
Şimal harp sahasında bulunan 

üttefik orduların 
~arısından fazlası 
iltereye naklolundu 
~el mıntakasında bir Alman 
ınında Alman hatları topçu 

~!eşile biçilerek durduruldu 
lıı\.~ bUnkerkdeki mUt lik bu hususta bir rakam vermL 
t~ . lerin vapurlara ir- yorlarsa da Amerikan men bala· 
t~1te:eye sevki faah. nnın verdikleri haber lere göre 

edıyor. Ingiltereyc Dünkerk civarında vücude ge
b·kuvvetlerin sayısı tirilen müdafaa hattına §imdiye 
ır Yekun tutmakta- kadar vasıl olan kuvvetlerin sa
' ltıakamlar şimdi- ( Devamı 4 üncüde) 

Uruguvayde mıii 
~IY<ımından korkuluyor 
~tika hü kumetı Montevideo 
~~ 1na bir harp gemisi gönderdı 

. l ( 
'l ı\. A-) - Nevyork 

eaının Vaşington mu
~ Or: 
l'ııvaz .. · · ~t) 

1 
orU, (Amerıkanın , 

~ Ik iskelc::i Rio - de 
l'ı~ tr.a rağmen Montevi
"11 Ilı Yoluna devam ede

'f~habfr, Uruguay hU-
d lının nazilerin fanli
t ıı leliışa düşmliş ol -
t reisicumhur Baldomi

Old b~r kanun layihası 
~ ~gunu beyan e tmek-

• nun liıyihruıı, içtima 
Ctbestisine müteallik 

1 
olan kanunu esasi ahkamını tadile 
matuftur. 

Ne\'york Taymisin Montevideo . 
iaki muhabiri yazıyor: 
Beşinci kolun faaliyeti hakkında 

Uruguay hükümet memurları ta -
rafından yapılmış olan anket, na
zilerin cenubi Amerikaya inanıla -
mıyacak §ekilde hulül etmiş olduk
larını göstermektedir- Ecnebi mü-
ahitler. Uruguay hUkümeti tara
fından yapılmış olan tahkikatın 
p<'k ehemmiyetli olduğunu söyle -
mekteclirler. 

Müttelikieı in Belçika 
.ongosunda gözleri yok 
~ (a. n.) - Selahiyettar mahafıl, Ingiltere ile Fransrt 
tı:ıto~gosunu aralannda paylaşmak arzusunda oldukla

ııb etmektedir. 
ı: hükümeti, Belçika Kongosuna Belçika milletine, 

~ 1 ~·kanunu esasisine sadık kalm1sını , yalnız sakıt kralla 
t.'etq fl"ıe~ini bildirmiı:ıtir. 
~'r'd v kral naibi Sovyet sefirile görüştü 
b:' ~~fı (a. a.) - Naih saltanat prms PoJ, diın Sovyet 
~~ı~c~a sefiri Lavrcntievi kabul etmiştir. S~f~r, ~~g~s
~ na?.ırı Markoviç ile de uzun uzadıya gorilşmuştur. 

~"tto hüküm eti Brezilyayı müdafaa edecek 
i:~ltt tı, 1 (a. a.) _Brezilya sefiri Martin ile hariciye ne. 

1 ta~~asında Birleşik Amerikanın Brezilyanın müdaf ,:aa 
\>ıye etmesi meselesine müte3llik müzakereler y2.-

