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• :~~::;harita. Alma.~la~. b.i.ra~ sonra Bu sabah.bir adam karısı· 
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varında Escaut'yu geçmeğe mu· (Devamı 4 üncüde) 

: @ ;:!f:~n~l:np~ı:"U:~uf~~ı!f:;r~r :i~: lta~y~~I~ umu~~ .ha~~e Yalovada annesini muhtarla bir yatakta gören çocuk 
btı ~ 8 2 :0~_~1mg:ıs~~~~;:ş·~~·d~~mı;:;:~:.~:;:~ uırışının yııdo.num~ 1 

. hadiseyi babasına anlattı. Gözleri dönen koca, 
lcon:unkü harb sahasmı M ı • d ı · b ld ld ~t\ ~:2'::ı:;~r!a!~~ ce~:~::~:~~~ras arasındaki ge· u so 1n1 karısının peşın en so uğu ıslan u a a 1 
~~:::r~:~~;:~~~ ~~~:~ab::~ruis~~~~fm~~~~~k~:n~ Bugün nutuk ~ ou··n· gece de Fenerde 
tı~ 0ku~-ucularma. , ·er. tarı i'.ıüfuza devam etmektedir. , 
'"'ltt ~ı,tı. Haber o kuyu. k • • r k 
~~~:::~""·:!~.ig;; ~~~r~:;~EE'.~:.n~:;:~.;:, soy :yec4~•cüd•\ ikinci bircirlayet işlendi 

ll~ ttı~ geUrip yarı~tı r :s 

~~~~~:;:~·::: Solyada baglnk.I B~r . gemici, nişanlısmın evine tecavüz 
'· 1·~~:r·tayr~::: geçit resmi etmesine mani olmak istiyen 
kı· birini öldürdü CYazm 4 uncüd•l 

~ bandıralar Gençlik bayramı münasebetile Alman- l>!fJIXodft.Vll!J 
~:'~'a~!:l~?.;!~ Bulgar dostl\ık tezahürat.ı. da yapıldı 

ı..., kesip saklamak Sofya, 24 (Radyo) - Bulga· Başvekılın yanında gençlık Amerı·kada ve Arı·antı' nde 
~'~ ic.b eden yerlerine ristanda bugün gençlik bayramı ~ayramında _bulunmak üzere Ber· IJtnnyanın ~·l'nl elçlııl l\L Ekls 
~ti tile harb harekatını kutlanmaktadır. Binlerce halk l~nden gelmış olan Alman genç • 

~ et. sokaklara dökülmüş, gençlikte• lık teşkilatı reisi Fon İschammer Letonyanın yenı· yakalanan şu"pheıı·ıer "1Uh zahüratına iştirak ediyorlar. Saat Ost en ve maiyeti, Almanyarun 
DQ asebesinde on raddelerinde Aleksandar Nevs· Sofya büyük elçisi Fon Ahen ha- Ankara Elçı·sı· 

ı..:. ~ "'U ki me danında büyük bir mera · zır bulunmuşlardır. 
.~ .._11'

11 amele yok . y . d b k'l Askeri bandonun çaldığı marş-
~ \~ddef1lnıumT::.ı d • sım yapıldmış,Tn;boerafsıKrI?- ale a~.ve ı_ la başlanmış olan resmigeçit bir bu sabah geldı• 
ı"'lllh...".ıı... . . . ı ı,...n en. Dr Bog an ı • r mumes saatt f 1 .. .. t "" 

ı..~~~ ~'ll?ı bitmesi v.o ht- . : .. .. . • al" el! az a surmuş ur. 
~ ~en1ıı. 940 def~erine sıl~. but~n v~JJ~r dev~et dnc ı , Resmıgeçide i'tirak eden sporcu Letonyanın yenl Ankara bilyük el-

llıhı. l!Sfııe .... 1 tan za ıtan azır u unmuş ar ır. lar ve mekteplı gençler halk ta - ,.lsl lıl. Ekla bu sabah Tranallvanya 
"'lla vmacn s - k - 1 • ·ıı- f dan b . .. , ___ , k1 .. 

~ ~: \oe e~si Mayl!m 31 Nutu tar soy enmış, mı ı marş ra ın Uyük COfın.ı.n.ıU a al- vapurlle aehrimize gelmlşUr. Karısı 
1, 3 li ha~iranın 1 inci CU· tar çalınmış, müteakiben meydan" kışlarumş~ır. • ve ikl çocuğu da kendisine re.takat et. 

'ı\ ~ ııazartesi gUnle. daki büyük klis::de dini ayin ya· Bu vesıle ıle Alman ve Bulgar mektedir. 
Yat yapmayacak- pılrı;ı§tır. Ayinden s?:~ 1!1eydan· dostluğu tezahüratı da yap~· Rrhtmıd& Esrin::_n:o:s~::cı:e 

Bucnos - Aircs, Z! (A· A·) - Parane'de Karl Gunther isminde 
şüpheli bir Alman subayı tevkif edilmiştir· Bu subayın üzerinde 
kışlaların, hava üslerinin, liman ve yolların fotoğraflan ve t esisat 
plin.ları bulunmuştur. Gunthcr bei inci kola mensub olduğunu reddet
miş, Alınan sefareti için at satınalınak üzere memuren geldiğin! l!IÖY· 
lem.iştir. 

Yunanistanda haftada iki gün et yenebilecek 
Atlna, 24 (A· A·) - Et istihl&..kini:ı haflanın iki gür.üne yazıl 

b4!I veya p&za.ra halredilme sine \:3.rar verihniştir-
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Gümüş, kuru gübreye su verir 

gibi ekzcmalı Hüseyini ıslatıp ba~
Jadıktan sonra Om~rin tariasına 
gel.diği zaman vakit geceyansmı 

geçiyordu. Orner buz içinde bıra
kılmış bir güvercin gibi onu yaka
layıp i'Çeri aldı; ve terli bir kısra· 
ğı örter gibi yatağa soktu. 

Kadın: 

- Bir domuz kadar içmi§, dedi; 
ve yavaş yavaş, Hüseyin oğlu Hü· 
seyini kavak ağacına nasıl bağla
dığını anlattı. Hepsini heyecanla 
söylüyor; kelimelerini kolaylıkh 
buluyordu. Sadece bir ara ge1di ki 
birdenbire durdu; ,.e Hüseyin oğlu 
Hüseyinin, bu sefer bir yer böce· 
ği kadar bellrsiı ve sürilnerek oda· 
6IJ1a gireceğini dUşUndil. Onun i· 
çindir ki Omerle hemen evlenmeğe 
karar verdi. 

Ertesi gün iki tarlayı biribirin· 
öen ayıran çiti devirdiler. 
· Omer yalnız arada, yap· 
· r.ıklan soyulmu, bir dut ağacını 
bir işaret gibi bıraktı. lki gün ar
ka arkaya samanlı~ kiremitlerini 
aktardı. Sonra iki ahın birleştirip 
büyütmek için kendi kendine he
saolar yaotı. 

1 

v 
Akviran 917 yılında, açtık tehli· 

kesinden fazla büyült bir kış ve 
kar tehlike8İ geçiriyordu. 

Zaten Kızılcaltöylc Akvirana kı
şın nered~ ko}lll'at; ~eldiği bilin· 
mezdi. Akviran laşlan da herhangi 
bir Anadolu yaylasındaki kış gibi, 
tarlaları birdenbire kapar; geçitler 
tıkanır; Akviranla Tercan arasın· 
da arabalar işlemez o!ur; Akviran, 
adeta dünyanın bir ucunda, yapa· 
yalnız ve kendi haline kalırdı. 

917 nin büyük k~ı da Akviranı 
bastırdıbrı zaman böyle oldu. 

Köylüler sonbaharı stepte geçi· 
ren hayvanları içeri çektiler. Yaz 
günleri oturdukları toprak zeminle 
ai:rıl arasında kapalı duran kapıyı 
açtılar. Çünkü ocakta yanan tezek 
ve ağaç gövdeleri Ah."Viran köylil· 
!erini isıtamıyor; ancak hayvanla
nn nefes sıcaklığı ile derilerinin 
yumusadığını hissediyorlardı. 

