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FRANSIZ ORDULARI iLERLEMiYE BAŞL~ 1 
Som nehri geçildi- Fransız toprağının bir kısmı geri alındı 

Almanların yaptığı butün taarruzlar! MUSOLINi iLE RUZVELT ARISINDI 
Dünkerk müdafaa hattı önünde kırlldı MESAJ DUELLOSU DEVAM EDiYOR 
Harbin yeni bir Birçok müttefik fırkalar Alman 5 M'I ltalya~ işçisi harp istiyor ! 
safhası başla- çemberini y~rmıya muvaffak oldu =. ='=Y=~=" ======-===....:: 
mak üzeredir ' lngiliz -,ita/yan müzakerelerinin ani bir şe .. 

.ı'llm•111 o r tl • • a 11 a n 
yolnı:ı: lı•ıın• o.ya lt•l· 
yan I • r l• miiıter•lıM, 
f11lcıd lt•r lı•ltl•, pl 
••çm.O•n F r•n•ı:ıı. or· 
tla•ana i•rıı yml lılr 

fa11rra.ııa • • f nı • • l 11 I 
6 •. lıl.mJı ld:ıı.ımtlır. 

Yazan: ABiDİN DA VER 

M 
ayısııı onuncu &fuıil 

baıılıyan Alınan taar • 
ruzunun lıiriDci ıal • 

hası bitmek üzeredir. Filvikl, 
dört ı:Un mukavemetten ııeıu:a, 
llolanda teslim oldu, Arkamı -
dan Belçika Kralı milletine ve 
müttefikleriae ihanet ederek lıq· 
kumandam bulunduju Belçika 
ordusunu, 17 a:ünlük mücadel• • 
den sonra zı mayuı sabahı Al -
ınanlara teslim etti. Bu iki müt
tefikin ve bilhassa Belçikanın 
dik.katsiz ve habersiz aradan Ç"" 

kilmesi üzerine, Belçikalılara yu· 
ılım için alelicele müstahkem 
mevzilerini bırakıp harekete &:eÇ· , 
miş ve bl! yüzden Sedan ile Mo
böj araswda cephesi yaı:ılıwl 
olaıı Fransızlarla onların sol ce
nahında buJunan İngilizlerden 
mürekkep ınüttefilı. .wl ceııah 
crupu, pek fena bir vaziyet• düt
tü. lllanş denizi kıyılarındaki İn· 
!filiz vç_Fraıwz askerleri hatayı 
ve ihaneti kanlaı:ile ödiyerek 
Düıılı:erk müstahkem ordugabına 
çekildiler, bir kısmı da vapurlara 
bindirilerek İngil tereye nakledil· 
ıli. Dünkerk müstahkem mevkü 
hayli geniş bir çevrede, koyuve
rilen sularla ve bu suların arka· 
IJndaki Alman ordularile adeta 
bir at nalı ,eklinde çevrilmi• • 
tir, Üç taraftan sular ve düşınan
la ihata edilmiş olan bu .abanın 
arkası denizdir ve denize, müt
tefik donanma hakimdir. Mütte· 
fikler, o mıntakada ne kadar ka
lacaklardır? Buradaki kuvvetler, 
tamamen vapurlara irkap edilin· 
ciye kadar mı? Yoksa, nıüstah • 
kem orduı:ihın müdafaası için 
lüzumlu olan kuvrnllerin fazlası 
ııaklcdildikten sonra, burasını 
bir köprübqı mevzii olarak mu· 
hafaza edecekler mi? Bu takdir
de bir miktar Alman kuvvetini 
işgal ve tesbit edebilirlerse de o 1 

nıurtakada bulunduğu bildirilen 
o(O Alınan tümeninin büyük lusmı 
•erbest kalacaktır. 31 mayıs ta
rihli Alman tebliği cArtuo ve 
Fland.r' de bulun an Alman tü • 
inenleri şimdiden başka vazife
lerde kullanılabileceklerdir.> di· 
Yor. Bu başka vazifeler ne olabi
lir? Almanlar için, bundan sonra, 
Yapılacak iki hareket ,,ardır: 

l - Bütün kuvvetlerile Fran· 
•u cephesine yüklenerek, Som ile 
l\ıöz arasındaki Fransız ordusu· 

(Arkası 3 ür.cii sayfada.) 
ABİDİN DAVER . . . "' ... . ... 

,~Yarın 
~•lami /zut Sedes'ln 
llÜ~•l lıir miıs.h•b .. i liôli 

Betbinliğe, derde, 

Kadere dair ... 

Son muharebelerde Almanların kilde inkıtaı Londra'da teessüfle karşılandı 

feci zayiata Uğradıkları anlaşıldı 1'$). ~;~:-.:~ \~;; r~~ ~'l ıtebeiUttarık 
• Oa.l~erıko •ı , yt~l!i/·~ 1-~ oMA~~~elon '- r;~'~!EPo,ı;~ • 

-~, 

Almanlara karşı fiddetli mukavemet gösteren nansız a.sıcerıen., 

~~ 
ı..armRA, 1 ı ilruvvetlert düşmanın münakale 

SAAT• 12 (A.A.) - Res· hatlan üzerindeki tırayiki hiç 
' men bildirildi- ı durmadan, nabet değiştiren filo-

~e ııöre, dün· larla, idame eylemişlerdir. İngl-
kü gün va bu gece, İngiliz hava (Arkası 3 üncü sayfada) 

Hava muharebeleri 
Müttefikler Almanların motörlü 
kuvvetlerini şiddetle bombalıyor 

Pari.s, 1 'A.A.) - Hava işleri nezareti tebliğ ediyor; 
İıki bombardııman tayyaresi grupu, Aıbbeville kanalı üzerinde 

Alman tayyarelerine hücuım etmisler, ruikeri hedeflere bilhassa 
Aıbbeville "a'kinindeki tayyare dlfii bataryalara iııabetli enitaht· 
ıarda bulumnıışlardıır. 

lngiltere Hava kuvvetleri ku
mandanı general Vieeton 

Somıne'un &imalinde düşmanm 
'bir çQk hedefleri boonbardııınaıı 
tayyarelerinin hiioumuna maruz 
:k:alımuı ve bu hedefler mütemadi· 
yen i:z'ac edilmiştir. 

30-31 mayıs gecesinde tayyare
lerimiz, Dunıkerque mıntakaııın
da!ki ımüttefik ,Jmtaata erza'k ve 
mühimmat yetiştirnıişlerdir. He· 
men lıeımen taıına:mile ~aranlılk 
bir iba vada uçan tayyareleriımiz, 
bu erzak ve mühlmmatı paraşüt
lerle a1lını.şlaroır. Tayyarelerimiz, 
dönüste'ki uomaları esnasında Al
man kıtaatının hare:katı haıklkın
tla anühian ıma!ı'.Jmat elde etııniş· 
lel'dir. 

Londra, 1 (A.A.) - Hava işle
ri nezareti tellıliğ edi:vor: 

Sahil müdafaasına ıınahsus tay
- yarelerle sılkı bir irtfüat haliırde 

bıulunan İngiliz hava filosu, Ni
euport yolu ile Belç~ka sahille
rindeki Alman tahaşşüt merkez
lerine ve ıınotorize kuvvetlerine 
müteaddit hücuımla!'da bulunırnuş-
tur. 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

ts t ... a et1:i ( q, /~ Vo.lentio. r . ,;,;~:,:;,;f.:i~'i.iı".'J.~·-· J,?ık~::11 fi ıes ~ Madrid' de birçok 
--.-.- ~:·'"·.- . c.ARTH ~thl":~~:.1"q"tra .Y~l~onAfrNA av. Üniversiteliingiliz 

Ram•n Horıcıye Nez•· r;~nıiıt. Çi ıaı.ut.ıı-~- } "·-'.;,r,.4.-..... !J:Ai!QN, -·SardJma (iT~'~ ~.ınd 
,-f< • .,. ~,-c,.,.,:, . ·.-*" . . _, ~s.m ,\ !ftİ) ıtrıan.,'<lı f t' " " d 

retimı Ci"·"rta g,ıtirildi ifi~ ·· ....... ..,;;.: · D~.... .±s--.' •· ~, İ"rrn~ ·,,, se are 1 On Un 8 
·- ~F~ıe ~r ~Mellll;.;r~ · :.ı:ı:crs'..::_< ~': :.0,~~'R1'4"• 1r.~-; ... f :\'>!-,~· .. • 

BÜKREŞ, 1 (A.A,) - Ga • 
fenko istifa etmiş ve istifası 

kral tarafından kabul edilmiş-

Rnba.t · ,._ ·orun ,c.. ~•t!?1 ""~ ı-,!l'J. numayış yaptı 
1 • f /u 'r- <, °'< 'C•· 'A · 
:M.ors el l(e!:ıı ı..ı-rıs nlıı1e:runis i ,f(ı. ~ ~ z::N~ 

tir. Gafen:Jrcı- ıs:~ kfinunuevve
lindenberi Hariciye Nazmdır. 
Hariciyeye müuokalfit nazırı 

Cigurtu, onun yerine de de -
miryolları umum nıiiılürü Ma
covci gelmiştir, 

ltabinede diğer bazı değişik
likler _daha olacağı hakkında
ki şayiaların da do~ru olına
dıl'ıı zannedilmektedir. 
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CEBELÜTTARIK VE GARBi AKDEN1Z (Yazısı 3 üncü.ıe) 

Sovyetler Tuna ve 
garanti 

Balkan 
veriyor devletlerine 

Macarlara kat'i teminat verildi 
Macar Başvekili dedi ki: Macaristan mütevazı kuvvetlerile Tuna 
ve Balkan sulh ünün idamesi için Almanya ve İtalyaya yardım etti 

Sovyetler Macarlardan Alman taı::· 1 
yikine mutavaat etmemelerini istiyor 

ZAÖREP, 1 (A.A.) - Havas 
muılıabiri bildiriy<ır: 

'8öy lendiğine göre, MoSkova 
hükı'.imeti, Macaristanın emni • 
yetini garanti etmek niyetinde 
olduf(unu Macar ilıükı1metine bil
dirmiştir. Macaristan M oskova • 
dan l:ıu hususta sarih teminat al
mıştır. Moslrova yalıuz ıbir şart 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

MADRİD, 1 (A.A.) - Rcutcr: 
Birçok üniversite talebesi bu 

sabah İngiltere elçiliği önünde 
tezahürat yapmış ve sokaklar· 
dan geçerken •Cebelüttarık Is • 
panyoldur. diye bağırmışlardır. 
Bu tezahürün yeni büyük elçi 
Sir Samoel Hoare'in muvasalati 
ile ayni zamanı!a rast g•tirilnıcsi 
istenmjş olması muhtemel ise 
rle sefir sabahleyin geleceği yer· 
de öğleden sonra ınuvasalat et
miştir. Geliı;ı geçeıılerd~ıı ekseri
si maruf olan İspany<ll nezake • 
tinden inhiraf eden talebeye liı· 
kaydi ile bakıyordu. 

An kara' da feci 
bir kaza oldu 

Bir otobüs devrildi, on 
iki kişi yaralandı 

AN.KARA, 1 (İKDAM Muha
birinden) - Bu alk.şam saat on
sekizde Koııyadan sehrimize gel· 
mekte olan 35 numaralı otobüı; 
Kızıla v •bahçesi civarında sür'· 
atle ıbir viraiı dönerken teker· 
!ekleri üste gelmek suretile dev
rilımiştir. İçinde bulunan 18 yol
oudan 4 ik:işi ağır, 8 kişi haili su
rette yaralaıun~lard>r. Yarala
nanlar arasında ş0för de vardır, 
yaralılar 4 lıama'hane ıotomobili 
ile hastahaneye nakledilmişler· 
clir, Polis talı.1ti.kata de\·am edi
vor. 

YÜKSEK HARP KONSEYİ 
Zaferin alınması için kat'i ve 

azimkar kararlar aldı 

PRENS POL KONT CAKf 

Alman tayyarelerinin 
lsviçreye taarruzu 
İsviçreliler bir Alman tayyaresi düşürdü 

BERNE, 1 (A.A.) - Ordu ııenelkurmayı tebliğ etmiştir: 
Cwnartesi günü öğleden sonra İsviçre topraklan Jore bölgesin· 

de yabancı tayyareler tarafından ihlal eİlilnıiştir. Derhal havala -
nan İsyiçre devriyesi bu tayyareleri takip ederek muharebeye ıri· 
rişmiş ve bir tayyare Lingeres bölgesirı«!.e yere ıl.üıürülmliştür, 
Bu tayyare bir Alman bombardıman tayyaresidir. İngiliz tanklcırından Fı-anıııdak& bir kıamı,. 
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ekerpare, Sultan İb~ahim'in sakallarım 
i cilerle, kavuğunu karanfillerle süsledi 

Deniz yolları 
inhisarlar 
ve Gümrükler 

,-1!!!!!!!!!!~--,--
0rta okullara 

muallim mua

vini alınacak 

Ahşap mahal
leler için 
istimlak kararı 

Kitap gene satılma_z, gene satı_lm~zl 
Bizde kitap okunnıuyor mu l hariçtir - rc~mi, ~ayr.~ re~~ ~

40 

yoksa satılmıyor mu! Bana ka -. i,\17.lk. rdAirOO.ı~eli~aıd r sooz~!°ay ~::_ 
• k d --ı bu a ar "lllU u en s ~ - .....-(, rsa kitap pek o wımuyor egı ' • · '" ı. ·· ültüdca 
pelı: satılmıyor. Nas.ol satılan mek- reklaınakuygunt 'ufrudgurt atıldı' · ı h t ı b · ni !-ıonra - aç ane .tlı. ro ı s ·· t " hıLıp arını er a e e, ya b" bil ed" . b"n ıa 

.. d .. talebe okoınu7orsa Beş ın, em ınız on ' .. . 
y~i e yuz , ·ıtapları da yüzd~ Afroditi kaç kişi okudu? .. Çekuı-
.-; .. ı mı\'an K • • • · • .• y· · b" • 
. k. · · dei;il; fakat ekseriyet gısız cevap vermız ... ırnıı ın ..• 

Defterdar Halıcızade, Sadraza
mın muvaf&Katile çarşıyı ve be
destam y agma ettirdi. 

naya bakıyor, bej!eniyordu. Sa
bllan inci ile dona~. sorll'Uç
Jıı ikırvu1'u rireldede sü:slemn._ 
~· ğsii k.;uaniil tarlaoıın.. dö~ 
tıü. 

