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A O liifll ©1 liil O ©\ rr 
Bu cepb d k rşı 
taralı yok amağa 

başladı ar 
,Fransızlar nehrin cenup sahilinde şiddetli bir 

tazyil~ icra ediyorlar, Abevil mıntakasında 
nehri geçtiler 

Dünkerkte Müttefik ordunun yalnız 
dümd~ r kuvvetleri kaldı 

rari!'i, 2 - Müttefik kılaatın geçmeğc teşcbbUs eden Alman as
Dimkerkten vapurlara bindirilme- kerleri esir edilml!>lerdir· Ynkmda 
ııine de\'arn edilmektedir· Alman- bu cephede mühim harekat bek
la.r buna miıni olmak için tayyare. lcnmektcdir· 
1erdcn ba.ııka ağır top da kullan- Dt. '!\ERKTE \'Al .... "'iIZ 
mıştır. İ!:ti güııdrnberi civara ge- D'iThlDARl.A.R IiALDI 
tlrilcn Alman ağır topları ateş et- Şimdiye kadar Flandrdan tngll-
mektedir. Fakat buna rağmen as. tereye nakledilen askerler yfiz 
kerin vapurlara bindirilmesi de - binloı-i bulmuştur. 
Yam C'diyor. İngiliz ve Fransız as- Sal3hiyettar mahafilde tnhliye • 
kerlerile beraber birçok Belçikalı nin bitmek üzere olduğu temin e
kıtaat da Dilnkerk müstahkem diliyor. DUnkerk mükemmel su
mevk:ıne gelmiştir. Bu, Belçikalı- rette tahkim edildiği cihetle. milt
lanu yalnız bırakıldıktan için tcs. tefikler Almanlara büyük zayint 
llın olduklarına dair Almanlar ta- verdirmektedirler· 
rafından işaa edilen haberlerin a- Almanlar bataklık hnline getiri. 
sılsız olduğunu göstermektedir. Jcn .sabalan geçemem ş_fir. Bu yilz-

Almanlar Somme cephesinde ze- den yalnız havadıın Dünkerki bom
mini yoklamnğa ba§lnrnışlar, dün bardımanla iktifa etmislcrdir· Al _ 
birkaç taarruzda bulunmuşlardır. man motörize kuv,•ctleri bu cephe_ 
Bilhassa Abbcville'de motörlü kı. de tamamen muattal bir halde kal
tantla taarruza geçmişlerdir. Bu mrşlardır. 
truırruzlann hepsi tardedllmiştir. Dün lngiltercye nakledilen la-

~" Yugoslavya tedbir ı BÜYÜK ' Maarif ve Maliye 
~ti - almağa lüzum_ gördü l HARiTALARI ıl Vekilleri şehrimizde 

Nehri kauçuk sandallar içinde (Dcv;r-• 4 üncüde) 

Musa · 1·,nı·n itaıyada on bin ihtiyat . 
h · ~ d r~aarif Vekili: uimtihanlar bitrneden 

l ~Df dı'u- ı· so"z zabiti tzmete çagrll 1 
U Ordu humandanı olan 1talyan veliahti Fransa nlUVaff akiyelSJZIİk nisbef İ ÇOkfUf 
~ hududunda teftişler yapıyor 
~.~n: HASAN KUMÇAYI Homa, 2 - Italyanın şimııl or- lometrc mesafede bulunan Torl, dernek doğru değildir. " diyor 
•' duları başkumnndıını olan veliaht noya hareket etnıi<~tir. Bnşkuman- ,.

4 
____ 0 it 

1 A. D" p· d'. h s· t d w l • h 1 t Al Maarı'f Vekı'lı· Has.,n Aıı· Yücel "abah An'·aradan C#'hrı·mı·zc gel· Uıı nıcnka Cumhurrch.i prens o ıemon un usu ı ren- ant ugur ıyan ye3ane şa s ye - • " .., • ..-
ltıesajmıı. \erdiği ccvab- le Frnnsa hududundnn ancak 60 ki- man büyük elçisi \'On Makcnzcn H"rh saba"rna r.ok y:-kl:>'" ve Maliye Vcl;ili Fuat Ağrah bu mişlcrdir. Maarif Vekili demiştir 

~ lııtı olmuştur. Vl'liaht yanında general ve ı<'.l'ıil kıcıımları "tehlikeli mıntıı ki: 
~.ere söz \'Cr<lim, sözü- Galatas'.:lraylıların Grazyani olduğu halde bugün Ce- ka" ilfın ct1i!rn=s olan c<'nub ıı:ırki U111un1"1 uazı"yet .. _Seyahatim tamamen husu-

ı;tın.,, ~ novr.yn gidecek ve mezun grana •,.._, ••• ,. .. .,i11 rr hlh·!''· bir h",.;t.,•ı 1ı' si mahiyettedir. Burada birkaç 
·ı • f ı· diye'lcrin ge<'illerindc hH•r bulu nr dün-ien itib.,rcn okuyucularım!- l 11 d :ıin kalarak dinleneceğim. Yeni 

~ lııı ·~~Yan bn.5H~I.iline atfe
'ıı~ıl'I~ ( doğruysa lllusolininio 
\, ~n İtalyan diplomntlarıe tıld ':n an'ane~ i bozmak 
~ ~Qr, 11ı;tın:ı. hükmetmek liL 
ıtı t~ııı llununla beraber l\luso
~~ .. llakt ile Jlltlerc karı:ıı 
~ Udün imzadan itibaren 

tt-~liıı~c sonra harbe glr
t\'\ e oWuğnnu , ·e bir 
~oı:ı~I hariciye nazın \8 
Ob Çiano'nun bir nut

'ıı ilı:nınıştık. ı;u halde Al
~ l"ıııl\t an ct:tijJi harb henüz 
~:a l:o hllo tamıımlarnamış 
c~. ıı;e bugtin ortada llil 
ı bı~ rbe girmek yolund. 
ltııl;ııla !ili;r. Yok dcm<'ktir \'e 

l'ı 1ııı11 harbe girecek olursa 
\-~t~ı '<!rilmi~ bir sözünden 
~'at' 6llde<-e harbe girmek

\·ı~ ~ bua~ıb'lnılan ola<'n1.1ır· 
\""I ~l'le hk lllOJ.ofu Seyh Sa
l\ ı·ı h bJ~ nııslhntl ~ \ardır: 

Q. tıruı;, knblel ,·ülüç"· 

~~ ~~ re ı;inne7.dcn evvel 
~~, l ıtrrı ızı d ·u· l" •. •. " "t · • ınunıız· 

\.~~ e lldıunı harb kara.r.ı 
'~ ~~'"\ <!I ıle ondan nll.!>ıl 

' · tı11 a en el düJinmü~ 
~J'eı.111ıı 0aslhnti yalnız ttaı

~Ptfl'le e drğil, bütün ital
'Uttı:ııı hatrrıatacalı: bir zn. 

Yoruz. 

lt\s.ı\N KU}I ÇA l'I 

'ıJI av zıya e 1 nacaktır. A:rni z:ıınandn g !), lO :m VCrMt'~(' ba"l:ı.clık. YııP?n W' ıla (un a tedris usulii:'ıün neticeleri şüphe-
lı · 'rıında Fiumcde yapılacak fan- ~ihiir giln di~f'r rıftahrı vcrl'c!'ğiz. siz imtihanlar bittikten sonra an-

E:;ki mezunlar bur:ün tassC'nlerin toplantısında da bulu- Bu h3.rit~ da GS x 82 ~:ıntim"trc B k . , la§ılacaktır. Neticeler anlaşıldık· 
mekte.'lte toplandılar nacnktır. "b'~timQa <''H"k \"(' yukarki fl('kİJ- aş ve 1 tan sonra Ona göre hareket edile· 

D" d"l b. • ı ele görü'rlüf!ji gibi dört glincl<.' ve k · ş· d'l"k ·1 · · h" 
Gaıat.,aar.ıy Jls~fttnln 7z inci kurıı. un neşre 1 en ır cmırnamey t' . ce tır . ım ı ı · verı mış yenı ıç 

...., "" 10 b" 'ht• l b't• d d h" rliirt pafta halinde \"er:ıccektir· b" 1 1 ş d luş yıldönUrnU mtinascbetllc bu sıı.· ın ı ıya za ı ı or u a ız- B 1 d d ır rnrarımız yo :tur. u an a 
bıı•ı saat ıı de t.UyUk merasim yapıl- metc çağırılmnlttadır. Bu zabitler U a {Şam ra yo a imtihanlarda muvaffakıyetsizlik 
mı, ve csltl mezunlar meltteptc top- son zamanlardn silah altına alınan 1 No.lı pafta bugün nutuk söyliyecelc ni,,beti fazladır denemez. Bu an· 

C Devamı 4 ün6ide ı (Devamı 4 üncüdP' son soyfamızda. c~.1, ı"n1tı"h:ınlar bittikten sonra 

Bir hanıah ağı yarahyan 

Bel31ı Davit parçalanmaktan 
dama ç.karak kurtuldu! 

Demir!{apıda iki yahudi hamal arcsında o civarı 
heyecana veren b:r hadise oldu 

Bu sabah s:ı.n t dnkuzıla SlrkecldE' 
Dcmlrko.pı I>nrUsscad!l sol<n(;ındıı 
birçok halkın gözU önllntle bir eşya 
taşımak meselesi yUzUnden bir clnn. 
yet i§lenmlşUr. 

Vıı.ka §Öyle olmu~tur: 

O civard:l bc!Alı IA!mlıile tnnınmış 
olnn hamal 22 ya,ııtdıı. Davlt, kendisi. 
nln taşımak lstcdi*1-cşynyı daha P\'VCI 

davranarak nlnn hamal 21 ya§tnda 
Salıı.mon ile lm\·gaya glrfşmlıı ve bı
çıı.ğınl çekerek UstUne atılmı~lır. 

İki kavgacı gUrUJtoye ycU~cnler ta 
raCından ayrılıncaya k~dnr bcl!l.lı Da 
vit, Snlaınonu kolJıı.rlle ı<ağ bacn'1'ı \e 
koltuk altından çok ağır surette ynra 
lamış \C bir evin çatısına çıkarak 

lrnçmağa lcşebbUs etmiştir. 

Zabıta memurlnn mUtccavtz h:ıma
lı yaknlam?Şlar ve yaralıyı hastaneye 
kaltlımuşlardır. 

Beltıh Davlt, çok teessUr lçlndl' 
bulunan yaralının ıı.ilesln'n elinde par 
çalıı.nmakUın mUşkUIAUa kurtarıla

bilmlşUr. 

1 tl'ıal ! .................. ~ 

An!,ara, 2 - IlaŞ\'Cldl doktor ne.. • ·" -
tik &ıyd:ırn bu akşam s:ıat 20 de anl:ısılabilir. Ben yeni tedris usu· 
radyoda umumi vazıyet hıı.kkmda b.r !ünün çok iyi neticeler vereceği· 
konu,.ma yapacalttır. ne kaniyim." 

" s Telgraf ,,a Belçikadan on talebe 
de ir daha geldi 

BugUnk!I "Ak~am., gazetesinde o 
lmnmuştur: 

"Şöyle bir hnbeıi ajans bUJtenlndr 
okuyan ga::ctc selcrcteıi, belki tek 
scrlevhayla iç sayfnl:ırdan birine ko 
y:ır; belki de "Bizim halkı a!O.kadnr 
etmez! .. telfıkki edip bUsbUtiln l..'lyye
:Icr atar: 

Mndrlt, St (A.A.) - l panya tı:ır
bll cı nazırı general Vnlcra lstlrtl:ıt c_ 
dilen mırıtukal:ırdal•l SG·37 sınıflarına 
mensup, :\·nııl \'nktlle C'umhuriye~ı. 
ordu ısanarında çalı5mış gen~lerln sl
lüh altına alııım:ısı hnklandakl enılr
na.nıcy ı !mLB l:uıuı: tır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Uugüıı Belçlkadan gcl('n ta1ebec1en Seyfeılc11n ~n~, 
Adnan Erlanood, Şa,kk U1US07,·- ) 

