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FRANSIZLAR MUKA il u 
r=======================================~ 

Reisicumhurumuz Şehrimizde Müttefikler 2000. Alman Tankının 

.. 

Milli Şef dün sabah 
İstanbulu teşrif ettiler 

r 

İSTANBUL, 6 (A.A.) -
Cumhur Reisimiz İsmet İnönü, 
maiyetlerindeki zevatla birlllr.
te bu sabah şehrim ize gelmiş
lerdir. Milli Şefi hamil bulu-

.. . 

nan hususi tren saat 11 de 
Haydarpa5aya muvasalat etti
ği zaman istasyon hiiyük bir 
kalabalıkla dolmuş bulunu -
yordu. İstikbale gelenler ara-

f 

smda ::\1ali3 e, İktı>at ve Maarif 
vekilleri, İstanbul Vali ve Be
lediye Rei•i Lfıtfi Kırdar, or
du mii!etti~i Fahrcttin Altay, 
(Arkası 4 üncü sayfamızda) 

---~ 
.. .......... • • 

korkunç akınına karşı koyuyor 
---- --- ., 

DON YOZ ALMAN TANKI VE BiR KAÇ YOZ TOP TAHRiP EDiLDi 

Muharebeler bütün şiddetile devam ediyor -

Dün akşam 
nutuk söyledi 

Yeni Alman taar
ruzu karşısında ARDIMi 

P.ARiS, 6 (A.A) - Reynaud 
!J>J akı;am bütün Fraru;ız radyo
la!'. tıırafmdan ne red..len lbır nu
k:, s<iylemiı;tir. 

On beş gündemeri iki defa sO:z 
aUım, dRmiştir, )ıer defasında 
bir fena haber verdim. 21 mayıs 
c ~ ayan meclisi önünde, Alman
lilülll·< "ı."ttigını ve vunKerk, yo,ıu
nun açılını& olduğıınu bıldırdım. 6000 Alman tayyaresi f aaliye_!t ~ 

/Ilı •••rr•.J:, 6/r Alm•n M .. ,.., 1 ·--· ..... vnaaı ucaii. 
.......... &.. - • --- - • 

mühim miktarda silah verilecek 
Fakat •bu,gün vahiın olmakta ,?:e

vam eden bu saatte, söır.le degil 
fakat vakalarla sizlere umıtler 
v'!receRim. 

~AıJ••• UllllUfllll 

iJ.i;ci.lnln JurJıirulm•· 
•ı imlıctnı h••ıl old•P 
t•lıılirıl•, fl•.J:iy•f miif· 
t•filılar 1 c h i 11 c 66yıllı 
•ir clafiıiltlilı ol•c•ltfır. 

/ngiltereye 600,000 tüfenk, 
2500 sahra topu gönderiliyor 

Almanya üstüste üç ~e k~l~ 
lu.ştı ve her zaman oldııgu ~ı 
bütün ha,,'nli~ini ve butun zeka
~mı bu üç işe tahsis etli. . • 

İlk işi Alınan ıpropagandası ilan 

Yasan: ABiDiN DAVER 
irinci Alman taama· 

1C5l su biter bitmeı. lıir l-
19 kincisi bqladı. 
Garptelr.i Alman taarr,~zunUD ı 

\irinci safhası, DUnkerk ~n tal\
liyesini müteakip 3-4 hazıran ıe
cesi bitmiştir. 10 mayısta baıb· 
)'arak 24 ııün süren bu t~~rruz. 
Almanların muvaffakıyetı ile ne· 
ticelenmiştlr. Bllıinço 'u.duı:: . 

1 _ Holanda iş&al edilmiıür, 
zail ve beceriksiz ordu:ıu 4 llÜD 
mücadeleden sonra teslım olm111-

~· _ Müdafaasız Lüksemburg 

d ·r madenlerile beraber Al-
emı . f 

manların eline ı:eçmış ır. 
3 _ Belçika istilaya uir•=•

tır. Kahramanca harp eden .or .~ 
dusu, kralın kahbece i~aneti ~
ı.ünden silahlarını teslım etmıı-

tir. .L_ h d 
4 _ Belçika - Fnm~a u ~ -

dundaki Fransız tahkımatı ıu -
kut etmiştir. " ,, 

5 - Şimali Fransa, koınur ma-
·cıcnleri ve sanayi merkczlerı!e 
kısmen düşmanın eline geçmış-

tir. d ki 
G _ İngilterenin karşı>•';' a . 

Belçika ve •·ransız sahıllerı, 
bütün limanları ve üslerile Al
manlar tarafından tutulmu~ -
tur. 

1 _ Fransız ve İngiliz ordula
rı mühim malzeme zayiatı ver
dlklerinden bir müddet i~in ta
arruzi kabiİiyetleriui kay~etmiş 
ıı:örünüyorlar; fakat mudafaa 
kudretleri yerindedir. 

8 _ 25 giinde elde edile~ b~ 
eri netice, italyarun cur ~tını 

ve harpciliCıini artırını~tı_r. l!aı .. 
)·a harbe girerse, bu nctıccyı de, 
Al~ıan taarruzuııun bil5.nf\OSUDS 
ilam etmek lazımdır. 
Almanların tatbik ettikleri 

topyekun harbin bu yıldırım ta
arruzu belki kendilerinin um -
duklar;ndaıı ve beklediklerinden 
fazla muvaffak olmuştur. Bu -
nun amilleri şunlardır: 

a _ Müttefiklerin Almanlara 
nisbetle hazırlıksız olması, harp 
ba~ladıktan sonra sakin bll, ~ 
devresi geçirirken de bugunkü 

(Arkası 4 üncü sayfa,mızda) 

ABİDİ..'l DA VER 

etti. . . . . p . , 
Alınanların ikincı ışı, arıs~ 

Qlllneviyatını b<Ylmak llıedefıru 
~tmekte bulunınuşt_ur., ,, 

Almanların üçüncu ışı, buıgun 
'81hl<li ohnak.ta buhmduğwnıız 
iştir: ' 

Fransa meydan muharebesı -

1 
dir. Bu mu:harelbe henüz baı;· 
lamıııtu'. General Veygand bana 

(ATl<aSt 3 üncü sa,ııfcıda) 

Macarlar 
Mihverle 
Beraber 

:ALMAN BOMBARDIMANINDAN SONRA. H,ARABE HALiNE 

Nevyo:.EeL~:.:~Hl:~:~~N KA .. ÇTA~ aSIVILL Hy~LKa.. Mu a MM-ıs 1 
Tim,es _gazetesin~n V.aş~n.ııton m~· 
,h:.bırımn verdi.ııı malumata .ııo
re Amerika müttefıklere derhal . ~" . bü,·ük harbin stoklarından .,.... - • 
miktardatüfek:sahratopuvecep- S h.ll avnle kapatıldı tayyareler nümayış-
bane verecektır. U l eT m I • ' k d k k l 

itiıınada ~ayan :menbalardan Zere başladı, j akat vazıyet hak ın a arar yo 
verilen malumata ıı;ore, Flandrfl!'
de kaybedilen malzemeyi teıati 
etmek üzere İn.giltereye hiç ol-

(Arka.n 3 ür.cü sa'Jlfad.a) 

Harp h•zırlıl• aUr'atle devam •diyor, Muaollnl 
dUnde nutuk •öylemedl " Y•.J:ısı 3 6nc6 ••Yf•tl•. 

1 TERK BASLIY AN FRANSIZ MEKTEPLlLERİ VE SÖRLER 
PARIS MINTAKASIN ' !. 

Fransız 
Kabinesi 

iki taraf tayyaı eleri arasında 
Müthiş hava muharebeleri oluyor 

Reynaud Hariciyeyi 
ele uhdesine aldı 

J Almanlar, 
ellerindeki 

Fransız hatlarını 

bütün kuvvetleri 

yarmak için 
kullanıyorlar 

Daladye yeni hUkO· 
metin dıtında kaldı 

PARİS, 6 (AA.) - Ask~rl va-ı 
ıziyet hakkında Havas Ajansı a
şağıda.ki tafsilatı vermektedır: 

Şiındi Aisne nehrinden Somme 
nehrine kadar hemen bütün cep
he üzerine sirayet etmiş olan mu 
llıarebeler dün gece, Almanlar 
karşılarında buldukları muka
vemeti boı.~va muvaffak olama
dan, hitama ~iştir. 

Bidayette pike yapan tayyare
lerin yardımlariyle ve muntazam 
hatlar halinde ilerliyen tank -

ı !arın verdiği ruhi sürpriz artık 
mevcut değildir. Frans1Z asker -
!eri tahkim edilmiş köy !erle or-1 

nıanlar içerisinde muhkem bır 
surette vaziyet almış olarak ta ık
ların hücumuna intizar etnitn
te ve onları görür _görmez der
hal ates açmaktadırlar. Ayrı ay
rı ilerliyen tek tük tanklar harp 
sahasının çok gerilerine kadar 
sarkmıya muvaffak olmu !arsa 
da hususi ıbir surette techiz eıJl
mis askeri gruplarımız ~araf;n
dan taarruza uıtr,yarak ımha e
dilmişlerdir. 
Şüphe yok ki, Alman ku~' an: 

danlığının kat'i olmasını ıst~dıgı 
anlaşılan ve henüz bütün Alrr.an 

(Arka:ı 3 iin·u •ayfdai 

Müthiş bir facia 
~ı - -
\DDn Yüksekkaldırım-

"·''""""''u-·,..,,.. )da4 kişi diri diri yandı 
ladye AmiTal DaTlan ile berabeT. . 

PARİS, 6 (A.A.) - Reyna'?d 
kabinesinde husule ı:ele'? de~ı -
tiklik hakkında ~aşvek.alet şun
ları bildirmektedir: 

Başvekil Hariciye Nazırlığını 
ayni zamanda Milli Müdafaa Na
zırlığını deruhte etmektedir. Çün 
kü her iki nezaret de harbin sevk 
ve idaresini temin• etmektedir. 
Başvekile Hariciyeden Beaudoin, 
Milli Müdafaada general De • 
gaulle yardım edecektir. 

Maliye Nezareti umumi kiıtibi 
Bouthllller maliye nazırlığını de
ruhte etmiştir. 

Fransız aile nezareti başına ge
çen Peront ayni zamaqda bil -. 
hassa eski sıhhiye nazırırun vazı
fesini görecektir. Yean Hrouvost 
iıstihbarat nazU"lıf:ına. Frossard 
nafia nazırlığına, Dclbos maarif 
nazırlıi:ına tayin edilmişlerdir. 

YANGIN FACIASINDAN SONRA HADfSE MJiHALLINDıı; , 
TAHK1KAT YAPAN MEMURLAR IYazısı 3 uncu sayfada) 
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~j~ll.fl~'l'rıt•••:~·~ııı·ıı•••ııl''I~'~ 
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Mühim bir karar 

Ev 
hasletleri bir araya toplı)·an l;alı
ramanl;qm münnsını kanlıırile 
hır kere daha lıe <'r turihhıe ya:o
dılar. 

Mah Peyker, erpareye kin bağlamış ve 
Adliye her ihtikar iddia ve ihha
vını derhal ve resen takip edecek 

sahiplerine 

mühlet verilen 

insanlık demek iyilik demek -
tir, bayii' i emek dem.ektir, ke
rcın, inayet demektir. lıbanlı.ğın 
keremine, İna;\'Ctine son yoktur, 
j~;ediği hnvrıa önünde kainat 
Mode .eder, )aptığı iyilik dban 
eıı.ileriııde de~tan olur. 

Üzerlerine saldU"ılan kendile -
rinden çok üı.tiiıı kalabalıkla, 
dört gün dört gece boğu.şan o bir 
kaç bin er, kurtarılabilecek o~u 
kisi kalıncıya kadar öldiiler. ln
giliz B~,·ekili Çörçil bu insanlığı 
anlatırken: cOnlaruı bu fedakar
lığı bosa gitmedi diyor; Üzerleri
ne hiç değil<e iki zırhlı Alman 
fırkası saldırmıstır. Bu c ·ur as
kerlerin müdahalesi olmasaydı, 
bu frrk;tlar · giliz seferi kuvvet 
!erine hiicum edeceklerdi. Bu su
retle .kazanılan zaman, su hattı
nı ilerletmenıizi n1üm.kij,n kıldı v 
bu suretle Dünkork limanını eli
mizde tutabildik.• 

o u ray4an atbrm k iç"n tuzak kurmuştu 
İ.nı.aıılık, hemeim;ine yardı~ı, 

fedakarlık feragat demektir. In
s.:.ınlıi:w henacin ine yardın1ı gök 
kubbesine sığınıyan bir taç, fe
dakarlığı, ferai:ati beşeriyeti yer 
'J'ÜZÜnde üstün kılan e». şert#i 
hasletdir. 

Sultan İbrabim, gad:ilar ve 
me=undu. Dcdil!'ini mutlak va
'llardı. Mah P.; =er, paşasının ö
bur .dünyaya l?~ttii!ini görünce 
artı.lı: aoac~ bir şey kamı.mn.ııt
tı. Yalnız. oğluna şunları ;söyle
di: 

- Arslanım' .. Bugün1erde bir 
QOCU~ dünyaya gelecekti. Onıın 
}'Üz suyu hürmetine affeyliyey-
clin~.. . 
Bwıun üzerine '8ul1an lbrahi.ın, 

.merhamete l(cldi. Bostancıya 

lle61endi: 
- Bırakın bof!ımayın?. 
Halbuki, Yusuf Pasanın canı 

.,..cnı . .şı:ı 1Jımılıinı, vaptığına p~
m:m oldu. :yıı adı. 
5'zlanrlı, - ldu. Yu!IUf pa anın 
yana !arını okşadı. 

İ>rıtf, ezalet, zulilln, tevali 
edip ı::ıdiyord u. Bu a.cİP tldlaıbı 

uıım lan Mah Pey -
Jker ultan ll'.Cmnunen seyrine 
b!lkıvordu. 13izansın .ııa10be ça
L: .adığ. 'I'.llrk lmparatorluı!u-

• i lıir :ı:ımı kızı içinde tıt:: 
~a hmcnıı liliP ~ı....,,., !!lii
rı.r-luvor<Ju. 