b.l'~a iktisadi seferberlik kararnamesi 
~ 'i~a (a. '.1·) - Kral, milli iktisadi seferberliğe müteal-
~~~a ?ne ımzalamıştır. • . . •.. 
\. )ı: ' 1940 haziranında bir petrol umumı komıserlıgı ih. 
'~ 1~ e~luı 1940dan itibaren buğdayın ve yağ çıkanlacak 
~'ll ı._ cın1 . . "'<ll'a rnennetmıştır. t l:ıllıı.~arne milli iktisad nazırına geniş salahiyetler ver 

~
t-()ı • • a~ böyle iktisad nazın, orduya ve sivillere mü_te 
~Şının tanzimi maksadiyle icap eden bUtUn tedbır-
~ ına ıttihıı.z edecektir. 

~~ v htıki\meti ecnebileri sıkı bit nezaret altında bu. 
b~~l ~ ~ bunl .. rda...ı. bir roğı;nt: hndud haricine c;ıkarmak
;"\ltUn •ntakaları.1daki münakalat da kontrol altına alın. 
~hh~nebiler .. hatta ecnebi gazetecilerine memleket 

•at ~ ı,:n müsaade vı.:rilmemektedir. 

SON HAVADiSLER 

AM PO~ KURUŞ 
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B ltlı it l{j ifil <§) D -§! rrn et D ~ lr 
öta\Dyaloııo~. hc§l.trlbe 

rrnevnnnn g©~iterröy©1r · 
İtalyan gazeteleri Korsikanın harp bitmeden italya ya verilmesi lazımgeldiğini yazıyorlar - Kor
sikadaki ltalyan gazetecileri memleketlerine dönüyorlar - Harp nümayişleri devam ediyor - İn

giltere ile yapılan müzakereler kesildi. 

...... "'"HAZRETi-~ 

Muhammedin ı 
hayatı 
nı anlalah 

ilk tarihi vesika 
dan bazı kısımlar : 1 

Yakub lbn Otba, Zuhuri'den, 
biz7.e.t ff. Ayşe'nin Un·c'yc J()y
lece anlathğmı nakleder: 

- Muhammed ayni gün mes
citten dönünce göğsüme başını i 
koyarak yattı. O aralık içeriye 
Ebu~klrtn ı;ülileslnden bir adanı 
girdi· E Hnde yenl bir mıs,·ak tu. 
tuyordu· 

Muhammedin misviki istiyor 
• gibi adamm eline baktığını far . 
J kettim. Kendl~lne nıMdki ml is
i tedlğfnl sordom. 
f - E\·et··· 
ı Dedi· O \'akit ml!wakl adamm 
i e'inde n aldım· Dlşlerlmle yumşak 
l oloncaya kadar çiğnedim. Kendl-

1
• •ine uzatton. 

1'1l!rı"iki aldı· He r "aldtki gibi 
: thtimamla dl~lerinl o\'aladı, tek-

i rar adama iade etti· Ondan 1'0nra 
!mt'.ağnnda \ ilcudunun glttikç.e a

f !;lrlatbğmı hissettim· 
ı Yllıüne baktım· Nuarlan se· 
: maya ~enllmll}tl n : 
İ - Hayır! ·· C~nettekl ümmetl

mln yanma! .. 
Diye mmldandı· 
- Ah, dedim , sana ıı~men bil

r'llrildl , ·e sen ıı<'çfln ı .. 
Bunun Uıerln" Tannnm Resulü 

'\• .. .., .. H~da ettJ." 

Bugün başladı 
2 nd s:ıyfamı:ıcla okUyunuz· 

........... .. ..................... 11111111 ..... 

T rakyada yol 
yapan Alman 

mühendisi 
Bu aabah geldi, kı§a 

kadar yol 
tamamlanacak 

l.ııtanbul • Edime asfalt yolunun 
LUJeburga.zdan itibaren •O kllometre
lik bir kısmının inşasını Uzerlne a.Jan 
Alman grupu mUmeulllerlnden mU. 
hendla Muller bugUnkU konvaruılyo· 

nelle gelml§tlr. 
Grupun yolu aUraUe bltlrmete ça· 

lıotığl, kıp kadar t&maml&nabllece.. 
ti bildirilmektedir. 

Hitler umumi karargô.hl a 
ltalyan .elçisi.le.· g:ôrüştü 

J..ondra. 1 - 1talyanm vaziyeti tekrar ele almışlardır· lta:lyan ga
gi,ttikçe daha fazla harbe gireceği zeteleri bu adanın §imdiki harb 
kanaatini uyandırmaktadır· ttal- bitmeden 1talyaya \'erilmesi lizım
j Rn gazeuleıi lt.alyanın Fransadan geldiğini yazmalttadırlar· 
üıtediğl Konika aduı ma11eleJ!ini Korsikada bulunan İtalyan aaze-

te muhabirleri ltalyaya dönmc!:
tedirJer. 

KARAR S.\U GtJNO 
1.s\içredt çıkan Corri"I"" D lti 

( Dr•·' · 4 i.incücle ı 

Harp ·yaktnda I -
giltereye geçecek 
/ngiliz sıhhiye nazırı raJycXJ~ böy'e söyledi ve bir lngiliz amirali de ihracı 
imkan dahilinde görmekle beraber mukabil tedbirlerin alınmış olduğunu 

bildirdi 

Mtlttellk~er, 1000 taaesı ıoo 
toalak ••-•• tank _yapıyor 

Londra, 1 - Visamiral, Slr James 
Sommervllle radyoda söylediği nutuk
ta hava §eraıtı altında kUçUk Alman 
gruplarının, görUnmeden, lnglltereyc 
lhr(lç edilmesinin mUmkUn olduğunu 
söylemiş, fakat, 1ngilterenln buna 
karşı tam tedbirler almış ve mahfuz 
bulunduğı.ınu da ilAve eyleml§Ur. 

lnglliz .sıhhiye nazırı M.akdonald 
radyoda söylediği bir nutukta, •'harp 
pek yakında 1ngiltereye nakloluna. 
caktır ve §&rk ile cenubu prkt tn· 
gilteresl ile 1skoçya §ehlrlerlndekl 
çocukların tahliyesini nazarı itibara 
almalıyız., dcm!~llr. 

Taymls gazetesi, Almanyanm bil· 
Uin kozlarını oynadığını ve Almanla. 
nn ilk darbelerine müttefiklerin bU· 
tun vasıtalarla mukavemet etmelerl 
lilzumunu yazmakta ve sırası geldiği 

zaman müttefiklerin de kuvveli dar
bel~rlnl lndlreceklerinl ilAve etmek. 
ledlr. 

'l'aymls gazetesi, mUtteiiklerln Hlt 
leıi ant bir zaferden mahrum ederek 
Alnıanyanın hezimetini hazrrladıkla· 
nnı aöylUyor. Tayınla, Alman denir.al. 
tı harbinin nlsbt durgunluğundan bafı 
aederek Almanyanm iki ay zarfında 
bUyUk miktarda denizaltı gemisi ha· 
zırlıyarak, denizaltı harbine tekrar 
başlıyacaguu zannetmektedir. 

SÜRATl,E TANK l'APil.Il'OR 
Diğer taraftan Dcyli Telgrafın as

keri muharriri diyor kl: 
• 'Onbeş yeni generalin §11.hsın<la 

tems\I edilen yeni Fransız ekolunun, 
El'ransız ordularını, modern bir nazarL 
yeye göre tensik için vakit kazanma· 

(Devamı 4 üncüde ) 

Otobüsçüle.r grev yapamazlar 
17 otobüs tamir için 

garajlara çekildi 
Bu otobüslerin sahiplerinden malumat alındı ve 

tamire muhtaç oldukları da muayene ile 
tespit edildi 

Dolmuşa n1üşteri taşıyan taksilerde 
fazla ücret ahnıyor 

( Y azııı 4 üncüde) 

, ....................................... ~, 
t . HABER'in l 
i BÜYÜK l 
I· -HARiTALARI l 
t l 

4•- - - o it---•• 
Hnrb ::-ıhasına çok yaklr.ç- rş 

ve sahil kısımları "tehlikeli mmtn
ka" ilan edilmis olan cenub şarki 
fıı~l!t,,,.,.nln ele bUvük bir hnritnsı
nı bugün okuyuculanmıza verme
ğe başladık· Yarın ve mUteakip 
günlerde diğer paftaları vereceğiz· 
Bu harita da 68 X 82 santimetre 
eb'adında olacak ve yukarki şekil
de görüldüğü gibi dört gUnde ve 
dört pafta halinde verilncektir· 

2 No. lı pa fta bugün 
ıon sayfamızda 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~c;;====~ <H AVAT 1> ~===~~ 

• 
1 LK VES KA • 

1 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNi HtŞAM 
taralından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. fr1uhammed hakkındaki ilk biyografi 
Türkçeye ~'ircıı: 1 M lYI Dıl D <dl <dl n ını ır lYı r D< 

Esere giriş 
- l\lnhterem ve fazıl doı;tum 

ômrr Ruayıı -

Hır peygamber yalan söyliyebi
Jir mi? Hazreti .Muhamnied isterik 
veya sar'ah ve onlarda çok görül
dül:rü gibi, yalancı bir adam mır· 
dı? 

Müsbet ilim nazannda vahinirı 
mevkii nedir? 

Pek meşhur (hl~111iyet tarihi) 
eserinde doktor Dozy .diyor ki: 

''Valzilerinin hakikatinden· /Jfır 
Jıammedin kendisi dahi §üplıeyc 

dı~tü.,, 
Böylelerinin nazarında peygam

ber isterik, yahut sar'alı ve • böy-
1.elerinde çok görüldüğü gibi • ya
lancı bir adamdır. 

Bu mümkün müdür? 
Bir çok garp müelliflerinin eser

lerine hakim olan bu zihniyet, gü· 
ya müsbet ilim bakımından bir 
peygamberin izahı telakki edilmiş· 
tir. Val<ia bir çok dehaların anor
mal tezahürleri üzerinde yapılan 

tetkikler bunların çoğunun isterik 
olduğunu, veya frengili hastalar 
olduklarını meydana çıkardı. 

Bilhassa son zamanlara yetişmiş 
oldukları için üzcrlerinde ilmi a
raştırmalar yapılabilen, mesela, e· 
debi deha'.ar<lan Mopasan, Emil 
Zola, Gustav Fldbcr gibi adam-
ların isterik oldukları, (hallucina· 
tion) denilen hayal görme nöbetle
ri geçirdikleri ve gene mesel! Niçe 
ve Lcno gibi büyük filozof ve şa· 
irlerin frengili oldukları görüldü. 
Esasen tarihte de (Sezar, Büyük 
1skender ve Napolyon) gibi büyük 
adamların sara'lı oldukları söyle
nir. 

lşte Pathologie ve Psichiyatrie' 
nin hu müşahedelerini alıp Hz. 
l\luhammede tatbik etmekle müs· 
bet ilmin, büyük bir peygamberi 
ve vahisini izah ettiği zannolundu. 

En fbaşta doktor Dozy'nin esas 
tuttuğu lbni Hişamm bu eseri bil· 
hassa bu bakımdan gayet dikkat· 
lice gözden geçirilirse bu nevi garp 
müelliflerinin ilim namına irtikap 
cttilc!eri cehaletlere hayret etme· 
rnek kabil olmaz. 

Vakia lbni Hişam, bu cihete 
ilgili olan bahisleri mutadı olan 
mevsukiyeti itinasınm en yüksek 
öerecelerilc zapt ve kaydetmiştir. 
Bu rivayetler bizzat lrnam Zühri 
gibi Hz. Muhammedle !beraber ya· 
ııamış ashabı birer birer ziyaret e
derek vesikalar toplamış olan ilk 
ve en yüksek bir tarih ve hadis a· 
liminin, bizz~t Hz. Muhammedin 
en yakını ve zeka ve ilmile mümtaz 
zevcesi Hz. Ayşenin, ve nihayet, 
bizzat Hz. Muhammedin ağzınd::.n 
llaklolunmuştur ki yalan ve yanlı) 
olmalarına imkftn yoktur. Hz. Ayşe 

Hz. l\luhammedin. vahi anların
da geçirdiği haleti (baygınlık) ta· 
birile tavsif ediyor. Ve (günlerden 
kış olmasına rağmen llz. Muham· 
medin alnından inci gibi ter tane· 
kri aktığını) kaydediyor. Bizzat 
Hz. Muhammed vahi geldiği an.. 

da yaşadığı haldi bütün ta!silati· 
le nakletmiştir. Hz. Muhammed 
geceyansı Hira dağmda Ramazan 
ayını geçirdi~i mağaradan ilk nü· 
büvvetin alameti olan rüyalarla 
uyanarak, her şeyin uyuduğu sa· 
atte, dışarıya f ırhyor. 

Gayet, müteheyyiç ıbir halde, 
dağın ortalarına kadar yürüyor. 
Birdenbire gecenin ve yıldızların 

sessizliği içinde, hoşlukta, gökler
den bir ses işitiyor: 

- Esselfimü Aleykc, Ya Resu· 
lullah! ... 

Birdenbire dönüp sesin geldiği 

tarafa bakıyor. Cebraili görüyor. 
Olduğu yerde çivilenip kalıyor, 

sessiz gece içinde, ne ileri, ne geri 
bir adım atamıyor. Sonra başını 
oradan çe'<iriyor. Fakat ne tarafa 
baksa önünde Ccbraili görüyor. 

Hz. Muhammed, raşeler içinde, 
orada öylece, hayran, kalıyor .. 

Saatlerce. 
O aralık uyanan zevces.i Hz. Ha

tice Hz. Muhammedi merak ede· 
rek adamlar gönderiyor. Fakat 
bunlar Hz. Muhammedi bulama.. 
dan geri dönüyorlar. 

Biraz sonra Hz. Muhammed ge
liyor ve korkmuş, ürJ..."tllüş bir hal
de Hz. Haticeye san~ıp gördüğü 
fevkattabia hali naklediyor. 

Hı. Muhammedin gördüğü ve 
bizzat naklettiği bu hadise Hz. 
Muhammed 40 yaşına geldiği za· 
man, kendi ifadesinden ant.aşıldığı 
veçhile, ilk defa vaki olmaktadır. 
Vakıa burada Cebrailin gö· 

rünmesi gibi (vision ve (halluci· 
nation) denilen hayal görmeye 
benzer hal sarih surette görül 
mektedir. 

Ondan sonra, her vahi indikçe 
Hı. Muhamrnede nöbetlere benzer 
hal geldiği ve vahilerin dalına 

Cebrail rns1tasile ilham olunduğu 
görülüyor. 

Fakat bu hal, acaba, isteri veya 
sar'a nö'beti gibi patolojik vasıflar .. 
la izah olunabilir mi? 

Görülüyor ki ilk vahi haleti Hz. 
Muhammede 40 yaşında, yani uz
vi ve ruhi olgunluk devresinde gel· 
mi§tir. Eğer ondan evvel böyle 
bir hal geçirmiş olsaydı Hz. Mu.. 
hammedin bu fevkattabia hadise
den ürkmemesi ıazımgelirdi. 
Şu halde, doğma bir hastalık o

lan sar'a veya isteri Hz. Muham· 
medde ilk 40 yaşında mı tezahüre 
baş~amıştır? Hakikatte tarihçi garp 
müelliflerinin saHllii~·etleri bulun. 
vuyan böyle bir mevzuda en basit 
yola gitmeleri ve bir peygamberi 
bir hastalıkla izaha kalkmaları bu 
müelliflerin p iko!oji ilmine hiçbir 
vükufları olmamasından başka bir 
şey değildir. 

{Devamı var) 

SON OPUŞ 
Sinci sayfaya almmıştır. Lutfm 

oradan takip ediniz. 
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H A B E R - Akşam Postası 1 

1

1 ~~ff}_~~ı· 
.................................... ._. ............................................................ ~ 

lstanbulda ilk tahsil 
çağında 

23675 çocuk 
okumıyor 

İlk tahall çağında bulunan çocuk.. 
lnrm tespit edilmesi Jçln mayısın 

ilk hıı!tasmda bir sayım yapıldığını 
yazml§lık. Sayımın neticeleri kaza 
kaza teaplt edilerek netice almmıg

tır. İlk tahsil yaş c;ağı olan 7·16 ara.. 
smdakl çocukların ıı:ıyısı şehrimizde 

120,ll74 tür. Dunun 63,749 u crkelf 
ve 6652:5 kızdır. 

Bu talebenin 2::675 1 okulu ilk toh
all çağındayken tcrkclmlş~' · 

Geri kalan OS,899 u oku~ 
etmektedir. 

devam 

Hazırlanan cetveller dUn akşam 

Manrlf veklllı:ıne gönderUml§Ur. 

Karagözle Hacivndın 
heykelleri dikilecek 

Mebus doktor Osman Şevki Uludağ 
ile belediye avukatlarından Rami 
Buraada Çekirgede Kara::;özle Haclva
tm blrcr heykelini dikmek te§eb. 
bUsündc bulunmuşlnrdır. Du iş için 
beş bin lira ırızım oldu~u nnla,şılmış 
tır. Osman Şe\•kl Uludaıt ile Rami 
beşer yüz lira vcrec~klerdlr. Mütebaki 
paranın da musamerelerle ve teberru
Jarla teminine çalışılacaktır. 

Eleıns imtihanları 
Muvaffakiyet nisbeti 

yüzde 63 
Ortaokullarda yapılan eleme lmU· 

hanları neUcclenmişUr. SözlU lmtL 
hanlara 5 hazirandan itibaren başla· 
nacaktır. 

Alınan neticelere göre ortaokulların 
turkçe eleme lmtlhanlarmdn. muvat
faklyet nlsbetl yüzde 70, rlyazlyede 
yüzde 62, biyolojide yüzde 60 tır. 

Bu rakamlara göre eleme imtihanla.. 
rmda. umumt olaral< muva!faklyet 
nl.sbctlnin yUzdc 60-63 arasında oldu· 
fu anltl§ılml§lır. 

Et nakliyatını belediye 
yapmağa başladı 

lstnnbulun et nakliye işini bugün
den itibaren belediye yapmnğa başla
mıştır. Belediye kasaplar §lrketinin 
kara \"C deniz nakil vasıtalarını ayda 
13.200 liraya Uç ay müddetle kirala. 
mışlır. Uç ay sonra et nakliyatı bele· 
diyenin geUrteceği vasıtalarla yapıla· 
caktır. 

Gönüllü hastaba
kıcı kursları 

Busabah açıldı, 79 
kadın iştirak ediyor 

llllll müdafaa. vekCtleU tara!mdan 
fehrimlzdekl askeri hastanelerde ku· 
nı.lan gönWIU hastabakıcı kurstan 
bugünden itibaren nçılmıotır. 

rnlnUllü olarak bu kurslara devam 
etmek üzere kaydedilen btanbul ba· 
yanları i9 u bulmuştur. 

Bunlardan 38 1 GUlhane hastanesin 
de, 23 ü Haydarpaşa aakeri hastane. 
sinde, ıs ı GUmtışsuyu hastanesinde 
dir. Pazartesi gUnU saat on dörtte 
derslere b:lglnnacnğı blldlrilmlştlr. 
Kura müddeti iki buçuk aydır. ?ııle· 

:zunlnra gönUllü yaıdııncı haııtabakıcı 
diploması vertlecekUr. 

Posta şubeleri yeni 
Valdehana taşındı 

Mall sene 
Kadroların tebliüi 

bekleniyor 
Gümrüklerde 20 müdür 

ve memur tekaüde 
sevkedildi 

Bugün 940 mali yılının lll< gUnU. 
dUr. Bu itibarla. dUn akşam bütün 
resmi dairelerin kasa mevcutları tes· 
plt edilmiş \'C kayıtlarile beraber ye· 
ni seneye devrolunmuştur. 

Yeni bütçeler bugün akgama kadar 
tebliğ edilirse yeni kadrolardaki bil.. 
tun memurların maqları verilecek, 
akıl takdirde yalnız yeniden lhda.a 
edllcn memuriyetlerin ma.a,şlan veri· 
lemlyecek, diğer memurlarm eaki bUt.. 
çeye göre maaşları tediye olunacak.. 
tır. 

tııtanbul gtımrükler ba§mUdilrlUğU· 
niln yeni bütçesi dUn blldlrllmlştlr. 

Bazı memurlar tasarrufa tabi tutul
mu7, bunların 30 seneyi dolduranlan 
mecburi tckııUde eevkeüllmlglerdir. 
İstanbul gümrük t~kila.tında iki mlL 
dUr Ue iki mUdUr muavini ve 16 me· 
nıur bu şekilde mecburi tekaüt edil· 
mlşierdlr. Dunlann yerleri tasarruf 
edilecek yeni memur almmıyacaktır . 

Muhafaza başmUdUrlUğUnUn fnhl. 
~rlar işletmesi umum mUdUrJU~nUn, 
denizyolları mlldUrlü~llnün yeni bUt
ço ve kadroları dUn akşama kadar 
gelmemi§ tir. 

Ayda 7, 5 liraya 
yatıh mektep 