{Y.uıu-A Pnd:tae 
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HAZ ETİ ~-tUHAMMED 
~~~===':lJ <HAVA T 1> 

• 
B LK VES • 

1 KA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

iBNt HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

h 'z. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
Türkçeyo çeviren: 

2 MlYllFilDdcdlon lil\Jır~ 
Bugün p s i k o 1 o i i ilmi 

ilerledikçe (ilham) \e (vahi} de
nilen ruh halct ierinin tamamile 
normal in~r nıhlannda. hiçbir 
hastalık un~unı olmaksızın, nac:ıl 

\'uk.ua ge!diklerini daha geniş bir 
vüzuhla anl:-yabilmekteyiz. 

(Vahiye) en yakın olan n:h M.
Ietinin hakiki şairlerdeki (ilham) 
dediğimiz ruh haleti olduğuna 

şüphe yoktur. 

Fransızların en son ve en büyük 
:i!haınh şairieri olan Pol Valen 
kendisindeki ilham hadisesini, en 
güzel \ 'e en basit bir şekilde tarif 
ederken (sabahleyin uyandığı za· 
man adeta bir kasede birikmiş gibi 
~uurunda birikmiş mısralar bul
öuğunu) söylemektedir. Filvaki 
peygamberlerde vaki olan (\·ahi) 
ne\·i itibarile, şairane \-ahiden ta· 
.mamile ayn bir hadisedir. Bu far
ı I ~ylece izah etmek mümkün· 
füir: 

1 Şairlerdeki ilham, duyulmuş gir 
li tahassüslerin (emotion poö· 
tique - şiiri heyecan) dediğimiz 
bir heyecanla, şuur altından şuu· 
ra geçerken kendi kendine, yani o· 
tomatik bir tedai ile, kelimeleşme. 
sinden ibarettir. Yalnız ~airlerde 

görülen bu heyecandır ki ~uur al· 
tındaki gizli tahassüslere şuurla· 

nırken kontrol edilebilir bir rotenk 
musikisi, bir ritm \'ermektedir. 
Bu suretle tahassüslerin kelimeler 
vasıtasile bir (kristalizasyon) u 
\'Ulrna geliyor. 

Fakat şairdeki bu liham bilAva
sıtadır, mütekattidir, fcvkalMe te
sadüfi ''e değişikli, aynr zamanda 
iradidir. Pe) gamber vahileri ise 
gayrişuurun (vision propMtique • 
pergamberlik hayalleri) vasıtası 

ile, şuura fışkırmafandır. Fakat 
vahiler, parça parça ve rnütekat· 
ti sanih olmakla beraber, daima 
tam bir syntese, tam ve yeni bir 
terkiptirler. Tamamile gayrişahsi 
ve gayriiradidir. Heyecan ise ta· 
hassüsi değil, fikridir. Fakat heye· 
can mevcut olduğu için vahilerde 
de şiir unsuru görülür. 

'. Ancak (mutlak hakikat) dediği· 
miz kainatın bütün \"e aynlmamış 
bir idrakile \'e ülQhiyetile birles
rniş gayet ulu ve mütekamil ruh· 
larda, yani ancak peygamberlerde 
'yukua gelebilir. 

Her iki ilham nevi de tamami· 
le normaldir. Tarihte isterik olan 
hiçbir büyük adama vahi olma· 
mıştır. Vahi olanlann hiçbiri iste· 
~ik veya sar'alı değildir. Bilakis 
nıhun, Hz. Muhammedde olduğu 
gibi en bü}'ill-: k<'maline geldiği dev 
rede ve gayet müte!dimil ve ınu
~·azeneli in::-an ruh-:.ında ve niha· 
:yet şah insanlar diyebi:cceğimiz 
f(übermenş) !erde vukua ge!mektc
ı1ir. 

I\Ialumdur l:i Hz. !\tu~::ı . llz. !sa 
~·e ilah. gibi p:?yga..-nb~rlere doğru· 

~:lan doğruya Allah gürünclü~ü \'e 
ilitap ettiği gihi, mesela protestan
Jığm banisi olan Lutcre de ~:?ytan 
~:künmü5 ye hitap etmiştir. 

Ülfıhiyetin tezahürüne rnakes o· 
lan bir ruhta vahi haletinin gelişi, 
gayrişuurdan şuura fışkırma oldu· 
ğu için, elbetteki şairane ilhamda 
kinden çok daha şiddetli uzvi bir 
sarsıntı ile vukua gelecek, isti~rrak, 

uyku \'e baygınlık haletleri olacak
tır. Hatta bir defasında I iz. Mu· 
sanın günlere'! ölü zannedildiği ki
taplarda kaydo!urunuştur. . 

Yalanı ve ya:ancılığı en büyük 
nefretlerle tel'in etmiş, dünyaya 
yeni bir ahlak idealizmi yaratmış, 
tereddilerin en müthiş batakların

da yuvarlanan insanlardan ideal 
ahlak kahramanları fışkırtmış ve 
nihayet. bu zalxli ahlak kahra· 

manlığmın kendisi en büyük mü· 
messili olmuş bir peygamberin ya· 
lan söyliyebilcccğine. bu mucize 

nevinden muazzam hareket ve in
kılaptan yalanla yapabilmesine 
imkan var r.ııdır? Kaldı ki lbni 
Hişamın Hz. Muhammedi zama-

nının içinde ebedi bir portre haki· 
katile zapteden bu ereri dikkatle o· 
kununca Hz. Muhammed o kadar 
canlı olarak tekrar ya53-maktadır 

ki onun kirli iftiralarla çizilmek is
tenen insanla hiçbir münasebeti 
bulunmıyan misilsiz tipte bir (şah 
insan) olduğu hayranlıkla ve hay· 
retlerle görülür. 

Esasen I'bni Hişamm insanlığa 
ve tarihe gene bir şah vesika ola· 
rak verdiği bu eseri, bu emsalsiz 

yüksek meziyet \<lstnanndan do

layıdır ki birçok bitaraf olmaktan 
aciz garp müelliflerine iftira!ar 

kaynağı teşkil etmiştir. Zira mer
hum ve mağfur lbni Hişam bir 

müşahit olarak hareket etmiş ve 
Hz. Muhammedi zamanındaki ta

ze hayatile olduğu gibi nakle, mis· 
li olmıyacak bir kuJretle, o kadar 

muvaffak olmu5tur ki onu okur .. 
ken derakap Hz. I\1uhammcdin 

şaheser1erde duyulan hakikat ra· 
ııefille, samimi heyecan ve gaşiy 
duygu1arile mütehassis olmamak 
kabil değildir. 

Hz. Muhammedin canlı, yasr 
yan, sadık ve o~duğu gibi bir port· 
resi olmak itibarile lbni Hişamm 

bu eserinin bir şah!.':>cr \'as fı taşı

dığına katiyen şüphe edilemez. 

Bu vesikanın en büyük vasfı ise, 
içinde Hz. Muhammedi insan ve 
peygamber olarak, birdenbire, asrı 
içinde beraber yaşam1ışcasına, g<r 
rebilmemizdir. Malfundur ki ts· 

lamda (layuhti - hata işlemez) 

yalnız Allahtır. Peygamberimizin 

de layuhti oldu!hmu kabul etmek· 
le Allaha ~rik koşulmu~ olacağı 
için, bir alim, bir müverrih, bir C• 

dip, fakat hepsinden evvel saf ve 
zühdi imanlı bir müs!üman olan 
1bni IIi5am Hz. Muhanun!.'di asla 
hata \'e sevap dü~ünmeden, oldu· 
&ru gibi kaydetmiştir. 

(Devamı nr) 
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AKŞAM pos'f.~ 
Salıibi v• Nepiqtd M~, 

Hasan Rasırn 

ingiltereye giden imar iŞlerine 6 - 7 
talebeler •1 1. ld 

İDARE EVİ: ıstanbııl Aıı•~ 
,_ lll- laıaohl 2ıt Ttıv•' ,.,.... 238'f2 

y ızı 11ıeri telelon11 : 
2
, 370 

ldıre • • : ~ 
ilin • • · ,,,., ~ 
TanırM lı- .,.. .. ıcıo .,.. ti' 
~lııur Puta IMl1•i• ,,,..,.. ,.,.. 

Denizyolları tarafından m l y 0 ll l 7 Q Q g T l l 
geri çağrıldı 

Den!zyollan umum mUdUrltiğU ta.. Anl<aradan do·· nen Vali Lütfi 11,ırdar 

,.ı... ...... ·- •-':. ·~ 
••• • • • • • • • • ·A·Rf&....Ar-1 ABONE Ş ,..,.. 
I hr"'9 1,..,o ;.1' 

rafından gemi iıışalye mühendisliği 

1 l!ie•ell\ •.00 l(r, f ,20 • 
1 •• ,..... 4.1!l • ._,, • 

tahsili ıç.·, ·ıngiltcrere ı;öndcrııen beyanatla btılUlldU ve harp dolnyısile bir müddet Pariste 
kaldıktan sonra nihayet Londraya va.-

1 • •Jhlı S.68 • ı:ıt "' 
I t .,.111& es ·-----·-------- 18.4 

Basıldığı yer: VAKIT !.1.ı\ 
ran 32 talebenin §lmdıllk tahsil yap- Ankaradnn dönen Vnli Dr. LO.L daha kıymet peyda edebilmesi için 
mallarmdan va.zc;eçllml17, harpten son fi Kırdar dün gazetecilere şu be- evvelden iç taraftaki aMalt yollan 
ra gönderilmek üzere ı;erl donmeıerl :;anatta bulunmuştur: yapacağız. l{eznlik Taksim k1şlası 
kararla§tırılmıştır. U;.ı husıı~ ln. dUıı "- Anknrada bütçenin silratle yıkıldı!:tan sonra kışlanın iç t:ıra-
Londra sefıı.rcUmi.Zc telgraf çekilmiş· t.n.sdik edilmesile me,gul oldum· fma cin yol yapacağız. Faknt etraf. 
tir. Tadiliit yoktur. ta.ki arsalarda bilytik binalar ya- italya ne bekliyL 

Kaleci Hecdet 
Bir ay all pse mahkiım 

oldu 
939 ı"encsi Türkiye şampiyonlu~ 

lçln Fenerbahc:e sahasında yapılan 
Deınir.,por • Galatasaray macında 
hakem Tarığın kcndJıı lnl oyun h:ırlcl 

etmek istemesine kızarak sağ gözüne 
bir yumrult vuran \ "C böylece hake. 
mln yüzUn<le sabit blr iz bıralcan Dc
mlrspor ka leci.si Xccd t dUn OskUdar 
asliye ceza mahkemesin J<e duruşma

sı bltirıleı ek bir ay haplı cezasına 

ınAhküm cc!Jlmlştlr. 

Ancak lll" hl: me 35.'iO derece! ha-
rarettc oyn nem oyun esnamnda Gıı
latasarn..} lı Ccmılln Xecdete l<ü. ret
mes!ni tahii! sebebi olarak kabul et. 
mi!) ve cezayı 20 gUne indirmiştir. 

NecdeUn aabık:ım olm::ıdığmdan ceza 
tecil edilmiş, kendisine lhtnrı adli 
yapılm~tır. 

Yeni köy okulları 
29 teşrinievvelde 

açılacak 
Çatalca, Yalova, ve Kartal köyle· 

rinde, köylünün ve \'lldyeUn yardrml
le 15 köy okulu inşasına başlan~ 
tır. Vildyet bu köy okulları için 6000 
Ura yardımda bulunmuştur. Bundan 
başka Şi§lldcki sUvarl karakol binası 
da tam teşklldtıı bir §ehir ilkokulu 
baline getirilecektir. 

Nlı,ıanta.şmdaki Saitp~a konağı da 
vllılyet namına alınmıı,ıtır. Burada 
Nlşantnoı kız ensUtUsU nçılaca.ktır. 

Yenl inşıı. cdllecek olan bu okulla.nn 
açılma törenJ 29 t e§rlnlcvveldc yapı
lacaktır. 

Çocuğunu parka bıra
kan kadın tevkif edildi 

DUn sabah GUlhane parkına kun· 
dak içinde bir çocuk atarak kaçmak 
lstlyen bir kadın yakalanmıştır. 

Bu ltndının Sirkeci elvnrrndn oturan 
Raşe! oltluğu ve gayrimeşru olarak 
kazandığı çocuğunu beş gün evvel 
hastanede doğurduğu anlaşılmıştır. 
Birinci sulh ceza mahkemesine Vl'rilcn 
Raşel htı.klm Reşit t:ıra!ındnn sorgu· 
ya çekilerek tevld! olunmuştur. 

Ceviz ve bademlerimize 
yeni mahreçler lazım 
Ceviz, badem stoklan piyasada çok 

fazlalaşmıştır. Bu m:ıddcler üzerinde 
hariçten hl~ talep olmadığından tUc· 
carlar çok mü,kUI va:ı!ycttecllr, EL 
kiden Almanyaya gönderilen bu mad
delere tılmdl bn§kll memleketlerde 
müşteri llulunnmanıaktadır. Tüccar-
lar bu şckılde beklenirse çUrüyecel< 
veya kurllnnacalc ol:ın bu mallarm 
büyük zararlara uğrıyacaklannı ııöy. 
llyerek Ticarct \'Cl<Aletin!n harici pl
yasalard.ı mü~tcrl bulmMını is temek· 
tedlrlcr. 

Tariie maddeleri karar· 
laşan maddele;- güm

rü_:l:::tde teşhir ediliyor 
Cilmrillt ve inhisarlar vck.llcttn.. 

den ı;~:-~ emir Uzcrlne İstanbul güm
rük lı:-.;mü ürlUğü gümrüklerden ge
çecek blrt;?!t ma ldeler:n han-;! tarife. 
ye alt o!1u , uııu g 6stermcl• llzcrc lılr 

numune t<'!şh! r salonu açmı~tır. 
Saloncb, ı;amrUlc tarıfeslndc sara

hatle z!krc.:ilmedlğ! için ın:ı l sahlplc
t'lyle gUmrll!t arasında. l iı utllflı vazL 
yeller çıkm!l.Bına scbeb olan ve son 
u.manlard~ velcOlct tarafınd:m tnrıte

<lcki nıad.leleri kati olarak tesblt olu· 
unn mnddelerln nUmanelcri t ~hlr 

ed!'ıncktccllr. 

Pas:t korunma tşJeri etrafında pılmıyacaktır. Yalnız buraların pis 
Fransız Amirali Murcnln raporunu manzara arzctmeme!'i lçln bu yer
tetkik ediyoruz. Evlerde, aT>artı- terde tenis mahalleri ve s a ire gibi 
manlarda yapılacak sığınak işleri- muvakkat tesisat yapacağız. 
ni takip edeceğiz. önce tesbit etti- Harbiyeden Takrime kadar olan 
