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"~1• 22 (A.A. ) - Franaız kuwetlerinin Araa'ı geri aldıklan reı· 

~ın~~İri;;;;:;;İeri dün gece ingilterenin cenubuşarkt 
sahillerini bombardıman eltiler 

"' ... "'1 

l 
lblnat depOIU hallncle bnlnnclufu blldlrtlen Draç Umanı '"' :\.nlhdtlofa eeyaJıat ~ff söy1enf'n 

taiy8brlAdfiyatik 
~en izini kapadı 
taça mütemadiyen harp 

. , ~alzemesi göizdeı iliyor 
'~,. ,,~nt Çiyano Arnavutluğa gidecek 
' ' ~- lt:aıyan g a zetes i bağırıyor: 

' '

1 

U 
1~ Avru panırl mukadderatı taay· 

~~.:tmeden harekete geçeceğiz,, 
ıtııı uı.ı) - AS3ocla tc 1 

'll~11 B ISTattan men
ı._llıij b ldlrdlği bir habere . ~ıı,.:a ~drlyatlk denl
... 11 ~ 't bir halde bulun

'ılyette ~ameu 

serbest bir hale geçmiş bulunan bu 
yoldan ArnavuUuğa mUhlm miktarda 
harp malzemesi, ta.nk ve cephane 
:nakledilmektedir. AnıavutıuğUn Dra~ 
limanı bir mUhimmat depoıu halin! 
alını§tır. 

Kont Cianonun AnıavuUuğa bir se
yahat yapacatı hakkmdald ajanıı ha
berlerinin manaıı bu haber karııamda 
daha vüzuh peyda etmiş olmaktadır, 

(ti~\bacU uytadald haberı.. ~-
DD./• -
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DUn Alman tebliği, Amlens, Arraa ve Abbc,·lllc'ln işgal cdilnıls bulundu.tunu bildiriyordu. Frıın ız tebliği Amlrns 
ve Arraa'm Almanlar tarahnclan lffSUl'rlnl teyit etti, takat Abbtwllle haklandacla blreey blldlmıedl. Barltamız,Atm..:n 

"Ve Fn.aaa menııaJanna sure lıartb*~ cıeplaeJ'I ~. 

Almanlar mültecileri 
bombardıman ediyor 

Bulgaristanda 
askeri 

hazırl ık lar 
\'qlnıt-On, ~ (A.A..) - Rw:veıt, Fransız ve Belçika ara.zlslnde mWteci

lere kaflı yapılan hava hUcumlan ha.kkmda hUkUm ve kar&rmı vermesi için 
Amerikan e!kAnumumlyealne hitap eden beyanatta bulunmu§, §Öyle deı:nl§- Bu sabah gelenlerin söy ... 
.ur: 

"Halihazrrda dUıman tayyareleri, Fransanın yolları Uzcrlııde uçma.ktrı lediklerine göre 
kaUyen fark gözetmeksizii1 mWtecl kollarını mitralyöz ate§lne tutmakta, y h d d 
bugUne kadar görtllmımtı telefata aebeblyet vermektedir,,, unan u u un& 

Ruzvclt. Amerlka.nm bu •ureUe yapılan harbin m.anasmı anlıyacağt mU· 

taleasmda bulunduğunu Ulve etml§Ur. sevkivat yapıhyor 
ingiliz kralının kar- , .......................................... , <Yazısı 4 üncüde>: 

