz erl~rm J 

tesbit olunmasına da yak:. ıa ·. ' 
larulacaktır. 

---<>----
ADLİYE 

Karşılıklı dayağın sonu 
San!dtyada oturan öıenı, Sı.ra

noş ve Donna ..ırntla i.ıÇ' kaclm 
arasında ibir ka'V'!ıa oknıış ve bir
birlerini adam akıllı dövmıişler
dir. Birinci »lıve cea:a ~ -
~inde yap.lan ~eme neti
cesinde Öjenı ile Sirımo.ş altı -
ŞU' Doıına da bır ay 20 gün hap. 
se ma!ıkUın ohnuşlardu. 

Şu şalı arka.na al... Hem biliyor· 
sun ki. güzelim sofrada bayii gü
rültü ettin! .. 1-Iaoi us!u oturacak
tın; ne ol~u li:ar.:ıruı~. 

- Snıı:ı ba,·tıl\?: ettıın Pervin, 
usluluk sana yak.ışıyor. ~ihayet 
bir saat sonra b~ni:rn ~- iıne '\"llra-
ıuıyor ... Bırak biı·az da delilik Y'l· J 
payını ... Dol:lik ııe güzel ~ey ... 
insan da ne ) azık ki, anca...~ oa 
iki a) o :.eki• a:,uıda ı....Jıy•w .. 
Bir alay pr<>je hru;ırladık.. Öyle 
değil ıui Balıa ... ('ok cğl~uet:egiz. 

- Ncıl.ir bu proj.,l"r~. 
Bai auldı: 
- Ben de bu cğlcıı~lere d. bil 

n1i~ İın? 

- El~t'tte. Sekiz g~nc kvr•, 
eri:el siz geıeıncyiz. ~en de geic
eelı in Raif, Baha da gelec.!k. 
Per~cınbete T ı'"dcll•nc !rJ.dccc -
ğiz... Olur ., wı.la? 

- Olur )a. 
- Seura btr gece .ıe lhatrn 

oynıı·aeağız. Aç,lı. ha1·a ten; ili .. . 
Baha ıııüke~nınC'I akh;r, ben -de .. . 

Avt n birarnbire s .... ıu. Pen iu 
kolunu çekmişti: ı 

- Tiyatro e~lcncco.;ÜiJe ben 
yoktwn! Dedi. l 

Bunu itiraz kabul etmez b'r 

e 2 nci mev<kilerde yüzde 7 f> dan 
yüzde 10 a, 3 üncü mevkilerrle 
yüzde 5 den vüzde 6 ya tezyid 
olun:mw;tur. Bu nisbetler dahi
linde tramvav biletleri Oaşına isa
bet eden za:ın pek cii.z'i ve kesirli 
olduPundan yalnız uzun mınta.ka
larda 1 inci mevki bilet ücretle
rine zam olunması kararlaşhnl
ını«tır. Bu surelle yarın sa:bahtan 
itibar<'n 1 inci mevt:ilerin 7,5 ku
ru ·ruk bilet ücretleri 10 para zam-
la 7 kuru:; 30 para olaraık yol- i 
oulardan tahsil olunacaktır. Tram
va vın diğer bütün ikinci mevki 
urun ve kısa, birinci <mevki kı· 
sa mesafe ücretlerinde dei:(işiklik 
yoktur. 

Damga resmine yarından iti
baren tatb:ilı: edileaık zam da yüz
de 10 ile 50 arasındadır. Bu zam
lar nisbi resme tfrbi olan evrak 
ile ticari senedler ve s~orta ev
rakında vuı:de 20 n.is!ıe•indedir 
Yalnız istida ve rapor gibi halk 
i•lerıne 16 kuruslalt pul kulfam
lacaktır. 

Demir geldi 

Bu Amerikaya ısmarla

nan son partidir 

Amerikaya ısmarlarun~ olan 
deınırleriu 010n Ye en nrühım par
tısı dun Amerikan bandıralı Eta- ! 
mıner vaPUrile ırelm.i::;tir .. 3900 tzın 
•lJan. levha ve çabuk !inde bu-
lunan bu mallar da Tic:ıret V"" 
kaleli tarafından tevzi olunacak· 
tır. Bu 90n parti ile Ticaret Ve
kaletinin Amerikadan dt>mir l!e· ı 
tir.ilrrıesi için uçtığ! akreditif bit- ı 
mi~ltr. Yeni(l!.•n clPtrıir i=! .:ı.tirit:rr>

si i .. ı \rt'"''clle~ın tuccarlar;.ı bJn-
k .ırria > cn.i akrewiitıf a·"'tıruı:ıı>ı 
J;j· ı.,·dır 

Köprünün yü~se ti'me~i 
iki ay sürecek 

Dmiııônün<L ·ara.köy <opn:
&iiniın va'lın-:la yapıfilıackta olan 
··em ve muv:.."<liat tahta k::>.prU

nun uı~ .. ıat. 15 ~üne kadar ı~nJ.l 
olıınae:t!tt.r. T:ıhta .ciipt-ünun 

ıkı "'''arı 1-.aldır:m .~ibı yıik,;e:k 
ılır akta ·ltr. Yavalar buradan 

vesaiti naı.'<lı>;e ortadan g~k
tır. Köprünun 30 santinı yük. 

>dtHmesi esnasında tramva,·Iar 
da kôprüden geçeıniyecek, ak
t.ır.ma seyahat yapılaı:alrtı.r. 

Eminönünde de vesaiti nakliye 
Yeni<:ami etr:: ! IDJ talıip el:ıniy..,. 

reıl< Bahçekapı ve R.,,,adıve cad
desinden ~erdir. Yiibelt
me ve tanzim W, iki a» devam e
decektir. 

kat'iyyetle söyl.,ııı.işti. Ayt~n bir
denbire Raifin koluna girdi: 

- Öyle. ·,;e tiyatrodan \'lll g..
~riı d..-di. Raif h3ydi gel ~·uka
rlki hallı.ona çıkalHll. .ehtapta 
~nizi SC)'retmek f,ti)·oruıu ... 

li.:.afir tuzlara seslendi: 
- Geliniz. yukan b,ılkoua çı· ı 

k )UfUl. • 

lt'"r\ ın ~rt'!l ..fi. 
t\.) tenın U.alf~.ı kol n-, girnıc.,i, I 

daha doğru~u ,.-ü·m~sinLu t~n:ı .::ö I 
:zc. ıc çarp1..an.-1U. 1 

.;i<!•kil~ ·n ,yauuıa utudJ. İh
ti~ar Sad111 Pcrviniu iki •iini tut
uı... lç'ntlcu .• lati,e tel .e il< lrn
ıı :'ltuı,,;,ı. i~in, af J:lli~ ıJı·du. 

- R.Jı·ıt .... :1. n11:.111 P\.•rı:ııı: I e

ri ;;renıu ıni? 
- H:ıy.r, bura<ı i:ı i. 

ir tuh~fJtiın ' .. lr? 
~ht>f~tz C"' .. rtını .•.kılıyor. 

n n b-ö\'J"" ;ur. t"t.r.tftcı~da f~·tı 
g ı! •tn;,.,•,. ,_, ı>.. f.ızLı !1~$\! Je-11 lk-crk o
luı. a eanın.ı .:ill.aLr .. 't'ıt"'! ;. .;ay.tııı, 
bl'ıı >il •kiı yı:ısınJ~ .Jı: .;!llm. Ay
t ·niu Jedi ~gibi. 11.1.>nu .ıu iki ay 
on ~~'~iz ;;·::ı~ınJa ol•ıyor. Amın;ı 
h('•ı u.;ı sekiz Yi1~ında ol<huu n.tu? ı 
Şüp'~ ~H\'im; g~lih:.ı o)nıadt.ın. ı 

- Sl~fi daha S('lnra On ~~kiz ya- l 

ihtikar 
Aldı yürüdü 

Komisyon bugünkü 

çalışma şekli ile 

müessir olamıyor 
İ.lıtilir lromis:Jonu ılü mm

taka ticaret miidürli.iifuıde 
toplanmış ve lıu toplmıbda va
li muavini Halllk Nihat da 
bnlunmnştıu. Yeni kararua -
mc ile ismi değişecek olan ko
misyonun yeni mesai şekli ü
zerinde görüşübnüştü:r. 

Diğer taraftan komisyonım 
kafi tlerecede müessir olm1yan 
çalışın.ası karşısuıda piyasada 
ihtikir hareketleri almış yü -
rüınüştür. İğneden ipliğe kadar 
fiatında yüzde bil' kaç yüze 
kadar ihtikar yapılınıyan mad
de \'Oktur. Bu vaziyete mu -
kabil kon~yon, bugünkü me
sai şeklinde haftada bir veya 
iki defa yaptığı toplantılarda 
eğer bir tüttar balıkında şi -
k;iyct varsa onu tetkik etmek· 
le ve bu tetkikler hazan çok 
uzun sürmektedir. Şikayet 
yoksa toplanh tehir edilmek
le<lir. Hükumet tarafından ih
tilıarıa önüne geçibnelı: ıçuı 

çıkarılnuş olan milli korunma 
kanunu ve bu kanwııla sür -
&üne Jıadar ağır cezalar lıtılua
n1asına rağınen piyasada ihti
karın bu kadar genişlemesine 
komisyonun bu şPkilde çalış -
maSJ sebep olmakt dır. Alika
darlar piya. ayı esaslı ve de • 
'anılı sure lle fili koutrolü al
tında tutan e sür'atle işliyen 
• eni bir W,kilit lııırııl.ması fü
zıım nda itıihl etmektedir -
ler. 