Rum karısı oolıııbını oeviriyor, 
iş ulrSliiın Jca-
msı, ata kRJ)l61. .Babı.ili amıı.ru 

p keudi nile i-
. nmı karlSlllll 

ftiile ya-

tiltıımn 
ıu.nır ndan BOııra resmı 
ecra" ı t b mc girerdi. 

eKtaş aı:a, aga, 
d ı:a. !Kara Çavuş 

...,..-"'wila aga . ı:ı1ri aş 'llOllbalar 
oValıue ul1:arun bendeaimı def -
mrmde yer tutırvoı'lardı. 

Likm, ıbu aadeL de\'1111'.l elıme
. duilara a.zice oJırmı.ı; ı:ilım 

Sıiltan .il:ırıimm. o ılı:adın1ar vası
ile rıı.m karısı :V.Ulide Sultanı 

mnura mudahalesim keı;relıınive 
b dı 

• - -.J .. ..., ı,.,._ 

Fakat, ;v aiide Sultan sic!Qetle 
ele etti. Hatta. ilk hücu

:mllmi Sekcrpare Sultana tevcih 
evledi. 

. ah Pe>"ker Sultan, Sıılıan 
Jıbranhn.ın sakallarına inci dizdi
ı!indcn ve bu suretle oi!lunu 
Kagıthane ka.rına karadan at
la ofüıdermive teşvik ettijfüıdeıı 
dola vt Şekerparenin üzerine hü
oımı ederek Oö~t.ü. İri er
meni karısı ile sac, saça baş, ba
şa ı:elcn lal:ı PevC:er tul< lruv
vetlı ve cadı yapılı olduğundan 

arımın · llÇUlı 'V'l.imuş 

yuziımi 1ıö3i.ınü tırmalııımıııtı. 

ekerpare, bitik bir hale gel -
rrn.st.i. Hasta olup yattı. 'Malı 
P ker, Şekcrparemn vücudunu 
.aı;ryodan yok etmiye ~ ver
.mı .ı. 

Mıl Peyker Sultan, Şekerpa
renın sarıı'l'dırki taha"klmmiınü 
cekemı ordu. Fakat, valide Sul
tanı., sıddetleri ancak bır müd
det Uıyda verebildi. 

cnelerce ı:ıüııdeJ.ik etmiş olan 
Sekerpa. eye galip gknek g~tü. 

Taze gözdelerin ve müsahabe
lerm nüfuzları ilkil:ıet galip gel
di. Valide Sultan tedricen bi
rinci :illllftan geriye doğru fül
mi c basladı. 

alide Saltan, bunca emıekler-

d11uı. 
Bana 

tu tlu: 
• - .ftlıu1<..ıı<ıi 

verjniz de sisi ir 
hrd~~im! Dedi. 

1e vücude getirdigi ~lu Sultan 
İbrabmıin öııdelerirun bazicesi 
ol.muştu. 

Malı Peyker, Qiiltına bir meta, 
bir oyııncak olarak ikram ettij!i 
türedilerin hattı.·ı ıçin kendine 
tecavüz okınu.ı.-ordu. 
Şişman el'meni karısı, Sultan 

İbrahimi deli divane elıııUşti. 
Onu acin şekillerde süsltyor .. 
İncılcr ve çıçeklerle donatıyor .. 
Aaeta bir masltarara eviri -
yor u. 

Sultan İbralıimi çileden çıka
ran ve ona tahakküm eden yal
nız ş<şman e11meni karısı Şe -

ker re dc~Udi. 
H abrar n, T.elli Haseki de 

padc;ah .. erıude müessirdi. Bil
-hassa Şekerpareden sonra. -pa
disah Telli 'Hasekiye ~tü. 

en!!bilir ki. Sultan tbrıiitim, 
ll'elli Has8ki ile şekerpare ara
sında taksim ol~ bir vü -
outtu. 

a.ı Peyker, en ziyade Şeker
e c kin ba;\lımu tı. O,,:hma 

Seke areyi saraydan attmınait 
i.çin ' . r çok dolaplar kurdu. 

.Fakat, Sultan Lbrahmı, bu ma-
halle karısı olan ecmem karının
dan vaz ıı:ecemiyor u. 

'iluıyet, Şekerpare ile saç, .sa
ça baş, basa elen 'alide Sultan 
111mc='ı karısmı :&ıilili.lf!mjye b -
=:verdi. 

al. . u1taıı. bir çOlı: gözdele
.ri, em:ı:ıne itaat e1ıınedllfuıru.ıen 
do1ay1 ortadan kaybettir cıu. 

ultan, Sekerpareyi or
adan ~ok ome>Xli. Yansa. yap

ııa zehdı ebılırdi. 

akat, eıımeni kın:ı.,;1 cçok lıur
no<il. Sarayda iliincn fırfldakla
ra dlôu2ı.uıdan fumni ı.l.ll'et.
te endı&iııi ıkolluyordn. 

Sultan !lıbrıihlmın, şekerpare
ye, '!elli aııekiye ~ 
onu biiııbutiın felce uı;,-attı. 
Pad.ışahın suiistımalden asabı. 

:bozu ı.ıştu. ime '-bırde düşüp 
lseır•ııaJü w•'JISJao. 'W..!Wer,.in: 
:şahı viiouttan d~mü.stıi. 

Padı ·ah, oturduğu yerde bir
denbire bayılıyor, bütün saray 
kadınlar= te!asa dii.$ürüvordu. 
Valıue Kösem Sultanı endişe al

mıstı. Çünkü oJilıuıun ölümü 
fel" et olıııcaktı. 

Sultan İ.brahını 01ürı;e .verine 
angı şehzade geçecekti?. Ye

ni dünyaya gelınis •ehzadelerin 
hepsı C:laha salıncakta >aUanı _ 
)'Ordu. 

Sultan İ<lıralıim, artık kadınla
ra ana.şmıyordu. Er~ yok 
alırıuştu. 

Padışah, iki ııilnde bir canlı
-yor. er'kekli~i esikllgı cihetle 
kadınlarla cfuibu · vanarıuvordu. 

F at, ultan brahımın ciin
.. ıranımıamsı, kadınlara vana

$llltlallıasmm zararları ~rülıni
e aşlamJ.$tı. 

Padişah, i>iabmın verdigi 'bo
zliklııkla imune ııeleıu ;tl<ım etti
ri ur .. Akhı hayale gelnıedik ha
reok • ere cür'et eylıyordu. Bu, 
cil:uı:.ırri~ adamı önlemek için miiş
:külıit çekiliyordu. 

Sultan 'ibrahim, kadınlardan 
uzak kalınca kendisini daha zi
yad~ içkiye verdi. Ve mecmın
lıuk.larıru arttırdı. 

(ATkaaı r) 

H htikarla mücadele hususunda alman tedbirle.rin en mühim ve u müessiri bu uçlardan dolayı adliyeye vcrilcıı1eria me~hut suç
lar kanunu hükümlerine göre sür'atle muhakeme edilerek der -

bal te~e edilmeleri olmuııtur. 
ılldığımız maliimııta göre, adliye bunilan ..,nra vuih surette 

yapılacak her ihtikar iddia ve ihbarını derhal ve re•en tahkike 
ba,lı)'3cak ve me hut suçlarda takip edilen usul dahilinde suçu 
teshil edilenler hemen ayni gün veya ertesi gün cezalarını göre -
ceklerdir. lallım olduğu üzere bu kabil suçlular şimdive kadar 
ihtikar komisyonunun kararile veya zabıta kaçakçılık şubesinin 
takip ve tahkiki eticesinde a iyeye verili)·orlardı. Bu tarz devam 
elnı.ekle bl'raber ihbar ve şikayetleri adli}'ı'l]!İZ de r1ı11en ve sür'atle 
talaki.k ve intaç decektir. 

Diiter taraftan ihtikar komisyonu dün ıık•am üzeri de mıntaka 
ticaret müdürlüğünde toplanmış ve çalışmalarına devam etmiştir. 
Komisyonda, hakkınila tahkikat yanan tüccar yoktur. Şimdiki ça
lışmalar iyıı"8.lla pahalı olan maddelerin tesbiti İfİ üzerindedir. 
Bu maddelerin nedea pah hlandığı tetk lımmaktadır. 

Sür'atle yapıla
cak yollar 

ıBelediye 225 bin lira

lık mün•kas• açtı 
.Belediyece ınşa.>ı : arl.c .tın -

lan ve evveliti. ,ırün münakasaya 
,çık.ariian 422 ın liralık yeni vol
lardau onr ;yeniden ~25 bin li
:ı:ıllık ıv<>-1= da sür'atle yap.ıl.ma-

"Bl un --. ... -nr1 ır. 
Bu veni volları teşkil eden Hal

iaılı. - · ant esme, Bııöıımiköy 
il mm inşaı;ma 100 :hin, 
:r enesmdeki 'f.-.'"ll 

h u - Dav ı.ttpa.:;a '° esi-
ne 35 bin, ıilimıi ~e - !Mal
t asfıilt una 27 ıbin, !l'nı> -
ıkıuıı - 'Maltsıe - iHslılaıh ıkö.YÜ 

B~ ... n terb "yesi 
mükellefiyeti 

Klüplere gireceklerin 

isimleri tesbit edilecek 
Yeni Beden Teııbiyesi kanunu 

ıınııcıbince vatandaşların her bi
ri bir ııençllk ve SPor klubüne 
girmi,·e mecburdur. 

Gençlik klüolerinin teskil olun
ıınaı;ınm Istanbukla ve memle
lııetimizin her tarafında a~ -
tos nıhayeline .kadar ikımali dün 
Be<ien Terbıvesı genel direk.tör
!lübı.in<ien vilıi vetlere teblii? olun
mustur. 

lımuıı esaslı bir ı;Skilde ve ye
niiien 'tlrmi:ı:ine 21 in. eııbaha -
Silahtaraga - KÜ'"üllclrüy -~ il
tisak yoluna 19 -bin ?.20, Uskü -
dar - Sile un bazı kl&ııın
larının esııal:ı <bir seıkilde ve veni
ileıı tamir olunmamıa 15 ~n 120 
lira oarfolunacaktır. 

Bu klüp ve ıırupalrın kuruluş 
törenleri 30 a?!'w;tos zafer ve ay
vare bavı.:amı ..;.uru şehrimizde 
ve di~ şehirlerde avni l?Ünde 
..,..P..,.tlacaıktır. 

Klüıı1ere girme mecburiyeti 
tahmil edeu vaşta bulunan vatan
daıtlarımızın isimleri de o va.kite 
J<a<lar her tarafta tesbit edilmiş 
olacaktır. 

Jelefon yeni 'Bög"aza• yuzae :>u Ten
zilatlı karn ler 

.İstanbul Telefon idaresi tara -
fından Nicıantnı civarında Y11Pıl
makta olan yeni hatlar taıınam
lamnıstır. Maçka, Teşvikive ve 

' -

Sirkeli Hayriye iıdaresi. hu yaz 
mevsiminde de .BoıiazM;i ~ içın 
vuzde elli lenzilıi.tlı üç aylık 
.karneler ihdas edecektir. Bu kar
neler temmuz basın<la satısa ooka
rılaca.ktır. Avlık tenzilatlı kar -
neler de 11 hazirandan itibaren 
halka satılmı va ·ba lanaca-ktU". 

N:i8antaı tarıtrlannda yeni abo-
neler kaydine başlanmıştır. Di
ğer taraflarda da yapılan hat
lara tevzi kutuları ba~laımıak
tatlır. 

Süt kontrolü arttı 
Süt tt-~lama vcrleri ve bura -

!ardan süt alan sütcülerin sıkı 
kontrole tiibi tuttilması ve sok 
sık ııWrıuneler alınması. hem bak
teriynlojık ve hem de umuımİ .ltiıın
~rl tahliller ,·a;pılması eledi
wece alakadarlara tamim .edil -

. tir. 

T opkapı Örşınd• bir 
ce.s t 

Dun Tuµkapı ında iiviyeti 
nıec;h.ul b.ir et ı.llıımnu ıw:. 
Mümiei11Dıımıi mUB\"İlilerinden 
Cevad tıilı:kilarta nz'ı t elııni~tir. 

iıdıaenin blr !Sina.vırt mi, ka7ıa 
ıceıi ımı olduifu e edil-

edir. 

iten şaş-
IJwı. h.i~.hir · dii üaemeden sa-

e >bakıyorum. ırtma dindi. ' z-
Io uzaııacaaım. AJ len eni ı-
ra ıl:ı yerde, bır nıfrı "bi bu-
Jacıık; uyum\!~ ri • gürmü o
lacai(ıın ... Ne haziu uyku, ne 
korkunç rü.ya ... 

-8-

lltTJS.A'f 

İdhalat birliklerinde 
seçimler 

Demir, ikalav ve dieer madeni 
eşya! ithalat bırh · dun va-

10ca·k idare he\ etı ıntıhabı bu
güne kalmıstır. Bu .abah .;aat 10 
da Manifatura ilhaEıt birliemın 
saat 4 de ih• adeni eııwa itha
lat bırlii?inın seçimleri yapıla_ 
caktır. 

Isparta he • 
şıre rsu 

İsparta, G (A.A.) - Gönüllü 
hasta bakicı hemşire kur 11 dün 
Hı!lke inde valinin huzuru ,ile 
açılını$ ,.e urslara "-!l81UDq _ 
tır. Kurslara devanı eden bayan
ların sayısı elliyi bu1maktadır. 

iki damla ·ağmurdan :.koı:knw 1 
olaclik: halbuki atını öyle bir .. _ 
rüyor ki, ıslanmasına vakit kal- ' 
mazdı. :ttubakkak gel~ceğiııe ole r 
IÖz \·ennifti bana ... Göriirsiin o
~~ nasıl soğuk muamele edece- 1 
gım, memnun olacaksın ... Ya Ra
ife ne diyelim! .. Onun hiç nıaze
roti y·ok, rünkü o kum.su... 

dün bitti 
Saat ayarı düdük
leri çalınmıyacak 

E v ve apart1n1anlarda 
sığınak yapılması hak

kındaki mecburiyetin kontrol 
müddeti dün elmiştir. 