~~zla~~!~~~!iril- !Harp sahasmml Mareşal 
~~~r:.~:;~ ~nfı!l~e K~ı~:~~.~:~: mufassal Çakmak 
müstacel bir vazife ile dün gece h 1 

Fransadan Londraya gelrnittir. arıta s 1 
Dilk de ~louceıter'in yakında Suriye seyahati mütte· 
Franaadakı umumi karargahına fik kumandanlara iadei 
döneceği muhtemeldir. HABER bugünden iti- ziyaret maksadile 

Dük, Fransadaki karargibmda b k l 
Almıınlann bir hava hGeumu es· C1Ten o uyucu arına • yapılmı§br. 

nı:t~ :~d~a:~r= büyük bir harita IJer• ikinci b·ır askerAı 
kabul cdilmiıtir. meğe bCJ§lıyor 

,. J heyet gidecek mi? 
© ı: ® 11 Genel Kurmay Başkanı Marc-

J • f şal Fevzi Çakmağın maiyetile 
--~---~'-- :;-~ - - - GD Beyruta gitmiş olması bazı şayia 

•-. - ... • ,-; - o ve tahminlere yol açmıştır. Bu ' . ® 1 @ l arada,' mareşalimizin, Fransız: or-
• ~ t 4 duları başkumandanlığına tayin 

: edilerek Parise giden General 
"' ..: Wcygandm yerine Şarktaki müt· 

o. e 2 tcfik ordular başkumandanlığını 

iraklı bir 

Haber bugünkü ha.rb sahasmı deruhte ettiği de söylenmiştir. 
e.n ufak köylerine ,·anncaya kadar Ankara salahiyettar mehafilindcn 

Prenses, birkaç gün gösteren 68 x 82 santimetre eh- alınan malılmata göre, mareşali· 
sonra Bağdada gidecek adında bir haritayı bugünden iti. miz bundan evvel iki defa Anka-

baren <lört gün zarfında n dört rada kendisini :ziyaret etmiş olan 

prenses 
Bu sabah Peşteden 
şehrimize geldi 

Geçen sene Bağdadda bir ıuL parta olarak okucolanııa ,·erecek- Şarktaki müttefik orduların b:!Ş" 
kaste kurban giden Irak Kral! tir· Haber okuyocolan dört gilnde kumandanlarına iadei z'ycıret et 
G8%iyUlevvelin amcası Prens Zey. t-Opladıklan bu parç.alan yukarld mek ve kendilerile görüşmel: ü
)idin zeveeal Falırünnisa, bir mUd.. resimde görüldüğü v~hUe yanyana zere Beyruta gitmiıJ bulunmal.t.ı 
det evvel kalp hutalığmm tedavisi getirip yapı§tmna.k ımrcffle mU. dır. Birkaç gün orada kaldıktan 
~ gittiği Peşteden bu aabe.hki kemmcl bir haritaya sahih olacak· ıonra Ankaraya avdet edecektir. 
Mnplon eluıp~le ıehrimize gel • \ lanlır· Diğer taraftan bugün bir sabah 
m.Jıtir• · Blrtncl pa.fta bogttıı lıOIL aayfanmda, :gazetesi, Genel Kurmay :tkinei 

«Denna 4 üncüde). Yann l 11~~ (J>evamt4-..itncGde), 
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917 sonbaharında Akviran de
ğirmeni böyle basıldı: 

Yedi atlı, değirmeni bir dakika 
içinde çeviriverdiler. lçerlerinden 
biri bir Rus kasalı gibi atından 
yan iğilettk <lelimıenclye dolru 
ayaklarile dokundu: 

- Vay camna, dedi; bir kursun· 
ıa öteyi boylamış herifi 

Atını bir leş etrafında dönen 
bir karga gibi değinnenin etrafın· 
da süratle çevirdi; ve avluya yığılı 
buğdaylan öA'Qtecek birini aradı; 
Akviran geçidinden arabasını ka· 
çmnaya çalışan Omere dOğru sür
dü: 

- Heyi diye balmlı; dur! ö
küzleri çevir geriye ulan! 

Omer, belki de duracak ve ''ö· 
küzler benimi,, diye direyecekti. 
Fakat bunu yapmadı. Akviranı 

bastıran karanlığa doğru sokuldu: 
- E~yalarl 
Dedi; ve, Gümüşü, yapraklara· 

rasma saklanan bir kus .&ibi .ıiıle-. 
meğe~!ştı. 

IV 

.Değirmen dönüşü, .Akviıan top
raklan kara bir kıp hazırlanmak 
üzereydi. Tarlada i~er bitmiş; kı,
hk tohwnlar anbarlara yığılmı§tı. 

Bir haf ta sonra Oilak Omer ev
lendi. 

İşin do~su §U ki bu biraı da 
tuhaf oldu: 
Kıp doğru Ak-viran köylerini 

nereden a;eldiklerl belirsiz bir ta· 
lam insanlar doldurur. Bingöl dal· 
larınm ardından, Kmlca ve Kale
ciğin iç köylerinden yalnayak, bir 
don, bir a;ömlek denecek kadar fa· 
kir ve çok kereler de hastalıklı 
bir takım insanlar. 
Kıp hazırlanan Akviran 917 yı

lında bu fakir adamlara muhtaç
tı. Günde bir öğiln yemeğe bir alı· 
lı beklemeğe ııw oluyorlar; eğer 
köylüler samanlıkları saracak aç 
J...'Urtlan bekliyorlarsa, dtprda göz
cülük edebiliyor ve odun kesmel• 
gidiyorlardı. 

Omer, değirmen dönlifü, onlar
dan birini hemen anbar kapısında 
buluverdi. Sırtını tezek duvara da· 
yaıruştı; aı sonra toprak altı yu· 
vasma çekilecek garip bir böcek 
gibi güneşleniyordu. 

Omerin yapacak bir çok işleri 
vardı: Baskından kurtarabildiği 

buğdayları lnşka bir delirmene 
götürmek, samanlığı kı~ hazırla
mak, anbarları temizlemek, ahırın 
damııu aktannak, don vakti gel· 
meden su karıklarıru bellemek, 
!Onra ~ m~esi. Eğer ağılı bu 
yıl da ihmal edecek olursa bütün 
koyunların bitleneceğini d~ünü· 
;yordu. Usteıik Canüşün tarlası 
't1a var. Hepsini on beş gUn içinde 
ba~ermek .. 

Onun için, Kogardalın arkasın
<ian Akvirana dört gQn yürüdilğ{l· 
nü Söyliyen yanaşmayı kısa bir 
!Orgudan geçirmek istedi; ismini 
!Ordu: 

- Hüseyin. cedi. Hüseyin ~lu 
Hüseyin! • 

H Liseyin ekzemalı boynu, yırtık 
,onuızlanndr

0

tl mor çıban lekeleri 

1 
i1e, Meta, kabukla. dökülmüş bir 
hayvana benziyordu. Yalnu tily

bir haf\·~- ' Her.Uz ka~>w . ..rna· 
r. va.'-tit bulam:.mış bir kirpi gibi 

J <l yüzOnd-..-1.ci .. e,,-t bir takım nebat· 
tar arasmda anc:ık gözleri görüle· 
biliyordu. 

umer: 

Ey, lcdi; iyi c...ına, senin ba· 
L .klanndan biri kısa be .• KaUc he· 
le bir? 

Hüseyin lralkmadı. Bilakis, da· 
ha rah:ıt atmek istiyormuş gibi, 

·trnı t!felc duvn·a sürtüp ica~ıdı: 
- Oyl~ir., dedi: hana Badi Hü

seyin derler. 
- lyi gülUm, iyi snme, to

pal bacakla sen ne iş yaparsın? 
Badi Hüseyin Omere doğru şöy· 

le bir baktı; ve, tezek duvara ya· 
pı~ı gibi durduiu halde birden· 
bire fırlayıp seğirtti. llerde bir sıra 
uıayan kavak alaçlanna doğru 
quyor; ve garip koşuyordu. A· 
deta, yerde sürünen bit hayvan 
gibiydi. Ayaklarından başka, san
ki bütün uzuvları da kendisine bi· 
rer birer yardmı ediyordu. Sonra, 
bir dakika durdu; ve, işini bitir 
miş bir cambaz gibi, kollarını iki 
tarafa salhyarak, bu sefer de ince 
ayaklarından biri kopmuş bir ö
rümcek kadar yavaş yavaş, Omere 
dolnı geldi. 

- Eh, dedi ~ kırka· 
yak gibisin; hele bir ahıra gel de 
bakalım. Seni muayene edelim 
biri.. Bizim kısrak iki gündür kım· 
seleri yahaştırmaı oldu. Ustüne 
binebilir misin? disene.. oduna gl· 
debilir misin? Kank belleyip dam 
aktarabilir misin? OkQıleri Kızıl· 
cadan aürilp getirebilir misin? di 
bakalım! Tut ki bacakların iyI ko
§UYOmıuş: bizim öküzlerimiz var 
illen- Seni arabaya kopcak de
~ biıl 

Bununla beraber bu sorgu ve su
allerden Omer birdenbire vazg~ti. 
tık dakikalarda eJaemah boynu, 
kısa bacağı ile hiç de gözü tutmı· 
yan Hilseyini bu sefer kendi ken· 
eline iyi bulmaya çalıştı; ve hele, 
bu garip aksamasını düşününce 
''donuz ikide bir kasa tıaya uza· 
mazi,. dedi. Sakathğıru bir r.evi 
kefalet gibi telfildti etti. Sonra, Hü
seyine bir kere daha baktı. Tel l>i• 
kafese komnuş bir sirk haY\·anı 

gibi acaip buldu. Gümüşün tarlası 
na yolladı. 

Oıner, Hüseyin oğlu Hüseyini, 
evvela ağıla soktu. Orasını kUr\!k· 
letti. Gübreleri bir tarafa )ığdırdı; 
llkyaza hazırlattı. Sonra, bir ucu 
Kızılca tarlalarına giden su kuık· 
larına yolladı.Kanklan bahardan 
beri sazlar kapamış.bir yün örgü 
halinde sarıp bırakmı~tı.On1an tc
mizletti;ve a~tırdı.Tarla kapısını 
yenilemek için meşe onnamna gön 
derdi; samanlığın çitlerini vu:.ıur
du. Tam bir gün de ocağın üstüne 
geçirilmiş teneke bacayı tanıir et· 
tirdi. Biltün bunlar yapılınca, 0-
mer kendi kendine, Akvirana yıl· 
tardır kapılanan yanaşmalardan 

birinin nasılsa i~ yaradtğmı dü· 
şündü.: "GümQş kıza bir kapı yol· 
daşı!,. diye sevindi. Ekzemasım ge· 
çinnek için de kasabada ilAç bul· 
maya çalıştı. 

İşte hAdise bu Siralarda oldu. 
Hüseyin cılk bir yumurta gibi bo
zuk çıktı: 

Gümilşlerin evi de Akviranın di· 
ğer ev1eri gihiydi. Etrafı bir hen· 
dekle çevriliydi; ve kilçük bir tah· 
ta köprü onu kapıya bağlardı. 1 • 
~e; ocağın bulund~ıu oda, ge
ne baska bir kapı He samanlığa a· 
çılıyordu. Buradan hem ahıra gi· 
dilir; hem de asıl samanlığa çıkı· 
Jırdı. (Dewan nr). 

' 010 50 tenzille dünya 
şaheserleri 
, 

Bu tenzilattan istifade için (Vakıf) gazete
sinin okuyucularına verdiği kuponları topla· 
malı halidir. Bu_nlardan bir aylığını göate-

renler bu güzel kitapları yüzde 50 
ehiğine alırlar. 

H 1\ B E R - Aqam Posta~ 
ım 

Lise ce ortamekteplerde 

Dersler bugün 
kesiliyor 

İmtihan heyetleri dün 
tespit edildi 

Lise ve ortamekteplerde d~rıa 
keelmi bugün öğleden sonra baf• 
lryacakttt. İmtihana girecek tale. 
beler tesbit edilerek listeler yamı 
mekteplere asJlacakbr· Dlin Türk 
hususi, ecnebi ekalliyet, orta ve 
liselerdeki imtihan Geklllerl e.tra. 
tında. g6rllşmek Uzcre Uo toplantı 
yapılmıetrr· 

İlk toplantı saat 9 da Gatataaa· 
ray liseeinde olmuştur. Bu toplan· 
tıda TUrk husust lise mUdUrlerlle 
bu okull&rm imtihanlannı yapmak 
vazifesini üzerine alan dört resmi 
lise mUdliıii hazır bulunmuşlar -
dır· Toplantlda talebe mevcutları· 
nm imtihan heyetlerine gUnde o. 
tU%8.l' kişi ıevkl görtl§Wmtlştnr. 

F.cnebt ve ekalliyet okullan da 
reamt lilelerde fmtlhan edilecek • 
Jerdir. Bu okulların talebeleri yUk· 
sek tahsile devam etmek istedikle
ri takdirde Vefa erkek lisesinde 11· 
se bitirme imtiharu vereceklerdir· 
YWcaek tahsile devam etmeyip ha.· 
yata atılaca.klar kendi okullarmda 
vekAletin tensip ettiği umum mn • 
feWşlerin kontrolU altında imU. 
hnn edileceklerdir· 

Ecnebi ekalliyet okullarmm mll· 
meyyizlm yine ecnebi ve ekalll • 
yet okullarmda vazite gören öğret 
menlerden ıeçflmiflcrdir. Her oku· 
lun imtihan heyetleri tesbit edile-
rek dUn okuUara bildirilmiştir. 
Öğleden sonra sa.at 14 te Maarif 

mUdilrlilğtlnde resmt orta okul dL 
rekUSrleri İstanbul mıntakasr baş. 
mtltettişl Salih Zekinin başkan
lığı altmda toplanarak orta okul· 
1arm mezuniyet fmtlhanlarmrn ya
pılma gekli etrafında göıiişmfi§ • 
lerdfr. Toplantıda yenJ imtihan 
talimatnamesinin bazı maddeleri 
tlıerlnde gtSrilşUlmUo, tatbik eekil. 
!eri konuşulmuştur. Her okul ida.. 
resi milmeyytzlere d&vetfyelerlnl 
gZSndereccklerdir· Mtlmeyyizler, 
bll vazlf.el~ her,hangi ve kati bir 
mazerete mefuiı kabul edemedikle
ri takdirde 48 saat zarfında okul 
mUdUrlerlne bildireceklerdir. Bu 
ıuretle okul mUdllrlerl gelmeyen 
ve mazereti ma.arlt idaresince ta • 
bul edilen mümeyyizlerin yerine 
yeni mümeyyizler seçecektir. 

Bu ne zorbalık! 
Deıniryollan makin!slerfnden All 

adında bfrt Edirnekapıda nlşa.nlıst 
Sıdıka ile evine giderken öıılerlne 
Ham isminde bir fahıs çıkmlJ ve ken 
dtslne s!vU memur stls1l vererek Ali· 
nln evveli tlzerinl &ramıf, d!SvmUş, 
aonra da Sıdıkaya sarkmblık ederek 
alrp kaı,;ırmak iateml§Ur . . Yakalanan 
Halil dUn asliye d6rdUncQ ceza mah· 
komesinde 3 ay hapse mahkQm edil· 
ınııı ve derhal tevkil olunmuııtur. 

Altın fiyatları 
Dlin akşam 23 J~ya kadar dil' 