Akviranlılann hayvanları ile bir 
arada yaşamaya ba~ka bir sebeb 
daha vardı: Kurt tehlikesinin önü· 
ne geçmek? Çünkü kurtlar ağaç 
öalları ve toprak üstüne birdenbire 
~ilsen taze bir kar gibi ağılı ansı· 
zm bastırıyor; sürüyü dannadağın 
ediyordu. Halbuki l:urtlar daha 

1 

~·ola çıktığı zaman ağıl hayvanları 
1 • 

Kimbilir kaçıncı defa, köy ihti
yarlarına Akviran dei;;rirrncninin ha 
sıldığını anlatıyordu. Kıştı. Artık 

tepelerde insanlar değil, eşkiyalar
la beraber kurtlar hüklim sürüyor
du. Kar Tercana kadar bütün bo
ğazları kapamıştı; Akviranm meş
hur kan ... ku5ların sabahları ölü 
bulunduğu ve yalnız kurt iılerinin 
gözüktüğü kar. 

Birdenbire, içerde bir silah pat· 
lad. Ocak tezek ve odunlarla yanı· 
yordu. Muhtar altına aldığı ba· 
caklarmı hafif kımıldattı: 

- Gece vakti pek iyi eğlence de
ğil ! dedi. 

Çünkü akşamdanberi ~ıl hu
zursuzluk içindeydi. Belki de kurt· 
lar dışarda birer birer ağılın etra· 
fında dönüyordu. Yalnız uzaktan 
dolaşıyorlar, ve garip bir çekin

ııenli.kle hareket ediyorlardı. 
Yukarı fırlıyan Omer ağılın 

üst tarafında yapılmış bir gözcü 
yerinden merdivenleri koşa koşa 
indi: 

- Bir kurt, dedi. Iri bir domuz 
yavrusundan daha büyük. 

.Muhtar: 
- Ana kurt olacak! diye iza.lı 

etti; sesi öyle çıktı. 
Üç ihtiyarla Omer ve diğerleri 

kapıyı açtı. Kar üzerinde vurulan 
bir kurt gibi, hepsi de, dışarda a
ğır ağır yürüyorlardı. Sonra ağılın 
arkasına açılan yola saptılar. O-
mer: 

- Nah,! dedi; izler ... 
Taze kar üzerinde koy.u renkli 

bir şerit uzuyordu. 
Muhtar lekelere doğru biraz i· 

ğildi; ve aynı yol üzerinde bir iki 
adım daha attı: 

- Bir silah! diye durdu. 
Bir Rus ınavzeriydi bu .. Muh· 

tann ayaklarına takılmıştı. Ga
rip bir korku ile onu muayene edi
yordu. Bununla .beraber bu hare
keti bir saniye sürdü. Kulaklarına 
bir hayvan iniltisi geldi. BelJd, 
Oğlak Omer de duymuş olacaktı 
ki kulak kabarttı: 

- Muhtar? diye sordu. 
- Ne var ki Omer? 
- lşidiyor musun? 
Muhtar: 
- Aha, dedi; biri ölüyor gibi 

Omer!. 
Başını çevirdi. İlerde, bir ağaca 

tutunan koca bir şey knnı~dadı; 

ve dilştü. 
917 kışının ortalarında Akviran 

değirmeni lbas.ıldıktan sonra şimdi 
asıl Akvirana yalnız kurtlar değil, 
eşkiyalar da inrneğe başlamıştı. 

!bunu durarlar; aralarında ganp 
1
ibir huzursuzluk kmuldamaya baT ' 
lardı. Köylaler, eğer ağıla yakın· 

1 
salar bunu hissederler: - "Kurt 
•:yolda!,. derlerdi. Tüfekleri dıvarda 
bazırdL Ağılın üstünde, küçük bir 
()elikte, geceyi gözHyen bir nöbet· 

V/ 

Akviran köylüleri ertesi hafta 
muhtarın odasında toplandıkları 
zaman jandarma kumandanı ile 
nahiye müdürü de oradaydı. 

' 
1 
~ durur; bu i5 hiç bir vakit yorucu 
olmazdı. Beyaz karın taze manza· 

ı 

ırası, ve bir kurt öldüımek heyeca· 
ıu Akviran köylülerini sarar; on
ları uyutmazdı. 
• 917 kışında daha tuhaf bir şey 
oldu: Omer sonbahar işleri biter 
bitmez tarlayı: ahretlikle karısına 
bıraktı; muhtarın bazı işlerini gör
mek için yanına geldi. 

Kumandan: 
- Vil~yete yazdrk, dedi: Akvi

rana yedi jandarma daha gönder
miyecek olurlarsa ben yokum bıı 
işte!. 

Jandarma kumandam bir taraf-
tan bunu söylüyor; bir taraftan da 
üç ay evvel Akviranın nahiye hU
dudunda basılan jandarma kara • 
ko!und:ıki hadiseyi düşünüyordu. 

(Devamı val') 
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Ii A B E R - A"kşam PoıtH\ 

üniversitede yarın 
dersler kesiliyor 

Üniversitemiz bu yıl 
851 mezun verecek 

ihtik3rla mücadele iç;n 
yeni tedbirler almdı 

Unlversltcnln btltUn fakUitelerinde 
yann dersler kesilecektir. Bunun için 
imtihan hazırlıklarına başlıınmı§tır. 

Bu seneki faaliyetten alman netice -
lere göre, yeni ders ıeneal igtn bul 
eaaalar etrclfmda lAzmıgelen tedbirler 
aımmaktadtr. 

Gıda maddelerinin etiketlerine cina ve kaliteleri 
de yazılacak. Çileği 80 kuruşa satan bir manav 

hakkında takibat yapılıyor 

Devam etmekte olan dil imtihanla. 
nnda lkl glln!Uk muvatfnkıyet ntııbell 
yüzde 79 dur. BlltUn fakültelerde im. 
tlha.nl:ırıı. ayın 31 inde roşlanacaktır. 
Yalnız tıp fnlctlltes!ııin son smıt dok. 
tora imtıhnnlanna <lnha evvel baş • 
lanmıştır. BUtün imUhanlnr :?9 hazi
randa. bltml§ olacalı:tır. Temmuzun be 
~ncl cuma ;UnU Unlveraltcdc bUyUk 
merMimle diplomıı. vcrllccektlr. Ünl -
verııltcden bu yıl meıun olacakların 
miktarı 51 kbtdlr. 'Ontvcrsltc bu yıl 
kadrosunda (1 tıkalk profesörle ders • 
lere ba§lamıııtır. Bu profesörlerden f_ 
kisi mO.nllerl sebebi.le gelememişler • 
<lir. FnkUlteler bu dokuz profesörün 
ekstklfğfnl tc!Ml etmek için fazın gny 
ret sarfctmlşlcrdlr. 

ipekli kumaş, çivi ve civata 
fiyatları da tetkik ediliyor 

Bu yıl Unlverııltc baltası tertip e _ 
dilml§tlr. Bu hatta Erzurumda açıla • 
caktır, Halta 11 temmuz pcrgembc 
gUnU mernmnle bqlıyacaktır. Bir 
program hnzırlanmıııtır. 

--~~---

Belçikada 
bulunan talebemiz 
Hepsi Fransaya geçmİ§· 

tir. Mühim bir kısmı 
memlekete dönmek 

üzere 
Avrupanın ınuhtellf yerlerindeki 

Tilrklerden beş kişilik bir kafile 
son harb vaziyeti dolayıslle bugUn
kU eemplon eksprcsile memleketi· 
mize dönm~tür· 

Belçikanın işgali Uzerine Parise 
giden BrUksel sefaretlmlzin baoıta
Ubi Burhan !§mm zevcesi Şilkl'lye, 
sefaret memurlarının ailelerinden 
iki bayan, Parlstekl talebemizden 
Nermin Mora. laviçredo husust su
rette tahsilini yapan gen!Jlerimiz
den Tevfik Ercan bu grupu te§kU 
etmektedir· 

Paıisten gelenler, harbden evvel 
Belçikada mevcut bUtUn talebelerl
mlzln Fransaya gcçtiklerlnl temin 
etmekte, fakat bunların mi':tar \'e 
lsimleri hakkında. tıım malfunnt 
vermemclctedlr. 

Tahsillerini brra.kıp Fransada 
toplanan bu talebemizin mUhim bir 
kıamı buraya dönmeğe hazırlandık
larnıdan bugünlerde gelmeleri bek
leniyor. lsviçrede, bUyUk taarruz 
başladığı zaman beklenen Alman 
bUcumunun yapılmaması Uzerlne 
Alman aleyhtarlığı tezahürleri so
na erml!} ve sUkfınet hliküm sUr
mcğe başlamıştır. 