~ .Halbuki; birçok .semtlerde 
' bu sıi:ruak ve ,·ıılınt sipeı!lerin 
lıeniiz yapılmadıkları görüldü
ğünden dün vilayetten kay -
makamlıklara tebliğat yapı -
larak ev \'e apartıman sahip -
lerioln bu bu. u.rta nazarı dik -
ıkıı: erinin celbolwıması bildi
rilmi!\ıir. 
Diğer taraftan i a ·ye uıü -

diirlüğü tarafından .Calata ~·e 
\ :Beyazıt yangın kulclerİ baş 

memurh kları "le Kadıköy it.
, faiye müilıirlüğüne ilüıı gön -

11 
derilen bir emirle badema sa

l at 12 düdüklerinin çalinuıı ·a -
cağı telıli.ğ oluumıı~tur. 

Bunun üuırine 12 düdükle
ri dün ilk defa olarak çalıa -
mamıştır. 

Badema bu düdükler yalnız 
ilirm zamanında celmacak -
lardU". Yeniden getirtilen 17 

~ 
ca111n~ düilügü muhtelif yer
de motosikletli polislere tevzi 
olunmuştur. 

" -~ 
Piyasa durgun 
Akd niz v•ziyetinin g r

ginliği bun• sebep oldu 

.Bu hasletin had mertebesi za
man zanıan tecelli eder. Zaman 
zamau in~anlığın ne demek ol
duğunu daha h·i anlarız; insan
'tlar, fcdak3.rhkları, fcrağatleri, 
kerenı ve inayetleri, yaptıkları 

ivilikler, l ıkleri hayırlarla 
h~ıncinslcrine örnek olurlar; hem
cinsleri uğruna. onların hayat -
larını kurlar. ıak icin hayatlıırıru 
istih kara \'aran bir kahranıanlık 
göstererıi.k in nlıi:ı yüce tirler. 

Fraru; nın inıalindc cere ·an 
eden lıi bir tarihin kayae medi
gı n1u;ızzam ı arcbecle, 1Kale 
müdai1 eri bi2e iıı~aıılığı ne gü
zel tarıf ettiler. · yiliğin, ha) ır is
Iemenin, ereın ve inayetin, eda
llilıkla ierağa ın ,.e bütün bu 

5000 lirayı deve 
yapacak ardı 

Zabıta iki dızdızcıyı 
yakaladı 

Za!:»la alln. ınuhım bır dızdız
cılık vak'asın n [aiJerıııi ya1rnla
ıın1'tır. Hitd.ot: ovlc oLmu.ştur: 

Fenerde oturan Arsıtti Sirke-
cide sa kacı R a gderek bir-

den zengin o~mak kin mühim bir 
care bildıi?ini, Karabet adında 

Harp vaziuetinin gittikçe ge- Londrada ibulunnıu• bir tanıdığı-
nisleme istıdadı gösteiıtnesi ve ııın oanknotlaı·' çiftlestiren bir 
bilhassa Akdeniııdeki siyasi duru- makinesi bulunduğunu söylmniş 
mun·r.ok ~ergin ol<ması vüzünden R -" . · d ib. ·k· b uk 

· da ·-ı d d İ ... a ve e ..... ın onun e ır 1 ı uç ,pryasa '"'er urgun ur. "" - . . _. . . 
J.ıit ve ihracat azalmıştır. Bir ç(>k liraligı el çabı>klı.ı.gıle iki tane 
t11ocarlar İtalvanın vaziyeti kat'i l vapıvemnislerdir. Neticede Re -
bir şekilde 'belli olmadan bu meın- şada "beş ·bin lira bularak Fener
tiİtre. ,.;jksetmek~. rAk.inmek- .doııki eve geldiıti tıokdirde bu 

_ ..,, • • _ • _ ile kuoyelerini ba9mak suretile 

Küçük haberler 

* Bu sabah da vilayette büvü7e 
bir toplantı yapılarak em.nıyet 
tedbirleri hakkında alükadıırların 
raporları dinlecektir. * Liselerin 9 ve 10 uncu smıf
lan talebeleri bu sabahtan itiba
ren askeri kamplara çıkacrıkll11'
dır. 

Anlaşılıyor ki, hayır işliyen 
iyilik yapan bu bir 8\'UÇ insan 
hayatlarını istihkar otmemiş ol
salardı. Dünkerk elde tutulanu
yacak ,.e belki de bu limandan 
!kurtarılan 335,000 kişi ay lar 
altında can verecekti. 

Kale müdafn ı İngiliz şeaıati
nin bir örnegi olduf:u kadar kah 
ramanlığın, iyiligin, lBDi İllhaD· 
lığin da tam tarifidiı-. 

SELA Iİ İZZET SF.DES 

Langa a feci 
bir kaza od 

Bir kadın kırılan bal 
kondau· düşe~ öld 

D.... .ık am Limgada cci b. 
kaza olınustur: Laıımıaa ['ülbE'nt 
çi mahallesinde Meı•merciler sır 
.<aomda 31 nuımaralı evde otu -
ran Tahirin karısı ıı:; y şiarında 
Pakize eYin .ikinci katında tar..., 
.çauan aokaga bakarken yaslan
dı~ı oıınınaklık bırdeııbirc ırıl• 
mıs ve kadın bir çığlık konar&-: 
rak 7 - 8 metre yükseklikten d~ 
müstür. Vücudunun muhtelif m 
hallerinden ağır •urette yarala• 
nan Pakize hemen otomobilli!! 
Haseki hastahanesine kaldırılmı 
sa da orada ölmü.."1.ür. Tahkik& 
devaım edilmektedir. 

llO'l'EFElllll& 

,..ostay• memur eıınaca 
Posta, telgraf ve telefon ida• 

resi memurları icin yakında ku 
!ar açılacırktır. Bu kurslarda m 
murlaın mesleki bilı?ileri arttırı 
lacaktır. 

Ayrıca; öni.imiizdeki ay orta 
rnı:ıkte~. lise yükst>k mektep .nıe-
1lllnları arasından imtihanla ın 
kez ve ta<ra oosta teşkilatı içİD 
müteaddit memurlar alınacaktır. 

on bin lira vapacaklartru söyle
mislerdir. Resad cebine 1500 li
era ko..mus. ı<ut vazivetten sii;ı>
helendi~i icm oolise haber ver -
mi~tir. Zabıta memıır!arile be
raber e\·e gidilmis ,.e Re.şada Ka

rabet diı·e tanıtılan Dızdıı.cı Ha
san ile Arsitli suç üstünde ya -
fkalamnL>larcl:ır. ·Bunlar ço~al -
tacağız 6.er ·en aman eczası faz-* Tırlıan vapuru dün Kasımpa- la ,,.ekli ;van!Jl. diyerek bank- yolları kefalet 

şa havuzundan çılonı~tır. Pazar-
not büy.ilk1ü-ünd!! ar~ bir 

Deniz 
tesi gimu. ar1"111'ada tecriibele- sandıg~ 1 
Ti yapılacaktır. tıikmı al:ıtları R~ ~ö.stere-
* A1tnı yatları gimlerdenberi cekler e ~,·lece {IDU)) .ı?etirace- LB.ihredilen Deniz Yolları roü-
23 ,50 e Q.- ku""" arıuında dur- 17i - iıin lıravı dızdızcılık.la ası- teselsil kefalet sandııhnın ta.sfi-
maktadır. Dinı a'k~ 23.75 ku- raclliklariiı Zab?ta u.çlu.ları A.d- ve.si bitmek üzeredir. Sandıkta-
ruştan k~a~ .... r. w, k ki paranın yakında .memurlara 

~.. ......... eye ;verme üzeredir. tevzii.ne .bııqlanacaktır. * ehıııet a.dmda e, yıış!amı- ::=================~=~;;;;;~=== 
da Vır çocuaa ta.adıhde . u!ıcnmak / 

sucıle dhyeye verilen Omer dün 1 
Birinci Sulh ceza malıkeme:ıitıde 
sorguya çekilerek tevkif olun -
m!J.$tur. * Topkapı dışında tavuk çalan 
Dürdane ve Sünbül adında iki ka
dın dün Birinci Sulh ce:ıa :mahke
mesinde birırr ıry hapse mııhlcüm 
edilmişlerdıT. 

Dinle abla. Kırıtmaktan kırıt
m.ıya (ark \-ardır. H halde her 
zaman 'beni beğensinler istiye
ceğim. Bu da yasak ve ayıp değil
dir :va! Şerminin hakkı var. İyi 
eğlenmek, .kendisine kur yaptır
maktır; genç kızken, evlendikten 
Solll'.a da ,paydos. 

Z.EHİBLENENLER 

Sirkecide dolnız k.işi birden 
sütıea zehirle.nnı.işler. Nane -
molla ile .konu uyurduk da: 

- Sütten ai:zj yananlar yo
iım111 ·ü.[ler .d.e yer.. Derler. 
Sütten zebirleuenler ne yer -
ler üstat?. 

Dive sordum da, '1l cevabı 
verdi: 

- Oııun oraımu belediye bi
lir. 

- 1'usursuz .kul olmaz aın
.aıa, dedi, benim bu işte kusu -
rwa yok, yındıiıro doğrudur 

BİR ŞİİRİN 

YENİ MEDLÜLÜ 

Alınanyada bayram, seyru 
yapılıyormuş! Neden, diyecek
siniz?. Daha harp yeni loaşladı. 
Onlara göre, zafer elde edil -
nıiş ... Sekiz gün sekiz gece bay 
ram edecekler, vur patlasın, 

çal oynasın yapacaklarmış! 

ıPen·iuin lurnıldamadaa yattı
ğını gor-.:A)'lea ay•klarının 11-
euna Hıııtt girdi oara ene 
ayaklarının ueana ba ·uak geri 
ıliindü; tanı çık • ı ada i'er· 

- Demek n de bey lıude süs
lenmiş oldun! .. 

- Alay ...ımeı..u hakı..ıa. .. 
em bu b~ agnnın geçtiğ" Ge

lil etler... ınma ek b<.'~ hude 
de ·· leamiıı am. ::wı..afir-

- Yani ondan sonra yalnız ve 
yalnız kocayı düşünmek, onu me
sut etmiye çalıpnak.. 

NA "EIU OLLA iN 

BİR CEVABI 

A. . imzasile mektup "Ö• 

Nanemolla, bu hadisenin tef
sirini şu eski mısraın yeni şek
li ile ifade etti: 
Gülerler, ağlanacak hallerine! 

USTASI 

\'İn i: 
diü ı.m.i ..C8fl1Dl? 

eldik abla_. eni u\'anclır
dını de_ı:il mj'!_ nen zate~ böyle
Y•nı, hıc istemediğim halde mu
hal<kak fena bir :şey ~·aparım. 

- Hayır anrm, cyandıı-madm, 
ben .zaten uy·ukluyardum... ğ
lendiıı "1Di bari• 

- iElh. .. ·le. ü~ le... ir e 
fırtına hem rahıolıunaı J<açuııh 
hem .de hahınuzı bozdu ... .Bir _ 
kar kifi de .ı;özk.ri.nıie durııwl.ı
lar, bilhassa erkekler ... Bunun i
ç.in \'erdiifin .ııasilıatler 'bo~~ git
ti ... Baha sanki şckerııı.4 ııibi bir 

anosm u mıci -hile hayran 
lkldllı. .. .lımma · ·-im ibi av-

- 'lliet, aşa;, yukarı... Sen 
abla bül.iin sakin görümne.n.e rajf
men asahi ve hayalpw: isin. en, 
Olçnrı ,;:Ol'ünmeme ajt _ 

· , çok daha 1 
l>\•lon.,yim 1 

. ~acsğnaa ııiip
orm... u afi 

(Are....,.l 

Ueren il.ilı:katli bir okuyucu, ge
çen giirı ~·azdığım bir fıkra -
dan b&hi.edecken, •eda, kcli
:mc irua da i>.lediği fikrini 

i 'ilİ!riiyor. 
IKa""~'"''ul Blam, Şeın>eddin 

Sa.mi, uallinı aci daha ne 
ar lü:at ve lUgatri varsa 
sinin hu ~·oldaki ictilıadın~ 

basvurdwn. ·da nın mutlak 
ve IDIU.bıildı.ak bir csada, ile 
miiterofik olınaı;ı hizııngeldiği 
·tihaı.da, hi~,ı.ir ·ila tesadüf 
tmeilim. 
Waremnllaya: 
- • aaı.l, -ıtedim, 

r .ıJ.ar.ey orlar. 
uu 

V"E ÇIRA(.;J 

İtalya, harbe gire e, n.><a
sından öğrendiği ~ekli tatbik 
edecelmıi .. (U•tası maliım ol
duğu veçhlle Naziler) yani 
yıldırım harbi y11pacak. ham, 
hum şaralop, ne sihirdir, na 
k~r~m~t, el çabukluğu marifet 
dıyıp, ışe iri~mesi ile bitirme
si bir olaeekmıs! 

Bu ınütaleay~ ku1ak .kabar· 
tan Nanemolla şöyle dedi: 
~ Fakat, ustaıu Framız ceıı

hesıııde giriştiği harekatı yıl
dırım harbi lıi.kiiyesi ile başara-
madı .ki çırağı b ur?. 

A. ŞEKİP 
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Nazilerin 
baları 

attığı 

evlere 
yangın 

isabet 
bom-
etti 

Fransada siviller tayyare bombalarile ölüyor 
Londra, 6 (A.A.} - Hava ve 

®mniyet Nezaretlerinin veı:ıın.iş ol
dul(u bjr tebligde, Alman tay'{a
relerinin .gece eS11asında beliti 
de tayyare meydanlarını göre -
bilmek için Yoı'.k.11hire, LincolTh'l
hire ve Tayımis nehirleri boyun
ca Norrolk'un köy mınta:kaları 
üzerine >bir miktar yangın bom
'bası attığ'ını bildirnnistir. 