şen altm bu sabah tekrar 23,60 
kuruşa çıkmııtır. Fakat alıcı ol· 
mazsa akpma doğru yine dUıme· 
si muhtemel görülmektedir. 

POLiSTE: 

Sandalye üstünde 
uyurken 

Bcşikta§ temizlik amclesindcn 
60 yaşında Hasan Dal dün akpm 
sandalye ilzerinde uyurken yere 
dü§mÜ§ ve başından ağır surette 
yaralanarak Beyoğlu hastahane· 
sine kaldırılmıştır. 

Bir çocuk araba altında 
kaldı 

Hüseyin oğlu Alımcdin idare· 
sindeki yük arabası dün akşam 
saat 16 da Bahçekapı tramvay 
yolunu dönerken caddenin bir ta· 
rafından öbilr tarafına geçmek 
için koşan Beyoğlunda Çukur 
cami ıokağmda oturan 8 yatında 
Guttere çarpmış ve ağrr surette 
yaralanmııtır. Yaralı Şigli Çocuk 
hastahanesine kaldırılmıf, araba· 
cı yakalanmıştır. 

Şarap içerken kuyuya 
düıtü 

Feriköyünde Buhurlu çıkmaz 
sokak 31 numarada oturan Hasan 
oğlu Mustafa bahçesinde kaz· 
makta olduğu kuyunun başında 
ıarap içerek sarh~ olrnuı ve bir· 
denbirc çukura dÜ§mUıtUr. Yeti• 
ıenler Mustafayı batındaın ağır 
ıurette yaralanmı§ olarıık kuyu • 
~an çıkarmışlar ve Beyoğlu has· 
tahancslne kaldırmışlardır. 

Belçikad~ n Fransaya geçen tale· 
belerimizden ilk kafile geldi 

Belçikadaki talebemizin hepsi Fransaya geçmİ§ 
bulunmaktadır. Yolcular Alman hücumunun 

nasıl yapıldığım anlatıyorlar 

Brüksel elçimiz Belçika hUkOmeti ile 
beraber gitmek üzere Pariste bekliyor 

Belctıwun tnaU emumda talebe
lertınıale birlikte Fransaya ıeçen 
BrUkael elçlmla Nebil Batmm aevceaı 
Feriha ve bu talebelerden d!Srt kl1Ulk 
ilk katue busUnkU eemplon ekaprealle 
ıtehrlmlae gelmlflerdil". 

Belçlkadald harp Mdiselerine kus· 
men şahit olan bu Türk yolcu gru. 
puna elçlm1z Nebllin çocukları Ömer 
Aysel ve Slmtn ile I...Ahey setareUmlz 
başk&Ub1 Rıza Aktımunın otlu Or· 
han dahil bulunmaktadır. 

En kUçUğe varıncaya kade.r yolcu· 
Iarm omualarmda birer ru mukHI 
vardır. Yolcuıarm verdikleri izahatll 
göre, Belçlkada mevcut. bUtun t&lebe· 
leriınlz ve sefaret memurları 13 ma
yıs gunu Salimen Parisc gltmcge mu· 
vaftak olmuşlardır. Bunların bir kı• 
mı otomobil, bisiklet ve atlarla, bazt• 
lan da acele vaaıta bulamadıkların· 

dan yaya olarak bu ııeyahatl yapmııı· 
!ardır. 

Belçlkaya Almanlar Uk hUcum 
gUnU saat. 00,te gtrmııııer ve tayya· 
relerle memlekeUn muhtelif yerlerlnl 
aynı samanda bombalamıalardır. Ta
arrwı pek ant oldutundan ilk tayyare 
hucumunda BrükSel balkı ş~kmlıkt.an 

Takas primleri 
Fiyatlarda dütüklükler 

oldu 
Harp vulyeU dolayıeile dUnya lktl· 

sacll ahvalinin aldığı ocklin tesirUe 
birçok memlekeUerle olan takaa ltha. 
IAt ve ihracat primleri Uzerlnde esas· 
h değişiklikler olmuştur. Umumiyet
le primlerin sukutu §eklinde olan bu 
değlşikUk Belçtka, Holanda, lsveç ve 
İsvl<;re takas prlmlerlndcdlr. 

Şlmdlye kadar Belçlka.ıım Yüzde 70 
olan lttıa!At primi M, hazır 47, alivre 
46, olan Jhracat primleri yüzde 40 ve 
ytızde 89 Holandanın ytızde 66 olan lt
halAt primi yüzde 51 ve hazır yUzde 
41, alivre yüzde 40 olan lhraca.t primi 
yüzde 40 ve 39, t.veçtn yüzde M olan 
ithallt primi 31 ve b&zır ytlZde 30, 
alivre ,.uzde 48 ol&D lhracat primleri 
ytızde 47 ve 4$ ;ya, ı.vtç"nln yüzde 
70 olan ithallt primi yüzde 31 e dU~ 
muıtur. 

Hazır fiyat lçtn ihrac&tm ruıen ya· 
pilmlf olduğunu tevalk eden •eanc 
ibrazı ıart tut.ulmuştur. 

Kazanç vergisinde sene 
hesabı 

Kazanç vur.al umumi tebllttnln 
ikinci fıkrumda up.11 kazanç 
vergisinin mlltehavvil kJamnun tar 
hmda esa.ıı tutulacak olan mtı.s • 
tahdem veaaikinin beaabmı göate.. 
ren mlaalde senenin 360 g11n ola.ralt 
:ı:ikredlldiğ! anlaşılmı~hr· Badema 
mevzubaha hesapta senenin 360 
gün olmayıp 365 veya 366 gUn ola
rak nazarı itibara alınması Maliye 
Vekaletince a!Akadarlara bildirll -
mlştlr. 

ltalya lzmir fuanna 
i§tİrak edecek 

İtalya hUkfuneti İzmir fuarına 
iştirak edeceğini; İsviçre ı.e harp 
vaziyeti dolayısile iştirak edemlye
ceğinl resmen hUk!lmet1mlze bU
dinnişlerdir. 

Cami soyanlar tevkif 
edileli 

Zabıta tarafından ev\·elkl 
gUn yakalanan 17 yaşmc\a Re. 
cep ve 16 yaşında Nusret ile 
Necdet çocuklardan mUtcşek. 
kil hırsız ceteai dUn adliyeye 
verilmişlerdir. 

Birinci sulh ceıa mahkeme. 
sinde yapılan sorgularında kU. 
cUk hrrsrzlar Vefadaki bir ca. 
mli soyduklarını itiraf etmiş. 
ler; sorgu sonunda ucu de tev. 
kif olunmuşlardtr· 

ltfmaklara gldeıncmlfler &det& seyir· 
el vaziyeUnde evlerin pencerelerine 
kotuıımuııardır. Bombalar atılırkP.n 
tramvay, otomobll ve diğer nakil va
sıtaıan blle durdurulaın&bUf, ancak 
lk.lııcl hUcumda konınma tedbirler 
almabllml§tlr. Maama!lh buna rağ· 

men dilşmanm bombalanna 1500 kl· 
şl kurban gllml§tlr. Talcbclerlmlzden 
on dakika IO!lra yola çıkan Bclçlknl. 
mUltecller Alman tayyarelerinin mit· 
ralyöa atqlne tululmuıtardır. Bu mUI 
tecl ka!llealnden 18 klfi yaralanmıD, 
7 klft ıs1muıtur. 

TalebelorlınJ.aln bir ktamı Fraıı.l&da 
kalarak t&halllerlne devam etmek. 
C1lğ'erlerl dönmek lsttyorlar. 

Vaziyetin inklşatma göre sefareU· 
mlz tara:mdan lAzımgelcn tedbirlerin 
nlmacağı bildiriliyor. 

Brüksel elçimiz, Belçika hill<illneti 
ile birlikte, bu hUkQmctin nakledeceği 
yere gitmek lçln Parlste beklemekte
dir. IAhey acfaretlmlz memurlan ~im· 

dilik yerlerinde kalmtDlar<1ır. 
HenlU bunlar hakkında katı malQ· 

mat alınamamakla beraber aellmette 
oldukları 7.&nb~llyor. 

Eyüplü Halidin 
marifetleri 

Galat.ada Zilrefa eokağmda 35 
numarada oturan umumlıanccl Ya
ko kızı Bertanrn evine bir goce ya. 
nsı kendisini komiser muavini dl. 
ye t:ınıtarak giren ve ora.da bir 
kadınla geccliycrek haraç almaya 
kalkı~an, Haralambo kızı Marika
ya da yine kendisini komiser divc 
tanıtarak 8,5 liram ile iki yflzngu· 
nU çalan ve Pıın~ltıda Karabet 
kızı Alisuı evine tahani memunı 
olduğunu söyliyerek giren, evi a • 
T"ll.6lırarak 71 lira para çalan sabı
kah Eytip!U Halidin ikinci ağır cc. 
zada.kl muhakcm~lnde dUn mUd • 
deiumumi muavini mUt.alea.ıımı 
serdetml§Ur. Muavin suc;lunun do
laııdmcılık, lıı:l"8ızlık ve sahte ola· 
rak polia vazl!calni ifa etmek suç
larmdan tecziyesini l.stem~. muha
kllme karar verllmek llzere bafka 
bir gUne birakılmI§tlr· 

Yapak mübayaaıı 
başladı 

Ziraat Bankası dünden itibaren 
piyasadan yapak mllbayaaama bq 
lamJIUr. İhracma müsaade olun -
madığı için tUccann eııı·"~'l kalan 
mallar almıu-..lt tUccann zarara uf. 
ramamuı temin edilecektir· 

Banka ıtandardlıe edllrn1' ln" 
Anadolu mallarını 67, blr'ncl Ana· 
dolu mallarınr 615 ve l!dncl Anado· 
lu mallarmı 63 kuru~tan mlibayaa 
edecektir. DUn derh"'1 " tl tllccar 
bankaya mUracaat etmiş: 23 bir 
kilo mal satmışlnrdrr· 

1 
• Belediye garaj mUdürlUğü tara

fından eakt motörlerden Uıti!ade edil· 
mek aureUle Balat atelyealnde arrozöz; 
mek suretıle Balat atclyeainde arozöz 
dün bltmlfUr. lkt tane daha yapıla· 
caktır. 

• Sanayi tetkik heyeti reisi Bekir 
Srtkı Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Demir snnnylcllcri bugUn demir tUc
c&rlan ve komlsyoncularm da i§tlr&k\· 
le topl&narak demir lhtiyaçlannı ken
dJııtııe bl ldlrecekl erdir. 

• Devlet denlzyollan umum müdll· 
rü İbrahim Kemal Baybora bu ak§am 
Ankarııya gidecek ve denlzyollannm 
yeni teşkllAt projesi ile ter!l4ne ve di· 
lfer bazı işlerle mqgul olRcaktır. 

• Vali muavini HalQk Nihat dlln 
nk§am Anknraya gitınlşUr. Bilhassa 
pul! korunma ifler\ etratmda alaka
darlara lzabat verecektir. 

• Belcdlyo kooperaUtl dün toplan· 
mıı, bet kl§lllk heyeUn raporunu tet
kik etmlııUr. 

Mücellit takımı aramyor 
Bir mücellithane için az kullamlmış bir diki§ ma
kineaile bir zımba ve bir mukavva makasına ihti
yaç vardır. Satmak istiyenlerin a-azetemiz idare
hanesine müracaatlan. 
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Milli Şe/ 
19 mayıs tebrikleJ:' 
teıekkür ediyor "" 

Ankara, !l (A.A.) - Rl1"' 
bur umumı klUpllgtndtO: ıt "P' 

Reisicumhur lamet ınoaO. tlJI .S: 
yıa 1dman bayramı mUnue:ı, r:.. 
mı makam ve kurumlarla 'ıJ':. 
ta.şiardan aldıklan tebrikle~ 
yı teşekkQr \'C kar§ılıklı te ~ 
kıymetli gençllgimlzin d~ 
baf&nlart hakkmdaki Ur4 rD"'" 
lhllğma Anadolu AJanaLll 
mlflerdlr. 

a __. 

Parti Grupunb IS' 
Belediye memu~ 
rmın tekaUll~I~. 
Ankara, 21 (A.A.) - c. Ö,. .~ 

M. M. Gnıpu bugUn '"21/ f'Jtf'l _.Jll" 
on bcııtc reis vekili 8e)~,o*. -
Hllml Uranın reJallğtnde ~dl'_.r· 

Rumamede Mccllain f4U.aıı,0 -t• 
cUınenlerlnde mUz&kere ,.... ce~~ 
hangi blr kanun lA.yih& veY6 .,,,,-ıttl' 
umumt heyette rntızakeresl ıO -~ 
bangi encümen mazt>ata.ıJI" ~ 
kereye mevzu ltUhaz edllıP d 1""'~ 
tık olacağı hakltmdakl par ~~ 
yonu m:ızbataslle Ankara ~ r_.
belediye memurlan nılllt~ ~.-.. 
Uzue belediye memurl~ Y~ 
t.e.kaUtıUkteıı taUtadelerl ıcU' ~ ıJJ 
mctçe bir kanun ıa.ytıı8'1 ~ 
muvafık olacağı hııkltınctstd ;,ti'~ 
Parti komisyonu mazba~ fi/'.~ 

Her iki mevzu etnıtıııd' "' 
eden mU:ı:akerc ve mUnııl'~ - .MI' 
da kombyon mazbatalar1 ~ ,....,, 
heyetince taavtp ed11erek ,,..J/1.~ 
kcrclcrlne dahili nızanuı~ jl) \ltl· 
ıncı maddui esası datıllfll ;' ~ 
encUmcnleri mazbataıarıııill 11111rıt#.'. 
haz edilmesi ve belediye ı11ttipdt ıJJ 
da tcknütıUk halt kından f.9 ,ı~~UI 
temln edici hUkQmotçe ~ 
IAylha getirilmw muv'!!, oı-;;t0-
ve ruznamede bqk& ~~ 
için riyaaetçe celııeye sıJP' 
mııur. ,,,,,,/, 

~ d_,, -W 

thtikirla milC't~ ~ 
Ankara, ıı - lku.&t ~ 'lf 

k&rm önUne geçmek içi.O ~/ 
kezlerlnde kuracağı Ol '>'11'..JIJI' 
mlayonlarmm hazır~_....., ~ 
DUJtlr. Kararname~ 
ıunacaktır. ---co,..------ibt'eı 

Romanyac:laJI 1". J 
memnuef~ 

Ankara, ıı - Ro~# ~ 
harice çıkanlmul ~ ,,,,, : 
menedilen etyamD ~ 
m1ze blldirilmlfUr. rfUI'• _ltfl ~ 

Buna, g!Sre demir, ~ıcel. -~ ~ 
kalay, aıumtnyum, ııu~.,.. 
bunlardan mamul eş)·a teıı .,e 
va, postlar, pamuk, 1<e .,.,,. J 
eoyam. ~ 

ZA Yl - Kanı aaıcerll~tJ~ 10, 
aldığmı tezkeremi pyi 1 ıılJ' il 
nı çıknracagımdan esklfl ,,il! 
yoktur. ofl'_;,11 

516 ~-eUUtlll 8-"!. Jı-' , 
Erzlncaıı - Kuru~ 
hlAm köJ11ılckG 

Tebliile!,ı ~~ 
• Beden Terblyeııl !ıtaıl 4 
Ajanlığından: --«111 ~-ti 'j 
A§afıda isfınlerl .,__.. 1"~ ~ 

26 mayıs pazııJ' ~pıl~tılf '/ 
ber Koleç sah8$ınd• ıı-~ 
11 lncl tstanbul aue~ ~ f 
melertnde JıaSlr buluJl 'P,j#_ 
nur. çerııJll, '1 

Hilmi, Cemal, ınib. t}ıı~IL, 
ruzaıı, FeUıl. Se RIZ&t ~· .) 
haın Etmen, JJ1 , . 
tzzet. s~ ı ..... .,.a · _J 
BeckıD daD: ,,,, 

Blalkle* .AJ&lllı~ncUIJClerl ;,ş 
ı - Bölge etre ~ '-

tarihinde 120 kilom tJI' ~ 
pılacaktu. yapılJIS~tl 'I" 

2 - Her .ene ıst.an~vtJI'.~ 
ta.nbul • Edirne • ıJ.cP~ _ 
30/ 6/ 040 tarthlnde ya~_dl'f. 

a - Türldyo birlD ~,4'} 
k& tu1JJ.I bll&l>ar& lJAO 1'Df'P' ,,.. 

4 - Yukarda ~cıl-' -
blllyeU görtll•n ld ııae.ı< oı-" 