İlk tahsil çağında bulunan ço
cuklar için yatılı olarak geçen yıl 

tesis edilen İstanbul birinci :ratıh 
okulundan başka bu yıl aync.a K!
ğıthanedc ikinci bir yatı okulu ku. 
rulacaktrr. Bu hususta hazırlıklııra 
ba.5lanmıştır. Okula çocuklarını 
vermek istiyen anne ve babalar 
ayda 7 buçuk lira gibi az bir tic
ret verccelclerdir-

Okulun çalışması resmi okullar
dan farklı olmıyacakhr· Talebenin 
bUtUn istirahati vo yetişmesi içln 
icab eden tedbirleri vo htikilmlorl 
ihtiva eden bir okul talimatnamesi 
hazırlanmakladır. 

* Balkan antantı ekonomik kon.. 
aeylnln mutad toplantısı bugün öğ· 

leden sonra Belgradda açılacaktır. 

Türk heyeU dlliı ıınat ıı de Bclgrıı.da 
muva.'lalat etmiştir • 
* Hlndl.'lt:ı.n oruıısu mevcuc!una ye

ni motörlU kıtnları da lhUvıı etmek 
Uzcre 100 bin :ısker na.ve edlleceltlir .. 
* Şchzadebaşınd:ı tatlıcı AbJillka.. 

diri öldllren nrabacı Hacı Molla hak
kındaki tahkikat bitmiş \'e kaııden 
katil euçuy! ı. ceza landıı ılmak Uuıre 

ikinci ağırocza mahkemesine vertlmlf
tlr. 
* Ticaret \'ekAletl iç ticaret umum 

mUdUrU Cahil dün Ankaradan şebrL 
m1ze gelmiş ve plyaM vaziyeti ve 
murakabe işleri üzerinde tetkiklere 
l)o.şlamışlır. 

* GümrUklerüe bckllyen 40 bin ÇU· 
vı;ı.1 kahvenin plyasıı.dakl stok tesblt 
edildikten sonra çıkarılm:ıııı karar· 
laşmıştır. 

«· Muhtelit şehir yatı okullarında 
okuya~ talebelerin yaz taUıın·den isti
fade etmelerini temin lc;in talebeye 
yatı okulunda bir kamp ı.çılnıı§tır. 
Talebe tatıl mUddcUnce bu kampta 
kalacaktır. 

* tzmlr<lc IJulunnıaıc:.a olan An· 
k&ra yüksek ziraat enstıtııııU talebe.. 
al profesörlerlle birlikte A tntllrk hey 
keline bir ç::lcnk koymuşlıırdtr. Tnle-

Yent Postanenin Ust katını adliye be bllMıarc kUltUrparkta bir gezlntl 
i§gal etliği tarthtenberl a}TI ayrı bl. yapmışlardır. 

nalarda \'RZl!e görmekte olan posta * Bugün Tekirdağ askeri hastane
levıı.zır.ı ayniyat şubesi müdürlUğU. sinde açılacak olan gönUıtU hemşire 
b:ışmümettlşllk, mu:ımclA.t ve fen mil.. kursuna birçok münevver b:ıyanlan.. 

tettlşlerlle hukuk muavinliği ve mu· mız yazılmışlardır. 

hasebeclllk yeni Valdc hanının ikinci -!:· llu sene İzmir ve .Maniıra vııa.
kalına nakledilerek dünden itibaren yetıerl dahlllndekl ormanlarda. ynpı
orada vaz~e görmeğe başlamışlard•· lan tırtıl böcekleri mUcadel~sl netle~ 

VilA.yet mUdUrlUğU ile ldart, pos~ sinde 15 mayıs tarihine kadar 27.863 
telgraf ve nakliyat munvlııllkleri es- ı hektar sahadaki ormanlarda 1459 a. 
kitli gibi Yeni Postanede vazife gör. mele ,·asıtaslle 527 bin 223 l:ilo tırtıl 

mektedlrler. • imha edllmlştir. 

Vali bu sabah 
Ankaradan döndü 
Tasdik edilen belediye 
bütçesini de beraber 

getirdi 
\.'ali ve Belediye relst Dr. LQttı 

Kırdar bu sabah Ankarada.n oehrlml
ze dönmU§ ve Haydarı>a§& istasyonun. 
da bclcdiyo reis muavini LQtJI Akısoy, 

vali muavinleri HUdal Karataban ve 
Haluk Nihat Pepeyi, emniyet mUdU. 
rü .Muuı.ffer Akalın, \11Ayet ve bele 
diye erkA.nı, kaymakamlar ve daire 
müdürleri tarafından karıılanmıştır. 

Vali bir muharı1rlmizle göru,erek 
dcml§tlr ki: 

··- Ankaraya yeni belediye bUtçe· 
ılnl ta.sdlk ettirmek için gitmiştim. 
Yeni bUtc;e aynen tasdik edildi. Bu 1· 
tlbarla eski kadro olduğu gibi kala. 
caktır ... 

Vah Lf.ltfl Kırdar tasdik edilmiş o 
lan belediye bUtçeslnl beraberinde ge
Urml§tlr. 

Çapakçurda zelzeleden 
45 ev yıkıldı 

Salı gUnU Çapakçurda \"Ukua ge· 
len yer sıırsmtılannda \il!yete bağ

lı Sancak nahlyes'.nln Mczarcık kö
yünde yirmi, Dcşlil< köyünde Hl, 
Simsar köyünde be§ ev yıkılmıştır. 

Sıhhiye Vekili 
Bu sabah §ehrimize 

geldi 
Sıhhiye vekili HulQsi Alala§ bu sa· 

bah Ankaradan ıehrlmlze gelml§llr. 
Vekil birkaç gün gehrlmlzde kalacak 
ve bazı tetkiklerde bulunacaktır. 

Zirai seferberlik için 
vekalete yeni tahsisat 

verildi 
Ankara, 1 - Milli korunma ka. 

nununun 39 uncu maddesi mucibince 
ziraat vel<A.letinin doğrudan dogruya 
l§lctcceği arazide kullanılmak Uzere 
milba;>•na ollll1 n z:fraat: nıa'ktne ve 
ala.tı için lUzumıu yedek parçaların 

85.tın alınması \•e makine hangarlar!· 
le yanıcı madde sarnıçlan inıası lc;ln 
lüzumlu meballğ ve istihsal vasıta.la· 
nnın işlcUlmcslne lA.zım olacak ser. 
mayeyl \"e allı.lmlı diğer mUte!errik 
masraflar için hUkQmet emrine veri· 
len sermayeden 920.000 liranın nıez

knr \'ekli.Jet emrine tahsisi vekiller 
heyetince lrorarla~mıştır. 

Reisicumhurumuz Le
tonya elçisini kabul 

cUiler 
Anl.:nr:ı, Si (,\.A.) - Rcis!cum?ıur 

lsmet tnönU buglln eant 16.30 da ye· 
nl Letonya elçlı;I e!cııcUUıs L. Eklai 
kabul etıniftir. L. Ekt., Relıılcumhu· 
ra ltiml\tnamesinl takdim eylemtıur. 
Kabul esna.cımda, hariciye umuınl kft.· 
Ubl bUyUk elti Numan Menemcncloğ. 
lu da h:ı:cır bulunmuştur. 

ARJANTL"'it~ MiLLi B.\YBAMI 
. Ankara, 8l (A.A.) - Arjantin 
milli bayramı mlliı!L!ebclilc relslcum· 
hurumuz, Arjantin reisicumhuruna. 
tebriklerini tclgraflamışlar \"e müş:ı

rünlleyh de teşekkür ve tahassüsleri· 
nl Milli Şc!imlze telgrafla blldlrml~ 
!erdir. 

Posta memurlanna zam 
Post.'l ve telgraf memurları, bare· 

me lnt!bıık kanunu mUnasebctlle ıo. 

16, 17,:1 ve 20 Ura mıınşlı memurlar 
sınıslle lri, 20, ve 25 llrayn tcrtl etU· 
rllmlşler<lir. Bu memurlar haziran ma
aşlarını bu zam Uzerlndcn alacaklar. 
dil", 

Universite talebesinin 
kampı 

İstanbul finh·erslteslnln kamp ta
allyetı btı§lamıgtır. Kamplarm bu ııe.. 

ne de geçen yıl gibi Yedek Subay o· 
kulunda yapılması dUşllnUlmektedlr. 

l{amp iki devrede tamamlanacaktır. 
llk dene hukuk, edebiyat, ikinci 

devrede tıp ve fen !akUltelerldlr. 

Doğrı; . 
Değil 11J!; 

bit Tramvaylarda 
para derdi dalı' 
Bugünden ıtttıercıı ~ 

: g.islne yapılan plll d~~ ,A: 
: rincl me\'kl traııı,-.> ır .. 
i mesafe ücreti on ~ 1 
i buçuk kuruşluk bileti~ 
; otuz pa.ra\·a tıktı· BU 
1 le blr oıdıyucuınUS ~ 
i mektupta şöyle diyor· ,pi, 
: "Tramvayda on V~e.tl' 
i ztinden her gün bile ~ti 
! arasında birçok nıUn~iJJcl :..O 
: dieelcr olmaktadır· _.re ~ 
i tramvayda kısa ıncs;» ',4 
1 kuruş 1 O para aın&·rııs· 
: bU!;Uk kuruş \·erfY0 o ~ 
! biletçi bize iade içl11 :ı çe) 
! lamıyor· Bu yüzdCll P, 
! sıkıntı yetmiyonnuŞ rde 1 > 
i bir de birinci me,·kil~ı ~ 
i ~ ) para besaplıyaca~· ,~e 

den de tra.mvnyiaıv
para gürültl!sii olaca~ f. 
Diğer çc;ıitlerl.ne Jl ... ,. ıo ~ 

fazla sarfedilen 3 JcUı·•.,ı 
lık biletlerin ı O pa~ ~ 
rak bir!nci mevki /'>"' ~ıJ 
Ucretl 7 kuruıı 30 P8 f.'."ı.' 

? bu Ucret trun 8 kU~•o'~ı'~ 
j 10 para dnvnsı ebedi~ f.' 
i ledilmlş olur. Bu nıll ~- ~· 
! mUyor.\a, 7 ,30 luk ~ bll~~~ ~ 
! 3,10 luk biletler de ~~ı' •
1
• ruşıı çıkanlmahdır· ~~· 

1 
t 

on paralık zam traJl' )-.b bit 
i nü değil. hava vcrgtsl ,'lfu bil 
İ berzer !Uzumlu ve b~ t!I 
1 tahsis edilmcJldlr· ~ntrd , • 
i luklnrı nasıJ olsa bilrl (. ~ 
: ri n.lı.mıyoruz. BD "\~' 
! mU•1 .. faa.sınn \'eya b· ·? 
: • " (114' 
rın· Doi!-ru değil 
ı_..... .............. ...,,,._.. 

.,,de 
rsw 

l\.1illet Mec 
1 'Iİ 

Ziraat Vek'. 
izahat 1erd1 

o 
446.400 hekta~ cJi 

tahdit edıl ~ 
Ankara. 1 - B· )!· ~~ 

t ha"ıı • toplanarak devle t ,·e ~ 
man, vakıflar ve hud~U)ıe 
sıhhat umum ınUciUr eft fi 
yılı biltçelerini ınuzşle 
etmiştir· ıııı' 

Bunlardan onnall u:r ııdl 
IUğU biltçesinin hCYe011ırr .:# 
Uzerlnde söz alan b~ıaD ~ 
!arda yapılmakta 0 ~-~.J 
nırlama, amc.nnj~~ıeri 
n.lcliım um orman rıılı 
sorulan suallere c: 1eıııc.P 
raat vekili Muhti.'I .,r t '.A 
teşkil edilen Ud hC)'e g,lıf"'..ı 
14-500, 1938 yılında 1~.1oO~ 
Uç heyet va.sıtasile :ı t1":ıe 

4 
da da 13 heyet vası IJJlcJ_~.ııl 
hekt.ıı.r olmak nzorC ş t'.ı 
446·400 hektar om>~ \.e 
ın1ş olduğunu sö~·ıe~ 1 
man işlerinin de eh ~" 
zönlinde bulundur111~t.ı" :J 
senelerde 500 bin :ın1 • ~J 
bu işlerle uğraşıtdı.,ti).şÇ 
nun çok elemana ih uııı (1 
ğin.I \"C bunun da lStı j ~6 
lçinılE" temin edileCf'ğit1 
ın1ştlr. ıet ~ı 

Ziraat vekill de" lltıtl~ 
den verimli nctıcele~el ~ 
işletmelerin iki )'ll c~ı tı 'f. 
metre mlklbı iş!ediı. ıııdJ 'f 
mUzdeki sen o zarf e~ il, 
metre mlltlbı işleneC uııcl~ 
bu veslle ile bu f§l~ııJ 
ean memurların ıxıe 
lfaret etm.fltir· tıd 

Büyük wııet ?JCC:ıaıı 
aaat ıo da tekr3r\·adcll 
ruzr.ameslııdcki ınc 
reye başlamqıtır· 
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··m_~ u @ID~· ~_:m - ~ u-~ R. @~"~ -~[!Lirı® 
~Şi.nıaldeki kuvvetlerin -mühim Aıf Ah~:din°h::1ıg~;er;di;sı 

'J1 1..1 sın ı 1 n gı· ı tereye na ki o 1 un d u si~üs~~!n~üashp~:::~~on~~~~~r;ş~!~ 1 So·:a~~ :e~~~~ın~:!~d~~~ t\. · yaprlacagmdan bahsetmıştık. Başa yorum. Fetlıı evvela beni yensın 
~ güreşen yağlı serbest güreşçileri- ve sonra ağabeyimle güreş.meğe 

1~' mizden Ali Ahmet dün bize müra- hak kazansın. Bu müsabakanm ha-

~: ~~-UkiJ: O u·· m dar muharebe 1 er ı· n de de A 1man1 arın ca:.~~e:~~:ı~~1~e~~~~r~rki!·ede ~~:~ın~af~~ıı;:~:!~~~ ~~~::-:in-
gerek serbest, gerek yaglı gurcş- \AÖLI (ıÜREŞLER 
terde başa güreşen pehli\·anlarda- Yarın Tahtakalede Uzunçar§ıda, .

1 
t k k d c e d f 1 nnn. Memleketimize senelerden be- Lale b:ı.hçesinde alaturka yağlı. ~ı:.nJ\ z ay a 1 o r un ç ere e az a ri ~rofesyonel ecnebi ~ehliv~nlar güreşler yapılacaktır. MUsabakala-

t td2 Uda krallığı dahilindo ika- . 111 gelır ve bunlar ancak Türk gureş- ra saat 12 de başlanacaktır. 
t t 

11 '§hasın emIAklni muhafaza çilerinin mahdud bir kı~mı ile knr-

~ Londrada bulunan kraliçe ı·ng"ıltereye do"" nen askerlerin sözleri : "Allah şılaştırılırlar. Bu ecnebi pehlh·an-
ıttı be bir kararname neşrederek !arla karşılaşmak benim de hak-

~ bQtUnazu.ıı. nihayet buluncaya ka. k b 
1
• ze daha ÇQ k tayyare • • kımdır. Ben de gazeteniz vasıtasi-

Bugün ve yarınki 

Milli kün1e ınaçları 
etı eJnlflkln badema Holanda a Ş 1 na Ver 1 n 1 Z I' le gerek yarın ve g<'rekse gelecek 

\ l\rJ ~atı olduğunu bilctirmi~tlr. haftalardaki ecnebi temaslarına . ~:~~~~ e~;:::~~~~~~ın~n:a'._ Parl~, 1 - Belçika ve Fransa Gt:1'·ı-~RAT. PRİU'NUN AKIIlETt lfım değildir. Generalin esir edil - iştirak ettirilmemi organizatörler-

lsta11lıııt futbol ajanlığınclan: 
t-Ci-940 tarihinde yapılacak 

" it e;c b<l§vekll Cantilonun ya- Flandr'ında bulunan İngiliz \"e IU~~"t}Z MAL'ClX DEGtı...... diğine dair bir Alman menbaından den istiyorum ... 
,encıısi ile bir ı;örüşmcı.lc bu- Fran~ız kuvvetleri bir sf't"i dümdar Almanların esir aldıklarını iddia verilen haber ne teyit ne de tekzib Ali Ahmedin bu yerinde ve hak-

milli küme maçları. 
Şeref Starlı: 

tıti,ur. Mcbusnn meclisinde bir harcketile Almanları tutmuş, Jzcr el tikleri birinci Fransız ordusunun edilmektedir· lı talebinin organizatörler tara-
'- us, Almanya bU•-'"k el,.ill.,"'' nehri bovunca mevzilerini muhafa- kıımandanı general Priu daha şim- fından nazarı itibara alınacağını U-

Gençler Birliği - Ycfa saat 15, 
h:ıkr.ııı Ahmet Adem. Yan hakemle. 
ri: Selami Aka!, Fikret Kayral. "l;l " .r" " - .r Dt(mR CEPHEJ.ERDg r ı"'eu aleyhinde nutuklar söyle- za etmiş ve gerileme hareketini <li ölmez bir nam kazanmıştır. Bel- mit ederiz. 

\ r Diğer cephelerde pek mlihim bir o·~ r So ı F lhi d · ' böylcre çok muntazam ve yavaş çika ordusunun teslim olması üze- ıger tara tan L ma ı e c Muhafızgücü - Beşiktaş saat 17 
hakem Nuri nosut. Ynıı ha1'emlcri 
Samih Durnnsoy, lhs:ın Bayrı. 
2-{ı-940 tarihinde yaprlacak 

llıen k hadise yoktur. Fransız kıtaatı iki o· l D . k d' ._ tıU.k abincsinin fçUm:ıı esna- bir şekilde yapmıştır. rine vaziyet ümits!z bir cşkil al- ınar ıyı efı etme te ır. 
flnıct ı· •. gün devam eden harekat netice- n·· n· 1 k d . J il d e Romen iktısac ıyaunı !ki taraftan ve üçüncü tarafın mıatı. Fakat general yenilmez bir un ınar mm ar eşı sma e 
k ı ı r l"d l""h" t " sinde Abevil'in hemen civarında b' . tre !: n evka" e aa u ıye - da bir kısmından tazyik altında er sa ret ve azimle harekete geç - ıze müracaat ederek Fethinın de-

• r, ı:ı bir kararnnme im:r.a edil· aıc· . . h" bulunan noktalan istirdad etmiş - fisine au aekllde ce"ab ,·ermi<>tir .. 
, b bulunan müttefikler, ayni zaman. miştir. Ordus.unun b ıyesının ıç .., ,, • -. 

"'I! 1 lerdir. 
milli kiime maçları . 

Şeref stadı: 
~ lnglllz askeri ve 12 ~orveç da, hem ileriye, hem de yanlara r.ıı yiat V<'rmeden Dünkerke ge e- Fransız kuvvetleri Abevil §ehri-

,, • kl ufnk balık"I ka'""'ı l"in- ve hem arkaya doğru harbetmek- bilmesi g<'neralin teşkilatçı ve şef 
"' " .1·b .. nin varoşlarını geri almışlardır. 
,,,. aı:ık ltı"'ali nltınd~ bulunan Nor_ tedir. Ekseriyetle sıkı nizam hn- sıfat ile istisl)al meziyetlere malik S , 

1 
• li 

·-. 
0 

.. om da. ya nız mahallı ame ye-
, \·a~lrak n!mn.ll tsk""yada bir linde ve şiddetli surette piyadesi- olduğunu gelebilmP.si generalin teş 

1 , ,.. -,. erle kolaylıkln. defedilen küçlik '·,.a'ı tın~lıırdır. ni i!P.ri ııliren Almanlar. çok bil- klJatçı ve şef sıfatile istisnai me -
" Alman mnkabil taarruzları olmuş-" ""· edııen şimali Fransadaki yük zayiata duçar olmaktadır. ?.iyetlere maille olduğunu göster- t 
-~kı u~ ~ arının boşluğunu doldur- DÜXliERl\Tl~ \'AZ1YET ır.ekledir· 

~.,:e lnı;ııterede Cal eyaletin- General Priu ordusunun bÜ'-'Ük Argon'da oldukça şiddetli bir 
~ .• ,., DUnkerk, filonun müzahc>rcti saye_ .r t te · d ~ Al 1 
4:ıı "r oeakl:ın ıstlhsalinln taz.. b" - h k opçu a şın en .. onra. man arın "' ind tik ı bir •ckilde muka ır kısmı dag-lar atlmı ge"ere 
"' "'ll.aı için sert kararlar alm· 8 e m emme "' • = 'İ ileri sürdükleri müfrezeler geri 

, r) vemet etmektedir. Dünkerk müstahkem ordugahı ile püskürtülmüştür· 
~ Dünkerk bölgesindeki kıtaattan bir irtibatı temin etmiştir. 
lıa~dn itibaren Romanyadı. et krsmı tahliye edilmlıı bulunuyor. Ordunun mühim cüzütamlan Fransızlar bUtiln gece Ren nch-\... -·-..a~ Uç glin menedilmiştir. rinin ~a~,,- sahillerini ıı~·dmlatıcı fi. 
~ Tuğyanlar bcklcnllcn tesiri yap- Monts des Flandrcs hatmı geçe- .r 

Batan ingiliz 
gemileri 

mıştır. son ıaatıer zarfında binlerce r ek emniyete girmeğe muvaffak §eklerle mütemadi ve itinalı bir 
t 1 k t U U Uştur Su surette nezaret altında bulunöur-on su meme e e Y r m · - olmuşlardır. Mont Cassel'i işgal et-
yun derinliği 60 ııantlmetre ile iki mekte olan Almanlar, bu mevkie muşlardır. Almanlar mitralyözler 
metre arasındadır ve bütün bir böl· şiddetli hücumlar yapmağa devam vasıtasile bu fişekleri söndilrmeğe 
g 'lyi Alman piya.desile motörlU kıta- A"'ışmıalardır 

ederek ilk cüzütamlannı Mont de \t<U .. • !arma kapamaktadır. 
Sular 45 kilometre uzunluğunda Causse mevküne kadar ileri sür • NiŞAN ALAN FRA .. "\'SIZ 

mektedirler. AMİRALİ bir araz.iyi kaplamıştır. 
Fransarun şimalinde İngiliz _ Almanların tazyikine rağmen Flandres'deki İngiliz kuvayı se-

