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Ruzvelt 
Milli mudafaa için 

1 milyar dolarlık 
munzan1 kredi 

istedi 
ltı.Y~tington, 31 (A.A.) - Milli 
ııı lıd~faa konseyi ile komisyonun 
~ '&aııini bahis m evzuu eden B. 
irnlııyclt, 6 ayda harp levazımı 
ta~lltından tam randman alına· 
\' gtnı ümit eylediğini bildirmiş 
ı.~ Itongreden milli müdafaa için 
uır ... : dl . .. ulyar dolarlık munzam kre-

1~tUğini ilave etmiştir. 

'----~~~~~---

Ve y g an d 
.. Polonya ordusu 
Ulerinde uğraşıyor 

.,_ . 
llıı.ı ~ıı, 31 (A.A.) - Başvekil 
~1.ı~"'1ni mareşal Pctain ile baş
dii andan general W eygand, 
da~ l>otonya ordusu başkuman· 
taı ~~e Polonya başvekili gene· 
lcr ıkarski ile bugünkü hadise
dar "'' Polonya ordusunu aliika· 
tUr'den meseleler üzerinde bir 
~ yapmışlardır. 

il 

Si 
Ba./kan devlet/erile Sovyetle 
arasında müzakerelere başlan
ması kuvvetle 1 

muhtemel 
Paris, 31 (Hususi) - Budapeşte ve Balkan 

devletleri merkezlerinden gelen haberlere göre, 
Balkanlar üzerinde bir harp tehlikesi görülmek· 
tedir. Buna sebep, Sovyet Rusyanın Balkan dev
letlerinin vaziyetile yakından alakadar olmaaı· 
dır. Peıteden gelen haberlere göre, Yugoslav · 
Soyyet anlatması Balkanlarda bir emniyet ha
vası tesisi için hayırlı bir adım olmuştur. 

Yugoslavyadan maada diğer Balkan devlet 
lerile Sovyet Rusya arasında da müzakereler 
cereyan etmesi kuvvetli bir ihtimal dahilinde 
görülmektedir. Sovyet Rusya Balkan devletleri· 
nin İstiklal ve bütünlüklerini muhsfaza etmeleri 
ve Ba lkanlarda herhangi bir harbin zuhur etme
mesi için dikkatle hareket etmektedir. Bu ıe· 

(Devamı 2 nci anyfada' 

Fransız ordusu 
garp cephssinde · 
mukabil taarruz 
için hazırlamyor 

Som cephCsinde. bit" ıs.:p·a .. ti·y~;l 
Alman tank <1c o /u· l!1i~hk!~;~a a:~;~~r 

• Madr:id , 31 (A·A·) - İspn.ny& 

"aacc uzu p u''sku''rfu''ldu'' ' ;1t~:;=~~~~ 1. ~ cumhuriyetçı ordu saflarmda ça.. 
· !ı' • lrşmış gençlerin sil8.lı altma alm

ması hakkındaki cmirn:uneyi im-

Ş i nı a 1 deki Fransız orduSu kumandanıriın akıbeti mütte- .za~la.nuş_tır_. --· 

fiklerce malOm değil; Berlin ve Rohıa, gener·a:lin ordusu Bugünkü 
ile beraber esır düştüğü .nü . bi~di.riyor :Barp T~bllğlerl 

(F: n .!5l\ D=\\ ~ ~D ~c ~ c::=\\ o ~ fRl o n d6 ~ : FRAXSIZ TEilLİGi ' 
1 

U ~ U U \YJ U \YI \9' U U U U ~ U l6 \9' CI i.::!:d:~a'.:!kt,:> nud~rı!':'~:.~":'m '"'!~~:,:;,";":.';~~~'aynı 
o= t lk 

Şiddetle devam ediyor. 

.,_... ~ .,._,.. .,._,.. 1::1 rekatı yapmııJtır. V/ ~ a Ş D ifil a IFil c§l ~ <e (f' . Sbmme ve Aisne üzerinde, her iki taraf, bazı mevzii piyade ha-

~ ~ ~ Alsne ile Meuse ıırasındn, oldukça §iddetli topçıı düellosu vukua 
gelmiştir. n D D d6 Meuse ile Mosclle arasında, düşmanın bir baskın harcketj ~eri 

u <e lr o ifil m a n (@V/ o ya l6 o pli .. ::~::üş!~'~::·:.:AV~n:i~:::,~~T:::,::·::b:i~' 
1t D D Diln İngiliz hava kuvvetler:nin esas gayretini :ı.~ıandres'dckJ mut-a m V/@} Y/ n n R.n te e R.n !}' Do ~ ~~~~~;~ul:ı.rm cenahları üzerinde düşmanın tazyikını azaltmak teşkil 

~ ~ ii/aJ ~ ~ U Dün avcı tayyarelerimiz tarafından asgari 63 düşman tayyaresi 

l> SOM CEPHESiNDE 
Oldllktrltı, 31 (llusus i) - Fra.nsızlann son günlerde takviye etmiş 
tlıli§tu arı Som cephe.Jinde Almaıılarm bir tank taarruzu pUsklirtill
.\ıı:n r. Cephenin emniyeti için Abevil mmt.Uasmda bulunan bütün 
luıı1~n kllcl::ın temlzlenmiştir. Som cephesi üzerindeki harekA.tta ve 
tı~. ;a Abevil cenubunda Almanlara bUyUk tank zayiatı vrdirilmlş
\·iat ransızlar d:ı on beş hücum arabası zayi etmişlerdir. 1.nsan az-

ı 11.Zdır. 

Alrnanıar Len cephesinde ve bilha.saa Retelde bilyilk topçu faali-

~·eti göstermişlerdir. Bu topçu taarruzu bazı mıntakalarm tahribi ne
ticesini doğurmuştur. Ren ıle Möz aragmda topçu dilellosu olmuştur. 
Majino hattı sükün içinde olmağıı oev:un etmektedir· 

ROMAYA GÜRE Şl.I\IALDEKİ HARil 
Roma, Sl (Hususi) - Flandr ve Artu:ıdaki barb mUttefik kıta

larmm mahvı ile nihayet bulmaktadır. İngiliz sefer? kuvvetleri ve 
Fransız kıtalan sahile doğru kaçmakta, küçük vapurlara binerek vc
y& yüzerek harb gemilerine iltica etmektedir· Alman ha"a kuvvet-

(Devamı : nci sayfadr:) 

dilşürUlmüştür. 
Bu arada İngiliz bombardıman tayyareleri, düşman nakllyelerine 

ve zırhlı aralıalarma hücumlar yapmışlar \'e ayni zamanda k8prilleri 
ve topçu mevzilerinı tahnb eylemi§lerdir· Bombardmıan tayyarele
rimizin hepsi geri dönmüştür. Mes.scrschmidt tayya.relcrinden biri dü
şilrülmUştilr· 

Fransa • Belçika ııahillcri Uzcrlndeki harekata ~Urak eden t() 
İngiliz tayyaresi kayıptır. Fakat, üçünün mtirettebatI bulunmuştur. 

Yine dün, avcı tayyarelerimiz, Sedan mm takasında, ı ı düşman 
• (Devamı 2 nci sayfada) 
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vaziyeti 
(Ba§tarafı 1 inci gayfoda) 

!eri sahillerde büyük b:r faaliyet göstermektedir· 60 mUttefik gemi
sine bomb:ılar isabet etmi1?tır· Üç harb gemlsilo 21 nakliye gemisi 
batmu;tır. Diğerleri nğır hasara uğramışlardır· 78 müllcfL'< tnyya
resl tahrlb olunmuştur. Gc.neral Pıloyn ordusu Knsel ş:ırkmdn za
bitler.ile birlikte esir cdilrıtl§tir. 

Şimalde Fransız vo lngilız kıtahrı sadece Dilnkerkdo tutunmak
tadırlar. Yirmi kilometre eninde ve kırk kilometr~ boyunda'ti bu 
dar kluvara blr!:ok Fransız fırkal:ın eoırulmuştur· Bunlar daimi bir 
ateş nltmdıı.dırlar· Berlin mahCellerlnde söylend ğine göre Alman 
ordulnnnm hedefi artık Londra ve Par stlr· 

Fr:ıcswar Alp mrnt.alıa.sından. Tunus ve ~uı iycdcn İngilizler de 
Sudan ve Filietindcn askc rlcri."ıi çekmişlerdir. Bunların miktarı 1 mil
yon 300 bin kachr tahmin o·unmaktadır· 

mmı ÇEirlUŞ DE\'All ımtı·or. 
Londrn. 81 (A· A·) - Havas: 
nu s:ı.bab s:ı~t 11 de bildirildiğinn göre müttefik kıtnların sahile 

doğru gC'rl ç~kllmcsi de\•am etmektedir. iki fırka e:ındiden Dilnkcr
ke gelmiştir. 

G1':NERAt. PRtl'U'.NrN AKIBETl 
P:ırb, :n (,\. A·) - · General Prfyu orJıısunun büyük bir kısmı 

dağlar hattını geçerek Dünkcrk mUstnhkem ordut;C\lu ile irtibatı te
min etmiştir· Yaralıların nakli mUsalt bir şekilde devam C\tmektedlr· 
Mfitcmadiyen hUeum eden müttefik harp gemileri vo tayyareleri 
Dllnkerld mUe:;s!r surette müdafaa etmektedirler. Dümdar muhnrebc
leıi yapan krtalarının arasında knlmrş olan gcn".rnl Priou'nun akıbeti 
hcnllz mnlfun değildir. Generalin esir edlldiğlııc dair bir Alman 
mmbrundan verilen haber ne teyit ne de tckzlb edllmktcdfr. Dlğr ci
hetten Hnvo.sm nskeri muharriri general Gamlen ve Kôrof hakkında. 
ccneb! memleketlerde neşredilen uydurma ha.borleri tekzibe niezun
-1ur. 