aymcıa Sotyad& y•~rrıeceıctıt· 
tıakalara lştirAk et 
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ransız Başvekili vaziyeti ·bütün çıplakhğile anlattı: 

''Vatan tehlikededir, 
Barbla glzU 

fakat ı Alaları 

~al ip geleceğiz, Fransaya 
. ' d d. ımanım var.,, e ı 

Yazan: 
TOTAL franmzca kelimeeüe 

ifade et.tJljmjz modem 
harb )-ani kütleler aavqmm en 
canlı tarif ve tasvirini bugünün me
deniyet yıkıcılanndan çok evvel 
Ebedi Şef tebaı ilz ettinnittir: 

...Waıb ' e muharebe iki ordanan 
m~lest delUdlr; Mltb varbk· 

Parl", '!I (A.A.) "llu-at1., - Ba~- Bü\ük şefi,.. iır H' askerlerimi- j anlamağa başlı~orlor. Bundu <:ol. larfltı iki mtnetba mlk-.Adc'ılcal, boJ 
\ekil Rcno, bugUn tı:ıcden ao:ıra :zc itımat edelim. Tan·arecilerimiz geç kalmasınlar. iHçtl,meıddfr. Cephede dölftşen 
il) an mccllstnue \azlyct h:ılt tınla be· z.ıfcrc koşu)orlor. lngilh: ha,;n km·. \"atının lıu fellketi ınıııd:ı, :re- bütün onlu gibi btitün mlllet de 
yanatta bulunarak cıöyle demi,Ur: v .. Ueı ine de te§ekkür ederim.'' len , e \'eygand'ın biıimle olduğun. hissen, filaen, fillen , ·atan anwa-

- Vatan tehlikededir. \'ul)ctten ı . .. . tl:ın ı;unır duyuyoruz. \'ert.lun ~a. faas~ bhtmet , .e ~ et.eii-
ııır bir •eyi glzlcml"CCc~lm. Nutkun bu nokta,ınclıı, bütun ı " ~· ,, ~ n lıbi Pcten, Frınsıı ıılebesinlıı nı. dl ... l larb <'e..-..ıcm bin ldlomct-

B"l"ikanm iatillatndan sonra, dU•- ~an azası ayııuı kalkarak ışHki. . . bl 1 
.. v sı l • ide edilecefinı 1 ror. \'e)'· re uakt.a. köyüde. t.arllıamdald mRn, Franıız ordusunun Sedıın'dald Ji şiddetle nlkışlıımışlır. 

1 
ı:ııınd, Alman ilerleyi,inl durdu r. her Türklin de ceph cdtld mabarib 

mafııatına muıızı.am bir hUcuma kaı.t. n. kno, sözlerine c;evam ~t· duttan llO?lra, bizi zaff're ula,.<ıttrma gibi muayyen \;azifelerl \ U'Clır· 
tr. Fransız krtalıırı bu noktada R:ı:dı l 11 ıştir: 'iJnl bllmf~tlr. Büttln miR~t maddi, manevi varh-
\'e en 1)1 Fra.n ı:ı: kıt.aları Be!ı;llta:>a _ r ...... en harb·uı bidavetinde. a· ır JcA ld · ı \' 

1 1 ı h 1 ~ ., ııre tın ıreı11, ya nız ey. t nu vatanı" mttdafaL"'1l& bur w~ gön.:lcri mı;,t. nanılmıyncn' ati\ ar ~ t . ki •litlü•k baknnın d · ı 
yilzUnd n kı, b ı hatalar cc%alandı. gır 0~ "'.e ma n.. '" ıı:ın 1 ıuıt r. \-a}lfetmelidlr·" 
rılncaktır - ?ı.Icus., Uz:erincl ki kbprll <l ın cok dun olın ıııııa raA~ıen. ~11 • Hukömet kurarlırını almıştır. lll.r Son ccyrek asırda dünyanın bil 
lcr, cn•elce derplt edfln11~ olduğu gıbl lııııduk. Bundıın S<'nra, J{&)rl durU!il bir hıısusl menfaatin artık SÖZ IÜ)'· 1 tiln orduJarma ve m· t}~..lne 
atılnır.mıştır. Alınan molörlU fırl<alan ılii<.ın. n lar.ıfıııı.l:ııı J:D~ lrnllanıJmR temek hakkı yoklur. Kendimizi, , .• _ hari> ve wWdll nnicadelesi mUr
bu gedıktcn ı;c~mı.ıerdlr. sı nclice~ınclcki bü)·uk ~ürprizle tının fe!Akeueri sevi)·esine ("ıkar. lidlifiııı yapmli olan ~n büyük 

48 saattcnberi, Alman ileri yl 1 d•· kır" l:ıştık. r:ıknl nıhayf'I muzaf. mıjb bilelim • Tilrk çok veciz ve 8.911 kelimeler-
vam etml~tlr. Amlens ,.c Arnı:ıı, bu frr olıtıık. Sbıe la&kfbtl ~Çünkü yaı_ le portresini çiadiii a&Yaıf, haklı 
sııbılhtanoorl traı cdllml~t r. ı· l'I' her nefer O) nıdığı mun. nrz hakikat. bize hareket ı,u,., etini bir dava olarak wanhk ölı;Uh·-

B,ztm klil ik h rp iclar 1 lrl11ıkl. ?.. nı rolıın manasını aıılıır ı. bugün t- tzl Jcıırtarıbillr. ri dahil.inde cereyan eden avqtır. 
mlz, derinlere d !?"ru rnotörlU nkınln • !-!•inde 12 saııl çılı~an ııml'lelerin Ajtabeytertae ll)'lk olacak Framis Bu savaşta i.ıianaaız olara.k her 
dan ve pa~ltfiıer faııtlyetln en mu. in r 1ı;ri mnlôiıı:ılnrın ününde >ilk ut<..,r!•riDe tttmat edeUm. l'nnla "' \"ata.ndq keadi \1la&ti llilpetinde 
rekkt>p yent bir telAl<'tl ile kar._,rıa,. , •k bir lıcyer~n \'e ihtirasla tliılı. lognt.ere, lıılrtıune sıkı surette tılrtet- azami derecede bir aJtroimı yanJ 

miştir... ıı l'&C'. e~rr her lı:adııı. hrr t>rkel.. ~~-~~ bu net ba7tlk mUlet maııap dlğerbini ile hareket edecek ve B. Reno, ıözlerine ,öyle de\&m "t· . ..,.,..., __ 
n 1 t. ~ ı~:ıılıi'ımı:ı ı.Jıal;n azametinı nıücl- 1"nula 1'1em•z. Eter yanıı blrlal resmi bir vazife ve üniforma ha-
- Herhangi bir zaafa mUsaade ed ı ı· k olursa, bu sefer de. n)'ncn ötr. ...,.ıır ,,. be.na. ıı'rllna:J'I )'a1ms bir rnu. ricinde et. ola huit• vatani bir ti-

rniyecekUr. \atan tuıı:ııerl. tıoz ,uncu. k ı h:ırpleki aıilıi muzarfer olacatız. c.lze lrurtaralıılUr derae, ona fU ce- dev Ue mükellef olacaktır· Bu to-
lar, alçaklar ve korkal<lar tein hun- \ .ıbancı memlekellerdt', mı1yon- vahi Terecettm: tal harb bütün yurd kaynaklan. 
d \n sonra uzun atlre~k mu ha ·<'nıc lnı nı erkek. knılın ,.l' ı;oruk, 15lik. - Ben, muclı:eye tnuıyorum. çün. \'Uıtaları, kıtbiliyctlcri, ha.yaU ilı-
u ıulU tatbik olıınmı~aca ,tır. lı lkriıı'ıı ıne\ZuU bahsolduitunu ~ ırn.n.a,.a bnaınm ftl'dır.. tiyatlan. mllli moral ye ahllldle 

·-------- • n b :ı bütin kMifleri Te 

gazele si ba.ğırı.lJo r: u.~:dugu ~ -· 
vrupanın mukadderatı l ay 
ün etmeden hareket edeceğiz! 

r Z ıı n 
sa 

ve Ci kçe de tuıı 
tin aya kıvı'lcmıls.n wrn an 39 

• c an harbin e hcrbanai bir \'a

tanda btitun kudreıtlerin &.)'Dl a
manda faaliyette olduğunu Jr(h11-

Roma da müttefikler 

onız. Bu kudretıerin en büyük 
kısmı ZIThh katarlan. kaleleri, 
köprtileri bombalıyan tayyare, 
mamureleri 8ilip etlpllren tank si-

a 1 ey hinde gene nümayişler yapıldı ~=~~m.u'~;;' ~: 
k 1 k belli etmeden yilrlltUl~ vuıta1ar 16 Haziranda kapatllacak olan mektepler 31 mayısta apatı aca 01dutu cmetıe <harbin gizli slllh-

~ lan) diyorum. Sarih cephelerin ~ . ıı (A·A·) - c:;&Dc • \yanın bu (Ut.ll?ri Kont. Ciyanonun nm mukadderatı taayynn etmeden I Am&'t'Utlutwı ekonomik merkezlerini çok arkumda tayyare meydanla -
~~ında TPlegrafo Gau- 30 teşrin: .. ani l!l.)8 tsrihli nutkun - e\•vel hareket edeceğ'z," styaret edecekUr. rma indirilen parqütçtiler dahi 

0 
Cl denı~.ktedir: da tarif edliıni~t! ... Mumailryh b:ı Mt'TT~FtKLER A"T ~'HtNDE cmnELtlTrAl!I&T.\ IiADIN \ E me:nleketin miııt kıyafetlerini ~-
... ~'l:> ı, ılyanın hükl·m • nutkunda biı-takı-.n coğr:ıfi l5lr.1l"ı l',"CMA1lŞLF.K r "-Vf<' \R T\IJLtl'E makta Ye hattl birtMmı manken-
~~nda sahip bır 11c\•JE't Y-~kretmi~ ".! ıııiddetl ... alkıııııınmt". f'..oma, 21 (Ha uııi) - Dü:ı, Ro EDlLtYOR Jerle de tetrik edilmektedir· 

~ ·~!'ilıı> hu'lrekunu müdafaa tır. mada müttefikler aleyhinde yine C~belüllarık, JI f A.A.) _ Rüy. Beter t.arihin1n bUyWr bir ..,a 
~r. diiin: soylcmlljt.r O tarihte demokraııiler, bu ~ ı nllı)ayifler yapılnuftır· ter: Cebetf!t•ırı:..ta · <Jmlar ve ço- t&ralmdan meharetle tuviJ'" te-

ttl· '~iı· bıı ~özü buncl".'' mütal·"~·--ı nazan itibar:ı alma - ti ~JtTEPLER KAPATIHYOC raklar tahlile edilmektedir. l lk renntım edilnüt olmuı itibarile en 
1..raıı:n hükümranlık bıı~- mL<;l::ırdır· HalP:ıazırda demok··~ ., Roma. 21 <A·A·) - ft&1ya:lıı tnıP. bu.On Cebelftttınln terket. sembolik bir harb olan (Truva 
.;;uullm<!" kor.trollC'rl'. tnlı rin bu mütalebeleri " '· b ı'!ca bir mektepler, evvelce mukarrer olan mlş1erdfr. Diler sruplır, :rımn n .ınuhasanuıı) nda hlleklr kuman-
~ ~c'ıir ve? şıddete t.1bi ol - şc'.:tde ka~ılamağa lmldc olduk. 16 haziran tarihi yerine ~1 maytft· ınüleıkip ıOnlcr Cebelftttarı ln ıer. dan Uli!'in atı meıhurdur; bu 

Vll' V&":J)ete uzun !DUddct lan anlaşılıyor· Fakat v:ıkit geç • ta 1.ıırıatılacakt.Jr. kr-yliyecekllr. 1'ahllye edilenler muazzam ve oyuncak sanılan tah-
' Od . tir" •on•.:.ftu .. ·ı ........ - ... au ,. ~ ı.:m.lyecc!I miı.nasnıı mış · • ..u .. C'• "' _, .. •ransıı fasını ıanderilrnek ledir. ta atın karnmda sığmmıa olan 

•• r. lt,lya, ır.rck milli a,·."1 Bu &'&aete. 1talyanm r\ illi ayın KABUL :ı:rrı Bu tedbir. neırediJer. bir tebliğ kırk mahir mubarib ordunun si-
~ :- k imparntorlu~u a · dan beri bilhassa Alp hududund.... l~ma ~1 (.\·A·) - • • ''"olinl. 'n· üzerine ıhnmı~ı ır. Bn tl'bllAı'le, Cc. llh taarrualariyle zaptedemediği 
te\'Sd emelindedir· İlal· birçok Fransız fırkalarını atıl bı • reşal Pietro Badoeliyoyu kab~' helüttarı1c unıum1 ullslnln, hnrp şehri içinden fethedebfbnlştf. 

rakmak suretiyle bldisat iaerınc.(: etmiştir· lılara:al. batı huduı.lun - kabinesinden, JGmm hissetti~ tık- lıleehur Truva kahramanı Atil an
mtihim tes·rıer icra etmiş o:ctukla- da yapµğ"ı tert;!! h kkmc!a Muso - ıtlrde Cebeınttarıkı tahliyede ıer. cak topuğundan vurulabilirdi; vU
nru kaydettikten 90ııra ~)·lC' d - Jin'-e izahat vemıiıfr. best oldolunı dair taltmat aJmı:t cudunun diG"er Juımnlarma ok lfle
mektcdir: Bundan so-ra Bavyera umumi butunrlulu blldlrtlme'ktedir. ad11>rda; bir Atin& tWıe.t onu 

\"al.iai \'e Alınan milll~'rke birliği Tıhli)'t, şehir medlstnln, hı\"81 koruyordu; herhalde ayağmm bu 
"- ltalyanm, cerevan eden \'U. tefi General Von Etm .. ; l--'-··I et· hOeumları murıbbf-ıl komitesi ile •Y'f noktalımı korumalı: için de 

kuat eanuında, kend.sinin hedef • miş konu~a ıırıuımda 1Uı,,.,.,, Af· iş birllli halinı!e tertip edlJmiş o. \ ieab f'den tedbirleri alm~· Buna 
lerLıi elde ettiği zamP'1 daha fani rika.sı nazırı Attilo Teruzzi de ha- lan prolfrım mucibince yapılmak. ralmen dalma o tarafa 111pn alm
bir hattı hareket ittlhu edeceği zır bulunmuttur· t 'dtr· 

11111 
ve nihayet 'YUl"UlmQftu; fakat 

muhakkaktır. Biz, tarihlıı aaathı - CltANO A.RNAV1JTLUGA 
deki ibre hülul etmif olan zıımanı GtDIOOEK 
göstermeden evvel hareket etmek Roma, ıı (A.A.) - Kont Clano • 

. mecburiyetindeviz. Biz, Avrupa • Çal"f&mb& gtlnU Ttraııaya ıtdecek n 

Amerika ve harp 
Muttef iki ere harp malzemesi gön

dermeliyiz diyorlar 
\'qiagtoa, %1 <A·A·> - Demok_ Cemi>-eti, Belçikalı ve Fransız mili 

rat May, radyoda s6ylediğt bir tecllerlne yardım için te1pat ha. 
nutukta ezcümle f6yle demittir: valesite 500.000 dolar s6Dderm1t _ 

Amerika. Avrupaya ihtiyacı olan tir· 
her tUrJU malzeme ve techiutı Vqlagtoa, 21 (A·A·) - Harici. 
g&ade~lidir· Zira muharebe cep. ye nezareti, 16 maymtanberl Brllk
besi şimdi Franaadadır· ıelt!ekl Ameriku bUyllk elçlaile 

Cephenin bugUn nerede ise ora- ve ı~ maylBtanberl La H&ydeki 
da kalmur ve ATrUpaya Amerika· bllyOk elçi ile dolrudan doiru»• 
lılann gönderilmemesi isteniyorsa. tf'mu halinde bulunmaktadır-

AlaU•elrrdM IWıaren 

i PEK 
.. 111 

M-.. dtmyayı ••lre"'yla. w 

~"EŞ!: '"' ZBVK --~ 
Etlnee ft GtDeUlk llenhı 

Jlfeflll 1llr ._. 

GENÇLER 
SEViŞiYOR 

Mikey Rooney - Lewiı Stone - Judy Garlan 

.................................... --.................................. . 
DDıq - - _, ...... _ Mneltlauua .. 8"111111 ...u.u ... 
CLABK GA•aı a.IQı lieyüatlrrdell 1'.AU:"Je -... .... 