Dafi toplar derhal faaliyete 
ı(eçmiş ve Lıncolnhirede bir evin 
:ranıınasından ba~ka bir hasar kay
dedil:memiŞt:ir . 

Bu seslerin birkaçı birden atılan 
bombalardan ç>ktığı tahmin edil
mektedir. Şimdiye kadar hiÇbir 
maddi hasar kaydf!dilmemiştir. 
Tayyare dafi bataryaları hareke
te geçmistir. Bir düşman tayvare
sinin düşürüldüğü zannedilmek
tedir. Son merminin infilakmdan 
on dakika sonra tehlikenin geç
tiui ilim edilmit;tir. 

ANKARA, 6 (A.A.) - Hari
ciye Vekfiletinden bildirilmiş
tir: 

1 - Elyevm Belçikada bulu
nan tıılebemiz hakkında Ha
rıcıye Vekaletine malfunat 
gelmiştir. Bu talebenin isimle
ri şunlardır: 

Sami Velioğlu, Muzaffer 
Kaçı, Etem Tokgözlü, Ali Tok
gözlü, Nazım Sunay, Hayret -
tin Özkul, Rauf Hamami, Hü
seyin Özkurt, Halit Yapıcı, Re
cep Ali Safoğlu, Cezmi Oktürk, 
Kutay Necdet, Behice Bakan 
ve eşi Sabahattin Koeatopçu, 
Cafer, İbrahim Çamlı. Yusuf 
Kazancı. 

! - Diğer bir kısım talebe -
mizin de Belçikadaki kensolqs
luğumuzdan vize aldıkları öğ
renilmiştir. Bunların isiıııJ i 
de tesbit edildikçe ayrıca ıliı.n 
edilecektir. 

• 

Mesimi geleli ya, artık Beya -
zıttaki meşhur .Küllük. de yü
künü alıruya başladı. Dün yine 
orada kimler yoktu. Yer yer ku
rulmuş kiiçük kii<;ük akademi -
lcrde, ilmi, edebi felsefi neler gö
rfu;ülmedi. Hatta bir aralık, bu 
kücük akademilerden birinin yan 
edebi, yarı felsefi mübahasesine, 
oı·anın ayrı bir şenliği olan «Bas
tonlu Mustafa> bile iştirak etti! 

Dün orada, bastonlu Mustafa
nın: 

- O, adam olmaz o! O, adam 
olmaz o! 
Aşık Şabanın: 
- Şabanı idare edin, idare! 
Ve köpriilü ekmeği diye bir 

çeşit peynirli sondoviç satan Aı-
na\TUdun: 

- Ha.ni ya çüprili, ekmek, ı;üp
rili ekmek! 

Sadaları arasında bir genç şa
ir de yanındal<i eski üstatlara, 
şu yeni şiirini okuyordu: 
O, yclnız ayna satardı 
Ve bir gjin Aynalı~arşıda öldü. 
Tali bu ya, 
'J'abutunu taşıyanlar: 
Aynasızlardı! 
Bakalım, bu yaz Küllükte da

ha ne garibeler göreceğiz? 

OSMA."J CEMAL KAYGILI 

Ayrıca iki hücum esnasında 
infilaklı ağır yangın bombalan 
kullanılmııı ve ciddi hasaı lar 'ap
mıstır. Altı kişi hafif yaralanmış
tır. 
Sabahın ilk saatlerinde halk 

pencereleri ve yataklan sarsan 
şiddetli infilfıklarla uyanmıştır. 

PARİS, 6 (A.A.) - Birkaç mek: 
tebe 'bomba ~esi ve ibirQnk: 
çocukların ölmesi ve yaralanma
sını mucip olan Paris mınta.kası
nın >bombardunanı üzerine hü -
kfımet Paris mıntaka.>ındaki ilk 
mekteplerin kaµatılroasına ka
rar vermiştir. 
Fransanın cenwbu şarki nımta

kasının bombardımanı neticesin
de 25 k;,,i ölmüş, 'Jtl ki.ı;i yaralan
nuştır. 

İngilterenin yeni Müthiş bir 
Moskova sefiri f . 

orveç cephesinde 
~~----~-------

Dün Yunanistandan a C la 
Moskovaya gitti 

Müttefik kıtaat kırkbin Alman 
askerini çember içine aldı 

Londra, ô (AA.) - Kral. Stra
ford Cripps'in İngilterenin Mo.s
k.ova fev:kaliıde.elciliğine ve mu
rahhasJ.ı.i(ına tayinini tasdik etmiş
tir. 

Atina, 6 (A.A.) - İngilterenin 
yeni Moskova sefiri Sir Stafford 
Criı:ıı>s, bug-ün saat ı:ı te Rumen 
tayyaresi ile Sofya yolu ile Atina
dan Mask.ovaya hareket t>decek
tir. Sefir ağlebi ihtimal bu ak
şam Moskova.va vasıl olacaktır. 

Narvik, 6 (A.A.) - İsveç hudu
duna do.ğru giden demir Y<Jlu ü
zerinae yapılmakta olan tathirat 
eı;nasında 100 Ahnan esir edil
miştır. Evvelisi gün müttefik kı
taatı N arvi'k'in yedi kilometre şar-
1<ında bulunan Bsedik'e vasıl ol
ınuştur. Dün, tatlıirata memur 
kolların faaliyeti fazla olımuştur. 
Kırk bin kişi t.ahmin edilen 

bir Alman kuvvetinin bulunımak- j 
ta olduğu Bjoernfjell daıl;larında, 

vakıncıa siddelli muharebeler ola
<:aın tahmin edilmektedır. Şimdi
den bu kıtaatın vaziyetinin na
zik oldugu söylemrektedir. Şi -
.malden ve garpten şiddetle tazyik 
edilmektedir. Lorondheim'de -!Ju-
1unan Alman kıtalarına iltihak 
edı!bilmeleri için yegiın~ istika
met, takriben 150 kil9metre imti
dadında olan gayet vahşi bir nun
taıkadır. 