Son kadro ve varidat 

vaziyetl•ri an 1a~ıldl 
İnhisarlar umum mW:iürü Ad

nan Hiılet Taşpınar An.karadan 
şelırimı:ı:e dönmüştür. 

Üniversitede bü
yük bir imtihan 

yapılacak 

Vali Ankara'da bununla 

da me~gul oldu 
k
uz ışı S t 1 okumak, oku _ Nüfus sayımıza gore devede 

o uyor. a ış a k 1 • d . 1 d l 
ınakla öğrenmek m3kfısen .~~t~ u a", cuızc e •anı a. 
ıı.ı:;ipiir Son oıkın tenasubunu . . •d• .. .. d. 

Y :ını. parası roma verileceği 
soylenerek yü.kte ilıafif pabada a
gır r~ var.a bldırılıyon\u. 

İsrafın son derecelerine vardı
lar. Hesapları defterdar paşa bi
le yapamaz oklu. Tüccarlar fer
yada baslaıdılar. Artık meımlelket -
te emniyet kalmadı diye 111a.~a
zalarını kapadılar. \ilaüarını kal
dırıp sakladılar .. 

Şekerpare, efendWııi. alelaca
İP süsledikten sıonra, kaı"ŞIJblDa 

- Ma aallah arslanım!- Ma
..aal!ah! Sultanına! 

Diyerek abaş tuttu. Sultan İb
rahim. bu SÜllÜ QOık bel(emnİşti. 
Hemen ayağa alkU. Kız!ar ai?a
sııu ,aii;ırttL Ve su emri verdı: Hatta, tüecarlar daha ileri gi

derek memleketten .meret ede
ceklerini de ~öylediler. Halk pa
disahın ve devletin idaresizlilıle
rı karşısında dehşet ve hayret i
rinc!e <kına kalmıştı. 

- Lala ... K.ağ.ıUıane kasn hü
ma 1unu. ~ gıtınek isterım. Derhal 
loareket ede<iın dedi. 

Mal :o.a~ında ecnebi ve yer
li demiyorlardı. Ecnebi malları
nı pervasızca zaptediynrlardı. Bir 
kere lngiliz gmrurerinıien bir ço.It 

lmınıı;ıtı.. Parası verilme
m~ 

,L.,un üzerıne İngiliz sefiri K.ı& 
Ku•esi önünde İngiliz tüccar ge
milerine niiıınayiş yaptırdı. İs
taubtııl limanına giren gemileriıı 
ıçmde anber, kumaş, Qııha, ne 
varsa aW.nır saraya gô1ıü.riilürdii.. 
Halıcı zade, sarayın zhtıyacatı

nı, padişahın arzularını yerine 
l'l!tmrne - ir.in irtikiıtı e1mediı:i r~ 
zalet kalmıyordu. 

Halıcı zade bir lı:ere, saraYJll 
blı :arafuı.ı dö.'!etmi.sti. Sultan İb
rahım, döşenen mahalli zıyaret 

etti.. Gaze-ı>lenerek: 
- Bu ne haldir!_ Minderler 

neden biribirine benzemez? .. 
-. . Kumaşın rCilPi. can ahıcı 

.::. lhlclir .. 
Dıyerelı: Halıcı zadeyi tekdir et

ti. Halbu&i, bunlar hep tMret 
mecnunane hareketti. 

Sullıuı İbrahim, defterdar Ha
hc. z.ı.deyı (o vıılri11k:i m•lıye 
naz.ırı) derhal az! ile ha'lSe attır
w. Yerine Köse İıımail efendi 
namında biri&ni. defteııdar tayin 
eyledi. Sult.ın İbrahim, yeni def
terci:ırmın gıryretini arttınnak i
çin vezir yainUŞtı. 

Köse 1aınaı! efendi,. .İsmail paşa 
o~. Halıc.ı zaienin yüz bin
lerce liraya döşettij!i oda derim 
jÖkÜ\üp aWrlı.. Yeniden döşendi 

Sultan İbrahim, mücevtıeri<!rl 
~!eri kadınlanııı ~da, 
!'"'üslerinde taşım= boş g&
rürdü. 

Sultan 1ibralrııin ı;ı.lı:ıınWı:Ian 
artıyordu. Kadıolıırın ba«larına 
O'iiöi.if;lerine çiçek taıkıması, mü -
cev!lıer ko:vmas. hooıma gittib 
irin kendisi de yapınak istiy<R
du. 

Padişah, bir gün yedinci hase
lı:i.si Selı:erpare ile eı'!lenirl<en onun 
oçeklerine, mücevherle.Pine gıpta 
eyledi. Şelk:ernareye emretti: 

- Bana balı:!.. Beni de bôylıe 
süsle .• 

Eıımeni karım. hazinedan ça
&ırdı. To.ri>alar oolusu i.nei mii
oevherat getirtti. Bir QGk da c;i
çekler de berabenli. 

Şekerpare, Sultan İhcabimi ltcr
'161.lla oturttu. Süsleıniye baş
ladı. Şişman esmeni kar.ısının 
9Ü6Ü acaio idi. Pac14ahın, salral
larına inciler diziyordu. 

Sultan İtırafıirnin stıkalları in
cilerle üslendi. Kavuı'!unu bay
ram verinde ~en mele hamal
lan l'ibt çiçekledi. 

Sultan İ'brahiın, Selı::erparenin 
9ÜsÜndRn memnun olmuştu. ~-

- Raif biliyorsnnı.a: ki, ile IÔJ"• 
lesem ters cevap veriyorsunu:ı. 
l\Ieseli eti nereye koyayım diye
rum, sµya diyor:,unuz. 

- Biraları soruyorsunuz saa-

Kızlar ~ası, padişahın yüzü
ne ba.kamıvoniu. Çüıılrü, mas -
Karava dön.ınüş hali vaniı. Son
ra, bu hal ile mi binh;e ç;kacakt. 

A "8. sordu: 
- padişah llD lıaıhren mi, her-

•• ren mı._ 
Sultan İbrahim cevap ve?di; 
- Berren. .. 
Ai!a şaşınh. Hıç At üzerinde 

bu kıyafetle caal.elerden ır~,.;,, 
Kal!ıthaneye ~miydi? .. Halr 
ne demezdi! .. 

Kızlar ~. huzuI'llan çıktı.. 
Solu~ valide Maiı Pe.vker Sulta
nın dairosinde aklı. 
Kızlar al!ası. Mah Peykere an

latıyurdu: 

·- Sultanım!.. Efendimiz tq.. 
ra ç.ikıınak irade ederler .. Faıluıtl. 
Ara~ ötesini anlatamıyordu. 

Fakat, dive tııık.ı.lıp kalın14t.ı. Mah 
Peyıker, sordu: 

- Lala, fakat de ne <lluyor?. 
- Sulta.ımı, bir kere ~ 

buyurun ..• 
- Nereye Lala'. 
-Efendimiz Hazn·tlerinin-nezıd 

lerine ... 
- Bir '$t'cY mi var Lala? 
- Havır, Sultanım, ::\feralı: e-

dilecek bir şey yok... Fakat. 
- Nerede arslanım?. 
- Yedinci Haaeki Sultanın ne7d 

!erinde ... Dedi. 
Malı Pevker, <'ene mecnuna

ne bir hareketin vflki oldu~ıı 
biler~\: etS.lerini topla.vrp Şe
keroare Sultanın daireı;in ttoıl
nıldn.. 

Mah Peyker, ~nüyordu. Her 
halde Arabm ııövleıııediı!i fakat 
di"", ~ ooktada hicaba
'l"er bir şey vardı. 

(Arkası var) 

POLİI 

iki çocuk balkondan 
dü~tü biri öldü 

Unkapaıu civarında Hactka -
dın mahallesinde oturan .Mehme
dın ~ yaşındaki oğlu Muam -
mer eV:n Ü~"İİnCÜ kat ballromın
dan m.iivazenesini kaynederek 
sokağa dtlşmüış ve ağır surette 
mııhtelif yerlerinden yaralan -
mıı,"iır. Çocuk, deriıal çağırılan 

sıhhi imdat oiomobilile hasta -
hanı:,ıe nakledilirken ölrnüOStür. 
Cesedi muayene eden adlıye dok
toru defnine itin vermiştır. 

İKİNCİ HADİSE 

İkır.ci bir ~e had.ıseısi dıe 
NC;anlaşında o~tur: Nişan -
ta.<unda oturan Nevzat adında 3 
yaşlarında bir çocuk da evin pen
ceresinden sıokap di.i.,.müıı mlJb. 
lelif yerlerıııden yaralanarak Ei
fel ~aı:ı.esıne kald ırılm.ıttır. 

iı yukarı Pervino nişaah idi; ui
tanlı •ayılırdı. 

Ma:ırif VeUleti ortamek
teplerimizde mnallim muavi -
ni darak çalı.,...k U&ere mü

/ nevver gençler almayı kara.- -
, laştır.nıştır. Bu maksatla 2 ey-

lul pazartesi günü şehrimiıı ı 

i:ııhisarlar ,geçen bir y'1 içirıde 
hükiıınete 55 m.ilyon lira vari -
dal temin etmiştir. Bu miktarın 
bu sene iki milyun lira aratacağı 
tahmin edilmiştir. Biitçeniı.ı mas
raf kısroında 400 bin lira tasar -
ruf vardır. 

GÜMRÜK KADBO VK 
VARİDATI 1 

üniversitesinde büyük bir im .. 
~ tilıaıı yapılacaktır. 
1 Öı:rendiğimize göre bu yd 
yalnız metaınatik, tabiiyc, İstanbul güımrü.lı: -ba.,,.ntidiir -

lüğunde hı.anetleri otuz seneyi 
geçtilleri için meoburi teltaü t
liiJie tabi tutulanlar ithaiat güm
rllğiliıün iki müdür muavini ile 
ithalat ve ihracat müdürleri ve 
22 memurdw·. Bunlara ilı.ramiye 
verilecel;tir. 

İıstaıb.ı..l güınrii.gü bir yıl için-

fransısca, almanca ve ingiliz
re dersleri için muallim m• 
avini ahaacaktıl'. 

Bu imtihana illı:.mekep mu -
allimleri ile lise mezuııları gi
receklerdir. 

Bu ,urctle ilk okul mn~llim-
de 43 milyon lıra varidat temin !erine orıamekteplere mııal - i• 
etm~tir. Halliwk.i esk;den bu milı:- ! 
tar &:>-70 milyon lira arasında i- !im olmak imk'nı da verilmiş \ 
di. fi olmaktadır. ı 

Ha.ı:p yüzıünden it.lıa.latm azal- ıııı~lh;._...,----------"'"ı~' 
ma..ı. bu netıceyi verıııilftir. 

DENİZYOILARININ BÜTÇESİ Lon raya yo !a
nan ta le beler 

Denizyol.ları ve limanlar umum 
müdürlüklerinin i\ı.ü.~eleri dün de 
JYelmemi:ı memurlar bu yüzden 
maaşlarını alama.mı.şiardır. 

Deniz ..... ..iarı umum mtidi:ıru İb
ralı.ım Kemal Ba}'bora b~ Aı>

karadan eelecektir. 
Denizynllarının yeni teşkilat 

projesinin meclii;tcn geçmea;i ge

ri kalın~tır. Bu s<ibeple daha bır 
müddet geçen seneki kadrolar 
aynen tatıb>k olunacaktır. 

D&L&Dlia 

Romanyaya ucuz seya
hAtler tertib olunacak 

Memleketimiz ile Romanya a
rasında bu mevsimde tiiristik fa
aliyette bulunulması için Ro -
manya hü.kıiıneti tarafmdan te
.:;et>biisata geçilmiştir. Bunun ~ 
zerine şehrimizden Romanyay~ 
~-e Romanyadan da şelırımize mu
tekabıl bir ucuz halk seyahati 
tertip olunmuı. belediyece k:a -
ra rlasiırıl.ını:;tır. 

HAA&ll' 

İlk tahsiJ çağında 23 
bin talebe okumuyor 
Şehrim izde ilk tahsil çağında-

ki çocukların tahriri neticeoinde 
7-16 Va§ ar;,ısında 120 bin SH kız 
ve erkek QOCUk bulundugu te3 -
bit olunmuştur. Maalesef bunlar
dan 23 bin 67S inın okumadığı an
la:;tlmı.s ta-. 