Resmi Tebliğler 1 

(Baş tan.fı 1 ncl sa;>1ada) 
tayyaresi dilşUrıntliler ve diğer n,. dtl§man tayyaresini de hasara uğ
ratm~lardır· 

B1r İngiliz hava filosu. 20 avcı tayyaresi refakatinde seyreden 24 
dilpnan bombnrdmıan tayyaıuinden mllrekkeb ?>lr filo ile çarpışma
ya tutu§m\13 ve kendı hiç kayıp Termeden, dUvmanm 9 bombardıman 
ve blr avcı tayyareslni dlişllrmllştnr· 

ALMAN TEBLICI 
Führer'in umumi karargahı, 31 (A.A.) - Alman ordulan 

başkumandanbğmın tebliği: 
Fnın9&1Jın !imali şarkisinde bulunan Fransız kıtalarınm bü· 

yük bir kısmı dağıtılmı§ veya esir edilmi§tir. Buna mukabil but 
yerlerde muhasara edilmit olan müfrezeler mukavemet etmekt~ 
ise de bu mukavemt yakında kmlacaktır. Diğr cihetten aahil bo" 
yunda Fumeı ile Lcgues arasında ve Dilnkerk'in garbinde İngiliz 
ordusunun bakiyesine karp taarnıza devam edilmektedir. Düşman . 
kendini nevmidane müdafaa etmekte ve ıUA.b.sı.z bile olsa gemilere 
azami mıktarda asker irkabına çatıımaktadır. Cassel etrafında mu• 
hasara edilmiş olan İngiliz kuvvetleri timale doğru Alman tazyi· 
kinden kurtulmağa çalı§ınıt iseler de bunlar geri pUskürtülmUı ve 
dağmlmtft1r. Artois ve Flandrea•de bulunan Altnfln fırkaları §imdi 
bafka vuifelcrde kullanılabilecekJerdir. 

Tayyarelerin faaliyeti dün bavanm fenalığı yüzünden ıekt~ 
ye u~rımıgtır. Buna rağmen Dllnkerk limanmdaki tesisata yeni· 
den bir bava taarruzu yapılmıştır. 

AllMn donanması Almanyanm eline geçen Holanda, Belçika 
ve Franıa sahillerinin müdafaaslle meşgul olmuıtur. Bir Alman 
motıSrll Belçika ııabW ISnllnde bir dll:man kruvaz5rllnU torpflllyerek 

batırmııtrr. ! 
Evvelki gece tngiliz tayyareleri Almanyanın giınalinde gayri 

asker! hedefleri bombardıman etmivlerse de mühim hasarat ika e· 
dememiılerdir. Holstein'in cenubunda bir dü§11lan avcı tayyaresi 
dilşürülmllttür. Fransanın şimalinde 3 Fransız ve Norveçte Sta

.:van.ger önUnde bir İngiliz tayyaresi. düşUrUlmU§tUr. İki Alman tay !'C 
yareai kayıptır. 

Bugünkü 
._c'Q ~"-' r=z ıwwwı 

Fransız gazetelerine göre 
-- ~'-2- ~ -- ----

Askeri 
vaziyet 

Pam, 31 (A· A·) - Havaa: ı eylediğini ııöylemekte ve sözlerine 
Gazetelerin bUtün askeri mu- eöyle devam şöyle devam eylemek-

lianirleıi, cılmal ordu.sunun vazı. tedlr: · 
yetınl, bUyUk bir heyecan ve git- "Ta.hıib h:ı.rblerinden b8.hscden 
tikçe o.rtan bir alô.kn ile ta.kip et- Vels'in haynlinde ynrattıklnrı salı 
mdttedlrlcr. Her geçen saa.t. kah- gUnUndonberi burada olup biten. 
J'a.manca mficadcle eden krtalarm lerle hiçbi\ suretle kıyns edilemez. 
vaziyetindeki fenalığı azaltmakta • Alman azgınlı'rı gemi azıyıı almış-
4lrr. . Ur•" 
• Gencrnl Duvat, Joumal gazete· Ordre gazeteshıln. nskerl muhar-

9Ulde diyor ki: riri 11imal ordusunun kahramanlı-
''Alm • an propagandası, her şey- ğmı tebnrllz ettirerek diyor ki: 

den encl Almanların maneviyatı "Denize varmak için verdikleri 
Qzerlnde tesir yapmak hedefini muharebelerde genoarl Prioux'nun 
glltmektcdlr. 1!.Uttefikler, hiç b:r ve ordusunun yaptık.lan, hak.ikt 
fieylıı snrsmadıgı ve s:ırsmıyaca&'l hamaset desblnları hareketleridir· 
bir a.zl"'Dle yanya.nn s:ıvnşmaktn - llti taraftan ve üçUncU tarafın da 

drr· Böyle blr şec:ı.at ilk milkru:ıt- bir kısmından tazyik altında bulu
lnrmı göstormlştlr· B.ı muharebe- nan müttefikler. a}•ni zamanda 
do mUttcfikler, şereflerinden bao- hom ileriye, hem de yanlnrn v~ 
lm çok neyler kurtnrmıı,ılardır. hem arkaya doğru harbet.mektedir. 

Alman propngandasmm Fransız Ekseriyetle sıkı nizam halinde \'c 
•e İngilizler arasında n.nlaşmazlı:t şiddetli surette piyadesini ileri sU
bulunduğuna immdınnaın Ç"' !ıştığı ren Alm:ınlru çok bUyük zny:ata 
blr sırada şurasını tcb~rUz ettir- duç~r olmal:tndır· Almanlar, kendi 
mok icab eyler k, Fmnsızlnr ve halklarına I.copoldiln teslim olu • 
lngilWer biribirlerine karşılıklı o- şunun Blanchard ordu.sunun teslim 
lan en l:uwotli ve en emin yar- olmn:::anı intaç eyliyeceği hissini 
dımlarda bulunmakta ve mütte - V<'rmi~!erdi· Alman tebliğleri şi -
flkler blrlbirlori He cesaret \'C se- mal ordusunun doğru yaptığı ma • 
bat bablslerlnde mUsabs.lm yap- nevra hareketini. intizamsız b'r ri
maktadır." cat gibi göstcrm~k hedefini güt -

-charles Morice, Pelit Pnrisien mektt'dir. Fııknt hu tamamile ya. 
.,..et.mde lla l".andnı9 mnhare· landır· Şimal ordusunun Yaz.iyeti ı 
lıılllD1 alabrk9 'baınm. l'ranatt vahlm"lr. Leopo!dUn hıyanetl es
~ıda 1ılr trsmı w Belçfkn nıumıda Omitsi:ı: ot:ırn.lı: b'le gözllk
FlandCS'jln blr parça Uzcrinde ıı - mUştfir. Faknt, bur;Un rilllyatta, 
man vermez bir mUc:ıdcle teşkil ''nziyl'.'t dc:-in LUı .. uu değişmiştir. 

Lont' •. -a. 31 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Paristen alınan haberlere göre, 
Fransız ve İngiliz kıtalan, per· 
şenbe günü, Flandreslerin ekser 
noktasında bir seri dümdar hare 
kfitı il:: düşmanı tutmuş, bütün 
Yser boyunca ve diğer noktalar
da mevziler:ni muhafaza etmiş ve 
yavaş surette ~erileme hareketle· 
rini icra eylemiştir. 

Dünkerk miikemmel surette 
duruyor. Müstah\cem ordugahın 
cenubu garbisine ve §imali şarki· 
sine doğru yapılan feı:eyan eklüz 
lerin kapıhrı a:ıl~·~md;uıberi su 
seviyesi yükselm'.ş olduğundan, 
halen müessir bir mahiyet alrnı§· 
tır. 

Dünkerk etrafındaki mıntaka
Jarın batakl ık hal' ne getirilmiş 
cl~ası keyfiye~i h::kkm::la .Fran
sız askeri mahfellerinde §U tafsi· 
lat verilmektedir: 

Bu tedbirin müessir bir mahi • 
yet alabilmesi i~in bir kaç giln 
geçmesi icap ediyordu. Arazinin 
tank ve piyade yürüyilşlerine bir 
mani teşkil edebilmesi için, su· 
yun iyice toprağa geçmiş olması 
lazımdır. Bu vaziyet b'..ıgün vücut 
bulmuştur. 

Dünkerk'in cenubu garbisinde 
ve Gravelines civarındaki mınta
kanın heyeti umumiyesi, Saint • 
Om:r'e kadar muazzam bir ba· 
taklık olmuştur. Şimali garbi 
mıntalfasında su hattı, Yıer va· 
disi boyunca 3 • 5 kilometre bir 
geni§lik üzerinde, Nleuparttan 
Ypres'e kadar gitmektedir. 

Şimal müttefik ordularına 
mensup bir çok askerler, tngilte· 
tenin cenubu ~rki sahillerinde 
bir limanda karaya çıkarılmı§ ve 
dahile doğru sevk olunmu§tur. 
Bu askerlerin miktarı, bildirildi· 
ğine göre, binlercedir. Bunların 
bir kısmı üzerinde hafif yaralar 
gözUküyordu. Yüzler ekseriyetle 
yeni traş edilmişti. İçlerinde bir 
kaç gUnlilk sakalı olan da vardı. 
Halk, askerleri evveli süklıtla 
karşılamıı, sonra, Flandres'lerden 
geri dönenlerin el işaretlerine 
cevap vererek şiddetle -alkı9lamı§· 
tır. 

Askerlerin bir çoğu, çok' yor· 
gun bulunuyordu. Bunlar tren
lere yerleşir yerleşmez uyumağa 
batlamışlardır. Diğer bir kısım 
ukerler ise pencerelerden bakı • 
yorlardı. Askerlerin bir çoğu, ge· 
çirdikleri müthiş günlerin hatıra· 
lannı yadetmişler ve arka arkaya 
gördükleri hava bombardımanla· 
n hakkında tafsilat vermişlerdir. 
Fakat hatıraların en fecii, Alman 
tayyarelerinin muhacirleri ve 
hastahaneleri bombardıman et· 
meleri teşkil etmektedir. Asker
lerin bir kısmı da Almanların 
muazzam kayıplarından bahset • 
mişler ve Alman tayyarelerile o· 
lan çarpışmalarda İngiliz hava 
kuvvetlerinin sarih faaliyetini an· 
la muşlardır. 

Bütün bu askerler çok yorgun 
g<Szükmekteair. Geçirilen büyüle 
imtihandan sonra bir sok çehre -
lerde ağır bir ifade mevcut ol· 
makla beraber, çehrelerin hiç bi" 
rinde hiç bir bitkinlik emaresi 
gözükmemektedir. Bütün asker' 
terin maneviyatı tamdır ve yük' 
sektir. 
HALA ÇARPIŞAN BELÇiKA 

KIT ALARI VAR 
Puis, 31 (A.A.) - Salahiyet

tar bir Belçika menb:ıından bil· 
diril;,ji~ine göre, Flandres'lerde 
Bclç:ka kıtnatı elan çarptşrnakta· 
dır. I.areklita iştirak eden kıtaa· 
tın mikt:m şimdiye kadar tespit 
edilm::ni~tir. 