--u--

~~~~~~~~~~~~ 

Alman propagan 
dasına rağmen 

Romanya müttefiklere 
itimat ediyor 

Bükreş, 6 (A.A.} - Havas bil
diriyor: 

bviçrenin Müdafaası 
Erkanıharbiye reisi bir 

emriyevmi neşretti 
BERN, 6 (A.A.) - İsviçre er -

kinı harbiye reisi general Guisan, 
neşrettiği bir emri yevrıride, İs
viçrenin kendini müdafaa edebi
lecek vaziyette olduğunu ve mü
dafaa etmesi lizımgel.iğini lbil
dirmistır. 

Sinir harbi İsviçre milletini 
hevecana düsüıırnemelidir. Mille
timiz yeni harp usul)erile sürprize 
maruz kalmıyacaktır. 

Dük Dö Vindsorun 
istifası 

Londra, 6 (A.A.) - Dük dö 
Vind•or Fran~ız ve İngiliz ordu
ları arasında irtibat subavı vazi
fesinden istifade etmiştir. 

Holanda ve Belçika 
nazırlarının temasları 

Londra, 6 (A.A.) - Hilen Lond
rada bulunan 'Belçika Hariciye 
lil:azırı Spaak, Çörcil ve Lord Ha
hfa.kı; ile görü;ıınelerde bulun -
muştur. Spaak. ayni za.maıı.da, 
halen Londra.da bulunan Holan
da nazırları ile de temas ey le
tnistir. 

Müttetikleri Madrid. 
yeni sefirleri 

MADRİD, 6 (A.A.) - Fran -
•anın yeııi Madrid sefiri Labamae 
harta sonnnda \'e yeııi İngiltere 
sefiri Saınuel Horc bir gü:n ıs.<8lra 
Yeya tıaftıı baı;ında lti.rwrto.ame
loriui takdim edecr.k:tiı:. 

Londrada tevkif at 
devam ediyor 

LO;JDRA, 6 (A.ı\.) - Beşinci 
J{ohuı iaaliyetile alakadar ola- ı 
l'.ak lngilterede biTiıa>Sa Chatlıad, 
Soııflı mpton \'e Bridgeııorth.da 
tev itat devam etmektedir. 

---<>--
Batı kesir Vilayetine 
teberr" edilen emlik 

Balıkesir, G (A.A.) - Balya 
:lı:..,.a Aydın Maden Şirketine ait 
142 ııar.ça emlak ~ket tar.aha -
.lı ·iliıyele tei>errü edilmiştir. 

tı ruuıaka ait ~I ınwomelesi 
hpbrılııusbr. ll<ıaİzeuıe \'e det'' akı;aını da Etilı•nk t.a.ra.fw -

n Yatın alınnuşt.ıı:. 

Bir Yunan vapuru 
Alman tahtelbahiri ta

rafından batırıldı 
VİGO, 6 (A.A.) - İııeiltereye 

gitmekte iken Fınistere burnu a-ı 
çığında bir Alman ta""""oahiri 
tara.fmdan batırılan Yonna iıs - · 
mindeki Yunan vapuru içinde ev
vela . bir araştırma yapılmıı;tır. 
Tahtelbahirin kumandanı varpuru 
batırmadan evvel mürettebatı 
sandallarla denize iıunive davet 
etrnistir. Caba Cazo i:omındeki İs
panyol vapuru Yonna'nın müret
tebatından 26 kişiyi kurtarmı.ş
tır. 

•ttllllllUHU!lllllllliı'llllllllllllllfülllllllHWl8 

Milli Şefle 
Afgan Kralı 
Arasında 

Tebrik telgrafı ...... 
teati edHdi 

Fmnsız cephesine karşı yapılan 
yeni A.1.man taarru~unun Alman
yanın harbi heı· ne bahasına olur
sa olsun sonbahara kadar bitir
mek niyetinde okluğu iııl;baını bı
ı·akt!J{ı bildirilmektedir. 

Haber alındıı!,ına göre, eskiden 
Polonva.da bir k" sporları meı<ke
zi olan Zakopanede tedavi edil
mekte olan Yaralı Alman pilot
ları henüz tamaınile iyileşıneden 
cepheye gönderılmektedı.rler. 

Rumen gazeteleri ve etkilrıumu 
miyesi gittikçe teksıf edilen Al
man prooagaı1dasına ra~n1en ınüt
tefrklere itimada devanı etmek
tedirler. 

logiltere'de 515 kişi 
enterne edildi 

Londra, 6 (A.A.) - Dahiliye 
- ;azırı Sır John Sanclerii<ln, bu
gun Avam Kamarasında btr sua
le C<!Vaben, ha8'm unsurlar ile mü
na•ebette bulunan veyahut umu
mi emniyete muhalif hareketler
de buhınmuş olanların enterne · 
edilmelerini emreder; müdafaa ka-

ANKARA, 6 (A.A.) - At,ga- rarnarnesi r,ükümlerine göre. dün 
nistanın milli ba) ramı münase- akşama kadar 515 ki inin enter-
ibetile Reisicumhur Hazretleriyle ne ed.ilımiş bulunduğunu biLdir-
Şahı Afganistan Alahazreti hii- mi~tir. 
mayunu Mohamed Zahir Şaılı tıaz-1 F d 4 • d 
retleri arasında asa.~ daki telıgra.f ransa a casus 1 a-
lar teati ed!lmiştır: ma mahkum edildi 
Şa ı Afganıstao Ali.hazreti hü -

mayu ı Mohaııuıd Zahir Şah. 
Kabil 

Afganistaoıo illi bayramı 
münasebet.ile en har teb:rikleriın
le birlikle zatı ha~ı e lcrUıin şah
si saadetleri \'e kar<ieş Afı:an 
milletinin refahı ha.lo.1..ıııd.ak.i kal
bi temeıınile.rin1.i sunarım. 

IS'.\'lET İNÖNÜ 
Türkiye Reisicumhuru .Ek•elans 

İsn1et İnönü'ye 
Ekselinsınıu lfıtufkiır telorik

lerindeıı dolayı teşekkür ederek 
""dilerinin ve do;t Tıirk mille

tiniıı saadetleri i(in en s.amiıni te. 
.men.ııiyatınıı arzederi.nt. 

MOHA!ıJED ZAHİR 

llUllHllilnlll!UllUllllllijl~llllllıııınılllllHl!ffllllllUlll~ 
Parute mühim bir 

Komplo çıktı 
PARİS, 6 (A.A.) - Paris sos

~et.e&inin maruf şalıaiyetlerinden 
beş kişi, devletin eınniYetine kar
şı dahilen ve haricen loomplo 
kurmakla maznun olarak ııoliııçe 
tevkif edilmiştir. 

PAIR!.3, 6 (A.A.) -Askeri mah
keme geçen >ene tevkif edllmi.ş ı 
olan sekiz casus hakkında hü - j 
kü:m vermiştir. Dört k~i idama . 
mahkum edilmiştir. İki kişi müeb-ı 
bet kürege, diğer ıki 1<işı de 10 
sene küre.Qe ve ~O sene Fı-aıl.:ia~·a j 
a,·ak ba»mamı}a mah .• um ol - ' 
muslar 'ır. . 1 

idama mahkum olanıar arı.sın
da Franı;adaki Alman istıhibarat 
servisinin şefi Yulıen Masoon bu
lunmaktadcı". 

Şark ordusunun 
kuvveti 

Beyrut, 6 (A.A.) - Şarkta ge
neral Vey.gand'ın yerine tayın e
dilen general Mittel Hauser, Re
uter Ajansının muhabirine beya
lllltta bulwıarak drnnistir kı; 

•-1\iilletıerimi:in müşteı·ek 
muzafferiyetinden kat'iyyen emi
nim. Yakın Şarka geldiğim za. 
mandaııberi Vemıand'ın yaptı.qı 
hazırlı1~1ardan biitün gördü.ide -
rim bende takdir ve hayraıılık .u-
11aııdırdı.• 

Dün Yüksekkald1rım
da 4 kişi diri diri yandı 

Dün, Yüksek kaldır.ıımd.a bir fa
cia o}nıuş, üç kadınla bır erkek 
'Çli<an bır yangın neticesinde 

diri, diri yanınıı;lardır. Hadise 
şöyle o.lmuştur: 

Yüksek Kaldınmıda Gül apart
mant altında 50 nuımar!ll.ı bir şap
kacı diiılııkiını vardır. Dıikkan 
Helvenva şırketinc 4 bin liraya 
sıgortalıdır. Burasını 'Ali Galip 
adında bir adam işgal elımekte 
ve şapkacılık .vaıımaktadu·. 

Dün, öğle vak.ti dilkkii.nda alt 
.katta \'anmakta olan gaz ocağı 
altındaki sülü.s}<on tenekesı bir
denbire ateş alm~ ve ateş bır an 
içinde orada bulunan bir kaç te
neke benzine sirayet etmiştir. 
Alevler bir kaç saniye içinde auk
kiının Dil tün alt katını ve üst ka
tının döşemesini saııınııı ve dük
kanın üst katında bulunanların 
inip kaı;ınıalarına iımJcin kalma
mıştır. Dü.kkiından birdenbire 
alevler ve kesif dumanlar f.ışkır
ıma-kta olduğunu görenler hiidı<>e
yi derhal zrbıtaya ve itfaiveye 
haber vermişlerdir. Fakat ben
ziıı tenekeleri biri•biri arkasına 
parlarmış ve bu yüzden ateş çok 
seri olarak büyümüştür. O ka· 
dar ki ıtfai ~·e gelinceye kadar 
dü.kkiının tist katındaki odada bu
lunan dükkan sahibi Ali Galiple 
kar.sı Bedia, işçilcı~nden Yük
sek Kaldırınıda oturan Aznif kı
zı Şake ve Tepeba:;ında oturan 
Nazik adındaki kız alevler 2ra
sıntla acı, acı feryad ederek Viin
mıslardtr. İtfaiye gelince büvük 
bir gayret sarfedernk ar.gını 
söndüi·müş, fakat bu zama;ı.ı ka
dar üç kadınla bir eı•kekteıı an
cak kömür haline gelmi:; diırt 
cesetten başka bir şey kalmamış
tır. 

Zabıta ve müddeiumumilik ha
dise hakkında tahkikata devanı 
e1ım.ektedır. 

A erika'nın yardımı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mazsa 600 bin tüfek ve 2500 sah-
c 

ra topu verebilecektir. 
Bu silahların pek modern ol

ımamakla beraber faY'tlalı bir şe
kilde kullanılabilecekleri beyan 
edilınektedır. Bu silahların ya

kında A vrupava nakline başlana
cağı iin'ı.it olunıınaktaclır. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Büyük 
Erk3.11ıharbiye reisi ,ıteneral 1'1ars
hall, O.ün bir mülfıka t esnasında 
Amerika ordusu mevcudunun bil
kuvve iki misline füUiğ edilerek 
230 binden 400 bine çıokarılımasını 
teklıf etmiştir. 

BİR TEKLİF 
NeYyork, 6 (A.A.) - Nevyork 

Time,;'in Vaşington nıuh.,bırıne 

nazaran, Senato azasından Bay 
Peper'in müttefiklere modern si
Iahlar verilmesi hakk.ındaki tek
lifini kongrenin dün reddetmiş ol
ımasına rağmen. fürle.şik Aııneri

ka ordularında •bugün kullanıl
ımaikta olan bazı jayyarelerle hir 
kac destroyeı·ın veritmesi için 
careler derpiş edilmektedir. 

F 

ili YA t 
S.h"ller rnaynl 
baıladı, f•kat 

k pat 0 ldı, t~yareler 

v•ziyet hakkın d • 
nü iılere 
k rar yok J 

Roma, 6 .(AıA.) - Boliti'k sa
ıhada, İtalyanın bir aS!teri ımü 
dahalesi hakkında fikir verebi
lecek yeni hiç ibir hadise vıuıkua 
~elmamiştir. 

MUSDlininin w akşam bir nu
tııık iradedeceJ!i hW<ıkındaki ıııi
yialar teey:yüd e1ımemistir. Bili
lltis Roımanm siyasi mehafili, 
işlerin bu karlarla kalalıilecei!i, 

· ve İtalyanın nihayet harbe ;ıir
mesinden evvel daha bir kaç ~ 
·"""ebilecei!i fikrindedir. 

İhtimal, efkanumwniyeyi ha -
zırlamak maksadile, ibugün öğ
leden sonra, bir çok tayyare filo
ları, pe'k: alçaktan o:lınak üzere 
uçuşlar ya~tır. Bu tayyareler, 
şehrin merkezi üzerinde, evlerin 
da.ın.larına ııürtercesine u~ 
lar, ve korkunç direkt pikeler 
Y8Dllllşlardır. 

IŞIK SÖNDÜRÜLMESİ 
MECBURİYETİ 

İtalya tonraklarının bir kısmın
da ı•ıklarin söndürülmeoi ihtima
li karşısında ha1k ıı;ıkların evler
den dışarı sızmasına mani ola
cak malzeme tedariıkine davet e
di'.miştir. 

MA YNLANAN SAHlLLER 
İtalya, Arnavutluk ve Iıalvan, 

ııniistemlekeler sabillerinm imti
dadım:a tehlikeli nuntaka ilim 
edilen 20 kilometlik >kısmın dün 
~ece mayn.landıi!ı zannolunmak
tadır. 

11mna, 6 (A.A.) - Havas Aian
sı bildiriyor: 
İtalya Krallığı sahillerini, Ar

navutluğu. müstemleke imµara-

tor lıui!u ve topraklarını ihata e
den 12 mil geni.şlij;!indıe bir mın
ta!ka, aeyrİ.İfiefer için tehlikeli bir 
hale ikonuJımuştur. Bu sahiller -
deki limanlara uğrırınaık istiyen 
'Vanur}arın müsaade almaları ve 
İtalyan !loonsoloshanelerinden ve
ya askeri ma!kamatıııdan talimat 
almaları lilzırndır. Seyrüsefer 
'.halinde bulunmakta olan bu li
manlara doğru gitmekte olan ge
miler tehlikeli ın.ıntakanın hu
duduna hanııi gün ve hangi saat 
vaıııl olaca.klarını, bu liımanların 
ımakaımatına vakti zamanile bil
direceklerdir. 

Malta, 6 (A.A.) - Malta ile 
Sirakıuza arasındaki vapur sefer
leri inkıtaa ui:iraını.stır. 

MANİDAR BiR EMİR 
PANAMA, 6 (A.A.) - 23 bin 

tonilatoluk Oonte di Biancaıınonıo 
İtalyan translantiği Amerika Bir
leşik devletlerine ait bulunan 
Barbo limanında iş'arı ahara ka
dar kalmak üzere bugün eıınir 
almış olduğu söylenmektedir. 

MACARLAR MİHVERLE 
BERAB])R 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Heyeti 
Vekile reisi I'eleki, Meb'Uball Mec 
!isinde sorulan bir suale ceva -
hen, Macar hükiımetinin harici 
;politikasının istrkametinin, se
nelerdenberi, m>hver devletleri
ne karşı bir dostluk politikasına 
mü.steni! bulundu/tunu siiylemis 
ve Macar hükı'.ımetinin i~tikıbal
de de bu mal<ul ve azi.rrıkar poli
tikasına dev11m edeceğini ilave et
rnist ir. 

Alın ayya-
faa iyette • 

resı 

Slyast~ 
·~~Vazlye 

Harbe Amerikıı 
müdahalesi ahsi 

YAZAN: B. NURİ IRMAK 

fE5) irl~ Amerika hükıi
ıg) meti Ingiltere ve Fran-

sanm harp gayelerirü 
beuiıuserkeq, kazanınaları için 
de başladığı büyük yardıma de
vam etmektedir. 939 eyliılünden 
sonra, değiştirilen bitaraflık ka
nunu neticesi, bedellerini peşin 
almakla da olsa, her türlü harp 
mahemesini, miih imma1.ıııı mü.t