U aküdar tramvayları 
§İrketi tasfiye ediliyor 

Üskildnr hallt tramvayları şir
ketinin feshi ile ta.ııfiyeaine karar 
verilml§ \'e keyfiyet dahiliye veka
letinden belediyeye tebliğ edilmiş
tir. Şirketin umumi vaziyet! tet
kik edilecek ve yarun milyon li
rayı geçen borcu belediye ve ev
kaf idnrelerile alacaklı olan lş 
bankası ve diğer bazı mqessescler 
arasında taaflye edildikten sonra 
idareye ycnl bir eclcil verilecekUr. 
l<larenln İstanbul beledlyeeine 
devredilmesi muhtemeldir· 

Ecnebi orkestra takım
ları da çalııamıyacak 

ihtikar komisyonu dün akşam 
vali ve belediye reisi Lutfi Kır· 
darın reisliğinde mıntaka ticaret 
müdürlüğünde toplanmıştır. 

Toplantıda bilhassa gıda mad· 
deleri üzerinde görUlmüı ve mU 
him bir karar verilmiştir. Buna 
göre, bUtün cıda maddelerinin 
Uıcrine fiyatlarlyle beraber c:inı 
ve kaliteleri de yazılması mecbu· 
ri tutulacaktır. 

Birkaç güne kadar derhal tat· 
bik mevkiinc konulacak bu karar 
ile bu maddelerin fiyatlarında ih 
tikar olup olmadığı derhal anla 
şrlacaktır. MeseHi üzerindeki eti 
ketlerde birinci nevi Trabzon Yil 
ğı yazılı olduğu halde başka baş 
ka yerlerde farklı fiyatlarla satıl 
dığı görülen mallar derhal tahlil 
edilecek ve kaliteleri aynı oldufu 
tesbit edildikten aonra fazla fi' 
yatla satan dUkkincı hakkında 
derhal milli korunma kanunu mu 
cibince tahkikat yapılacaktır. 

Yaz mevsimi geldiği için ala 
kadarlar şimdiden ya§ meyva ve 
sebze satışlarını kontrola ba~a· 
tnı§lardır. Dün Beyoğlunda bir 
manav dükkanı hakkında Beyoğ· 
lu kaymakamlığı tarafından zabıt 
tutulmuıtur. Bu manav başka 
yerlerde 40 kuruşa satılan Ereğ· 
li çileğini 80 kuruşa satmııtrr. 

Denizyollarının bütçesi 
1 milyon 300 bin lira 

fazla 
Denizyollnn umum mUdUrlUğü

nün bu seneki biltçesi geçen .sene
kinden 1·324·328 lira fazla olarak 
s.103.9!)3 liradır. Bu fazlalık ile iş
leri genişliyen idareye yeni me
murlar alınacak ve bazı §ubcler i
l.Ava olunacaktır. 

İdare vapurlarmda parasız se
yahat edecekler yeniden teııblt e
dilmiştir· 

Aynca biltUn hatlar için umum 
mUdürlilğe 300 parasız ve 200 de 
tenzlluth seyahat yaptırmak sala
hiyeti verilmi5tlr. Van gölilnde de 
parasız 5 ve tenzllô.tlı 7 kişiye ida
re tarafından aeyahat müsaadesi 
verilcbileccktfr. 

Köprüde bir motör battı 
Dün akşam Uzerl Galata köprUsU 

ağzında iki moUlr çarpqml§, bunlar· 
dan biri parcal&narak batmrotır. 

1mralı Ada.mıdakl cezacvtne ait A· 
zade moUSrtl köprUnUn Haliç taratm. 
dan gelmlı ve gözden geçerek limana 
çıkmıııtır. 

Fakat bu aırada Sirkecf taratın _ 
elan hızla gelmekte olan gUmrtik mu. 
hafaza teşkllMının 16 numaralı bU -
yUk motörU Şirketi Hayriye vapurla· 
rmm nrkasmua.n birdenbire çıkarak 

Azade motörllne çarpmıştır. Bu su • 
ratli çarpI§mada Azade motörll par. 
çalanarıık derhal batmqtır. lçlndokl 
kaptan ve makinist kurtarılmıelardrr. 

Apartmanlarda 
sığınaklar 

Pasif korunma talimalnamtainin 
Ecnebi artistler barlarda çal11- apartmıanlarla evlere dağıtıldığını 

maktan mcnedildikten sonra bazı yazmıştık. Birçok apartıman ve ev 
bahçe sahlbleri vlltı.yete mUracaat sa.bipleri talimatnamenin göeterdl
ederek hariçten orkestra ve caz ği şekilde sığınaklar yapmaktadır. 
takımı gotirlp getlremlyeceklerinl Bcyoğlundakl bUyilk apartnnanlar
sormu§lardır· Haber aldığmııza gö- da yapılacak sığınakların projeleri 
re bunlara verile<:ek ce,·ab mUsbet belediye merkeı fen heyetince gö-
m:ı.hlyctto olmıyacaklır· 1 rillUp tasdik cdllmcktcdlr· 

Halbuki Ereğliden gelen bu 
çilekler mahallinde kurulmuş o · 
lan bir kooperatif tarafındtn ma 
navlara 30 kuruşa verilmiş, on 
kurut kArla satacakları da llyrıca 
tart ko~ulmugtur. 
Mıntaka ticaret müdürlüğU, 

belediye teıkilfttı ve kaymakam ' 
hklır bu tekildeki harekıııtleri ön' 
lemek için sıkı kontrollar yapa 
caklardır. 

ihtikar komisyonu dünkü top · 
lantısında ipekli kumaşlar üze • 
rlndeki fiyat yüksekliğini de tet · 
kik etmiştir. Pahalı mal satan 
tüccarlar bu malları harp başta· 
dıktan sonra hariçten fazla fiyat· 
tarla getirdikleri ipliklerle imal 
ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu 
nun üzerine mallar caşka tüccar· 
tara gösterilmiş, bunlar da eski· 
den imal edilmiş mal olduğunu 
söylemişlerdir. 

Mal sahinleri iddialarında ıs • 
rar ettiklerinden ipeklilerin mu· 
tehassıs bir heyet tarafından tet· 
kiki kararla§tınlmıştır. 

Bundan başka çivi, ve cıvata u· 
zerindeki fiyat yüksekliği de tet" 
kik edilmiş, birçok tUccarlar din· 
:~nmiştir. 

Gelecek toplantıda kararlar ve· 
.Hı cektir. 

Londra radyosunun 
türkçe neşriyat saati 

değişti ......., ~ 

tnglllz radyosu, bugllnden itlba.ren 
pro~d!ı. lı:\ZI t!\(lll!t 9pmıştır. 
Ve bu meyanda tUrkçe haberler, TUr_ 
kiye aantııe aant :::o,ıo geçe verilecek. 
tir. 

ttalyada okuyan Iraklı 
talebe dönüyor 

ttalyadn tnhsillC'rini yapmakta 
olan trakh .talebeden Hafız Durı.ı
bu, Cevad Selim, Ata Sabri, la
kcndcr Nanu ve Bayan Adil Ba
hoşlden mUrekkcp beş kişilik bir 
kafile bugünkü konvansiyonel tre
nile r,elmlştlr· 

Bunlar, A vrupadaki son vaziyet 
Uzerine memleketlerine dönmekte 
olduklannı söylemişlerdir-

--~-

Dün gelen ithalat eşyası 
DUn limanımıza. gelen Yunan 

bandıralı Zonla ,.e İtalyan bandı
ralı Bosforo vapurlarile birçok it
haltıt eııyası kclmiştlr· Bu arada 
bilhassa kalay, elektrik malzemesi, 
çay, demir eşya, keten ipliği, de
mir çubuk, boya, kumlu kAğıt, 
matb:ı.a mürekkebi kimyevi ecza ve 
mukavva vardır. 

Vll!yet tarn!mdan muhtelif kaza _ 
tarda yaptırılan 82 ıığmağm lll§aatı 

bitmiş ve a!Akııdarlarca tescllUm adil· 
miatır. 