ŞtMALI FRANSADAKt 
KöMOR OCAKLARI 

Lond:n, 31 (A.A. )- İşgal 
edilen ~imali Fransadaki kömür 
ocaklarının boşluğunu doldurmak 
üzere Gzot eyaletindeki kömür 
ocakları istihsalinin fazlalaştml· 
ması için seri kararlar alınmış

tır. 

"HARP PEK YAKINDA 
lNG!LTEREYE NAKLOLU • 

NACAKTIR!'' 
l.o!t:':-a, 31 (A.A.) - Havas: 
Sıhhıye nazırı B. Macdonald 

ra~yoda söylediği bir nutukta: 
"Hap p:k yalanda tngiltereye 
mıklolunacaktır. Şark ile cenul:u 
şar~i İngilteresi ve İskoçya şe· 
hirlerindeki çocukların tahliyesi· 
ni nazarı itibara almalıyız." c!e
m:ştir. 

BATIRILAN lNGtı.tz TORPI· 
TOSUNUN MORETTE3ATI 

Londra, 31 (A.A.) - Amiral· 
Jık dairesi, Wessc:c torpito muh· 
ribinin Alman tayyareleri tara· 
fından tahribi ve "Charles Bo-

"Yakın ·görünen tehlikeye karşı 
lüzumu kadar gemi ve tayyare· 

ye rlıalik değiliz !,, 
. Va§ington, 31 (A.A.) - Bir 

nutuk söyliyen bahriye nazır muavi 
ni Compton, ezcümle §Öyle demi§
tir: 

nin müthiş bir misalini teıkil eyle
miştir. Amerika Birleşik devletleri 
bahriyesi, dünyada mevcut herhan
gi bir bahriyeye faik değilse bile 
aynı seviyededir. Fakat, yalan g(). 

"-Avrupada son haftalann ha 
diseleri, hazır bulunulmadığı za-

züken tehlikeleri önlemek için ne 
lüzumu kadar gemiye, ne lüzumu 
kadar tayyareye ve ne de lüzumu 
kadar askere malikiz." 

man bu hazırlanmamanın nasıl ö
denmesini beklemek lazımgeldiği-

İngiliz - Sovyet 
görüşmeleri 

Londrn, 31 (A.A.) - tyi ma· 
llımat almakta oİan mahafil, 
Staffcrd Cripps'in yakında husu· 
si büyük elçi sıfatiie Moskovaya 
gönderileceğini beyan etmekte • 
dir. Bu mahafil, halihazırda mev· 
cut müşkülatın pek yakında hat· 
}edileceğini ve bu suretle Cripps· 
in İngiltere ile Sovyet Rusya a· 
rasında ticari itilaf akdetmek üze 
re derhal Moskovaya gideceğini 
ilave etmektedirler. 
Aynı mahafil, Sovyetlerin ta • 

lehi üzerine Cripps'in, "ifayı va· 
zifeye memur sefir'' sıfatile Mad· 
rit'c tayin edilmiş olan Samuel 
Hcarc'un vaziyetine mümasil bir 
vaziyette bulunacağını istihbar 
etmi~tir. 

İyi malumat almakta olan ma
hafil, Moskova'nın Crippe'e tam 
bir diplomatik statü verilmesini 
istediği bir sırada, İngiltere .hü· 
kumetinin beş aydanberi sihhi 
esbaptan dolayı mezunen Lond· 
rada bulunmakta olan Sir Wil· 
liam Sceds'in yerine baıka bir 
sefirin gönderilmesi için Mosko· 
va'nın muvafakatini istemiş oldu· 
ğunu söylemektedirler. 

Arjantinde Ahnan
ya aleyhinde 

nümayiş 
Buenos - Aares, 31 (A.A.) -

Zabıta, bir Alman tahtelbahiri 
tarafından bir Arjantin vapuru -
nun torpillenmesine l:arşı infial· 
lerini izhar etmek maksa~ile 
gençlerin şehrin büyük caddele· 
rinde yapmış oldukları nli!nayiı 
dolayısile yapılmasından kork· 
maktadır. 

Me~usan meclisinde birçok 
mebuslar ve blthassa Santander, 
Buen<>a • Airesteki Almau 'Sefiri· 
nln faaliyetini tenkit ve kendisini 
"casus" diye tavsiye etmişlerdir. 

Reisicumhur, Alman sefirini 
çağırarak kendisile görüımüştür. 

Arjantinin millt 
bayran11 

Ankara, 31 (A.A.) - Arjantin 
milli bayramı münasebetile Reisi· 
cumhurumuz, Arjantinin Reisi· 
cumhuruna tebriklerini telgrafla· 
rnışlar ve mlişarünileyh de teşck· 
kür ve tehassüslerini milli Şefi
mize telgrafla bildirmişlerdir. 

yer" silahlı balrkçı gemisinin bir 
mayna çarparak batması netice· 
sinde ölen, yaralanan ve kaybo· 
lan 38 bahriyelinin isimlerini 
dün neşretmiıtir. 
BiR fNGİLIZ AMiRALiNiN 

NUTKU 
Londra, 31 (A.A.) - Havas: 
Visamiral Sir James Somıncr· 

ville radyoda söylediği nutukta, 
hususi hava şeraiti altında küçük 
Alman gruplarının, görünmeden, 
lngiltereye ihraç edilmesinin 
mümkün olduğunu söylemiş, fa· 
kat, lngilterenin bur.a karşı ted· 
birler almış ve mahfuz bulundu· 
~unu da ilave eylemiştir. 
MISIRDAKi BELÇiKALILAR 

HOKOMETI TANIYOR 
Kahire. 31 (A.A.) - Belçika· 

nın Kahire elcisi. Fransadaki Pi· 
erlot hiiklımetinin nihayetine ka· 
dar müttefikler yanında müca.dc· 
leye devam azminde bulundu· 
ğunda 'l l',1 ıs·r hc:şvekilini resır.en 
haber<lar eylemiştir . 

El-:i, l\'h!.ırda bulunan bütün 
Belçik:ıiıların da tamamile B. Pi· 
erlot ile olduğunu iHive eylemi§' 
tir. 

Balkanlarda 'h~rp 
tehlikesi yoktur 

' (Baştarafı 1 inci ıayfııdR) 
l>eple Bükreş, Belgrad, Sofya ve Atinada emni
yet havası esmektedir. Romenler Rusların Be· 
sarabya hududuna yapmış olduklan tahtidattan 
endişe etmemektedirler. 

rv'lacaristana gelince, bu devlet daima ttalya 
ile iyi münasebetlerini muhafaza etmektedir. 

Berne, 31 (A.A.) - Corriere Delticino gaze· 
tesine Romadan bildirildiğine göre, politik ma
hafile nazaran gelecek salı günü büyük nazırlar 
meclisi, Musolininin riyaseti altında toplanarak 
beynelmilel durum ve İtalyanın alacağı vaziyet 
hakkında Duçenin yapacağı beyanatı sureti mah 
susad~ tetldk edecektir. Romada dolaşan şayia" 
lara göre, bu meclisten bir sureti hal kararı çı
kacaktır. 

Sovyetlerin.Soiya elçisi Belgradcla , 
Belgrad, 31 (A.A.) - Sovyetlerin Sofya se

firi Lavarentiyef, bu sabah buraya gelmiş!Jt• 
Mumaileyh. Markiviç ile bir saat görüştük\edı1" 
sonra Zvetkoviç ve Maçeki ziyaret etmiştir. ~!! ıf 
görüşmele'r esnasında Moskovada akdedilnil§' O" 

lan iktısadi itilafın musaddak nüshalan teati e-
dilmiştir. · 

Lnvrentiyef, yarın akşam Sofyaya dönecek-
tir. 

11 a I ya italyan'gazetelerine 
• • v '"' göre 

,Versayda unradıgı ''Almanya Belçikanm ati-
haksızhğın intika- canap hamisi !,, dir 

mını allyorn1uş ! 
Roma, 31 (A.A.) - Stefani a.. 

jansmdan: 

Giomale d'ltalia gazetesi mGdü
rü, ~lame mucizesinin bugün te • 
kerür etmemekte olduğunu yaz -
maktadır. Çünkü, Joffre gibi İtal. 
yan hududundaki Fransn kuvvet
lerine istinat edemez. 

İtalyanın hattı hareketi, mütte. 
tiklerin ve bilhassa Fraru-ızlarm 
bir milyon üç yüz bin kişilik bir 
kuvvetinin İtalyan hududunda \'e 
Akdenizde muattal bir halde kal -
ması manasını tazammun etmek. 
tedir. 

Veygand, Somme cephesindeki 
kıtaatı takviye etmek için İtalya 
ve Libya hudutlanm boş3ltmrya -
cağı gibi Flandres cephesinde kay. 
bedilmiş olan ve Fransız ordusu -
nun en iri f ırkalanm teşkil eden 
kuvvetlerin yerine ikame etmek ü. 
zere buralardan asker ifrazına da 
muktedir deği1dir. 

Fransaya göndermiş olduğu 
heyeti seferiyesini kaybetmiş ve 
kendi memleketinin istilaya uğ" 
raması tehlikesine maruz bulunan 
İn~iltereye gelince, o da Mısır, 
Filistin ve Sudanda taha!}~Üt et
miş, olan ukerlerini geri alamı • 
yacağı gibi deniz kuvvetlerinin 
tevzii işinde de tadilat yapamu. 
Bütün bunlar, hakiki Atman • 
İtalyan tesanüdünün ilk manalı 
vakıalarıdır. İtalya..-ıın Avrupa 
kuvvetleri çerçevesinde ve har • 
bin mukadderatı dnhiline giren 
rolü, harp meydanı haricinde Ak· 
denizde bu bir mityon üç yil:: bin 
kişinin ve mühim Fransız - 1ngi· 
liz deniz kuvvetlerinin atıl bir 
halde l:almasile ke:ıdint göster • 

Roma.. 81 (A· A·) - H&vıa , .. 
jansmdan: 

Ecnebi müşahitler, Belçika 1'~: 
lmm teslimiyetinden sonra ı~ 
yan matbuatmdakl dedllı:odulal1" 
§iddetini artttrm.13 olduğunu. f., 
vJ.stlerln bu teslimiyeti heba.ne-~ 
tiha.z ederek İngiltere ve Fr~ 
aleyhlnde ithamlarda bulunduJd& 
rnu söylemektedirler. 