ğimlz yerler umumi sıt:'Tnak haline yol tramvay idaresi tarafından f!3. 

konac=ı.ktrr. falta çevrilecektir· 
Bu seneki bUtçede lstımbutda ye. Diğer taraftan otobUs ı~ı bnzır-

niden 6-7 milyon JlrııMt L>nar faa- lannu~tır. Et nakliyat işi dcvredil
liyetleri mevcuttur. FakıLt vn::iyet mlş hizmetler me ·anm•'ı.dır. Tck
dolayır.·le malzeme tedarl:tlnde rar bir müt,..ahh'dc \'erilm"si mcv
mti,.külô.t çekh·oru?· nunlan muh- zubahs değildir. nu l!ii belediye 
te lif takas 111rketlerile temin ettik- :ioğnıdıın doğruytl k endisi yapn_ 
çe imar programlarının tatbikm::ı caktır. Ltlzn:nlu olım vesaiti iki U~ 
ç:ıhcacağı.z. · ay zarfını'n tedarik etmek üzcrc-

SUrp Agop mezıırlığmın ön ta_ y:iz. ~imdilik şirl:ı-t'n eski vesnitJ 
rafını bahçeli binalar inşa cdllmek 13200 liroya kirnl~nmı~tır. Et tev
Uzcre sata.cağız. Fakat hu arsanın ziatı normal bir va7Jveltedir.'1 

Yeni 
ve 

sene bütçe 
kadroları 

lnhisarların senelik va
ridatı 55 milyon 

İnh!sarlarm yeni sene bütçe ve 
kadrolarını tasdikten almak llzere 
Ankaraya gitmiş olan umum müdllr 
Adnan Halet Tnopmar §ehrim'ze dön.. 
mü§tür. İnhisarlar umum müdUrJDğü 
geçen bir yıl içinde hazineye ~:s mJl
yon lira varidat temin etml§tlr.Yenl 
sene bUtçesinde varldatm 2 milyon ıı... 
ra fazlasiylc 67 milyon lira olacağı 
tahmin edilmll'Ur. BUtçenin masari!at 
kısmında 400 bin lira tasarruf var_ 
dır. Memur kadrolarında hiçbir defi· 
şlkill< yoktur. 

lstıınbut gUmrUklerl ba§ınUclUrlU-
ğtlnde hlzmııUcrl 30 seneyi gcctığln. 
den mecburi tekaUtıüğe trlbl tutulan· 
tar İstanbul lthRla.t gllmrüğünün tki 
mUdUr muavin! lle lthalı\t ve ihracat 
müdürleri ve 22 memurdur. Bunlara 
ikramiye \'crilecektlr. İstanbul 1;'Um
rUklcri geçen bir yıl içinde hn::lneye 
43 milyon lira varhlat temin etm!,?. 
!erdir. Bu miktar eskl senelı.!rln 6~· 
70 milyon liralık var!da.tmd:>n 22·27 
milyon Ura no:Uandır. B;,ı noks:ınlık 
lthaUHın harp \"BZiyetı ,rü:ıUnd:m nz:ıı. 
ınasındandır. 

GUmrUkler!n yeni sene blltçe!l!nln 
masrat kııımındn yüzde i'Jeksin gibi 
mUhlm btr tnsnrru! vardır. lnlıisarlar 
ve gtimrtik ınemurlan dUn maaıılnrını 
nlmışlarc.l ır. 

Denlzyoll:ırr ve limnnlıı.n lşletnıesJ 
umum mtidllrlüklennln J:ac!roları dün 
de gelmemi§ ve memurlar mıı.aşlanm 
alamamışlardır. 

Dcnlzyollnrı umum müdürü İbrahim 
Kemal Baybora Ankaradan bu sabah 
şehrimize gelm!ştlr. 

Den!zyol !arının yeni teşkilAt kanu
nu Meclisten çıkmadığından bir müd· 
del da.ha geçen seneki muvakkat 
kadrol:ır tatbik cdileccl•t!r. Yeni tcş. 
k!l~t kanunu bu ay içinde l!ecllsteıı 
geçecek Ur. 

Muvazenei umumiye 
kanunu ne~redildi 

AnknrB, 2 (?IuswıJ) - 1040 mali 
yılı nıuvnzenel umumiye kanunu res.. 
mı gazctclcrC:e illn edilmiştir. Devlet 
bütçesine dahil d:ıirclcrln 1910 mail 
yılı masraflan 2Ga mllyon 746,321 li
ra olmasmıı rn~mcn v:ırl:int 2ô9 mil
yon 481.000 llra tahmin edilmiştir. 

Ankarada bir 
otobüs devrildi 
Dört kişi yaralandı 
Ankııra 2 (lluıruırt) - DUn e:ıat 

17 de burada bir kaza olmuş, §Oför 
Konyalı Hasanın idaresindeki bUyük 
bir otobüs I<onyadan yolcu )1.lklU ol. 
duğu hnlde gelirken Ankanıda Kızıl
ay clvarındakt Ba~lıklardan inen 
virajda mahiye ti henllz beill olmı
yan bir scbebtcn devrllmlşUr. Ağır 
surette yarnlan:ı..n i yolcu hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Dolu, İzmirde büyük 
zararlar yaptı 

İzmir, 2 - Son d olunun Develi 
ve Bulgurca 'köylct·nd~kl tntnnlc-· 
re ve bnğlara büyuk zararlar ver
diği nn1a~ılmalctadır.' Zarar . ve Zl· 

1 
:: 

yanın mahallinde tesbitine çalışıl

maktadır· Eğer z:ı.rar t nhmin edil. 
diği kadar bllyUkse bu köylerin 
halkının bu eeneUk ve r gileri tecil 
edilcce!;t!r. 

--o-

Mecliste t~ün kabul 
cdibn bü~çcler 

An!::ıra, 2 - DUn toplanan 
mccli.3 den'zyo!lnrı ile d evlet li
m::ın!crı i-:lctmc ı.:mum mü:iilrlük
lerile he le:ı terbiy~i ve pcsta. tel
graf ve t el - ~on ıır:ııım milc!ürlUk
leri Hı ' O blltç"lcr lni müz:ıkere ve 
kabul etmi3tir. 

J._K_U_~.._U_K_H ........ A_nl:._tt_L_tfi-::, 
* A(;ır maden yağlarının ve tortu

larının 100 ldlonunclan alınan gümrük 
resmt 6 J.r:ıdan bir Jlraya illdirllmlı· 
tir. 

* Büyük harpte tn;llizler tn.r:ı!ı.ıı.. 
dan Ştırl>öyıle torp1llencrck batırılan 
FeyzJyc \'e Plcvne gemileri denizden 
çıkarıl:ıcaktır. 

* Almany:ıya mUhlm miktarda zcy. 
tiny:ığı gönderilmektedir . .Mallan al· 
mak için Uulı,"tlrl :ıtandan ııarnıı;ıı va.. 
gonlar gelmiştir. 

* OskUd:ır mahkemeleri yarıncllın 
!tıbaren yeni _._dJlye binasında çalı§· 
mağa ba layacaklardır. 

* Şehrimizde bulunan mllll mU-
dıı.taa vekAletl sıhhJye d.'llresi reisi 
tümgeneral .Mazlum dUn Hnydarpa,a 

K ENDİSL.'it, uınuınl t 
b:n ncticcsJnde elde 

ğl k.az:ı.nçla doymıı.ou' ,a.3·.0 
y:ın fa5izml son scneıerd" 
demoknısllerlnln kd\ilıe 
yumu5al< \ 'e t~ş\ikldir bl~ıı~tlf 
takınmı' olma:ı;mcl:ın b ııJ 
emperyalist emcJlcrinln '..ını, 
ku f:uli'-'ctino "<1t.tan gtrl, 

., "' 1 ,·c 
lunoyor· ~ıu~olinl, J,fı\"a ı;.ı 
\'l:ı k:W:neıertnden o.Jdı '(, 
retle ll:ı.b"'"tst.an sefcrıııe t·Ma 

- sC"" 
tı. Adoml müdalı:ılc sl~d 
istifade ederek tsp:ın>-a ~
kls!l~rle beraber tsp5' ıl' 
karşı lıarb~ ghlşml' \'C 

0~0 
(uzunu \''-' nıc\·ldinl tdi''1,ıı 
bllmi5tf. Jnponyıı.oın. ,ı\IJ11 -O• 
\'O hizz:ıt l<cndlslnln t~' 
rc?:et ve tescbbüslcriıılJI 
men ccz:ısız ~ bır:ı.laJoıa51 ıııJ ' 
den 1ta.l'•·ıı.n em•"'n·:ıllı ·' .. ~ . ·ı:ır 
nzl\·a aimıcı ,.e Arn:n·ufı J.-1 

lşg~ı ctmi;u. Utç t;llphe!i11 

tnlyıı 5:mdJl:J harbe de bir 
bu yai;rıımda kendisine ı.ıı:ı 

~ık:ımıaJ< isterdi· Fakat !a ııı 
llo askeri bir lttifakb ~t 
dub'U halde o, bu hnrbde,.ııd 
ol ~lınC:iyc kadar haıb. b .şıt<tf 
muştur· Bu hıırb lıarlcı \~ 
scrm3.yedıır ftalyanın 
pek f~zlııdır· ~ 

S:ın:ı)i \'O bllh'15sn d~e ~ 
y:ıtı müesseseleri fc\'J.-~';'; 
ku::uıçlım temin etnı 1 .w 
llu \'.Uzh·ct ltalyo.ya lf,tı!'I ?~ 
fa:ıtlcr.lcn b:ışh ııolili~tP 
ıı! !er <le kr.ıin rı1ebll~e ~ t· 

ı,t 
lt:ılra har!.> lnrlri ,-aı ',ı" 

detfı yükselt fi:ıtlarla r,ı ~bl " 
h~:ı. çılmrılmı~ tılr ınct• 11or ..J· 
lanmnlı is il) or \'C ku!l-';ıı ~J> 
Bu :ırn.!a tt~:j a routııırı'-A' 
larıl:ıo U. is:ui kı!I:\ tir ·;l 
\'C muhal.ital' şelıi:de ıı1~ıo d 
tini ic:!lı c!tir~cdt 5:ırt~t .
şwıu beklemekte \'O ~ııliıııcııe •/ 
bcra!J~r olu:ı cı bir ııını .aııt ~ ~ 
y:ı!:T.:t lı:ı. !Jinde (;endi .... t# 

,.._,,, " gunC3 b!r ı•::.y çıkartnı .. r Jı~Jjll 

\'c•ri .!I fırs'ltm zu'ıuruııUW tıl""ı' 
ımı.ı:t:uiır· Dunun içlndl~tf 
lınn:utl:nizco İtalya ti P'f 
ı;özü geç~ kııt'i ,·e !!~•'"' ,, 
şartlan olgunlışmada0 ... cJI'" 1 
mck tasavrnnında deh"' ;.ıtl_~ 
paz:ı ra çılmrdığı barb. b~IJ?il 
ıiye~ ini yükselt ~le ,eed~4 
deyle s:ıtm:ığa de\-afll ,.U"'; 
ÇUnt<U bu v:ızlyct oııs ~ııc~ 
falı:ş kız:ınçhrdan bJŞ:,,,_-' 
mtL'larlb t:lrn.fm <la rn ,si "J 
da\'r"..nr.ı:ı!ilmı ,.e dJploJt\ ~ 

-Ok-<ICıı .. _,, 
rmıl:l. l;cnıli,;lne ~ c il"~ 
teklif edllme"ini tcnılP 11,~, I 
dir· Y:17Jyct gcrginleŞi fl$tı' 
şeraiti a:;ırlaştıl<c:n .b~. J 
ha yük~leccği t.abtıdl ~ti: 

,.rt ~ 
tWynnm :ız \'O rılb~~~ -1 

1910 mali yılI içinde Osmanlı Ban. 
ko.slle olan hazine hesabı carlsinden 
manda kısa vadeli avans YC hesabı 
carilcrle hazine bonoları ihracına ma· 
llye \'clt!li mezundur. Ha:ı;ne bonola
rı hiçbir zaman 40 milyon lirayı teca
vüz etmlyeccktlr. Keza hazinenin or. 
ta!tl Jı bul ınan ş!rl:ct!en.lc!d ı ~tirak 
h!:;se' rlnl ö<lemc~e \'e lcr:ı. veltlllerl 
hey<'tl kıırarılc bıı kabil şirketlere alt 
htr~e ...... 1eUcr1nl satma~ m:ı.llyo vcld-
11 mezundur. 

as1<Mİ lmdretf \'O "t~1e('c~ cfl. 
klinln oıü4'a.a.do edeb ıııı:ı'°' ~ 
~ayretle ıafcr emclln~11 4'; 
ohbllıncsl için h:ır~jjşııtıl~ 
~ilzd<'n d<' yo:-gun ı<et t 

askeri hastanesinde tetldkler yapml§ bir cepheye ıınrşı hıtr<'d,'lfldıt'~ 
tır. si m nfa.ııtl l!dt7,a..ı;fll f1l$ ~ ~ I 

* Değirmenciler buğdayın çuvalı· nun l'=ln biz. za.nnetll!'~ 1,tl""".J. 
nıı be' huruş :ıam !stemi,ıı:r, bclecll- ya da. tunekiıta. ıı;aruu"111 ~ ye bunu rcddetml5tir. dc~c"k t:ue t;un·etıcr ~er".t 

, 1• p Z'A Yt - Nll! us ve b•ııiklct ehliye· cı'lb11ece;r! Ihlk:ı.ntart ,, "' 1 c 
Uınf Z.1)1 ettim. Yenisini c;ıkaracağım l lr ft.'ca\·üz h:ırcltci il 
dan esk!Elnln hllkmU yoktur. demi\'tcektlr· l'J 

Ortal:oy Ca vıt:ı~a ortab:.\) rr sol<ıığı 1 rP':J, 
No. 46 Sia.lfı.haddln Bu!!;ünkii ,-ıı.ztycti "dsıa ~ 

harb mulı:ırlb t.a.raf~~)·edııf 
seri ve kat'i ın.ağl bOI 
ettirecek bir safh~& ktP 7..J 
\'C Ualk:ınfara \ 'C ~· bOtlf'I 

<'~\ilz:!en teklnınek ~~1 ~ 
ılo kalı.lığı iı:ln ıt:ı ~I ·~ -'tı 
Jınrb mc.ydanında de&• '11ııs 
d uziyctinl arşın. :rııır-" 
ı>nar m"yc1:ı.nında S , 
'11.m cdeccf.lz· ,1-

_____ s_u_a_t D~ 
r-·;:;::-;,:;.;:;;;;~~ 
: ve Küçük oteller 1 ~J 
! dan ttıbo.rcn ı.-amtfCJI ~ 
1 ~ ... i·.u ........ .;.....,. .............. .-• 
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po 1 Dünkü Milli küme maçları 

Tuna havzası ve Balkanlarda Vefa Gençlerbirliğine O -2 
Muhafız Beşiktaşa 2 • 4 yenildi Faaliyete geçti Son milli kUme deplMman mliııaba
kalarx için şehrimize gelen Ankara. 
nm MuhafızgUcU ve Gcnçlerblrllğl la. 
kımlan ilk karşılaşmalarını dUn Şe

ref sl..'\dında Vefa \'e Bc:iktıı§ takım
ları ile yaptılar. 

Oyuna Muhafı1.lıların bir hUcum!y. 
le baıııandr. 1lk anlar sUratll ve mU.. 
tev:ı.zın. Bu mUsabaka, birinci mUsa... 
bakanın aksine çok canlı ve hareketu 
oluyor. lkl tara!m da güzel hücumla· 
rmı görüyoruz. Top bir kaleden bir 
kaleye mekJk dokuyor. Neteldin 
7 inci dakikaüa bir muha!ız hUcu... 
munda sollç CelA.l gUzel bir ,uue ta.. 
kımrnın birinci golUnU yaptı. Muh!• 
!ızlılarm dUzğün oyunu eksik Beıik..o 
taş kadrosu karşısında galip gelecek... 
!eri Umldlni uyandırıyor. Bilhassa. iki 
açıklar rakip kale için çok tehlikeli 
vaziyetler yaratıyorlar. Be§ik~lılar 

da. gol cıkarmak iı;: ln çok uğ'rqıyor
lar. Nihayet 33 Uncu dakikada Hakkı: 

• .. -w:; Moskova, Macaristanm . }\ 
~t\·eçte bulunan Norveı;; 

ıh. .Nanikin ve Ta
lte!ık kıtalar taratın· 

0 
rJ.ne temizleme harekr_ 

ıJc u boyunca doğuya doğ· 
tlt lı01geslnde devam etti· 

ltdir. 
etı en sonra bUyUk bir ya_ 

ltt "' • ·~orveç hududu civa-
botten eyaletinde Jııvcı;: 

llıj 
~ e Uçmuştur. lsvcç havA 

r Oo ınctı e yüksekten 