Priu ordusunun bir ikinci kısmı feriyesinin tahliyelerine yard:...::_t F.w:ansız kıtantınm tahliye ameliya- llDi 
dag-lık arazi mıntakasma gelmi .. ve eden Fransız deniz kuvvetleri ku -tx devam etmektedir· Tahliye edi- " , 
bu mıntakada kendi.alna bir geçit mandanı Amiral Abriole Lejyonı lenlerin miktarını bilclirmeğe mü- , 
aramag-a. "alıı.ımaktafur. Elan mü - ..donör ni~'lllmm "Grand croix" rüt-saade olmamakla beraber, bu " ~ #r» 

mıktarın çok yUksek olduğu bil- hin1 eüzütamlar ihtiva eden bu or- besi verilmiştir· 
dirilmektedir· dunun bakiyesi, biraz arkada mil- Diğer taraftan Hava.<ım asken 

Dünkerk müstahkem orduga.hı, cadeleye devam etmektedir· muharriri general Gamelin ve Co-
birkaç .kilometre imtidad eden ça.. Dümdar muharebeleri yapan kı- raf hakkında ecnebi memleketler
murlu sularla tamamen ihata edil- talarm arasında kalmış olan ge - de neşredilen uydurma. haberleri 
miş bir nevi kale man1.arasını al- neral Priu'nun akıbeti henüz ma- tekzib etmektedir· 
mış, buraya vasıl olmakta bulunan 
bütün yollar da kuvvetli surette 
tutulmuş bulunmaktadır· Taarru -
zun cenubu garbi yilzüne karşı ge
len Döniz sular altında kalan mın
takanın kenarlarında gelip dur
muştur. Şimali şarkt yüzünde Al
manlar müstahkem ordugahın mü
ıiafaa mevkilerine vA.sıl olmuştur. 

Müttefik kıtaat tur kanalının ya
klninde çarprımaktadrr. lfonts de 
Landr bölgesinde, DUnkerk'e varma
ğa çalışmakta olan Priu ordusunun 
bir kısmı, Napolyon muharebelerinin 
kla.slk manevra usullerine müracaat 
etmektedir: Murabba teşkil ederek rl· 
cet yilrUyUşU yapıyor. Fakat bu su
retle çarpı:ıan muharipler bir kaç a-

Fransız Tebliğleri 
''Şimalde, barekA.t, DUnkerk müstahkem orduı;Ahı etrafında, aynı 

§lddetle devam ediyor· 
Şimalde, kıtalarımtz DUnkerk f.'Ukametlndeki yUrUyUşlerfne devam et

mlşlerdlr. Bu kılaattan bir kısmı dUımanın gayretlerine rağmen donanma 
ve tayyarenin hlmayeıılnde vapurlara binmeye muvaffak olmu~tur. 

Somme ve Aisne üzerinde, her iki taraf, bazı mevzii piyade h~ 
rekatı yapmıştır. 

Aisne ile .Meuse arasında, oldukça ıılddetli topçu düellosu vukua 
gelmiştir. 

Meuse ile Moselle arasında, düşmanın bir baskın hareket! geri 
püskürtülmüştür. 

Gayrimüsn!t hava şartlarına rağmen, hava kuYvetlerimlz derin istik. 
fıt!larda bulunmu:,ılar ve bunun neticesi olarak bombardnnan tayyarelerimiz 
flmaı bölgesinde düşmanı hrrpalamı§ ve kıtaatımızm 13.§CSi !§inde teşr!klme
eal etmiıtir. 

laydan mürekkep değil, cephelf'ri CL Alman Tebliği 
hatıerbaaya varan on binlerce adam_ 

~ Führer'in umumi kararg?Jıı, 31 (A.A.) - Alman orduları 

~:::. •lan mUte~ekkll kütlelerden mürek. ba"ktımandanlıi!ının teblı' i!ı' ·. 
• ·~ !tep bulunuyor. Bu kıtaat müstahkem :ı ~ •• 
~S ·····:::..-::: .. ::::::=:-~ d glh a bunların başka mu Fransanın şimali şarkisinde bulu!1an Fransız kıtalarının bü· 

~ EK KALD 1 RI M 'da g ~:.r~be ı:s1~:~~~ne gönderilme.al 10.zı~ yük bir kısmı dağıtılmış veya esir edilmiştir. Buna mukabil bazı 
04~C .. ı;rteceklir. • yerlerde muhasara edilmiş olan müfrezeler mukavemet etmekte ·Q•, AK SINEMASI ~.~. DUnk~rk'de müttefik kıtaatın iaşe- ise de bu mukavemet yakın·la kırılacaktır. Diğer cihetten sahil bo ' UL El mebzulen temin edilmektedir. Bıra. yunda Furnes ile Legues arasında ve Dünkerk'in garbinde İngiliz 
~ NAZ s it ii kılıın sular ve toprnklar dnhillnde ordusunun bakiyesine karşı taarruza devam edilmektedir. Düşman .,,~ u an:: maklara kadar varan bahriyenin ağır k k 
'1,,_ ~'11öııı •. ·- :: tcpları, müessir bir surette bunları endini nevmidane müdafaa etme te ve silahsız bile olsa gemilere 
ı,,, ~ •ıı. na.ıı en g-uzel parça.•• . . azami mrktarda asker irkabına çalışmaktadır. Cassel etrafında mu-~ ~ :: ~~~e~~~~ 
~ ı rı1tll. llllıt TUrkçe ııözlü em-i} Almanlara yalnız hava kuvvetleri- hasara edilmiş olan İngiliz kuvvetleri şimale doğru Alman tazyi· 
~ "E :: nl istimal etmek kalıyor ki bunu da kinden kurtulma~a çalısmış iseler de bunlar geri püskürtülmüş ve ' ' Nı" ŞAFAK n ktsit bir surette istimal etml~ bulu. dağıtılmıştır. Artois ve Flandres'de bulunan Alman fırkaları şimdi 
•oıı_ ~ nuyorlar. Fakat bu hücumlar da ta. başka vazifelerde kullanılabileceklerdir. 

"&illa :: 1 biıtlle hava mUdataa nsıtaları, deniz Tayyarelerin faaliyeti dün havanın fenalığı yüzünden sekte· 
~ ~ra fllmlerlnlıı en =! kuvvetleri n Uslerine birkaç dakika· ye uğramıştır. Buna rağmen Dünkerk limanındaki tesisata yeni· 
ij ,., hey~nlı!'lı i lılc mesafede bulunan hava kuvvet.. den l.ıir hava taarruzu ı•apılmıştır. ' ALEK Pi !erile mukabele edilmektedir. Alman donanması Almanyanın eline geçen Holanda. Belçika Bu ıuretıe düşman tayyarelerine 

PEHL
.VAN DUnkerk üzerinde uçmak adeta. me. ve Fransa sahiIIerinin müdafaasile meşgUl olmuştur. Bir Alman 

1 nrdilmlş bulunmaktadır. Bu sayede motörü Belçika sahili önlindc bir dü~man kruvnzörlinü torpilliycrek 
~ /l(i D ınkerk'in müdafaası için IAznn ol- batrrmıştrr. 
~~ l'i.ik komik film mıyan kıtaat metodik bir ıurette tah- Evvelki gece İna'iliz tayyare1cri Almanyanın şimalinde gayri 

•: liaı•· 11·1e edilmektedir. askeri h edefleri bombardıman etmişlerse de rr:ü!ıim hasarat ika e· 
"on 15 duhuliye 10 · . · ·1 d d · ,. b el ı.· d'" · ~ k ' Denızdc, muhtelü tonaJ ar ana- ememişlerdir. Holsteın ın cenu un a u:r u~man avcı tayyaresı 

'~~~-uştur. • mütrnahi gemilerin emniyeti bil - düşürülmüştür. Fransanın c:imalinde 3 Fransız ve Norverte Sta· ..... ·:r. ... -......... .. ~ 3'" 

-··• ............. - ,;ik deniz ve hava kuvvetlerinin vanger önünde bir İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. lki Alman tay· 
-=---•raı•m1••1:~ lstimalile temin edilmektedir· yaresi kayıptır. 

~~U~l\.:hın • rı.mmın~•ı•~ BU AKŞAM-=--0-AN-IT-IB-A-RE_N ______ _ 

ı'_~-~~~~'da T E p E BAŞI ıaenecıı ıva B AH Ç ES i 
~4~1( önü! Yolu m Büyük bir G~ILA ti De açnOoyor 
~ c~CAatE-JOAN j s A F c y E 
'ş'AN~~·nun ~ 1 

~t l \~n ~~"~az~t; 1
1-· 18 kişiİfk"' ""bü'"yü"k" '""b'i~'".SAZ heyeti . 

'""f~d .. ıı ı ·-- •illımıın~m ~~~ın~•ın~·- AynCA: Zen&1Jı bir balet ve varyete numaralan. ınmıını ~~ınıımmlllllllll!llllll 

Süleymaniye spor klii· 
bünün bir kararı 

Süleunıaniue spor kliibü başkan. 
lıfi111dcın: 

J\liihiiıniiz atletizm. nok~, hisik_ 
!et şubelcrlnclr.ki faali) etini artır. 
m:ıra k:ırar vermiş ve hu k:ır:ırını 
yalnız klüp müntesiplerine değil 

mııhiline de lnydah kılmak istemiş_ 
tir. füı ıııiiıı:ıschelle kHilıiimüz csa. 
sen Iıüiün gençlere açık bulıınıın 

k:ıpılarını ş:ırlsız olnrnk açlı~ını 

bildirir. Mliracnallar her gün snııt 
1Ci dnn sonra yap~ı~ 

Mulı:ıfızgücü - Ycfa saat 15 ha
kem Şazi Tezcan, yan hakemleri 
Kcşct Sarman, Necdet Gezen. 

Gençler Birliği - Beşiktaş saat 
17 hakem, Tarık Ozercngin, yan 
hakemleri Bahnıtin Uuöz, Ziya Ku
yunıhı. 

Fiyatlar: Tribün 50, duhuliye 25 
kuruştur. 

GALATASARAY - ŞİŞI.t 
Yarın sabah Taksim stadmda 

Galatasaray - Şişli klüblerlnin 1, 2 
ve 3 üncil taknnlnrı arasında hu~ 
su.si mahiyette futbol müsabıı.ka.
ları yapılacaktır. 

~ugün 
,. SARAY Haftan.nen güzel programı• 

S
. d 2 büyük Film birden ~ 
ınemasın a ~, 

1 - Ruth Hussey vc:ıJ 2 - Robert Dunat ve~~ 
Paul Kelly tarafından, • Rosalind Russel L~ 

KiN · ı AŞK ve HATA 
ı fllmlndo 

Bug1ln saat 1 ve 2 4e t.enz!Wlı matineler. • 1 
liı~i'lı7ıillIDrl•u~JilllRlffiHlll-[ml.Jl 1 w~~iM~~ııı;-ıııı1fil!IM 

,._Bugün T~~~ •. ~Lnemasındam' 
1 - Deıtnna Durbln'in 91'. büyUk muvaf!akfyet1 

~ 

iLK UYANIŞ 
- IK A iN QJJ ~ KlUJVV/~TI 

(Fnı.nııızca ııö:ılll) tst.a.nbuldıı. llk dcfıı. 
Yaz fiyatları 1~ • 20 - 80 Loca 100 • 150 

1 ~]~•mınrn . 
~ııını~ BUGUN As Ri sineınada m~ 

2 büyük Fransızca sözlü film birden 

~ · N~~~-~~~A~~c~cu~ viı~~~~Kltf M~ 
l1!!11111Rlliallllilinıımıım~nı !li]l~ı~aııı·ıı '1 "1'

11

!111111 m ~~"ılllll 

ıı MELEK sineması BUGüN~• 
NEŞELi · ZEVKLt GÜZEL ve iNCE 

Bir Fnınsrz tllml takdim l'<le<".cktlr. 

ROLAND TOUTAlt' • DALIO - GASTON MOD.OT 
-= NORA GREGOR • PAULETTE DUBOIT 
~· tarafından Fevkalade bir taı z .:a yaratılan 

1Kocası ve Aşıkı 
!;'i1: filmiıulc 

u Ayrıca: M E T R O J U R N A L 
'mı ımr~m:m~ Ilu~iin saat l \ e 2.30 da J 
'1 nmmııııııııooııııııı1m!l!llmı~ıımı~m~ın ı~~ınınımmımı~ııııım111t1ırı,:~ r.mnı ıı J rnı~ı~ • 

i Bugün S CM ER Sinemasında 

i Her lkio;l )Pili ve gôriilml'ml' filmler den müre.kkPp proı;-ramı gö
0

rünliz.. 
UJCTlEN BARROUX'un A Beşeri~ eti kurtarmak itin lka cdl· 

BETl'Y STOKF'Jl:f,D - ' !Pn dna) et ... 

1 Lt~ETl'E LA~Y1X Bakir orm:ında geçen bUyUk blr 
ile beraber ;:rarathldan mnalklll mattrıı. Te &erı;117.eşt clnunı. 

~ '\Te !ftlrlnh ; • • 

ı NEŞ' Eli SAHA 'Doktorun cınayelı 
1 Kltaralar"• Serenadlar." bpaıı- ~~~.,~~ 
~ yolt'.& prl.alarla dolu ne-ıe ve mu_ ve aynca F.KLEn .JUR.~AL 
~ ~iki •)pPret filmi. W ,~ IEiil Bo~ .... J ,,.,, uo da tıomrJJWJ ma.ttneler. ~mı-• 
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Bir Belçika kolordusu 
krala itaat etmedi 

Dun toplanan par;amento kralln 
hal'ini ittifak~a tasvip etti 

Harp vaziyeti Ekspre~ 
sef erlerı 
Bu akşamdan 
itibaren tekrar Paris, 1 - Belçika parlamen-/ titak eden kıtaatın mikdan şim· 

tosu dün Fransada Limoj şeh. diye kadar tesbit edilememiştir. 
r!:ı•lc beledıye dairesinde top· Liyej bölgesinde bulunan kı
l::ınmıştır. Bş.şvekil, mebusan ve taata kumanda eden geneıal 
fı.ynn reisleri nutuklar söylemig. Oekrahenin idaresindeki ordu. 
le?', parlamento müteakiben hii- nun Leopolda itaat etmey~rel. 
kümetin 1\ararını ittifakla tas- Fransız generali BlanşarJın ı·m 
vip ctmi~tir. Bu kararda Be!çi. ri altına girdiği bildirilmektedir. 
k:ı kralının hilkümcjarlık etle- Diğer 6 veyahud 7 müfreze i-
meyeceği bildirilmektedir. le hava kuvvetlerine mensuh 

Bel~ika. kralı Leapold Fransa bazı unsurlar da muharebeye de 
tarafından neşrolunan bir ka- vam etnıi§lerdir. 
rarname ile lejlon donör nişanı. Diğer taraftan Belçika milli 
ru hamil olanlar listesinden çı- ı müdafaa nazırı general Döniz i
karılmıştır. ki ay zarfında muharebeye !ma
TESLl M OLMAYAN BELCIKA de bir orduya mft.lilc ola.cağım 

ASKERLERi iimid eylemektedir. 
Selahiyettar bir Belçika men· Ta~riben 1.700,000 B~Içikııh 

bamdan resmen bildirildiğine mülteci ile BelÇikrı.daki otomobil 
göre, Flandrlerde Belçika kıtaa leril'\ qqrtte Uçü llalcn Fransada 
tı çarpışmaktadır. Harek5.ta iş~ bulunmal\t.aclır. 

Otobüscüler grev yapamaz_lar 
Şehrlmlıdeld otobUs aalılplul, ~ 

dek ak.um ve benzin fi)'\\Uannın 
l"!balıJanma.aı ~Unden blr müd
d~~ zara!' e\UkleriBi 11,\cUa et
mekte ve bilet haaılatmdan bele41_ye· 
ı:ıJn al~ yüzde 10 :resmin kaldlrıl
ma.smı istemektedirler. Belediyedeki 
n.alr.ll,.. ~an komlşyonu bu 1§1 
MU~ck Uzeredfr. 

DOn otobllaçWerden Rıfat .Kantarcı 
olbl vl. Kara JUUm.oğlu, muhtcllf 
hatlarda ı,.uyen otobl18lerden ı 7 alnl 
taıatr etUrecekleri iddtaılle seferden 
~erek pl!kalarmr emniyot alt~ı 
fUbe (ııeyrlsefer) müdtirlüğilne iade 
etml§lerdir. 

Bu vaıl~ emntyet mtldUrlüğUDUn 
nv.arı dikkatini celbetmif ve alAkadar 
otQbüsc;:Uleri ~fırt.arak kendileriiı.. 
den izahat ~tır. 

Ccrok Rıfat Ka.ntarcıoğlu, gerek 
Kara Eftimoğlu, bu otobüalerde esas· 
lı bir tatnıre ihtlyaQ olınuı dolaymlle 
iti tmcdiklcrint, acnellk muayenenin 
~<tın şmast ııclxt,ıUe bunları nokta.n
larmı tamıımlamo.dan muayeneye 
ee• ketmek ve Iskartaya ~kıırtmak 
atem dtklerlnl blldlrtnlJlerdir, 

Bu ltade Uzerlne, otobtısçUlere !ate· 
dfklcrl tamir mu.ıı.adQI yerllmi§, 
J,Mama.fih ihtiyatı bir tedblr olarak. 

ı.1rden evvel aeyr~ fen me-
:ırlıırma. bu otobüalerln muayene.si 

l n emir verilmiştir. Bug11n muayene 
tk e~leııek otob~Ulerin iddia 
etU.ldorl gibi ııeferden çekllen ctobUa· 
lcrln esa.sll ve UZUD bir tanıirQ girme• 
teri.ne J~ o).ıp ~.t\ •tt ı· 
d.Ueccktlr. Emniyet mUdUr1Uğ1.l.nU:ı, 
otobUsçUlerln hattı hareketi blr grev 
t~cbbU.sU mahl~t.üıde telUQtl et~1-
atııe vo kendllerlne bu yolda ihtarda 
b\llımduğuna dair neşnyat tekzip e· 
dilmektedir. 

Ortada J'ecnl lzine Jstbı.t.d etmeden 
lften çekll:lıııJf bir tek otobUs bile yok 
t1ıt ve olamaz, denlllyor. Çünkü bö~ 
le bir vaziyette de.thal loap eden lal.· 
aımı tedbirler al~ •)'tlt -.ına:n. 
da ,ehrln otobUs ııervial~ aua
muma :ıneyd&D ve~~ektir. 

laten mevcut otabtWer Uıtl~ı 
yr;ıııamaktadır. Taınlre alman oto· 
'bQalerin beşi Sirkeci • Balmk&y, ild· 
ait lıtaçka • Beyuıt, be§l Mecidiye· 
~ • Çarfamba, ~ d6 CUıang1r • 
Dllt'tlelcapı haUarmdaydı. Bunl&rd.an 
.,_ Ma~a - Be~t hattm~ Ud 
ô\obtıa de bozukluğu ııebeb!lı yeniden 

kaldırılmıştır. Bu hatlarda bir Bikıntı 
olunsa ültor hall\\rd:ın et.QbUa alıpıı
rak ihtiyaç temin edilecektir. 

Diğer taraftan dolmuş" otoma\lillc. 
rme blnen hall~lan, evve\ce tç,şplt e• 
dijmlf ücretlerden ~§ kuru ('1ılD. 
aluıdığı hususunda. qa §lkl\yçtler V;\r
dlt'. 

Belediye ve emniyet mtıdürllllffi 

bunları tetkik etmektedir. Tarifelerin 
aynen tatbik ettil'llmesı içla sıkı ted.. 
birler alınacaktır. 

Dolmup otomcıbll tarifelerinin ta• 
dlll yolundaki teıe\ıbUsler de tJu:Un. 
lerde bir neticeye bağlan:tcaktır. 

Ş:ıyet otomobUoUeria Jat~lklerl 

\labule şayan görUlmezse dolmu 
atsteml lqıJdırılac:ıktır. Dolmt!fa oto. 
moblllerin lıir Takli!m - Ji1t!'ıbıönU ııer 
visinde 76...80 lcuru, alındı~. hıılbttltl 
ta.k.sinln 62 kuru§ yazdığl da blldlrU
mektedir. 

Belçikadan iki 
talebemiz daha 

geldi 
8t1ınubank beaabma Belçlkada tal\. 

sillerlni yap.w,akta lkeu l,gaı e~ 
wıda Fnul•ya r~meitct muv~ak 
<:il~ ta.k~lırimlıden mUhendis Ce· 
mal tnuaııd ve Suad Yasa buıllnku 
konvansiyonel tre,n,l!e gelmı,ıerdlr. 

BUDiarıs birlikte yola çtkanlardtıA 

Nlzaınettiıı ve Aclııan ı.rııanodan ay
nldıklarmdan yarm gelecek grupla 
dö~meleri bekleniyor. 
Fnuısaya kaçmafa muYn!f:ık ola., 

n;uyan bir kısmı talebemiz hakkında 
blçblr malOmat almamaını,ur. 

3 kilo esrarla bir 

kaçakçı yakalandı 

btanbuldan tzmlre esrar kaçakçılı
fı yapa.n Yqar adında blrl evvelki 
rece Baııdınna treni ile tstanbulclaıı 
hımll'e ~derken Basmahane istasyo. 
nunda. elindeki Uç kilo esrarla beraber 
yakalan~ n tevki! edllJn13tlr. 

........................................ 
Kızılay Cemiyetinden : 

Çadır tamircisi aranıyor 
Alakadarlnnn her gÜn ıaat 9 • 10 arasmda Yeni Postane 

cinnnda Kızılay hanında satı§ depoıa direktörlüğüne yet'!lerin. 

ddı:i enakile birlikte müra<aatları ilan olunur. 

(Baştarafa 1 incide) 
yisi 140 binden fazladır. Bunla
rın hepai lngiltereye naklolun
muşladır. Tedricen gelmekte o. 
lan diğer kuvvetler ise sevkiyat i 
çın sıra beklemektedirler. 

Şimal mıntakasında bulunaıı 
müttefik kuvvetlerin yekunu 
270 bin kişi tahmin tıdildiğin~ 
göre bu kuvetlerin yarısından 
fazlası Ingiltereye sevkolunmuş 
demektir. 

Tahliye ve irkap ameliyesinin 
pazar akşamı veya paz:u lesi gü