Vaka.yi hakkında mntalcal~ 
serdeden gazete muharrirleri, Jc 

61
, 

LC'opoldUn harcketinl muhik ~ 
termeğe çalr~akta ve bu baP )' 
mes'uliyet! mlltteti.klerc atret~e 0 
tedirler· Bu muharrirlerin fü;ant~A' 
kadar ~iddetlidir ki ecnebi rııU~, 
bitler bu lisanı İtalyan efkiU1 v 
mum.iyeslni tesir altında bıraltıl1 

11
, 

için kullanılmakta olduğu xnuuıe , 
smı scrdetmektedirler- F&§l!t ~ 
zeteler, İngilizlerle Fra.nsısl bil• 
bilhassa bombardnnanlarla pelt ıırt"f 
yük hasarlar ika elm.iş oldukl 1, 
ve bu yüzden kral LeopoldUn ~ 
lim olmak mecburiyetinde k ~ 
olduğunu yn7.Dlnktadırlar· ttal~ ı 
gazeteleri, Belçikanm haldld fil~ 
tearrızlarmm Fransa ile tngilt ,.1' 
olduğunu ve Almanyanm aııceıı ıııJ 
bir hlıni vaziyetinde bulwıdU~ 
yazmaktadırlar· 

=============~ mektedir." . ifl 
Giornale D'İtalya gazeteı;:;el' 

direktörü, bütün bu netleete ~ 
Fransanın kendisine itap etsl'f". 
lizımgelmemekte otduğwıU 
maktadır. • 

" Zira İtalyada olup bl~ 
lan fCYler, mnttefMer iiô' 
Venayda ttalyanm ---~ 
kip edilııUJ olan lhancıtin ~ <fi 
bin arifesine kadar Pati• ır.tıf 
Londra tarafından Roınaya ;.et· 
takip ~ünit olaıı ~ 
ceald~ 

1 
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Şinıaldeki ordunu-n 5 Ya;!an:MUZAFFEl!ESEN 

1 n g • ı· ı tere ve na k ı · ' Damat Ali paşa evvela ucı.-:w., 
........... 1 ne sonra soluna gurur ve ihtlıatnlt 

ıelAm vererek Kubbei hii:nayuna 
ıirdi ve sedirin ba§ lı.öıedn.Je 

cı :ı~ kaz:ınbrın hl.m'lanmail 
tıtcr bitmez içeriye heber •erdi. 
Daf"\3d Ali pap C{ilenk emit 
~nli: 

P:J.mnnn 
a,&hDBae: 
ta' Poırta n teltraf umum mOdUr1U· 
lttııı~tafmdan htanbul radyosunun 1§ 
~~te açılması hakkmda hazırlanan 
lctıe~ t'adyo ldareılle birlikte Bqve_ 

Otr devroıunm~tur. 
leı-t eıı<Uğlml.ae göre, eaulı tetkik -
~ lauııat eden bu proje, latanbul 
tlıU llndan çok lsWade edilebUece · 
~ bu l§lıı kolaylıkla tatbik olu· 
ııı !.e 1 göstermekte oldu~ndıın ye. 
lıılicıı.ı§kll olunan ve radyo ve turizm 
1ıııııı;IUkıerını lhttva eden mııtbuııt 
ltt1ıı lllUdUrlUğfl tarafından yakmda 

• ~ geçileceği anlqılmaktadır. 
ıı. i . kan blalklet mllsalmkalan
ltep -~~.ak eden 18 ki,lden mürek
rj~l Urk ekipi Besarabya vapu· 
tir. t bu sabah şehrimize gelmiş· 

~ltılıttı.at VekW HllarıU Çakır bu sa 
~ ekapreaıe Ankamdan geımı, ve 
bı; ıı:ı ca. Bostancıdaki evine giderek 
~at Oddet h.tlrahatten sonra tatanbul 

\ret:1- reçrnııur. 
''brı~' burada bllhuım SUmerbıınk 
l~C.!(ları hakkında tctk.Jkııtta bu _ 
,tır. 

lıtfı. Yl ınUeaaeaelerindekJ tşçllertn 
~ tauıınden tatısna81 hakkındaki 
~ ~tblk edilmektedir. 
~~lrden en çok istifade eden 
~l:alc ler mensucat fabrtkalandır. 

~ert hususı mUesaeselerde puar 
11 ~lcdl Ç&Il§tınıan ameleye tstedikle
~~ hatta içinde izln verilerek 
~1' lemin olunacaktır. 
~ ~ CUJnartesı günleri de, diğer 
~bl sekiz aaat me!3.lye tabi 
•t> ~. 
~ ~ta resimlerine yapılan zam. 
~. 'l1aıı itibaren tatblk edilecek· 
>1ııci, k e\'Takm damga remınleri 
~ .. hl eıu rıJsbetınde artıruıtrr. 

~. leu teatnııer de yüzde on artmı~· 
~~Ge :~ ve halkın dııha oamil bir 
b:' n. lkadar olduğu bir kmm ev. 
~ .,_::trrı~ak pul mlkt&rlırma 
• lıır hl&tnııtır. • 

~tf.\14lt kıınn maddelerin yeniden 
l'ıba~~nı.i.ne tAbl tutulmuı ve 
h~ h trı da vergilerinin arttı
(a""llla.ııı ILkktndakl kanunun be
' ita~ vennelt için tayin ettiği 

' bltrzıı. ınllbtet bu sabah eaat 
1 .\itıt 'il Ur. 
ı~ ~r memurlar bcyaıinamc
~ cıl!lt;uı fonnaııteye uygun o
~ ~ it ıfnu tetkik ederek bu 
'll~ b ibaren dükkanlarda kon
d ~, "1ıyaeaklardır· 
~~~' 1~nhı bUtlln fakllltelerin
~ hııtlhanıanna bu sabah 

~~el el 
cı.~ Ya 1~9 hntihanlan 4 bazi
t\) ll:ııı~Jf acaıctu-. Bu imtihanlar
ta.,.'celr, ~ olanlar derhal bildl
~t edil il derslerin gUnlerl 
' '"' ~ret ikinci kısmı imtl· 
uı~at lanacaktJr. 
~ llh;e Içt:imaJ muaven~t ve
ba:.~ btr at ın~dUrlUklerino gön
~~rıeı t&ıniınde hastalara ve 
~~!ara ere nıUracaat eden va
~~ bil11aılklne muamele e.-
1\ ltııl'lerd dlnnısttr. Bilhassa u
lıı ltotaylık en gelmiş olan haatala
' ti~dllfıı uf ÖSlerilmestnin 1Uzum
'ıııı1ı:ıı.j'jllt lrru ~e edihnektedir· 
1~ l'eYe ~ 1.leellısl muvazene! u
~I'\ hııtçeıert AhJJ bazı vekAleUerln 
'tıı. o~ fevkne Yekdnu 109.922.000 
~~d.~t lcaıı •ilde tahsisat verilme. 
1~ ııı"""" ~,.. uııu kabuJ eyteml~Ur. 
~'".:tııı_ltıt tı lnUhteut memlekeUer· 
~' baaı ca.ret ve kllrtng anıa.o
tııiııı' hak anl&flnaJarda tadilat 
lı~. 1 lcıııct rn 'kuıda kaııun llyUıala.. 
• ~ llzakereıert yapılnuf. 

~:_~~ Aınerikalılann bir 
~ı..::!'<llıı A gelenlerle blrlik
~e b;e mertkan Ekspart şl
~ l~ımlekctıerine dönmeğe 

bııhb ardır. Bunlann mlkta 
b llftur. n 

~ı~ 
~~~ ye Holandadaki 
l'tt,ı~ıze dair resmi 
\· ~ııl( t beklenmelidir 
t~41 Cll'ct, 30 

~Ot~ etı ııoı ( A.A.) - llıırlcl:re 
''~ taıebe anda ''e DeJçika'lakl 
~aı'\ itin ~I hakkında malOmat 
~t eti >•p tap eden bntün te,eb
t.ı GQe k dnıı,tır. Talehemlze dair 
~llrrı.ı, de:ı ar hle bir fena haber 

~"e~-;ı F ldir, Belçlkada kaJnnla
tı • ~~~n'\anın muhteıır şehir. 

lıı. it lalını ını, oıcıukıan anlaşılan 
·~ eri m Hi -
b lle~re .. ıı 11 mnı alınır alın. 
"'""'· '' Cf'ck il r "111tı,.ı • 

t t:ı rn'"mh ,ı.,n 'lcllrse ıel· 
1 l r 1J,,,.,. itli 

hıı• ~ r <·t111mlyerek 
rıı.. ''" ıo ı ı ı ·• ır ~ ııı •Ilı olunmaııı U\. 

b . aş 1 an' d 1 ==: ~!~~~~;. sl~~~~-:ı~en~:~ {ı-R-----------~ meli Kuaskerleri, defterdar, Re· . , om en Puofrol islilküttap. kitapçı efendiler yer-
lerine giderek oturdular. 

- M:ırlem ki herf(y hazır " 
Leşlı.cıislfun itaat bzercdir. bia 
ver:n yemeklerini ycainler. 