TİCA&KT 

Ceviz ve badem 
stoklarımız 

Piyasada ceviz ve badan üze
rinde müıb.im stoklar birikmiş -
tı.r. :Evvelce bu maddeler Alman
yaya gönderilirken şimdi Uırao 
edı1ememeıktedir. Tüccarlar, Ti
caret Vekaletinin bu maddelere 
yeni· mahreçler bulmasını bekle
mkted.irler. 

lıılt1ı bir me..-il d•ıymaştu.... U. 
me,rli ne olmuştu: 

Fakat artık lıendi kendini. sor
guya (ekmek islemıyordn; k.a
lıilse birkaç saat mesut bir bayat 
sürme · istemiyordu. 

Dün telgrafla geri 
çağrıldılar 

Deniıovolları idaresi tarafın -
dan gemi inşaive mülıendisligi 
tahs.ıli için Lı«Utereye gönderr 
len 32 talebenin geri cağırıhnası 
kararla.sqıı<. dün Londra sefare

timize uu. yokla tel.ırraf çeki.imUıtır. 
Talebeler ancak harp bittikten 
90nra tekru Londraya jl'Önderi
Iebil<Jeektiı:. -Küçü'< haberler 

* Ağır maden yağlcnnm ve 
tortuianmn 100 kilosundan ahn
makta olan 6 lira gümrük resmi 
1 liraya indiri!mif ve gümrükle
re tebligat yapılm&ftlr. 
jr Tophane ile Karaköy arasın
daki sahanın da lmar olunması 
faaliyetine bu !ili başlanılması 
Belediyece kamrlaştırılmıştır. 
Bu maksatla Belediye İmar M ii.
dürlüğii icabeden imar plıin•nı 
hazırlamt§tır. * Gii.lhaıre, Haydarpcu;a ve Gii
müt.,,...yu askeri 1ıastahane1erinde 
açılar& •gönül!ıl askeri has'..a ba
k.cı kurnı• T!Oa yarından itiba
ren derslere başlanılacaktır. Bu 
kurslara 79 kız ve kadın iftirak 
etnıektedır. 

* N Jlıid Cmar adında bıri Edir
nekapıda rakı irtıkten sonrn tram-
vaya binmiş ve büsbütüıı başı 
döniince sağa sola sarkıntılık et
m; ue ba;lamıştır. Yaka1a1U1ı·ak 
Adhyeye wnlen Nahıd mahke
mede aglam~ ve sarhoşlukla ne 
!Jısptığını bilmediğini söylemiştir. 
N etic.,de ;ı.:; lira para cezasına 
mahkürn edilmif(ir. * Ankarodan gelen H~m adın
da biri Beyoğlunda rakı içerek 
gezmiye çıkMış, rastladığı Lusi 
adında biT kıza 3CTkıntı!ık etm~, 
yanındaki Mehmet Necatiye de 
silıih çekmiştır. H~m malıkeme
de beş li1-a pana cezasına mah -
kıi.m ol~tur. 

lıissi geliyordu. 
Ayten her 7 9•n2 nki gibi mu -

n'5ti anıma, Pervin biraz wı:uk 
duruyordu. 

Bir aralık Raif bira ~tirmek 
üzere kalktı, Baba da kalkıp ar
k.a&lud.an gitti ve biraz hiddeUe: 
-Yanımdan ayırmak için mi 

lıardeşiniıa yaıwıa oturttun~ De
di. 

Raif soğukkanlı cevap verdi: 
- Belki.., Sen şu şişeleri al, 

be., de bunları alayım .. 

An.k.arada •bulımrna.l<ta olan va
li ve belediye reisimiz Lı'.i1ıfi Kır
dar dün sııbaıb. şehrimize dön -
müştıü.r. 

Vali ve ıbeledfye reisimjz seya
hati hakkında •biı· muharririmize 
şu beyanatta 'bulunmuştur: 

- .Ankaraya vilayet ve bele
diyemiı.:.ın yeni mali yıl ibü tçe;ıni 
t8"dik ettirmek için gitmiştim. 
Bütçemiz tasdik edildiğinden bu
günden it.haren i<!oJbatının tat
bikına ı:eçiiecektİi. Ankararia ·bu
lunuşuıncian istifade ederek şeh
re ait mu.it telif iı;ler !hakkında da 
Vt>kaktlcrle temaıı ettim .• 

Lutfi Kırdar ibu temasları me
yanında b~assa şelır im ızin pa
sif korunma işleri ile me~ ol
muştur. Bıı hususta yakmda şeh
rimizde e;aslı faaliyete ,geçile -
cektir. AJıııap mahallelerin bazı 
kısımlarının )'1Jtılip aralarında 
yollar a.çılması ve ıbu suretle yan
gın tehlık.esinın önlenmesi de te
karriir etmi--tir. 
Diğer taraftan vali Ü:;kii<!arda 

yeni en modern ıbir itfaiye ılıiııa
sı inşası li;ın cıvardaıki bina ve 
arsaların ve Yenicami ve Tak.>iın
deki ıba7'1 binaların istimlakleri 
hakkında menafii umwnıye ka
rarı almıştır. 

.llÜ TEFEBRİll. 

Dün maaşlar verif di 
Dün 1940 mali yılının ilk günü 

idi. Maliye Veki'ıl.eti defterdarlı
;;a mühim lbır kısım yeni kadro
·ları sabahleyin telgrafla bildir
miş ve bir ~lik o1mıı

yan tıu kadrolar mnclbiııce me
murinin maııı;lar1 tevzi olun -
mw;tur. 

Galatasaraylıların pilavı 
Bu.gün Galatasaraylıların mew

hur pilav günüdür. iBu .münase
betle eski ve yeni Galata.saray 
Iısesi mezunları saıbahleyin mek
tepte toplanacaklar ve merasim
den sonra hep 'bir arada yemek 
)'iyeceklerdir. Biliihara da toplu
ca Tksime gidilip Cumhuriyet 
iltıidesine obir çelenk konulacak
tır. 

Sıhhiye vekili şeh•imize 
geldi 

Sıılılıat ve içtimai muavenet 
vekilim.iz Doktor Hulüsi Afala§ 
dün salı~ ~ehrimize gelmiştir. 

Vekil kemJio;ile görü.şen bir mu
harririmize: 

- .İstarihula hususi işlerim i
çın ,geldim. Bundan istifade ede
rek ba:r.ı. tetkiklerde de buluna -
cağım. Dem.iştir. Vekil dün sıhiıat 
mu<i ürlüğü.ırii teftiş elımiı;tir. 

Aimanyay• zeytınyağı 
gidiyor 

Muvalduıt ticaret anlaşm:ıs.ı 
mucibince Almanyaya gönderil
mek üzere Sirkecide vagonlara 
zeytinyaj!ı yiiklenmektedir. Biz
deki vaı;ıonlar kfıfi. gelınedığin -
den Bul.l(aristandan bu malları al
mak üzere ~aınıçlı vaıtonlar gel
miştir. 

- Bunu tabii sen ııöyliyecek -
•in! 

- Herhalde ya oııa veya kar
deşine söyliyecciim-

- Görüşürüz! 
Fazla konuşamadılar, çünlı:.ü 

Bapn Şermin se:>lendi; 
- Bira mı t;etiı·i)·ors.unaz kav

ga mı ediyorsunuz Allalıa.,kına! .. 
Baha gülerek mukabele elti: 
- B~h•e girişi)oruz. Raif ka

fasının benden kalın olduğunu 
iddia Wiyor, ben ise ak.sini söy
Uiyorum. 

·k t j, ı b"I' · fakat neden Biran ıddıam an rucu e ıy<>-
ın~l::ı,. Et a ı ~~duru halde, ki- nrnı; bizde Airo~lte dahi ~eklanı 
ÇO ap 0 

" .ı .•• _._ vapılmamıştır diyor.un; kılap sa 
tap satın alan - mektep ,......n....- ·tı t kTtı ıf dır Ve bun-
kiler hariç - azlıktır?- ş e~ ı a s. ırb. :d--''- .1 r 

• w 1 • elan sonra yeu.ı ır ı U,Wl ı e o -
. Kıtap satış~ı~lıgınııı sebep erı- taya atılıyorum: Bizde her çıkaa 

m salış tcşkilatsızlıgında, rek - kitaba ACrodittcn fada reklam 
lam yapılın_amasın~a bul~yoruz.. J'&pılsa, satış teşkilatı ekmcl ol -
Bu bulu~ bıraz da ıktıs~dı. çıkar sa, kitap gene satılmaz, aene .a-
nropagand~~ınd~n dogu~oı. •_Her- Wmaz: Çünkü biz~ kütüphaııa, 
ı~Y.in temeı~. ıktı_sat~ır. nuarıy&- şahsi kütüphane, ev kütüpbant>-
sını veya hukmuuu kabul ede - si zevki ya yoktur veya kalma -
liın. Kitapları dağıtma ve satına 1 

Is b iki b" DUŞ ır ... 
teşkila,ıı munt~;ıın .? ":. e ~- Halk~vlerine, umumi kütüph.-
roz da.ıa - yont bugunkün~eıı hır uelcre gençleri toplayıp oıılara .,. 
kaç ~·üz t~ne daha - fazla ~tap sa- kunıak zevkini aşılamak güzel, 
tılır, a.vııı zamanda do b':' kaç fakat bu ~nçlere ve bütün Tiirk 
fazla kişi kazanır. Halbuk~ n~. bu genç ligine, bir evde muhakkak bir 
o'.u~·or, ı:c de t~m manas~le ote- kütüphaııe lfu<ım olduğunu, bir 
ki vllr. f akai ~ıta!ıa ~cklam ya- kütüphane vücude getirmenia 
pılnuyor da dıyeu_ıeyız: - milli vwf~lerimlı arasında bu -

Gazrtelerdekı kıtap ılanlarıru 1 d ~nu telkin etmek daha ıü· 
lıaydi kale ahıııvalım; fakat şu unld"u 

h AI •. k·. t b . . ze ır. 
ma ut . roCiıt ı .. a ı ıçın yapı- Ev l..--ütüp]ı2nesi zevkine vant-
lan reklama da soz yok .ya. Ay- nıaılıkça, ne kadar reklam ya -
larca ~at?uatta adı çc~ti, aylar- pdsa, kitap satış teşkil.itı ne k.a-
Cll karılerın hem behimi, hem de car ekmellc&'irilse, bizde kitap 
tecessüsi hisleri gıcıklandı; aylar- gere satılmaz, a;ene satilinıız -
ca Iehie aleyhte tenkitler yapil- . , 
ıh, - muhakeme mewuumuzdaa SE(,,\,ıı,d iZZET SEDES - _ ___..., 

Hastalara fena ! Gümrükte eşya 
muamele teşhir salonu 

Sıhhat Vekaleti mühim 

bir tamim gönderdi 
Sıhhat ve İçlımai uavenet Ve

lıiı.leti tarafından sıılılıat mödür
lüj\üne ıı<>nderilen miYiüm bir e
mir dün teksır olunar.ık tel<Jmil 
bastahane:ere tamiDı olunmuş
tur. Bu emirde muayene ve ~ l 

davi ohınrnak üzere sılıbi miiıe&
se:selcrimize mfuocaat eden ha&
taların; mü.kerrer tebliğlere rağ
men her gün muayenelerinin ya
pJımad.ığının ve hastalara ınıs
leğin vakar ve an'ancsine yal<ış
ıµıy;ıcqk şekilde bazı muamele
lerde bulunulduğunun ~ ~i -
öyetlerden anlaşı1dJğı bildirile
rek tekmil doktor, memur ve 
müstahdarn.lerin ibüyiJ,k bir fera
f(St ve in.;ani duygu ile çalışma
ları ve her gün poliklinik mua -

• yenelerinin .tıehemelıal yapılma
sı tebliğ olunmaktadır. 

Tamimde; uzak verlerden ve 
• lıöylerden gelmiş olan hasta va
tandaşlarmuza bir kolav lık ve 
ruzmet olmak ii2ere 'hatta; mesai 
saatleri haricinde de çalı.51iınaaı 
ve ıbiiyiik ıbir şefkat ı:österi.lme
si istenmektedir. Şikiı.yete sebep 
olan h""tıJıane w s;hhat mües -
seselcri meruu.pları haıkkında şid
detli cezai kararlar verilecektir. 

ALIŞKANLIK, 

DİYELİM 

cTasviri Etkir> galilnı, fi 
kirleri tasvir ve tahlil etnıek • 
ten Eiyadc, tevil ediyor. Dün, 
bu ceridede şöyle bir serlevha 
gözümüze ilişti: .iktısat aii
diirü geldi> 

Fakat, altındalri ha.-adisi okı>
dulı:. gelen herhangi bir daire
n.in iktısat müdürü değil, iktı
aat vekilinin biızat kendisi! 

Nanemolla da bu havadisi<>
ku.ınuş: 

- ikusat Nazırı söziine alq
ınış olan bu tarihi ceridenin 
ağzına, galiba, vekil sö:ıii "lr 
tuhaf geliyor, dedi .. 