K- çuk haberi r 

* T uphane<le Lüleci Heocıeıkte 
~La riaf~·+ııda oturan sabı -
blılardan Arap Hiıserinin karısı 
;;ne sao!l<alı Miiınire 15-16 y~ -
larınua ::ocıtklara tıoı::azı ~u
ğuna esrar tt:.rdıgınd.an yaka-
J • .rnu~tır. Buna \'iil5ıta >la 16 
ya.;LOOa !ah.sın adındaki çocuk 
da ~·akalanın. t:r. Münirenın e
vinde rie mfJıtm miktarıia e.,rar 
bulunmuştur. * Saıbıkalı ı ankesicilerrien Si -
irtlı Caferle Portakal Mehmcdin 
son zanı.:ınl.-:.rcla ~l-Oi..n · tteılı~ı
nJ na. L..d;klan h<Eber al.runı.; \'e 
ik~ L ri.P F~1tu1te Ze:r ıel\:te OOrt 1 
pa et er.11n tarlat·hen ,yakatan
mi<?[:,(ıdır. * ua .. llimaıı .• ıdaki laşocakla -
r!r~c..J.tı ~op a·~ t~yau Şaıba1un 

id:ıreb.lıı.d.~A.ı 3474 nınnaralı kaın
}<>n H"'cc.it P«,a caddesmden geçer 
ke:ı, üoya~.kıOyünde oturan 13 
Y' 11da Haluk ka::nyona takıl -
m:.tK ıstenıı.ş, fakat düşerek avagı 
tekerlek altında e;W.ıniş ve ııgıı· 
yaralarmuşlır. * i/Haı.ıraıı/040 da GuLhane, 
Gumü · ru.vu \'e Ha,·darpa~a has
tahanelerirıJc açılacak henışıre 
kurslarına talip ve l"atih a.>kerliık 
şutbe.:;.ine k.:lvıtlar:ru _vaptı.nnı~ ıo
lao havanların hemen kurs ~ör
mek ıstediklerı haslabanelere mıi-. 
racaatları bildırılınıe'ktcdir. * Kas:mµa ;a, Ll..leli, KadWiy 
v~ dı.~er bazı emtlerde evlere 
giderek: •Bey gönderdi, soıba ku
raca"ıın. gıbi bazı 'bahanelerle 
g.rdijfi yerlerden bir<;ok hırsız-
1'.k!ar yape.n .iiıtkının mıJı1>k.eme
sı sek.ızıncı asliye cer:a mah.ke • 
rr.e.>ınde bıtıniş ve suçları salbit 
gı>ıillerek 18 ay hapse maiı<kılını 
edilmı.ş1ır. 

şıııa basacaksın kızını. Raif gibi 
soııradau geuçlcşece.ksin. 

Pervin nut-ılJandı: 
- Belki... Hem sahi, Raif bu 

g~<.:c çuk gen ... 
Hazin buin dü~ürımiye baş -

lailı. 

-G-
Pcr.-iıı, Ayleııin batın ı~ın 

Ta.deiende mükellef l>ir k1r zi- 1 
ya:l~ti h?UJ.rlauuştı; ti;\o:ılro n1~-' 
lc ... tııi tauıir etınek, A,\ ı~nin d.a
rıld ııu iarkciıu~nıi gibi d.ıvra
JL:ı ak, kardl'$inc kanı se,·gi~nı 
a.rttırnııştı. 

... rle11 !'ıUrat etn1İl:J)rdu, f::ıkat 

C'!\ki~i l:.ad.ır ueşcli de;:itui. Par
lak bakı.tarı bile sislenıni)ti. Es
kt~' k.ı:tlar c:ok konu~nıu.)·or, ara
da sn afla içini c:eki~·ordu. Söyli
yeıncuıı!t bir derdi \·:tr gibi idi. 

1 .) ;ı{nıJ;..ı ilk dcia bir iste!i 
~:erİHC ı.ct.iriLnl.•tni,::!J. Buna hcu1 
kızı,ror, lıeı11 dr ~~ı) oı·du. Anınıa 
P~r\·inin ele rlhcttc..· hir dü~i.indü

ğ(ı ol.ıcaklı. Xilıa~el ouun bir 
thuhjti Yardı. Ayten i>~ il.lltı<.•.,iu
d .. ·n ı.ıuhifl' kulak a~u"UUuış örne-

ği luıı.~:ı. l.Al;.ı.:;~ t.i\ıı.fJ 
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lngiliz, cesareti, mertliği 
Bir aiin Londra gazetelerin -

d<ıD winin muhabiri cepİleye 
gitti; tel öqüleria yanında sa -
manlann ilsjüııe otannıq pipo 
içen ihtiyar bir asker gönlü, ya
nma yaklaştı ve sorda: 

- General nerede? 
İhtiyar asker: 
- B nralardadır dedi. 
- Öyle iH "' atım1 tut da ben 

anyayım. 

Pipo içen ihtiyar söz dinledi, 
kalktı, atın yularuıı tuttu. Ga • 
atecj yürüeü, biraz öte<ıle bir _. 
lııeya rastlaılı Ye ıcmlu: 

- G~neral nereıle? 
- General Freneh mi? •• Bura-

larda olacak ... İşte bakınız, pi
posv.nu İ(erek bir atın yular1nı 
tutuyor. 

• •• 
Elinden ~·aralanmıştı; tedırvi 

para etmedi, iki parnıağ11ıı keı
ıeceklerdi. Doktora sonlu: 

- Ameliyattan sonra piyano 
çalabilir nıi;yiın? 

- Tabii çalaı:;ınız. 
- Sahi mi? .. Üç pal'ntakla pi-

yaao calınır uıı? 
- Calmır ya. 
- T~~ltkür ederim doktor, 

buna çok se, .. indim. 
Siz de benim gibi, doktor gilıi 

yaralının rıivanist oldu~nu s.a.o
duu:ı degii ın i ~.. Ha ı ır deği J. 
Çünkü bakınız sonra ne dedi: 

Dahiliye memur
larına izin yok 

Vekalet dün vilayete 
tebli~1ı. ta bulundu 

Vali. ka =akam. nahiye mü
dürü, nufu~n1uJü.r ve memurları 
ile Bel ıye \'C Eanniyet men
suplannın ve Danilive Vekaleti
nin dieer te.omıl mer~c:ı:. taşra kad 
r-ılannda çal nların bu yıl; yıl
lık mezuniyetlerine mahsuben izin 
JStemcmelen dwı Dahili"'' v..,. 
k.'ıletinden vil \vele tebliğ olwı
mu•tıır. Yalnız: hastalck ~ıbi 
mücbir sebepler dolav>Sile m"" 
morlara izin \'Crilece.\tir. 

Beyanname müddeti biiti 
kontrol başlıyor 

Fi> atların artan maddeler hak
kında bevanname verme müd
deti hu abalı mesai saati ile be
raber bıtmektedir. Dün gece 
Defternadıkla hususi memurlar 
bulundurulmuş ve geç \"akitlere 
bdar bevımaıne kabul oltınmuş· 
tur. Bu ~ ·aıınameler tasnif 
edildıkten sonra !\lali ve subclcri 
hen:en b:.ıe 3.nOen itibar~n be~·an
namclerde'.;;i mıldarların doğru 
olun olm"'11i!ını dükkiınlarda 
'kontrol edec~~l-'rdir. 

Hırsız Zeki 24 sene yedi 
:lllulıtelif semtlerde birçok rur

s12ltklann faili olan sab•kalı Zeki 
...u·.,.e S illci ceza mahkemesinde 
suçlan sııi;it olduğundan 24 ızy 
h~ mahkİlm edilmiştir. 

KENDİ KENDİ

SİNE GELİŞ .. 

Nurullah Ataç şimdiye ka -
dar edebi tenkit ve ınütaleala
rı•ı Keıiban'a mektuplar •• 
başlaj{ı altında ueşrederdi. Ar
tık bundan vazge~tiğini ve Ay
'e;ve mektuplar_ uınuml ha lı· 
i!'nıı tercih ettiıl:ini haber ver
miş. 

Nanemolla da, bu haberi 
duymuş olacak ki: 

- Buna keııdi kendine dö
ıı~ .. 

Derler, diyerek ilave etti: 
- Hayırlısı olsun. 

YÜKSEK 

Bir Aınerikalı: 
- , füttefiklerin yenilınesı 

Almaularıu dünya hakimiye
tidir!. 
Demiş, gazet~ler de harıl ha

rıl bu sözün tahlil ve tefsiri 
ile llll"~Jul. l\t~seleyi Naoemol
la).a a~hm da giilerek, 

- .;iu Amerikalıların yüksek 
~eka ve tez kavrayışları var 
C:ır .. 