Kolketllüdası ağa clı§&n çıktı 
ve elbi.esinin eteğile Yeniçerile
re itaat verdi. Ortalar kottular, 
her orta kendisine mahsus Jr.a• 
zanlan aldı ve s:ıray avlusunda 
neşeli bir yemek başladı. 

izer'de Alrrıan ileri mmtakalarınd!t. Aıil;i·~ı~~~~:::~::~ 
U resinde Yeniçeri kullarımıza uıu· 

ha re keti• d u rd u r u 1 d u k felcrini dağlttıktnn sonra Serhad· 

S.. 1 te d b ı· r '· di islanda itaatsizlik einareleri • göstermeğe başlayan Venedikli 
yi tedip etmek azmile Allahın 

Yeniçeriler dı~arıda yemek 
yerlerken Veznedarbap, Hayme 
mehter başısı ellerinde bir to· 
ae akça ile gelip Sadrbaıı:un ö• 
nüne koydular bunlan elleri meııt 
§in keselerle dolu veznedarlar ve 
Hayme mehterleri takip etti. 
Bu sırada Reisülkitabefendi. Bafo 
da§ kurduğu yerde dizine daya• 
dığı mühreli bfr k!ğıt üeriM 
ulCtfe tevziine müsaade edilmes1 
ricasile Padişaha bir telhis yazı'" 
yordu. Yazı bitince reis Damat 
Ali paşad3.n milhiiril istedi. Fıp 
mühürü verdi. Reis kltıtlan 
mühürledikten sonra mühürll 
Sadrazama iade etti. Ali pqa 
mühilrU öperek koynuna yerle,• 
tireli. 

izer kanahnın t.aşırıhnasından hasıl 
olan seller Müttef ıklerin hatlarını 

muhafaza ediyor 
Pariı, 31 (A.A.) - Askeri ı :yet etratmda fa malCmatı nrrnı,tlr. 

mahafilde dün akıam ıu beyanat- ''Fransuı _ 1.ngWz kıtaıan Flandr• 
ta bulunuluyordu: de ekseri noktalarda ve eııcUmle bU • 

Fransız ve İngiliz ordularmm tUn Yser ceplıcsiode Alman ileri ha • 
Flandrcs'deki vaziyetleri ciddi " rekctlnl durdurmuşlardır. 
naziktir. Fakat Alman propacran· Başka yerlerde bu kıtalar her adım 
d b '"t•• d.. . 0 da muharebe ederek yavq yavq çe 
asm~n ~ -~n ~nyay.~ ı!1a?dır - kllmlştlr .EzeOmle tepelerde b!lyl; 

~ak. ıstedigı gekilde umıtsız de· olmuştur. Buralarda Almanlar caaaeı 
ğıldır · · tepesini aldıktan aonra general Prt • 
. Fransız yliksek kumandanlığı ouxnun kumandalmdakJ ordunun de 
de temasta bulunmakta olan bir nıze dofrU ricatlıı1 kesmek 1Çin diğer 
zat, dün §U beyanatta bulunmuı· tepeleri zapta tC§ebbl\a etmektedirler. 
tur: Lille mmt.akamıı terkeden bu ordll 
''-Bugünkü (30 mayıs) Alman çetin muharebeler bahamıa yavq 7L 

tebliği, yıınlı§larla doludur. Ami' vaş DUnkerk mtıstahkem kampı fit!· 
rallik dairesi, DUnkerk açıc- kametinde ytıkııetmektedlr. Kampın 
larındaki harekat hakkında bir batı, cenup - batı ve fimııt bab Y1lS. 
rapor hazırlamaktadır. Bu rapor ten boyunca 118VkedUcn llUlarm te• -
müttefiklerin uğramrı olduk!~ Ut ettiği teyezanlar glmdJ eolc mU111-
zayiatın niabeten çok hafif oldu- str olmaktadır." 
ğunu gösterecek ve hava kuvvet- KITAi.ARIN SEVKİNE llAŞLANDI 
terinin harp gemilerine mutlak Almanlar bu mmtakada TOO bin. 
surette hikim olduğu iddiaaını lnı;-lllz ve ~aıwalar 1M 270 lıln M • 
tckzib edecektir. kerle harbetmektedlrler. MUttefikler 

adet Dokaıımı cepheyi daraltmak su.. 
Diğer taraftan asltert mahafil· retlle telA!lye çatı§maktadlrlar. 

birkaç gündenberi suya batml . Sahile çekilml§ olan mUttefJk lata· 
mış olan mıntakalann timdi aza ıar peyderpey npurlara lrkAp edil• • 
mt sahaya vasıl olmuı olduğunu rek tngiıtereye ıevkolunmaktadırlar. 
ve bu sahanın Graylllnea'den Donanma n ·tayyareler bu lrklp 1§1-
Sanit • Omer'e ~ Nieuport'tan ne Yanıım etııielttedirler. mr k.ıanfl 
Ypus'e kadar imtidat etmekte kıtaat tıJllJ.tueye •uıl olmuıtur. 
bulunduğunu ehemmiyetle kay • İngiliz ıeferi kuvvetlerinliı 
detmektedirler. başlıca Uılerinin Mant denirinde 

Ypea vadiıi 3 ili 4 kilometre bulunmadığı ve binaenaleyh tngt· 
genişliğinde ıular tan.lmdan liz kuvvetlerinin oldukça mUhim 
istil! edilmi§tir. miktarda malzeme kaybetmiş oı· 

Lille mıntakaaında bulunmakta malanna rağmen baılıca depola· 
olan general Prloux'nun ordusu. rınm Alrnanlann eline geçmedi· 
muharebe etmek suretile kendi · ği kaydedilmektedir. 
sine Diln.kerk'e doğru j"Ol aç • Almanlar, çarpıtarak sahile 
"!a~taclır. Bu ordu, Alman tuyi· doğru çekilen mütttfiklerln ricat 
kinı parçalamak üzere gerisinde hattının yanlanru blınayo edoo 
mukavemet merkezleri bırakmak- lngil.U:, Franau mevrilerini elle· 
tadır. rine geçirememi§lerdir. Hiç bir 

HAVA: MUHAREBELERi 

Londra, 31 (A.A.) - RC9men 
bildiriliyor: 

İngiliz hava filoları, 20 avcı 
tayyaresile birlikte seyir eden 24 
Alman bombardıman tayyaretile 
bir çarpıımaya tutuJmu§tur. tn
giliz hava kuvvetleri, 9 bombar
dıman ve bir avcı tayyaresi dil • 
9Urmil§lerdir. İngilia hava kUY • 
vetleri hiç bir raylat vermemif· 
lerdlr. 

Narvik mmtakaaında, 27 Te 
28 mayıı glinlerinde, İngiliz mu
harebe tayyareleri, 13 Alman 
tayyaresi düşilrmutlerdir. 

• • • 
J>&rll, S1 - Flaııdre muharebesi 

devam etllyor, Almaıı tebllgi mUtte. 
tikin ordusunu mabvedilınt, göster • 
mellne rağmen mtıtteflkler, dU,ınanm 
aded ve mekaolk taiklyetlne karp 
mUthlş blr enerJl ne harp ediyorlar. 
Almanlar Poperen hattını yaram&IDJf 
ıaraır. 

General Prlouxnuıı ordueu parlak 
bir muharebeden 10nra evvelA Lyellı 
ıtmallnde, sonra da daha olmalde 
lcumaııdanlığm kendiaine tayin etml§ 
olduğu battı tutmu~lur. Bu hat aahlle 
yakındır. l.r.cr kanalınm t.qınlmaıım· 
dan haeı1 olan aeller, mUtte.tlkJn hat· 
larmı ve Dunkcrk mUstnhkcm ordu • 
(lhmı muhafaza' ediyor. Bu Miler 
Yta'Undeıı Alman piyadelerinden bq • 
ka Alman tanıdan da ilerlemekte zor 
luk çeklyorlar. Dunkcrk yolu lle mQt. 
tetlkln aakerıertne enak ve mnhlm -
mat yetlşUnımcsı mükemmel prtıar 
altında cereyan ediyor. Bu parlak 
mukavemetin neUceeJ ,u oldu: Al • 
aıanıar birkaç lng111z ve Franm tır. 
luıama karşı ıo zırhlı, 3 moUSrlll fır_ 
ka ile tbha birçok fırkal.4r ııevklne 
mecbur knlmışhrdır. DOşmanm, bu 
ınekanllt OstU:ıllllt{lne rafmen zayi • . 
•tr pek muaı:zamdır. 

Lf)te ~ehrlnde b•ııı eden iki P'ran· 
M hrkaaı, Atmantarta e{ddettl dtım • 
dar muharebelcı1 yap11.rak 'Ounkerlc 
mmtakıı.ama vaın'I otmU§tur. ııott. _ 
tik kUV\-etıerın rleat ve naıcıı deYam 
edf~. 

Fransız OJ3nsı rllln g~ce yansı vaat. 

Fransız krtau teılim olmamrıtır. 
Almanlann Somme'de bir Fran 

su taaruzunu pU.kUrttükleri bak
landaki iddialan uılaızdır. Fran· 
aırlar, Abbeville'in centrbundaki 
mıntakayı istirdat etmiılerdir. 

TAYYARE FAALIYEtt 
Müttefikler dUn yi1ze yakın 

tayyare dil.§ilrmü§lerdir. Alman 
tayyareleri de faaliyettedir. Bir 
hastahane gemisi bombalanmıı· 
tır. Norveçte de iki tn.gilb hasta· 
hane gemisinin batırıldığı bildi· 
riliyor. 

FRANSIZ TEBLICI 
Dilnkü Fransız tebliği ıudur: 
"Şimal kıtalan kumandanlık 

tarafından kararlaştırılan harekl· 
tın icrasına fasılasız muharebeler 
ortasında ve tam bir intizam i · 
çinde devam etmektedirler. 

Som (Somme) cephesinin bil· 
yük bir kısmı üzerinde müsait 
muharebeler cereyan etmektedir. 

En (Aisne) Ü1:erinde ve doğu 
cephesinde vaziyet değitmeiniı· 
tir.'' 

INGILIZ TEBLICI 

İngiliz bahriye nerareti de ıu 
tebliği ne,tettniştir: 

"Kraliyet donanması, düşma · 
nın ağıt' tazyiki altında Fransız 
ve BelçikM-Sahilleri civannda ha 
rekatta bulunan tngillz ve Fran· 
sız kara kuvvetlerine mlimkiln 
olan bütün yardımı ve mtnahere
ti yapinaktadrr. 

Kıtaatı atqile ıetrctmekte 
ve dü,manın harekltma mani 
olmakta olan harp gemileri ileri 
Alınan kuvvetlerine çok bliyUk 
zayiat verdirmekttdlr. 

Yaralılar ve diğer latalardan 
bir çoktan oimdiden tahliye edil' 
mit ve halen emniyet altında bu · 
lunmaktadır. Bilhaı~ diltman 
tayyarelerinin tiddetli muhalcle· 
ti karıısında cereyan eden bu 
hareklt gece n gt\ndl1s faıılaaıs 
bir surette, ıofukkanhlıkla ve a· 
simle yapılmaktadır. 

Alman baıkumandanlıaı, deni.ı 

Şu .. phel ı· evlerde izin ve inayetile sefere azimeti
miz mukarrerdir. Venedikli son 
senelerde yine işi azıttı. Bosna 

araştırn1alar ve Hersek valid Köprlilil zade 
Numan pa~ batkaldıran Kara· 

1 
dağlıları tedip ederken Karadağ 

Yapı ıyor beyi ile asilerden bir tasımı ve· 
ned.iklinin elinde olan Dalınaçya 
sahillerine ınğındılar Ven edik 
Yalyözil vaııtasiyle bunların ta· BDlrreJ, 'o ( A.A.) - Don fnti

şıır eden bir polis nlzamnıımcsi, 
yalan haberler yayaıı veya noman· 
ya tarafından ittihaz olunıın poli. 
tik \'eya a5keı1 tedbir hakkında 
muahıızede bulunmaldıı ilham edl_ 
len her ,absı bir •ydan iki sene
ye kadar varablleıı hııpls cezasına 
mahk6m tutmaktadır. 