AYDINLIK 

İST.E:llİYORLAR 

Tüccarla ihtilafın önü
ne geçilecek 

Gümrük tarifesinde sarahatla 
zilı:redilmedikll'ri için tüccarl.a 
l!iimrükler idaresi arasında bazı 
ihtilMl.ar dıoltmasına sebep olan 
bir çek maddelerle tarife madde
leri veldlet tarafından tespit t>
dibn~. & maddeleriıı tüıcc• 
tarafınan dallı.a .Ioolay anlaşclana
• için ~ gümrült tıaı;ıxıU
dürliiğii binasının en altında bir 
niimAJne tEşh.ir salonu aıçılm ışi"'
Tüe<:arlar burada nüaıımeleri 1ıet 
kik edecekler ve ı;ıiiınrö.ğe gel -
mi.ş mallarının harıgi maddeye 
g~ anlıyaraık. beyanname· 
!erini ona göre vereceklerdir-

----<> 
Çimento yüklü bir 

'motör battı 
Kartaldan çimento yıikliyerek 

Çanakkaleye giden Birik.ai Zaid 
isimli motıör Maydos iske!esındo 
demirli iken GU.lara l<apılıru.$ ~ 
lı:.endi demiri üzerine düşerek di-
bi delinmek sureti.le baım.ıştır· 
Mıotör sonradan denizden çıkanl
IIllf fakat taş gibi donan çiınell-
1ıolar kurtarılamamıştır. 

BİB DE 

ZU&NA 

DAVUL 

LAZIM 

İtalya sah günü lıarbe gin>
cekm.iş!.. Bütün riva1etler 
böyle. Halbuki, bugünkü hıırP" 
!er, ımi, baskın şeklinde yapı -
byor. Fakat, Duçeni.u memı..
keti bir garip bilet ve eda Bia
e! Bin bir merasim yaptın -
yor. Evvela, nümayiı;faroen 
başlandı, sonra radyo neşriya
tı, gazete makaleleri, nutuk -
lar, imalar, nihayet karar ı.
gresine kadar iş dQandı. 

Bizim Nanemolla Jı:ıs kıs a;ül
dü: 

- Bir de davul zuma çal -
mazlarsa hatırım kalır, decli.
PARTİYİ 

KAYBETTİ 

Belçika Kralı üçüncü Leo · 
peld'a vaktile }'ransa tarafınd .. 
veribııiş olan Lejiyon Donör 
ıili,anının da geri ıı.lmması ka
rarlaştı. 

'1111. 
- Dinlemiyorsuııwı kL. 
- Sizinle me lüm. 
Raif sö~ kestiktea sonra A,.

tenin iki abbahından birile, b .. 
yan Şernıinle kon uyordu. Ş.... 
mill ~ytan bir gülü~le Lifia 
ao.a sözüne cevap verdi: 

Pervinle nipnlt olduğunun ciz- · 
li kalmasına teeaüf etti. Az ı.:t
srn Şernıine anlatacaktı; nlat -
tıktaıı sonra kulaktan kulaga, .. 
iı:.dıuı ai\na degil yalnu. T~&
!ende bulananlar, bütiiıı is n -
bul duyardı. Ancak bu bir sıNa 
ve bu ır ,.alnD kendine aH d&
ğildi. Pervin ııe kat'i söz v~ 
ti, ne de ondan bt'i sÖl< istemi4'. 
Son za:nanlanlıı da bu ıoğt•kka• 
h Pe.rvin ya s. tı veya kısı.a
tı, herhalde bugünlerde muhil
kalı: Raife ken4isile ev leıımek • 
!emediğiııi 18yliyecclı:.ti.. 

Biıyük bir ağacm altına seri -
len büyük bir sofra örtüsiinıia 
etrafına smılanm~lardL Bu kısa 
bir münakaşayı mucip oldu. tG
mi is emlede oturmalı, masada 
yemek yemek istemişti. Fakat 
kırda yemeğin tadı yude çıkar
tiı. Bu telilif ekseriyeti kazand.L 
Yere oturdular._ Hiç diyttek yok, 
bundan daha rafıatsız yemek ye
ııcnıezdi. Bır dilim ekmek al -
mak için yÜ<Ü koyun ııı.anmak 
lıizını geliyordu, Yaprakların a
rasından giineş üzülüyordu. 

- Sen çok ti:ıba başka şeyler
de alma}; · tiyorsuu ... Sana doı:
ru..,unu söyliyeyim mi!.. Ktllika
nı.) or:;uu ... Delice kıskanıyol'.1ttn! .• 

- Kira ederim ka .. garuıı sıra
sı değil Herkes bize !takıyor. 
Seni onlara be.a tanıthm. Hare
litından mesulüm. .. Sen muhi
tini unutuyorsun. Bu nıuhitte 
çapkınlık yapılmaz. 

Ve sürekli bir kahkaha altı, on
dan sonra, bira içtik~e keyli art
tL Ne~e saridir; herkes gülüp 
söylü:vordu, Pe.rvinden maada .. 

Garp cephesinin ~mdi sü -
lainctle geçen Majino kısmıa
da, Fransızlar, herhangi bir 
ani baskına uğramamak için, 
geceleri, bütün Rhin nehri kı. 
y ıtarını, havai fu,enklerle a7 -
dııılatıyorlar. 

Almanlar ise, ortalığı gün -
düıe teviren bu fişekleri söa
rlürınek için, havaya? mütema
diyen mitralyöıı ateşi yağdırı
yorlaruıış! 

Yani, artık, bu nişan, mem • 
lekcıine ihanet eden kral ta -
tülı.ıdan tal:!ınanuyacak! 

Taç ve tahtını kaybetti, şe -
refoı.i kaybetti, ni.,,.nını kay -
be,ti, meınloketinin se~·gi.-;ioi 
kaybetti. Ne kazandı?. Hİ(··· 

- Hayır, benimle dejiiL 
Ve gene ,eytan bir b~ Ay

ten.i işaret etti Ayteıı ş*'leri ~ 
haya vermiş geliyordn. Raif b
aardı, kı.zudığıru hissedince be 
zilma kızdı, daha fazla lı:ıza.rda. 
Kendisini Ayteno işık - .._ 
yorlardı? O ha7. Halbuki e, ._ 

Raif bu diifiiııce ile ürperdi, 
fakat seviD(taı ~1i. Hal
buki Perrinle evleamelı: iatemit
ti. Çonık.halı: arkadaşını derİD. lıir 
Aikla üv•e ekle loeraber, -

Herkes rastgole otururken, 
Raif Ayteniıı Babanın yanında 
oturmak üzere olduğunu far -
ketti ve seslendi: 

- Ayten, ablaııJ>uı yanında 
yer var! 

Ayte.a. bir sepetin iliitündoll 
atladı, ablasının yanma geldi, 
kolunu beline attı, soknldn. Ona, 
ablasının 7aruuda olduğu zaman 
çok daha güzel giirünüyornı,.. 

- ffe,·lıalıle benim çapkınlığını 
5enin khkaııç-lı:Cından çok daha 
ho~a gidiyor ... Hem sen Aytenin 
ne babası, ne de kardeşisin. 

- Bu b:ıl.si kapatalım Baba ... 
A)·kn daha çocuk... Seııin keo
di::.inc ~'Z getirecel!Lıln löilrkında 
Iııle ıieiü. 

Yemek hayli uzadı ... Yemek -
ten sonra herkese bir gevşeklik 
geldi. Havada çok sıcaktı. Agal'
larm altına serildiler. Tek tük 
"'" çıkıyordu uynklıyanlar var
dı. Ayten ile Şermin ve bir iki 
kız daha şuraya burava dağıl -
dılu. Vicdanında azap duyan 
Raıf Pervinden ayrılmıyordu, 
tatlı tatlı komıııny9rdu. Biran, 
Kaile yeniden kavuştnğunu san
dı ve bu. onrlQ Raif sordu: 

(Arkan 11111-) 

8izim • anemolla şu te:;bihi 
yaı>tı: 

- Vaktile ay tutulduğu za
manlar, bazı akıllılar havaya 
bir ilı.i el ate:; ederlerdi; tahü, 
bir fayda vermezdi. Nazilarlıt 
yaplıi';ı da buna benzemiyor ., mu •. 

J: • anL"lllOlla, kralın kay betti· 
ği en büyük kıymeti ~öyle ifa· 

delendirdi: 
- Asıl partiyi kaybetti. Ha ... 

sonunda müttefikler galip ge -
lince, beu, sorarım ona.. Baka• 
lıın, şiındi kurtardığı canını 

saklamak için delik hulabıle -
cek mi?.. A. ŞEKİl' 

================~=============,-----,:=;:::.::::ıı 
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ansız ordulan I· Başvekil bu ak

ilerlemiye başladı fam beyanatta 
bulunacak ( Baştarafı 1 inci sayfada) 

liz hava ku'VVetleri, i>u suretle 
mutte!ik orduların geri çekilme
lenni kolaylaştımuşlardır. İki 
Alman tayyaresi düı;imilınüı;tür. 

inıgiliz ha"Va kuvvetleri, Al -
manyanın şi.mali gaıbi mınta -
kasuıdaki askeri ıhedefleri de 
bombardıman etmişlerdir. 
. - · Bu sabah İn-

SAAT• 13 giliz radyoou, 
• dü.;manın ~ 

beville civa -
rında vahim kayıplar kaybetınit 
oldugunu bildirmokledir. 

Birkaç yüz Alman esir alın -
mış ve d<Üıı;ıman mü/him miJ<tarda 
harp levazımı terketm~iir. Müt
tefilder, Albbeville civarını yeni
den ele i(eçiı mişler \'e bir nokta
da 5omme'u geçmişlerdir. 
Fransız - İılıi!iliz kıtalarının İn

giliz limanlarına iiıracı devam et
mektedir, Şimali Fransadan ge -
len müttefik kıontrollarının ek
S(>riv"eti, bu suretle tahliye edil
rrı.;tır. Cephede kalanlar, sarsıl
maz bir cesareıle çarpışmakta -
dır 

:VIukavemc>tte devam eden Ca
lalti ınerine para.<;Utle yeni yiy~ 
cek, oo ve nıiihirrınıat atılıruş -
tır. 

SAAT: 14 k u v ve t 1 e -

1 

İngüiız hava 

rıne meru>t>P 14 
---- Hurricane

den mürekkep bir filo, 2ıO adet 
Messerchmidt, 110 un himay.m 
alıında seyreden 2-1 Alman 'lıom
bard.man tayyaresine rastlaınur. 
tır. Iıııgiliz Hurricane tayyarelen 
derhal hücuma geçmiQ ve 9 Hein· 
ket ve Messerolnniat düı;iirnıÜŞ
lerdir. Bütün İngiliz tayyareleı"i 
üslerine döıunüşbür. 

1 

I Havas Ajan -

SAAT· 15 sı s~at 15 de b.a-
. rekatı askerı -

1 - 1 ye hakkında 
şunları ıbikliriyur: 
Şimalde müttefik kıtalarınm 

, Dünkeı1k mü.'tahkem ordu~iıhı 
üzerine çekilmiş ameliyeleri, l 
mümkün olduğu kadar mü.sait şe-1 
rait da~resiııde devam etmiştir:. 

':itn dıden Prıoux ordusunun bu-
1 yük cüzütamlanndan bir QO,.Ö'U 

müstahkem mevkie gelmiş ve bu ı 
mC'Vkiin müdafaa•ına iştirake baş 
lamı.ştır. Maa.maf;h Prıoux ordu
sunun diğer !}ir kısnı ı henüz miiıs
tahkeme vasıl olamamıştır. Bu 
kıtaatın vaziyeti gittikçe müş -
külleşmekte gıbi ~rülmektedir. 

SAAT· 161 ~~~~r~~ 
• gahında ve A-

---- miens - Abbe
vılle civarında bulunan kıtaata 
aıt yıyecek ve müıhimınatın gel
me.sile ve Fransızların bu sıon 
giııılerde ı;imal sahillerinde bir 
köprü başı tesis etmel~·i üzerine 
bu mıntakada Fran,ız müdafaa
sının mukavemetini yoklamak i
çın Almanlar, yeni faaliyetlere 
b~lanıış.lardır, 

Dün mahdut bir ceµhe üzerin
de >ki taarruz yapnuşlardır: Bun
ların bırıncisi yalnız piyade ile, 
ikincısi de, ayni nokta üzerinde 
olmak üzere hücum arnbaları ve 
birçok pikeler yapan tayyarele
rııı ıştirakile olmw,lur. Bu iki 
hucum tardedilmi:;tır. 

Cephenin sair noktala.rında dev 
riye f~lryetlerile, hafif topçu 
faaliyeti işaret edilmektedir. 
- Fransızlar, 
SAAT : 17 Sonmıe üzerin-

de, nehrin ce
- ırup kınsında 
Almanların elinde yegane köprü 
başını teŞkil eden Amiens mın
taka~ına ve n"'hriıı ıman~ap mınw 
takasına şiddetli tazy.ik. icra et
.nı.oktcdirler. Somıme nehrinin 
rnat"L.."'<lP mıntakasınıda, Fransız
lar, muva;ffakıyetlı çarpışmalar· 
dan ,.,,nra. imal kıvısına ııec
ınti•lcr ve bizzat Aıbbeville'in bü
tün civarını is.ııal eylemişlerdir. 

Somme nehri, Abbevill'in cenup 
varoşunun ortasından geçmekte 
ve Abbeville şehrinin bu kısımı 
bir a<la te><kil eylemektedir. Fran
sızlar, bu adayı almi.Şlardır. Bu 
har l:iıt <'>inasmda vukua gelen 
Si<l<!~tli çaı-PL1nıada Fransız tank
lannın mi.ıda.ı.alesi QCJk müessir 
otnıu,tur. Almanlar. gerek in
s"'l ;:erek nıalzer.1e bakım ndan 
nı h·'"len a_ğ1r zaviata ui!ram:s -
!Jritr Fransızlar birkaç yüz esir 
alroıslardır. 