Di.veı·ek, devam etti: 
- Ne çabuk da bu hakikati 

anladılar! 

- Evet doktor çok sevın4ım, 
çünkü beş parmağım varkea 
piyano çalamıyorum. 

• •• 
Franııa.ıtın şimaHnde !larp .,,..

ladıktan bir iki gün sonra İngil
tere şöyle lı;on~tu: •va:ı.iyet çok 
vahimdir!• Almanlar Manş ıahil
lerine ilerlemekte devam ederler• 
ken İngiltere gene konuştu: . Ba 
harbin vahim netice vereceği i
şikardu .• 

Norvette yaralanıp Londraya 
ıcötürülen İngiliz auerleri, rad
yoda bütün cihana Almanların 
ne kadar cesaretle döj?üştükleri
ni, ne yüksek bir harp tekniğine 
aahip ve vakıf olduklarını yay -
tlılar. 

Evvelki akşam, Berlin rad~sc 
bütün cihana haber verdi; •ln
gilizlere yapacağımız hiçbir ıııu
kabelei bilmisil yolıtıu, çlinkü · -
gilizler bugüne kadar dürüst dav· 
randılar .• 

SELAJUİ İZZET SEDES 

* 
~: Diınkü yazımda 

cRus Bobinsky ve Rus mu'1ik1ti.• 
,ııar<p bir yanl11>lıga kuriıan edi
lerek cSovyet Bobinsky, S::ıvyet 
mu..;kisi. şeklini almıştır. Kari -
!erimden özür dilerim - 3. İ. S. 

Yeni kadrolar 
bildiriliyor 

Kadrosu geçiken dai
rcl .. ;·de maaş yok 
Yeni sene büke kaurolan "·in 

Anıkaracta bulunan İnht;arlaı u
mum mıidürü Adnan Halet T:ı~· 
pınar il~ Limanlar İsletımesi u
ınum müdürü Raufi J.lfan}as hu
ı:ıün \'e\·a yo.rın şehrimize döne
ceklerdir. 

Diin, bir çvk dairelerin \'e bu 
arada Liman Reisliğinin yeni büt
çesi bildirilmi.,tir. Gümrü1derle 
Deniz Yolları, İnhharlar umuım 
müdürlüğü ve Limanlar İ:;letme
sinin veni kadroları henüz tci>
lia olunmamıştır. Tebligat ge
cikirse bu dairelerin memurları 
yann maaş alamıyacaklarclıI'. Li· 
anan ReisliH:i kadroswıda hiç de
<Yisiklıl< yoktur. 

lJ[TIBA'I' 

10 bin çuval kahve da
ha piyasaya çılcıyor 

A\'lardanbcri gümrüklerde b<>k
liyen 40 bin çuval kahvenin ya
rın 10 bin çuvalının c;ılcarılma· 
sı için Ticaret Vekfiletinden mü
saade ~elmiştir. Yalnu 'bu kah
veler antrepolarda fazla kaldıii.u>
dan ınaliyellere 2 kuruş nıasra.f 
zammı yapılacaktır. 20 bin çu· 
valdan bir kısmı da Mersine gôn
derilmiştir. Geri kalan mallar da 
Qi"asarun ihtiyacına göre ar.ar 
bin çu,·alluk partiler halinde çı
karılacaktır. 

GAZETELE& 

DÖRT SAYFA 

tlükiımetin gazete say(aJe.
rıaı dörde iıadirmelı: lıı••u:.un -
da tetkiltlere başladığı A..,Jıa -
radan lıildiriliyor. 
Kaiıt buhranı karşısında tıo

bii, uwumiyet itibarile bu 
mecburiyete katlanmak ikti
za edeeek. Dün, N aneıuolla ile 
bu bahsi kouu uyorduk tla: 

- Hatta geç bile kaldılar
Diyerek, ilıhe etti: 
- Dört sayfa İkdaıu'ın altı 

sayfalık gıızetelerden fa:ılası 
var, eksiği yok .. Buntlan daha 
caulı misal mi olnr? .. 

FAZLASINA 

YERİl\IİZ YOK 

Bir gazete haber veriyor: 
- Balkanlara Alman turisı 

alı.mı var. Fakat, dün {..tan • 
bula sadece bir Almau eel • 
miştir. 

ı'anemollaya, 
- Ne dersin üstat?. 
Diye sordum da: 
- Zaten daha fazla mısa • 

fir kabul etmek için yt>rinıiS 
yok .. 
Cevahını verdi ve cümlesille 

ekledi: 
Perapalas oteli ıle ka • 

A. SEKİP 

• 
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om cephesinde de mu-l~oland~ v~ Bel- .,. ·~~:~ ,.... .. ngı ız - ransız uvvet erı 
h b 1 

"dd ti d" çıkadakı Turkler :E:~:;:;:n:~.:r=~:~ t~ı mühim malzeme kaybetti 
Harbin s i r a y et 1 

faydah değildir 

are e er şı e en 1 H . . v kAI t" t - Hişt, bana bak! 
arıcıye e a e 1 e- Döniip baktım, melon şapkalı, 

Başlıca depolar tahrip ediliyor 

YAZAN: H. NUKİ IRMAK_ 

JN... vruparun garbinde de
~ vam eden harbin şid-

(Bastarafı l inci noufada) 
taa~. dü.,.man hatlarına girmişler
dir. Müttefiklerin tayyareleri, 
bir -bomba tufanile Fransız - İn
giliz kıtaat.nın faaliyetini hima
ye etmektedirler. 
- --- - Dünkcrk ha-

~SAAT: 14 ! len. müUcfik -
, lerın elınde bu-

----- 'lumnaktadır. 
Bu suretle multefikler Flan -

dres ile tema:; halinde bulunu -
yorlar. Du.;ımıına deniz yulunu ka
patan Fransız ve Ingilrz kıtaatına 
kar;;ı vapılan bütün hıl.cumlar 
tarctcdilm~tir. 

l
. ---. Havas, saat 

SAAT. 15 15 de tebliğ e-
• Ol)ıOf: 

Almanlar bil-
ha.»a Flandres'lerde müttefik 
orduları ık iye a} ıı•m,ya çal1ş -
maktadU'lar. Bun"n iç.ı_n de 
Cassen, Lille, lprcs arasından 
ıreçerek Lillc mıntaka:;ını Dün
keık'e bağlıyan meşft:ıur daı;lar 
hattını ele geçirmll e ugraşrrıc;1.k
taJ rlar. 1918 sene:;ı ilk baharın
da bu mınataku<la bilha>'Sa Rimel 
tencsinde kanlı muharebeler ol
muştu. Almanlar o zamaıı da cel
se \"C Dünkcrk'i ele -hecırmiye uğ
raşmı~lardı. Alınan kıtaları ce
nu.bu garbı de ve şimali ~arki 
de bilhaı;<;a Lıgihzl.orden mürck
ken olan muUel•k kıtaların anu
dane mukaveınctıle karşılamıak
ta.ct •rlar. 

SAAT: 16 
İser ırı.nta -

ka,ınoa düş -
man h içıbir mu
vaffakıyet elde 1 

edememiş ıoe de oöylendiğme gö
re cenupta Flandres tepelerinin 
Uki olan Cassel tcpcsıne ayak baıi 
mıya muvaffak olmuştur. 

Çıkıntının nihayetinde gene -
ral Prioux kumandasındaki Fran
sız ordll6u bu mıntakaya girmiye 
muvaffak olan Almanları dur -
durmuştur. Prioux ordusu şiddetli 
Dümdar ve Canibdar muharebe
leri yaparak ~imal ve garp isti
kametinde geri çekilmektedir. 
Gitt~e şiddetlenen muharebeler 
ı<cce gündüz devam etmektedir. 
İngiliz donanması ve hava kuv
vetleri harekata müessir surette 
iştir<dt etmektedirler. Dl,iier c~ 
helerde tam bir si:akünet hüküm 
ııürmektedir. 

1 SAAT: '71 A) Pariss! \~· 
de Havas, as

--- kerivaziyet 
hakkında şu ıınaliı.matı veriyor: 

Almanlar, çarpı~arak sahile 
do~m çekilen müttcfrklerin ric'at 
hattının yanlarını hnnaye ede12 
inııiliz, Fransız mevzileri elle
rine geçircmemi>lerdır. Hiç bir 
Fransız lkıtası teslim o1mamıoı;
tır. 

SAAT: 18 
Paris, 30 

(A. A.J - Ha-
vas Ajansı as-

------• keri harekatın 
inkişafı hakıkında saat 18 de şu 
tafoilatı vermektedir: 

40 fırka yanı yarım milyondan. 
fazla in.san, ve Alroanların zırh
lı fıı·kalarının hemen kaffesi, iş
te Almanların Flandreslerde ü
çiıııcü Leopold'ün teslimi ile :mev
cud~yetinin yarısını kav-betmiş 

olan mütt<'fik ordulara karşı or
ta:.a attııtı Jı:uvvet işte bu.dur. 

Buna rağmen müttefik kıtaat, 
tnt>dafaa etmekte ve adet nok
•an.nı cephesini darahınak la te
lafi etmiye çalışmaktadır. 