, ~ atc;:ı açmıı;tır. Tayya

kaıncu.,de knybolmıııı 

t Ilı 
t• ebusan rnccllsi, ı hıızl_ 

4 -c crrnesl ica beden içli· 
~~ ~ hazirana kadar uz.a-

arıaotırmıştır. 
( 'l' 
~ ayınıs gazetcıı ne ı;-ört'. 
a c l ci deliller nazı p:ır
'Yda Alman ltlaresı aL 
Yonaı - ııosyaliııt partisi 
l:U3termekledir. 
bahriye nıı.ı.aretl, Ame
ının l;rarı ahire detin 

•ıa .. a~ını bildirmekle· 

:~. bcynclm!Jel !uıırda_ 
.. a\'i Yonu kapatılmıştır. 

~:nda izahat verllmemlı, 
lt r, bazı ecnebi maha!il 

0PoldUn te&llmi hakkın· 
'· t arasında çıkan' ihti· 
"'ledi ~ r. 

'llrd Cripps ve heyetinlD 
~ Ucaret mUazkereleri 
't ovadan yeni bir haber 
"1t Cripp.sfn elA.n Atlnada 

dradan bildirilmekte_ 

~ ~kaı~nın tasar
~i:leri arasındaki 

tıi çekildi . 
~ltau&I) - Ziraat ban· 
~ bit &ahlplerl arasında 
>e it r tevzi etmekte oldu
'1ıııı.ı~raaı dün banka mer· 
~ 'ftir, 
~ leka.ı. Arman 1000, 

~ıı..)in 'l'Utekçloğlu ~oo. ls. 
ıı.~ Özyay 250, 1zmlrde 
~.;'nkarada Ahmet Muh· 

~1ı:• Ereğllsinde Fatma 
\..'ttr de Kadir Çelik, An· 
~ : llaya, çıuıakkalede 
\..~it lıtepte Halice Zor· 
~' ~&tı.n öztUrk, Amaa. 

lfıo et ken, Aydında Nuri 
"İlt Ura kazanınıılardır. )' ıı: tnuııteli! mahaller
' 20 lll 50 Ura arum-
~ı,ur. 

. "tı·tı b0 1. ... • • ~ a.r ır ıgmm 

~l'giıi açıldı 
ı . 
~ı;11ze1 sanatlar birli· 

(ıi sergi.si .Maarif ve.. 
~. 'çıı :tuceı tarafından dUD 
\ ~ ~trr. Ar,•lı' m•ıa.ıt 
~~1 l'._t!cum.ıur um u::ı1 
~ ~r bulunmu,•ur Mc
'.\,.~ tetaı' Şevket· Daf bir 
~ ~e birllgin 17 senelik 

lt1tu ba.lısetmı1 ve Maarif 
"n,tde bulunmuştur. Ser
~1~rlarınm U5 parça 

ektedir. 

emniyetini garanti ediyor 
Yugoslavya ile Sovyetler arasında siyasi •müna
ıebat iade ediliyor. Bir Yugoslav nazırı "biz 

Rusyaya kanla bağlıyız,, dedi. 
Ticl~rad, 2 - Yuı:-c 'avya ile 

Sovyct Rusy:i arasrnd:ı. on bir ma
yıııta Mosko\'ada imt.a lan an tica
ret anlaşma!'lına müzcyycl proto
kol Belgradda. Sovyet P..ul'lyanın 

Sofya clç'ııi ile Yugo,l:ı.v hiikfım<'. 
ııdıtmları tarafından imzalanmış, 
anlaşmanrn tasdikli ıı.uretleri teati 
edilm'iı;tir. 

Yugosl:t v ticaret nazın bu mü
nasebetle hir ziyaf~t vNmiş, ziya
fette Mmimi nıılukl::ır teati crlil
nıişlir· Yu~oslav t1caret nazırı söy
lediği nutukta ezcümle demiştir 

ki: 
"- 11 i\fayıl'lta 1fosko\'acla im. 

1.alanan ticaret anlaı;malan bizim 
ic,in yalnız iktısarli bakımdan de
ğil. ııiya!:i bakımdan da ehemmi
yeti haizdir. Millet iki memleket 
araııında de\'amh dostluk ''C teş. 

riki ml's.'ti !!artlarının ihdasını ar
zu ediyor. Yugoslavya Sovyotıer 
Birliğine kanla, lisanla ve an:t'ane. 
lerle bağlıdır· 
• Yüksek rütbeli bir memuı: s:ay
rircsmi olarak, belki bit aylık tec
rübe devresinden sonra, Rusya He 
ekonomik münasebetlerin ba,lama
smı müteakip diplomatik mil'nasc. 
batm da başlryacağmı beyan et
miştir· 

Bu ıuretle, tieart mukA.velenin 
her iki taraf için mucibi memnu
niyet bir tarzda işleyip işlemediği, 
ve her iki memleketin yekdiğerinin 
dahili işlerinde müdahalede bu
lunmıyacakfa.rmll dair itilafa ria -
yet edip etmediği müşahede edile. 
bilecektir· ' 

S0\1'l:'ETLERtN MACARlSTANA 
TEKLİFİ 

PariA, 2 - Haıvuı ajansının 

Zagrebden öğrendiğine göre Mos
kova hükUıneti, Macaristaruıı emni
yetini garanti etmek niyetinde ol
duğunu Macar hükumetine bildir
miştir. Macaristan Moskovadan bu 
hususta sarih teminat almıştır. 
Moskova yalnız bir şart koşmuş. 
tur: Vaki olursa Alman tazyikine 
mutavaat etmemek ... 

MACAR BAŞVEKlLİNİN 
SÖZl,ERİ 

Diğer taraftan Macar Başvekili 
kont Teleki, mebusan meclisi ko
ridorlarında, Macaristanın halen 
endişe etmesi için hiçbir sebeb ol
madığını bildirmiş ve demiştir ki: 
"- Macariatan, mütevazı kuv

vetlerile, Tuna ve Balkan sulhünün 
idameııı iç'.n dostları Almanya ve 
ttalyaya yardımda bulunmuştur. 
Bittabi, Macaristan da ihtiyat ted
birleri almak mecburiyetinde kal. 
mışhr· Alınanların gerek dostları
nı gerek düşmanlarını belki de 
ayni derecede hayrete dü~ürmü!l o
lan hilyük ve emin zaferleri her 
türlU intizar hilifma olarak, har
bin kısa süreceğini göstermekte
dir. Bununla, bilylik bir endişe za. 
il olmaktadır· ÇUnkil, bitaraf olsun 
veyahut yalnız gayrimu"' .ib ol -
sun, her küçük devlet için, birkaç 
ıııene ıürecek bir har'· ekonomi 
bakımından çok güç tahammill e
dilebilir bir ,eydir· Yakında, mil
letler arasında aemereli bir ~alnıı-

ma devresinin geleceğini ümit e. 
delim." 

MAC.\J{ Jl.\Rİ{'İ\' J~ NAZIRISIN 
~lı\KAU:St 

Mnc:ır hariciye nazın kont Çaki 
yazdığı bir ma:.alede ezcümle ,öy
le d'yor: 

"1940 bidayetinde Tuna mrnta. 
kasilc nalkanlaı·da sulhün her za
mankiııd"n daha iyi temin edildiği 
ve bu sulhün dahilden ihlal edile. 
miyccek gföi olduğu zannedilebilir· 

Avrupanrn bu mıntakasında. ırnl
hii ihlfı.l için teşebbüsler vaki ols:ı 
bile. hunlar, daha c:ok ehemmiyet
li bruıka sahnelerde cereyan eden 
nkayi üzeıinden nazarı dikkati a
yırmak maksaclile hariçten vuku
bulabilecek gayretlerden başka bir 
şey olama;ı:. Maamafih. bu nevi te. 
şebbiislerin de bir J:"fına endişeye 
sebebiyet vermesine de mahal yok. 
tur. 

f-3imdiye kadar harb hRrici kal
mış olan A vrupanın bu bölgesinde 
de silah SC''3leri işitilebilir· Maama
fih, biz o takdirde bile sükuneti
mizi muhııfaza edeceğiz. Çünkü şu. 
rası ka.t'i olarak kabul edilebilir ki 
eulhün ihlali keyfiyC'ti T'3.rpatlar 
havza.sına kadar yayılmayacağı gi
bi Karpatlarm zirvelerini de a.şmı
yacaktır.,, 

"Balkan ve Tuna bölgelerinin 
en bUyUk sulh garantisini, Alman
ya İtalyll ve Macaristanm arasın
daki mevcut menfaat birliği teşkil 
eder. Tuna bölgesi memleketleri. 
nin sükiinetleri ihlal edil ..... Pksizin 
istihsallerine devam edebilmeleri, 
şüphe.siz bu iki devlet içiiı büyük 
bir menfaat üade eder. Keyfiyet. 
Almanya ve ttalyada c·.~raatle tek
rar edilmiştir· Bu noktai nazardan 
Macaristanrn menafii, mihver dev
letlerinin menafünin tamamen ay. 
nidir." 

Bir Alman boınbar
dıman tayyaresi 

laviçre tayyareleri ta ra
fından düşürüldü 

Beme, 1 (A· A·) - Ordu genci 
kurmayı tebliğ etmiştir: 

Cumartesi günü öğleden sonra 
İsviçre toprakları J ore bölgesinde 
yabancı tayyareler tarafından ih
lal edilmiştir. Derhal havalanan 
İsviçre devriyesi bu tayyareleri ta
kip ederek muharebeye giri!:miş ve 
bir tayyare Lingeres bölgesinde 
yere dil~ürülmliştiir· Bu tayyare 
bir Alman bombardım~ tayyare
sidir. 

Casusluk 
suçile ... 

Londrada bir Amerikan 
m emuru tevkif ed ildi 
Yqlnr;ton, 2 - Amerikanın Lon· 

dra sefareti memurlarından Dlllcr
kenUn casusluk suçuyla tevkif cdll· 
diğl haber veriliyor. 

..,Her Akşam: Harbiyede 

' le:L va Ba~cesin~~ç 
~ 

' ' görüiınmılı 20 kişilik bir .- k&droeu ile meaıleketta -
vlmll iN ıtrallteal 

llnıiyet Yüceses 
' BESTEKAR TANBUBI 

lllibaddla Pıaar 

Fransadaki Aıneri
kan ve Kanada 
n1ezarhkları 
bombalandı 

Bu hadise Amerikada 
büyük bir infial 

uyandırdı 

Patis, 2 - Amerika matbuatı 
umum[ harbde ölen 25 bin Ameri
kalı askerin Romagne'daki mezar
lığına Alman tayyarecileri tarafın. 
dan yapılan bombardıman hakkın
da. neşriyatta. bulunuyorlar-

Düşen Uç bombadan ikisi abide
ye 25 metre mesafeye düşmüştür. 

Bu me1.arlık Fransa tarafından e
bedi olarak Amcrikaya terkedil
miş olduğu için Amerika toprağı 
addedilmektedir· 

Umumi harbde Fransada ölen 
Kanadalı askerler için Yimy'de 
yapılan abide de Almanlar tarafın. 
dan tahrib edilmiştir. Bu haberler, 
Amerikada ve Kana.dada büyük 
bir infial uyandrrnuştır. 

HITLERIN HEZlMETl 

LAZIM 

Va~ington, 1 (A.A.) - Senato 
hariciye komisyonu reisi Pittman, 
Montana maden mektebinin top· 
lantısında söylediği nutukta, ye· 
ni hava harbi usulünün tehlikeyi 

Amerikaya kadar yaklaştırmış ol· 
duğunu kaydeyledikten sonra 
bugün Amerikaya karşı mevcut 
tehlikeyi azaltac~k şeyin !-!itlerin 
hezimeti olacağını bildirmiştir. 

RUZVEL T DEVLET MiLiS· 
LERININ KUMANDANLICINI 

tSTEMIŞ 

Vaıington, 1 (A.A.) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

Devlet milislerinin kumanda· 
sının kendisine vr.rilmesi hakkın· 
daki Ruzveltin talebi kongre ma· 
hafilinde ciddi bir tenkidi mucip 
olmuştur. Reisicum.''lllrluğa cum· 
huriyet partisi namzedi olan se· 
nato azasından Va.nderberg, Ruz· 
veltin bu talebi gibi bir talebin 
tarihte görülmemiş olduğunu 
söyliyerek. Ruzveltin kısmı se· 
ferberlik ilanı hakkını ahzır ol· 
mak arzusunu izhar ettiği kendi 
kendine düşünmektedir. 

D~mokrat senato lizası B. 
Whebler ve cumhuriyetçi Nye 
ve Briddes bu tenkitlere iştirak 
etmişlerdir. Harbiye nazırı B. 
Wardingin Ruzveltin bu talebi' 
nin harbiye nezaretine izhar edi· 
len bir arzu olduğunu, ve derhal 
mevkii tatbika geçmek niyetini 
mutazam:nın bulunmadığını be· 
yan etmesine rağmen kongre ma· 
hafilinde itimatsızlık devam et· 
mektedir. 

Y unnnistana bir Alman 
iktısat heyeti geldi 

Atina, 1 (A· A·) - Bir Alman 
ticaret ve ekonomi heyeti, dün A
t"naya gelmiştir. Heyetin \'azifesi, 
iki mc:mlC'ket arasında muallakta 
bulunan tic:ıri mahiyet lC'ki mcse
h:!leri ve czciimle gerek bugünün, 
gerek müstakbelin kliring mesele
lerini birer hal suretine bağlamak
tır· 

Genclerbirliği - Vefa 
Günün ilk mUsabakası hakem Ah_ 

met Adem ld::ı.reslnda Gcnı;:lerblrli· 
ği - Yefa takımları arasında. yapıl
dı. nu milsabakaya takımlar a§ağıda. 
ki kadrolarlyle çıkmışlardı: 

\'t•C:ı: A7.at - \'nlılt, Süleyman -
şen•!, I.fıtJI, t;iıkrii - Abdu,, Hüse
l in, G:u:l, Sulhi, lla~·dar. 

(icıı~lerhirliğl: Jtahlm - :Surf, Ah
nll't - Miınlr, llıuıan, llalit - \ 'ah.. 
tlet, Ali, Ali, .Mustafa, Cahlt. 

Oyuna Gençlerin sıkı bir hUcumly
le başlandı. Bu ilk hUcumdan itiba
ren Genı;;ler ağır .b::ı.smağa başladılar. 
Fakat kale önUnde müessir değiller 

ve mUtemadlyen muhakkak gollUk 
fırsatlar kaçırıyorlar. Ara sıra Vefa. 
lılar da akın yapıyor. Netekiın 24 Un
cu dn.klkrıda Vefalı HUseyin muhak
kak gollUk bir fırsalt !kl metreden 
avuta atarak heba etti. Genelerin 
baskısı 30 uncu dakikaya kadar sur. 
dU. Bu andan sonra oyun mütevazin 
bir §Ckil aldı ve devre her iki tarafm 
kaçırdı~ı müteaddit fırsatlar ô.rasm
dıı. O - O beraberlikle bitti, 
tıu~ct Dl<:\ HE: 

lklncl devreye Vefalılann seri bir 
hUcumlyle başlandı. Oyun mUtevazin 
geçiyor. Birkaç dakika sUratU cere
yan eden oyun bir an sonra ağır ve 