Yeni nizamname bugOnden IU· 
baren mevkii merlyete giriyor ve 
hilAfına hareket edecek olanlar 
Hkert mahkeme huzuruna ııevke. 
dileceklerdlr. 

Petrol mınlakll•nnda alındılı 
d~n aabah bildlrllen emniyet ted_ 
bırJerJnfıı tatbikatından olarak, 
yarından itibaren bu mıntakaalrda 
buJunan şilphelf evlerde pollsçe t•
harrlyat yapılaca~ bildirilmekle· 
dlr. Yine aynı mıntakalordan ge. 
cen bütün trenlerle demlryoJu b. 
taııyonları da pollı nezareti altın

dı bulundurulacaktır. 
Otomobille !'ieyahat edenlerin 

husuııl hır mOuadenıımelerl olıı· 
cak, bu mıntakıılarda ikamet eden 
bütün yabancılar, ikamet tezkerele. 
rint tecdit ettireceklerdir. 3 haıt
nna kadar tecdltlert reddolunan 
etncbiler memleketi terkedecckler
dlr. TerketmedfkJerl takdirde ta 
başşüt kamplarına nakledilecekler: 
dir. 

italyadaki 
Mısırlılar 

Mısır hokometinin 
emrile memleket
lerine dönüyorlar 
Kahire, 31 (a. a.) - Mısır hU. 

kQmetl ltalyada bulunan Mısır· 
Wan Mısıra dönmeğe davet eyle 
miştir. 
Şimdild ahval dolayıslyle par. 

llmentonun haziran başlanğı· 
cında hitam bulacak olan içti 
ma devresi temdid edilmiştir. 

Yine ayni sebebden dolayı kral 
ile hUkftmet erklnı bu sene yaz 
meVldmin.i geçirmek Uzere Isken 
d~rf yeye gitmiyeceklerdir. 

Bir emirname ile Mısırın bU
tUn idarl mıntakalannda askeri 
mahkemeler te§kil edilmiştir. 

rafı devlete teslimini istedik. Ve
ncdikli uygun cevap vermedi. 
Venediğin kalyonları bugün Ak" 
denizde dolaşarak rastgeldikleri 
Osmanlı gemilerini zabt ve için· 
dekileri esir ettikleri için ara sıra 
aahillerlmizin zayıf ve mildafasız 
yerlerine Ilgar ile yağma ve Ta· 
lan etmekten hali kalmamakta· 
dır. Şevketli hUnkarımız bu gibi 
ahvalden çok ıztırap üzeredir, 
geceleri UY.kusa zail oldu. Bu hu· 
susta tedbir alınması emrilennan 
eyledi. 

Orduyu hilmayun Edirnede top 
landı. Teraane her işini bitirdi, 
120 aefınedcn terekküp eden do
rta..'lma Kapudan paşamız ''Canını 
Hoca Mehmet pa§a'' kumanda· 
ımda ilk milaait rUzgarla hareket 
edecek. Böyle bir günde yıllardır 
Devletilliyycmizin mın ve nime· 
tile perverde elan b!zlere düşen 
ve layık olan budur ki gece ve 
gündiU letkUri istAmın nusrat ve 
muvaffakıyeti için dua ile meı· 
ıu1 olalar ••• 

Sadrbam sözlerini bitirmiıti 
· kl Sakabap ve maiyeti içeri gir
diler. Meşin yelekler ve dört peı
ll entariler giymiı olan clı1aruı 
ellerinde gUmilş tepsiler içerisin· 
de gUmilt taslarda bulunan buz· 
lu ve mUmessek 1erbcti kubbe at· 
tında bulunanlara Sakabaşı birer 
birer ikram etti. Sakabaşı gUmll1 
kıyeyi sağ elinin avucu içeri· 
sinde tutuyor, şerbeti ve • 
receği ratın &ıünde bir dizini ye· 
re koyarak, diğer bacağını kaim 
bir zaviye teklinde koyuvererek 
dizç51cüyor, aol elini kalbinin u· 
rerine koyuyor ve ıerbeti ıunu· 
yordu. 

Bu sırada eski Divanhane ö
nilnde gilzel sesli hafızlar gilrül 
giirül Kuran okuyorlar: 

- lnna Fetahna leke fethen 
mü bina. 
Sakabaşı ve beraberlerindeki aa· 

katar dışarıya çıkar cıkmaz içeriye 
Mansur ağa girdi. Elinde gilmilş 
bir tepsi ve içerisinde akide teke
ri vardır. Bu da kubbe altında 
bulunanlara akide ıckerini da· 
ğıttı. 

Reisülkitapefendi ellerinJ biri• 
birine vurdu; Kapıcılar ked\Qda• 
sı içeriye girdi: 

1 - O buyurun devletlim.. 
Reiaülkitabefendi: • 
- Sahibi devlet efındimis Ye• 

'niçeri kullarına ul<Uclerinln vcrU.· 
meaini Şevketli Hüneinmu n..
dinle iltimas eder bir telhla yudı 
lar tez arz birle iradeeini bdlr" 
ıaJ eyliye siz. 

Ulılfe keselerinin tqmmuı 
bitti. Bir kesesi Damat Ali pap 
önilnde akC"atahtası üzerine d8k11· 
lilp sayıld;, Hayme mehterbqm 
çil çil glimü1 akçaları birer birer 
vezirlere, kaza:kerlere, dcfttrdar 
tara gösterdi; sonra yine keseet 
ne kyup mühürledi. 

Bu sırada iradenin çzktıfım 
haber veren mehter nıruldu. ç.. 
vuşağa iradeyi getiren JCapuc:u
lar k'edıUda• Babu..a.de· 1le 
yassı taşın üaerinde lati.kbal. etti. 
Kapıcılar kethüdası kapıdan içe· 
riyo &irerek Padi§llhm fermanım 
apnp ba1ına koyduktan IOftfa 
Damat Ali pataya tealiı::ı etti. 
Paşa da iradeyi öperek bapna 
koydu sonra üzerin~ kırmıa 
mlihürü kaldırdı ve hattıh6maf1( • 
nu Reitlilkitaba okuttu: 

"Benim vezirim, 
Yeniçeri kullanmın sa~ 

den memnunum. arzcdilen esame 
defteri üzerinden ulnfclcrini ftd~ 
ni%." 

Damat Ali pap Mulızfr ..... 
ya i~ret etti : 

- Git kullanmıza bal bama• 
~u haber ver. 

Esasen bütün teferrllatı De 
malCim olan bu emrin ne IUfttle 
geçtiğini bilen Yeniçeri ağası ile 
Kul kethüdası kapı iSnünde dio
lemekte olduğundan derhal tçert· 
ye girerek Sadrbamın eteğini 
öptliler. Ruz:nameci efendi kapt" 
ya yaktaıarak elindeki tevai def• 
terini okı.unağa batladı. 

İşte bu sıradadır 1ri orta kapı 
önUnde birikmit olan bqçawı 
kU~liyatın okumağa başladı.. 

Bölükbaılan birer birer gelip 
keaelerl aldı .. 

O devrin tarihinde bu akide 
şekerinin manası çok büyüktür. 
Bu bir tepsi şeker Yeniçeri orta
lannın hUınilhaline del!let eder • 
Ortalar bug~ ıtıyan ctmiyecek, 
kazan kaldınnayacak, dağıtılan Merasim bitti. Kubbe altında 
ul<Ucler kabul edilecek demek- bulunan vezirler vo erkln bireıe 
tir. birer etek öpc~ek çekildi •• Biru 

İçeride ıeker dağıtılırken o aa· nvel çın çın uzun akialerle in
bah saray mutfağında baztrtan· leyen avlularda timdi derin bir 

kuvvetlerimize ve bu kuvvetlerin mış olan çorba, pilav, rerde ve sessizlik var. 
himaye ettiği nakliye vapurlanna kafi miktarda fodla BabUssaade Kapıcıbaşı tekrar görllndU 'ft 
ço~ ağır zayiat verdirdiğini iddia önilnde kalaylı kazanlar içerisin· haber verdi: 
edıyor. Mutat olduğu vechile bu de yere konmuştur. Kolkethilda· (Devama ftl')' 
i~di~lar h:ı~ikate asla uygun de· n-• __________ ,_._._

19 
_________ ... 

ğıldir. Hakıkat gudur ki, bu ka· 
dar. mühim ve geniş harekAt hiç 
zayıat vermeden yapılaı.~1ayaca • 
ğından, Grafton, Grenade ve 
Walkeful destroycrlerile az mık· 
tarda muavin gemi kaybedilmit· 
tir. Nakliye vapurlarından yalnız 
689 tonluk küçUk Abukir vapuru 
batmıştır. 

Biltiln bu harek!ta iıtirak e· 
denlerin· kuvvei maneViyd"ri her 
tUrlil sltayiıin Uıtilndedir. 

Haekata devam ecHlmektedid." 

Seçn1e fıkıratar 
Keçi gönderirdi ı kadar itiharda olduğunu bilıeydl, 

. her halde cins bir Malta keçisi 
AbdUrrahman paşa, Adliye na gönderirdi... Cevabuu verir. 

zırı olunca, Selanik valisi Ha$8n • A 

Fehmi Pa§a, tebrik için İstanbul N euzubıllah 
da akrab:ısmclan bir genci gön - Aksak Timur Nasrettin Hoca 
dermiş. ile lir gün konu~urken: 

Abdilrrahman Paşa, böyle bir - Hocafcndi, demiJ, Abbaat 
genç adamın gönderilmesini tah· halifelerinin adları :Muta~l· 

Be l• 3n (AA ) D N kir addederek: lfill, Azidibillah, Mutesenıbilllh r ın, v •• - • • B. 
Ajansı, dü.'1kil çar§amba günü - Hasan Feh:ni Pa§3, bu ka· gibi §eylerdi. Aca~a ben dUnyaya 
birinci Fransız ordusu kumandıt dar arkada~ kıthgına mı uğramış o zamana gelseydım, benim adım 
nr general Prioux ile diğer bir k!• nezdlme gönderecek sakallı ne olurdu? . . 
çok yüksek rütbeli subaylarını bır a~ bulamamıt?, Nasr~t.tin HC'Ca dlif~en: 
Fransrz Flanderlerindeki Casae· Deyınce reki gen~. . • - Sızın. a•.hnu Newmbillih 0 · 
lin doğusunda Steenvoorde ;-a· - Sakalın :lotdı aiımzdt' 1,,:: j lım1ıl, dt"f'l'lı,. 

kınında esir edildiklerini !ıitdir- ----··-------·---------... ---• mektedir. 