- · 1 Buııünkü va-
SAAT : 19 ziyet, Lille ci-

varında Dun -
· kercıue'e ıkadar 

imtidat eden bir umumi mihve
rin her iki tarafından tam bir 
hareket halinde buluınasıdır. 

Duıık~rque limanı, metin sa~lam 
bir surette tutulımuş ve donan
manın büyük çaplı toplarının a
te,ile takviye edil.mis mustah
kem ord~ilıile, deniz üstünde 
bir nevi kapı, cenup \'e şımali şar
ki cıdarlarında muharebeler ce
rey an eden bir koridor teşkil et
mektedir. 
·-·----ı Müttefik or

SAAT : 2 o 1 dıılar adeta çif-
te duvar vazi-

- fesi ııörmekte -

maideki inıı:ıiliz ve Fraııs!ll kuıv
vetlcri şimal ve cenup cenahla -
rı üzerinde artan tazyik sebWile 

sahile doğru çekilrniye medbur kal 
mışlardır. Muharebe şiıındi sahil 
bölgesinde cere\•an etmektedir. 
Bu harekat biıyük bir cesaret ve 
maharetle yapılrn~tır. Mu'hare -
beYe filen iştirak ebmiş kıtaat İn
gilız donanmasının yardımile va
purlara bindırilıniştir. Bu hare
kat muvaffakıvetle devam et -
mekte ve bir kısım küaat İngil
tereve muvasalat ebmı~ bulun -
m<>ktodır. 

Som - Somıne - un cenuıhun -
daki bölgede bulunan İ"l(iliz 
lutaları Fransız km·vetlerile bir
likte harekiıta :i,ıtirak et.mek -
tedir. 

----- ·, Bazı BeJ.çika 

SAAT: 22 ku,·vetle
f rinin Flander 

de müttefik kı-
taatın yanıbaşında n1uharebeye 
de,·am ettikleri re.men bilairil
ınctcdir. 

Yikek rütbeli baz Bclç .<a su
ba.\ları kral Leopold~" emrile 
teslinı olmaktan Lffili.rıa etmiş -
lerdır. - --- Ila\'as Ajan

l ~ . u keri vazi -
yet hak:kında 

-----1 saat 24 de aşa-

SAAT: 24 

ğıdaki malfunatı vermiştir: 
Frano!l - İngiliz kıtalan l'"'lan

dr~Je ek.seıi rı.oktalaraa ve ez
cümle bihun Yser cephesinde Al
'11."" ıleri harl"ketinı duıJurmU§
lardU'. 

i:la,ka yerlerde bu kıtal~ ,ıer 
aaı.mda muharebe ecierok yavaş 
yavaş çekilmiştir. E?.Cuml~ tepe
ler de böyle olınU:;tur. Buralar
da Almanlar Ca;sel tepesini alciıı< 
tan sonra general Prioux·nun ku
mandasındaki ordunun denize 
aoğru ric'atini kesıınck için diğh 
tepcl~ri zapta teşebbüs etmekte
dirler. Lille mıntakasını terke -
den bu ordu çetin mulıarcıbcler 
bahasına yavaş yavaş Diinkenk'e 
müstahkem kampı isti.kametin -
de yükselmektedir. Kampın batı, 
cenup.batı ve şimal batı yüızleri 
boyunca sevkedilen sularm tevlit 
ettigi fevezanlar şimdı çok mü
esırir oimaı)otad.ır. 

1 
· Dünkerk'e 

l!!aba&1a kerfl 1 karşı yapılan 
- hava taar -

ruzları Alman tayyarelerine çok 
pahalıya mal olınt· ş ve karaya 
verleşlirilen donan;"'~ dfı'i oop
ları ile Fransı:z ve lıı.ı:ııız avcı 
tayyareleri ALmanl:ır için lı:ıkiki 
bir felaket tevlit ebmt>lerdir. 

Re>mi nuktar henüz mallıro ol
mamakla beraber Almanların bir 
tek gün zarfmdaki hava zayia -
tının 50 den çok fazla olduğu id
dia edilebilir. Buna mukabil Dün
kerk açıklarında Ahnan ta}ıya
relerinin İngiliz ve Fransız va -
purlarına verdiklerı zayiat, ha
rekata ıştirak eden vapur adedi
ne nisnetle la~ey kabilindedir. 

Berlin, 30 (AA.) - D. N. B. 
Aiansı, dünkü çal'Şamba günü 
birinci Fransız ordusu kuman -
danı General Prroux ıle dığer bir 
ÇQk yülo>ek cübbeli sLıbayların 
Fransız Flaııdeı ;erindeki Cas.se
lin doğusunda SteenV'OOrde va:ki
ninde eo;ir edikliklerinı bildir -
mcl<tedir. 

-----o>-----
Belçika Kralı 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

dır. Bu duvarlar bir taraftan Yser 
Ve Nieuport - Ypres imtidadınca, 
<iı~er taraftan da Gravelines'den 
Casscl civarına uzanmaktadır. 

Anlaşıldıgına göre, Kral, se
nelerdenberi, iıl:fal ettiği nazır
ları Vlıtiıtasile sarih surette şahsi 
bir siyaset takio ediyordu. Har
bin bidayetinde, Kral, her türlü 
temasa mani olmak icin, nazır
lara Belçika arazısinden çıkmayı 
ve Fransaya ı.ritıııeyi mooeyleıniş
ti. Mütecavizi tai<bih için radyo
da nutuk sö\·lem.,kten i.>tinkiıf 
etmi:; ve Bel~ika hükL.ınetınin 
Fransız makamları ile anlaşmalar 
akdine ve tahliyeyi hazll'laanı
va matuf her türlü siyasetin a
leyhinde bulunnıustur. Kral ile 
nazırları arasında şiddetli sah
neler cereyan ebmi~ \re nazırlar, 
Kralı ezcümle ba>kumandan ge
neral Veyı.rand'ın tavsiyelerini 
takip etmemesinden dolayı tah
tie eyleınlı;Ier ve Krala mes'u
liyetlerinl ·bildirmlşlerdir. Kral, 
bu kararın<lan döndürmek üze
re Pi$?rlot'nun yaptı~ı son teseb
büse de kat'i &urette hayır ce
vabı vermiştir. Kral, kabineyi 
de~irmek ve yeni bir hükürnet 
kurmak ni'.Vetinde idi. Göl'ülü
yor ki, bu en büvük bir ihanetle 
uzun zamandanberi teammüd e
dilmis bir harekettı. 

SAAT: 21 

rniştir: 

LONDRA, 30 
(A.A.) - Reu
ter Ajansı saat 
21 de blldir -

Re:ımen bildirildiğine ~re şi-

Şebbüslerde bulundu eli bastonlu, kısarak boylu, es
merce biri, küçikiik gözlerini deti. harekattaki sür'at

li inkiı,aflar, muharip İngiltere 
ve Fransa ile Alnıaıcyanın siya
si, askeri şeflerine, erkiııına ~Lip· 
he edilemez ki, muvaffakıyet içın 
'\'eni, yeni fırsatlar, imkfııılar a~ 
ramak, bulma!., tatbik eJlemek 
düşünceleri vere~ektir. 

ANKARA, 30 (A.A.) - Harici
ye \'~kiıleti Holanda ve Belçika 
daki Türk talebesi hakkında ma
hlmat almak için icap eden bü -
tün tesebbüsleri yapmıştLr. Ta
lel:ıemize dair b~ne kadar hiç 
bir fena haber gelımiş değildir. 
Belçikada kalanların veya Fran
sanın muhtelif şehirlerine dağıtıl
mış oldukları anlaşılanların isim
leri ma.\ürrnat alın;r alınmaz neş
redilecektır. 

' 

ltalyanın kararı 
(Bastarafı 1 inci sayfada) 

Oevre gazetesinde Tabouis, Mu
solininin halen vaziyeti düşün
mekte olduğuna ve d~ünceleri
nin neticesini avdetinde. muhak
kak bu cumartesi veyahut pazar 
günü bir nutukla bildırecei(ıne 

işaret etmektedir. 
RO:tvlA, 30 (A.A.) - Stefani 

A iamından: 
Giorııale d'İtalia, Dailv Mirror' 

gn bir makalesine cevap vererek 
Italyanın hattı hareketini kendi
sinin tayin eylemokte ve kendi 
irad .. ;ile ve müttefiki ve dostu 
Alııııanya ile mutabık kalaraJk ha
rd:et eLmekte oldu(!umı yazımak
tadLr. 

Bundan evvelkı harpte, İtalya, 
müttt.,t~'.~lcrın en ntUş1{ül dakika
larında onların yanında mevki 
almış ve uç buçuk sene içinde 
630 000 nıaklül vermi>tir. Fakat 
ic; olup bittH:ten ve müttefikle
rin zaferinin mukadıdemelerini 
,.e <erefini te<lkil etmiş olan bun
ca fedakarlıklardan sonra Fran
sa ile İnııiltere oullı konferansı
nda İtalyaya ihanet etmislerdir. 

İtalvan milleti. müttefiklerin 
bu hançer darbelerini hatırla -
mak ve bu.gün acısını duymakta
dır. 