a harp için mücadele eılenlere lfiıu· Berlindekl Amerikan bOyUk •1 • 
mu olan her tUrlO malzemenin ıön 1 çllifl vaartune öfrtalldllüıı ,are, 1 

LALE'de Yann Matinelerden İtibaren 
l4IM 11 ... _........ Mı. u a-dill edilen 2 Şalaane ftlimdM 

mllnıkll.ep lllMlllt lllr .....,.. .........._ 
1·HABIL KABiL derilmesi icap edtt· 1 Llibemburgda)d Amerikan diplo • 

Diğer taraftan Amerika Kızılhac: matlan ~ ve aallmdlr. 

.------------------.... ----------------------·----------· • 
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1 

Jatanbul Levazım .Amirliiinden verilen harici 
askeri kıtaab ilinlan 

BA~LIYOR 1 Pazarlık sureUle (80) ton JmnıfualJıe. - toD )'IJlat .,. aoo tcıa.,,. 
== Y ıı•• l 28 nıayu HO ~il alq&mma kadar te llm IU'Ule aJIMcaktır. tbaı• D-1 N O = .,__ per,embe cUJıU aat 16 ela yapılac&lttır. tatekJU~rtn Cor1ud& kor. atmabu 

. komlllyonuna mUraeaatlarr. (17JD) (4:?80ı 

-
Dlll,_.. •tok -.ae. ClL\K GABUC .. XABJOM DAVl8'1a 

.....,....,... De'llllitlaı• ,...&eııa fllmL.. 

2-MAHKOM K A O 1 N 

bu pu kendini ıö.tenniyohilirdi; 
o halde, Atili beamıehal öldür
mek llizumu karşısında. da bqka 
olUm çarelerine bajvurulmabydı· 
Aç bırakılabilir, zcltlrlenehillrdi· 

BurUnkü sUlhlar da bilhaua 
mllda!aa \'azlyetJnde ~ılmu ka -
leler halini almıttlr· Maginot ve 
Slegtried duvarları önlinde, yahut 
da kuvvetli ''C mll!ıelllh milletler 
karşısmd& yirminci :ı.sır muharibi 
yılmadan mütemadiyen aili.hlar a
ramak, bile.tere bqvunnald& mca
guldilr· Alman lideri motörlü or
dulanna Holanda ve Belçikaya tid
detli taamız emrini vermeden çok 
önce bin bir hazırlayıcı çarelere 
bqvurmu~tu. Almanlarm bUtiın 
istllllarmda hUcumlara takaddüm 
eden aylarda ayni tedbirleri ve 
gayretleri görüyoruz. Radyo, mek
tub, mecnıuayla uydurma propa
pndalar, turvt kafileleri, mahalli 
nuist tllfkllAu, dQeıman memleket
leri dahilinde ihtiWler çıkarmak 
gibi çalJllD&lar bu kabildendir· 

(Yıldırım harbi) nin pailcoloJik 
huırlaxımuı olan bu propaganda 
lıarbini Hitlerin ağmıd&n da dinli
yebilirla: "Manevtyatı bosulmUI o
lan dllpn&nm bir tek darbe ile 
maflClb olacağmı kestirmeden ev
vel bfr harbe başlıyacak değilim. 
Dlifman keadi topraklarmd& ma
nen •Yff ve ~timal bo&uklu:kl&nn 
hqlamak üzere bulunduğu, bir 
lhUW emareai bqgösterdıği ıınlar
d& fiddetll bir darbeyle onu yere 
eermek arnıuu g ,,,... tir demektir· ' ~~~ 

Zl l duyma.d&n. 
f a va-

r1 d eri, 
abotaj, iUÜU er, ı:nuhuım mU
d&faaıun bilt.iln zayıf noktalarma 
§idde.li hücumlar, ifte müs•akbel 
harb!··· 

Askerin kl&aik tablyele:ine bağ
lanmıyorum; harbi idare ve intaç 
edecek ben.im. En mUsıüt br bek
liyoPUJD; buu elcle etm• 1İ!ÜI ~ 
blltnn ene~ wr~v,.
ıııifem budur· Buna muvaffak olun
ca da ıencliii öllkne ısevketmek 
hakkım kauıımış olurum ; ve çiln
kU artık insan hayatlar.mı beytıu
de yere israf etmif olmıyaeağmı·,, 

Hltler, Holanda. Bel~ l'rane& 
ve lnsiltere gibi ıuurlu ve -.atan
pervtt memleketlerde ytldınm har
binin nılıt hurrlanması yani bin 
blr hile ve propagandA ile muvaf
fak olamryacağmı \'e faila bekle
difi mllddetçe bllllda kendi ordu
sunun manevf mukavemeti kmla
catmı anladıktan 80nra bugbUn 
(hayat ve memat) taammma ka
rar vermif ve blltnn A vnıpayı, bU
ttin yirminci UI!' medeniyetini bir 
anda mahvedecek olan ve tarthtn 
bugtlne kad&r kaydetınecUli yıldı
rım •ldTl'lf!Dda kendi ..al9tA 
~vetlerini tatmin etmit bulan
ınaktadn .. 

Moral tesemmüm metodlan ile 
inunhğı yenemtyen ve Alman 
ırkmın Hüllgfı'au ıu anda gbll Bi
lihl&rdu en öldtlrBetl sllWara, 
mamureleri uçuran bombalara bq 
''Ul'all ve tapan bır başkuma.ndan
dır; bu itibarla panjermani.ı:min 
atet ve kan illlu ayni umanda bir 
fetif1M4tr; ve fetifleri de b«mba 
.. •hirU pa1ardan ibarettir· J'a
bt fU andaki neticeleri ne oluna 
olsun n1baJ zafer muhakkak n
Ntte (medeni hak) ı tanıyan de
moltru!nJa olacaktır· Alml takdir
de Amıpum yakin sQnJerde p
htt olacaimm dtlnya fbtftndnt 
maddi ve manevi harabiliği müs
takbel DllÜler icin tarihin en bü
yü bir hall8li ve leke.i kalmaya 
mahkfJmdur. 

Belçikayı terkeclen tale
bemizin ikinci liateai 
Aaku'A, 21 (AA.) - 2 Numaralı 

komlnlke; Kari~ Vek&JetlDdm. 
Belçlllada tahalde bulun&ll talebe

lcı1mtzm Btlçibyı terketUkleı1 bak. 
landa Hariet,e Vek&Jetine malemat 
plmlfUr. Bu talebelerden ParlM mu
n•'•tlan teırbtt edUenlerbl Jı.teal 
dün blldlrSlmittf. 

Alman Udact u.teye dalın tal•be
mls fUlllardlr: 

fJaHb Pekiner. KUnevver JCpir •• 
Dlfer llateler ~dikçe pe,.Serpey 

lllD ecWeeekUr. 

Beyoilu Halk Sinemaaa 
21 Jlrlayıa Çarpmlıadrua ....... 

2 ...,... Fil "" JIDd ..... 
1 - Oc Kodıem Km 

DIJMA Darlılll, aa;r .... 
2 - '8nf Yınmulu 

OOJf VATN 
Heyecan ve Sergüzqt nlmi 
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Amerika 10 bin tayyare hazuhyor\ 
Vaflııcf.on, 2Z (A.A.) - Mebuıian ve ayan mecli•lerl bahriye encümen

leri, Ruzvelt ve bahrt erkAn ile görti§lllkten eonra bir kanun lAyihuı tevdi 
et:ıniflerdir. Bu lAyihada 10.000 tayyareden ve 16.000 pilottan mürekkep bir 
hava kuV\'eU vücuda getirilmesi derplı edilmektedir. 

Bu pllnı tahakkuk ettlrm~ içın 100 mllyon dolara ihly~ vardır. Bu 
mebllğ Ruzveltln 1.182 mılyon dolar mlktanndaki fevkallde mllll müdafu 
programında da donanmaya tahsla edilmiş olan 250 mılyon dolardan ikraz 
edilecektir. 

Fransada şeker Vflsika ile 
Parlı, 22 (A.A.) - HükQmet ıeker vesikası usulUnün bir hazirandar. 

ftibare.n tatbik edilmulne karar vermiıtlr. Aylık ıeker miktarı adam baıma 
750 gram olarak tespit edilml§Ur. Ekmek vesikası usulUnUn tatblkı tehir e
d!Imı§Ur. 

Alman tayyareleri lsveç üzerinde 
Stokholm, 22 (A.A.) - .Alman tayyareleri, lııveçln ıimali üzerinde ceve· 

11.nlar yapmışlardır. lııveç!n tayyare dafi topları İlkonun ıukıntla harekete 
geçmiştir. Bir Alman tayyaresi Norveç hududu yakınında ve Narvikin ıar· 
kmda kAin Vaim Jaure istasyonunu mitralyöz ateılne tutmuştur. Berlındekl 
lsveç aefareU, Alman hUkQmeU nezdinde protestoda bulunmata memur edil
mı,ur. 

Benzin katarı tevkif edilecek 
Kıuın.aa. 22 (A.A.) - Huııusl bir menbadan haber almdıfma göre Sov

yet RusyadAn gelen ve Almanyaya &'fden bir benzin katan halen Lltvany" 
demlryollan Uz.erinde bulunmaktadır. Sovyet1erln verdikleri ikinci bir emir 
üzerine bu katar tevkif edilecektir. 

Vels Fransız ve lngiliz sefirlerile görüştü 
V .. lnıf.on, %2 (A.A.) - Vels, Avrupanm vaziyeti hakkında, lngillz n 

Fran.sız aefirleriyle görti§mU~tUr. 

lıgal altındaki yerler 
Londra. %2 (A.A.) - Hariciye nezareti. ~ağıdakl memleketlerin bundan 

böyle Almanya tarafından l~gal edilmiş addedllmesl l!.zım olduğunu blldlr
mektedir. Şimal eyaletleri müstesna olmak üzere Norveç krallığı, Holanda 
krallığı, LUkMmburg büyük dUkalığı. 

Hariciye nezareti bu tebliğin, Holandanm mUstemlekelerine §UmulU ol
ma.dığmı illve etmektedir. 

Balgarlstaada 
askeri bazırlılllar 

yapılıyor 
Gelen yolculm muhtelif mıntakalardan Yunan 

hududuna aevkiyat yapıldığını söylüyorlar 

Türk muhacirlerin yeni eşyaları 
hudutta ellerinden ahndı 

Bulga.ri.st.anlI Türklerden ana - ı kırmak gibi ağır iş~"rde kulla-
- urda hicret edenler çoğalın11tır· nılmuı devam etmektedir· 

Bugün de böyle yerlerini ter • Yolcuların en çok dikkatlerine 1-
.et.miş yurddqlarmmxlan on kişi- !işen noktalar muhtelif mmtakalar 
ik bir kafile konYansiyoneJ. trenL da.ki cephaneliklerin geceleri bo -
.e gelmittir· şaltrlmıun ve bu mühimlT'.atla bir • 

Filibe civarmda Hasan Uğrat ve lilcte Yunan hududuna asker ve top 
Kuklen kaaabala.n halkmdan olan sevkiyatı yapılmMıdır. 
bu muhacirlerin verdikleri mallı _ 
mata. göre, son zamanlarda Bulga
ri.at.anda Türklere karşı fena mua
meleler artması yüzünden birçok 
yurt.tqla.rmıız muhacerete hazır 
lanmaktadir. 

Bulgarlar, kendi paruile gelen 
muhacirlerlınizi, paralan tilk<.'nin -
ceye kadar alıkoynuılt . için pa.aa.
port illerini Uç ay uzat.mqla.rdrr. 

Fakir köylUlerin ekseriya ~eş • 
melerden su almalarma bile 1ınk1n 
btrakJlmamaktadir. Muhacirlerin 
nllfua bqma a.ncak 500 leva (tak_ 
riben beş llralrk) para çıkarması
na izin venniflerdir· 

Asker çağmdaki Türklerin tae 

Alman tebliğine göre 

Norveçte harp 
vaziyeti 

Berlin, 21 (A.A.) -Alman or 
duıu baıkumandanlığının tebliği: 

20 mayrsta, tayyare filoları, 
Narvik civarında kıtalar arasında 
vukua &elen çarpışmaya muvaf· 
fakıyetle iştirak eylemiştir. 

Narvik mıntakasında faaliyette 
buluıun İngiliz filosu cüzütamla
rına kqı yapılan hücum esnasın· 
da, Almanlar büyük muvaffakı -
yetler kazanmışlardır. Rosolutoin 
.tipi bir saffrharp gemisinin ku
manda köprüsüne bombalar düş 
müıtür. Birinci sınıf bir kruvazö 
re de büyük hacımda bir bomba 
isabet etmiştir. Bu kruvazörün 
kaybolmuş bulunduğu tahmin e-

Lonrcla, 21 (A.A.) - Amiral· 
lığm bir tebliğinde Effingham is· 
nündeki İngiliz kruvazörünün 
Norveç sahilleri;ıde bir kayaya 
çarptıktan sonra battığı Qildiril · 
mektedir. ölen yoktur. 9500 
tonluk olan Effingham kruvazörü 
1921 de inp edilmi§tir. Mürette· 
batı normal olarak 712 ili 7 49 
kifidir. 

Londra, 21 (A.A.) - 12 mayıs 
geceyansı hitam bulan hafta zar
fında, ticaret filoguna düşman ta· 
rafından verilen zayiat hakkında 
İngiliz amirallığının verdiği teb· 
liğ ıudur: 

4 ineiliz gemisi 8955 ton, 1 
milttefik gemi 316 ton, 3 bitaraf 

Türk halkı Ankara radyosunu 
ancak evlerinde ve gizli olarak din. 
liyebiliyorlar· 

Bulgar memurlar. hudutta muha 
cirlerin elinden yeni eşyalarını al
ml§lar, eski eşyalannm da ancak 
mahdut miktarmı götürmelerine 
mlisaade etrnielerdir. 

Cuma ve çarşamba gilnleri et 
yemek katı surette yasak edilmiş 
ve evlerinde bugünlerde et bulu -
nan Türkler ağır surette cczalan
dmlmışlardrr· 

Yolda bulunan daha altı muha -
cir ailesinin de yarm gelmele ri bek 
!eniyor· 

Mareşal Çakmak 
(Battarafı 1 incide) 

Bqkanı Orgeneral Asım Gündü· 
zün riyaseti altında ikinci bir aı
kert hey'etimizin bugünlerde Su 
riyeye gideceğini ve bu haberin 
dün akşam Londra radyosu tara· 
fından da neşredildiğini yazmışsa 
da bunun doğru olup olmadığı 
henüz anlaııimamııtır. 

Cezaevleri nizamna
mesi değiştiriliyor 

Adliye veklletl Abdlllhamlt zam&· 
nmda yapılıp bazı uCak tadllltla bu
gün dahi tatbik edilmekte olan ceza 
ve tevkif evleri nizamnamesinde esas
lı değişiklik yapmış. en son nazari
yeleri ihtiva eden 220 maddelik yeni 
bir nizamname hazırl&mı§tır. 

gemi 5737 ton ki ceman 15008 
ton hacminde 8 gemidir. 

İngiliz bahriyesince kaydedilen 
tonaj mrktarı, muhasamatın ba· 
şındanberi kaybedilen vasatt to
najın ancak yarısını tetkil etmek· 
tedir. 

4541 tonluk Campinaı Alman 