nUne k~diır ikmal olunacağı tah· 
min edilmektedir. 

Müttefik kuv~tlcr tarafındru 
Dünkerke kadar açılmış olan ko. 
ridorun takriben 50 kilom >re u-

T:unluğunda. ve 20 kilometre ge
nişliğinde olduğu nnlaşılmakta.. 
dır. 
Bombardımanlar nf!tice inde 

Dünkerk şehri tam bir harabe ha 
iini almıştır. Her taraftan alev 
ı"e duman sütunl:ın yükc~lmek
todir. 

DüDkerkin civannrla bu ordu. 
gahı himaye eden tuğyan sahası 
cnişlctilmi ,tir. Suların seviyesi. 
·irhlı kuvetlerin gcı;mesine ma
nidir. l n ili.z~l<'ra'llsız kuvvetleri· 
b kral Leopoldun ~mrinc rağ
rr.en teslim o!mn.y:m b:ızı Belçi
ka lutularuım m\ıknvemeti ya}. 
"lı ;r. ~anlı olmakla 1mlmam:ıkta, 
falmt harbin neticc.,i Uıerlndc 
mUoair olacnk mnhiyettedir.Zırh 

r 
(Bnttaraft 1 incide} ı Veysand, $om cepheşhıdeld ltı

cino ı:azetesine Romıı.dnn bildlrU- tnatı tnlcv.lyn Cltmek isin lt.nlyn ve 
diı:'ne ı:öre, polit~ mah~file na - Libya hudıtthıın1 ho.:ıltamıyac:ağı 
uran gelece" eah Q'tinil bUyük nı.ı- ı;tbi Fl~t\tlres <:cphcs!rıde kaybed!l
zırlar m~li~ ):fusolinbtin riyaııe:U mi~ olan ve I<'!'ıln•:z ordusunun c.n 
altııı~a tonla.nanı.le, beyneltl\i\ol dı.l i~ i tırktı.larını te~ktl eden kuvyet
rum ve İtalyanın alacağı vatl}· t lerfn yerine lkame etmek Uzel'() 
hakkında Duçe-l'lin ) ııiıneaüı ht>Yll - buralardan !l.'~kıu· ıtrazına da muk
natı ııureti mt\h,1111şada teLl\\lt ed~ led!r dc«ıtdlr· 
oelfUr· llom&dA dol n 6Yİf\lnra Frımsava f;IJndcmi3 oldusu he-
11i.!ra bu ın~r t n bir ıı~tl hıı.l k1\• yeti seferfyet!inl k~ betmiş ve ~en-
r~ cij(aeakt.ıl'· di memlekeUntp Jstltaya uğrı:wıam. 

tN'GtLtz GAZETEL'l~ıttXE tchllkes:ne mnruz bu?un~n lnS'f lte-
GO fS re.re ~elince, o da Mısır~ IfillsUn ve 

lru:ili~ gş.z tdari d !t&ly~m bu Sudanda tah~şut et.ID~ olan aa .., 
g\lnlerd hlr uor "' rrnu ll\\\l\... kerlerl.rıi G'erl alaınJYn<:tığı ı:-tbl d.c
temel olduı';runu yc.uyorl 1'· 'l.'şymt nlz kuvvetlerirıin tevzi{ ir,lnoe de 
gtı.«t~ai "bUtün Eti nıet.l~r h rbe t:uUlfıt xapama2· :UUtUn bunl:•.r, tın
Il\~l~lcliği.ni Mtnb·or,. d mele:- klkt Alman - ltalyan tcsanU(IU -
tootı-. Deyli Ue.mld r:~~ tc5!. Al .. nUn Jlk manalı vtıkıal!\rıı:lır· ltııl
mJ!IDıın.ın 110.ly~yı bir n ~\"\' l ~11nm A v.rupa }\uvvetıcrl ~erçeve -
hl'rbe çirm ğe teııvUt ~\tiğW~ lt \.. sinde ve htlrbl11 mulmddel'1!h ct:ı.hl
l n .mut illof'Ü'Jn t.t'!lirlnjıı, g\\n "" Unc s:iren rolU, hnrt> meydıuı.r ha.
den güne azııldıi:"lDI ~M utıadır· r!cfndc Akdenf2de bu bir milyon 

NtlMAı·ışı.ıq\ U~ yüz biu k~lni.u ve mühim Fran-
Dün tt.nlyıı.uuı. l.\tgMo . ehrinde sız - lngUfz deniz kuwetterln.ln d

müttefiklcr aleylti.Tıdfl nilmay~ler tıl btr halde Jmlması He kendini 
~ı.wılmy,tıt"· Nilmşyl~çi~t İtalya- göstermektedir.'' 
nın~ A}mş.nyanın .}'anında lınrbQ İ PAN 'A DA SF;St •t 
çiıın~~l Jştc~lerdlr· ÇJKARll \( A ' Ş~ .. ADI 

1JlTI.W.L1~ l\lt}f,AKAT ı'ılnclrid, ~1 (A· A·) -.-- ?rfııhuef 
Alrru.uıyndııkl ttalyM tlçl.sl <.tul\ A2nnr, Fula.n;tln or&atıı ol(ln .Arrı .. 

u.mumf kara.rg~ta Hltlerrc u~un ba ga7;eteAfniJe nc~rc'ttfgi bir yn
mUddet ~llrU§nlU;.ıtUr· MUUika.tt.n zıda diyqr k.l: 
.A.JınM harl<:lye ua.zın da. bqlun-. "İ!lpruıyn. Cel>E.'lütt"rığı istiyor. 
mu~tur. tngillzlcr. bJr ticaret anlll.§ması 

Diğer taraftan Alman Nopa- akd ve bi.rk:ıç rrJiyon hıgillı lira~ 
ganda. nazın Doktor Göbels alel!- sr bors vermekle ar:ımrzda her şe-
cele Hitlerin yanma ç:ığmlnı.ıştıı:· yin halledildiğini sanıyorlar. 

l'tlÜZAl{ERELEll ırnsH.nt İl"~ya çok daha fazlasını, Ce-
l talya ge~n hafta prensip lh - bclUttarığ\ i Uyor. 

barile kabul etmiş olma.cıma. ra~ - Ccbelüttarık morindo İspanyol 
mea 28 mayısta ticari kontrcl aı!- bayl'Oğmdan ba3ka b:r baymJı: dal
ta.,mMı müzakerelerini inkıt&a uğ- gnlanm:ı.mıı.h<hr· 
ratmtştıJ'· CıN>efüttnnk l akkmdııki bu lti-

1TALYANl!\l AL."'WA.L'\l'.ı.\YA iM~ b r>ünkü luu-tıi istis 
HARBSlZ YARDL'ıt mnr ederek ortn);'a ~ürülmllş ola -

Roma, Sl (A· A.) - Stcl'ani a· ına.dm ı:ibi İngilttrtnin rateden 
jan.smdan: uuyc.1uğıı bomba ecslerll ® biç • 

Gl<>rn&le d'İtalia gazetesi mü- bir alaka..,ı ): · tur. 1ngiltol'c bize 
dUrti, Marn mucizesinin bugün te- ait olduğunu ken · · in d~ bildiği 
ken'\lr etmemekte olduğunu yu- bir te.1i ele alt bir hnrt\latle iade 
maktadır· "ÇUnkU Veygand, Jofr ~~ek midir? 
gibi İtalyan hududundaki J'ranaxz iSPANYADA 
kuvvetlerine istinat edemez. Madrid, 81 (A· A.) - İsf)!Ul.;'a 

İtalyanın hattı hareketi, mlltte- harb.l.ye nazırı general Va1era. is
filtlerin ve bilhassa Fransızlarm tirdad edilen mıntal;.:;:.'nrdak.i 36-37 
blr mllyon Uç yüz bin k!şJlik bir smıflarma meneub. y::ı.ni, '':ı.ktiyle 
kuvvetinin İtalyan hududunda ve cumhuriyetçi ordu saflarmd:ı c:a -
Akdeııizde muattal bir halde kal- hşmış gençlerin silah altma alın -
ma.'31 mana.cıını tazammun etmekte- mMI hakkındaki emirnameyi lm-
dir· zalam~tır . 

Harp yakmda ingiltereye geçecek 
(Baıtarafı 1 incide) 

ya ~alışması muhtemeldir. Bu. gene
rallerin kanaaUne göre, Alman zırhlı 
'cuvvctıerlnl bozmak için mUtte!lklerfn 
bu kollara kıırııı zırhlı lutalarla ha. 
reket etmesi lAzımdır. Bu maksatla 
Franııız sanayii gittikçe artan bir 
tempo ile tank ve zırhlı araba. yetiT 
tirecektır. 

100 toııluk 1000 tank ile 30 llA. 50 
tonluk 3000 ve 10 llı\ 20 tonluk 6000 
tanka ihtiyaç olaca~ı tahmin edilebl
llr. Ordunun hem mUdafaada. hPm de 

rm yüzde kırkını kaybetmiştir. Mars· 
'ıallin bu hatta tali komitedeki beya
natını dlnllyen kongre azası bu ka. 
ılar mühim za>1ııttan sonra Almanla· 
rın motörlU vasıtalar bakımından 

UstUnlüklerlni muhafaza edeıniyeeeğl 
'<ana.atine varm~lar<br. 

ALMlA.."'iYADA Ntl)Ll. \"lŞLER 
Londn, Sl (A.A.) - Fransa.nm 

~--~ıfl'~-.--llıd-!A~llııııl-lll~~--~119ıı1RıfibıllJl!tfi!. .. bir taarruza geçmek için kullanabile· 
eeğl bu kuvvetlerle, yeni Fransız ge-

şimalinde yaralanmıı olan asker vo 
~bita.nı taşımakta olan kafileler mik 
tarının glttikc;:e çoğalarak muhtelif' 
Almım ı.ilAyetlerlne gelrneltte olduğu, 

oltarat tnemlekctıerden alman haber. 
!erden anlaşılmaktadll'. 

Lisesi Eoğaziçi 

Müdürlüğünden: 
tktaet den blrlncl ve UtlDcl amıttann A 8k ert kamplan 1 11:\dranda ,. 
ve ~Uncu mıhn l Temuzda 1ıın,Jıyacaktır. Kal!Opla alAkah ıatebe 

leri.n bu ta.rlll~o mekiep'° blılıı........ıan. 

nelkurmayı kendisirJ Almanyaya gi 
rctııecek ve mUlcemmel Fransız plya· 
d~ \'C topçusuna yolu aç:ıbilccek vazi· 
yette hissedecektir.,. 

HARI' TAut DöNEOER 
\~lngton, Sl (,\,,\.) - Amerika 

ordusu erı.~nıharbiye reisi gen~rr.l 
Marsha.llin lmnaatinc göre Almo.ny:ı 
M:.:ınş limanlarına d<>ğru yapnğı taz· 
\1k esnasında orılu..'"Un1a mUhlm mik· 
t.arda mevcut olan mo~rtil vıı.sı:tala.. 

Bu yaralı n:\kllyatı glzU olarak 
yapılmakta ~ yııralılarm yerıe,urıı· 

ıllkleri mahallerden de alll'lerl haber
dar edilmemektedir. Viyanada oteller 
askert hastaneye kaltıodilm"tlr. 

SUdet memleketlerinde nUmaylşler 
yapıldığı ve birçok beyannamelerin 
dağıtıldığı ıöylenmektOOir. İçinde 
ağlıyan kadmlıı.r dolu bir rnl'zarlıkla 
Hitıerln resmini ta;ryruı resimler de 
dağıtılmaktadır. 

lı ve motörlü Alman kuvvetleri· 
nin zayiatı, pek mühimdir. Fa:ı: 
la olarak Almanlann insanca z:ı 
yiatı pek müthiştir. Bizzat Al
manlar kendi zayiatlarının 500 
bin ölil ve varalı Ôlarak kabul e
diyorlar. Alınanların 2300 tayya 
resi islmt ve tahrip edilmi§tir . 
Bir çok Alman tayyare moıan başlıyor 
mürettebatlarının yarıınnı kay. rııııı# 
bctmi~lerclir. Almanya bu zayi- Blrlm; gtlıldenberl kaldl ~ 
at yüzünden §imdi tayyare mü. Lan Avruf)a 11emplo~ _ek9I'n ):J 
rcttebatını nisbcten acemi genr.- rerlerine bugünden ıtiba~., • 
!erden teşkil etmeğe mecbur ka. dın lxıglıı.nflc:ektlr. .Alalea ısıll' 
lıyor. Müttefik pilotlar maharl't metler aı-aısmdaki tcıns.aıat 
ve cesaret itibariyle Almanlara pct netice vermiııill"· ıoıı t 
pek faiktir. Yalnız tayyare ade· nu gece 11aat anda 8tn1P ~ 
di tcfevvuku Almanlardadır. Pl'e!5l Sirkedden Avrupa)>a 

Flandr oephosinden Londraya ket cdeee.lttlr· bil 
dönen yaralı bir asker vaziy<ıti Setrıplon bundan ısonr:ı ~til" 
,.öyle hulAsa etmi,tir. l.ııvic;~ye Kadar gidip ıcl tJ1' !~ 

- Alman tayyareleri her yer- Mnnma!ih yata.lclı vaf~11ıeı·· 
dn mevcuttur. Blı.imkiler de mU resi Fr~dald cWtiU ~ •' 
kemmel I~ görüyorlar. Fak&t a.. •k~proa " ""TTI(la irtibat ••~ 
dedleri artırılmak J!zımdır. clflmcı!i dola)'teil& Londre~~' 

Somda vaziyet nıilsaid bir . e~ ...fdecek yoleul:ıra bilet "Vt 

ldlde inkişaf ediyor. Ende Retel dir. ~ ~ 
mıntakasında Almanların mü- Avrupadan de. ebP uıı~ • 
him bir kuvvetle yapmak iıste. teııi cf,lnllnden iti~ren_ ın / 
diği baskın te;,ebbüsü topçu ate- man gel~eğl bild!rlll)'O~k 'l'l 
şi ile durdurulmu§tur. Fransız T b 1 b r.8 
topçu ate~i Alman hatlarını biç. a anca 1 ly 
mi~tlr. Yulqm Argonda topçu 

1 
rı 

dUellosu olmuştur. Majino hat. eroı·n satıcı a. 
tında eUktinet ''ardır. 
tNntı.'l:~R~n: YASıL or.A~ Eroinl~r biri~ıdı 

A~Klı;ıtf,ER ksı •~.rJ' 
ı.ondra, ı - Şimaır FNJn!!a ve midesinden çı ~tfll:~ 

B l~lkndan tahliye olunan İngiliz Unk.o.i"3llmdıı. ara1>acıtıtr lP'p_ 
\'e F'nınsu; ukerleri. tngiltcreye da. 1abıka" Kell'\alin, lbr~ıt f' 
\'asıl olmaktadırlar. Dun!ardnn bin- biri.sile eroin sattırdığı t~r1'f0 ~ 
ı ı dU Lo mı, ''e tt>nll:üm erolıı. 83 c~t 
erces n ndı:a.dan gc-çroişlor • kılaınnııJ, !akat şattığl . .MI 

dü" Birçok a:ıkcı·l~r İngiliz ad( ri hepsini yutmu~tu1'. . • .u~ııı-
ku\'veUerinin J.lm:ınlara bire bc.ş Bunun ur.erine :ae~ıı.ı .ll""'yt1''#f 
ni.spet.ind aayiat \'Ct'<ÜAdiğlni \'<l kaldmllU\ lbrıı.hlınin midesi ,ıtd'ı;; ı!f 
her l'frde hıırb faUdy tini ı;iist r. ca er\llnler d1Pfı ı:ık~tıı'~ ft <t 
d'W1i 8Ö.)'lt.mE'k.teclirle.r· "All:ıh as- Kcmlllln do ••'inl :-t'BIJI ts""""r: 
kaııı hl%C daha tok ta,yyaro ~eri - miktar erotnle 1\<i toplU ~ p 
niz" sözleri herkeflin a8zında do- kullanılması memnu J\l'l te 
larımnlltadır. muşlardır. Sutlulu adliYf~ 

1ngiltere.]<e çıkanbın tı'rans~ _ e_d_ıı_mı:..şl_er_di_r_. ____ _ 

1ngilir. kıtnatmm kuvv~ m.a.nc\'l).'C- PO LJ S T E: 
8i \'e haleti ruhtyes! mllkcmm leli?' 
Bu kıtut arasında Belçikalı suba.}" # 1 

\ 14' erler do ve.ttür. Burib.r kralın Bir çocuk balk~. ..J. 
-d mana tetilill\ olm:ı..k i'.in .. ~, du'' ··p "]d'1 ııt""w. 
gı emd hayret! kar§ıladtklarıw !U O ~ of-' 

Eminönllnde Hacıkadııt .~~J 
bildirmişleı:<lli· Beykoz aolcak 12 nuırıııral' Ç" ttJI 

Auerlonn birçoğu çok yorgun r:an uuzatterin ı yaşuıdaıd ~~ 
bulunuyordu. Bunlar tronlere )."t'l'• .Muamml'?' 0\1n ıı metre "!1t0t· .;t 
leşlr ~ rleşmeoz uyumağa başla- tare.cumd3.n a'6ğı d~u·~f 
mı;ılardır~ Askerlerin ~ğu g• - I! d&ft ağn' sur•tte yareıaııJD ~ 
çlrdikl ri mUthlş g-Oııloıin hatıra. s:hht tmdat otomob!ııyl• tlt· 
la.mu yadetmifler n ark& arkaya kıtldmhr en Yolda ölın.uft eleJ1' 
gördilklcri ha.va bomba.rdnna.r.tan Bir Alman casıı&ll 1 

ha.kkmda ta.fsilAt vormişlerdk· Fn- d'Id' et•' 
l:at hatırahrm on fteii, .Alıruuı e ı ı ~cll'1 O' 
tayynrele?Uln muhacirleri 1:t\ hıı:ı-.. P:ulı. l - BelçJ.kals. xıi ~p 
lahanele.ri bom rdunaıı etmeleri rasuıa karı§llrıı.k nıınsa)'l) ~...-' 
t ~I etmektedir. lan Alman casusu sıJbılC fı.•(<•;' 

Zorlukların \' tohlikt-~b ht:r mi~Ur. Son zamanıardl' o?Jllııl ~ 
!aıü daha zivade aı1.maktııı. olma.'lt- kabine buhranına eeı>eb ~ ... ~ ":ti 

• . . Bıüksol aka&:ıubi azat~~~ 
mı. rağmen !n~hz eof'er kıtıılan - Ma 00 Fro.ııaada tt.,.U ~"...J 
nm bürUk kısmının ihraç edilecc~ Ma~te: umumt harpte "'-1:0 ~ 
tltnlt olunmaktadır· mUnasebeU yt.lzilndett ff'!'. e 'I 

Dıı kütle halinde tahliye. mütte- ınah!mm olmu~tu. :Ma~r" 
Hk donantnala.rla. lı.ssa kuvvetleri- bJr milyon altm frank !#1...-

oln göıılerdildori c.e&urane melıa - sadero edllmi:ıtlr. ı1 

r~t. bir de mütteiik krtalarm göe- y d k S bayi• 
t~rdiklerl silk.unet Ye inzıbo.t say~ • e e U . 
~indo ba...~nıan ~ok mua=am biT davet '1P1",.-·ı 
ıştir· Eminönü Yerli Aa. şu 11 ~~ 

Gelenlerin söylediklerine g0re A~$tda künyeleri ~ ~ 
Dtinkf'."rk plajl:ın k&rmca gibi kay- bayların kısa bir za __ ıd~ 
namaltt:ıdrr· Bu kalabalığa rağmen ınUracaaUan. ası V-> I 
evvelki gün 50 Alman tayyaresi • Mehmet Nly& of. N~ ol~ 
tarafından bir bombardıman yn.pıl- Kıı.sta.nıonu (323/94 ~ e.ıı ~~ l 
mış ve bu bombardonıı.nda yalnız A.vans, Yedek P. a.a ':, <'1,....~y 
ır ışı o mu~, ...._ e yara- d k P tetm AbdUu-b. k" · ··ı ·· bir trı .. ı d Sllleynıa.n (Ankara S% _,. ~{ 

lanınI§tır. Bununla beraber timdi 3~3) l,7676) e~edek p. "'"° ~ 
Alman topçusu Dünkerk eivamıı oğ. Kunn .KerkUk 30S> ~ 'I. 
bombardunana b&§ladığı için tehli- Yedek P. Teğmen Abınet 1;,.ıl 
lı:e artmaktadır. (!atanbul 326) ·(4390~). ol· ıı f. 

(Harbe dair diğer tetgrıı.flar vcrte Yzb. Mehmet gıtı' ciı'j'~ 
3 üncü savfamızdadır.) HUtlnet ct.tanbul -~~ol· ~"J 

Albn fiyatları 
Dün akşam Ur.eri 23,25 lirada ka.. 

panan altm piyuaırı bu ab&b 23,50 
lirada açılmıştır. 
23.~ liraya kad~r muamele oımuo· 

tur. Fakat if pek a.zdn'. Bu fty&ta 
da.ha zlyade satıcı vardır. 

dek güverte Yzb. ~ 1e6 c"J 
Kıray (İlt. 305) (116~e'rıcSlS' ı11 
Teğmen Ali Rıza ol· , :.1' 'J 
bul 319) (3783'), 'f ol·~'~ 
Teğmen İbrahlm S&Jll1 ede1' />'! 
tanbul 8M) (3907'1). 'f >Jl (~~~ 
retuıeıı SaUh ot. !ıfeb· ~tf s':. I. 
S22) (39601), YedeJı: 1~) ( 1. t 
~bdülkadlr (,t,tanbUl ~ 7J 

Satılık Apartlman Yedek 7. sınıf ttl.fel<Çl 1>• 1 (~ 
(İatanbul 305) (StV4 ~~_,.o YJ 
a.atetmen Mehmet ol· 'J'Ot" 1. 

aranıyor ra 325) (483150), yad~~) 
Takılın. Beyoğlu. Tarlabqı. Toı· Cemal oc. :tııao ...,tt'j;1 

kop:ıran, Harbiye, Maçka, Ş~l:t Sl'mt.. (326-8), Yedek To~ ~}. 
ıerlnde Ud Ye)'& Uç katlı öçer cMSr- rahim of. omıan '!'~ 
der odalı tesisatı tam bir apartmıu 316) (24123), Yede~;cıc "1 
aranıyor. Ana caddede veya ana Mehmet oğ. Htıaeyln taf9 ol· '1'f 
caddeye yakm olmalıdır. Satılık malt Yedek tabtb Yzb. >fU' (1)5S•1'..ıt 
olanların lst.obul Postanesi :Poata l Nazmi (Sellnik sıo> t O:· '6" 
kutusu 214 M . F. adresine ve son ft· Tabii:> Teğmen şevl<~stısf>• 
yatl&rmı lllratle bUdlrmelerl. met (btanhl 318) '-

MAZON MEYV A TUZU lnkibaz, 
barsak 

ha Zlffi$1Zlık, mide bulantı ve bozukldÖ~I 
t mb llıüinde, mide ekşilik ve vanmaıar ' 

Müferri v eı ıno\fıet:~a lkul!anuıaıı:ıımrr. ,..../ 
MIDE v~ CARSAl~LARl temizler al tırma::s ...e yonmnı. MAZON ;.;m.,. HOROS "'11 
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,~ rv~oru~/ ~~ ı~ım uyand~ı ~nmı • 
• 

14 
XI 

~ denıki beni müteessir et· tek yol Yar: Siyah elbiseyi giymek.. Karaormanı bırakıp köye doğru r faııa~l!Za gidiyor, gideriz, ne Ne fena yarabbi! Ne çirki~ ve kr kaçıp gitmek, kar \'e tipi dinle • 
yafetsiz olacağım! meksizin bujtday çuvallarının ki · 

Akvimna dört saat ötede, An
barh köyü halkı, .bir sabah silah 
:ieSlerile uyandı. 