tefik devletlere satmaktadır. Al
manya ile Birleşik Amerikanın 
ticareti durmu.ı;tur. 

.Birkaç ~; evvel yapılan WDU· 
mi reyi toplamanın neticeleri 
göstermiştir ki, Birleşik Amcri
kada yüzde 95 büyük ekseriyet 
şimdiki m.Uharebeye ffieo müda
halenin aleyhindedir. 'Bazı Ame
rikan ıı-azeteleri, siyasi sahsiyet
leri Amerika kıf'asının da teh
Ukede olduğunu ileri ~ürüyor
lar. Buna mukabil ekseriyet ve 
bunları temsil eden Lindberg ve 
arkadaşları tehlike iddiıillarıru ha· 
;yali Hüşünce ile taYSif i!diyor -
lar. 

Birleşik Amerikanın harbe 
müdahalesi, geçen Umumi 'Harp
teki ıı-ibi müsait şeraiti ihtiva 
etmemektedir. 400 milyon nüfu
şun yaşadığı Çin pazarlarını Ja
pon,yanm kapaması, Birleııik A.
nıerikada siyasi, iktısadi, içtimai 
büyük gailelerin husulüne se -
bep olmuş, endişeler doğurmuş
tur .. l.:ine Japonya, sanıimi dos
tu Almanya \'C italya ile yakın, 
gizli müzakereler, münasebetler 
içindedir. Hint denizinde, Ok -
yanustaki Amerika menafii Ja
ponya tehdidine, tehlikesine ma
ruzdur. 

Görülüyor, anlasılıyor ki, İn -
giltere ile Fransa, kendi kuv -
vetlerine güvenerek, dayana .. 
rak şimdiki harbi de,·am ettir -
mek mecburiyetindedirler. 

B.AMiT NURİ IBMAK rBa;tara.fı l inci saııfada) 
i!htiyatları istirak etmemiş .bulu
nan ıbu azim muharebenin meb
deinde bulunuyoruz, bu sebeple 
yalnız mutlıarebelerin şiddetlen
mesine değil her iki cenah üze
rine inkişafına da intizar etmek 
icabeder. Filhakika ibu ~albaıh a
şaf{ı Somroe üzerinde dlliıman ol
dukça kesif tank hücumları : aop
mıştır. Akşama kadar en esaslı 
faaliyetinin bu sahada vukua ge
leceği tahmin olunabilir. Alman 
tanklarını dün durdurmus olan 
ileri krtalar•mll geri aekilmiş

lerdir. Fakat bu ancak bir tabiye 
hareketinden ibarettir. 

!f'ranaız 
ligi: 

1 
PARİS, 6 

tebllAI (A. A.) - 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
Fransız teb- 11 

Dün düı;manın en şiddetli hü
cumlarına sahne teşkil etmiş olan 
diğer cenahta yani Ailette mın
tıkasının sağ tarafında ve Che
mindes - Dames'cia Almanlar bu 
sa/bah ()Ok erkenden muhtelif çap 
ta pek ı;ıok bataryalarla ates aç
mı:ılaı·dır. Bombardıman fevka
lade şiddetlidir. Ve Almanların 
buradan da kuvvetli bir taarruz· 
da bulunacakları tahmin edilmek
tedir. 

Almanlar ıbu taarruızları esna· 
sında duman yapan gülleleri pek 
çok kullanmaktadırlar. Bunun ne 
ticesi olarak mwharebe meydanı 
ıher türlü rüiyeti imkansız kılan 
kesif bir duman taıbakası ile mes
turdur. Anla<;ıldığına gıöre, Al
manlar, hu vasıta ile kendi taar
ruz fırkalarını Fran6ız topçusu
nun bilvasıta endahtına karşı 
muhafa~a etmek için hava taras
sutlarına mani olınak istemekte
dirler. 

Havadaki muharebelerin şid
deti karadakilerden geri de,i!il
dir. İıı,giliz tayyare kı.ıvvetleri
nin de muaveneti ile hareket e
den Fransız tayyareleri dünkii 
muharebede gündüzleri Alman 
askerlerine karşı pike usulü ile 
taarruzlar yapmak ve gece te
cemınülere yollara ve köprülere 
booıfua ile hücum ey lem ek su -
retiyle birinci derecede bir rol i:fa 
etmişlerdir. Alman tayyareleri 
tle bu muharebeye iştirak etmiş
ler ve geri mevzileı:imizi hatta 
pek uzak mes.afeletde 'bombalar> 
la bambardıman etmislerdir. 
DÜN SABAHKİ MUHAREBE 
MWıarebe bu sabah şafakla 

başlamıştır. Düşman tazyiki bil
hassa aşa ~ı Somnıe'de kendisini 
göstermiş ve orada ileri kıtaatı
ınızm hafif surette geri alınma -
sını mucip olm11Ştur. Heye.ti umu
miye itibariyle cephenin diğer 

.aksamında mevzilerimizi aynen 
muhafaza ettik. 

ROMA, 6 (A.A.) - Mat.buat, 
Fransıe: c.,..ııesinde yapılan yeni 
Almazı taarruzunu büyük harf -
lerle ilan etmem, muıharelbe
nin son dere<:<>de 'lJütyük bir şid
dette cereyan ettiğini telbarürz 1.t
tirmektedir. Alınan kumandanl.l
ıtının Fransız hatlarını yarmak i
çin elinde !bulunan bütün vasıta
lara müracaat etıniye karar ver
diği ihsas edilme'ktedir. 

Gazeteler 6000 kadar tızyyare
nin harekata iştirak et+...iltini e
hemmiyetle kaydetnı$Gedirler. 

uMeyclan muha; ·besi deniz
den Chemin cles Du.1Les mıntaka
sına kadar bütün cephede bütün \ 
gün bütün ~iddeti1e devam etmiş
tir. Düşman nıulıarebeye bır çok 
noktala rcla 200 illi 300 tankı ık 
gruplar habnde gene tank küt
leleri sokm~tur. Bu suretle mu
harebeııe atılan tankların miktan 
2000 elen fazla tahmin edilmek
tedir. Fırkalarımız istinad nolv
ta.!anna ııapışmış bir/ııalde muh
teşem sur<- te çarvışmışlardır. 
Taburlaı-, t><ilükler, bataryalar 
ate~lerile Ü.Zerlerine atılan tanlv
ların hücumlarına karşı koym~ 
Zardır. 

Hava kuvvetlerimi• bütün gay
retini vermektedir. Hava kuvvet
lerimiz zırhlı arabalara bomba 
ve toplarla hücum ederek yeni
den muharebeye dönmek şere -
fini istiyen ]Jiyacle!erim.i.ze ve top

'çularımıza müzaheret etmişler -
dir. Tahrip ecliıen topların ade
di pek büııüktür. Bir kaç y~ 
geçmektedir. 
Düşman kütlelerinin misli gö

rülmemiş bu hiicumu karşısında 
ci\zütanılanmızın bazıları bilhas
sa aşağı Som mıntakasında ba
sılmı§ ve aşıl~lardır. Burada 
cl;üşrnan unsurları Brefle'e ka
dar sı.zmıııa muvaffak olmuşlar
dır. Ailett mmtakaı:ında düş

man müfrezeleri Aifme nehrinitı 
sima! kıııısınclaki tepelere kadar 
ilerlemişlerdir. A/qama doğru 
muharebe ayni şiddeıle dewm e
diyordu. 

Hava kuvvetlerimiz Ren demif-. 
yolu şebekesinin Thım mıntaka
ırı fqbrika!arının tahrı"bine devam 
etm{ştir. 5 Haziran günü zarfı• 
da 36 dı'4man tayııaresi düşürül -
müştür. Ayrıca 7 dii.fman tayya
resine -de isabet vaki olmıı.ş ue 
bunlar da pek muhtemel olarak 
tahrip edilmistir.• 
Mi~İL FRANSIZ HÜClJlMU 

Paris, 6 (A.A.) - Mı;am üs
tü Fransızlar, Almanlarııı e'Y'Vel
ce ilerlemiş olduğu Ailettie'e şid
deUi bir ıınuka:bil üewna ı:ıec
-.ıislerdır. 

! ! 
Berlin, 6 

Alman labllOI (A.A.)-Al
man orduları 

ba.şkıumandanlığı tebliğ ediyor: 
«F'Tamıa.da :d iin bailamış olan 

harekatımız metodik bir tarzda 
cereyan etmektecliT. Orduları
mız cenubu garbiye doğru hef' 
tarafta yer kazanmışlardır. 

Hava kuvvetlerimiz cephe ge
risinde askeri toplantıları ve kol.
Zarı bombardıman etmiştir. Bun.
dan sonra merkezi Frıınsada bir 
çok e1ıemımiyetli tayyare m~ydaıı
larını,. Şerburg harp ve ticaret 
limunmı ve 5 illi 6 hatiran ara
sındaki gecede İngilterenin cenu
bu şarki seoohilindeki mütead
dit tayyare meııdon!arını büyük 
muvaffakıyetle bomba altına al- J 

THl\'!llT. 

Fransız Başvekili 
(Ba~arafı 1 inci saııfadaj 

dedi ki: cMırlıarebenin başla -
-ması tarzından ve 1ıer ne pırlıası
na olursa olsun mukavemet emir
lerinin icrası tarzından memnıı 
nunı .• 

Bü:tün dünya heyecan içinde 
ınbu meydan muıharebesinin inlti
şafını takip ediyor. Çünkü 1940 
ıhaziran mııharebeleri Hitlerin de
diği ~i ıbel.ki de 86lr lar için dii.Jı. 
yanın mukadderatını tayin eyli
yecektir. A vru.pada bir tazyik ~ 
iimi kurulmasını gi:ir.mek tehli
kesi va.Nhr. 'lfüyle bir rejim ki, bı 
nun :içinde Alman kanından oım. 
yan insanların rolü yalmz bir 
esir rolüdür. Herk$ Ougüıı bu.· 
nu anlamıştır. 

Almanlar bUflÜll Möı meydaı 
mllharebesinin bidayeti.ndelcme 
müıoabih Q(ik bü:v:iilk bir RAIYrtlt 
.sıırfebmişlertlir. General v.,,. 
<Tand, bu aJuı.am ~ -
.lr:aUmlliı oı.ı.n Almaıı ta Mı mwn 
:miktarını 2000 den faala olarak 
tahmin eyleme.llrte idi. Bu~ 
malzemeye ve bu malzemeye miio 
zıııheret edıen lböyiik lw~ 
raiimen F.ransa tertlbiııin biiiiiD. 
merkez kıaını, heyeti uıımm>iyelli 
itibarile dayaı:ımıştır. Y a1nız mn. 
harebe roıntMo.as.ının iki cenabın. 
da yani solda aşağı Saın'da ve 
sacrd.a Atlette üzerinde hafif bir 
Alman ilerleyişi bildirilıne!ktedir. 
Buralarda cdk mi:ktarda piYade 
sayesinde Abnanlar yalnız 10 ki
lometre kadar takviye edilen ha
:fif bir inkişaf kaydine muvaffak 
olmu.şlardır. Diğer yerlerde taıılt 
d.3.fi si!ahları ile ôolu ihtiliıt °'*
taları sağlam surette dayanmak
tadır. Muharebenin ikinci günü 
sonunda bir kaç yüz Alıman taıı
Jc,ı ta.hri.Q. edilmiş bulunmaktadır. 
Bunların bazılarını ()ilik aşagıdan 
:lıİillwn eden tayyareler ıma.h.vey
lemişlerdir. Fransız hava kuv
vetleri ckı,ilrudan · doğruya çar -
ı:ıışmıva i<tirak eylemiş ve Alman
ların ya'kın ve uzak gerilerini. 
bonııbardı.man etmiştir. 

Alıman hegeınonya&l rüyası 

:Fransız muıkavemetine carpacak
tır. Askerlerimiz Som'da Aif
me'de diğer •memleketlerin istik
lfili için capışmalı:tadır. 
Fransanın menfaat tezatlarını 

i!u1h yolu ile halledeııniyeceği 

ıınillet yoktur. Fransa, her mil
letin istilklal ve refahını temin 
edecek tarı.da A vrupanın yeniden 
tanziıırıini mümkün kılmak üzere 
bu meselelerin hallini arzu etmek
tedir. Fransa meydan muhare
besi drıımmm bütün seyircileri 
sıra.sını hem de cabudı: bir suret
te anlamalıdırlar iki oynanan o
yun muazzııımdır ve :r.ımıanlan 
mahduttur. 

.Bizlere "elince, orowarlJJU2& 
her 7aınandan zivade itimad ede
lrm. 
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HAYVANAT DOKTORU BEDiA KÖKSAL'IN HAYVAN -
LAK ALEMiNE DAİR cİKDAM. İCİN HAZl&LADIGI ÇOK 
ENTEKCSAN SERİNİN İLK MAKALESİNİ .DEBCEDİYO -
RUZ. HAYVANLAR ALEMİNİN GARİP VE GARİP OLDU
CU KADAR DA ÇOK MERAKLI KÖŞELERİNİ, BU MEÇ
HUL .A,I,EMİN SI&LARINI HAYVANLARIN YAŞAYIŞ 
TARZLAJdLE TÖREI,ERİNİ ANLATACAK OLAN BUMA
.KALELBRDEN HAYV ANLAIUN !DEVLET TEŞKİL\TINI, 
BİBJJhu,l!:RİJ.R NASIL HARP E'l'TtKLERlNt, NASIL FSİR 
ALDIKLABINI DA ÖÖRENl!JCEKSİNİZ. 

,, 

Ali'nin 'ordusunu mağlup etmenin 
pek kolay olmadığı anlaşılmıştı 

7 Haziran Cuma 
12,30 Program ve memleket 

ıaat lll/CIM, 12)5 Ajans t>e mete
on>loji habeNri, 12 ,50 Müzılc: 
Muhtelif f(lrkı!ar (pl,), 13,30/14.
Müzik: Karı.şık müzik (pl), 

Diye bııbrdı. Kalkanını vii - ı 
mime tutarak ileri atıklı. Hu hü
cuın, o kadar ilroclo•D(' idi iP. bir 
an Aıiında ıkarşımnda davana -
cak larvvtıt kakn.tı. 

emrme ıiddetle muhalefet ede
rek: 

- Ya, nnir! .. Ben, ııenin mai
yetinde bu1umın bazı kimseler ıti
bi hile ve desiselerle • ııören 
bir adam ~ Mer~e ya
:ı..ruyan han&etlerden de, nef • 
ret ederim. Sen, benim (Osman) 
a karşı olan -·hııHıel;imden il
tifade ettin. Benim lclw:ırrıdıın 
U.tüade eWmk için, onun kan da
vasını ileri lliıerek, beni ikandı
~ bun.ya ~ .. Bilirsin Jı:i, 
ilen fM:ir bir admwm. s.rtımda
lıi ııömıateıı ~a bir feY" ma
lik ~ Böyle ohııaıkla bera
ber, buraya ~ bir rnen:faat 
c1oa,·mere1: ııeCıedim. Sesı "'1 işi, 
basta birine havale et. 

18.- Program ve memleket 
saat 41icın, 18.05 Müzik: Sinema 
seri (pl.), 18,30 Mtizik; Karı.şık 
program (pi.), 19JO Müzik: Ça
laftltır. Vecihe, Cevdet Çağla, 
Şerif lç!i, Okuyanlm-: Sadi Hoş
.es, Safiye Tokoıı, 19.45 Jlemle
lcet saat ayan, A;..nı ve meteoro
loji haberleri, 20.- Müzik: Foaol 
heveti, 2ll,30 Koıouşma, Z0,45 Mii
ftlc: Çalanlar: Cmet Çağla, Ve
ciM, Şerif İçli, Okuyan: Jıfiizeıı
t1ell Sencır, :ll )O KonUf711G ( Bib
lioqraf!/G), 2J ;il) Miiak: Küçük 
orlcutTa (Şef: Necip Afkıı&), 
n,30 Memı.Jcet 1cıcıt 11pan, Ajau 
ıı.berieri; zw.ı., ~ - ... 
9ilit, kombtııo - "ubt bwasn 
(fiytıi), 2Z~ Jt;uuc: CcıtıaM 
(pl.), 23,15/'D_. YcınMi prog
nml t>e icap llllf. 