- Londra ha-
va nezareti bil
diriyor: 

İngiliz av
cı tayyareleri müttefik kıtalarııı 
IFransanın dol;ı - sima! sahilin
den tahliyesi isini himayeye de
vamı ediı·orlar. Alınan raporlara 
Röre, dün 56 düşman tayyarea 
d"U.-<iirükmüı; veya a~r hasara uıl
ratıJıınıstır. Avcı tayyareleriıniz
den 16 ın döruneıni;;tir. 

Bııf;ııün ııün ~ ~ 
que üzerinden uçan avcı ~ 
Y"leriıni% Oll düşman avcı91. ~ 
şünnü.şlıii.r. Tayyar~iıni00.1111 
yeJnı..z biri ~. 

Daha sonra İnııi.lix deniz tay
yareleri Belçiika sahili ac*Jar,m.
da bir düeman toopidaıunu bom
bardlmıın ede.Ut batınmışlardlr. 

Ankarıl, 1 (A.A.) - ~ 
ıDdldıor Refilı: Saydam yarın 2 ha
ziran 940 pazar RİinÜ sıaat 20 dit 
radyoda umumi vaziyet hakian
Ca. bir lronUŞ'l11& yapacaldanhr. 

TEBLİGLER Af!.>r ve orta lxımbardıman ~ 
.vareleriıniz dün aıa,a.m ve gece, 
düşmana karsı baıı:ıbanbman ha
reketlerine devam etmişlerdir. 
Harelket halinde olan d'iişmana, 
motörlü rurldiye ioollarına ve a
ğar toplara darbeler indirilmie. 
eltlüz ve lküpru !kapıları tahrip 
edilımiştir. 

1 1 
P~.l 

Pr•n•ız tebllil (A.A.) - 1 
haziran a.k

şaım te!blijl'i: 

--~ İngifu w-
SAAT : 19 ! cı tayyareleri a-

l det itilbarile Q<llk 
•------ dun ve ekseri-
ya ~ karsı bir nisbetin<le ol
ma!kla beraber soitifieelerden mii
rekıkep >bir filo dün bir devir es
nasında iıki tane cMesserscbmidt 
110· iıki tane cJunıkers 88· bir ta
ııc c1Messersclıımiıdt 109• bir tane 
de cDornier 215· düııürmüştür. 

Buuün şafak sökeı1ken diğer 
bir Soitfire fil09U di.i\er bir kaç 
dı>kika kinde altı tane Messersch
midt 110, üc tane Mcssersohımidt 
109 u ımuhalcl<a.k olaraık ve ü.c 
di"er Messerscl-mıidt 110 uda muh 
temel olarak düşüımıü.ştür. 
Alınan menbalarmdnn alınan 

mGliJmata nazaran 10 ma)'lStan
'beri Almanlar 500,000 ki•i kay
bctnıişlerdir 

~ -U:201 Havas Ajan-

SAAT . 20 sı saat 20 de 
· askeri ha,·ekt-

-- tın inlkişafı h._ 
kında asağıdaki mallımatı ver -
mi:;tir: 

Somme - Som ürerinde yeni 
büyiik harekat mukaddemesi baıı 
lamı.ş. ve Almanlar bu bölgeye 
alaka ııö<>termi.şlerdir. Şimdiye 
kadar bu bölıgede Almanlar ce
nup kıvısına hafif müfrezeler ve 
muteakiben de bizt şimale doğ
ru kltalar sevketmekten menet.. 
mek kin daha kuvvetli setir kı
taları ileri siı.rmekle iktifa etmek
te idiler. =---
SAAT: 21 

Bütün bir haf
ta zarfında Al
ınanlar Fran -
sızların köıı>ril 

baslarına .Yaptıkları hücwnlara 
mukavemet etmekle iktifa eyle
mislerd.ir. 

Bi:zi bu köprü ha.şbrını almak
tan ve müteakiben ne ı.ın] f nok
talarda nehrin ~lmal kıyıSına a- . 
yak basmaktaıı menedemediler. 

Almanlar sa-
SAA T: 2 2 :ıt ~2 ye doğru 

ayni yerde bu 
·--- - - , sefer tank ve 
tayyare .himayesinde ikinci bir 

um vapm~lan;a da uzun sü
reh mu:harebelerden sonra bu hü
cum da püski.ırtülmü:;tür. 

Havas Ajan

lı SAAT. 2 3 . sı. saat 23 de bil-
• dırıyor: 

· Bugün gün-
düz Alman tayyareleri Fransa -
nın butün doğu - cenup bölge
sinde mühiım bombardımanlar 
yapmı.şlaruır. Fraru;ız askeri mah.
filleri bcıınbardııman edilen yer
lerle taarruwıı bilançosu hak
knda buyük bir ketumiyet gii&
teri vorlar. Zira bu husu.sta tam 
mal(m,at mevcut d~gildır. 

Dünkerk'de irkan hareketi de
vam etmektedir. Dlişmanın ha
va ve topçu iaalıyeti bu harekatı 
bıraz rahatsız eliiniştir. 

Su altında bırak,,lan mıntaka- 1 
lara ~yan ve mıittefı:klerin 

rıc'atını hi:mave eden kıtaatın mu. 
kaveınetini de kıraınıyan Alman
lar irlt::lp mevdanııu uzun men
zilli toplarla bombardıman et -
ımıolerdir. 

\

-----, Muhtelif .. 
SAAT ; 24 hcrnıni,·ette mu

leaddit Belçi
ka kıtalarıııın 

Krala itaattan .i.stınküf eden ge
neraller i<laresinde n1UttelL~lere 
iltihak ettiği teyi<l edil'lıekte
dir. 

Simdiye kadar Dunkerk'e var
mak için ken<lı!Prine geçit aça
nıamc; olan di' ·~ bazı Fransız 
İr,,•iliz kıtaları da Ahnan kıta-
atı aras!nda yol a~ar:ık müttefik 
!hatlara l(İD;nive muvaffak ol
ımu. laı'Clır. Bununla beraber bu 
Jntaların ne derece mühim ol
duıkları meçhuldür. 

•Şimalde, kıtaatımız düşma
nın tekrarlanan gayretlerine mıı.
vaffakıyetle mukavemet ederek 
irkilp hareketini ııetre devam ed$
yorlar. 

So1n - Somme - cephesinde iki 
taraµa devamlı bir faalivet kay
dedilmiftir. Cephenin diğer lcı.
sımlamıda kayde değer bir şey 

yoktur. 
31 mayıs öğleden sonra, hııvıı 

kuvvetlerimiz, düşman avcı tay
yarelerinin faaliyetine rağmen, 
dü.,mı.an tahaş.şütleri ve kolları 
üzerine kütle halinde 1ıücumJar 
yapmıştı.r. Möz - Meuse - ve Mo
zel - Moselle - ve Ren - Rhin -
üzerinde derin istik>aflar yaptl,. 
mıştı.r.• 

l --ı Londra 1 
ln11lllz telı 1101 (A.A.) - İn-

giltere balı

riye nezareti şu tebli!'i ne.şretımiş
tir: 

•Şimali Fransada bııluııan İn
giliz kuvvetlerinin tahliye ame
liyatı pek zi)lade ilerlemii ve 
bu kuvvetlerin Fransada bulu
nan miktarı azalmış olduğun
dan hükumetten aldığı emre tev
fikan general Gort, kumandayı 
kendisiııden .sonra gelen en 11ük
sek rütbeli subaua devretmiştir. 

General Gort İngiltereııe geç
miş ve bu sabah Bukingham sa
rayında kral tarafından kabul 
edilmiştir. Kral general Gort'e, 
büyük hamam n4"'1nının şövalve 
rütbesini tevdi etmiştir.• 

1 1 
Bertin, 1 

Alm•n teblliil (A/d-Fülı-
,er ın kara:r

e"ii.hı tebli~ ediyor: 
•Fransız ordusunun geri kalan 

soıı kıtaları tarafından göstedil
mekte olatı mukavemet kırılmış
tır. Tatlıir ameliyatına devam 
edilirken Lille civarında 26,000 
esir alınmıştır. fngiliz kuvvetle
rinin geri kalan aksamına karşı 

Dunkerque'in iki tarafından ya
pılmakta olan taarruz, düşmanın 
çok meşakkatlı olan bu arazide 
gösterdiği anudane mukavemete 
raijmen, terakki etmektedir. 

Sür'atli rııotörlerden miirekkep 
bir filotillamız bir diişman tor
pidosu ile bir talıtel bahiri batır
mıştır. Bıı suretle bu motorbot
lar taraf111dan Maıış deııizinde 

batırılan torpidoların adedi altıya 
ve tahtelbalıirlerin adedi de iki
ye bali9 oımuştur. Bir deniz 
alt1 gemisinin Ôstaııd önlinde bir 
Alınan lıarp qemisiııi torpille
mlştır. 

İngiliz kuvvetıeriııin 30 mayıs
ta Kase! civarında imlıası esna
sında 65 İngiliz tankı ele geçi
rilmiştir. 

Cenup ceplıes<nde dü~anın 

Abeville civarnıdaki tank hücum,. 
lan muvaffakıyetsizlikle netice
lenmiştir. Bir mukabil taarruz 
ile biraz ara:i kazandık. Abevil
lein sırtında dü~manm ormanlar 
içeri.sinde yaptırjı talıaşşiidat ta
rafımızdan bombardımaıı edilmiş
tir. 

Hava muharebeleri 
(Baştarafı 1 inci sayfadQ) 

İngiliz bombardıman tayyare
leri, 31 mavısta Almanların kıta
at ve mühimmatının gelmekte ol
duğu yollara taarruz etmi.,lerd.ir. 
Dki İngiliz pilotu, atılan bom
balaruı bir Alman takma 
isabet eLmi<, diğer bombaların da 
'kamyonların, kıtaatın ve A1man 
kıwvetleri tarafıııdan işgal edil
~ olan bir rl:asırbanın üzerine 
düsm~ ol<lui(unu beyan et.ınek-
tedirler. · 

Som - Somıme - tizerinde Al
manların Abbeville bölgesindeki 
bütiin hücuanları kullanılan tank, 
ta •Yare gibi vasıtaların ehemmi
yetine ra~en Franmz kıtalan 
tarafından kat'i surette durduru.1-ı 
muştur. 

İ111gilizled11 yeni avcı tayyare
lerine karsı muvaffakf',·etıer el
de e1ımislerdir. Son bir cevelan 
esnasında defiant sistem.inde 12 
tavvareden mürekkep bir grup, 
38 Ahnan tayyaresini düşür
m~tür. 

Kôılxt meııeleli yüzünden lfU<>
tıei.er, yııkmde daha Jı;üçiileeek, 
şimdi altı ve Hkiz sayfa çıka. 
beş kuruf)uklar da bir möddet 
sonra dörde ineeek.. Anhı ı ' , 
bu ~ hlaıtcı, bikiyeci, ıo -
mancı. faıı.tuiyaa, misahQ. mo
ltarrirlere i• kalmıyaeak ır;ibi.. 
Dün idarehanede Mahmut Y
ri, Sami Karayel, :tskender Pah
reddin filan bu meseleyi konu • 
ıurken Mahmutla Stmıi 4'l fikri 
ileriye &iirdüler: 

- Bis de iti şifalliye dökeris. 
Gazino gazino, kuulSane kıra
etbane, tiyatro ti7atro dolaşır, 
yersizlikten guetelqre yuamlHb
ğın:ıız ınevzuları oralarda, eski 
meddahlar, monologcular, maaal
cılar, halk şairleri gibi ağızla aıı
latır.12. 

Ben sordum: 
- Fıkra, hikaye fantazi, mi -

zah, röportaj gibi ulak tefek şey
ler irin, bu dediğiniz belki ola
bilir. Fakat ya romanlar, tefri -
kal ar? 

Mahmut cevap verdi: 
- Onlarda olur. Mesela re -

mandan bir parçayı bir gece an
lattıktan sonra, halkın uykusu 
gelince cMabadi yarın geceye!> 
der, çıkarız işin icinden! 

Hani, pek yadırganacak bir fi
kir de dei:il bu .. Dele, farua ga
zetelerin birinde görünecek ı;u i
lBnı.n yapacağı tesiri bir düşünün: 

•Bu gece, filan kıraethanede 
Mahmut Yesari bir hikaye, Nu
rullah Ataç bir masal, Va-Nü bir 
tuhaf fıkra anlatacak ve Halit 
Fahri de Orhan Veli ile karşı -
lıkiı (Şür düeto!IU) yapacaklar
dır. Arzu edenlerin teŞ>'ifleri .... 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
• 

Sovyetler Balkan ve 
Tuna devletlerine 

garanti veriyor 
(Ba<tarafı 1 inci sa~jada) 

koşmuştur ve o da viki olur:;a Al
man tazyikine mutavaat etme -
mektir. 

MACAR D.A.ŞVEKİLİNİN 
NUTKU 

BUDAPEl$'1'E, 1 (A.A.) - Ma
car Ajansı bildiriyor: 

Ba,,vekil Kont Teleki, mebu
san meclisi koridorlarında, Ma
caristarun hilen en~ etmesi i
çin hiçbir sebep olmad~ını bil
dirmiş ve dem~tir ki: 

cMacaristan, mütevazi Jruvvet
lerile, Tuna ve Balkan suY:ıünün 
idame.:.i için dosıtları Almanya 
ve İtalyaya yardrmda bulunmuş
tur. Bittabi, Macaristan da >hti
yat tedbirleri almak mecburiye
tinde kalmı.ştıL Alımanların, ge
rek dostlarını gerek <lüşmanlan-
nı ıbelki de ayni derecede hayre-
te dii<;ürmüı; olan büyük ve e
min zaferleri her türlü intizar hi
lfrfına olarak, Jıarbin kısa süre -
ceğini göstermektedir. Bununla, 
biıyük lıir endişe zail olmaktadır. 
Çünkü, bitaraf olsun ve yahut 
valnız gayri muharip obun, hec 
küçük devlet için, birkaç sene sü
recek bir harı>. ekonomı bakımın
dan çok güç tahammül edilebilir 
bir şeydır.. 
YUGDSLAVYA - SOVYETLER 

BiRLiCi 
BELGllAD, 1 (A.A.) - Sovyet 

!er Birliği - YugosJa,•ya ticaret 
muahedesini imza etmrk üzere 
Belgrada gelmi~ olan Rusyanın 
Sofva elçisi Lavrantiev i, Kral 
naibi Prens Paul tarafından ka
bul edilmiştir. Prens ile elçi ara
sındaki görüşme samimi olmuş
tur. 