vapuru 1 O mayısta bir mayna 
çarparak batmıştır. Bundan maa· 
d! denizaltıların icraatı neticesin
de ceman 2 5 bin tonluk S gemi 
de batmış tellkkt edilmektedir. 

Alman ticaret filosunun bugü· 
ne kadar kaybetmiı olduğu tonaj 
yekunu takriben 820 bin tona 
baliğ olmaktadır. Bu mılrtar harp 
ten evvelki tona.jın yüzde yinnı 
sini te§kil etmektedir. 

Harp vaziyeti 
. 

P&ria 2% (HllMl"I) - Başnkil Re-
nonun vıuıiyetl bütün c;ıplaklıtll• an
latan dünkU nutku, mUabet bir teair 
yapmııtrr. Fransızlar, 191' harbinin 
ilk zamanlarmdakl bUtun muvaffak!· 
yebli.zliklere ratınen neticenin nuıl 

zaferle bittiğini ıtöz:önllnd• bulundur
makla ve bu harbin de aynı tekilde 
biteceğ"inden emin bulunmaktadırlar. 

Blitün Fransız gazeteleri, vaziyetin 
ciddiyetini kabul etmekle beraber 
Fransız orduaunun bütün kuvvetini 
muhafaza ettiğini, kuvvei manevlye
ainin yerinde olduğ\lnu, lhtiyaUanna 
daha el allrülmedlğ"lni tebarüz ettir· 
mckledirlcr. 

BUGÜNKO ASKERi VAZİYET 
lo'ranaız kuvvetleri Somme'dan 

Rethele kadar, kendilerin• tayin edi 
len yeni mev.zılere yerıeımişlerdlr. 
Fransız kıtaatı, Alman hUcumlanna 
kar,ı koymak ic;ln bu yeni menilerde 
organize edilmektedir. 

Am.lens ite Arraııı işgal eden Al
man kuvvetlerinin birkaç bin kişiyi 
tecavüz etmlyen molorlil müfrezeler· 
den ibaret olduğu teeyyüt etmektedir, 

Cabrala ile Somme arasında harp 
•ahaııınm hududunu katı bir aurette 
çizmek imklnsızdır. Almanlar, halk 
arasında panik çıkarmak için moto
ılkletçileri ileti aUrmektedir. Cam- • 
'brals'ln arkasına da paraşlltc;Uler in· 
dlrmi,lerdir. Bu para§Utçülel', din&· 
mit ve bombalar 11• mücehhez bulun
makta ve ellerinden geldiği kadar tah 
ribat yapmaktadır. Ezcümle Arru 
ve Amlen• iıtasyontarı alevler içinde· 
dlr. 

Cambrals'de vaziyet değlşmemtıtır. 
Sommeden Sedana kadar Almanlarm 
biltUrı taarruzln kendilerine al1r za
yiat nrdirilerek tardedllıl\iftlr. Al
manlar, bUtUn teıebbilslerine rağmen 
Alııne nehrini rec;ememişlerdir. Şunu 
da kaydetmek icap eder ki, harp cep· 
besinde .on koz oynanmamııtır. 

Sallhlyettar mahafil, general Gi
raud'nun e.saretinl tek.z:ip ediyorlar. 
OOnkU Alman tebliği, neıredildiğı za
man Abbevlll• Franıızlarm elindeydı 
ve cepheden epeyce uzakta bulunu
yordu. General Veygand, dilnden iti
baren batkumandanlığı deruhte et
miştir. 

.H.AD1°0LARDAN EôLEXCELl 
NEŞRİYAT KALDIKILDI 

HUkO.met radyolardaki eğlenceli 
neıri:> atı bir emirle kaldırmııtır. Yaf.. 
nız Radyo Pariı eski programma de· 
vam edecek diğer iatasyonlar yalnız: 
havadia vereceklerdir. 

Mt1'n'llP'IKLERI N H UJlABlL 
PLAN l Mt1TH1Ş OLACAK 

DUn cece, lncillz latlhbarat nllZl'rl 
Duft Cooper radyoda bir nutuk aöyle
mlştir. Bunda deml§Ur ki: 

•·Harp sahumdan gelen haberler 
vahimdir. Fakat fazla heyecana k&· 
pılmaya da mahal yoktur. Vaziyet ıu 
Uç noktada hUllaa edilebilir: 

1 - Almanlar Ma~ denizini hedrt 
ittihaz etmiılerdlr. 2 - Bazı kUçUk 
Alman blrllklerl tazla ileri gltmlşlerıı• 
de vaziyetleri tehllketldlr. S - lngl117. 
Ye Fransız orduları mağlOp edılme· 

mlıtır. 
MUttefiklerin hazırladıktan muka

bil taarruz mUthiı olacaktır. Esasen 
bizim için gbzonilnde tutulacak rY 
de harbi kazanmaktır. 1914 d• bir çol< 
muvaffaklyetıılzliklerden aoıı.ra harp 
bizim lehimize neticelenmişti.,, 

İNGILIZ TA YYARY.U.:RtNlN 
FAALİYETİ 

Londra, %Z (A·A·) - Hava işle
ri ne.zllreti tebliğ ediyor: 

Pazarteııi sabahı, Blenheym sis_ 
temindeki tayyareler, Kambray ve 
Arras mıntakalarında Almanların 

zırhlı tanklanna kaJ'1ı muvaffakı • 
yetli taarruzlar yapmışlardır. Öğle
den sonra bu tayyarelf!r. Arras ve 
Bapome mmtakalarmda bir takn;n 
taarruzlar yapmışlardır. 

Paza.rteei _ salı gecesi, birçok İn. 
~iliz bombardnnan tayare~i Cam -
braila Cateau ve Sent Y"ntin m1J1-
takalannda düımanm taha~üd 
merkezlerine taarruz etmiştir. 
Ai.!!ne0in şimalinde Nouvion orma
nında düşman kıtaatına karııı mq -
vaft'akıyetle tetevvli~ eden bir ta.. 
arrın: yapılmnıtır. Bu mmtakadı 
bircok yangınlar rıkmıM!l'· 

Be, tayyaremiz hareket üsleri -
ne dönememi"tir· 

Salı günU İngiliz bombardıman 
ve R\'CI tayyarel"ri P." ' "i!<a ve Ri
mali Franıanın ıruharehe ceph~ -
lcrinde birçok hareklt icra etmiş· 
lerdir. 

Al,MAN' TA YYARF.f,ERİ 
t:SGlJ,TERE CZEKIN'DE 

Londra, Z2 (A·A·) - Hava üıle· 
ri nezareti. Alman tayyarelerinin 
21 • 22 mayıs ıcecesi İngilterenin 
cenubu şarklı.inde ikl mmtakın, 

bombardıman etmi' olduklıtrmı bil _ 
dirmektedir. Birtakım bombalar 
tarlalara bazdan da denize dUt -
mliştür. • 

Tayyare dafi toplan raaiiyete 
geçmüıtir· Ne insanca telP.fat ol -
muı, ne de haurat vukuag-lmiı
tir· 
M't"TrF.P1KLJr,R 1 MI' TA \"YARI: 

DAR A Aı,n·oRI.AR 

\'aşlnıton, 21 (A·,A·) - Mütte
fikler. ~ hafta Kali!Mıdyaya 
1500 tayyare aiparif ~lerd.İJ'· 
Bu rüama e\"Velce bildirila 
Durlular da da.bildir· Duclaslu-

dan gayri olan 75 tayyare Boeing 
kumpanya.ııı tara!mdan yapılacak -
tır. Kumpanya, bu .maksatla 25 
milyon dolar urfederek !abrikalan 
'enifletmiştir· 

İNGİl.TERE tur, FRANSA 
ARASINDA TEJ,J;FON 

MVKAJ,ıı;MEJ,ERİ K EStı,Dt 

l.ondra. 21 ( ,\.A.) - Dün akşam 
~:ıat 19,30 daııhcri Jngıllere ile 
Fransa ,arasınd~ld telefon muhabe_ . , 

• 
ratı miinkati bulunmaktadır. Maa-
marih lnıiliz Ye Franm: hiikômet. 
leri aruınrlaki leınaslar idame edi
lehilmekledir. 

Bir posla idarcı;i memuru şu be_ 
yıınAlla buhınmuştur: · 

Frıın~a Ye daha ileri~i ile tele
fon ınııhalıerat ı;en•iı;i ıniinkati bu. 
Jıınm:ıktadır. Ne zaman iade cılile
lıilcceğini bilmiyoruz. G:ızcleler, bu 
inkıtaın bir kablo Jwprııa~ınclan 
nıutevelllt olduğunu sü~ Jeıııelı:ledir. 

Dün akşamki Fransız tebliği 
Parl11, %1 (A.A.) - Franınz akpm teblltl: 

lilomme'ln ılmallndeld mınlakada, tazyikine dnam eden düşman, ileri 
unsurlarmı Amlens l't Arrasa J.<adar ilerletmeye muvaffak olmuıtur. Cep. 
h,nın ger! kalan kınnında, dUşmanm mevzii gayretlerine rağmen, vaziyette 
değişiklik yoktur. 

İstihbar hava kunetlerimlz "' bombardıman !ifolarımız, bahriye pike 
bombardıman cUzütaml&rınm i'birli~ ile, tiddetll faaliyette butunmuı ve 
durmadan arazi Uzerinde dUıman kıtalarını hırpalamııtır. 

Fransız h&Ya kuvvetlerinin ve tayyare daCi bataryalarının yalnız bizim 
hatlarımızda, 10 Mayıstan 19 Mayısa kadar olan devre esnsında dUeUrdUğü 
dUıman layyp.relerinln asgart mıktarı bugUn ll08 • yarmıı bulunmaktadır. 

Alman tebliği 
FUhrerin umumi karargAhı, 21 (A.A.): 
Alman ordusu baıkumandanlıfınm tebliği: 
Bütün devirlerin en muazzam taarruz hareketi, ayn ayn bir se

ri büyük taktik muvaffakıyetlcrden aonra, halen ilk neticelerini ver
mektedir· 

Vazifı'si düşmanın Bclçikadaki kuvvetli kıtalan ile Sedan'ın ce
nubunda Majino hattı arasında irtibatı temin etmek olan dokuzuncu 
Franııız orduım imha edilmi~tir. Bu ordu, halen. iphilıtl halindedir. 
Genel kurmay ve 'imdiye kac!:ı.r yedinci Fransız ordusu kumandanı 
iken dokuzuncu ordu kumandanlığını deruhte etmiş bulunan general· 
Giraud esir edilmiştir. Alman fırkaJarı. bu taarruzla açılan gedlğe 
girmektedir. Hücum arabaları lı:ıtaları \'e motörlü krtaat Arras'ı, 
Amiens'i ve Abbcville'i almıılardır ve Som'un şimalinde bulunan 
Fran!Jız, İngiliz vP. Belçika orduları clizütamlannı bu suretle Manı 
sahiline doğru silrmektedir. 

Belçikada kıtalarımız, Gand'ın ıarkında E1eaut'nun cenubunda 
müfrezelerimize karşı koyan düşmana hücunı etmektedir· Düşmanın 
Valansiyen mmtakıuıında cenuba doğru yarma teşebbüsleri akim kal
mıetır. 

Hususi bir tebliğle bildirdiğimiı gibi. Alman kıtalan, cenub ce
nahında Laon'u almışlar ve Chemin des Dames yolu ile Aisne - Olse 
kanalına kadar ilerlemi;slcrdir. Kıtalarnnız, Fransız hUcuırWarını geri 
püskürterek, bu mıntakada birçok hücum arabaları tahrib etmiştir· 
Düşman müfrezelerinin ıimdiye kadar mukavemet gösterdikleri Ret-
hcl şehri alınmıştır. · 

Ha\·a kuvvetlerimiz, Alman ordusunun bu zaferine mUessir ıu
rctte yardım etmislerdir· 

Havada hakim olarak, nehirler üzerinde geçitleri ve nakliye mU
essuelerini tahrib ederek, yürüyüş halindeki kollara hücum yapa
rak:, dokuzuncu Fransız ordusunun inhililini cabuklaştırmııı ve ııimdi
ye kadar düşmanın gedi;'?imizin cerıahluını tehdit iç:n yaptığı bütlin 
teşebbüsleri nüve halindeyken boğmuştur. 

J'ran!!ft; sııı:lUlt Uz~ritideki kt!şif uçu11lan e11na81niJa lan·a~19rlmiz, 
bir Fran$~ tQrpitosunu, 518,2 tonilatoluk 1\iger donanma ıarnıç Ya
purunu, Pa\'on Fransız kargosunu ve d'ğer iki kargoyu ağır ıurette 
hafara u~ratmışlardır. 

20 Mayısı 21 Mayısa bağlıyan g-ect-. el'.'man 43 bin tonilato hac
minde 6 nakliye gE'misi ve sarnır gemileri batmlmış, diğer taraftan 
ecman 13 bin tonilato hacminde dört vapur ağır surette hasara uğra· 
tılmıştır. 

Dü~anın ka),plan dün 47 tayyareye baliğ olmuştur. 15 Alman 
tayyaresi kayıptır. · 

Sovyet gazeteleri ihtar ediyor · 
Barp Balkan,ara 
yaklaşmaktadır 

''Balkan memleketleri gan
mağa ne kadar maruz bu
lunduklarını anlamalıdır,, 

MoııkO\'&, %1 - lzv~•tiya gaze· r h.ırrhcleriııin 
tesinın başmakalesinde, yeni bir ıle sıılıitıir. • 

Yerdiği lecriibelcrle 

ııarhaya giren ilk emperyalist hllr
bin vüs'at ve te~cbbüıılerini pek 
çok tecavüz eden bir genişlik utti
aap ettiği kaydedildikten ıonra 
ıöyle devam ediliyor: 

"lngilt~re ve Fransa, Belçika ve 
llolııııda arazileri iizerinclen Al
man~ aya karşı lıir t11Rrruz hazır. 
larııakla iclilC'r. nıı ~der de .~iman
) a, .ıırne ıııiiltefilderclrn e\'\'cl dav. 
raıı:ırak ıııukahil lcıllıirlrr ittihaz 
rtıııi~lir. Ycııiclen İngiliz - Fran
sız kumanda hcy~ti, hrm vakit hrm 
ıle i<'~elıhü, raikiyet :ni 1.;a, helnıiş_ 

tir. Alman ordul:ırıııııı Bclçilı:a ,.e 
llohmılaıla i'}gal etmekte oldukları 
me\'kiler, ukrrt ve slralejik \'azi
yeti esaslı lıir surete ıu:ne Almanya 
lrhine olarak leıllıil etmektedir. 
Alman ordusu Majiııo hallını ya. 
nınılan çe,•irmişlir. llolancla ı;ahil

lerinin işııal edilmesi, Alman h:ı. 
\'il iislcrini Lo~Hlra\':t takrihen 300 
kilometreye i·akınbşlırıl or. Sert 
hombardıman lııyyareleri ıararın
rlıın hu ml'~are, yarım uat zarfın. 
ılı J.:atedilehilir. nanimar\:a Te 

Xon·et sahillerine rle malik olma
sı ılolayı~ile, Almıın)'ll Şimal deni. 
7.

0

'1de hlkiıni)eti elıle rtmi' olıı 
\'Or. Alman ha\'a ktıV\ etleri, lnııil. 
terenin "hü) fık fılosunu" r.indrle
yerek taerruz manevraları ;)apma. 
ııı imklnlarından mahrum edi~·or. 
Bu eıhetin b<'Syle olmuı lskındi
nı~~ıdı cereyan eden deniı mu. 

l>iğer iki hitarar m<"rıılekel ılahi, 
'ı:ırp lehliL:esine ııııırıız hıılıınrııak
laılır. 

İngiliz - Fransız bloku ile !tal· 
)a ara~ınıla ııerrk .~kdeniz, ııerek
!ie l'z:ık Şark nı"seleleri hakkında 