~~~et .h?suma gidi>·or. Şimdi- .4ynı giın akşam Utlendiği yerde çoban köpeklerilc 
ıt liıın r sızı i\:;düğüm gibi şimdi· Kerim ö~lc ycmeğıne eve gel· şakalaşmak istiyordu. Belki de 
1 ekten zevk alıyorum değil di. Ben artık suratı asık durmak kurt~ ar. yine blm birer burunları-
~ istemiyor ve onun dargın o!up ol· nı yerde sürüyerek' atıllnrın kena· · 
''ın Yazı odasına girdi ve ka· madığma fena halde merak edi- nnda dola5ıyorlardı. Halbuki O • 
la~aı>adı. Söylediğim sö::leı yordum. Yemekte iyi bir arkadaş m:!r gittikten 30nra Akviranda 
~ manasızdı ki arkasından gibi öted:!n beriden konuştu. Kah· onları vuracak kimse kıllmamıştı . 
t btrı \'e af dilemek istedim. Fa· ve içerken ben gayet tabii olarak Ara sıra beyaz, ve hiç çiğnenme .. 

' de kızmıştım. Bir müddet Bayan Remideye davetini kabul rniş taze kar üzerinde sabahlan u· 
-~en çıktığım gördüm. Ya- ettiğimizi yazdığımı söyledim. Ttp yanır uyanmaz kurtların ayak iı • 
ıaı,it :na oturdwıı . Bay Şmfin şekkür etti o kadar. Ben büyük !erini ara}·or; e~er onlan bulur~. 
~ ~Yan Remideye davetini bir üzüntü içinde siyah elbisemi dakikalarca, bu izleri garip bir ha
~ ~1Yetle kabul ettiğimi yaz düşündüğüm bir sırada sevgili ve rcketle koklayarak Karaormanın 
~ nra her sabahki gibi çiçek· dost bir sesle: sınır.arına kadar uzamaktan çe .. 
~n ~uYunu değiştirdim. Fakat - PeJiembe günü giyecek gü· kinmiyordu. Fakat birdenbire jz • 
'd Sli<ıhyordu ,.e çok mütees· zel bir elbiseniz var mı, Feridcci- !er kayboluyor; yeni yağan "karlar 
~,~ Elfuı da öyleyim. Bayan ğim. · dedi. bu izleri toprak altı bir t.ataka ;i· 
. a· _de pek münasebetsizlik - Bir tane \'ar, pek fena değil, • bi yavaş yavaş kapamaya çalııı • 