Yüksek rütbeli bir nıemur gay
ri resmi olarak, belki bir aylık 
tecrübe, devresinden sonra, RU9-
ya ile ekonomik münasebetlerin 
başlamasını müteakip diploma
tik münasebatın da başlıy""'*ı
nı beyan ctrniştir. 

Sovv<·t Rus"·ıJntn Sofva sefiri 
La,·r!"ntiev, Yu!!oslav harici.ve 
na:.-.ın '!\ıfa~koviç ile de uzun uza~ 
d:ıya a:oru~.;rr;U~tıür. 

i\Lırkovk. Lavrentinv·in Bel -
grad·ı ıivarcti hakkır.da Yugos
lav basuıırıa a~agJıdakı bevanat
ta buluıımu:;tur: 

•- Sizlerin de bildiqıniz gibi, 
Lavrentıc~·. Socyetler Birliiii ile 
Yugoslavya Krallı'ıı arasıııda ak
tedı!eıı ticaret anlaşrnasmın mu
saddak nii.slıalarınm teatisi için 
Belgrad·a gelmiş bulu>ıu)lor. Sov
yetler Birliyini 11 ili; rernıi miJ,.. 
mcssiJiııi selamlamış o!makla has
sataıı bahti)lanm ve anla.$madan 
dolaııı çok memnunum.• 
ALMAN - YUGOSLAV TİCA-

RET ANLAŞlVIASI 
Belgrad, 1 (A.A.) - Abman -

Yugoslav ticaret itilafnaıncsine 
ımüzeyyel protokolwı iımzalan -
ması hakkında yapılan resmi teb
liğde, Yugoslav ihracatının vüz. 
de 45,8 nin Almanya veya hima
yesi altında bulunan memleket
lerine gittiğini, ve ithalatının yüz... 
de 5-1 ünün de ayni mahallerden 
NeldiPini tebarüz ettinnektedir. 

5 Milyon ita yan i~
çisi harp istiyor 

LON'DRıı\, 1 <AA.> - İtalya, 
Ü'Zıerinde bir prensip U}".lŞID3Sl 
yapılm~ olan ~ 'kaçağı kxılı. -
tııolli an\e~ mWakerelerini 
k~. MW:akerelerin lııesil
lIIEOIİ Londrada tec i~iıl'W ~ -
lıınınıştır. Zira R.omada bu an
laşınanm teferriilrtı \Derine ~ 
:meler y;ç>ılma.kta idi. 

Reuter Ajansının saüiiıiyeUar 
bynaktan öğrendiğine ~ Bo
madaki :lııııilr. ~ elçilli. Sir 
Percy Lorraine iJri ~ gün evvel 
İtaJ.ya hiHrlımeti,,;n ~iz - İtal
yan sureti teıMye projesini taıı
v.ip edi4> etmemek baklmıı muha
faza etti.kinden haberdar edil -
illriştir. İnıgiliz hükı'.ımetinin sa
Jahiyettar bir mümessil! bURiin 
Reuter Ajansına yıııpt~ beyana:t
ta, cSefirin Londraya -ııetirdiği 
projenin İngiltere tarafından tas
dikine m ı.llulkkak nazarile bakıl
makta idi.. demiştir. Görüşmele
rin kat'i olarak inkıtaa uğrayıp 
uğramadığı veyahut diğer mü
zakerelere ibaşlarup başlanmadı -
ğı. hakkındaki suale, bu zat me
selenin daima" tetkik edilmekte 
olduğu cevabını vermiştir. 

lkuter Ajansınm diıplomatik 
munarriri va:ı.iyor: 

İtalyan ·huküınetinin Sir Wilf-, 
rid Green ile İtalyan nukamlan 
arasında Rt.>mada yapil .. n görüş
melerden sorıra ılıasıl olan pren
si;p anl~a.sıru ansızın bozmam 
Londrada az çok hayretle karşı
lanmıştır. Görüşmeler İtalyan 
hükUnıelinin t.,.cl0üsüv le yapıl
mı.ş ve tarnan,~ıı tatmin eder ma
hi:yette bir tarzı hal 'Projesine 
müncer olmuştu. Deniz şehadet
nameleri usulünün tevsii ~ure
tile her türlü te«hhürün ve kon
trol ~ervisinin İtalyan münalw -
latma müda'lıaleı;inin önüne ge
çilecekti. Buna mukabil İtalya 
ya ithal edilen .ı:ıazı nevi malla
rın Almanyaya ih,raç edilmiye -
ccğini prensip itibarile kabul et
mişti. 

Lond.radaki intiba, zeva.hire 
raj?;rnen lbu hususta son söııün 
henüz sövlenmeıniş oldu.l?:u mer
kezindedir. Buna intizaren, ka
çak 'kıontrolü bugünkü vaziyeti
ni muhafaza et.mektedir. 
MUSOLİNİNİN RUZVELTE 

MESAJI 
Vaşington, 1 (AA.) - Ameri-

1<.anın Berlin Maslahatgüzarı olup 
hilen Romada bulunan Kirk, ta
tilini geçirmek üzere, Lnbondan 
Clinner tayyaresile Aımeri:kaya 
gele.,. ktir. 

Eady'nin bildirildiğine göre, 
Ruzvelt, Musoliniden yeni ~ir me
saj almıştır. Early, Ruzvelt ile 
diğer hükümetler reisleri ara
smcla hemen hic durnıad&a bir 
ıınesaj teatisi mevcut bulundu~ 
nu ilave eylemiştir. 
İTALYAN ZİRAAT İŞÇİLERİ

NİN KARARI 
Roma, 1 (A.A.) - Zira~t işçi

leri Faşist konfederasvoıııı mil
li meclisi, Roınada toplarım• ve 
bh talkriri ittifakla kabul etımiş
tir. 

ıBu takrirde, 5 milyon İtalyan 

ziraat ımıelesinin ;ııôhek mi.ll1 
ınetelibini tahakkuk ettirmek için 
Duçenin emrine amade olduldA
rl bi.ld'irilıneıktedir. 

Rana, 1 (A.A.) - Veliaht.,.... 
general Grazi.ani yann Cenova
~ ıınahalli toplant.l.an yapılacak 
olan anemn ıırenadi.yelerin geçi
d:inıcı.. ha= bulunacaklardır. Ve 
Prens ayni zamaııdıa 8, 9, 10 ha
ziranda Filxne de yapılacak olan 
Fantasenlerin 1ıı:roMıntl6ınd da 
bazlr bulıınacaktır. 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyan R"a
zeteleri, Tirveste ~erinin tefi 
tarafından imzalanan bir tel~ 
ne.<rediyorlar. Bu te~OO'ta İtal
yayı Almany1lya balrlıyan şeret 
taahhüdünün yerine getirilımesi 
istenınelkte, Süveys, Cibuti, Ce
lbelüttarıktaki zorlulklar ve veri
len ımeıınuriyetlerden bahsedile
rek Korsi:ka, Malta ve Nis'in İ
ta! vaya ilhakı lüzııımu Kayit ve 
Tirveste iscilerinin kurtulus har
bi icin ha= oldUklan ilave edil
mektedir. 

YUksek harp konseyi 
' Paris, 1 (A.A.\ - Resmen bil- ' 

diriliyor: 
Yii.ksek Harp Ko eyi, diin Pıı

riste toplanmıs ve vaziyetin ica
lbettirdi.ği bütün tedbirler üze
rinde taımamile mutabılk kalmış
tır. 

Konser içfünaınd'a İnııiltere'ti 
Çörçil ve Attlee tamsil eyl~
tir. Bunların .varunda, Sir Ro
naM Campbell, general Dil!, ge
neral İsmay ve general Spears 
bulunmakta id;, 

Krınsc,· içtimaında Fraıı;ayı 

Reynaud ve Mareşal Petain tem
sil eylemiştir. Bunların yanında 
general Ve 'gand, Amiral Dar
lan ve Baudoin bulunmakta idi. 

Londra, 1 (AA.) - Dün Pa -
riste toplanan .\'Ümrek harp kon
sevi içti.r!:ıaı hakkında, bu sabah 
İngiliz Başvekiıleti aşagı<laki teb
lii!i ne>;rebmiştir. 

Yübt•k harp ıoo~··0yi, vaziyetin 
umumi tetkckini '~pmı.ş ve va
zivetin icabettirdiği bütün tedbir
ler hakıkında tam bir anla$1Tla
ya vaıınuştır. 

Yü.kseık haro konseyi toplantı
sı, müttefik i'ki hii:J..·umet ve iki 
ııııilletin, en büviik bir ahenk i
çinde, zaferin alınmasına kadar, 
.bııgünkii mücadeleye dernm haık
kında her zamarıOOn daha ziya
de sarsıhnaz bir surette azi~ 
oldtikların-n mutlak bir bürha
nınt vermi~~ir. 

Ankarada resim 
sergisi açıldı 

Ankara. 1 1 <\.A.) - Güzel San'
atlar Birli~inin on yedinci res!m 
se~ Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel tarafından OOı!üıı Se~ e
vinde ...:ılın ıştır. 

Bugün SÜMER Sinemaıında 
Her ikisi yeni ve görülmemis filimlerden mürekkep 

programı görünüz. 

LUCİEN BARROUX'un + Beşeriyeti kurtarmak için ika 
BETTY STOKl''ELD - • edilen cinavet._ 

LİSETTE LANVİN + Bakir ormanda geçen büyük 
İle beraber yarattıklan + bir macera ve sergilU4t dramı.. 

Musikili ve şarkılı + DOKTQR'un 

NEŞ'ELI SAHA ı CINA YETi 
Kitaralar.. Serenatlar... İs - + Baş Rolde: 

panyolca şarkılarla dolu neş'e + RALPH BELLAMY 
ve musiki operet filmi. + ve a71'1ca EKLER roRNAL 

Bugün saat 11 de tenzilatı matine 

Bugün İ PEK'te 2 büyük film birden 

1 
- ffaf;~:;i Polia CHARLİE CHAN 
MASUM KATİL Filminde 

2-SERSERI KRAL TUrkçe 
SözlU 

• Ayrıca: FOKS DÜNYA havadisleri 
IBugiin saat 11 de tenzilatlı matine 

l:lAYl'A- 3 

Hartiln yeni bir saf
hası basın ak üzere 

(B(lfmakaleden devam) 
nu maiiüp etmiye ve Paris iiM
rine yürümiye çalışmak, 

Z - Norv~ten J\lanş sahilteri
ne kııdar ellerinde bulundurduk
ları kıyılardan İngiltereye taar
ruz ve ihraç çarelerini araştır -

•mak. 
Tam askerce ve sevkulceyş b .. 

Iınnındaıı düşüniiıKe Almanlarlll 
birinci harekete t*bbüs ede<;~ 
!erini kabul etmek üızımdır. 1 -
lıinei hareket, daha ziyade hissi 
ve manevidir. Mütte!ik donanma 
denize hBkim bulundukça böyle 
bir hareket, delice bir cür'et o
lur. Ayııi zamanda, bil~ ük bir 
nakliye filosuna da ihtiyaç gös
terir. Bunun Almanların elinde 
bnlunan Norveç, Danimarka, H.., 
huıda Belçika ve l>"ranMz liman
larmdan birinde veya bir kaçın
da toplanması, zamana muhtaç 
ayrı bir meseledir. Yalnız hn'!a
dan indirilecek kuvvetlerle ln
,,-iltereyi işgal etmek mümkün ol
maz. Böyle bir teşebbüs, münfe
rit olarak yapılır, karsılaşacağı 
büyük güçlükleri \:e azim tehli
keleri atlattıktan sonra muva.f -
fak olursa, ancak ortalığı kanş
tırmak gibi bir netice verebilir. 
Alnıan ordusunun, Fran ız cep-
hesine taarruz etmesi birkaç gün· 
Iiik bir zamana muhtar olduğu 
halde İngiltereye taarruz epey 
uzun bazıTlıklara lilzıtm göste· 
rir. Bu itibarla Almanların bir 
taraftan bu hazırlıkları ) apar -
ken diğer taraftan da Sonı'da.n 
Möz'e kadar uzanan },raıısız cep
hesine taarruz etmeleri ihiınali 
çok kunetlidir. l'ransızlarııı bu 
hatta dal•a esaslı surette ) c~lr.ş
melerine nıeydan vernıcınek. içi.a 
de Alman başkun1andaı1lı~ınw. 
acele edecei(ine de ı,üphe yoktur. 