4 - SON DAKİKA - 31 M_A_Y_ıs_19_4_o_c_u_M_A _____ ____________ ___,_ ........ ....._ _____ _ 

TABtt DEGtL Mt 1' A ! 
- tk1 p:ıpağanmız mı \'ar! 
- E\·et biri benim, öt.ekl kanınm·" 
- Aralarında. konuşurlar mı! 

- Hayır, bcnlınld hl~ ağmu açmaz ..• 

'·' L ·-
... /, 

@@/ 
' <O> () 

(J 

MESLEK AŞKI 
Göz doktoru - Şimdi de şmıu koyunu% bakayım 
Şlfre çöıiieU!lü - Cenubu prki istika.metinde bombal'dnnan ta~'&.. 

releri ve mot.örlü kıtalar ihraç ... 

l 

ista.,bul Defterdarlığından 
43 Andon Berber 
44 Pol çanta tamircisi 
45 Hakkı Helvacı 
46 Sokrat lste!anald 

Lokantacı 

•7 Atnaş KUrkçü 
48 Adolf lokantacı 
49 Raol Vasi Avizeci 
30 Hllseyin Rahim ter:r.i 
51 Melik Kertcep terzi 
152 llya oğlu Yani lokanta 
~ 

53 Ragrb Atahan koltukçu :s• Pavlo Yana.pulos sebT.eci 
55 Kemal Avlar Justracı 
56 Osep marangoz 
57 Hasan Galip meyhaneci 
58 Nadire Çu.ka bilet bayii 
59 Glllrzar terzi 
60 Ahmet Şirin kahveci 
61 •• " ., 
62 09eP marangoz 
63 Tahir köm.Urcü 
64 M· Alis Pansiyoncu 
65 Utfi Sunal' bakkal 

66 Dimitri Piliço ııobacı 
67 Anna ve Koço tUtün1 

kuru kah~ 
68 Yani Kokaz lustracı 
69 Meline ve Ri!Bt Be1drof 
lO ~~11ds Şinnr terzi 

71 Vedat Biten fotoğrafçı 
72 B11nyamin Güngören 

yn.ğ, yumurtacı 
73 lstavri ttya eleıktrik. 

malzemesi 
74 Mehmet sandıkçı 
75 Agob saat tamlrci1!!i 
76 Mchmtıt Suat marangoz 
77 •• ,. ,. 
78 Piri.n.s Poter boyacı 
79 Sara Ma.rko terzi 
80 Hn.yik Aram çan~ 
81 Emllyos A~ 
82 Kemal Demir Sobacı, 

demirci 
83 Ha.rila.os manifaturacı 
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Boğazkesen 117 
Acara 5-1 

1stiklll 435/1-1 
Acara 5 
Se! er bost.a.n 1 
Linardi 3-1 
lstiklll 459/ 2 
Ahududu 9 

Altı patlar 28 
Yeniç3.111 35/ 1 
!stiklll 175 
Hava 6 
Tarlabqı 4 
1stiklll 205 
Ağahamam 52 
Ahududu 14 
Ahududu 14 
Ha.va 6 
Alyon 5/1 

213/ 1 
451-453-3 

Bahçeli hamam 4 / 2 
B- parmak kapı 7/ 1 

Ahududu 29/ 1 
!stiklll c. 145 

1ırtiklll Caddesi fi 
Şehit Muhtu '18/2 
Hatmun Galip 19/ 3 

lstiklA.l 123 
B· Parmakkapı H / 1 

Çukurçeşme 13 

Boğazkeıııen 108 
Boğuk05en 132 
T ozkoparo.n 27/ .21 
Tozkoparan 27 / 21 
Şimal 4: 

24-0-00 
9600 
90.00 

225.55 

300.00 
450-00 
96-00 
545.00 

150.00 
240·00 

45.00 
12.00 

750-00 
135-00 
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3.97 
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«>/ 15 

o.oo ,, 3/ 39 
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o.oo , . 21 / 43 
3-24 938 2/ 69 
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o.oo " 40 / 19 
o.oo ,, 35 / 48 
1-12 ., 24/ 95 

0.91 •• 24/ 60 
0-06 
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24/79 
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" 

24/ 47 
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18/ 32 
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o.oo 
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2/ 11 

o.oo ,, 5/ 39 
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10-84 937 38/ 5 
o.oo 937 7/ 19 ve şube 

temyizi 
o.oo 
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2/ 57 

o.oo .. 2/ 61 
o.oo 938 7/ 9 

o.oo •• 4 / 40 ve ~uve 
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11°39 ,, 36/ 49 

1·07 ,, 24/ 101 

360.00 90.00 18.00 10.80 .. 1162 
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84-00 1.01 1.42 o.oo 937 20 / 89 
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180-00 26·38 5·%8 o.oo 937 42/ 10 
96.QO 32-67 6-53 0-00 938 40/ 29 

ı:so.oo 12.86 14.51 o.oo 937 37 / 13 
Kıble 24/ 3 
Kaza.ncıba.şı Pürtelig 
Güneşli 53 / 55 , 
Yemenici 27 

13 240-00 84.00 16·80 0.00 938 2/31 

İstiklil 295 

" llT/ 1 

31-7-939 Tr· ve 891 No. lu Komisyon kara.rile ~ube şefli. 
ğinin temyiz lAyilıam 

28·11 .939 Tr. ve 2304 No· lu Komiilyon kararile 180 lira 
kazan~ ve S6 lira buhran vergileri aynen tasdik 
edilm~r. 

23-11-939 Tr· ve 2191 No. hı komilıyon kararile şube 
şefliğinin temyu llyiha.aı komi8yon karan üzeri
ne 35 lira 17 kuruş kaza.ne; 7 lira 3 kunıo buhran 
vergileri tadilen tasdik edildi. 

Galatasaray - maliye aubesl mükelleflerinden yukarda edı ve ilµ Ucaretgı\h adresi yaz;ılr şahıslar terki ticaretle yeni adretılerini 
bildirmemiş ve tebellnğa ealAhiyetli bir 1tiiruıe gö.!termemi3 ve yApılan araştırmada da bulunamamış olduklarmdan hizalannda göste
rilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerini ve zaınlarmı havi ihbama.melerin biuat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır· Ktt~·
fiyet 3692 sa;,Iı kanumın 10..11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek ü1.ere illn olunur. ( 4547) 

ıstanbul Defterdarı ığı ndan 
-
Şıra No. Mükellefin adı Mahalle · Sokak No. 

1 Taki oğ. Nebi H. A. Yenicami avlusu 67 
2 M. Marya .. Küçük Yıldıı H. 
3 M. HulQsi ve Omer ,. Tahmisönü 87 
4 M. HulQsi ,, ., ,, .. 
5 Tahir Ehrencami ,, ,, 52 
6 Musa Ktlzım ve A"vııi Süruri Molata~ Han 8 
7 ,, ,, " .. 
8 Mordahay Mariko Roso ,, Aralık sokak l 1 
9 Omer Lutfi Kasap H. A. Tahmisönü C. 33 

lO Hüscrin Oğ. M. SilAfıcı ,, Haseki hamam 4 
11 Bohor Oğ. Avram Asmaaltı 30 
12 Kemal ve Bekir Hacıkö!;ek Nuroşmanire 61 ·63 
13 Kadri ve şeriki II. A. Hatapkapulu H. 1 
14 Ahmet Hamdi .. Tahmisönü C. 28 
15 Papazoğlu ve şeri ki ,, Büyük Abut han 37·38 
16 Yosif Şekerci .. Hasırcılar 18 
17 Çuhacı Yasef ve Se. Hacıköçek Mahmutpaşa 254 

Matralı Kaza"-Ç Buhran MuvazetU Haı.•a Zam Senesi 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

15,00 
15,00 

2,41 0,69 0,93 937 
51 0.67 1,31 .. 

12,60 3,60 4,86 " 
11,55 3,30 1 .48 938 
14. 2i.90 932 
1,57 1,17 4,70. 19,18 938 

64 73 2.81 937 
26,95 2,69 934 

1125,00 78,75 78,75 933 
654,00 «.14 8,83 935 
216,00 97,20 19,41 ·934 
130,50 30,95 6,19 3i 
66,66 8,00 8,00 932 

3075,00 270,00 54,00 931 
1345,54 161,46 932 
360,00 54,44 10.88 935 

·18 Salih Saim .. Mahmutpaşa 

19 Kozma ve şeriki H. A. Sultanhamam 

(930 mali yılı kazanç vergisi temyiz komisyonu bozma karan üzerine itiraz ko
misyonu 20' 51940 tarih ve 948 sa}ısile 324,64 lira tasdik. 

79 (927 mail yılı kaıawç vergisi temyiz komisyonu bozma karan üzerine itiraı ko· 
misyonunun 12131940 tarih ve 335 rn}ıh karan ile 186 lira vergi tasdik 

59 (932 malt yılı kazanç vtrgisi ttmyiz komisyo nu boıma karan üzerine itiraz ko· 

20 Kegork Hacıköçek Mesadet ha:ı 
21 Ohanes Gogosyan H. A. Sultanhamam 
22 Ali Asıar hırdavatçı .. Yenicami C. 

32·37 
17 
76 

99,34 
360,00 
216,00 

misyonunun 14121940 tarih ve 3478 sayı ile bidayet vergi tasdik. 
2.t,75 .(,95 934 

1.(8,05 29,61 934 
97,W 19,44 935 

Yenicami maliye şubesi mükel lefreinden yukarda adı, işi ve ticaretgah adre~i yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemi' 
ve tebcl!Qğa salahiyetli bir kimse göstermemi~ ve yapılan ara~tırmada bulunamamı~ olduklarından hizalarmda gö~terilen )ıllara ait ka~anç 
ve buhran v<:::-gilcrini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 
11 inci mad<lelerir.e tevfikan tcıblii makarnma geçmek üıere il!n olunur. (4568) 

G3D2Qf.1 0~~(1[) 
KAIDIN 

14 · Dilimiz~ nakleden tıftız 

Telefonla konu~mak hayli güç 
oldu. Oda çok sakindi. insan ya· 
nıbaşındaki kütüphanede öldü· 
rülmüş bir adamın gö:ı:leri kapalı 
olarak yattığına nasıl inanabi
lirdi. 