tatsız bir ~ekil nlı.lı. Her !ki tara!ta 
da bir istekslzllk ve beceriksizlik 
g1Sı·U1Uyor. 

Nihayet devrenin 28 inci dakika. 
ıırnda gençler merkez muavini Hasan 
bUtUn Vefa mUdafilerinl atlatarak 
takımının birinci go!UDU çıkardı. Bu 
gol Gençler! harekete getirdi. Vefa 
kalesini biran için yine sıkı bir çen· 
ber içine aldılar, takat butün uğraı
malarma rağmen ı;ol çıkaramıyorlar. 

Dakika 44. Gençler sagiı;:I Mustafa 
eline geçen bir fırsatı güzel kullana_ 
rak sıkı bir şiltle takımının ikinci 
golilnU de attı ve müsabaka netice 
değişmeden .2 - O Gençlerin pllbl
yeU ile blttL 

Beşiktaş - Muhafızgücü 
GUnUn ikinci müsabakası hakem 

Nuri Bosut idaresinde Beşiktaş -
MuhafızgUcil takımları arasında ya
pıldı. Takımlar ıahada. §U kadrolarla 
yer almışlardı: 

Beşlkta~: l\lt>hml't All - Taci, tb. 
rahim - Ahmet, Rlfnt, Feyzi - Ha
yatı, Hfüw;yln, NAzıın, Hakkı, Eıref. 

l\lııhafızgü<'li: Fethi - l'etbl, Ab
dürrahnıan - İbrahim, Ahmet, HA_ 
ılm - Şahin, ırtru7An, Rrza, CelAI, 
Turgut. 

Muhafız kalesi ceza çtzgiııi içinde ha.. 
talı bir şeldlde durdurulduğundan 
Beı,ılkt8.§lılar bir penaltı kazandılar. 

lbrahlm bunu güzel bir ı,ıUtıe gole tah 
vll etmekte gilı;:IUk çekmedi. Bu gol• 
den sonra beraber vaziyete giren ta~ 
kımlar galebeyi muhakkak kendi ta.. 
ra!larmıı. çevirmek için sayı çıkarma• 
ğa. uğr~ıyorlar. Dakika 39. Mubaf%21 
merkez muh:ıclml Rıza. Beişktq mu .. 
da!U Taclnln bir hatasından lsti!ade 
ederek takımı lehine bir sayı daha 
kaydetti. Oyunun bundan sonraki 
kısmı karşılıklı nkmln.rlıı. netice de. 
ği§meden geçti ve birlncl devre 2 - ı 

MııhafızgUcUnUn galibiyeti ile bitti, 
1KlNC1 DE\'RE : 

İkinci de\Teye çıkıldığı zaman B&< 
şike,, takımında bazr yer değiştirme
ler göze çarpıyor. MUdafi İbrahim 
muhacime, Rifat mUdnfaaya, HUseyln 
de muavin hattına nlınmı§tı. 

Oyun Beflktaşm sUratıı bir hUcu.. 
mlyle başladı. Be;ıincl dakikada ~c
fin bir ortasından istlfııde eden Hak. 
kı gUzcl 'bir ka!a. vuruşu ile ~lkt&
~;ın ikinci golünU do atarak takımını 
berabere vaziyete soktu. Yine 13 ün
cü dakikada Hakkı geriden aldığı bir 
pasla ve demir gibi bir şUUe U~UncU 
Bc~ktaı golUnU de nttı. Bu gol Be
§lktqlrları bUsbUtiln CO§tUrdu. Onlar 
sayı adedini arttırmak, Muhafızlılar 

da mağlüblyetten kurtulmak. icln ça. 
lışıyorlar. Bu arada Muhafız muha· 
clmlerinln muhakkak goll!lk fmıaUar 
kaçırdıkları göze çarpıyor. Devrenin 
bltmeslne iki dakika kala Eşref to 
güzel bir ı,ıiltıe Be:lktaşm dördüncU 
golUDU attı ve müsabaka 4 - 2 Be
§lktqm galebesiyle bitU. 

Beyoğluıpor Ankara<la 
3-1 mağlup 

Ankara kupası maçlarma dUn 
Ankarada 19 Mayıs stadında d~· 
vam edildi· Beyoğlusporla - An
kara Fabrikalargücü takmıla.nİu 
karşıl~tıran müsabakada. Ankara
lılar 3.1 galip gelmişlerdir· 

.:ı.-...... llK ......................... .. 

~ Q.ll g lYı ın 

iPEK't e 2 Büyük Film.birden 

CHARLiE CH#\N 
MASUM K ATil Filminde 

1 - ~l~hnr Pollı 

HaflyP.SI 

2 - Serseri Kral Türkçe Sözlll ... A,ynca : FORS dünya ha\1ldi81erl 
• Burün saat 11 do tenzllAtlI matine 

r-M · · ·· l .k. . f·ı . b. d evsımın en guze ı ı yenı ı mı ır en 

Bugün L a 1 f;! Sinemasında 
1 - Sinemanın en tok ııevlll'n yıldızlan 

CLARK GABLE ve MARION DA VIES'in 

HABiL-KABiL Fraıısıua 
Sanenin en !azla beğenilen §aheseri 

Kadın 2 - Mahkum Fra.nsıua 

ı - Şimdiye kadar görülen Jumallann en fe\·ka!Adesl 

PARAMU~T JURNAL 
BugUn saat 11 de tenz:llAUı matine 

'1mıı~ııımıınıııımıırnmaı ..... H ıe: R 

1 T E p E BAŞ/ BeDecdlıye 

AKŞAM ...ııll~fü~~~ın~m~ın~ınm ım 111 

Bahçesinde 
1 S AF VE • 

1 
Bayanlar ile birllktfı kıyıJM>tll ıuuıatkArlardan mUfetekldl 

18 kişi l ik büyük bir SAZ heyeti ve .arka
daşları • liıı~ıooıwwıımı~ı~~rn~w~ıı~~~~ı Aynca: 7Aı&1n bir balet"......,.. ınımaralan. wmmıımııınmı-• 
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Belçikadan 
daha 

on talebe 
geldi 

Son harb vaziyeti iizerinc Belçi
ka.dan Fransa.yn geçen t:ılebeleri. 

mizden on ~Uilt bir grup bugiln
kll konvansiyonel trcnlle flehrlmize 
gelmiştir· 

Btuılnr iktısat talebelerinden 
HUsnU Ergenç, Jin}Ti Boylu, Re
şad Tnmersoy, Saffet Orhonoğlu, 
Şakir Ulusoy, mühencliA Seyfi Bu
da.le, Emin Ulusoy, Kenan Boysan, 
yüksek maden cnstlttisU hesabına 
ta1ıslllcrlni ynp:ı.nlardan Adnan 
F..rkmenol ve Nizameddin Ergildir. 
Sorl ikisi vizesiz pasaportla Frnn
sadan 1talyaya geçtiklerinden 1taı. 
ynıı memurlar tarafmdruı hududdn 
bir saat kadar nlıkonubnuş ve son
ra seyahate devamlarına müsaade 
olun.muştur. Bunlardan başka l
talyadakl Türk tabüyetinde ermeni 
talebelerden Bayan .Agavni ve Ara 
Hallaçyan da dönmil,Ierdir-

Yarm da kalııbaltk bir talebe 
grupu gelecektir· 

Hükfunetimiz, Parfs sefaretimiz 
vasrtnsile Fmnsada. mevcut tale
belerimize memlekete avdetle ser
best oldnklarmı bildirdiğinden hil. 
kftmet hcsa.bına. tahsilde bulunan 

Büyükçekmece ile Ba
kırköy arasında 

Tayyarelerimiz 
bomba atışları 

yapıyorlar 
IJma.n reisliğinin denlzcllere 

yaptığı ilann göre, Büyilktekınece 
ile Bakırköy anısındaki sahilden 
denize doğru 15 mil mesafeye bu
gilndcn çarşamba gUnUnc kadar 
hava kuvvetlerimize mensub tny
ya.reler.imiz tarafından bomba a _ 
t:ış1an yapılncaktır. Bu aebeble bu 
sahadan deniz vasıtalarmm ge!f -
meısi tiç gUn mUddetle mcncdilm.iş
tillo 

Galatasarayhların 
plav ziyafeti 

(Baştarafı l incide) 
l&narak eakl talebellk hatıralarını ya.. 
de<Up Galataaaraym meobur pll&vmı 
yeııı.lilerdir. 

lçlerlnde hemen hepsi ytıkaek mev
kl 1Jgal eden veya etmiş olan 400 
kadar eski mezun saat 11 de G. Sa. 
raym emektar tnnburcuau Ahmet 
apnm t a n b u r çalışı ile 
melttebln kon!crans salonunda top-
lanm?§lardır. Mektepten 67 sene evvel 
çıkmıı olan en eski mezun e.ııkl dUyu-

, nu umumiye mUdUrlerindcn 76 yaşm.. 
da olan .Ahmet Muhtar latendiyar 
toplantıyı bir nutuk ıöyllyerek açmIJ 
ve bu nutkunda mektebln tarihçealn
den bahaetmıatır. 

En eski mezundan sonra altı genç 
mezun Galataaaraylılar cemiyetinden 
8alin Ogen de bir nutuk söylemlııtir. 
Ktlteaklbcn salondan bahçeye inilmiş 
\'e ya;ııan hayli ilerleıni§ olan eski 
mezunlar talebelik hatıralannt can
landırarak oyunlar oynamışlar ve 
k o ı u p zıplanuşlardır. Böylece 
JOrU}up kan ter içinde kaldıktan son
ra da mektebin yemekhanesine gidip 
mC§hur Galata.saray pllAvmt kqık 
kqık abştınıll§lardır. Yemekten son. 
ra Galatasara.y mekteblnln izcileri 
&ı.de olduğu halde bütün mezunlar 
~aklime kadar giderek Abideye bir 
~lenk koymuş ve bir ağ'IZd:ın istiklA.l 
:m&r§ı söylcml§lerdlr. 

GALATASARA.YIN KURULUŞ 
lltKAYESI 

En eakl mezun Ahmet Muhtarın 
anlattığına göre, padişah ikinci Beya· 
sıt ısu yılının bir kl§ gUnUnde o za. 
man ormanlık ve dağlık olan Galata
da sur bariclnde ava çıkmıı ve bu 
ıara.da bir kulUbe görerek içine gir. 
ml§tlr. KulUbede bir lhUynr adam ile 
mevsim.siz gayet güzel gilller bulun
duğunu gören padl§ah ihtlyara ''Glll
balıa,, diye llWatta bulunmuş ve o· 
zat. ta en güzellerinden bir sarı ve 
bir de kırmızı renkll lkl gtilU padlşa.ha 
hediye etrniııUr. !şte Galatasaraym 
an kırmızı rengl buradan kalmı~tır. 

O seno o yerde bir devııırme me~tte
bi açılmt§tır. 3S7 sene müddetle 
bu mektep muhtelit sa!hnlar geçirmiş 
ve nihayet bundan 72 yıl evvel Gala.. 
t&sara.y lisesi kurulmuştur. Gnlatnsn· 
ray mektep son 30 senede dört defa 
yamruotu. 

Galataaarıı.y harbiye, bahriye ve 
tıbbiye lslisna edilirse Onltorma yn
pan ilk mektcpUr. Mektep mezunları
nm Fransada blr de imtlyazl:ı.n var_ 
dır. Fransa hükQmeU Gı:ılatıı.aarny me 
zwılarmı doğrudan doğruya kendi 
resmt mczunlnn gibi kabul etmekte· 
d!r. 

Esir Holanda 
askerleri 

Berlln, 2 (Radyo) - Hitlerln 
verdiği emir üzerine esir olan bil- , 
tUn Holanda askerleri serbest bı
J:&kılacaklnrdır 

talebelerimizden toğu da seyahat 
hnzırlıklnrma bn,vla.mış!ardır· 

Bugilnkll konvansiyonel Avrupn
dan 72 yolcuyla gelmiştir. 

Bunlar arasrndn memleketimizde 
ycrleşmcğc kanır vcrl'n Polonyalı 
allelordcn on kişilik bir grup, Al
manyndan kaçan Çek grnçlerinden 
18 kişilik bir mülteci kafilesi de 
vardır. 

Sila.Jıtn.rağa elektrik fabrfkasr i
çin çnğınlmış olan Alman milhen
clisi Hert de ayni trenle gelenler 
arasındadır. 

EKSPI:F_,S SEPIIBLER1NE 
DAŞLANDI 

Hilkfımetiroizln karnrile Türkiye. 
ye ait kısmı muvakkaten ilga olu
nan ekspres seferlerine dün gece
den itibaren tekrnr bnşlanmışt1r· 

İnkıta. esna.smd:ı. A vruı>adan ge. 
len ekspres trenlerini buravn gön
deremlyen Bulgar hUkQmetf, yeni 
vaziyet lizerine bu A vnıp:ı. trenL 
nin memleketimizle irtibatı temin 
için tertibat aldığını bildirdiğinden 
yarın sabah Sirkeciye ekspres tre
ni gelebilecektir· 

Muttefi!derin 
yüksek harp 

konseyi 
Pariste İngiliz ba§veki

linin İ§tİrakile 
toplandı 

Paris, ı (A.A.) - Re..cmen blldlrlll· 
yor: 

YUksck harp konseyi, dUn Pa.rlste 
topll'.lUlll§ ve vaz.ly,etin icap etUrdlği 
bUUln tedbirler üzerinde trunnmile 
mutabık kalını§tır. 

Konııcy içUmıunda İngiltereyi Çör
çil ve Attıec temsil cylem.l§Ur. Bun
ların yanında., Slr Ronald Ca.mp~ll 

general Dili, general !amay ve generııl 
Speara bulunmaktaydı. 

Konsey lçUınamda. Fransayı Reno 
ve mareııaı Peteıı temıil eyleml§Ur. 
Bunlarm yanmd& ıeneral Veygand, 
amiral Darlan ve Baudoin bulunmak.. 
taydı. 

Yllk.sek harp konseyi, vaziyetin u · 
mum.1 tetkikini yapm~ va vaziyetin 
lcabettirdiğl bütUn tedbirler hakkın

da tam bir &nlafmaya v&rDUftir. 
Yüksek harp koruıeyi toplantım, 

müttefik lki hWdllnet ve lld milletin, 
en büyük bir Ahenk içinde, zaferin 
almma.sm& kadar, bug11nkQ mUcadele
ye dcvnm hakl<mda her zamandan 
dah& ziyade Qr .. ılmaz blr surette a.. 
zimk.A.r oldukiarmm mutlak blr bür 
hanrnı verml§tir. 

Ordu komiııyonu çaroamba günü 
lçtimaa çağrılmıştır. Reno komisyo
na. a.ııkerl vaziyet hakkmd& izahat 
verecektir. 

Almanyaya gidecek 
İspanyol askeri heyeti 

Bcrllll, 2 (Radyo) - 3 hpanyol 
generali ve 15 aubay Alınanyaya 
giderek garb cepheeinl ziyaret ~ 
deceklerdir. 

Fransız vapuru yolcusuz 
geldi 

Fran.sız bandıralı Teotil Gotye va
puru bu sabah bo§ olarak Akdeniz.. 
den gelml§tlr. 
Şehrimizde bulun.an Çek mWteclle· 

rlnl Fransaya götürecektir. 

Enver (paşa) nın kar