* GUnırUklerimlzc bir tüccar na -
mma 2 bin çuval knhve daha gelmiş· 

Ur. Ay bqmdan aonra plyaaaya çı -
karılaca.ktır. 
* Bundan 415 sene evvel Sııraybur. 

nunda. batmııı olan Yunan bıı.ndtrnlı 

Jıılarilvanyano vapurunun ankazı tıı. -
mamcn çıkarılmı§tır. Dinamitle par • 
çalıınan vapurun ankazındıın çıkar 

600 ton domlr hUkQmeUn emrine .,.o -
rllmlt!']ir. 

MERA>< ~7MS 
SONUA/l>,11 P)llV~Yı 
IAMJ!M i !.l= IJUJ. 

C' A )( S11.! ... 

DUŞtlNDt!GtlM 

HAVA MtTJNGl 
~ A VRUPADA de,'8111 e;a-. 

te olan bo~e ~ 
mllletlora ~ d....-~ 
h&\'ada materyeı ve ~..,;.,ı' 
U!!tünlUfı-tln\l le;,~ 
dllşm.anlanıu psal ~· ~ 
n1, nud yorup bırpal.....-
rcttl· ~ti 

1stikl81 vo \'af.an_.- .... r 
ba§ta gelen rnJlletıerd';~~ 
lan Türk nılllctlnin bdJI ~d' 
ğı d<'rsle bir t.araftaD tıeıl fi' 
ynlnız l•cndJ milli rocnf9;.oe* ol
\'iyeslnden görüp tahlil bll ıtli 
gunluğuna ulMtı~"I içbl, ~ ~ 
ketten mllmkUn oldu~..,...41 il' 
zak \'O bu yangmm oır-at P 
manm doğruluğunu an.,_ rıo ft' 
ğu gibi, cliğer t.araftsll ._ ~ 
!!ketten dış:ın ım.ımak ı(!ılclt,,. 
içine düşmek mecburl1e::,.. ,,
lındrğı zaman dUşnıaoa k t'f ,,
fa tutabilmek için uyaJl1~ 
zırlıklı olma.om elzcJJI .Mil' 
b'Unu öğrcnmlt bul~--~ 

Karada CSMen bir Sil ..-""' 
kudretimizi M-nl ~ld::,.eıı-ıl"' 
da iktisab ct~ek mccb ııZ 
ylz· Bu son hadiseler~ ,., t
momleket müdal..., ~ c 
kuvvetlerinin oynadı~ ~ 
hcınmlyctlnl pek ııçık ,-
göııtcr<ll· ~ 

Eunun için Ha,,. 1' ~ıt' 
Anlmrada clün ba'J]Sdı~ ~ 
Kunıltav toplantısınıJI~ 
slle ile İıu';'lln Ret~ (t 
le yapıln<"ak olnn hM'• ttl' 
M\'a ku\'\'etlerlmlzf ~ e O' 

ha\'ncılamnızı daha u11P"" ~.JtiŞ 
rlp çoğaltmal< l~ln b~~ıııl
lnn yeni ,.o slddetll bl~ .,.,.,, 
bir l5a1'otl otmasmı. !A ff 
mide tooıcnnl etnıeJCll'-1~,..,ao 
nun böyle ol:ıc:ığın.a ~~~ 

Fakat bu faaliyet ,·e .,~~. 
semcrell olabltınCfll ~ tı'1"11• 
Türl< milletinin bÖ'"ıe it ~~I 
mayı büyiil< bir ıı.!iiliSY~cte' ..J(' 

ması, kunıma eıııeıı '11 eş."' ... ıf.• 
ynrı1rmı yapwMı \'ti ,ı,~·~ 
rlllğtn lnktşarı için ~ .,ıt 
Enndır· oıJll' '-. 

nu, her Türl< lt;lll ~~ 
borçtur \'C bütUn bO,ç ..,ıııe ti" 
ıe"o öcllyen Tilrk ,-"' t' 
Türk h:ı.n 1nırumoJIOll ,.._..:~ 
rlne. bütün vartıifYla pe• 1:uJ 
decei',-inl wı ba suretle eo" ~ 
bir zamanda eedC8 ıtfll i 
etml~ o?ıı.n ha,·acılı~d.ıı' '11 
~enlş. d:ıha bUyiil< ,.~rıc!t'I 
tekemi\1Icro ertşe<ıf' ıfll 
olnbtılrlz. .J f)ef 

Sııau 

""' ıl · H 1 nda ""p cı o~a . 
geldı ı:cetı ~ 

ı-rıı• ,dl 
Almnnya ~rafındall .,ucd•"' f" 

lA. edilen Ho!Cı.ndsııı.n e.ııtlllıjf 
lnn iki vapuru dllD JiJJl _,.,41 o 
rek demirlemlglcrdir. ed&I ~d' ~ıf 

Trajanua ve Ganim ııoıııt il':; 
tan bu vapurlar bO§t~~~rtııdeD ut;; 
manlarma dönemedi yeya f1l 
sonuna kııd:ı.r bur•dll dJr 
limanlarda kntaeııldar .:_ "" 

~d~"/I".• 
Bulgaristan geldi 

muhacir daha ~ ~ 
'fil ıcıerdell ıı .~ Bulgnrlstnnlı ~ b\I~ r 

bir muhacir J<atile ~ 
vanslyoncl trenllo ~eb 
Ur. ~ ~~ 

'le''" 
Bir Alınan f~br• 

geldi r1.#ııİ 
bril'at8 ,_r 

Alm!ln nıaJdnC f;uııJıll -~ 
den Roınberg ~u g~ 
ekspresile şehrlıntze ~ 

r111t ~lf: 
7,A \"1 - Artvift l~:eıl<eı;; 

den aldığım asker aea~ ~ 
ettim. Yenıainl ı:ıklll' (1,11Jl il' 
slnln hUknıü yoktJ~~,e)1 ""° ; 

sn te,-NJutıu ...,~ 
* • • uı"''' u pıcoJc "/ pi 

7..ATI - Fey%1A ettJııt- ~P 
dJğım dlplo01•m1 pyi 11ııııotll .dl', 
atacağımdan eakl•~ • ..at ,......._, 

M. ıtamer, ouoıl11.--
l4 ~adrl,öy, 
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ggaer~@~~@lfilEJ l 
Almanya Amerika 

Bankalarındaki 
oc~~Q 

ita* :!~•rln öğrendiğlno göro, lnG'l
ltıııda, ~·~ t ttcucıt mUzakerelerl ha.k. 
\'ttıı !ngııız notasına Sovyctlııin 
tlttl' tı C:e\·ap dUn akfam İngiliz hs· 
ce•a~• teslim oıunınu§tur. Sovyeı * t h&lcrı totk':k edilmektedir. 
Ol!ıet~·tnenkada demokrat ııyandaıı 
4-fa ı. garp yarım kllrutnın mU· 
t~ ltltrtnln taıı:r.ımı itin bir Ame. 
"-\'af !nilletıor çemiyctJnin lhduını 

• Ye etmektcöir. 
\ırı 8!S)•lerıdlğ1no göre, eııkl Alman 
bıJ~tatoru Vllhelm §imdi Pot.sdamda 
k. lrıaittadJr. Alınan makamlıırı 
'lll~re kareı pek hUrmetkArane mu. 

• e etmektedirler. 
tt ~pa, Amerika Blrte,lk devletle. 
~1 Rıaveıtın busust mUmt Uf 

tt Tay1onı kabul etınltılr. 
trııaa Papa, dUn Sato'nun rlyıuıatt al. 
•tzıu buıuruı.n Japon beycıtı.nı kabul 

IUr. 
llt tt 'Dtnımarka ajansı Panlmarkada 
• ~~ eden n askerlik vaılteslnl i!a 
• ~ e ~'ll§la bulunan blrtalum Fraı:ı 
lt.'ı ve lngutzıcrın bir Alman Kıtılhıı~ 
~~ltı~§Ud kampında mevkut bulun. 
r-,.,.~&ıını ve bunların İngiltere "' 
ıı;~ mevkut tutulmakta olan a) 
(l~le kta~a Alrrltuı tebauı ile mUba 
* edlıeceklerlnl blld!rmektodlr. 

hl! Skotıllnd Yardm btı.ş polis ha.ti. 
~ Clar~ce Camplon bir Frans11 
e.~flıda bir Almıın tayynreslnden 
ôlnın. mattlnelltOtek h'U'lunl&n U• 

'"9lUr, 

~~· lııvıçrede ZUrlch gölllnde ~ehlr 
ı.1r;:n karartılmak ıurctUc cııdııbt 
t1.11nılert yapılmt§ttr. Kumandanıııı 
llt l'ertne glrUmestnl yasak etml:ı. 