ROMA. 30 (Hususi) - Kont Ci
ano bugün öğleden sonra Ame
rika sefiri Filins'i kabul ederek 
uzun bir görüşmede buluımıuş
tur. Bu mülr.kat esna5ında Fi
lins'in İtalyanın \'aziyeti ha.'kkın
da malıimat rica ettiı'ti zannedil
mektedir. 

9 • 

\ Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

fiUeriııde dün akşam, şimal or- [ 
dıısu için bu kadar tehlikeli o
lan vaziyetin son derecede 
müşkül ahval ve şerait altında 
alınan tedl;irler \•e çarpışmak
ta olau Fransız ve İngiliz kıta
larının dikkate şayan kahra -
manlıa{ı .sayesinde kısmen kur
tarılacağı ümidi izhar edil -
mekte idi. 

iHuhakkak olan bir şey varsa 
o da, Alınan kıtalarının ağır 
zayiata uğ-radıkları ve oçık 
ça yorgunluk alanıetleri gös
terdikleridir. Kral Leopold'ııu 
teslim oln1ast neticesinde şi -
mal ordularınm istinat ettik
leri lin1anlarda11 ütte ikisinin 
şimdi Almanların elinde bu -
lunması dolayısile miibolıiga-
1.ı bir nikhinliğe kapılmak doğ
ru 0In1az. 
Almanların ellerindeki 5000 

tanktan 2000 ini kaybettikleri 
anlaşılmaktadır. İngiliz ve 
Fransız kıtaları nazik olan va
ziyetlerine rağmen general 
Blanchard kumandası altında 
takdire luyik bir şekilde çar -
pışmaktadırlar. Bu kıtalar va
ziyeti kurtarmak için biiyük 
bir gayret göstemtlşlcrdir. 

Yser üzerinde ve Cassel 
mıntakasında ~iddetli muhare
beler vukua gelmektedir. 

Somme ecııhcsinde muhare
be şiddetlcıııııiştir. 

Flaudres cepbesiudeki son 
vaziyet müttefik orduların cid
di bir tehlike karşmııda olma
larına rağn1en ınukaveıncte 
azmetmiş bulunuyorlar. Fa -

kat bü)·ük zayiata meydan vc
rilmcm"'i için İngiliz kuvvet
lerinin bir k~ını Britaııyaya l 
nakledilmiştir. Somme cephe· 1 
sindeki ıuı.lıarcbelerin şiddet- . 
lenmiye başlamasından sonra 
şiınaldek.i müttefik ordular 
Dünkerk önünde bir hattı mii
dafaa tesis edebilirlerse ınu -
harebe şimal ve cenup mıııta
kalarındaki bugiıukü vaziyeti 
değiştirecektir. Ve.. O zaman 
Alman ku\·veUeri de iki müt
tefik kuvvet arasında kala -
cnk. bugünkü rahatsızlığını ve 
avantojıru kaybedecektir. 

• • 
·-~--------· --· 

kıpıştıruak belli süzüyor, sor -
duın: 

- Hayrola? 
Cevap verdi: 
- At elinden o cigarayı ba -

kayım? 
- Niçin? 
- Ayıptır, sana cigara i~ek 

yakışır mı? 

Ben daha niçin yakışmazmış? 
Deıniye kalmadan bir başka yol
cuya seslendi: 

- At o cigarayı ağzından e
fendi? 

Ayni •ual. 
- Niciıı? 
- Ayıptır da onun için! 
Tam bu ualık adamcağızın 

etrafını saran bir alay çoluk ço
cuk hep bir ağızdan bizim mera
kımızı halletmesinler mi? 

N a<ıl hallettiler? Diyecel,,;i -
niz. Nasıl olacak: 

- Mazhar Osman celiyor! di-
ye ... 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Sovyet Rusya 
ve Balkanlar 

(Baı;makaleden devam) 
şı cephe açılıuış olmaz. Bnlkan -
Iıların ise doğrudan doğruya Al
maııyaya karşı teca üzi bir har& 
kette bulunmaları asla dU.;ünül
mez. 

LONDRA, 30 (AA) - Flan- ı 
dres'lerde cereyan eden va'lışi -
yane muhar~nin devam ettiği, 
lıondranın alaıkadar m~fillerin
de ıbeyan edilımektedir. Müttefik 
ordulann nerelerde bulundukları 
na ve Fransıız kıtalarile İn.giliz 
seferi kuvvetlerinin cephenin 
hangi kısrrnlarını Mtuklarına 
dair her saat mahlımat almak 
müankün değ'ildir. İngiliz seferi 

Iııuvvetlerinin başlıca üı;lerinin 
Manş denizipde bulunmadlğı ve 
binaenaleyh İngiliz kııvvetleri -
nin oldukça mühim miktarda 
malzeme kaylbetmiş olıınalarına 
rağmen başlıca depolarının düş
manın el ine geçmediği aydedil
mektedir. 

Flandreıs'lerde .~iliz ve Fran
sız ki.taları yanyana kahraıınanca 
caıpı.wnıya devam ebmektedirler. 

Belçikahların teslimi harp 
vaziyetini nasıl değiştirdi ' 

lngilizler bir ara mukabil taarruza geçmişti· 
Londra, 30 (AA.) - B.euter 1 

bildiriyor: 
İngiliz Bahriyesine mensup 

yüksek rütbeli bir zabit, Fran
sanın şimalinde cEreyan etmek
te olan anudane muharebeler hak
lkınd.a radyoda şünları söylemiş
tir: 
•Şimal ordusu iLe Soınme ve 

Aisııe ü=erindeki Fransız ordula
n arasında açılmış olan qediğe 
Alman motorize ve zırhlı kolları 
girmiştir. Bu suretle mii.naka
lcit.mız inkılaa uğramış, cenah 
ve qerilerimizde hücuma maruz 
kalmış bulunmaktadır. Solda Bel
çika ordusu, sağda da müttefik
lerimiz kuvvetle mukaı:emet et
mekte idi. Fakat, denizle olan 
irtibatımızı muhafaza etmek için 

evueıa cenuba doğru, soııra gar
be doğru yeni cepheler teşk:il 
ederek çembere almakla tehdit 
eden azim kuvvetleri karşıla

mak lazım 9eliyordu. tnqi!iz 
kuvretleri, çetin bir surette harp 
ediyor ve lıattô. Arras civarında 
bir nıukabi! taarruza bile qeç
miştir. Fakat, bizi çem.berl;:ııen 
daiı'eyi delmek için zırlı!ı tcşeh
bii.slerimiz qal/ri kıifi bu!unnıak
ta ve yapılabilecek yeqcine şey 

bulunduğumtız ara:il/i tutarak 
di4manın bizim lıatlarımızı :ııar
masına mani olmaktı. Çember 
içinde bulunmakta olan kıtaatın 
harekatı da fazla miktarda A! -
man mulıacirlerin mevcudiyeti 
ile sekteye uğramakta bulunıı

ııordu.• 

9 ay evvel şimdiki muharebe 
başlamadan, İtal)·a ile imzalan
Dllli çelik ittifak, 2ü ai;'usıosıa 
Moskovada Almanya hariciye 
nazırının Sovyetlcr Birlıı:,i Ba~
vekili ile akd~·lcdiği odemi te
cavüz paktı il<!risi i~in siyasi. as. 
keri bir titbiye, bir hazırlık, bir 
korıınıa, cenahlnrıi.lı utuha .. az.ı, 
emniyet altında lıulundurnı .. k 
planı idi. İki muharip tara tau 
başka, italya ile so,·yetler Bır -
liğinin cenubu şarki Anupa, 
Balkanlardaki hnznlıkları, fa -
aliyeti de harp zamanında i !i
fadesi elzeın bulunan ınc:.ııctle
re, kuvvetlere dairdi. Ga;bi .'lv
rupadaki harp sahnelerinde mü
cadele şiddetli denesine girdiği 
bu haftalarda, günlerd~ ikı ıı•u
harip taraf bu ınıutakada 'i' a>i 
nüfuzunun, ga:) retin nı cu ;na
hiın safhasını gösternıckte-dü . 

Hadiselerin, vaJ..,alaıın ~ı.~nı 
tetkiki, tahlil güs.te1ir kr. lugi! -
tere ve Fransa için haıhi ~et\.'k 
Balkanlara, gerekse Akt.l ni·le 
yaynıakta cid.uı, ha) ati .ıı u(J.tt 
yoktur. ı\lına:a:va ile hera':icı·, 
n1üttefiki italya, do~tu So, 1 e -
lcr Birliği İ('in de harhin bu 1'1111· 

takaya siraj.·ctinde fn> <!a nı ... \ cıif 
dei:ildir. Muharipler, lıiitUn , uv· 
vetlerini harbin !!tİklet ınerk .. ~zı
ni tcskil eden garntcki nıücadele 
sahasında toplamak no,cburl) e
ti karŞJ&ında bulunınal.tadırlar. 

HAı IİT :\' u;ı IR. lı\K 

ikinci ihtiuıale gelince, Bal -
kanların taksimi üzerinde bir 
üçler anla~masını tahakkuk et
tirecek ve haklı gösterecek or
tada hiçbir vesika yoktur. Bu -
nuıı aksine olan deliller ise pek 
çoktur. En başlı delil Molotof'un 
beyanatı, İzvestia ve Pravdanın 
neşriyatı, l\fookovo radyosunuıı 
İtalyaya karşı geçen günkü ilıta
rıdır. Hem Balkanların tecezzi 
kabul etmez bir kül teşkil etti&i 
de gözönündedir. 