L:i tezatlar, son derere hıhl Jıir ıle\·= 
reyt Jtirmiştir. Çember)~~ nin isti. 
ra s ındırn prk :ız en·rı sarih bir su
rcllc tclııırüz ellircliği VC'çhilr, Ak. 
clcniz lı:ınasilt BaW.:an l arın ) :ıkın. 
ıla harp harckiılın:ı yl'ni lıir sahne 
le~kil eılt>r<'i.\i derpi~ rclilehilir. 

Harp tehlik ~i , ~sifik denizinde 
ıle çojt:ılınaklaılır . .Müttehit Aıneri. 
ka ile Japonya arasınılaki ihtiliır
lar, "Ilolanıla mirıt " t. için nıüca. 
rlelcnin başl:ıma~ı dolan:ııilı bariz 
bir sıır!'lle hac! bir şekil arzelmek
lrılir. A"ru'!a harbi hir lrnnya har. 
bine doğru gidiyor. 

Hiç yorulmadan ıu ciheti hatır_ 
latma.k limndır ki, harbin genifle_ 
mesine hadim bulunaiı bazı bitaraf 
devletlerin politikası, ancak bir in
tihar politikası olarak tavsif edile
b!lir. İnriliz - Franmz blokunun, 
harbin genişlemesine müteöair ileri 
•Urdükleri parollnm neticeleri de 
bundRn ibarettir." 

PRA VDANIN RAŞM'AKAJ,F..St 
Pravda pzetNi de hqmakala -

ıııinde hullsatan şunlan yumakta_ 
du: 

.. İngiliz de"tet adamlarmm 1on 

zamanlal'da, Akdenbıde muh&Pebe-

Y unaniatan • -r·· 
Çok sıkı bağlarla b 

Ati.na, 21 (A.A.) - AUD6 ~ 
bildiriyor: ~ 

Yunanistan ile TUrkl)'9 ~ 
lliyut mahiyette mll.zakerelll' ~-;, 
ettiği hakkmda Buır.r p6ll ..,. 
ratmdan i•tbuıah edılen ııallll' 
dır. fl/J!, 

Ehemmiyetle mal~m oJduP df 
'rürklye ne Yunanistan b~ı!. 
red!lmlı olan bfr sı:rl anl-:;ia 
ne mUcsııes çok sıkı ~ 
zamandanberl birle§MlJ ~ 
dırlar .. 

Milli müdafaa nı ·· 
fiyeti yoluyla al_. 

Nakil vasıtaları 
fiyat kondu 

Ankara, 22 - Milli~ 
mükellefiyeti kanunun~biıl" 
38 inci maddeleri Dl~ eti 
milli müdafaa mükellefıY .e 
ile alınacak hayvanıarııı 
törlü nakil vasıtalannııı cdif'. 
fiyatları tespit edilrnt~00 
listeye göre Otobüs: 3 oD' 
binek : 4000, arazi ka~r • ıo 
kamyonet: 6000, trakto~ · 
seyyar tamirhane : 15 b~IJI. 
tankı : 6 bin, arozöz: 6 fC 
petli rpotosiklet : 700, 

00 
400, cadde kamyonu·:. 4 1' 0 
yonet: 3000, küçük bıne • J 
b·1· · 2 b. b .. ··k binek• ı ı. ın, uyu ti 
yarım tonluk pikup (k•ctı 
1500, bisiklet : 50 liri • 
vanlara ait listede .~ret,! ._ 
katır olduklarına gore

1 
ti ff 

irtifaları, göğüs çevre e 

UH;;
1

İ~h;;;İeri 
sığınak ~ 

Belediyeye ait olan bilt!Ul ,.P -1' 
!erdeki •ıfınak inşaatı tlÇ 

fında bitirilecektir. ~ 
Allkadarlara bu buııu•

rilml§tır. Belediye bu •ı 
buk ve tıı.ğlam olması iÇiJl 
tertibatı almııtır. D!Jer it19 
de pulf korunma leleri 
alınmııtır. 

Nafıa Vekili 
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evıvoru. my rı· :.e0ryktau~.enn0" mişuitna\~asssııtnd,·anazı·yheatbeı·n~~=-Ben"ıimdi Yıldıza gidi}·o· ~ 'J . .; r:um. Müstarel bir mesele için za· ~ 
deydi. Maamafih, padişahın elin· tısahane ile görüşeceğim. Sultan ~~ 

' .. eri"~- , .... 
:\~~iğim diyordu. Şu kü·, Kerimin himayesi koruyor. Saadet· de tuttuğu evrak mündcrecatmın ararsa öyle söylersin!., :::i 
~dt h...i. l ~oşuma gitti. Bilmem ten ümidini kesmiş bir kadın ne hakiki olduğuna kanaati vardı, "Diye tenb etmişti. Sabiha sul· ~!· 
'1,~Ctıır n.isiniz? kadar mesut olabilirse 0 kadar Sadece: tan o günlerde gripten rahatsızdı. • 
'~ Yilıünde.ki hoş tebes- mesudum. Ev hanımı olmak hoşu· - "Emin olabilirsiniz padişa· Kfüibi sultanın yanına serbestçe ~g 
~'abırnı bekliyordu. ma gidiyor. Tecrüben hiç yok hım!., cevabile, Vahidettini tatmin girip çıkıyordu. Ferit pa~ otomo· füi 
tinı:arladık_ Bey~t, ~~:ı· Eskiden Antalyad~ otu~kcn ev etrniycn hafif bir teminat vermi~ bil ile derhal Yıldıza gitti. Saraya i:ji 
.-~ .. "Kt 'f.trr:a rnüteessıf d~ılım, işlerinin ancak nazik ve guzel kıs- ve fazla bir §CY söylernem!jlti. Za· gelişinde saat on ikiyi çeyrek ge- ii; ... ~ 
~: .. ndı ke. ndirne şunu soru mile uğraşırdım. Ş!mdi kıymetli ten o günlerde Vahidettinin kimse- çjyordu. Damat Feridin muvasala· if:.:. 

"<:aba b ye, hatta kendine bile itimadı yok· t h · h- a haber ver-
~.~ ıraz budala. fakat hocam Fatma bana her şeyi göste- tu. Fevkalade elem ve keder içmde mı aremı umayun • fi 
~·~ Jkgorünen o karıkoca riyor. Buna belki herkes inanmaz. mişlerdi. :! 
~ ğij kalacaklar mı? Onlar Fatrnanın e\·c bir hanım gelmesi· \'e siyasi \'aziyetin tavazzuh etme- Gecenin sessizliği içinde telfışlı •• 
~~ n balayı herhalde kafi , 1r. mdı mesi karşısında her dakika heyecan teldşlı ayakta dolaşan Ferit paşa 
~ elveda Be t ne memnun o.maması azı . .dd .. . d B h 1 yru ... l . '"t 'kl"l. . k ·bctt' Fa· ve şı et gostenyo~ u. u a. o- Cerkarin ile görücürken harerna· -4- Bu suret e ı ~ ı d mı a) ı. · . . a 1 '" 
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"AF va NOR~ AL GIDAi:=nmm~• n
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ır .. I 
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~ 
. . . pek nun ıçın zaman zaman an.z o an ~ası yanlarına gelerek kad~nefcndi 

31 künımusani kat bılmem neden o gelışıme b. h talık. .. .. ırı· . l t Bec b . d" ' r be · ld Ben" .r.d ır as ~mı a mış ı. ~ tarafından şu ceva ı getır ı: 
ı.... nım odam olmadan memnun ° u. 1 a eta şımar-! ·· 1. ve sak·ın go-rünilr ve _ .. Efendı'm"ız, b•hrük. bı'r buh· 

• 
~I 

ua.~ka b' Sc · fak t ı ··zumundan on gun neşe 1 "'~ • ır k d · ı· v tıvor vıyor a u ~~ıı a ına aıt 1• A azı .; · ' . hissiyatından ziyade akıl \'e man· ran ve ihtilaçtan sonra, ancak şim· 
~ 1~nde duran hatıra ~~zla ~n;;lctl~ sevıy~r.fk ~u e:ı tıkı ile ha~eket ederken birdenbi· di hafif bir uykuya dalmışlardır!., 
·~""arı üfen açtım. Beyaz ızme r ar em muş 1 

• em · re beynini kurcalayan yeni bir hcı· Damat Ferit, bu haber karşısın· 
rıt d~ çok .. Kendi kendi· mimi, hem de hürmetkar olmasını be . .. . ·un d hal 1.,r ve tah· 

S 
.. r ıc:ıtır ıc:ı ez er ""? da söy1i"·ecek bir söz bulamıyarak urn: "Benden ba""a ne 1,, biliyorlar. Beni "sarp .. da ~k l ~ . ' gib" b. den . ~ \.."".'ll ...ı. ~ • • ,. . lI yı ı ıverıyormuş ı, ır ı· Serkarin odasında buz gibi donup 

~~ ~·amıyacağ. şeyler sevıyor. Fakat Kerıme >:cl~~m~ı;ın rade ve muhakemesini kaybederek kalmıştı. 
Ok eğlenceli...,. uykum i~ir._ yok. Onu kızdırın .. ıçm "e· mantıksızlık ve ümitsizlik içinde Serkarin: ·Q'\~'\'·' l ·. 

1 ' lınıağa başladığım roman rımm yanına oturup elını tutmam bocal ğa b lard Bu derece ''-Paşa efendimiz! acaba bir _.,.f .. ~· .J · ' ~ 
~· Slktı. Masamın '--c:ma 0 • k~fi. Hemen hırlıyor, diş gösteri· k ama lm atş '· • 'l/t ~ ~:ı; A , 

1
• . b , nmadı"" ararsız 9 uş u. yanlışlık mı oldu? Zatı~ahane zatı ~ r._. \. .. _ jl 

~lııt yor. ncaK -..enm u.u 5 ' ·rcıijf bi fehimanelerile görüşmek arzu ettik· :m -.... 1 f ~ 
~ ~ >"aırnaya ba;~adığım zamanlarda :.anıma yakla~ıyor. . Gen~ böyle nöbet ~eçı '

1
• ~5:1; !eri zaman ekseriya be.ndenize irade hrn"ii -~:- r ~ 

~ tt:ıne aldım , .e yazmağa kuyruk sallıyor ve benden katiycn \e heyec~~ g~erınden ~ın)d., 1 d • f : : 
~: ayrılmıyor. Dönüşümüzün ertesi saat .o~ ~ın ~eçıy?r?u• 0 . g~n ÇO~ . buyurur ar . ., emış ı. ::! l~\ 
t..~ttan dö r be " g-nü KeriM beni yazı odasına ça· sevdığı bır guvercını dahı bır suı· Damat paşa hayretinden hal:! i m~ ~ f 
·~ ne.ı on ş gun u düf · ı rak ôlm" tü b. kendini toplayamıyordu. Vahidet· ·ı'i.i. • ~aııl 

başı yaklaştı. Arkama ğırdı ve mUhim bir me~cıe hakkın· tesa r. .ese~ 0 a uş 
1 

' ıü:ı v· 
~ ~n son on iki ay için· da görüşeceğini söyledi: . kaç hadısenın doğurd~u . ~ tinin telefondan gelen hırçın ve a· :m 
tal harabelere rastlıyacağun. _ Ferideciğim, dedi, siz şimdı ve ıstırab ruhunda derın bır ız bı sabi sesi eHl.n kulağında çınlıyor- !fü Pirinç unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf, 1 
ı-.a;:ı ıu son on beş güne, ev hanımı oldunuz. Yani maliye ve rakmıştl, artık bu vaziyete bir ni· du. O aldaruruyordu. Bizzat padi· ı···· ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

1llnın ilk günlerine baka· dahilire ,·el:ili. •• Her ay başı size hayet vermek ve katt icraat dev- §ahla g~rüşm~tü. "Demek Vahi· : · ÇAP AMARKA MUST AHZARA Ti 
n · _..._ ... ,, ı;ı.,,...,unu anla"·arak dettin bu derece rahatsız,, diye dü· M. Nuri Çapa Kunılq tarihi 1915 • • 

h. • ev masrafı ·;e hususi masra arınız resme g"'-"'.~ ......... .; ·vıua d b. Baltal' an- d" " d"nm kte t- • ::::::::::::::::::::::::::::::: ... a .......... ::r:ı::::::::::::K:r::::::::::::-:::ır::::ı::s·:: • 
~ öneli iki hafta olu· irin yuı·· lira verPN"frim ... Yavrucu· telefona koşmuş ve ızzat . ı· ş u,yor ve onup o e .... .. ... : ............................. =-·00

•
00

• ........................... :ı""""""":ft • ılcJ ~- ""-0 reddiıt edi) .. ordu. Ya biraz sonra ·-· .................... - •• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _....... •• 
Idaki e3ki ve sevgili e· b'llm bu pek az ve ehemmiyetsiz manmı bulup sadrazam. F_ ent pa· 
1:>_ • Yıld d _. tmi t uyanır da Ferit paşanın gelip gel· 

•1~nı. yağan kardan. bir para ... Bilhassa sizin için.. şayı ıza avÇ\, e § ı. 
ı.......: .. ı;ıan f 1 mediğini anlarsa ne yapacaktı. 
'''1lj k .ann e:ıa ıkl~n~- Bunları gayet yavaş ve münis Damat Feridin: Herhalde ho~ bir netice venncye-

ocam \'e agabeyımın bir sesle söylerken mütebessim ''- M----ıkta kaldım. ZatJ~a· cekti. Bu düşünce ile bir buçuk sa· 
:::----_ - gözlerile de bakıyor ve elindeki nelerin: ' edecek fevkalade bir atten fazla beklemişti. Serkarin

parayı uzatıyordu... O dakikada hidise ı. . .ar?,, sualine karşı pa· den utanıyordu. Daha fazla bekle
hisscttiklerimi anlatmak kabil de- dişah: meğe sabn yoktu. Vahidettinc bu 
tH. Bu neticeyi dü~ünernemi§tim. "- S~i gel! ~iyorum .. . işte .o halinden dolayı çok hiddetletun~
Hatırıma bile gelınemieti. Fakat dcadar.,, dıyerek ıstıcal göstermış ti. Bu geçirdi~i dakikal.ann-intıba· 
bu pek tabii bir §eydi. Parasız ye- ve eniştesini ilk defa olarak azar Janru behemehal kendisine arzede
mek yenmediğini, giyinilmediğini lamıştı.. . . . . oeğini söylüyordu. Scrkarin ile 
\'e yaşanmadığını unutm.u§tum. Damat Fent hemen elbısesını görüşecek bir lilf kalma.mıştı. Da· 

~ ".S.940 Çarşamba 
t~~ ve memleket ııant 
~ 1~ Ajana ve meteoroloji 
O\) la: MUzlk: Mubtell! pr. 
~.30/14.00: M11%1k: KU. 

"-t 18.00: Program ve 
t.:: il\) ayan, 18.0~: Mllzlk: 
ıı..~ 1' ıs.ao: MUzlk: Çalan. 
(ı~ 8eybun, Fahri Kopuz. 
~ a...,._ı - Okuyan: Nebile 
~'il~·--., l9.00: Konu:ıno 

~.bldıaelerl), 19.20: MU· 
~~ttiıı Cevdet Çağla, F&hri 
:~ Ökte. Okuyan: Mua. 
~~ lD.45: Memleket u.at 

le~..- nıeteorolojl haberleri, 
~· l'aaıı HcyeU, 20.3:1 · 
l'~ ~· n!Janlıymı. Yazan 

~\.Ilı. 21.a~ Serbest ısaot 
.... lttyaaeucumhur Bando 
• ıı~'ket aaat ayan, Ajan , :t, Esham - TahvDAt 
~~. lıkııt boraaat (Fiyatı 
~~~ Caztıand (Pl.) 23.25 