'------~~~---~-----

parasını çekti 
Berlin, Amerikanın Vugoslavyaya 
harbe girmiyeceğin· silahla giden 

d t k . d "" .1 l. Alman müzısyenler 
en ar ı em ı n . eg ı . :=~ ~: !t:·~;;1~~~:~~ 

Amerikanın müdafaa tc dbirlerini tenkit eden bir konser nrecc:C olan Bcrlin 
· L. db d ' h"' d·ı· Filarmonik orkestrasının bu kon" tayyarecı 10 erge şi aetle ucum e l ıyor ıerinden, müıisyenler Belgrata 

:-;~,yorı., 23 CA· A·) - !'\e,·- Ayan lizisı ezcUmle d.:-ml{itlr ki: 
york Tnymi<ı gazeteslnln Stokholın .. _ B~lnci kolo:ı AmcrlkııdA 

muhabirinin, tsveç bıınka mRhflllc- de. hnreketc ı;esm~Ur· Bilerek \'e
rlndPn öğr~ndiğlnc göre, Almanya ya bUmiyct'('k, Amerikanın mUda. 
Amerika blrleşlk de\·letlcrlııdeki rııa tedabJrlni ıeclktirenler beşinci 
bankalarda yekünu 15 U!ı 20 mll- ~alonun en iyi lst!ns.tgahını ve en 
yon dolara batı: ola.n alacaklarının 1 !yi tezgfı.htarlarını teşkil etmekte· 
bUyük bir kısmını tasfiye etmJı ve dir· Llndberi, bize "tecavüz et.me
fs,·eç bankalarmın kredilerine ge. ği kimse düşUnm.Uyor., dediği ıa • 
1;irroiştir· man, Hitlerin ''eya Göringin namı-

Bu habnri vertn muhabir. arlça· nıı sl:lz !!llylemeğe mcıun mudur? 
!ıından şu mUlAhf!zayt ilave etmek- Son h8.df~atm i~adatmdan son. 
tcd\r: ra bıı genç bayı.'l temln ettiği gibi 

''Ru, Amerika Blrlcş'k devlatle- "blz :ıarbi ietcme::~, harb de bl· 
rinin A '"rupa nn!oıımnılığı <tışmda ze gtlt1cz., kazlycııinl Amerikan 
kalarağrn<lan Alma.nyllnm artık o- mlll<"tl kabul cdeblllr m1 ! BJ,. lsU· 
min bulunmadığını gösteri;;.,, 1.l felılketiııe u~'&.('a~r:z diye Ut. 

Ltxnmmm: CEYAn rcmenln isterik blr hal oldu~nu 
Londra., 2ı - Ne,·~·orktruı ge. Llndberg Uıtodlı!'i ko.d:ır bize söyle

ten haberlere göre Amerlkıuıın A· !'ir\· Harvani kuwet ve hudutsuz 
)"an hasmdan Ce~ıns Börns rıı.d- hn~hr tarafından tehdld edilen 
yo ile beyat\~tta bulunaralc, pazar bir dünyada bııgiln mevcut olan 
gilnU tayyareci Lindberg tnr:ı.fın- tchm:alcrden Amerikanın, hl~ ol
dan radyo ile yapılan ,.c Amerika m'.l":"'l haberdar cd'ldfğlndl'n dola· 
hUkô.metince nhnan mUdnfaa tcd- ı yı, ve rnildafatı.at için GOn haddine 
birlerini tı:nkid nden beyanata cc- kadar eIIAhlanmnğı kararl~tırd.ığı 
vab vermi§tir· için Allaha mUteeekklrlm· .. 

geldilH halde eon dakikada. vaı 
geçmittir. Bunun hakikt sebebi
nin Müzisyenlerin ve bunlara re· 
fakat eden teknisyen, gazeteci ve· 
aa.ir kimselerin ceman 500 kişilik 
bu kafilenin bagajlarında ıilfilı· • 
lar bulunmu~ olm111 tqkil etti· 
ği ıöylenmektedir. 

Mil.ıiıycnlerin ~gajlarında ıi· 
tah bulunması Uzerine bunlar ve 
refakatlerindeki ethas, derhal 
Yugoslavyayı terketmeğe davet 
olunmuştur. 
Şimali Yugoılavyadan politln 

faaliyeti hakkında hr..' erler get· 
mckteıiir. Birçok motosikletler 
milsadere edilmigtir. 

ESKl 1'.0MITECtLERDEN 
MUAViN ORDU 

Belgrat, 23 (A.A.) - Kral 
Naibinin tasdikine iktiran eden 
bir emirname ile, Yugoslavya 
or o Uduna yeni bir teıekkül ilave 
eeihnl§tlr. 

Alınan Radyosunun ingilterede şüphelile-
uydurmaları · t k · f b 1 d 

Bu yeni t~elckül , eıki Sırp 
komltecilerindcn ve Çetniklerden 
mürekkep 60,000 ki~iyi ihtiva c· 
dccektir. 

Seyyar ufak müfrezelere ayn· 
Jacak olan bu te~ekkül, vatanın 
enerjik ve tam mUdaf aasma yar
dım eyliyecektir. Va?.ifeııinin eşa· 
smr be§lnci kolon ile uğraJmÜ 
ve aynı zamanda dü~n hatları· 
nın arkasında tahriöat yapmak 
tC§kil edecektir. 

taıtlondra, !?3 (~· A·) _Alman rı n ev ı ı e aş an ı 
~ttı~oau, ıenera.I Gamlen'ln .tntihu M k f 1 d b• b 
ııı,~1 hakkında bazı_haberıe.r yay- ev u ar arasın a ır ma us ve 
~~· Londrada.kı salahıycttar 

~~: ~~~1~~u~n::~;~~~: İngiliz Faşistleri şefi de var 
I)·~ 

~-iter taraftan lnciliı ku,...,·~Ueri 
tUte 11ll'landanı general Gort'un !n
~,.~el·o dön.mUş olduğu haberl de 

'<lll laıunaktadır· 
llEr.çtKA BAŞ\'EKtLl 

l ()LDCRCJ,!'1lmt 
~,d;!ldra, 23 <A· A·) - Alınan 
'ı-totiunun, BelçUıa. bqvekili Pi
"•l'\J le milli mlldafaa nazır; 1:e· 
'1tıı ~~enls'in Belı:ikahlllr tuafın
~ll'"" 0 dUrUlmU~ oldulı:lo.rma dair 
t!Jta ettiği haberl J.ondradaki Bel
% serarcu ııur

0

etl kat'iyede tek· 
\~~lınektedlr· Her iki vekil mil· 

elen sıhhattcdir· 
btr\ıı nmmARDDIA." 

lo Imtr.)IEDİ 
~btıdra., 23 (A· A·) - Du\7'un 
>ı.ıllı~trlnnan edildiği hakkındaki 
fıtıııa11 habe.rt, hava nezareti tara
~'i eurette yolanlanmak-

Y trı · 
~ 
l't Yeni Adam 

' l',t 'lılııu Po rne.selelerine bUytlk bir e • 
~ :ıai't veren Yeni Adam razeteııl. 
°'tu.ıı b lnc.ı ayım her zamanki g-lb 
~~ lr tekilde çıkmıştır. 
~,tavıiye ederiı. 

Londra, U - Büyük Brlt&nya 
imparatoru c~rc buglln Grenvtc; M· 

atile ııaat 20 de imparatorluk gUnU 
dolayıs\le radyoda bir nutuk ııöy. 
llyecektlr. 