Almanya ve İtalyanın doğru
dan doğruya Balkanlara tecavü
zü bahsine gelince, evvcleınirde 
İtalyanın harbe girip girmiyece
ği henüz ınalılm değildir. Girse 
dahi, Fransa ve Afrikadaki b& 
defler dururken İtalyanın ken -
disini bütün kuvvetleri ile Bal
kanlara tahsis etmesi beklene -
mez. Böyle bir vaziyette Fransız 
ordusunun ilk soluğunu Romada 
alacağ'ı ve müttefikler douanma
sınm İtalyan sahillerini ceben -
ueınc çevirecekleri bir hakikat -
tir. O halde İtalya niçin Balkan
ların liıakal 7 milyonluk silil.h 
kuvvetini üzerine çç_ksiıı ve iiıhi .. 
zamıru hazırla>ın. Eğer, harp e
decekse, harbin uihai safbasıuıa 
bağlı bulunduğu garı> cephesin
de döğüşmesinden başka yolu 
yoktur. Ahnauyanın da bu oıra
da Balkanlara taarruz ve teca -
vüzde bulunmbuun hiçbir fay
dası yoktur. Ekonomık münase
batını ınuhafaza ehnek in1k3.fiı .. 
na sahip bulundukça Balkanlar
la bir davası olmamak iktiza et
tiği kadar garp cephesindeki va
ziyetiııiıı de k$ndisiııe Balkan -
larda yeni bir cephe açmak için 
müsait olabileceği zannntt ,·ere
mez. 

,. • • • • Amerikada müttetik
lngılız tayyarelelının lere yardım tarafdarı 

( Ba<taraıı 1 mc; sa.ıııaua/ 

Sonra, herhangi bir devlet için 
olursa olsun Balkanlarn .;aldır -
mak başlı başına, uzun ve ince 
hesapları iktiza ettiren bir dava
dır. Balkanlara saldırmak Polon
yadanberi misalini gördüğümüz 
küçük bitaraflara saldırmak de
mek değildir ve Balkanlı harp 
etınesini. istiklilini korumasını 
en iyi bilen muharip ve vatan -
per\'erdir • 

Görülüyor ki, hangi zaviyeden 
olursa olsun harbin Balkanlara 
intikali lıeuı müşküldür, hem lü
zuınsuzdur, hem de uzaktır! 

939-940 A\'rııpa harbinin he
defi garptedir. Ve bu dam an -
cak garpte bitirilmek ve kat'i 
neticesine bağlanmak ınccburi

yetindedir. Bunun için de muha
rip Almanya, kunf.tlerini Bal
kanlarda i-.af etmek isteıniye -
ceği gibi, llalya da harbe girdiıji 
takdirde garbe ve Afrik:ıdaki he
dct'lı•riııc nıütcveccih olarak gire
cektir. 

SO\') et Ruo~·aııın ise Balkanlar
daki statükonun hoıulınaına;:,ında 
hem kendi bifaraflığınııı mahiu
zi;veti, heın de bugünkü ve ya .. 
ruıki en1ni1etinin hakiki icabı 
ve menfaati vardır. Bu itibarla 
Sov) et Ru0>·a Balkanlara kuşı 
'<1ki olacak bir taarnız \'C teca
\ii:zi.i hı!rhnl<le tıı>kı kendi,.inc ol
ınu.., gıbi önlen1ek ınethuri,;etin
dcdir. Bu bakımdan, Balkaııhıra 
teca' ÜL edecek olanlar i{i.ı Sov
yet Rnsvavı da terazinin Bal -
kanlılar keiesiııe koymak lıer -
lıalde İeaıı edecektir ve bö)lc ol
mak iktiı:ı eder . 

:;;tKRÜ AI01ET 

yaptıkları hücumlar 
Evvelki gün 52 Alman tayyaresi düsürüldU 

Londra, 30 (AA) - Resmen 
bildirildiğine göre, dünkü hare
kat esnaısında İngiliz hava kuv
vetleri aralarında 25 boımbardı
man tayyaresi bulu·nan 52 Al -
man tayyaresini dii.şürmii.şlerdir. 
Bumlan başka 17 Alman tayyare
si ciddi surette hasara ultratıl
mıştır. 
Donarunıya mensup tavvareler, 

Holanda sahilinde bir deniz tay
yareleri üssünü bombardıman et
ıniştir. Hangarlarla bir çok de-

niz tayyareleri tahrip edilmişti. 
· DonaırMamn bir tayyaresi, şi
mal deni. n.de düşmanın bir de
niz tayyaresini dii.şürnnii.ş ve bir 
tanesini de ha<ara uğratmıştır. 

Bir inııiliz keşif tayyaresi, Ber
gen'de bir Alman iaşe vapurunu 
lıombardunan etmiş ve bu ,·a
purda yangın çıkarmıştır. 

İngilizleriıı hilvük bombardı
man tayyareleri, .gece faalivete 
geçerek müttefiklere müuıheret
te bulunmw;lardu-. 

mıımıınııınuıııııımııııunuııınııııımmııımuıııı:momııııııııınıınıuıummıııııınııııııııııııımıııııınııımmıııımıııw 

TIEIBlLIGIL~R 
(Baştarafı 1 inci sayfada) tir. Çavuş Guil!et'nin kuman-

ti karşısında cereyan eden bu ha- dasındaki bir Fransız piyade qru-
rekcit gece ve qiLndiiz fasılasız pu evve!isi gün mitralyözle bir 
bir surette, soğuk kaıılılık!a ve Heinke!, diin de bir Junkers tay-
azim!e yapılmaktadır. ııaresi dii.şürmüştii.r.• 

Alman b<ıikumandanlığı, de-

1

_ ! BERLİN, 30 , 
niz kuvvetlerimize ve bu kuvvet- Alman tebllll (A.A.) - Al- ' 
!erin himaye ettiği nakliye va- man uınuınt 
pıır!arına çok ağır za11iat verdiri!- karal\l(liıhı, Flandres'lerde ve Ar-
diğini iddia edi11or. Mutad oldu- tosi'de cereyan eden büyii!k mu-
ğu ıoeçlıile bu iddialar hakikate harabenin bu havalide çarpışan 
asla uyrıun değildir. Hakikat şu- İQgiliz ve FransFZ ordularının 
dur ki, bu kadar mühim ve ııeniş tamamile imhası suretile netice-
harekô.t hiç zayiat vermeden 11a- Ienmek üzere bulunduğunu bil-
pılmıyacağmdan, G-rafton, G-rena.- dirmektedir. İngiliz seferi Iııuv -
de ve W alkefıı! destro11erleri!e vetleri dünderiberi, tam bir in-
az miktarda muavin gemi kay- hilal halindedir. Ve harp mal -
bedilm4tir. Nakliye vapurların- zeınesini terk edere« denize doğ
dan 689 tonluk kii.çiik Abukir va- ru kaçmaktadır. Bu malzemenin 

puru batmıştır. Bütün bu hare- ehemmiyeti hakkında şimdiden 
bir taıhminde bulunmak mü.m -

kô.ta 4tirak edenlerin kuvvei ma- kün değildir. Dii.şman, gerek yim-
neviyeleri her tiirlü sita114in üs- mek suretile, gerekse ufak san-
tündedir. Harekıita devam edit - dallarla limanda bulunan İıı,giliz 
mektedir.• gemilerine ç>kmıya uğraşmakta-

! 1 
Paris, 30 dır. 

Franaız tebllll (A.A.) - 30 c,,..,el - Pcıperi~he hattının 
- mayıs akşam cenubunda, garpten, şa~ktan ve 

tebliği: cenuptan taarruz eden Alman 
•Şimal btaları kumandanlık orduları •birleşerek dağ'ınık bir 

tara fuıdan kararl<ıitırılan hare- halde bulunan bir çok düşman 
katın icrasma fasılasız mulıare- gruplarını muhasara etmişler -
9eler ortasında ve tam bir inti- dir. 
zam içi11de devam etmektedir_ Cenup cephesinde, dü, manın 
l zırhlı otxmıobillerin a<ağ! Somme-er. 

Som -Somme- ceplı esiııin bü.- :!:'i~~:.tığı bir taarruz tardedil _ 

yiik bir kısmı üzerinde müsait Aı:niens'in cenu:bunda ve ce _ 
m. ılıarebeler cereyan etmekte- nuhu garibi.sinde talıaşı,üt etmek-
dir. te olan düşman kuvvetlerine or-

Eıı - Airne - ü:erinde ve doğu manlarda •bomb:ılarla taarrLIZ e-
ceplıesiııde vaziyet deqişnıemiş- dilmiştir. 

l rnımillli mııımm uıııııım:ıııııı mmnııııınm !lllJlflllili!1 
· ın !illi ~!Hl ııımuıımıı ın ııııııımıınffi~ıı mrnınm mm 
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ii iT4Y .z SAHİBİ VE NEŞB.CVAT DİREKTÖR('; E. İZZET 
BAblLDIGl YER: SON TT"t..GnAF BASl,.iEVl 

Vaşington, 30 (A.A.) - Ame
rika hükfımeti1 \Tincenes kru\ a
zörü ile ili torpido muhribini 
Amerika filosunu takviye etmek 
üzere Lizılıon'a göndermiye ka
rar veruniştir. 