Fransaya müteveccih lıir Al
man taarruzu mülal .. ·a "'1ilirkcıı 
harbe gireceğini dand (alarak 
ilan edip duran İtnl;anıu iştira
ki ;htinıali de göz.öullnde tulul -
ınak icap eder. O zaman, l\13jino, 
hattını cenup cenahından da ka.,. 
ramak icin İtalya ,.e Ahnan)·anı.a 
mü~terekeıı İs\-i\:reye taarruz cL
meleri beklenir. Böyle mü~terck 
bir taarruz, umuıui }ıaıpten ev -
ve!, Almanı·a, A~usturya - l\la
caristan ve İtalya, •İttifakı l'llü
se!les denilen blr ittifakla birbi· 
rine bajilı iken de du~ünülm~
tü; fakat Almanya, italy aya itı
mat etmediği ve onun ihanetin -
den şüpheleııdiği için general 
Şlifen taarruz nliuunı, Belçika 
ve İsviçreden çifte çevirme hare
keti yerine yalnız Belçikadan tek 
ihata esası üzerine haurlamıştı. 
Ve sonra öyle tatbik edilınişti. 
Faşist Italya, Almanva~a daha 
sadık göründüğü için, böyle çif
te bir kuşatma hareketine teşeb
büs edilmesi ihtimali kunetle 
mevcuttur. 

Musolininiu fikirlerini ncµe -
den me~hur italyan gazetecisi 
Ga>:.da, ltalyanın Almau~aya mü
zaheret etmek suretile 1 mıl -
yon 300 bin kişilik bir mülte -
fik orduyu muattal bir halde bı
raktığını söylüyor. Bu sözler, ltal
ya harbe girdiği takdirde, Fran
sanın t milyon ki~i ile 113.lya -
ya muka,·enıet edec:eğ"ini ıfade e-
dcr. 

Yine. ancak hidiselerin CC\'AP 
\ier\!bileCeği .::-ıu sualler kar~ısm
day.12: 

1 - Almanya, Fxansaya mün
feriden ıni taarruz edecek? 

2 - İtalya da taarruza iştirak 
edecek mi? 

3 - Böyle bir hareket, ne za
man başlıyacaktır? 

Birinci ve ikinci suallere ka t'l 
ce\'ap vermek sadece kehanet <>
lur. Fn)sat üçüncü sual etrahn -
da bir tahmin yürütmek kabildir. 
Almanl~ münferiden de olsa 
İtalyanlarla müştereken de olsa, 
mümkün mertebe sür'atle hare
kete geçeceklerdir. Yeni bir ta
arruzun icap ettirdiği hazırhk -
lar ikmal edilir edilmez, Alman 
ordusunun Fransız cephesine yük> 
leneceği muhakkaktır. Alman -
ya, yalnız başına Fransız ceph&
sini yarabilirse, ağlebi ihti -
mal, kendi baııına harekete de • 
vam edecektir. Yaramadığı tak
dirde, İtalyanın yardımını ist&
mesi kuv\'ctle mulıtcn11._•~dir, BW 
ihtimal de, Almanlaruı F"ranı.ıs 
kuvvetlerini lcsbit ettikten son
ra, İtalyanların daha emin ve 
daha kolay bir hareket yapmak 
ümidile daha geç harekete geç
meleridir. 

ll ___ i ____ -~. iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iii 
Bugün Haftanın en güzel programı 