deşi İsviçreden geldi 
Umumt hıı.rpte ordularnnızm baf' 

kumandan veklil ve ozamankl hükQ· 
metin harbiye nazın olan merburıı 

Enver (pqa) nm biraderi emekli 
general Nuri bu sabahki konva.ıulyo. 
nel trenUe tsvlçreden gelm~Ur. Ge· 
neral Nuri tlcareUe meşı;ul olduğunu, 
bu seyahati tabrikaaı için demir te
darik etmek üzere yaptığını söyle· 
miştir. 

Son Telgrafa dair 
( Battnrafı 1 incide) 

H albuki bir lstnnbul refikimiz, bun .. 
elan bUtUn sayfa enini knlm lıar!lcrle 
l~aplıynn bir manset r.ıkarmış; üste· 
lik, bu hnberle bir de ikinci tabı bı:ı.s

tırmı':}. 

Her §eyden e\·vel meslek ciddiyeti 
namınn in .. f olunswıı .. 

Ak§:un refikimizin m vzuub:ıbs et
liği gazete, baskımız c.masmdıı. mU.. 
him tcl&T!Lfl!lr 1;eld.lkı;e sayfalammz
dn. tacllltlt yaparak bunları da verme
miz! g rlp bir kı knnı;:lıkltL sıs:::ımo

nn tc!lkld eden ''Son Tclgrat,,tır. Bu 
ltlbıı.rla "Akşam, m yazuımı ona iL 
haf etmek yerinde olur. Yalnız ''Ak· 
§:ı.m,, rcfiklmlz bir noktayı cks!k 
kaydetmlıı: "Son Tclgrııf,,ın o gUnkU 
ikinci uı.bında birinci tabıd:uı farklı 

olarak mevzuubı.ıhs ehemmiyetsiz Jın. 
vadisten ba§ka sa.yfn. :ııı.yfa dc!tcr
d:ırlılt HO.nı d:ı. vardı., 

(Ba§tara!ı l incPe) 
taat arnsmda Hinrlli ve Fran~u: 
müslcmleke askerleri ao vnrdır. 

01'..:NEilAJ_, GOUT 
U)NDRADA 

Tahliycnm muvaffakıyetle inki
şaf etmesi ilzerinc, FJ:ındro·dekf 
İngiliz ordusu 1 umandıuu GenC'ral 
Gort Londraya dönmi!;;tUr. 

Lord Gort. istt.eyondn hl!.rbiyc 
nazın Eden tarafından karşılanmış. 
tır. Generalle nazır doğruca Harbi
ye nezaretine gidcre!c erk.'.ı.nıharbi
ye şeflerflo vnzJyet hakkında. mü
da vclel cfu:1rda. bulunmu~I:ırdır· 

Kral Corc öğleden oonra Lord 
Gort'u kabul ebnl.'j vo ltendiı:ini 
Dizba.ğı nişa mm büyilk ı.ordonu 
ile taltif eylemiştir. 

Lord Gort son mubnrebclC>rd<' 
büyük zayiat veren bir tek fırka 
müstesna olmak ilzerc Flandreclc. 
ki müttefik kuvvetlerinin kUmilen 
tngiltereyc nakledildiğini krala 
bildirmiştir. Halen Dllnkerkde sa
dece dllmdarlar bulunmaktadır. 

Muhtelif ehemmiyette miite· 
addit Bclcika kıtalannın Krala 
itaattan istinkaf eden generaller 
idaresinde müttefiklere iltihak 
ettiği teyit edilmektedir. 

Şimdiye kadar DUnkerk'e var 
mak için kendilerine geçit açnma· 
mış olan diğer bazı Fransız · in· 
giliz kıtalan da Alman kıtaatı 
arasında yol açarak müttefik hat" 
lara girmeğe muvaffak olmu§lar· 
dır. 

Mukavemette devam eden Ca· 
lais üzerine paraşütle yeni yiye · 
cek su ve mühimmat atılmı~tır. 

SOM CEPHESiNDE 
Fransızlar. Sommc üzerinde. 

nehrin cenup kısmında Almanla· 
nn elinde yegane köprü başrnı 
teşkil eden Amiens mmtakasma 
ve nehrin mansap mmtakasında, 
Fransızlar, muvaffakıyetli çcırpış
malardan sonra, şimal kıyısına 
geçmişler ve bizzat Abbeville'in 
bütün civarını i~gal eylemişler -
dir. 
Soınme nehri, Abbevill'in ce • 

nup varoşunun ortasından ~eç· 
mekte ve Abbeviltc şehrinin bu 
kısmı bir ada teşkil eyle:nektedir. 
Fransızlar, bu adayı almtşlarc'hr. 
Bu harekat esnasında vukua ge ı. 
len §İddetli çarpışmada Fransız 
tanklarının müdahalesi çok müeı
air olmu!tur. Almanlar, gerek in· 
san gerek malzeme bakımından 
nisbeten ağır zayiata uğramışlar· 
dır. Fransızlar bir kaç yüz eıir 
almrşlardrr. 

FRANSIZ TEBUCI 
Dünkü Fransız tebliği §Udur: 
"Şimalde, krtaattmız düşmanın 

tekrarlanan gayretlerine muvaf· 
fak:ıyetle mukavemet ederek ir· 
kip hareketini setre devam edi· 
yorlar. 

Som (Somme) cephesinde iki 
tarafta devamlı bir faaliyet kay· 
dedilıniştir • 

Cephenin diğer kısımlarında 
kayda değer bir fey yoktur. 

31 mayıs öğleden aonra, hava 
kuvvetlerimiz, dütman avcı tay· 
yarelerinin faaliyetine rağmen 
düşman tahaşşütleri ve kolları 
üzerine kütle halinde hücumlar 
yapmıştır. Möz (Meuııe) ve 
Mozel (Moaelle) ve Ren (Rhine) 
üzerinde derin istikşaflar yapıl· 

mıştır. 

Bugün öğleden •onra bir düf 
man hava filosu Ron (Rhone) 
vadisinde avcı tayyarelerimizin 
tarafından yakalanuuş düpnan 
tayyarelerindcn bir kısmı dütü· 

Romanyada harici
ye nazırı dağişti 
Yeni nazır eıki Goga 

kabinesi azasından .• 
Bükre.,, 2 - Romanya Htı.riciye 

Nıı.zı:rı Gn.fen!:o istlfn etmiş, yerine 
nafia nazın Cigurtu f;Ctirih~~Ur· 
Gafenkonun lstifasm•n sıhhi sc
b~blerden ileri gcldlği bllı.Jlriltnek
toclir· Rivayete güre c3!:1 nn"'tr bir 
müd<let i3tirahattcn .eonrn ho.riçte 
'ınilhim bir vaz·fcyc tayin edilecek
tir· 
Romnnyanın hnricl fllynsetinin 

ba.51mı getiril n zat C\'Vclce flU31st 
t mayüllü Gog::ı. ka'>inc~inde tica
ret nazırlığı yaı mıçt:. 
G \F&"\TO Al IBR.\ • \ SLFIR 

?ııt GEI..LCLI\? 
Pnri., 2 - lstün E'dC>n Rornnn;>n 

hariciye nn~ırı C:ı.f n . mun Ro. 
m::ınyanın Ankarn :ıefaı ti hyin 
edileceği Dükreştcn bildiriliyor. 
Hariciye nezaretindeki d" .. L'}ikllk 
ilzerinc Romanyanın hnrlri politi
kası deği5miycc"'ktir. Rom::ı.nya, 
şimtllye k::ı.dar olduğu gibi tam bl
tnr:ıflrğa. rl::ı.yct cdccclttir· 

vaziyet 
rlilmüştür. Dü~iirülen dü1man 1 malzemecc uğradiğı ~k zayiatın 
tayyarelerinin adedi henüz tespit ve Alman milletinin mütclıavvel bu· 

d ·1 · t• " lu:ıan morallnln kendisine cıkaracak.. e ı m~mış ır. ka 1 · k" lan milşkUIAta · r§ı rnymaya un un 
TAl."YAHELEn N FAAI,lYETt bul:ınuyacaktl1'. 

Alman tayyareleri dUn Marsilya ve 
Llyon şehirlerini bombardıman et
ınJflerdir. H r iki ııchlrdc de alvll n... 
ha.ilden ölenler vardır. :Harallyıı.ıl:ı 

otuz kl~i öımuıtUr. Llm!lnı.la bulu· 
lunan pamuk yüklU bir lngıllz gemisi 
batmışt r. 

Müttefik tayy:ı..""eler de !aallyette
dır ve mUnba.sır:ın na ;:eri hede.!lerl 
bombardıman ctmekt.edlrler. Birçok 
Alman tayyaresi dlq~UrUlmU.-tUr. 

Nevyork Taym!a gn:ı:etcsuıc Bcm
dcn {;'elen btr telgrafa n:ızaran mCltt 
tiklerin Hamburg ve Rh lneml'ln a:ı.lr 
cndUstrHar §Chfrlcr Uzcrlnd:ı yapmış 

oldukları akınlarm husul g~thl'ği 
hruı:ı.rnt herkesin tnhmlnlııln fevkinde 
bulunmakt.o.tlır. 

Bitaraf mcnbalardan aldı 'ı lınbcr

lere nazaran aynı telgraf şunu dn llA
vc dmclctcdlr: Eğer Almanya bu yaz 
harbi kazruımıyacak olursa, insan ve 

AL.'\IAN TEBL!Gt 
Berlln. 1 (A.A.) - Führeııin umu· 

mi karargı\hı tebliğ" ediyor: 
Fransız orduaunun geri kalan son 

latal3rı tarafından sösterllmekte o
lan mukavemet kınlmıııtır. Tathlr a
nıcllycsln;:ı devam edilirken Lll clvn... 
nnda 26.000 esir alınmıştır. lngtliz 
kuvvcUerinJn geri kalan aksamına 

karşı DUnkerkln ild tanı.fmdan yapıl· 
makta olıın taarruz, dllşmanın ı;:ok 

meşakkalli olan bu arazide göster
diği anudane mukavemete rağmen, 

Lerakkl etmektedir. 
Ho.vnnm fena. olın:ı.smn rağmen ha

va ordumuz DUnkcrkde vapurlara ir. 
l<ap edilen :ısl<erle muhart1beler etmiş 
~e orduy:ı. y:ı.rdım olmak U~re kara· 
d:ı.kl muharebelere de işUrak 
rni~Ur. 

ugos avya Dalmaçya 
sahillerinde tedbir aldı 

(Ba.ştarnfı 1 incide) 
krt'a.111.rm ka.drolarını dolduracnk
la.rdır· 

ltalyan gazeteleri, Triyeste işçi.. 
leıinin !iefi tarafından imzalanan 
bir telgrafı neşrediyorlar· Bu tel
grafta "İtalyayı Almanya.ya bağ
hyan §Cref taahhüdünün yerine 
geUrilınosi,, istenmekte, Silveyş, 
CibuU, Cebelüttnrıkt.ak.i zorluklar 
ve verlleu mUruriyelerdcn bahsedi
lerek "Korsika, Malta. \'El Ni.sin 1-
talyayn. ilhakı lüzumu,, kayıt ve 
"Triyeste ioçilerinin ı·urtuluş har. 
bi için hazır oldukları" il{ıve edil
mektedir· 

Ziraat i§Qilcrl f~ist konfederas
yonu milll meclisi, Roma.da. toplan
mr,j ve bir takriri iUifa.kla kabul 
etmiştir· 

Bu takrirde "5 nıilyoıı lt.alyıuı 
ziraat amelesinin yüksek milli 
t::ı.lebleri tahakkuk ettirmek iç_in 
MusoUnirun emrine amade olduk.,,. -
!arı,. bildirilmektedir· 

Milano valisi aınat yerlerde ve 
lkamdglhlarda u11klarm dtprı .sız
mama.sı iı;in tedbirler alınmasını 
cmre~tır. 

Amerik&nm Ma.nhattan olcu va
puru ltaıyadald Amtrikıı.lılıı.rdan 
l 7:l0 kl~iyl blmil olduğu halde C-0. 
novadan hareJ~et etmişUr. Vnpu
nın normal yolcu ıı< ('dl ancak 800 
dür. İki mislinden fa.zla yolcu alm
IllUf olmaktadır. 

MOZAKERELER NEDEN 
KESiLDi! 

Londra, 2 - Abluka hakkında
ki müzakerelerin İtalya tarafın • 
dan ani olarak kesilmesinden 
sonra Röyter ajansının salahiyet· 
tar kaynaktan öğrendiğine göre, 
Romadaki İngilLı büyük elçisi 
Sir Peni Loren iki üç gün evvel 
İtalya hükumetinin İngilU · İtal· 
yan sureti teıviyeprojeıini taa· 
vip edip etmemek hakkını muha· 
faza ettiğinden haberdar eclilmit· 
tir. İngiliz hükumetinin aal1hi· 
yettar bir mümessili bugün Röy· 
ter ajansına yaptığı beyanatta, 
''sefirin Londraya getirdiği proje
nin lnıgiltere tarafından tasdikine 
muhakkak nazarile bakılmakta 
idi." demiştir. Görüşmelerin kati 
olarak inkıtaa uğrayıp uğrama· 
dığı veyahut diğer müzakerelere 
başlanıp başlanmadığı hakkındaki 
suale, bu zat meselenin daima 
tetkik edilmekte olduğu cevabı" 
ru vermiştir. 

Röyter ajansının diplom.'ltik 
muharriri müzakerelerin kesilme 
si hadisesini şöyle tahlil ediyor: 
"- İtalyan hükumetinin Sir 

Wilfrid Green ile İtalyan makam· 
lan arasında R omada yaplla:ı gö· 
rüşmelerden sonra h a .. rl ohın 
prensip nnlaşır:ı.~ ·~ ı a.,sızın boz· 
ması Lond::ı.da ~z c;ok ıayrctle 
karş lanmıştır. Görür,meler .hill · 
van hükUmetini:ı tcşcbbüısüyle 
}'apılmış ve kaçak kontrolü hak· 
kındaki İtalyan §il:ayetlcrini aşa· 
ğı yul:arı tamamen tatmin eder 
mahiyette bir tar::ı hal projesine 
müncer olmuştu. Deniz; ;ehatlct· 
nameleri usulUnün tcsvii r.urctile 
her türlü tenhhürün ve kontrol 
servisinin İtıı.lynn münakarntma 
mudahale .. inin önüne geçilecekti. 
Duna muk2b:1 İtalya ilh!l etti· 
ği bazı nevi malları Alnıanya· 
yn ihraç edilmiyeceğini prensip 
itibarile kabul etmişti. 

Umumi noktalar üzerinde prcn· 
sip anla§ması haı:ıl olmı.tg bulun· 
mcıl:la beraber iki memle!:et mü· 
:messilleri torafınd:ın halledilecek 
bazı teferrüat mesele !eri- :geri 

kalmakta ve esas meseleler iyi 
bir hava içinde hallcdilmİ§ oldu· 
ğu için tali derecede olan bu 
noktaların her hangi bir müşkül 
veya tcahhura sebep olmlyacağı 

anlaıılrnakta idi. Bununla bera • 
ber ltalyan hükumetinin verdiği 
a..-ıi karann tetkik edilmekte olan 
tatbikat meselelerinden mütevel· 
lit deiildir. · Rooıad.an gelen tclg· 
raflar İtalyanın birdenbire geri 
dönmesi çok yüksek makamlar 
işgal eden şahısların müdahalesi 