il 
~121 Necip Nadirle birleştir- dedim. Gözüm dolmuştu. Elbisem yorlardı. Ya kurtlar Karaormanın 

lııl ne lüzumu vardı? Bu tesa olmadığından değil... onun gibi dört bir tarafında birleşerek Akvi
' .h~ Kerim, hem Necıp ciddi ,·e böyle h:ıvai şeylerle kati- ranı 63rdılarsa?.. Kulaklarında 
~tın isteruniyecek bir şe} yen meşgul oimamış birinin bu· vakıt vakıt onba,mm seslerini İ§i· 
l~ic u neden tahmin etmedi. nu düşürunesi harikulade bir şey diyor; Akviran sırur1annda ihtiyar 

'ır 
1
es rneşııur Edibin bcnı değil mi? Hem trvn daha bir keli· köylülerin aç kurt:arıa boğuştu • 

~·: du~ için istemediğini me bi\e söylememi~tim. Bunu ken· ğunu hayal ediyordu. 

~ 8u çirkın nikftyeyi tekrar diliğinden dü~ünmüştil. • • • 
ıt.ı e •le lüzum vardı. Ben o- (Devamı 981') Omer eokiyalan on ~ günde 

' td ul?nak istiyordwıı. Beni ha· Anbarlıya süreceğini düşünüri<en 
'Ilı en mazime B~yrutta ,·eda ar 4/!m tam iki ay hiç bir şey yapamadı. 
~~a "', ~utmağa karar verdim. A O 1 n) fi Kar Kızılcadan itibaren bütün ge-

\'t C~ı hatıraıan ihya için git- ' ~· çitleri o kadar kaplarnı~tı ki, kış. 
<lıı""b.1raz mahcup ve müteessir Karaormanı adeta muhasara et • 

... ,ı 1.6.940 Cumarteci • ecı miş gibiydi. Hepsi de toprak altm-
(,ı,._P Nadirin hayalini ve ha da böcekler gibi yac:.n.·ort.ar-, "e bı'r 
... q u ı~.so: MUzlk: Dans mUzlğl (Pl.> ıs· :rJ • 
'\\ nutmak istıyordwıı. Haı· Prozrom ve memleket aaat ayan, tarla iaresi gibi ilk sıcakhğı.lbekli· 
~lJi onunla karşıla~acağım 18.015 MUzik: Hont müzik ıPl.J 18.SO yorlardı. Çünkü dağ etekleri ile 
~a p<>rest ruhwııun mwıa'- MUzlk: RadYo c:az orkestrası <Şet; d arı.- • .... / orman a ilk "azı onl:'lr duyarı.ardı. 

'l<I' tbrahlm özgUr), 19.00: Konll§ma J .. 

'<ışı, genç kız nıyalanmm (Yurt bilgtsı ve sevgisi), 19.15: MtL Belki de bunu burunlarından da· 
ı di}·e sevd1m. Onu ilk zlk: 19.fl5: Memleket saat ayan, ha fazla kuyruklarile hissediyor • 

·1':-llnl za.man çoktanberi tanı- Ajans ve meteoroloji haberleri, 20.00 lar; ve ilk gün '-'alazları karlan .. 
'11.1>1!.rn b" el • · MUzik: H~lk tUrkUlcri, Ahmet GUr. J ,,.. 

~ gı 1 g mıştı. Kusurla :ses, 20.1ıs: Mllzlk: Okuyan: Kelek ritmeğe başladığı zaman dağ fa· 
i'l( ~ h~ görüyordwıı. Bana Tokgöz. 20.30: Konuıma <Otınllıı me. relerinin donmuş bir sicim gibi 

r adam olduguw na kendı aelelerll, 20110: MUzlk: Saz eserleri, k sk • • ı..... • a atı kuyruk.lan, e\"'el~ uçların· ~•ıı ı d I 21.00: MU.Zlk: Okuyan - Necmi Rı. · • " 
t '<ti nan ırmağa çalıştım. k· za Ahııkan, 21.20: Muzık: KUçtlk or· dan itibaren yavaş yavaş harekete 

;: hanan olmuştum. Onun kestra, 22.20: Serbest aaat. 22.30: geli>·or; ve oynamıya başlıyordu. 
t--' hn-...d.bin ve bıraz müstehzı Ajana haberleri: 22·50 : Konll§ma <Ec.. Si\Ti yüzlerinde burunlarının ikı' 
""ll d nebi dillerde - Yalnız Kısa dalga poa 

'i:t \"t ecece hoşuma gidiyordu tasllc). 22.M: MUılk: Cazbaııd ıPt. ı tarafına iliştirilmiş birer boncuk 
~ l!eVımt i gdzell1g1, bal'- ı,.:aıı (Saat 23.20 e kadar yalnız uzun dal. gibi duran gözleri ancak o vakıt 

ı.:Jılı.>eııı, ~:.ınin ve so.ı.:erı nin ı;n ile). 23.!?3/23.30: Yarmld program açılıror; \'C burunları koku alnu • 
,. ı:. ve kapanış. 