Almanların yaln1z veya ital -
yanlarla müşterek bir taarrun 
şiklarının ikisinde de, Fransıs 
ordusu, İngiliz kara Grdusun1111 
bidayette mahdut, fakat tedri -

~~~f.d: 2 büyük film birden 
1- RUTH HUSSEY ve ı 

PAUL KELLY tarafında t 

A K vel 
KIN İ 

2 - BOBERT DONAT ve 
ROSALİND RUSSEL 

HATA 
Olminde 

•••••••• Rugün saat ll d>t tenzilatı metine• ••••.ti 

cen artacak olan yardımile bü -
tün bu tazyiklere mukavemet 
etmek mecburiyetinde kalacak
tır. Almanların İngiliz sahilleri
nin karşılarına yerle~meleri, İn
giltereyi, anavatan toprakları -
nın müdafaası için, epey kuvvet 
ayırmak zarureti karşısında bı
rakmak gibi bir mahzur doğur -
muştur. 

Hülasa, mücadelenin bu ikinci 
safhası çok ııeçnıeden ba$lıya • 
caktır. 

ABİDİN DAVEll 
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Ali, Emevilerin 
şiddetlendiğini 

tohrikôtının 
biliyordu. 

Alinin hücumuna uii:ramal<, bizim larıoa y;hıermıek istsme<li. Bu-
iciıı. büyük bir felaket olabilir. na binaen daima muhitinde oo-
Bu.an önüne geçmek <;fa, bir lunan zevata haber ııönderdi. 
ttnı diişünmeiidir. Büvült bir mec& aktederek (Ali) 

Dedi. nin mektuıbumı onlara goster-
llecliste bulunanlar, fikirleri- di. 

ni ve mütııWılarını söylediler. Mecliste, :müzal<ere bru;ladı. Ba-
(Ali) ile derhal harbe girişile- zılan (Ali) nin mektubundaki 
rt'S hem sab>k Halifenin, heın cictii~t ve vekan takdir etle -
Talı.a ile Zübeyr'in ve hem de reilt: 
Cemel harbinde makttll düşenle- - Bazı flll'tlar dahilinde (Ali) 
riJa lnti:kamlanru almak zamanı- ile sulh olalmı. 
mn .ııeldii!iııi ileri sürdüler. Diyorlardı. Fakat başta (Mer-

Nmr lbni lu;, bütiiıı bunları van bin Hakını) ohr..a:k üzere bü-
chnledj En sonra kendisi fikir tün Emeviler ile, gene başta (Amr 
beyan edereit: ibni As) obak üzere diğer mu-

- Evet... (Ali) nin büyük bir halifleı. 
tızvv.,t topla:masma meydan ver- - Elimiııde büyiiık bir kuvvet 
mek, bizim için hakikaten büyiliı: var. Böyle bir kuvvete malı1c ol-
bir klfık~t olur. O, harekete n~- ctu'*ımKı:z halde nidp (Ali) nin 
meden evvel, biz ·buradan hare- emrine ve itaatma girelim. Eme
lııet e1meliyiz. Ve ona. wnulmadıl< vi hanedanı, asırlarca hak.iıın mev-
bir zamanda, a.itır bir darbe in- kiinde yaşamıştır. Bundan sonra 
dimıeliyiz. .. En evvel, bu ilıtivar da ayni surette vaşamalıdır. 
haljnyie, ]ıendimi öne sürüyorum. 
(Ali) ye kar:ıı çıkarılacak olan 1 Diye hanı taraftan görünüyor-
ordıınurı. ~ askeri olmayı mem- lard:ı. 
~etle kabul ediyorwn. Son söz, (Muaviye) Dindi. M.u-

De<li. * 1 
KANLI BİR HAfiLEYE 

HAZIRLIK 

( Ali, Emcvilerin ;..endi aleyhln
*'1d ta.hrlkitının günden güne 
Pckletl"1ld\kini peklli biliyor bü
tiıı Suriyede yapılan heyecanlı 
nümavişleri Wtiyordu. Nihayet, 
Xısırlıl&nn Emevilere temayül 
ııöstemıesi ft (.Amr İhni As) ın 
da kalk>p iki ~ ile (Şam) a 
ıoltmesi de bunlara imimam edin
ce, artılı: (Ali) hareure geçmek 
gmanının ı<eldı"'lne hükmetti. 
Beısra valisi Abdullah bin Ab -
bM'a, Cezire valisi Malik bin F.ş
ter'e ve Medine valisi Hiır:is bin 
$ıscil'e emirnameler göndererek 
lll!ferbeTlik emri verdi. 

ıBir tar.ıftaıı bu scferbcrliık em
ri V1l"ılıztcen. ayni zamanda (Mu
avive ye (Haccac bin Urafe) ile 
ııu mekkııbu ıııönderdi: 

(:Bisnilla.hirrabm:mirrahim ... 
Allalım bıik.ı olan Em.irü1ımiimi
Jliıı Aliden. Ebu Sülyanı.n o!ilu o-1 
lan Muav:iyeye: 

(Matilmcb' ki, satıok Hallle 
Hazreti <Mnan'ın şehit olmasını 
müteakip, Medinede bulunan bü-

avive iıre, zaten kararını veıııru.
ti. Bütün gayesi hilafet mev
k:iine ııeçmek ve bir (Emevi sal
tanatı) tesis evleınEAı:ti. 

Fakat Muaviye, hislerini ve dü
<:ıÜncelcrini birdenbire ortaya a
tacak derecede za}'llf ruhlu ve 
irad.,,;iz bir adam de~. Bahu
llllS (Ceınel harbi) nin korkunç 
neticesi ortada dururken ~ 
fikrini ileri sürerek; 

- Alinin ~ifini redd'CdiY"<>-
rımı. Harbe hazırını. 

Diycıınemi. 
(Arkası tıcı~ı 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: F- İZZET. Be<ıldığı Jer. 

SON TELGRAF Basımevi. 

Başka bir 

BÜYÜK ANNE 
tıün esbap, ensiır ..., muhacirin 
k8ımilen biltiet ma'l<aı:nıru kabul 1 
e1merni rica etmişler ve bana bi- -
at eylemişlerdir. Medinede bam
ohn.ıyan ehli islam me, ayni su~ 
reUe biat edeni< A1lııtıııı. takdiri
ne itaat, iııkiyat ve nza ııöster
mişlerdir. 

Fakat bir :ııümre ayn]arak, Os
man'm ıkamnı dava etmek baba
ııesile bana muhalefet göstermiş
ler .. Beni, katilleri hiııİıaye eyle -
""*1e itham eıderıık üzerime si
ıaıtla yıirümüşler ... Lakin bu ha
:rd<.eUerinin Clt!Z&Slnı, pek acı bir 
..-ette ııönnüıllerdir. 

Ben, haYtm arzuısu, reyi ve J&. 
ran üzerine hilafet makamına 
ııetiriktikim için, eslifı kirıımım 
olan Ebu Bekir, Öıner ve Osınan'a 
pterilen inkiyat ve itaatın ba
na da gösterilmesi icıııtıeder. Hal
buki sen, bu icabı kabul etrni
•·')rsu.ıı. Etrabna toplad,ığın ak
raba ve taraftarlarınla. muhale
fette devam ediyorsun. Ve daha 
tıiıliı O!ıınan'ın 'katlini ileri sü
rer* kan davası '!iidlıyorsun.. 
Bu hareketin maJrul değildir. Ve 
hattl. Allarun emrine ve Resu
lıillalun sünnetine taınamile mu
hahltir. Qümü Allah ile Resulı'.ıl
lah, itan gütmek ve bu yüzden 
bir QOk ma'!llllJlların beyhude yere 
kanlarını dökmek ı;tibi menfur 
bir hareketi, müteaddit emirler
le kat'iyyen men e~lerdir. Bu 
emirlere ımuıııyir hareket etmek 
ve bunda inat ve israr ey lemelı: 
ise, iıilflıniyete külliyen menafidir. 

Ya Muaviy.,! .. Fam dünyanın 
ibtiraslarına mai(lup olma. Va
lıi iddia ve davalardan vaz geç. 
Bana bıat et. Ve etrafınındaokile
r tie ettir ... Bu biatı. şahsıma 

taa!lük eden bir :r.enfaat diye is
ıemiyoru;m. Ancak, ehli islamın 
..-Ja.'TleU namına taJe-. ediyorum. 
Bara b at et. Ve etrafııı<lakile

Yak. a mubalefette sebat mı gös
terec ksin? .. Bu suallere senden 
b.t'i ve sarih cevap bekliyo

rum .. Sel&m ... ) 
!Mua\; ·e, bu mektubu defalar

ca akudui!u halde, verileçek c.,_ 
\'ah birdenbire kestiremedi. Hiç 
şüphesiz iki, veril:mesi ]Azım ge
kn cevab111 •nes'ulivetini omuz-

rııasına rağmen 
nasıl genç gö-
' unmi...-e qnuva:f

fa,k oldu~ımu anlatıyor: 
cBcn 51 ya.şınciayım, dört <N

lenrniş lkız:ım ve 3 ufak ç0euğum 
vardır. Buna rai(l!Tıen ten ve cil
dimin 30 yaşlarında bir kadının
ki gibi taze ve nermin olduğunu 
söylüyorlar ve b~nun sırrını öı't
remn~k isti~rlar. Tatbik ettiğim 
usul budur: 

Ben, her akşaın terkibinde meş
hur bir cilt mütehassısı tarafm
dan kesfedilen ve cildi gençleş
tiren kıvmetli •Bioseh cevheri 
bulunan penbe renkteki Tokalon 
kremini kullan:yorwn. Uyurkrn 
cıldi besleyip gençlcştırml!W:tc ve 
her sabah daha gene göstermek
tedir. Gündüzleri de bevaz (yağ
sız) Tokalon ikremini kullanırım. 
Eı>mer "\'C sert ciltlerle çirkin ten
ler üzerinde şavanı hayret bir 
tesiri ,·ardır. ~!esamelerin dahi
lin nufuz ettil:in<IC'n toz ve gay
ri saf maddeler ihraç ve sivah 
benleri izale eder ve açık mesa
ııneleri sıikla.,-tırır. Bcı suretle cil
dimi vuımu:;atır ve ~zelleşti-
rir.> 

Siz de bııı?iinden iti.bare'l To
kalan kremini kulJan1n1z netice
sinden oon derecede memnun ka
lacaksınız. Her yerde satılır. 

Milli küme maçlarında 
Gençlerbirliği - Vefayı 2- O, Be
şiktaş - Muhafızı 4 - 2 yendiler 
Millikümenin &>n d~pla<man 

maçları dün Şeref stadında An
karanın Gençı.,rbıriı<'ı talkı= 
ile Vefa ve Mtıohaf:?.g, ccü ile Be
şrkt a~ arasında"" nano . Havarun 
~ fazla sıcaık!ıgı stada ümit e
dildi~ kaaar se. ·ircivi topl;~·a -
mamıştı. S.ıat 15,15 el~ ilk oyu
nu Hakem Ahmet l.doınfo ida
resinde Gençlcrbirlıi(i Vefa yap
tılar. İki tak.ııın da mutad kadr<r 
!arından bir ka" O\"Uncudırn mah
rumdu. faça Gem ıcrin ortooan 
yaptıj{ı bir hücumla 'baslandı. Ve 
Uk dlllki'kalar mütevazin geçtik
ten eonra Genpleroirlıi'i a~ 
basııuya ve Vefa kalesini sıkış
tımıaya başladılar. Buna mı:.b
bil Vefalılar da "muıkabeleye ve 
Gençleri tazyike başladılar. Fa -
kat ilıi tarafın ga"retli oyunu 
bir türlü gol çılamasına imkan 
veremiyor o:Y\lll karşılıklı hüouıın-
larla " ırdu. 

Ve birinci devre iki takımın 
bütün gayretine ra"men netice
siz olarak sıfır Blfıra bitti. 

1K1NC DEVRE: 

:ikinci d"vrede ovuna Vefah
lar baslaıchlar. Ve ilk anlarda V .,_ 
falılar bir sayı fırsatı yaka!~ 
!arsa da Sulhl bundan istifade 
edsnedi. Vdalılar oyuna bida
yette hakim olarak çaJ.ı.sıvorlar
d.ı. Bu tazyikleri 15 dakika !ka
dar devam etti. iBu arada Abdüoe 
düs~n iki :&rsattan Vefalılar isti· 
fade etmiye imkAn bular.ıadılar. 

Ve!anm ıbu tazyiki Gençleı bir
liğini canlaıııdı1'dı. Ve onlar da 
Vefa kalesini stlaştırmıya başla
dılar. 22 nci dakikadan ~ıı::aren 
hücımılar daha fazla Vefa mficfa· 
foası (,ııiinde dolaşıyordu. Bu a
rada Vefa kalecisi Gençleriı~ mu
hal:lkaık bir .ııolüne mani oldu. 

Nlhayı:>t biribirini talı:i.beden 
Gençlerin hücu.mlan semeresini 
verdi ve 30 ımcu dalkika<la Genç
ler orta haf Hasanın ııüzel bir 
vuru. .. Ja Genelerin birinci ı:olünü 
yaı:ımrya ıımıvafilak ohlu. Ve o
yun Vefa yarı sahasına yerle$1i. 
Ve netice değismeden ikinci dev
re Gençlerin hfı1dm oyunu de
vam ederken 45 inci dakikada 
:Mustafamn a.vağile ikinci golü 
kazanan Gencl"r maçı ı--0 ga
liıl:ıi ye tle bitirdi! er. 

Muhafızgücü • Beşiktaı 
Günün ikinci karsılaşmasım 

hakem Nuri Bosut'un idaresinde 
Bc.$fil<taş ile Mulıafız~cü yaptı

lar. İJti taraf da mı..tad 'kadrola
rile sahada yer al.nus bulunuyw
du. Ovuna Mvh.afızı;ıüçhiler baş
ladılar. 

Ve ilk anlar iki tarabn kar
siliklı hüeumlarile ı:ıeçerek Mu
hafız sol .ıçinin 8 inci dakikada 
attıö-ı :>iite Melımot Ali eğildi. 

Ve to" Besikta.ş kalesine girdi 

M'lrlıafı.zlılar bu suretle bir gol ka
zandılar. Bu "Ol Beşiktaşı biraıı: 

hare'kete getir<li ve Muhafız ka
le'~ önlerinde gayrete .gelen Be
sikıaslılar netice alnuya muvaf
fak olamadılar. Beşiktaşm sı.i<ış
tııımasına mukabil Muhafızlılar 

ı 
da açı1fuıar ve bu arada iltinci 
bir l!OI tehlilkesiııi. Beşiktaş ka
le direkleri !kurtardı. Bundan 
sonra Besiıkta<; yeniden hücumla
rını eıkla•tırdı. 33 iıncü dal<ika· 
da Muhaf;z mücl:afaac-:nın yaptığı 
hatayı h:ı.kem penaltı ile cezalan
dırdı. !brnhim bunu .ııole çevire
rek Beşiktaşı beraberliğe yük
seltti. Oyunun beraberlikten son
ra çok sür'atlendi. Bu sırııda Mu
hafızh Rıza 38 inci dakikada al
dı"' rüzel bir p.,;tan ıstifade ede
rek verinde bir vuru•la >kinci Mu
haö~ ııolünü de kavde muvaoffak · 
oldu. Bu ,l(<lkie Bc;iktas mt.da
fii ile kalecisi bilhassa hatalı idi. 
Ü" unun ııcri kalan kıs:rıı daha 
fazla Muhafızın hücu.mu ile geç
ti ve birinci devre 2-1 Muiıafrz,. 
a\icü lehine bitti. 

İK1NC1 DEVRE: 

İkinci devreye Beş;ktaşlılar 
ba•ladılar. Ve ilk anlarda Muha
fız kalesini baskı altına aldılar. 
B~iikta'<ln lxı hücuımları 14 üncü 
dakikada Ha1<ilwıın kafa ile yap
tım r '11e neticelendi. 

G)"Un gene Beşiktasın hücunı
Ian ile devam ediyor. Mu.hafız 
kalesi muteınadiyen tehdit altın
da bulunuyordu.. 23 üncü daki
kada sağdan ilerliyen bir Beşiık
ta• a!kmında Hakkı ıı:üzel bir şilt
le üı.'incü BesJktas golünü de 
yaptı. 

Ve ovunmı bundan sonraıki za
manı iıki tarafın J?a"retli çalı.,<mıa
larile ııeçti. 39 uncu dakikada Be
-ikta • Esrefin l!'ÜZel bir şi.itiy le 
dördüncü •olü kazandıktan son
ra 4-2 Be<iktaşın galebesile ni
havetlendi. 

Bugünkü spor harel:eıtleri 
Bu~n milliküıne dep!a.s:ınan 

rnaclarma "ene Seref stadında de
vam edilecektir. Birinci karşıla.ş
ma"ı Vda - Muhafız, i.'kinci kar
.ıla.<crıavı da .Beşikta~ - Gençler
iJ:ıir liıti yapacaktır. 

Bundan b:ışka Fener stadındn 
atletizm htanbul birincilikleri ya
n1Jacaktır. Taksim stadında pro
fesyonel ın;reş müsabakaları ter
tip edilınistir. Bu müsabakalara 
Dinarlı Mdııııet, Mülfıyim, Bul
vur Fre~t ve şehrbni~ 
profesyonel ecnebi güreşçiler iş
tirak edeceklerdir. 

Beyoğluspor • Kasımpaşa 
güre~ bayramı 

Dün gece Sarav sinemaııında 
Beyoğlu spor ve Kasımpaşa ltlüp
leri arasında tki klübün güreşçi
leri arasında mütead\:!it güreş 
müsabakaları yapılın.ıs ve muvaf
faıkıvetli neticeler elde edilmiş
tir. 

Bir kadın çocuğunu par
ka bırakırken yakolandı 
Raşe! adında bir kadın 6 gün

lük QOOUğunu <Jülhane parkilıa 
bıralup kaçarken yakalarnnı.ş \'e 
dün adliyeye verilııili;tir. Raşe! 
Sultanahmet !birinci sulh ceza 
mahkemesince ı;oı:,ıuya ~itilerek 
tevkll olunmuştur. Mevkufen mu 
hakeme edilecektir. 

Samsun orman çevirge müdürlüğünden 

1 - Vezirköpru kazasmın Çiğdemgilneyi devlet onmanın<lıın 
.1279, metre mikap d•kili çam ağacı bir sene zarfmda J<esilip onman
dan Ç>kanin.a1; ~artile ve 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
20/5/9·!0 tarihinden 10/6/940 tarihine kadar 20 gün müddetle açık 
arttırm:ya \ azedılui~i evvelce ilan edılınıiş ise de dikili çam ağa
cının beher ımctre mi.kabının mubaanmcn tarife i:ıedeli 4 lira olma
sına ve meııkı'.ır emvalin muhammen tutar ,bedelinin 5116 lira bu
lurunasına binaen 2490 sayılı kanun jô!ereğince kapalı zarf usulile 
satılması lazl9l10(eldiğinden evvelki ilanm mefsuh addile mezkfır 
ormandan 1279 metre mikap gayri mamul çam ağacının 27 /5/94-0 
tarihinden itibaren 12/6/94-0 tarihinde ikapalı zarf uısulile ihaleyi ev
ve~ yapılımak üzere yeniden ve 16 gün müddetle satışa çikanl
tnası takarrür etmiştir. 

2 - İlk maiesi 12/6/940 tarihine misaıdif çarşamba ııünü sa
at 14 de Saınsundıı. Bankalar caddesinde 'onman Ç. müdürlüğünde 
müteşekkil onnan satış komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Teklif zarfları 12/6/940 carşaımba ııünü saat 14 de satış 

1<omisyonunca •"'llııcakhr. 
4 - Çam ağacmın ga)Tİ mamul beher metre miıkabının mu

hammen bedeli dört liradır. 
5 - Yü:zıde T,5 hesabile muvakkat tmıinatı ,393. lira 70 kuru.ş

tur. 
6 - Alı~ıların kanuni ilkametgah göstermesi ve Ticaret Oda

sı vesikası ıbraz etmesi şarttır. 
7 - Teklif mektupları, tınıinatı muvak'kate makbuzlarile bir

likte iha]c ı;aatinden bir saat evVeJinc kadar oıunan satış koınis
vonu rivasetinc sıra numaralı makbuz mu.kabilinde verilmiş ola
ca'ktir. 

8 - Alıcıların mektuplarında şartname ve mukavelename for
müllerini oJmyup kabul ettiklerini yazıp imza etııneleri şarttır. 

9 - f:ıırtnaıne ve mukavelename fomıiilleri Samsun Orman 
revi~ mü<lürlüi!"iindc olup her zaman ııörülebilir. 

10 - Alıcıların teklif mektu pları.nı zamanında kaınsiyoo. rl
vasetine te'\'<'.ii etmeleri ve muayyen gün ve saatte komisyonda lıa-
zır bulunmaları ilan olunur. 1452.1) 

% - llAZR&AN lMO 

GELiNCiK SiGARASI ÇIKTI. 
En m ... klllpesenOeri de dahil olduğu halde her sınai t1l41lD 

ti aklslal memnun ehuek azntıada bnlunao 
ry iNHiSARLAR İDARESi • 

saz GELİNCiK slğaraslle, b• kerre piyasaya arzett!t:~ u~=..:~:: mevcut nevllerden daha 
l~ml tath ve- kok.ta olm a lnee bir uQara arayan tir• 

i LAN 
·Yassı oluklu eusta tellerı:'\İIJ 

vurulmlya kargı Elmlliyete alm
ımasına mahsus tertiıbatı• hakkın
daki icat i<;fo Sanayi Müdüriye
ti vmumiyesioden istiı.al edıl
ııniş olan 11/5/1937 tarih '17e 2342 
mmıaralı ihtira beratı ıbu kere 
ferağ ..,.,yahut icara verilı!!ceğin
dıen medn'.lr ihtir& satın almak 
veva isticar etımeık arzusuııda bu
lunan zevatın Galatada Taptas 
hanında 18 numarada mukim iBay 
Teodor K. Sinanldise miiııacaat 
etmeleri. 

Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4· 

Puardaıı maada her ııün aaat 

15 den 10nra. Tel: 40U7 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
aJdb'9 ft llllanıırb'• .... 

A-: Babdll o.faı.tlıı 
10~ Jı:6ı - 'No. u. 'l'eL 

ya ki :ı:nmreslnl tatmine ça· 
hşmı~ltr. _ 

Bu evsat, bilhassa ba· 
~ yanlar caralm_!la~ al'Bnal• 

dağı i~ln GELiNCiK, aynı 
zamanda onlaruıda slğa• 
..... oıacakur. 

BeyoQlu Vakıflar MUdUrlUğUnden 
Muhammen 
Kıymet 

Lira K-

732 40 Tumtlmı ımeaııesinin Tercüman Q!mıazı. dağında ttt
ki: 28, 30, 32, yeni: a:ı, :U, 36 No.h ahııaı> i!ltl hane ile 
~ 

Y'uıkarıda ya:ı:ıiı l?llVl'im"1ıılcuWl n mülkiyeti peşin para ile satıs> 

30 ıriin miü+eUe paarlıb bıra!alımstır. 
İhaleııi 1/7 /9'0 .ıünü saırt 15 dl! lroıniS}"onda ywpılacaJlınd'mı ta -

!iplerin )'ıiizde ~ buÇU!k pey para!arile Akarat ve Mahlfılat ka-
lemine müracaatları. ( 4584) 

Hayriye Lisesi 
Müdürlüğünden : 

İkinci dıwnı t 
1 ieııiniıı. aerl kampları 7 haziranda !ıaş!ıya

oak:tar. Kııırcıfa a!a'lı:adar taiebeniıl bu tarihte meetepte bıMun-

• 