Procram ve kopanıı 

. J değiştirdi ve kAtibi hususisini çağı· mat Ferit artık uykluyordu. 
(Onama nr) np: (Devamı var) 

Bitlerin kadınlardan hoşlaruna- belsin ismile oçk sıkı münasebet· 
-dığını söylerler. Pröpaganda nazr • • tedir ve kahramanı, ~hur sine-
n Göbels de, bundan istifade ede· ma artisti Renate Müllerdir. 
rek ''Hitler· evlenmeyor ve evlen- Hitlerin, kadınlardan hoşlanma· 
mi}·ecek ·de. Zira onun kalbinde <lığını etrafa Göbels yaymıştır. 

bir tek aşk vardır: Almanya 

·~:;~· ::::. :';"~. V'AN 1 N "A =::~i.~.f~=~ da 

~'Ük bir aşk bes'e)ip be.'ilemedıği· 1 J VJ-\~ . 
ni bilmem ama herhalde evlenme- . OD,A H lZME.TıClSI 1 DJM Göbcls bu ka~ında~ HıUere ev-

. • . • . . . I'\ ve!a, fevkalade hır artist dıye bah-
yışı kalbınde başka bır aşk ıçın yer - - - .-. --- - tm" art' tlil tek" h 

dan dol değildir se ış, onun ıs ~ ı me arc 
vuıamamasın ayı • ANIATANı ti 1 ta anl ta b' ti' N' . nı an a ~ ı remenıış. ı 

Onun da hayatına bır çok kadın BiTLERiN ElilU uızm:rçısı ha t b" gün Hitl d R t 
~an:.mış v~ nattA, iktidar mevki· PAULtNE KOHLER M~~eri~r birkaç fiU:nienBerh:;a~ 
ıne geçmesinde C."l fazla kadınlar -19- <lendeki hususi sinemasında söste· 
funil olmuştur. Ateşli bir fırkacı rilmesine mfüaade kopannış. En 
olarak, sokaklarda nutuklar söy- mişlerdi. Fakat Hitler, onunla ev- sonra c:a, artisti ke~e davet ettir 
lediği zaman bir çok kadın1.ar o- lenmek tasavwrunda ısrarını git· rniş ve Hitlerle taruştıımıştır. 
nun natıka ve ta!akatın:ı hayran ka tikçe arttımuş, hattA tehdide ka· 
!arak, intihaplarda reylerini ona dar varmıştı. Bul"un üzerine Geli, 

Hitlere son bir mektup yazarak, 
vermi~lerdi. kendisile evlenmesine imkftn olma· 

Hitlerin hayatında biiyük bir dııtJru söylemiş, ertesi gün de kız
aşk da vardır. 1921 senesinde Hit· cağı.z ölmüştü ... 
Ier, süt kızkarclesinin l>ızı Geli Hitlerin ilk milhirn aşk macerası 
Ravbal'a Aşık olmuş. Hatta onuiı- bu suretle bitmi3ti. Fakat sonraki· 
la evlenmek de istemişti. Fakat ler de mesut neticeye varını~ de· 
kızın gönlü olmadığı gibi, ailesi ğildir. 
de kızlarım Hitlere vennek isteme- Bunlardan biri vardır ki, Gö· 

Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Hitler, misafirini hararetle kar 
şılamış ve çok atfı.kadar olmuş. Ar 
tistin, güzelliği itibarile de Bitle · 
rin hoşuna gittiği muhakkak. Hat
ta, evlenmek için karar verdiği de 
anlaşılıyor. Fakat, Hillerin ilk i· 
lanı ask edişi kadınla olan müna· 
sebetini daha ileri götünnesine ma
ni ol.muştur. 

~ınsi Beherinin ı:. B. Mlktan Ekalltme gUn ve nk T. Eksilt· 
Kuru§ aaau Lira menin Şekll 

Yofllrt kilosu 20 Kilo S~O 24/ 15/940 cuma G. 62~ Kapalı 
aaat 14,SO da 

sut kilosu 14 Kilo &1600 ) saat 
KAse yoğurdu adedi 6 Adet 12~ ) ,, 14,415 de M7 Kapalı 

Zeytin klloau SO Kilo lOOOO " 16 de 225 Aı;ık 
Reçel kilosu 415 Kilo 7000 .. 115,115 de 237 Açık 
Mangal kömQrQ kil08U· l5 Kilo 88~ " 115,30 da 1'15 •Açık 
Odun cektal 270 Çeklat 11~ ,, 115,45 de 2315 Açık 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataf erkek llaelerile Çamlıca, Kandilli ve Erenköy kız 11-
:ıdertnln mayıe/1941 sonuna kadar lbUyaçları olaıı yoturt, aut ve klae yofurdu kapalı zarf USUllle, zeytin, reçel, 
ve mahrukat açık ekalltmeye konmuıtur. . 

Ek&ıltme Beyoğlu laUklll caddeat No. 849 Liseler Alım Satım Komlayonunda yapılacaktır. 
lsteklller kapalı zarflar iı;ln ilk teminat makbuzu ve l940 yılı ticaret oduı \'eaikalarile 2490 sııyıh kanunun 

tarı:atı dairesinde huırlıyacaklıırı teklif zarflarını yukanda hJzalannda göaterUen saatten bir saat evvellno kador 
sözU· geçen komisyon reullğlne makbuz mukablllnde vennelerl. 

Açık ekalltmelcr lçln temlııat makbuzu ve 1940 yılı ticaret odası nsikaelle hJzalarmdJi. -gösterilen gtln ,.e saat
te komisyonda bulunmaları. 

Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak uUyenlerin Galataaaray lluslnde komisyon kAtlpll~e 
:aıUrncaatıan. (S331) 

KAN ÇIBANLARI 
TRAŞ'Y ARALARI 
ER.GENLIKLER 

ViROZA 
DOLAMA 
ŞiRPENÇE 
PIYODERMIT 

ViROZA 
ARPACIK 
SiViLCE 
AKNELER 

ViROZA 
MEME iLTiHAPLARI ve ÇATLAKLARI 
HER TURLU YANIKLAR 
KONJEKTIVIT ŞARK ÇIBANLARI 
KOL TUKAL Ti ÇIBANLARI . 

V.ROZA PATI EN ERKEN VE 
) EN EMiN TEDA Vi 

EDER. 
POLIVALAN ve POLJMIKROBIYEN AŞI 

Saç ·eksiri 

Komojen 
Sı~ları besler, kök· 

terini kuvvetlendi· 
rir, dökülmesini ön. 
ıer, kepekleri giderir. 

f ngiliz Kanzuk . 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Iİlllmlllmll .................................... . 

ıstanbul Belediyesi 
ı ı a n· ı a r ı 

• Tahmin ilk 
bedcll teminat 
1800.00 135.00 Edirnekopı rcflljleıi lıışnatmd~ kullanılmak Uzr re 

lilzumu olan 100 ton çimento. 
660.00 49.~ Zeynep KAmil do~mcvl için !Uzumu olnn 8 adet 

c:nma§lr )'lknma makltlc:rl. 
Tahmin bedelleri Ue ilk tcmin:ı.t 1111k tarlan )'Ukarda yazılı çimento vo 

çamaşır ;>'Ikıuna mnklnelcrl aytı ayn açık ckmltmcye konulmuştur. Şartna• 
meler zabıt ve muamelAt mUdllr!Uğll kaleminde g6rlllecektir. İhale 25-~·HO 

cumartesi gUnU saat 11 de dalını encümende yapıt:ıcalctır. Tnllplerin ilk te· 
mlnot makbuz veya mektuptan ve 9t0 yılma alt Uc:ıret od:ısı \•eslkala.rUe 
ihale gUnn muoyycn s:ıotte daimi encUmende bulunıruı.lan. (88~) 
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Dev1et Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Hububat ve Un Nakliyatına Tenzilat 
Hubut.<lt, uıı \'C diğer zahlrelcre mahst!s 9 No. lı tarife üzerinden hububat 

ve un nakllyntınıı. ayrıca tcnzllM ynpılmıştır. 
Tnrl!en:n b:ı.zı mUnasebe~krc alt Ucretlcri de~lştirllmiştlr. 
Bu husustal:i tarife 16-G-910 tnr.hlnden ltlb:ıren tatbik edilecektir. Faz

la taı:sll~t için istasyonlara mUrncaat edilmelidir. (233l) (4096) 
-~~~~~~~~~~-

Muhammen bedeli 1860 llrn ol:ın S kalem E.rgm:ın b~nısu ,.c tefcrru:ıtı 

31-~·910 cuma rrfuıU snnt (10.30) on buçukta Hny..::ırp:ı ,:ı'i'l gar binası dahi· 
Undckl komls-,1on tnru:ın:ııın o.çık eksiltme u:nıllle sat.n c.ım:ıc:ıktır, 

Bu l~e girmek lstiye:ıle,.ln 130 lira 50 kuru):.ık muvr.' nt teminat ve 
kanunun ta~in etUf;i ''cs:ılltle b!r:llttc ekstltrnc [1lnU "ntlnc lmdar komlsyo· 
na mUracaattnrı 11zımdır. 

Bu ıı. alt ıartnameler kom!.syonJan para..ız ol ... rnk dağ.tılm:ıktadır. 
''i2:lG) 

·1962 qkm ·1941 EN GLAND 
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