Bu filo, Trenton kruvazörıi 
ile iki torpido ı:auhribinden mu
rekkep olup Avrupadaki Amerı
kalıları meınleketleruıe nakleoil
melerini hlmayeye men•ııNw· -
!ar. 

Vaşington, JO (A.A.) - Ameri
ka kanunu e,:,asi~inın inı.zaS.n l 
ı;;steren bir tablonun teşhiri mık 
na.sebetile bir nutuk sÖ} lcm4 il
lan Ruz\'elt, bilı1assa şoyle ue
miştir: 

•Tebcil etmekte olduyumu.z 
vesikada parlak bir $UTdte ıarif 
edilmiş olaıı lıa~ata, beşer tJ ı
lıinde misli meöbuh olııııya'I !ıır 
kurı·etle tecadiz edilmiştir 811-
günkii. merasim, memleketı ııı::
de hürriyet meselesin'n a•la s .n· 
memesi karannı almamı~ bir 
vesiledir.• 

BOSTON. 30 (A.A.) - • lulll'
fiklere yardım suretile Aırer.~:ı
nın n1üdafaası• i.s1ni alt r.ıl ... _ 

şek.kül eden komitede beyanatta 
bulunan Harneard ÜniYcrsıtc>i 
rektörü J aınes J onard. Amerika
nın müttefiklere derhal, cslelıa 
ve malzeme bakımından her tür· 
lü yardımda bulunmasını talep e~ 
miştir. 

Roman yada 
(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) 

!itik veya askeri tedabir hakkın
da muahezede bulunmakla itti
ham edilen her şahsı bir aydan 
iki seneye kadar varabilen hapis 
cezasına mahkum tubmaktadır. 

Yeni nizamname bugünden iti· 
baren me\'kii mer'iyet<> ııirivor 
ve hilafına hareket edec~k olan
lar as}.eri mahkeme huzuruna 
sevkedileceklerdir. 

ZAYİ ORDİNO 

Hamburıı 2 nci sefer vapuru 
ile 22/5/934 tari' inde Alınan\·a
dan namımıza gelen oc..:Jv 
markalı 1/100 numaralı 100 ağ
da bn~ damacana ve DC,JV mar· 
kalı 6548 1/100 numaralı 100 iıal
ya ·boş şişe 22/5/934 tarihinde 
Daıbkoviç ve Şıki acentalıltından 

ııüanrüık ordinosunu aldık. Za
yi ey)ediğiımizden me~kür acen
taya müracaat ettik ve aklığı
mız n,,;ika üzerine bah~i gl"çen 
ordinonun hükımü olmadıjiıııdan 
ilan eyleriz. 

İstanbul Galatada MumJıane 
~addesi David Kolıen ve 

ı aıı Vorcopulo• 



M'D'Jr-t es 
:i o 

Vaaft:- ZIYA ŞAKIR t-

ALLAHl N 

ARSLANI 

Ali, şehit halifenin katillerini hima
ye etmekle itti ham olunuyordu 

TY i Kıs! .. Senden fazla bir fe-1 
<L.kirlık beklemiyorum.. Suna ce-
Va'"I ver Jti, şayet ben Ali ile har
be ııirersem, sen de Aliye iltihaık 
ederek benim üzerime ~elir mi-
811l ? .. ) 

.Kl$, bu mektuba kestiıme bir 
cevap ile m'-*abele etti: 

[Sonruya ne hacet? .. Şayet öy
le bir muharebe zuhur ederse, 
ben sana .lr3fi ııeliriıın.J 

Dedi. 
Kls, büyük bir hiddet ve 11.ırf

lete kapılarak, yazdlğı bu mek
tubun. Muaviyenin elinde bir si
lilh olaca~ zerre kadar lliklın
slan ııeçirmemişti. 

Fakat Muaviye, Kıs'ın bu mek
tubunu <ıkur okumaz, son dere
cede sevindi: 

- İşte ... Yola ııelrniyen bu a
damı, me\4dinden c!üşıirme«_ bel
iti de bfasını keo;timıe'k için 
lazım olan V&Sltayı ele ,ııeçir -
dE.. 

Dedi. 
Muaviye, o ııünden itiıbaren 

ııelen ıiyaretçilerine Kııı'm mek
tuOuDU ~eriyor: 

- Arta<, çok müeterihiın.. .• 
(Ali) den, hic bir korkum kal
madı. Onun en itimaıd ettiği Mı
sır valisi de bizimle beraberdir. 
Görüyorsunuz ya, kendi kuvveti
nin bize ka!i 11.elecei(ini mektupla 
bildirmektedir. 

Dtvordu. 
Muaviyenin bu sözleri, dalga, 

daloa etrafa yayılıın.ı.ya ba.ıladı. 
Ve nihayet, Küfede bulunan (Ali) 
nln kula~ı.na çarptı. 

Ali, evvela işittiklerine inan
mak istemedi. Fakat, Ernevile
rın fesad ısebekeleri öyle ma
hirane entnkalar çevirdiler ki. 
(Ali) nin kalbine bir şüphe gir
di. Gene Elmevilerin kanalların
aan ııeçen teli:inkre kapılarak 

(Kı~) ı bir i!!-tilıandan ııe<:ir-

rnıı c karar verdı. Kıs'a şu me
alde bır mektup yazarak _gönder
dı : 

(Ya Kıs!. Mısırda, .er "'.z ba
na bıat etTI' ven ve Eıı:ıevilere 
taraftarlık hderi ııı.iden bir züm-

re olduirunu biliyorum .. Evvelce 
sana verdil'iın emirlerde, yeni bir 
ııaile c:ıııkmlllnllSı için, bunlara 
karşı mü.saınaha 11.&termeni 
tavsiye etmistim. Fakat ~. 
bunların tedibi zamanı ııeldi. Bu 
ernirnameıni aldıi.iın zaman, ev
vela süıkiın ve itidal ile harcl<et 
eder"k o zümreye <benim biatı
rnı kabul ettir. Şayet, inad ve 
temerrurl ederler de bana ve sa
na muhalefet .ııöstermekte de
vam eylerlerse, o zaman iiddet 
göstemıekten çekinme. Hatta i
calıcderse, asker topla. Üzerleri
ne ~it. Mukateleye 11.iriş.) 

Diye emir verdi. 
Kıs, Halifenin bu mektubunu 

okuduğu zaman tıavret etti. (Ali) 
nın birdenbıre fikrini değiştir -
meıııne hk bir mana ver i -
yordu. 
Aynı zamanda, Kıs, bı.iyijiı: bir 

ene.. ~ye kapıldı. Çünkü. muha
liflere karşı şimdiye kadar ((Ös
terilmiş olan muhalefet onları 
cok şımartmış... Görünüşe na
zaran bı.inların tedibi, oldukça 
mü•kül bir vaziyet almıştı. 

Kıs, Emirülanüminin Ali'nin 
emrine itaat etti. Evvela, muha
liflerin reislerini ceRıederek, 11.e
len emirnameyi gösterdi: 

- GörtıyorsunU2, ya ... Sizden 
iki şey bekliyorum.. Ya harp, 
ya mukatele ... Btisinden birini 
kabul ediniz. 

Dedi. 
Fıı'1<at ımuhalifier ceWıplarım 

kısa olarak bildirdiler: 
Ali. schit Halifenin katlJle

rini himaye etmekle müttehım -
dir. İtham altında balunan bir 
adama kat'iyyen bıat et>neviz. 
İcabedcrse, mukateleye girişiriz. 

Diye ımukaıbelc ettiler 
Bu sert ve keo;timıe ~·ı>bın 

tehdidi karsısında Kıs birdE'nbi
re sa<ırdı. Kuvvetlerine güve
nen ıınuhalifler o kadar kat'iy
yet"~ söz söylüyorlardı ki, şavet 
bir rr. k •cleve girişecek olurlar
sa. mutlaka muzaffer olacakları
na ~ok emın görünüyorlardı 

( Arkusı var) 

DALGA UZUNLUGU 

T.A.Q. 19.47 m. Ul95 Km. 
ZO Kw 

T.A.P. IL7t m. M45 Km. 
Zt Kw 

ıw m. U8 Ka. ızo K.w. 