Norveçliler iki 
mevkii geri aldılar 

ŞtlPHELİLERt-..- 'l'El"KİFİ 
tn~ilterede ıUphell klm-'elere 

k&!"§t mUcadele açılmıştır- Birçok 
İngiliz tevkif edil~tir· Bunlardan 
bızıla.rınm istmlerf malOmdur. Tev· 
ki!at tamamlandıktan Mnra bUtUn 
isimler ne.,'lredilecektir· 

lngiliz fa..:;ist partisinin şefi sır 
O:ıvald Vosleyin tevki! edildiği 
resmen bildirilmektedir· 

İngiliz parl!mcnto AzA.srndan 
ylizbaşı Rarneay, tevklt edllmi§ ve 

Londra, 24 _ Norveçten ge Londradakt Brlxton hapiahaneslnc 
len haberlere göre Lafotcn mın· sevkolunmu§tUr· 
takasında Norveç lıcıtaları Lille Fa.şist !;eflerlnden yedi kişi daha 

t.e\1df edilmiştir. Bunlann nrnsm· 
Ballak ve Kobbef Jeld'i geri cı.l · d!l bir de kadın vardır· İnglliz halk 
mı~lar ve Alman kıtalannı Lillc partllfnln r.ekreterl Jo"n Becket 
Ballak ile Kuberget ara:ımda de polisçe te\•kif edilmJetir· 
Layan dağ:ndan inme~c mecbur 
etmislerdir. tSTlH Al.ATIN ARTTIRIL!\lı\SI 

D Ün Narvik tölges.inde Björnf Diğer tar&ftan 13tihaalA.t.m c:oğal-
jcll civarında ıiddetli bir muha· tılnıa.sma. dıı çalIŞtlıyol'· Kadm e
rcbe cereyan etmiştir. İki taraf meğinl ha rbin devamı milddetlnce 
tayyareleri büyük bir faaliyet a~ır aa.nayie teıınil fc;ln hugilnk!i 
göstermiştir. Al ... an tayyarelen teamU!Un muvakkaten terki hak
iki defa İsveçte Torme gölil ci kında birlcşmi'} mUhencllilcr blrli
varmda uçmuşlardır. İsveç dafj ği ile if v~ren mühendlslı:r fede
bataryalarının ate~ine maruz ka• ~yonu ara.~ında diln a.k~ıun bir 
lan tayyareterindcn biri Norves anlasmn hA .• 'lıl olmu§tur· 
topral::Iarına mecburi iniş yap J Hükümct bütUn kömtir madenle
mıştır. rini azam! randımanla f~1 ~ •~eektif. 

Birinci Balkan 
bisiklet 

• 
şampıyonası 

Dün merasimle açıldı 
Bilim~~. 2S (A· A·) - An!ldo!u 

ajıınsmm muhnblrlnden. 
· B!rlncl b!.,ıklet Ballranyadı bu. 
gun büyUk merasLnle açıhh· S11at 
11 de Bulgo.r, Yunan, Türk ve Ro
men b!.ı!Jklat.ç!lerlnden mlitcfjc-kkil 
katile ba.§larmdıı federasyon reis
leri, Bnlknn ga.zeteollerl olduğu 
halde kral earayma gl1erek de.Cte· 
ri immladılıır· Sut 11-30 da spor 
nnzınnı :ı:iyr.ret ettiler· Nazır ken
dilerine iltlfo.ttn bulundu· Saııt 
12.ao da mcç!\ul ıuıtı:rr 6..bl<le•ine 
gidilerclt ihti.ram rcsmı ifa oJildi· 
Dört Bal:Can nevlot.!nın blslklctçi
lert t.nrafından ı;alenltl\?r konuldu. 
Öğleden esonra bl!ıild teller propa
ce.nda naıın ' 'e fed r -•Yonhr bJr-
1.iği tarafmdıın elli kiJU.ik bir clya· 
f et verilgl· 

Yugoolıı.v bh•iklctçilcıi son da'rl· 
kada gclemiyecc?-tlcrinl b!ldird.lk .. 
terinden Balkanynda i.ştlrnk et.mı. 
yorlar. 

HARBiYEOE B E L v Ü BAHÇESi 1 B~~~U~~;:~1c\~z;~a;~ı~~:ı!i~;~ 
y Şimdiye knda. görülmem!, bir.., kadr •• a. haftaki maçlar 
t\ ~o N AKŞAMDAN itibaren yeni mevsime BAŞLIYOR 1 Dün bölre muıtnhaeındı\ toptana • 1 rak, bu halta yapılacak mllll kUaı~ 

A L
MemAlekHetin AçokDsevi(m)li ibeNstekarpı taımbNuri A R _ ı macıannın ııahaları tesblt edHr.ılotır. , Cı.ıınartoat gUnU her lkl oyun d .. 

1 

Ta~·ı;iJn etıı.dnıda yapılacaktır. 
Pazar gilnU Galatasara)• Takcrtmt1~ 

Fener de kendi stadmda oynıyacak 
~ t:rr. 

v e a r k a d a ş 1 a ır 1 ı-.~. şu halde: 
~ CumArtesı gtl!ıll Taksim attı.<1mda : 

heyeti: Kemani NOBAR TEKYAY · Kemençe SOTlRl Piyanist ŞEFiK • Cünbüı "" CrJat•snray .. Altmordu; Fener. 
Cetru\I • Udi HtRANT • Kanuni ISMAlL ·Klarnet SALiH b!\h~e "Altc.y 

Okuyucular. AKSARA YU y AŞAR • HAMiD DIKSES Paıar Tatcsım st~ınaa: Ok Gnlata.ııar y • Alt3y 
UYUcu Bayanlar: F Al DE - SUZAN • NEVZAD • AYDA · ZEHRA • GOZlN - 1 Pazar gUnU Fener atadmdıı: 

... A M NiVE1 TnndanVbattö' c·E s E s . F•n";:;,.;;~·~::et 
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Yedek demlrYQl uttğıl\en (13315) 
Salih oğlu 1312 doğuınlu M. Muzaffer 
Yeııtırin acele ıu'bqrnlıı:e mU'°'caatr. 

POL 
Yuan: Ko§lnştn Mebusu 

Jean de Be umout 

Milletin se~l par!amentonun ka.. 
rariyle, Frn.r-a, yeni bir hıırp ka.. 
blncs nl kurdu· Yeni kn.bincnm vo.· 
ıif cs1 hı.rl,l :.ır P: " •• r\'cl b!ti.rm ek 
tlr, yani b!nın cvvcl zafere l:ııvuş
makt.ır· Zafer J:enciıl.lıSuld u .... -

me:z; o c.-ıoak çalşna.kl , didinmek 
le, foda.kArlut göstenne.l:lc cl:!e c -
dllir· 

Daladye hUldlmcti tn vr.f" k "1 • 
ma.mış zannedilmesin· Tarih, De.· 
ladyenin bll. ilk hizmetler ifa et • 
mie olduğunu cfü:terecektir; lftkin 
bu harpte lüzumu o dubu. l..a.do.r 
şiddet göstermedi· Daladye fstifası
ru vcrmcği lüzumlu gördU ve çeldl
di· 

Rels.lcumhur, baavekil olarak Pol 
Rcnoyu intihap etti. Pol Reno pıı.r. 
18.mentocia yirmi ıenedenberl mem 
lekete bliyük hh:metlcr ifa •tnı!t • 
Ur; kendisini eon iki ısena ıariın· 
da maliyede temeyyil.z etmiş gör • 
dUk· 

Parl!mcnto nzalarmıı ~diye 
kadar yapılan ithamlarda, karar • 
aızlıldo.n tehlikeli işlere ntılmclt is-
temediklcri ve m '"uliyotli işlerden 
çekindikleri söyleniyordu· 

Hükümet, sulh za.manrnda, hattı 
hareketinde buruı ~l: d 'lrlln
dıysa da, Myle bir gevşeklik harp 
uımanmda memleket hesabına !~ 
olur. 

Pol Reno, lı:cndlnd yubrd& ıny 
dıf;ı;mo: hataların akalnl cemotmf" 
bulunuyor· Fl'3.IlAllm bau siyu! 
ırahfillerl.nde "karalt•cr'' den f:.%1& 
''zeka" ya te\adUf olunduğu söylo.. 
niyor· Yeni kn!>ine reis!, Fol Reno, 
k:ıra!ttar ve aynı zarne.ııda &S· 

hlhidir· Şahıılyctinln kıymetJni le§· 
kil cı<len vıı.siflar bu hn.tl rıdır ve 
FrT.rısa milleti geçlrdlğl bu ruırlk 
anlardan ancak baovc."linin P,.nor -
jik da\Tanma&lc kurtulıı.bileeoı..Ur. 
ParlAmento sr.all\rmm, Fransız 
mUnevvorlerlnln mutı.bık kaldık -
lr.n bir nokta var: ''Pol Reno per 
l:lınentonun en ıckl \'il eli mıılfuna.L 
h azalarından blrlctir!"• r.caUst bl: 
15nhslyottlr ve k~e onun eri,.<mıck 
istedi~ ıeye mtnl ol~· 

! 