a ncanı.r anısında mlL!ıterek 

O hav•tın IU'DllSH: devamına 
bakim olaD en esaslı unsur 

tadır. Kuvvetli bir düşmaıa ken
disini bu yunmpk tarafından 
yaralay•bilir ve· parçalayabilir. 
Bunu sevki tanıiisile bilen bay-

illWik, hu sureta muh_.. 
ııı.tUnr yard*tan smra. llııwYet
li bir C'> 'n krtMJnm or-.mı· 
da .....,en Amr'ın üzetioe sal
dırdı. Biç Aıbesiz ki omı bir 
~ d11d ı "le parçahyacak, 
'(AM) Ji m tı6:Yük bir dü9mamn 
dıllı ~ l'lliıat .Anır, 
14' ulıılına raj!rııMı, ıı.ri1ılll6de 
lıir ~ ııöstererek, ıJQı ... 

ki~ Hec:lıd ataı .wtıietle 
- ı+ 1tiack dıi uıçan 
.. ııılm .... ; ie öl- \eıı u
r f 1 ıt&. l"ısnın>ÖI ettiii U • 

._._ de, ııen.an bir halde etra
fa 4Wıldı, 

* llhllt ı.ı ~. lamlara ~ 
1-ıl• ve .liııne lime oımu. lu
~ ile fAli) nin nadine ııel
di, 

- Tl, l!IJınirillııxi! .. Art* 
(hat}, elioıitdectir. Müsaade e
ıık!rsen, sahilleri ben muhafaza 
ecleceMm. Ba b:ıouı QÖllerde bizi 
IUllllZk*tan öliKne meh:kilm et
-* isti.ıoen di~a. ben de 
IU vami1ecei:im.. 

Dedi. 
Ah. hiç d&Jiiıı.., ıeden ve hiç 

l&eddit .tmeden, Malik'in <>u 
liiııderine •iddetle itiraz etti: 

- Yl Malik! .. Allahın, tıCtiin 
"-'!ara behı;ettiği oowmi ni
metlerin bir zerresine bile mani 
olanııızsın. Ş.,.adan aıkan şu .ko
ca nıııhirin bir katre -rma bile 
..ı:ıiıı> çr\ 1 "'... Sen, ~ 
Di ifa ettin. ABahı w ~ 
razı 're !LllCUUt evlıedin. Artll:, va
men bitmiftiı'. Cadmna <tit. 
lıııtiılıl>ıııttıt. 

Dedi. :Bı. ~ ııözlerle, Malik 
• ııirzide w fıedal<ar ıtıir 1ı;u. 
mandam ..acencıtrece"ini aklın· 
dan bllıe - · 11ııe•li Çünkü (Ali) 
ni.n biitiin blmttında takip etti
lti llllı: bir .. Elllip v~ o da 
fiıleııdlik\ ıs ibaretti. 
Coık aariatir iri, Ali ile Mai.E 

1ıin E<ter arıu=da bu lcsa ım> 
haverenin •ertin ııüniin ııece
Bi, Eınevt ~da mıülılm 
bir müuıkwe cerev- eimiışü. 

!Bizzat GMervan) ın riyıwıt 
ettiii bu mömkere ıı.eticesinde 
IU brar verüıfi: 

Alinin ordwunu, Slllll1Z btralt
aak işiı:ıde muvafiıtk olnnama -
IDletL 

Fakat, (Ali) Din oı:duswııı 
mak!frp ~ de, pek kolay ola
mıyacalW. Ma~ olan zaferi k.a
umnak içiıı, mutlaka bir hile Ji.. 
zımdı. Bu, cM.sa olsa, şÖTie ola
bi!.irdJ. (Ali) nin ord!»'ınıın er
zalu, (Irak) dan ıııeliywdu. Eger 
Irak yollarına 1 fır.ka asker gön
derilir, ~elen erzak kafileleri ele 
~se. (Ali) nin ııskeleri aç 
kalacaklar .. Ya, silihlannı tesli
me medbur olacaklar veyahut da, 
harpten vaz geçerek dağılacak -
!ar. 

Eınevi erkAnmm verdiği bu 
karar, (Mumye) ye arzedildi. 
Onun da hoşuna ııitti. Muavi
!fe, derhal birinci ıfırkasının ku
cnandanı (Abdurrahman) ı ça
jiırarak bu işi ona havale etti. 
Fakat, (Halid bin Velid) gilii 
büyük bir !kahramanın oğlu olan \ 
.Abdurrabm•n, Muaviyenin bu 

Diye cevap verdi. 
MWlviye, mat4Ktı ftdıile, bu 

ııiiElere kızmadı. Her zmımı, her 
lı:ese yaotı,b P,i, Abdurralıma
na da aıiil!yemetle dawandı. 
Onu, laıaa çalı.o:tı. Fakat Abdıır
rahnı•n .., mözünü söyledi: 

- Yl lılmviye! .. Şimdi.ye ka
dar &nev11ere bu kadar yakın
dan temas etmeınistim. L.Mtin, 
:&nevilerin içine <Yiıditten son
ra, (Ali) abi mert bir adamı 
blrakanılı: Rni terdlı ettiılim -
den dolayı vicdanen son dere -
cede mcztaribim. E,ğ'er halkın 
dedi kodustıodan ürlımesem. der
hal çııkıp ııi<:leceiiim. Amma ne ya
'OIQ'IDl iri, veıdiön sözü, sonuna 
kadar tutrnavı adet edinmiş.iıııı. 
Fakat bir daha bana böyle na
menl:ane bir teklifte bulunursan, 
derhal seni _terkederirn. 

Dedi. ÖJille ile M.u.avi:yenin hu
zurundan c*arak çadırına ı;?itti. 

Muaviye, (Dahhak bin Kıs) ı 
çağırtarak meseleyi ona actı. :oaı... 
h6k, büyük bir memnuniyetle 
İli üzerine aldı. ~in neferden 
mürekkep bir müfreze tertip etti. 

Doiinıca Irak Y'Oluna l(id.erek, 
B81ira ve K1lfeden gelecek olan 
erzaılı: bfilelerini bekledi. 

Bu intizar. uzun sümnedi. Ka
file. geldi. Pusuda dıuran Dah
bilı:, erzalı: develerinin etrafını 

çevirdi. Soma, Kervancı bqıya 
hitap eılert!K: 

( A rlcmı umo) 

.ı.t-ouı Aaliııe J(ahkefnui 3 
....,_ Ht<bık Hcilcimliğinden: 

Uina Bahar vekili av.&at Mar
lro Siıxıil tarafmdan evvelce Ka
~""a Çatma Mescit mahalle
li Derviş .Ahnet sokak 2 No. da 
ve Çamıe Mescit Mehmet paşa 
•nı>Ai(mda otarmııkta iken hali
hazır iıkam~Ah.ırun belir&iz ol
duıiju tebeyyün eden Vılli Ha -
dam aleyhine mahkemenin 939/ 
1291 NoJı dosyıaıile açılan boşan
ma davasının yapılan mcıhpke

mesi ııooı.ında: K. M. nin 134, 
138 ve 142 nci maddelerine tev
fikan tarafların hoşamııalarına 

ve Villinin bir sene müddetle f!V· 

leneınemesine ve 1377 lwruş mu
hakeD'I" ma&"afı ile 25 lira veka
let ücretinin rnmdeialeyhten alın
masına 20/2/940 tarihinde ka -
rar verilmiş ve yazılan ilim di
vanhaneye talik~ oldu~ 
dan müddeialeyhin ilim tarihin
den iübal'en on be; gün zarfında 
temyizi dava edebikıceb husıısu 
ilin olunur. (27471) 

hiç şüphesiz ki; brşıbklı men- ven hayatta ilk vazife oJarak bu 
faatlerin bir mRYuene dahilin - lloiuaıunı telafiye uiraşır. Gön-
de seyredip «itmesidir. İki dMt lerce dolaşır öı.ı.m. n bu ııaret-
arasında bnılnwş olan berabe-. le içi bofa!ın,_ bir deniz 1alyan-
liiiı>, bir tarafm meıtfeatı aley- ırosu kabuğu arar. Bunu bula-
hine aylı.ırılılı: ıöstermesi; bu m.azsa ilk rastsei«eği bir sal-
tloııtlujtua !tir anclıı yıkılıver- yangozu kıskaçlarile parçalar ve 
ae.ıiae sebep obbilir. Son do- yer. Bu suretle evvelden boşal-
kuz a1bk ıdı•l hldiseler kar- m.ış olan veya lıiırsat kendisinin 
psmda Jıti,yiik milli menfeatle- boşalttığı salyanıoz kabuğuna 
ria u _ ........ &e.thklar nv:y- ağr,..a uir•ııa arluısmı yerleşti
._. ~ bep bmlen ve rir.Artık vücuılumuı en aif nok-
•7Nder ................... 
-! UıA emaiyet utılUI ahnmı,tır. 

peJ11erMa >1Udmek millt Yaııaeç bu amayı bbaiu arb-
i•hın doıllJ ilıata eden bu moda tapmak suretile yqamıya 

miifteıek menfeat Jaideri en ha- clevııın eda. Bu luıl yenıeçin 
ııit .._,.,.......... MJe çok afikiır neşvü 11emasile ltirlikte tekerrür 
lıir şeldlde ııöriilir. Ba)'at mil- eder. Filhalı.ika hayvan büyüyüp 
caclelesiııin. ~ afhalıırı kar- te salyanıoz .lı.alıuğu lı:endishıe 
pamda bir taraftan mnhafasai dar gelmete başlayınca yengeç 
11dis udiı:ericin aevldle, dig-er yeni bir kabuk aramak ınecbu -
cibetteıı. bn endifedeıı mütevel- riyetindedir. 
lit lıir sevki taltünin yardımile Yengeçlere bır lı:alluın vazifc-
en iptidaj hayran ıınqılarında llİ. ııören bn bhulı:ların üzerinde 
dahi nıiiştenılı: eberiJ'a bir veya 
menfaaüuin do- YA.ZAN:~ birkaç tane de-
ğurduğu birlilı:- ı Diz şelı:.aik.i bu -
ler dostluklar, Dr 8edia Köksal bınur. Bunlar ha-
ittifaı.ıar müşa- • kiki çiçekler gi-
hede olunur. hi kırmızı, sa • 

Deniz diplerinıle, sığlık ma- n, penbe renkli basit hayvanlar-
hallerde yasa)'an ve •PaıurWI> dır. Deniz şe~.ikleri. sahillerde, 
cinsine mensup bir nevi vengeç kayaların su ıçındeki kısımları 
vardır. Bu ycngeç'in her tarafı üzerinde yapışm.ıı; bir halde bu-
sağlam ve ki.redenmiş kabuklar- lunurlar. Uzaktan birer çiçek gi-
la muhattır. Ancak tabiat; bu bi görünen bu basit bay,·ancık-
bayvanın arka tarahna isabet !ar hakikatte oldukça tehlıkeli-
eden kısmını kireçli kabuktan dirler. ince ufak kolları üzerin-
mahrum bır~tır. Düşmaıf- de an~ak mikroskopla gör~lcbi: 
!arına lı:ar~ı Jı:uvvetli kabuklarla ' len bınlerce z~hır k.,,;ecikle~1 
mücehhez bulunan 1engeç, ha- vardır. Bu kesecikler yabancı bır 

.. temas karştlimda derhal muhte-
yatının her safhasın~a vucudu- viyatlarını boşaltırlar. Bazan 
nun arka t~da~ yumw;ak banyo yapmak üzeı·e denize gi-
kısım dolayısile endise duymalı:- ren in~anlar, sudan vücutlannın 

c::=========================== bir kısmı şiddetle kızarmış bir 

Türk hava kurumu İstanbul vilayeti şubesinden 
şek.ilde çıkarlar. Bunlar bilme-
yerek deniz şekaikine temas et
m.işlerdjr. Dcni:ı şekaiklerinc te
mas eden ufak bir balık veya 
dii.-er bir küçük deniz bayvam 
ise bu zehirin tesirile derhal ö
lür ve şekaik tarafından yutulur. 

Nümuııesine ~ (4) milyon kağıt rO'Zetin yaptırılma.sı açık 
l!ıksiltmiye lronmuştur. Muhammen bedel (600) liradır. 17 haziran 
S40 pazartesi .ııünü saat 14 de münakasası yapılacak ve fiat değer 
ııörülürse muvıılıkat ihalesi yapöacaktır. Eksiltımiye iştirak ede -

1 
ceklerin yfuıde (7) !buçuk teıniıiat akçesile birlilde mezkUr ~n ve 
aaatte ve fQTtnameyi gömıek istiyenlerin de herııün Cağaloğlunda 
ki ııııtıe merkezine müracaatları. (4670) 

Deniz şekayilderinin yengeç
lere siper vazifesi gören salyan
goz lı.abukları iiserinde bulun -
ması baeit bir tesadüf eseri de -

-----------··-----------------------------~ ğildir. Bu Jıal iki hayvan arasm-

ö • da yani yenj!'erle deniz fe)<ayilı.i 

Herkes 

a- n L ır1- arasında müşterek bayatın, bir-
~ liğin ve dü~ara karşı ebedi 

•••••••••••• bir ittifakın mahsulüdür. Bu itti-

bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müe~ir bir müstahzardır.· 

Barsak Solucanlarına 

fak o kadar kuvvetlidir ki, an
cak iki tamftan birinin ölümü 
veya her ikisinin birden çok kuv
vetli bir düşman tarafından mah
vı üzerine hayatiyetini kay he
der. 

Deniz şekayikleri gayri müte
harrik ve yapıştıkları yere bağlı 
kalan hayvancıklardır. Bunlar 
gıdalarını tesadiifen civarların -
dan g-eçecek olan muhtelif cins u
facık hayvanlarla temin ederler. 
Şekayikin ince kolları bu kü -
~ük hayvana karşı hemen hare
kete geçer; onu her tarafından 
yakalar ve kavrar. Diğer cihet
ten zehir kesecikleri ihtiva ettik
leri zebiri boşaltarak avlarım öl· 
dürürler. Lakin bu hal ekseriya 
bir tesadüf tarzında olur. Bu iti
barla şekayikin gıda temini ve 
vasama imkİlnı oldukça güçtür. 
Bnnu bilen hay\'&n kendisine da
ha kolay gıda temin edecek olan 

karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
sebcb ola<:ağı tehlikder göı. Oııüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

lnsHanmalan faydalıdtr. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ıh.u Yrlı .i lf'ttn • mu A.t<ir111ni ha i • oi 

se)'Yar bir müttefik arar. İşte 
bu müttefik yengeçtir. 

72. 

İllet bacının sesi, o zaman İs
tanbulda meşhurdu .. Devrin ka
dın hanendelere miisaade etmi
yen kaba taassubuna rağmen ta
riki nazenine müntesip bnlunan 
İllet bacı, sesinin şöhretini ku -
la.klan laıJağa iliın etmekten ge
ri kalmamıştı .. İkbal bacı, Panı
ğun ortaJa attığı san'al piyasa
sını kabul ve bu fikri müdafaa e
derken İffeti coşturmak, akşam
danbcri tek gazel dahi sö)· leıni
yen genç bacının boğaz sahilleri
ni akşam loşluğunda davudi gür 
sesi ile çınlatmak imkanını bul
duğuııa ~eviniyordu. 

rek çekti"' sandallarile akşamla
n Boğaz sahillerinde, Bebek ön
lerinde dolaşırlar, mehtap gece
lerinde yüzlerce sandalın iştira
Jı.ile sazlı, sözlü mehtap alem -
leri yapılır, burada tuvaletler teı 
bir olunur, ıöz ve ııönill aşinalık
ları başlar, evlenmekle netice -
!enen taııı.şın:;lar icra edilirdi.. 
Boğaziçi yaWarında oturan vü
kela ve rical ailelerine İllet ba
cının seııi ve şöl~ eti hiç de ya -
hancı değildi. Kaç mehtap ale
min de yanık: 