31 Mayıs Cuma 
12,30 ProgTam ve memleket 

aııat ayan, 12,35 Ajam ve mete
orolo.ii haberleri, 12,50 Müzik: 
Muhtelif şarkılar (pi.), 13,30/14.
Müzik: Karışık -program (pl,), 

18,- Prowam ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Müzik: Uıcer
tür, w opera aryalan (pi.), 18,30 
Müzik: Operet seleksiyoıılan ı>e 
hafif iQr1·,!ar (pi.), 19.10 Müzik: 

1 

Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif 1 
içli, Hasan Gii.r Hamdi Tokay, 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mah
mut Karındaş, 19,45 Memleket 
saat ayan, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,- Müzik: ÇalanlaT: 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, 
Refik Fersan, Fahıi Kopuz. 0-
kııııanlar: Necmi Rıza Ahıskan, 
Radife Erten, 20,30 Konuşma 
(Milli kahramanlık menkföeleri) 
20,45 MiL"ik: Oyun ve zeybek ha
valan, Rumeli türküleri 2110 
Konuşma (bibliyografya.'•, 21~0 
Müzik: Kiiçük orkestra (Sef: 
Necip Aşkın). 22,30 Memleket 
saat ayan, A ian. haberlerı; Zi -
raat, esham - tahı'11at. kambiyo -
nukut borsası (fiyat) 22,50 Mü
zik: Cazbant (pi.), 23 ?5/23,30 
Yarınki program ve kapanış. ---

Sultanahmet 1 inci Sulh Hu-
kuk Mahkemesinden: 1 
Davutpaşada Çavuş Hamamı 

sokağında No. 5 de Fatma Ben
der'e: 

İsma.il Saip aleyhine istihsal 
etııniş olduğunU2 haczi ihtiyati 
kararının tasdiki davasından do
layı namınıza ııönderilen tebli
gatın teblij.isiz iade ediLmesi üze
rine ikametıı:ihınızın tah<krki için 
zabıtava yazılan yazılara verilen 
cevapta sızin bu adreste bulun
ıınad.ll;nız bildirilmıs ve mahke
mcve verdi'iniz istidada ise i
kametgah olarak ayni yeri gös
te:,miş oldu(tunuzdan 15 .R'fin 
muddetlr ilanen tcbli~ııt icra
sına ımahkeımece ka-ar veril'!liş 
o.c' ığundan muhakeme gumi o
larak tayin kıl:nan 24/6/940 ta
rilıine rastlıvan pazartesi ııü»ü 
saat 14 de Sultanabınet 1 inci 
Sıılh HukuK Mahkemesinde biz
zat veva bılv<'kiıle baZJr bulun
ma<lılfırı 7 ta1:c. rdc Fhuakeınenin 
J!J'fabınız .. ıa icra kı! nac'1b il5.n 
olunur. (~72:}6J 

- --

lnhi 'rlar Umum ~ ü rürlüQünd J 

I - !ı.iart-mfain Feriköy bira ıfabrikasında haziran 940 tarL'ünden 
mayıs 941 sonuna kadar bir sene zarfında birikecek asgari 1200 a
zami 1800 ton kayna:muı arpa i<üsııesi açık arttırnuya konmuştur. 

II - Muhammen bedeli be!lıer tonu 2,5 lirooır. 
III - Sütlü inekler için kıymetli bir gıda olan küsııelcrin art

tınması 5/VI/940 çarşamba günü saat 16 da Kabat~ta levazım ve 
nıillıayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sö>ıi.i geçen fabrikada ı;örülebflir. 
V - İsteklilerin arttırma için tavin olunan ı...-Un ve saatte yüzde 

15 ımiktarındaki ~minat 1lal"alarile birlikte mez.kfu komisyona mü-
racaatları. ( 420!1) 

I - Keşif, şartnıune ve pli.ru muc>bince idarPY!'izin Erzincan
da yaptıracaıiı ah.şap idare binası ve teferruatı isi kapalı zarf usuli
e Elksiltmiye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 17783,16 lira muvakkat teminatı, 1333,73 li
iadır. 

III - Eksiltme 12/Vl/940 çarşamba günü saat 15 de Erzincan 
müsta'kil müdürlüğ"ün<le vapılacaklJr. 

IV - Sartnameler her gün İstanbulda Kabataşta levazım ve 
'.llÜbayeat şubesi veznesinden, Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden 
ve Erzincan müdürlüğünden ·89• kurusa alınabilir. 

V - Münakasııya girecekler mühürlü teklü m<!ktuplarını ka-
1uni vesaikle wz<le 7,5 güvenme parası makbuzu veya bar.:'rn temi
'at mei<.tuplarını ve şartnamesinin (Fl fıikrasında yaz,Jı vesi:kalarıru 

ale günü eksilbme saatinden 1 sa.t evı;e]ine vanı (saat 14 e kadar) 
f"rzincan Mii&takil müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 

lazımdır. (4342) 

66 . • 
Nafi baba, güzel tazenin he - 1 

yecanla burkulan ruhunu yatış: 
tırmak için sözün aralandığı hır 
sırada etrafındakilere danıştı: 

- Lokma edelim .. Geç oldu. 
Ve .. Aı;cvi dervişleri, babanın 

emrile sofralara çorba dağıttı -
!ar .. Lokma, derin bir sük(ıt için
de tabaklara çarpan kaşık se,Je
rinin temposile çnburak niha- 1 
yet buldu. Kahve verildiği sıra
da. Faruğıı beklemek üzere mih
man odasında bırakılan derv~ ı 
Rifat meydana girdi. Dedeye so
kuldu. Geliş •ebebini anlattı: 

- Erenlerim mihman uyandı .. 
Yatmak i !emiyor. Beraber gel
diği barı~·ı soruyor. Kalkıp bo
raya gelecekmi~ ... Ben arıya11m 

diye şimdilik yatıtfırdmı amma 
yatacağını ummuyorum. 

Nafi baba Rengigüle baktı.. 
Genç kadın heyecanla sordu: 

- Ayılmış mı bari? 
Dervi.~ omuz silkti: 
- Nerede?~ Dem gittikçe bas

tırıyor olacak. Dili dolaşıyor, a
yai(a kalkacak hali bile yok am
ma bir sarhoş ısrarile tutturdu .. 
İlle de bacıyı isterim diye .. 

Rengigül ayağa kalktı •. Ne ya
pacağını kestiremi)'ftl bir ta -
... ırla etrafına bakındı. Nifi ba-
1'anın ~özlerinde tuhaf, m&nah 
bir gülümsey~in izlerini farke
der gibi oldu. lçerden bir güriK
tti aksediyor, iıld edemın mliaa -

1
. 

kaiaslllı •dına ba ririiltü ara-

• 

B ve C Bröveli talebelerin derhal müracaatlar: 
.. 4544,, 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
Çadır tamircisi aranıyor. 

Alakadarların her ııün saat 9 - 10 arasında Yeni Pootahane ci-ı 
rnrında Kızılay Hanında satuı deposu direktörlüğüne yedlerin· 
deki evrakile birlikte müracaatları ilaı:. olunur. 

-
Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün aaat 

15 den sonra. Tel: 40127 

da biri.•inin: 
- Olmaz .. 
- Evet.. 
- :Mutlaka bulacağım. 
Gibi kısa cümleleri haykırır -

casına sesleni~ile yüksele, alça
la devam ediyordu: Genç kadın 
ani bir kararla yürüdü. Faru • 
&un yatırıldığı odaya eelcli. Deli
kanlı yarı soyunmuş bir kıya -
fetle ayakta duruyor, karşısında 
kendisini göğüsliyerek kapıya 
doğru !(itmesini önliyen bir der
'lişle konuşuyordu. Rengigülün 
li.loheti kapının önünde belirin
ce Faruk durakladı. Dervüıin o
muzundan bqını uzattı. RellJi
ıriile dikkatli dikkatli baktı. 

Genç 9dm söylendi: 
- Niçin yatmıyorsunuz Fa -

rak Bey? Dem fazla ııeldi gali
ba. Rahatsız oldunuz? .. -
Faruk başını ejcli. Sustn. Der -
,.q, Reoırigtile eevap verdi: 

- Baklı:ımz vıır. Dem fazla pl.. 
eli. Fakat meeılıiıeie doyama - 1 
mı.şiar, tekrıır meydana dömnelı: 1 

istiyorlar. 
Delikanlı biç Mlini ~..U. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

OU.ıüe "" süreY!Te mü.,.h•MI" 

Adres: Babılll Caialoflu 

J"Okllfll lıöteslnde No. U. Tel. %lS 

Biraz evvel terkettiği yataj?a 
;rürüdü. Pantalonunu Çlkarma • 
dan uzandı. Örtündü. Uyudı•· 

Rengigül meydana döndü .. 
Muhabbet eeç yakite, şafak .sa 

atlerine kadar sürdü.. Gerenın 
ııilıayetine doiru Nafi baba ve 
misafirler yataklarıne çekildiler 
Rengigül, tekkenin hareminde. 
babanın bac1&ile bir odada yatt~ 

Misafirler, ertesi günü ikindi 
nkte kadar derin bir uyku kes • 
tireliler.. Akşamki fazla rakınııı 

tesirile daha erken yatnıak ıueı: 
buriyetinde kalan Yeni~ehirli 
zengin delikanlı sabahleyjn göı· 
lerini açmış, bin bir kabusla ııe
ceyi içinde geçirdi&i yataktaJI 
fırlamış, tekkeyi dolaşmıştı. 
Faruğu için için kavuran, ak· 

ıanıdanberi rahatını kaçırau bit 
11\işiince beyninde tıpkı bir bıt« 
ııu ıibi her dakika daha :t.iyad• 
saplanarak hükmünü icra ediı ot• 
ae uyku ne de iç açıkhtı bırakJ• 

;ııerdu. 
( Arka.n var) 