Ç)\1ren: 

Ha-Ke 
11.!'.Ukcmmel b1r lı=ı.tiptlr; hit be • 

lerindc mugnlfı.t.ndan çekinir; hadi .. 
nelerin pc~lndcn gidcccfinc onlnn 
t; .... ıAme~e çn.lı:ıır ve nUfuzu cltnın 
nlmağu muvaffak olur· 

Pol Reno bu E"be'l: ~rden dolayı 
bUlUn fırkahrdB itimat ,.e cost 
kanandı· ll:ıltyeyi ondan başk 
ldmııo muvaffo.kıyotle id&re ede .. 
mczdl· Hattı hnrokeUni izah ede-. 
rek 11ebeplerini ruılatmlı Pol Rc
no 193 eenesinde maliyenin b~L 
nn getirildiği zams.n devlet hazine .. 
&nln v0.%iyetl nazi.ktı. Aradan o::ı 

sekiz ay geçince hlikflmet harbin 
yilliUnll ka?'§ılıyacak bır Yaziyetc 
celnıi3 bulunuyordu. Pol R~no, mo 
:ratoryomun ilfuı Gdllmc.sine m!ni 
oll\,nı.k birçok hUkCımet ndomlarmı 
hayrete d\le!lnill. Bu l-.t!rar, F:rıın
ı:a ek011aml.s1n.i.n korktuğu mUthLJ 
krizin önUne g~ınl§ oldu· 

Pol Reno :mnllyo nazırlıi;mda. 
gösterdiği mu\•nfİnkt3 eti hnkftmo
tinin b~§mdn da gö3tercccktır-

NUfuz sahibi ola.ral: ktı.lnbilınc:-1 
için mUrıkUllt ve tthlikelerl giz];. 
yecck n.dn.mlardan değildir. Demo,t_ 
ra.t rejiıni nltmda ya,oıyanlnrm h:!.. 
kil:ati bilmeleri <'lzemdir, bu onlar 
için bir haktır· 

P.:ıl Reno, bWnı dcmokra...~da 
bu hnvnyı yarntma.ğn muvnffak o· 
larak Fransızların lt:::ıdi!Sin~ karr;r 
o!an itımatlc.nm kuvvc~~tirccek· 
tir; Frıı.MIZlarn "istcm~k" vo "hıı
rckot etmek" kuvvetini a§tlryncak
tır. 

Pol Reno tehlike ka11r'mdıı dnl.. 
mn ısoğultknulı da\TRnnll tır ve b!r 
ve! olabileceğini laylli:lle isbat et .. 
m.l§Ur. 

Frans:ı, kPndlaine Ellferi temin 
edecek bir eef istedi ve ~tcğine 
kıı.vu:tu. Pol Reno bu weri te.min 
edecektir· Kabino toplantl!!md:ı. 

radyo ile elS~·l • l~ o1dı•ğıı nutku 
unutmryalıın: "Yenmtk, her yl 
k&Unl'llsk deınekUr; muvaffak ol .. 
m"1?1ak lıı her GCli kaybetmek de
m0lı:tir ! " 

BugOn Metinelerden 
ıtıbarcn TAKSi 

NNABELL 
CHARLES BOYER 

r.f)yo:ıu Birinci &ıilı r.at.-uk HA. 
klnılıtlnd!"..n: 

Mahcur Dlm.ltri Vorldlsln kayyumu 
avukat Fmnko'nun Kurtul!JfU\ Poncu 
Hırldto Yeni Kurtuluı caddesi eski Sl 
ycnl :2' No. lu hanenin ~yuunun lza_ 
le:ıl :::mnmdıı mezlrt\r banıtde mukim 
Yorgl oğlu Nlkola Vorfdl ve Dlmogt.ıs 
otıu Dimltrt Vorldi ıı.leyhlerfn m•ı
kQr eyin §Uyuunun lzalest ha.kkmdılkl 
davıımıda mllddelaleybl•rin fkamet. 
ga.blıınnm moçhullyeUne m•bni mah. 
keme<:e 20 i1ln tnUd etle UAnen tob· 
llgat lcrll!!m~ karar verllml;: oldu • 1 
ğunde.n mahkeme ~ntı olan l5.6.9t() j 
cumıı..rtest günU sııat 9,to mahkemeye 
bizzat veya bllvekA.le S'elmenlz ttıbllğ 
maknmma k&lm olmak tızerc tl~ o • 
lunur. {H'TGtl) 

lstanhulda ilk defa 

Q~ IC-'t~ ı gın 

oL-~rıık 

Franmzm kopy~ı 
''1'\rtANE RQjlANOE .. ERlC 

\"on STROHE1rd 

1 

tu,•eten: GIZL1 DtlNYA 
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italyada harp istiyen 
gençler ve malGller 
Roma, 24 (A· A·) - Roma üniversite&nden üç bin talebe, Muso

liniye bir mesaj göndererek Akdenizin. ve imparatorluk istiklalinin 
kurtanlma.ın için dövüemeğe ama.de olduklarını bildirml~lerdir· 

• * ... 
Rom.o., 24 (A· A·) - Harp malülleri milli cemiyeti icra komitesi, 

Roma.da toplanarak bir takrir kabul etmiştir· Bu takrirde harp ma
lfillerinin evvelce vahim anlarda yaptıkları gibi bugün de harbin ön 
sa.fmda. buluru:nak arzusunda oldukları beyan edilmektedir· 

Amerikada yakalanan adam 
Nevyork, 24 (A· A·) - Afla.nta. (Goorgie) de oldukça. iyi bir şi

veyle a.Imanca konu~an bir ıahJ..«; tevkif edilmiştir- Bu şah.sın üzerin
de Yolla.rm hariwı, gaz; mecraları ile demiryolları hakkmda şema
lar bulunm.u&tur-

Holandadaki gıda maddeleri müsadere edilecek 
Bem, 24 (A· A·) - Eseende çıkan Nationale Çaytung, Holanda 

halkmm da. Almanyıı,da.ki tahdidata tabi olacağını ve Almıuıyıı.nın ih
tiyacı olan gıda maddeleri ile ham maddelere ve tütüne el kcıyacağr
nI bildirmektedir. 

İsviçre vaziyetinde aalah 
Benı, 24 (A· A·) - İsviçre hududunda birkaç günd"nhcri ken

dini h.iı;settiren salah üzerine hükumet bir te-bliğ n~rl'derek Hale 
kantonunda çocuklarmı tahliye etmiş olan ana haba:o.rı bunları tek
rar celbe davet etmiştir· 

Romanyada idam cezası 
Bükreş, 21 (A· A·) - Bir e:ene evvel itlam ee:ı:aııını tekrar tesis 

eden hükumet kararnıuneai bir sene daha uzatılmrştrr. 

Balkan Antantı ekonomik konseyi 
Belgra.d, 24 (A· A·) - Havas: 
Balkıtn. Antantı ikfrııadt konseyinin 27 mayısta Duhrovnikte yapı

lacak olan ic:;timaı 1 hazirana tehir edilmiştir ve Belgradda yapıla
e&kt.Ir· 

Belgradın bir tekzibi 
BeJgrad, 24: (A· A·) - Berlin filarmonik orkE\strasmın Belgrı'll'l

da vereceği konserin mürisyenlerin bagajlarında silı\h bulunduğu için 
geri kala.cağ! ha.kktndaJti haberler yalanlarunaklııdrr. 

Fransız mecmualannın sayfaları azaltılacak 
Pa.ri.5, 211 (A· A·) - Kiğıdm fazla. m.iktardıı i!ıtihIAk edilmesinin 

önüne geçmek için mevkut matbuat 8endikası, bütün mecmuaların kı
ta.ıa.rmı ve sahifelerinin adedini yüzde elli nispetinde eksiltmeğe lca
rar verm.işt.!.r. 