üzerine olduğunu ihsas etmekte· 
clir. Bu hattı hare.ketin manası 
hakkında İtalyan hükU.metinden 
izahat alınma~ önce tahminle· 
re dütmek ihtiyatsızlık olur. Fa· 
kat iki memleket araırndaki mü· 
naaebctlerin islalu teıebbüsiiniln 
beklenmiyen bir engele çarpmış 
olması Londrada. teessüfle kaqı· 
lanmıştır. 

Londradaki intiba, zevahire 
rağmen bu aon aözün nenUz aöy· 
len.-nemiJ olduğu merkezindedir. 
Buna intinren, kaçak kontrolü 
bugünkü vuiyetini muhafua et· 
mektedir.'' 
Diğer tıı.rattan lncUls btlkQmetl 

namma. söz söylemege mezun bir 
zat, !t:ılyanm harp huırlıklan hak· 
kında. §unları ı.:öylem~tir: 

•'- Bundc.n s~ura lta.ıyaya yapa
cak h1çh1r teklitimil: yoktur. Şimdi 

karar vermek ııınun lta.ıyanmdır . ., 
lTALYA DARBE GbU!:BSE... 
Nevyork, 2 - A.merikadald İtalyan 

turizm bU'roau ıetl Panta.ıeonf, KWJO-
linlnln Hltıerle tqrikl mealslnl pro.. 
lesto makamında, dün t.sWaanu ver-
mi§tl.r. -

Pantaleon1, İtalya harbe girene 
kendisi için bir fel~ket te§kll edece
ginJ. derplf ediyor. 

Be§inci kolun Amerikad&kl faali
yetlne geçen Pantaleonl bütUn ltaı. 
yanları, Hltlerln ajanla.ruım propa
ganda.sile mücadele etmeye davet et
mlftir. 

Pantaleonl diyor ki: "Almanya İ· 
talyanm yardımlle harbl ka..zaıımaaı 
b:ı.llnde bile, İtalya iğfal edilerek Al.. 
rnanyanm vaadettiğl bUtUn menfaat· 
terden mahrum edllecekUr ... 

lSPANY ADA NUMAYlŞU:B 
DEVAM EDlYOB 

Madrtt, ı - lspanyada müttefik· 
!er aleyhine nUmayiılere devam edil
dltlnden Madrltteki tnguıa n i'ra.n. 
ıı:ı: eiçillklerlle konaoloahaneleıi poUa 
muhata.zaaı altuıa a.l.mnuttır. Kadrit
te nümayi§çller "Cebelüttank,, Cebe
IUttank,, diye bağırarak aokakian 
<iol&§m1flardır. 

Bir çok Unıveraite talebelll dQn aa.
bah 1n iltere elçlUğl önUnde tcznhU.. 
rat yapmış ve ııoka.klardaıı ~cc;erken 
·•cebelüttank İspanyoldur., diye b&· 
ğmnışlardır. Bu tezahürün yeni bü
yük elçi sır Samuel Horun muvaaaıa
tı ile aynı zamand& rast.ııetırllmeai 

lı;tcnmlş o!mll.!JI muhtem~ısa de sctır 
sabahl<>yw geleceği yerdo öğleden son.. 
ra muvaııalat etml~tir. Gelip geçenle· 
riu ek:ıcrlsi marur olan lspanyol n•· 
taltotlnden !nhlra.t edon tal.,btyc lft.· 
kııydl ile baluyordu. 

J\IU~OLlı'\'lNiN RUZVELTE 
MESAJI 

Vaşln~on, 1 (A· A·) - Amorl
knnm Bertin maslahatgüuın olup 
h::ı.lcn Romada bulunan K.irk, tati. 
linl geçirmek Uzere, Llzbondan 
Clipper tnyy::ı.resilc A.merikaya ge. 
lecektir. 

Ruzveltin katibi Early'nin bil
dirdisine göre, Ruzvelt .Musolinl
dcn yeni bir mesaj almı§tır. Katib, 
Ruzvclt ile diğer hUkillnetler roi.s. 
leri arasında. hemen hiç durınadnn 
bir m~.saj teati& mevcut buluııdu
ğıuıu lllve eylemiştir. 

D.\J.l\IAQYA SAHtLLEIUNDE 
ALINA:\' TEDB!RJ,Jm 

Parlır, 2 ~ Yugoelnvya, Dal. 
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i AZONMEYVA TUZU 
üf r rih ve 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-44 -tın° 
ev~oruny 

~~bın fona o!maması kafi ı cağın:ı b:ın:ı söz vr.di. ~nunla iyi 
~de ... Muhakkak bir gü· arkadaş olmanızı isterim. 

Son öpüş 
Romanımızı koyamadık özür 

dileriz. 

, .... -............. .. 
SAFiVE'nin . . . . 

ıarıaınalısınız. - Olurum. Ke;:disile beraber . . . . . . 
Son çıkan 

PLAGI o }~vaş ilave ettim: bulunm:ık beni çok memnun edi· 
~ ış gö:ür. Böyle çılgınc.J yor, fakat ~uriye siz değibiniz ki 

a bütç(..-niz müsait değı! . l::cnim sc\·gili dostum. 

: 
: 
122 l 65Benlifi aldım kaçaktan 

'·! , - Büyük do·tunuz yokken biraz 
ct'att etmeyiniz. bu ay onu sıkılaca!umz demek? 

: Bu defa bir çemi bidad 

! COLUMBiA ~ kadar daha fazla ka- - Her dakik::ı .. bu pek t:ıbii de-
~a ~ı~rrız. Ha,-di terziye ğil mi? 

. 
i Plaklannda ara}'Jnız. : 

, &!dip Lmarlıyalım. O anda çılgın bir arzu duydum. 
.ııurıiyeue güldüm. S~dnç- "- Kerim, beni de götürünüz 

. . . ................................................. . 
hukuk M. 

i~ıirn Parlıyordu. Beraber g:>türünüz.,. diyec~:~tim 
U ~:ı.~ıını siz mi intih:ıp P.t Fakat ce: a:-et edemedim. Ya ka· 

lstıınbul A&ilye 6 ncı 
.• .. hüu.d h•'.:D: 

Dav.ıcı . ... uJ(!dibl yazıcı aokak 41 

~0·sunuz? bul etmezse .. Ce'l:i birka~ gün ya1 

~ ın gibi bir \'ahşinin yar· nız, se:-b~st kalmak istiyor. Bir 
~';ıl~ta~ olmadığınızı biti: denbire yolun bir y~rintle otomo· 
k· il::ıa mu!:tesit olmanız bil durdu. 

••O. tıa otu.an teızı ı.ıarko tarafm· 
\laU cv~clce oo~awğı karısı Sol aıey. 
uıne ı.ı.aıue e.> Jcui~i boşanıua ter>cıll 

ve nlılrea evll.!n<Lgı karı.sı Ma.zalto 1· 
ıe )tı.pı.an evlenme akUııllı teselli da 
va.ıımuı icra kılınan muhakemesi •o· 
uwıua: Davacı !.larkonun; lkametııL 
lıı meçhQl bulunan kanaı l:iol ile o
lan bo~anm t e4cilino ve diğer k& 
rısı allıiziılto ile yapılan evlenme akü.. 
cin tesclllno dair verilen 27..9·939 ta 
dhll gıyabi hükınUn mUdaa.leyhlerdeıı 

Sol'un ikametgAhınm meçh<Uiyetlne 
binaen onbe~ C'ÜD müddetle llADma 
karar verilerek mczkQr hUkUm fık· 

rasmm tebliğ yerine geçmek ü&ere 
bir ıruretinln mahkeme divanhanealne 
tnak edilml§ olduğu llln olunur. 

tJ 'il orum. - Akşama &ö:ü;ürüz, Ferideci-
.ıı -~~~ bundan korkuyor~u ğim. 

\trırn, siz ne kadar iyisı· Kerim sür.:.tle elimi gıktı ve o-

11'-tj 
~den kızarmıştım. En u-
~ :"la bile mukavemet ede 
~\ müsrife yapılan bu 
11.. Çok memnun etmiı:ti. 
"IUldan dolayı mağrur ol· 
~ lienı maliye \'ekili oldu· 
~ f az:a pahalı, Bayan 
·~fazla pahalıy, Bayan 

ınanevt evındı için de 
~ fazla ucuzdur.,. diye 
ı.e lüzum görmiyerek ıs

t., ne iyi şey ... 
Sıı> Jl :~zm çok güzel olması 
~ \.~. ınusunuz, kerim. 
~·~etti: 

ts t~ ... dedi. 

~ Necibin kano;ımn elbi· 
'. olsa benimkinden gü· 

' ~ de güzeldir. Fakat bu· 
~ farkına varmaz. 
~~ ~nu kocası alm:ımıştıı 

. illi Kerim? 
~ 'h..,lözleri pek parlak ve 
~ ""UUşla tıana döndü. De 
~ laııa muktesit old~rumu 
~ ne kadar memnun 
. Söz de onu o derece 
ni. 

Si tlbiseyi ısmarlarken ikti· 
~ §eyjn semtine bile uğ

~1~ gösterdikleri modcl
~da bakmaya bile kıya 

\ ~r elbise vardı. Siyah i· 
~~'IC\ıkla i~knmi~ krep· 
~ hariku1ade güıcl bir elbi
~ '!ah.... Bir esrarengizliği 

a}'nı zamanda garip biı 
lt:~ı. Benim çılgın Kcri· 
~t:j Ut ~ahi etmeden: 
~:- Sıze en ziyade bu el
ta.ı_~tır, dedi. 

~: 
tli ı>ahahdır. ce,·abını , ... 

~ ~l'~nr, hanımefendi, bila: 
~~ tlc beni ikna:ı çahşıror

le tlbi"cye bakılırsa bel· 
~~r:.~ Pahalı değil, fakat bi 
~la ıe &öre fazla... Her· 
\"l ~. r~a!:at Kerim aldır-
~O\ aya gideceğim, 

a ba günü bitecek 
~~ r etınem, kabul etme· 
ti dı ::...... k' 

~ .... -t \<>k ":~ıa ne yapayım ı 

~~'llı11h>I &Uzeldi. Hem Ke-
tar Urdum Ot • 
'liJ?tn~?~?bile bindi!c Beni 
~ 1 1~ın şoföre adrc5 \'er· 

~!.laıruı d" . . F 'd 
~· onersınız erı e. 

\1c. iıtı b• 
~ "il\'\u 'taı i~im var. Fatma 

tomo!::ilden indi. O dakika gayri 
ihtiyari göztımiin önüne bir haraJ, 
bir hatıra geldi. Bilmem hangi 
şeytan beni diırttü. Kunetli \'C hi· 
!ekar bir ~ytar.:ı uydum. Otomo
bilin Kerim tebessüm ederek ka· 
pısını kapıyordu. Bir kü.;ük hare 
ketle onu tuttum \'e: 

- Kerim, size lüzumu kadar te· 
şckkür etme:lin . Siz çok iyisiniz .• 

(Devamı var) 

Cema l Sahir 
Bu ak§am Tophane Karabq 

Aile B:ı.hc;eslnde 
Muazzam Eser (Öld11tt<ııeilm) 

'Perde 
Halk Opereti 

4 Haziran Salı akşamı saat 9 da 
Gedlkpaga (AZAK) Slnemuında 

(Kadmlarm Beğendlji) 

(8~5) 

KIRALIK EV 
Ayazpqa Çiftevav aokak G No. 
Alman aefareUıanesl yanmda 
Bahçeli G odalı ev kiralıktır. KA· 
lörifer. sıcak ıru. havaga.zl, elek· 
trlk ve banyo tea!aalı meycuttur. 
K evklal g yttyeyt aratmu; evlD 
k~ısındakl apartıman kapıcısı.. 

na mUracaat. 

IH . L. . ' ay rıye ısesı 

-
Müdürlüğünden : 

İkinci devre Talebcslnln A.akert Kamptan 1 H aziranda b&§hyacaktır. 

Kampla allkııdar Talebenin bu tarihte mektepte bulunmaıan. 

s e ...... W't&i5'* 

inhisarlar umum 
madOrlüğOnden: 

I - fılaremizln Clooll fabrikasında mevcut G70 kilo tömbeki derlsl pa· 
zarlıkla satılacııl<tır. 

II - Muhammen ~dell 162,47 lira yüzde 15 muvakkat teminatı 24,37 

liradır. 

ın - Pazarlık 5-VI.910 çarpmba günü saat 16,30 da Kaba.taşta levazım 
ve mUbayrutt şubcslnı.lekl alım sntııır komisyonunda yapılacnl:tır. 

IV - NUmune sözU geçen fabrikada görülebilir. 
V - 1stckl'lerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 mlk· 

tarındakl teminat p:ırnlarllc bll'liktc mezkQr komisyona mUracaatları. ( 4572) 

1 1~akksko r1 e n ıere Katra.!!. Hakkı Ek ram 
n Katran Pastilleri de vard ır 

Fevkalade Hey'eti Umumiye 
lctimaına Davet 
~ 

T ür!::iye Cumhuriyet Merkez Bankası ida re 
Medisinden: 

Bankamız esas nlzamnıı.mesine ~ağldakı muvakkat htlkümlerin UAvesı 
hususu tetkik ve müzakere edilmek Uzere hl.ssedarlar umumt heyetinin :tev 
Italı'l.dc olarak lçtlmaa dnvetl idare mecllslnee kararlııştrrılmJJtır. 

a temmuz 19t0 çarşamba gUnü aaat on dörtte Ankara.da bıınlcnnm mer. 
kez binasında yapılınuı mukarrer olan bu lçtlınaa ıınyın hissedarların tcşrtr-
lerl rica olwıur. 
NlZı\MNA:\lEl:"E lL.\VE EDiLECEK M UVA Klt AT HUKOnıum. 

lnkibaz, 
b:rsak 

hazımsızhl<, mide bulantı 
tembelliğ inde, mide ekşilik 

va 
ve 

bozukluğunda 
yanmalarında 

emnnvğtoe ~lYlDDaınıooa~ · ı rr. 
Mi DE ve BARSAKLA~I temizler alıştırmaz ve yorm:ız. Mı\ZON is'm \'t HOROS m•rltaırra diktcat. 

GELİNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
En mllşkUlpesentlerl de uah ll o lduftu halde h er sınd tOCUıa 

tlrJ·akislul memnun cCmck azınında b ulunan 
iNHiSARLAR i DAR ESi 

• • 
hu k (' J' r e piyasaya arzettlğl u çlu ve uçsuz GELiNCiK slğaraslle, 
i~~mi tatlı \ 'C k okulu olmakla bcı·abcr mc\·cut nevllerden daha 

· ince bir siğara arayan tir· 
yaki :.!Umresini tatmine ça · 
hşmiştır. 

Bu cvsal, b ilhassa ba• 
yanlar tarafından aranıl-• . 
dığı için GELiNCi K, aynı 
zamanda o.o ıarıod~ s~ğa• 
rası olac~kf ır. 

~ .... Dt .................... 11111 ........ l.lll......... *S'CMri""-i*tıPPSW"Pll'*SlllliJlll .. ~~ 

Muhterem Halkımızın Yüksek Görü~lerine ! 
Bugünkü piyasa. vaziyetine mğmen 

Esk: satı§ fiatlnrını muhafaza eden müessesemiz şubelerinde 
Yüksek evsafı halz mevslmlll< za rif ve zengin c;eı,ıltı! 

~lli~u hazırlamasını ten 
~~~ · ~\·c geç geleceğim. 
~tıqlı etın~Yiniz. Ben her 
\~~Un. Ne fena, Kerim! 
\ t>ı.k Uz. Günler ve gece-