' v tn.ı te:.h1r ctm.~ tı. Onu ya başhyo~du. 
~. ı....l<li:k, onun ı'rın ı-tırap çe'!..· ,. .......... --·----- Se ı:ıt "il .li w •• yyar ağı: ı ateşe verip jandar -

~'.'<l güç gelmiyordu. Beni SAFI.YE' • malan atlattıktan sonra Omer de 
~· \'it eden, inkisanhayale uğ- nm iki ay bir dağ faresi gibi yaşadı. 
~ t harap eden bu adamı gö Toprağın altında yaşıyorlar; ve 
"ral> ile Yapacağım, yarabbi? $O O Ç 1k8 n Tercana kadar bil tün köyleri bas • 

Sesler kara ormanın şimal kapr 
sına açılan panayır yennclen ge!i· 
yordu. Evvel O. fa ılaJarla bir yağ' 
mur damlası gibi birer ikişer du
yuldu. Tanyeri henilı sökmek üze
reydi. Ağıl kapılarını ilk açacak 
çouanlar 11enüı uyarunışlardı. A· 
yakta bekliyen sü ulerın haıit rnr 
rıltısı, Anbamyı bir uçtan bir uca, 
biribirirıe nereden ekleneceği belir
siz bir ses zinciri ile bağlamıştı. 
uır<ıenoıre kapııar açıldı~1 ~nan 
bu belirsiz ses halkaları birleşecek, 
aonra bir taraf tan Kızılcadan, bir 
taraftan Akvirana doğru bütün 
tepeleri doldurup gidecekti. 

Köy k~tibi Osman silfill sesleri· 

ni alır almaz ilk i~i dışarı fırla· 
rnak oldu. ~arısını ahırın alacaka· 
ranhğında yakaladı. Daha doğru
su onu bir el yordarnile buldu. 
Kadın samanlığa açılan çitin ya· 
rubaşmda san ot demeUeri üzerin· 
de büzülmüş yatıyordu. Bir buzağı 
gibi de ba;mı otlara sokmuş: yal· 
ruz ayaklarım garip bir §ekilde 
oynatarak tepiniyor: 

- Ohö, öhö! .. Oküz!erlmiz gi. 
der mi ki, evimiz gider mi ki Os

. man; öhö!,, diye ağlamalı bir ses-
·ıe uluyordu. 

(DMamı \'&I') 

"SENi 
SEViYORUM,, 
diye mırıldandı • 
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BAL8Al\11N eevhcrlnl lhtlva eden )'Ua ftl dudak ruJ1an Amerika Gtlr.elllk 
Eıuıtıtillerl profesörlerinden mqhur ITQf, H.,roc tarafından tertip edllmJttlr, 

lNGlLIZ KANZ1JK ECZA.NJ:Sl - Beyotlu. btubul 

8anld, · ........... ~----~..:;..:~ .......... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. -

Barsak Solucanlarına 
lcarşı gayet tesirlidir. Baraak ıo1uean1ınnın büyüklerde ve Kilçliklerde 
acbcb olacağı tehlikeler göz. önüne alınarak solucan hutalıklannda bunu 

kullan111alan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve. halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
t""at V""""'' • • J i ", ~ , r .. ...................................... ... 

1 ŞiŞli TERAKKi LiSESi 
M O O O Rl O~ 0 N O EN: 

1
9 ve 10 uncu nnıflarm askerlik kampları 7 haziranda on birine" 
• k ' 1 

run i 1 temmuzda ba~layacakbr. Kampa iıtiraklan mecburi olan 
erkek talebeler bu t:ırihb.·de mekt~pte bulunmalıdırlar. 

ff At,_, \fi IFHM! B .. -----K l Z l LA Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden 

i't ~keceğim, ya kendimi a· PLA;ı...ı ·-:~'!!.."' i mak için ilk yazı bekliyorlardı. Ev ı~ baht görerek muhaı şey· o 

1 

veıa Ambarlı basılacak; ve muh • Münakasa suretile 5600 çift 
'=%, ~n ağlarsam? yahut da 221 s5Benliği aldım kaçaktan tarın kızı kaldınlacaktı. Onba,ı MERCAN TERLiK SATIN ALINACAKTIR. 
~~~arısını kıskamrsam? Ke- i Bu defa bir çemi biclid Anbarhdan bir defa geçerken onu 
~i 1 var. Ben korkuyorum. : c Q L u M B • A 1 gördüğünü anlatıyor: Ntımunost '"" prtn:ımesl itin nltücadarlarm hergilıı htanbulda Yelli Pofio 
l~ ~· bana ne kadar kızdı. Biı i 1 - ''Bir inek gibi sağlam!., di- tane civarında Kızılay hanında Kız.ılay deposu dlrekt.örlllğ1hıe mtıraeaat. 
'it ~~n Se .... ı...~ • ! rd tan. İhale 7.6.9tO tal'lhlnde saat 10 da yapıla.caktır. 

~ ~~'ıhnı )cuıate de gıdecek E : PlakL'\r: da ar.ıymız yo u. Şayet bu kolay ve cazip ----·-~~~~ .. ----------..: ~~ 1e dargın giderse imka· =-··· .. ··--····-··:!! ...... -.... -.: .. _.j Oğlak Omer, bütün bir kı,. en • l = 
~ ~~ı ı:=·aklıno bu __ D_O_K_T_O_R __ L_A_T_l_F __ , :;1~. ~~ı~~ıü"'.'.~~;;,!~;. :: r.:~.~~ız t:!ı:!:ti, .!;'.!; ~ ii!iii:1fülfüfüiifüliiiilllfüfülifül.lfüffiiliiifüifüi!füfül!!!F:i!!i;!!!!!!ll!". 
~:al>tnak nereden geld' ' s· man bir gec.e k la b" ti Ak · sözü söyliyeceklerdir. ih"'= "•l~ • l. lr Jlıısblarmı yrnl~n &ÇOU$ oldu. ' U ıra a ·vıra· ::i: ~' b bıle yok. Siyah vuaı tu Ed1n:ıekapı caddotıl A<--~ na inmek istedi. Ormanı şöyle hır i!:! YENi HAYAT l!ı~biıı "~-ziyafet için çok sade.. me tramvay durak m~de dolaşmak için çıkacak; Koşardağ Her genç kız, bu kelimelerin ahen- fiİİ 

~~t -rtSinm kimbilir ne gu-· ,19 No. h mıl!lyeıw:ıo.ııeıılnde 1m.. patikasını geride bırakarak bir ı glnl duymak hUlyasmdadır. Buna da .ım tsv .. . . . . . . ' pek yakında nail olablllrslnJz. Keşfe· iti 
il abı van:lır. Kocası mo- bul ,.tı tedavt:· oo,ttımışt:r. çıg gihı kendısını Akvırana atacak· dilen bu pek basit güzellik reçetesi Türklyed.? oetaseuıe şöhret bulan 

a lllar . . Muayene a:ıatleri ,.~!r"ı •- ftt 9 tı. Kula at bu yoldan ~·edj saatte sayesinde ve yalnız bir kaç glln zar· hakJkS ve esas YENİ HAYAT kare-
~~"' ve ıyı seçer. Benim dan ak ....... 7 - lta'"-"d~. \'a ... -· 'd" J m 1 ı bl dl o d ''" · Hl ~uıse ,,.__ ,,- .... ·· ....,, gı ıp gelebilirdi. Omer evvela sa· tmda scvlmlillğlnlzl ytlkseltebilir ve c a arı r r . 

8 
ABDuuVA 'I •• 

1.. • ,. alacak param yok. dM,hrm'.l n fl."h Lir ııı • r 'maı, I ~ TURAN marl·:ısıdır Kahveciler I"' 1 ~ q\rh. ~~ man rgr dolasacaJc-, \'e ku.t' '.' rtn cazibenizi arttırabll!rslnlz. En eıımer • · 1ır'D • ~~uı parasından bile biraz lluıre F."ı.IURJ.r .... - WtOKUL • · nefis lokumlıınmız \'ardır. ' 
."1)-. Artık esvap yapamam. TALEBr:LERI mm••~ -,~ karlı havalarda yaptıJlı gıbi. ı-ü· ve •• "" "''cildi beynztabp yumu.. İ 

"Qe . ı zünü tezek sürülmüc: dı\""rl,"'ra ı'. ·.ı - ıatacak ve peresUıe llyık bil' bale 1(. ·ı Adrese dikkat: Galata NecaUbey • 
_ . k b" . ö e ece r. eza, solmuş ve ııiyah 1 caddesi No. 9:.. Telefon : 40058 ıst.emern. Şu halde b"1r ne o Ufllll'. _ ... N .. ••• :i .. " raıoı. d kU K 

~ 
YI}!ara ır ınsan kokusunu duy- benlerle dolu bir ten tazele§ecek ve •• 

e b I 
• d o . L • • maya çalışacaktı. Fakat bu. kan· aat bir hal alacaktır 111.'1 ~:C?~-i:11&1::::::mc:::-si:::::::::::::r-::::11:•::ua• ......... 11116 .. i.öi$" •. 

Y e la a eniz isesi 
... . ~ .. -... =.:::::::::::::::::: .. ::::::..- :ı: ..... -. •• :r.;;w::::::::::_~_,,, . 

sırun ve çocu~un ko!<u..:urc!ıı . Bu baptaki mutchassısm bu nn.sl .... .. ... -.................. • ••
1
• .. 

Omer bunu yapamadı. 1\fa~t':ı tıe· batını okuyunuz: "Tasflyc cdilınJ§, 
raber karlar birdenbire erimiş Ke taze kaymak ve zeytinyağının cnt 
ra ' Userlndc fevkalAde yumu~atıcı bir te· 

istanbul Defterdarlığından : ._,~ müdürlüğünden 
~' ıo U..... birinci Vf Sktııel ııoıtl&ra talebe kayıt , •• k&bulUııe ı hulnuı 
'h.o~to. ~ tarihh:ıa kadar deva111 ecUleçııktır. llteklUerd~ ı.ıu
\..~ıc_ d6trud&n dofruya okul kaydı kabul Jcomlıyonuna bt.aabuL 
~ 1~_l'l•rde oıanıanu buJWMlukl&rı JllaJl•llin aakerllk fUbelerine mu· 

1 
-a olunur. ('228) 

"hısarıar umum 
1 
~OdOrlOğOnden: 

~~lain Olball tabrlkuw!A mevcut 570 kilo t!lmbelıl dorlıl pa• 
~' -. --oe.Jctır. 

\ ~ ' ~ bedeli ıa:M7 Ura )'UJ4~ l~ muvakltat t.ePUıı•h 94117 
......... 
'~~ a.vu.o ~ba ,unu '"' 11.ao ~ ıca~tlfta lfflllm 

'i\jn, l\lbelfııdekl almı MUft komla)'onuııd" yapılacaktır. 
. ,. ı . Uııe 11tı, ,, K en fabrJkada •artıııbUil" 
.. le ıı o • 

ı t ' h P'-"ı · lılt ltf n t.:ayin olun&ın gUn \'e l'R&tt.e yOzde 15 mik· 
"•·n· \ u ı>.-rnlaı ile birlikte mezlror komis~ .ır.:ı mliracuutları.(4572) 

ormana yu erken ıelmleti. Hal· aırt \-ardır. nu ıııı uiı.ur hnlıhftmrda 
buki e~kiyaları hiran cıwel. /' 11""' dJğer kuwetıenc!lricl, be:ıicylcl ve be. 
hya sürmeli düşünüyor; or.v'ın yuıatıcı unstırlarla bernber be)az 

jandarmalara haber vermdi kuru· (yağsız) Tokalon kremı terkibine ka· 

yordu. Ctner, Anbarh muhtarının mt.ırllmı§tır. a gQo aarfmda ·Toka· 
~uğunu bf llrdi A ı.. ... 1 da ·Ak •·• IQP kremi cildinizi, bit beJdemedlğlnt.z 

. • n!Mr 1 n \ I ~lr derecede gCıolle1Urecek ve yumu· 
rana gidec:tk tepeleri en iyi o tanır. ptaeakt.ır.,, 
yolu iki saatte alır gelirdi. Onun -....----=---~~----
için de Akvirarn inmedi: ha .. ırlı· Cemal Sahir 
ğa başladı. 

E~iyalır Anbarh baskınını 0-
mere bırakmıı'ardıl - ''Yollan 
bir keçiden daha iyi biliyor! .. ,. di· 
yor'ardı. Sadece ömcrin all!h1ru 
d~iştirdiler: . 

- Bununla kuı bile 'ftU'Ulmaı; 
dediler. Neredeki Akviranhlamı 
derisin<' kur~un i:.l~z! .. 

flu okşnm 1'akslm Altınlcpede 

Pazar günü okşoını Tophnnc Ko. 
rıb&f pile bnhçeslnde, paznı1cııi 
Üskfidar llnlcde. Ol düren l\iın? bü. 
)'(ik eaer. 

Halk Opereti 
4 lfaıirftn ıı:ılı akşamı O da Gc. 

dikpa~a Aınlc sincmnsındn ( Kndın· 
tarın bc~cndi~ : ), 

Kauçuh mamulatiyle iştiğctl eden sıncıi mü
esseselerle ithalatcı va toptancı tacirlerin naı:arı 
dikkatine: 

Fcvkal&.dcı vaziyet dolayııtyle bazı vergi ve realmlere zam lcruma ve 
bazı maddelerin mUkellefiyct me,•zuuna alınmasına dair olan 8828 No.lı ka. 
nunun 7 lııcl maddesinin B fıkrası mucibince zamma tAbl tutulan QUınrllk 
Tarıte Kanununun 4~9 No.ama dahil LAsUk ökı:e, IAJıtlk taban, Rondela, 
Conta, Klapa, Veloalpet parçalan, Silgi UlsUğf, JAstlk Paspu, LA.atik para 
altlığı, SUnger urtr, LAstlk tutun keseıi, U.Uk merdane, IAatlk tıpa, Te
nis topları, LAstilc damlnlık ve mcvaddı saire ne mürettep oıımınr da d&hU 
emsali bllcUmle kauçuk mamulatı 27.IU9•0 gUnU 88b:ıhı elinde b11lund1U"an 
sınai mUeueseler, lthalltçı ve toptancı tacirlerin, evvelce vermlt olduklan 
beyannamelerde hu maddeleri göatennlf bulunmadıl:lan takdirde bu m•ll•
nn clnslnl, mlktannı vo sıkletini lıbu llltnı takip eden &1lnden ltlbaren •S 
saat zarfında bir beyanname ile muamele ve lıUhlllc vergileri Jıı[erkq &a· 
hakkuk gubest eetılj1ne blldlrmeğı mecburdurlar. 

MUddeU l~ln4• beyanname vermlyen veyahut mevcutlafDSI eoıtM '9. 
direnlerden beyannnmestnl vermedikleri veya nokıan blldlrdJklm maıNl1ı. 
rln verglsl beş kat fnzlaslle tahsl: edilecektir. 

AIAkndarlal'Ca blllnml'k Uzere HA.o olunur. 
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