Evet gözleri kapalı olarak ... 
Fakat ölülerin gözleri kendi ken· 
dine kapanmaz:.. Onları muhak· 
kak bir başkası kapar. 

Bir ses kulağımda bağırdı: 
- Allo, allo .. 
Konuşmamı bitirdim ; telefonu 

kapadrm ve kalktım. Kalkarken 
başlığım dü~tü. Ve bu düşen 
bana şimdiye kadar gördüklerim· 
den daha feci daha manalı birşey 
öğretti. 

Ba}hğımı . ve başlıkla beraber 
düşen iğneyi yerden almak üze 
eğildim . Ayaklarnnın altında çok 
güzel bir hah vardı .. Koyu kırmı
zı zemin üzerinde mavi çiçekli 
bir hah... Fakat bu hah ıslaktı. 
~limi halının ıslak yerine dokun· 
durdum... Kan ... Halmın burası 
ta.mamile kanlıydı. 

Halbuki Baha burada öldürül· 
memi_şti . 

v 
Ölü kütüphanenin halısı üze· 

rinde yatıyordu. Baha bu odada 
vurulduktan sonra gidip öteki o· 
daya düşemezdi. Çünkü kurşun 
tam kalbine girmişti. O halde bu 
odadaki kan lekesi nereden geli
yordu ve ölünün gözleri niçin 
kapalıydı. 

Açılan kapınrn gürültüsü ve 
bir memurun sesi kulağımda çın· 
]adı: "Şimdi bir de kasayı göre· 
lim." Doktor Bedri, Hikmet, po 
lisler içeriye girdiler. Ben yavaş 
yavaş kütüphaneye çekilirken 
memurlar kasayı tetkike başla· 
mışlardı bile .. 
Kalın halı üzerinde ay.:.klarım 

ses çıkarmıyordu. Ali ancak ya
nıbaşında durduğum vakıt başını 
kaldırdı ve beni gördü; zira bu 
delikanlı. cesedin yanmda kalmış 
tek akraba, yere dizçökmüş ölü· 
nün ropdöşambrinin ve pantalonu 
nun ceplerini sür'atle ve hararetle 
araştırıyordu. Hattl beni görü.,, 
kendisine dik dik baktrğımı far· 
kedince dahi araştırmasına niha
yet vermedi. Bir bana, bir de ise· 
ri odaya doğru baktı ve başka bir 
ubi yoklamak için cesedi kaldır· 
dı. Sonra sık sık nefes alarak 
ayağa kalktı. Benim burada bu· 
lunuşumdan canı sıkılmıştı, fakat 
daha ağır birçok şeyleri dalgın 
dalgın düşündüğü besbelliydi. 
Sonra uzaklaştı ve salona çıktı. 

Yola birisine rastgeldiğini işit
tiğim mırıltılarından anladrm. 
Biraz sonra Emine Ana kütüpha· 
neye giriyordu. Artık ben kütüp· 
hanede daha fada durmadan yu· 
karıya çıktım. Ve Bahadan bO§ 
kalan odaya girdim. Çantam ve 
e~yam banyo odasındaydı, fakat 
birçok pansıman bezleri ve dere· 
cem, makaslarım Bahanın odasın· 
da yerlerde sürünüyordu. Halbu· 
ki ben onları çıkarken düzeltmiş 
ve herşeyi yerli yerine koymuş. 
tum. Fakat odada başka bir inti
zamsızlık yoktu. Yatağa kimse 
dokunmamışt~ yastıklar Ü%erinde 
Bahanın başının izi vardı. 
. Banyo odasına girdim ve far
kında olmadan kapıyı kapadım, 
Orada aşağı yukarı üç ört dakika 
kaldım, başlığımı düzelttim, B ir 
bardak su içtim. Fakat bütün bu 
işleri yaparken beş dakikac:!;ın 
fazla zaman geçmediğine eminim. 
Tekra• yatak oda.sına döndüm. 
Bu sefer büt ün oda, üzerinde bir 
kasırga esmi§ gibi altüst olmuş
tu. 

Gözlerime inanamıyordum. Şil· 
telcr indirilmiş, yastıklar kılıfla
rından çıkarılmış, koltuklardaki 
küçük yastıklar yerlerde sürül,c
leniyor. Dolabın gözleri çekilmi§, 
ve yere devrilmiş. tablolar indi' 
rilmiş, batt! yerdeki hah bile 
toplanmıştı. Ve bütün b'Jnlar en 
çok beş dakikanın içerisinde 01· 
muştu. O kadar sessiz yapılmıştı 
ki bitişik odadan ben bile işitme · 
miştim. 

Korkudan donup kaldım. 
Bu dakika bu ev, bana hapis· 

hane, vahut bir batakhane hissini 
verdi. ·Ka.çmak, Atiyeye artık bu· 
rada kalamıyacağımı söylemek 
arzusuna kaptldrm. 

Emine Ana eşikte göründü, o· 
danın bu hali onu da şa~ırtmıştı, 
fakat şagkınlığmı gizleyebildi .. 

- Aliye hanım, dedi, aşağıda 
sizi bckliycr. 

Emine Ananın arkasından yü· 
rüdüm. salondan geçerken aklım 
ba§ım& geldi, ctrafnndaki eşya 
tekrar normal görünmeğe baş
ladı. 

Aliye hanım geniş bir karyola· 
da yatmıştı. Canan ve Esma 
dantelllı bir gecelik giydirmi§ler, 

masanın üzerine yarısı fçitmif ~ 
su bardağı duruyor. Aliyenin. yill' 
zü ve gözleri kızarmış, ateŞl 0

• 

duğu besbelli.. Canan yanrbaf1ıı. 
da oturmuş ,her vakıtki gibi "°, 
luk ve hareketsiz. Esma od•~r 
dolaşıyor, Emine Anaya et1'1 
verdi: ıı 

- Hanımın ve hastabakıc.ıl\~e 
yemekleri bir tepsi içerisıl\ 
buraya getirilecek. 1 

üç kadın, en son itiraz:larıJ1l, 
da yenerek beni burada kattnai 
razı ettiler : ete· 

- Yalnız birkaç gün için 
diler. Biraz kendimizi toplayal~ 
Ondan sonra gidersiniz. Bakıtl 
hepimiz hastayız. bİ' 

Aliye içini çekti hafif 

( 

sesle söylendi: cra· l 
- Korkunç, çok korkunç .. ,J '1 

rın sabah bütün İstanbul vak ;1 
gazetelerde okuyacak.. Es ~: 
Kimbilir ne dedikodular çıkar l 

) 
caklar. > 

Canan adeU haykırdı: • 
- Artık dedikoduya tabır" 

mülüm kalmadı. · 
Kalktı, ellerini ümitsiz bir. ~e 

reketle siyah saçları üzer~,t 
gezdirdi ve pencereye ıca 
yürüdü. fıl' 

- Canan, Canan, şekerirn •• ( 
la üzülüyor, bo§yere sinirlen1Yo 
sun. ~ 

Esma Cananın ellerini tutar' 
sözünü tamamladı: i 

- Sakin ol, aklına gelen he~. 
yi söyleme. Aile ismimizin ~ 
fini düşün... •!' 

E 1 N . . C ~ .Ja• 
- sma . ıçın ananı ~ ·ı· 

na götürmüyorsun, orada ik1~i 
de biraz istirahat edersinit· tlı 
but aşağıya kadar iner, Da"~ ·ıı 
Hikmeti bir iki lokma yeınelc ıçl 
ikna edersiniz . eti 

Aliye'nin keskin ve hlikif1'1 • to' 
sustu, Atiye sözlerile açıkça ;,r. 
retmi~ti: "Canam buradan çı 
çok söylemeğe başladı." ti 

İki genç kadın gittikten •f,cV 
oda tekrar sakinleşti : Kary0 t• 
yatan Aliye dalgın bir bakışla cJ' 
vana bakıyordu. Onun bak11~ıôi' 
hiçbir ha5tahğı olmadığını ~ gi· 
ğim halde kendisile alAkadaf J3if· 
bi görünmeğe uğraşıyord~.nı~ı.1cV 
iki dakika Aliye'nin._roli.d'!'f,r' 
bakı§mın üzerime dikildiğltıı ştlı 
ketmiştim, ve lüzumsuz~ Y Jıll 
kendimi esir yerinde • vdıgıttl 
evde b!lA kalı~ıma ş:.. ;-un. 1" 1e 

Emine Ana iki tepsi yenıe ıe~· 
tirdi, elleri h!ll kırmızı ıeJ<e ,er 
ni muhafaza ediyordu, fa~.at ti~ 
temiı:, yeni bir beyaz: ön~ul< ,rı' 
mıştı, yüzünde ise hiç bır ırı 
voktu. ô"' 
· Tepsiler nefis yemekleri~ 1,i 
!uydu, yemek yiyebildiğiıP1• ~ 
ta dantelalı yastrklara da>'·rt'' 
Aliyenin bile iki üç lokma b~ t• 
yiyebildiğini görünce hayre {l 
tim. Nihayet Hikmetin o?ar• ~~ 
diği anda Aliye tepsiyi ıttı ·· 
de çıkmak için kalktım. .~ 

- Hayır Belkis hanım, gı JJİ~. 
yiniz. Tahkikat nasıl oldu. ~. 
met? Birşeyler bulunabiJdı tt-" 
Müddeiumumi ile ~onuş~urı80ılf 
Hidavet babçe.ie kimtSenın r".r 
tığıni görmemiş mi? Arrıtl ~~1 

vermeden evvel oturun. bC diıı'1 
ne kadar sarı.. . Yemek ye 
mi? .. J~ 

Hikmet bir iskemlenin .i:111,ı-ııı dü~er gibi çöktü ve goı 
ovuşturarak: 11,ıfl

1 

- Bir cıgara içsem ra c' 
olmaz mısınız dedi? if'ô 

- Hayır, fakat Hidayet'f11• " 
sinde ne söyledi rica ede~ rıı .:i 

Hikmetin bana baktır.~tii"' 
cevcıp vermekte tereddüt eti: , 
görünce kardaşını temin e~B ol~ 

- Belkis hanımın bura 11ı 
§U sizinle konuşmamıza ~·~ 
maz:. Söyliyeceklerinisi se 1 
söyleyinir.. :-.... ı ~ 

(De~ .... 

- Ademde Han-a t~ 
elma yerine daha asri o~ ttı• 
mllmatJ~lı forpU kollanlll / 
naaip gördük general 1 tUr1l 

- İngiliz }tarik& 