Muvnkkat birinci madde: - Cumhuriyet Merkez bankası hususi ka· 
nunla mtıJiye \'ektUetlnc verilen mezunlyet haudi dahilinde knlmak \'e altın 
terhin edilmek surctllc hazineye fevkalft.de ve muvakkat mahiyette avanıı 
\'ercbllfr. Bu avnns mukablllnde icabındn banltacn yapılacak emisyon mlk· 
tnrları kanunun 37 inci maddesinin UçUncU bendine yazılı komite tarafrn..11 

dan t esb!t olunur. 

Muvakkat lklı:ıci madde: - 1939 Avrupa hnrbinln hitamını takip eden H E R E K E K U M A Ş L A R 1 N 1 N 
bir sene nlhnyetlnc kadar olan mUddct içinde Cumhuriyet Merkez bankaaı ı 

llıun \'E' nihayetsiz 

~l'<: 
<11::ı ralnız bıraknny3· • 

beynelmilel tediye vasıtası mahiyetini muhafaza eden ve icra vekilleri karan Metresi: 4 ., 5 ., 6 ., 6.50, 6. 75 liraya Satılmaktadır. 
l'e tayin edilecek olan dövizleri alıp satablllr ve bunlar mukabilinde emlayon SUMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 1 
yapablllr, bu alım satımdan doğacak klr ve zarar hazineye aittir. KAr ve I 
zararlnrın t.~,l1n ''e tc•llyesl ı:el<il ve zamanı hnzi3e lle btı..nka ııraamdn akte· Müessesesi eubelerl: 1atanbu1 - Beyoğlu - Kadıköy - Ankara - tzmır - Adana - Mersin 

c!ilccck uıı ı.·.u .. u,cle ile tayin olunur. (4~4) ••••••••••••••••m•m-ll!!!!!I•• .. •••••••••••• 
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Sofrada misafirler isterlerse §a · 
rap içebilirler. Yalnız, yerli Al • 
man şarabı olmak şartile. Ecnebi 
şaraplarına müsaade yoktur. Bu 
kaide Göringin hiç hesabına gel · 
mez. Onun kendi evinde büyük bir 
mahzen \'ardır ki, içi hep en birin 
ci Framız \'e İtalyan c;arap'arile 
doludur. 

Hitlerin tahammül edemediği 

bir şey de sigara içmektir. Yalnız 
sofrada ve kendi huzurunda değil, 
k~ün hiç bir dairesinde kimsenin 
sigara içme3ine mfüaade etmez. 

Bir keie yabncr gelmiş, taraça
ya çıkarak sigara içmeye başla -

e ... . . 
~ ~le 
~ &,:, • 
ii ~' 
~ > o,... 

"" :::=:ı 

m15tı. Hitlerin, hiddetinden kıpkır 
mızı kesildiğini \'e dudaklarını ke· 
mirdi~ini gördüm. 

Hitler, öğle yemeklerinden baş
ka boğazına her ne kadar az dtiş. 
kün olu~ olsun, Bcrthesgadende 
mutfak başhba.şma bir yer i~gal e-
der ve ayrıca bir saraydır denile
bilir· Mutfakta. en son sistem e-
lektrik ocakları olduı;tı gibi, ah
Ç!lara kolaylık teşl:il eden bütün 
yeni icat ve aletler de toplanmış. 
tır. Hitt~ı', bunları, mutfağında 

ç~lışanlann kolay iş görmelerinden 
ziyade, herhalde kendlsinln nefis 
bir surette hazırlanmış yemekler 

yemesini mümkün kılmak için te
min etmiştir. Zira, daha evvel de 
söylediğim gibi, Hitler yemek hu
&\lsunda çok titizdir ve, fanteziye 
e'.ıemmiyet vermeJip besleyici gı

dalar olmasına dikkat etmekle be-
raber hazırlanan her yemeğin, gös.. 
tcriş itibarile iştiha verici olma-
sını ister. 

Hıtlerin, Berhtesgadende bulun
duğu günlerde ço~{ sade ve miln
rcvt bir hayat ya~adığmı söyler
ler. Bu, bir dereceye k~dar doğru
lur. Vakıa, Berhtesgaden. tab;i 
ınanzarası itibarile ve bilhassa bir 
dağ tepesine konm~ kartal yuva.-