Yengecin gezici bir hayvan ol
ması şekayikin daha kolay gıda 
bulmasına sebep olur. Diğer ta
raftan bizzat yengeç yakaladığı 
avlarını kıska~larile parçalarken 
etrafa claiılan küçük parçalar
dan ebedi müttefikine de hisse 
ayırmayı unutmaz. Yengecin bu 
lutfüne karşı şekayik de dostu
nu kuv\•etli düıjmanlara karşı 
muhafaza eder. Yengeçe hücuma 
kalkan herhangi bir düşman; kar
şısında .kabuklu hayvanın kuv -
vetli kıskaçlarına ilaveten deniz 
şckayikinin zehirli ince kollarJDJ 
da bulur. 

Zengin delik•nhnın vekil -
harcı İstanbula ıönderilerek 
eline verilen bir masraf lis -
tesine göre mumdan kah -
veye kadar iıyinicenı malze -
mesini temine gönderildi.. İkin
dive donu bira< geznuye çık
mak istiyen gençler tekkedeki 
mihman bacılardan Tir)'al, Sa
niye, İffet ve İkbal hanımlarla 
birlikte yola çıktılar. llısara doğ
ru "İttiler .. Kolejin arkasındaki 
,·oldan inerek sabile geldiler .. 
Rıhtım. boyunu yürüdüler .. Be
bek bahçesinde denjz kenarında 
oturdular .. Akşam üstüne ka -
dar burada eğlendiler.. Akı;an1 
üstli, Bebek kol una biriken san
ialların oi>-a:.a>ı başladığı za-

man Faruk bir sandal l'!e'Zintisi 
tasarladı. Fikrini yanındaki beş 
kadına açtı: 

- Biz de sandal pi:ya!<ı.asına 
karı~sak nasıl olur? 

Buna Saniye ve Tiryal ba<ılar 
itiraz ettiler: 

- Geç kalırız.. Akşam iıy ini -
cem var. Hemen yola çıkalım 
tekke) e meydan açılmadan 1etiş
mek mecburiyeti var. 

Reııııigül ile İkbal Faruğa ilti
hak ettiler: 

- Bir defa akıntı burnuna ka· 
dar gider, döneriz .. Yarun saat

' Jik bir piyasa bu, geç kalmayız.. 
Geç lı.alsak bile Bebekte bir sürü 
araba var .. Bir paytonla çabucak 
tekkeye &itmek kabildir. 

l>"aruk ret ve tercih münaka a
ları devam ederken Rengigülün 
de muvafakatile yerinden kalktı. 
Bebek bahçesi iskelesinde bekli
yen bir sandal tuttu. Sandalcıyı 
dışarı çıkardılar. Delikanlı küre
ğe geçti. Beş kadından mürekkep 
zarif baınulesile •anda), piyasa 
kayıklannın arasına katıldı .. 

Bebek piyasası o samanın me't" 
hur mevsim eğlencelerindendi.. 
Boi'az sahillerine ya lanan mü -
kellef yalıların sakinleri, vükela, 
rical. İstanbul zenginleri. husu
si üniformalı hamlecilerin kü -

Hey .. Hey .. 
)erile Kanlıca koyundan Hisar 
k"·ılarıoa kadar bütün Boğaz sa
hillerini çin çin öttüren bacının 
&esine dertli gönlünü kaptırımş 
delikanlı mevcutttL. 

Rengigülün bindiği sandal Be
bek koyunu dolduran .,;yasa san
dalları arasından süzülürken bü
tün gözler o tarafa çevriliyor, bir
birine yakhşan başlar fısıldaşı
yorlardı?. 

- Bebekli yosma vavuklnsile 
beraber piyasaya çilnnı~. 

- Yanlarında İllet Hanını da 

{Arkası var) 

Görülüyor ki, yengeç ile deniz 
şekayiki arasındaki bu dostluk 
bn ittifak karşılıklı ve müşterek 
menfaatlerin bir mahsulüdür. 

Bilhassa; yengeç'in neşvüne -
maı;ı üzerine kendisine dar gel
miye başlıyan kabuğun daha ge
nis bir kabukla de~ştirilmesi za
manında cereyan eden hadise da
ha hayret vericidir. Yeni bir ka
buk tedarik eden yengeç eski ar
kadaşım asla unutmaz. Araların
daki ittifak ebedi olduğu için u
lı:i kabuktaki deniz şekayikini y~ 

7 - BAZtLuf lNI 

1 Yeni Alman taar
ruzu karşısında 
(Başmakaleden devam} 

ribi canla başla lıHJrlanmama
ları, 

b - Dolanda ve Belçikamn kör 
bir gaflet içinde bitaraflık siya
setine saplanıp müttefiklerle a
plı: ve gidi bir askeri ittifak yap
manıq ve müşterek bir müda -
faa 11liını bazır,•mamış olmaları, 

c - Holandanın askeri zifı, 
Belçika kr•lılllll ihaneti ve Fran
aız - İngilis ordnlarını Belçika
ya çektikten aonra, en buhranlı 
bir zııınanda onlardan habersiz 
teslim oluşu - ki bu feci hareke
ti Almanlarla önceden oöz ltirli
i'i ederek yaptığı laalı:lı:ıııda lı:uv
vetli 11üpbeler uyanmıştır. 

d - Fransız b'll!kunıanclam I 
Gomlin'in Sedan'ı mihver itti
haz ederek müttefik ordulan 
Belçikaya doğru ~arhettirirlı.en 
fibiş bir aevkulcen hatası işle- 1 
yip mihveri zail bırakması, 

e - Almanların yeni muha -
relıe usullerinin tiblyelerinin P• 
lonyada ııörülmüş olmasına rai
men, bunwı prpte ııökml7eceli 
fikrine kapılan mtlttefilderiıı kll
ııilı: muharebe nsulÜJle ve tibiye
ııine bağlı kalmaları ve icap e4e1l 
tedbirleri almamalan. 

f - Fransanın, Alma11 hndn -
anda Majino hattını vilcude ııe
tirdilı:ten sonra, 19U tecrilbesine 
nazaran, yine Belçikadan bir ta
arruza nğrıyacağı muhakkak ol
duğu halde, bu hattı ayni aağ
lııın şek.ilde Manıı denizine bdar 
uzatmaması. 

İngiliz Başvekili Mister Çör
çilin Avam Kamarasında verdi
ği izahatla da anlaşıldıjı üzere, 
ilk Alman taarruzu, Fransızların 
şimal müstahkem cephesini yar
masına ve Fransız - İngiliz ordu
larını aziın zayiata uğratmasına 
rağmen, kafi neticeyi elde ede
memiştir. Hatta, sakit Belçika 
Kralının görülmemiş kabbeliği 
yüziinden sol cenahlan son de -
rece tehlikeli bir surette tamaıni
le açık kalmış olan general Blan
şar kumandasındaki müttefik sol 
cenah grupu bile, Almanların bü
tün vayretlerine ve üoıitlcrinc 
rağmen, esir olmadan Dünkerk
ten vapurlara bindirilıniştir. Bu 
kuvvetleri esir etmiye çalışan 
Alman ordusu, denizden l\lajino 
hattına kadar uzanan 350 kilo
metrelik cephe üzerindeki Fran
sız orduso büyük kısmına az çok 
kendini toplamak imkanını ver
miştir ki, bunun ehemmiyeti bü
yüktür. Fih:.ki, buradaki Fran
sız kuvvetleri, takriben 15 gün
denbcri, Alman tazyikinden kur
tulmuşlar, tensik ve takviye edil
mişler: Som - Uaz - En nehirleri 
boyunca yeni mevziler tutmıq -
!ardır. 

Fransız ordusu, general Vey
gand'ın kumandasında burada ye-

ni bir düşman taarruzunu kabul 
etmiştir. Gerek burada Alman ta• 
arruzunun duı:ması, gerek sol c& 
llllh grupunun hakikaten kahra
manca harp ederek kurtulmuş 
olması, müttefiklerin maneviya
tını yükseltmiştir. Bu maneviyat 
yüksekli&inin derecesini, Çörçi· 
lin ıon beyanatında apaçık. gö
rüyoruz. Başvekil, 25 günlük mai· 
Uibiyeti tafsilatile anlattıktan 
sonra, İll&iltere ile Fransanın so-
11una kadar harp edeceklerini 
söylemiştir. Çörçil, bu beyana
tında İngi~ inat ve sebatının 
nereye lı.adar ııideceiini ulat -
mış ve Büyük Britanya adası it
/ıal edilse <ialıi, İnııiliz impara
iorluğunu11 d.iğer kısımlarına Ç& 
lı.ilerek harbe devanı edileceği.ıü 
ııöylemiştir. Dün de izah ettiği
miz ıibi bu aözler, İngiltere ile 
Fruısaıws -uııa bdar dayan
malı: yaluıoclaki uim ve iraclesi
llİll bir ifadeııitlir. Fakat 11e >'., 
ak ki, Çörçil gibi, Eden pbi, 
lieynaud ııibi istikbali gören, çe
lik iradeler )'erine, 1133 tleııberi 
İqiltere ve l'rıımada, uzaiı de
iil, yakını bile ıörıniyen ıevşelı: 
ve aaif, insuılar iktidar mevki· 
Jerlade kalınışlardır. Vazifeleri, 
IDilletlerini ayaldanılır1p harbe 
Jıuırlamak olan bu devlet ad~ 
ları, mütemadiyen nllıten bahsor 
•erek milletlerini avutmuşlardır. 
İclerinde 1938 sonbaharında Çe
luıelovak)'aya indirdiği lııir darbe 
ile Bitlerin yaptığı ilk ihtardl 
manasını dahi aolamıyarak fır· 
sat bulunca Fransayı da tepele
mek azminde bulunduğunu kör· 
!erin bile gördüğü ve delilerin 
bile anladığı Alman devlet şefi
ne, tebrik telgrafı çeken •abılı: 
Başvekiller bile görülmüştür. in· 
ıiltere ile Fransarun şimdi çelı:· 
tikleri sıkıntılar dünkü hata ve 
gafletlerinin scyyicsidir. 

Çörçil ile Reynaud dünü tasfi· 
ye etmek, bugünü kurtarmak ve 
yarını kazanmak için çal.ıı;ıyorlar 
Her ikisinin de on beş gün ara i1' 
söyledikleri gibi herkes vazife· 
sini yaparsa, muvaffak olacaklar
dır. 
Almanların alelacele ba~ladılı:> 

!arı yeni taarruz da, vakit geç • 
tikre kendilerini toplıyacak -
ları muhakkak olan müttefikle
re zaman kazandırmamak i(İn
clir. Bu taarruz, tabii olan mah • 
dut bir ilerleyişten sonra dur • 
dunılduğu takdirde, vaziyette, 
müttefikler Jehiae büyük bir de
ğişiklik olacaktır. 

Her büyük taarruz, pek nadir 
istisnalarla ilk hamlede, bazı ınu· 
vaffalnyetler elde eder; mesele 
taarruzun mevzileştirim..,sinde 
ve genis bir yarma halini ala -
maınasındadır. Bu son taarru • 
zwı bu .1ek.ilde durdurulmasını 
ümit ve temenni ediyoruz. 

ABİDİN DAVER 

lstanbul Limanı Rıhtım 
işyarları yardım sandığı 
cemiyeti: 

• 

Senelik toplantısı 22/6/940 
cumartesi ~nü- sat 14 de İstan
bul Yolcu Salonunda yapılaca
ğından savm iızanın ~elımeleri 
rica olunur. 

Çocuk Hekımi , 

Or. Ahmet Akkoyunlu .1 

l 
l'azardan maada her ~n aaat 

15 den sonra. Tel: 40121 

Di lı.abuğun üzerine tesbite uğra
ıpr. Bunun için ayakları ve kıs
kaçlarile eski kabuk üzerine ya
pııını.ıı; bulıwan şçl<aJiki incitme
den, yaralamadan, bin bir itina 
ve ihtimam içinde yavaş yavaş 
yerinden ayırır. Yine ayni dik
kat ve itina ile yeni kabuğun ü
zerine yerleştirir. Hatta k:ıskaç
lariJe şekayi.kin a)'ak safibası ü
zerine hafif tazyikler yaparak 
bu i4e yardım eder. 
Şa1anı dikkattir ki, bütün ba 

itler esnas.mda şckayik hiçbir 
mukavemet P'Östermcz. Sonsuz 
bir teslimiyetle kendisini arka • 
daşının kıskaçlan arasına terk e
der. Başka yabancı bir yengece 
veya yabancı bir temasa karşı 

· derhal boşalınıya hazır bulunan 
zehir kesecikleri aiızlarını ta -
mamen kapatırlar. İşin tamam
landığına emin olan yengeç ar
lıı:ıısıru yeni kabuğuna yerleııtirir 
ve ta<elenen dostluk ve ittifa.k 
böylece devam eder. 

Hayvanlar ileminde bu tarz -
ela müşterek menfııatlerin doğur
dukları birlik ve beraberliğe 

cSymbiose. denir. Ve bu hal en 
büyüklerinden en iptidailerine 
kadar birçok hayvan grupların -
da, çok meraklı bayat hadiseleri 
§eklinde görülürler. 

Reisicumhurumuz 
şehrimizde 

(Bııştarafı 1 incı saufada) 

htanbul komutanı İshak Av· 
Di Akdağ, akademiler komu
tam Ali Fuat Erden, parti ida· 
re heyeti reisi Tevfik Fikret 
Sılay, mebuslar, generaller 
"Üniversite Rektörü, vilayet ve 
belediye erkfını, deniz komu
tanı, müddeiwnumi bulunu -
yordu. 

Milli Şef, tren durur durma~ 
katarın sonuna bağlanan hu
susi vagonlarından inmişler ve 
karşılamıya gelenlerin elleri
ni birer birer sıkmışlar ve il
tifatta bulunmuşlardır. 
İstasyonu dolduran halkın al

kışları arasında geçen Cunı -
bur Reisi, bu selamlara muka
bele ettikten sonra Ülev vapu
rile Dolmabahçe sara3•ına git
mişlerdir, 

Beykoz Sulh Hukuk Mah/.:eme
nnden: 

Kocaelinin Derbent nahiyesi • 
nin Maşukiye ıköyünden ölii 
Beslen kızı Medihaya: 
İbrahim tarafından aleyhinift 

açılan kat'ı nafaka davasının 
20 / 5 /94-0 pazartesi ı;(UDÜ saat 11 
de olan duruşmaı;ında .ı<elınedi· 
ğinizden 1'(J.yabın.uda durı.ı.şma ya• 
pılmasına ve gıyap kararının teV 
lii!indcn itibaren beş gün içinde 
bir itirazınız varsa itirazınızı ya· 
ıWı olarak bildirınenize ve .111 • 
yap masrafı olan kuruşu da 
duruşmadan önce unahkem<' veı· 
nesine yatırmanıza ve itiraz et· 
medij!iniz o gün ve vaıktinde biı' 
ı.at veya vekil vasıtasile mah.ke· 
meye .11e..1meniz lfızınıdır. Gelnıe
diğiniz ve vekil dahi gönderın; 
diğiniz takdirde davacının de • 
leri toplanarak nafakanın kesıY 
rnesine karar verileceği ve dıY 
ruşmanın 19/6/940 çarşamba ~
nü saat 10 a bırakılmı.ş oldugıı 
H~nAD tebliiZ oJunur. (27471) 