Bu sabahki iki ciııayet 
Birl dün gece ve dlğ'eri de bu aabah ı bugtin ctil"lllümıoşhut kanununa ıriSr!' 

olmak üzere §eh.r:lmizde iki cinayet mahkemeye verilecı-ği anlı:t§ılmakta. -
i~enn:ı.!ştir. Blllllarm ikisi de klske.nç_ dtr. 
lık yllzündendir. Katillerden biri.!i baş . DÜN GECY,Kt ('İNAYJl}T 
kuile zina ya.pa.ıı kanamr, d.lferi de 
ni§a.ııluımm evine zorla girmesine mA.
nı olmak isteyen suçsu.z bir adamı 

öldürmüştür. Her ilci vakl!llm ta.tsil!. 
tı §Öyledir: 

' BU SA.BAHKt CİNAYET 

Yalovanm Kiraz köyünde H'laeytn 
oğlu Ahmet ve .A..iye i.runlerinde bir 
kan koca. vardır. Senelerden~rl evli 
olan bu ailenin HU.,eyin isminde bir de 
çocukları bulunma.ktadrr. A.si~<e gü -
zel bir kadmdtr. Kocası da kendisinj 
çok sevmektedir. 

Yalnız aon gilnlerde Aaiyenin vazi. 
yetinde bazı deRiklikler olmuıtur. 
Fakat karısına kareı btiyük i~a.dr 
olan .Ahmet bunu geçlc1 bir şey za.n_ 
nederek ehemmiyet bile vermemiaUr. 

Fakat bunda.n Uç gün evvel bir ara. 
eve gelen oğı.ılları Hüseyin birdenbi_ 
re fe:ı.a bir manzara ile kıt?'fıl~ını:. 
annesini köy muhtarı Halit ile bera. -
ber ya.t&kt.a. görm~tilr. 

Muhtarla Asiye de bunun fa.rlanda. 
olmuşlar, muhtar Halit, derhal orta.
dan aavuşmu, ve kadm da ötesini be_ 
rlsini topliyarak akşam olmadan va_ 
pura. atlayıp t.tanbula. gelmJatir. 

Htl.ieyin akııam eve gelen ba ba..sma. 
derhal gördüklerini &nlatmış, Ahmf't 
beyninden vurulmuşa dönm~tür. Ka._ 
mmm ~lk~ta. Dikili~ta Zemhe
ri sokakta 32 nua.rad.:ı. oturan Ha.tice 
ismindeki akrabasma kaçtrfını öğ _ 
renen A.h.xxıet dün 1111.ba.h Yalovadan 
'1a.pura binmiş ve lstanbula. gı>lerek 
Ha.ticenin e\1nı glbnitıllr. Evdekiler 
önce Asiyeyi aakla~lar, :takat Ah
hedin bir fey yapmıyacağını, yalnız 
bazı §eyler konuşacl!ğrnt ıöyleme.ııl n 
tem!na.tı üzerine kansmı meydana çı.. 
ka.rm~lardır . .Ahmet kan.ıır ile ko , 
nuşmuş ve her el'yl onl\ itiraf ettir_ 
ıni,ur. Yalnız Asiye bir de!a §eytan& 
uyduğunu ve bir daha böyle ŞPY y:.ıp
mıyacağml yeminlerle söylemiştir. 

Bunun üzerine Ahmet kansile baroJ. 
mış gibi görünmüş ve hatt.A artık ba, 
ka bir köye giderek yerleşmelerlıtl 
bile teklit ebnietır. Bu ~ekilde gerek 
evdekiler ve gerekse .A&iye tehlikeyi 
a.tlattıkla.n:nı görerek memnun olmll!;l
lar ve gece yansı odalarma. çekilmiş. 
la.rdır. Ahmet Ue AJıiye de kendilerin. 
\'erilen odaya geçmioler ve aabaha ka_ 
dar gtizeice uyumu~lardrr. 

Fakat sa.balı olunca Ahmet yatak_ 
tan usulca knlkarak ceketinin cebin
den aldığ'r büyük blr bıçakla birden _ 
bire uyumakta. olM kamımm llzerine 
atılarak muhtelif yerll'rine ııaplıuııatn 
ba,şlamı~ttr. Asiye feryat bile etmf'ğe 
va.kıt bulama~. kendinden geçen 
Ahmet de intikam hıra.ile kadmm >11-
cudunu parça par~ ederek öldürmüş_ 
tür. 

Bu ura.da g1.lrülttilere ko~u~ı:ın ev 
halkı feryada b~lamıelar ve ye~n 
mahalle halkı da. .A..hml'di kanlı bıc;ııt_ 
ğile yakalama~& muva!fa.k olmuşlar_ 
d:rr. 

HAdL!eden derhal polis ve mUddei -
u.mwntlik haberdar edllıni§ ve müddel 
u:ıı.\1Dıl :tnU&\'inlerlnden Cevat ile eli -
ğ~r ;rıemurlar vaka. yerine gelerek 
t4lıldka.tı. ba§lfmllll&rdxr. SUçlwıuıı 

1lsincl cinayet dün gece ya.rı~ı ııa.a t 
24 de H~ lic; Fenerinde olmuştur. 

Fenerde K1tr1td"lvut aoka~dıı. 1 nu 
marada. oturan Esma bundan bir 
müddet evvel gı>milerde ı;alı~an HU -
.eyin iıımlııde biriyle ni~a.nlanmış fi\_ 
k&t sonradan kız geçinemiyerek 
ı:U;:ıanlıı;rnda.n ııyrılmışltr. HUı;eyin Eıı_ 

mayı çok ı;evmektPdir. Müteaddit d• _ 
falar bAnşmak tekli! etm i:oııe de hep
slncle red cevabı Rlmıştır. 

HUgeyin nihayet dtin gccı> 11;;ı.rhoı, 

bir halde Esma.nın evine ı;-elmiş ve 
kapıyı çalmıştır. E!ma. kapıya çıka -
rak Hliseyini kovmuş ve ıve alamı

ya.cağmı ıöyllyerek kapıyı da kapa. -
mıştır. Fakat Hüseyin bağırıp çağır_ 
mağa ve kıı.pıyı da tekmelemeğıı baş_ 
lamzştır, nihayet kapıyı kırarak lı:;ı>ri 

girmiş ve Esma ile annesini bıçakla 
ya.ralaınağıı. bı1şlıtmıştır. Yaralı kıı. _ 
dmlann !Pryatlarile ın:ıhıılle halkı u
ya.nmı;:ı ve kom~ulardan Muııtafa N&.. 
zif isminde bir adam da sokağa ı:;ık:ı_ 
rak kadmlan kur~~rmak ve Hüıı>yi._ 

ni de yakalamıtk iıııtemi~tir. Fıı.kat kıı.
fa.~ı dönea Hüı:ı-yin bu müdahıtle:re 

bU.,büttin kızmış VP iki ad11m ara. _ 
smd:\ kavga. başla.nuşlrr. 

Bu ikinci M.diseyle kendini kay
beden Hü!'eyin cebinden çıkardığı 
bıçağını birdenbire Mustafa Nazi
fin ötesine berisine !ıaplamağa baş
lamış, ve bilhassa arka~mdıın iki 
küreği ortasından ağırca yarala -
mrşt.rr. 

Evlerden !trlıyıı.n mahalli" hı'llkı 

suçluyu brça.ğıyla yakalıımI!ilardtr· 
Cerrahpaşa hast~nesinP kaldmlan 
Mustafa Nazi! bir müddet 11-0nra 
ölmü.ştür. Müddeiumumilik ve za
bıta tahkikata başlamrşlardır· 

Amerikalıların 
infiali artıyor 

B.o!iton, 24 (A· A·) - F.ııki rei
.!licumhur Hoove-r, bir nutuk i~d 
ederek demokra.ıriyi tehdid etmek
te olan tehlikeye işaret ederek de
mlıitir ki: 
"- Her gün vukua gelmekte o

lan facialar, birim dahilf mı:ıselele
rimizİe meegul olmamı1,ı.ı mini ol
maktadır· Sulh halinde yıuıa.makts 
olan mille~Ierin üıtikl!I llı-rinı:ı hıtti
mı> çı>kildiğini ,.e kadınlı\rla çn -
cukların v::ı.hşiya.ne öldüriildükleri
ni öğrendiğimiz zllman in.11alim.iz: 
artzyor.,. 

r:~~~~~ 
Useyoğlu • Parmakkapı, imam 
•·sokak No: 2. Tel: 41553 
UMuayene ve her türlü göz 
5ameliyatı fılıara için paraıı:ı .. 
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Harp vaziyeti 
(Bat tarafı 1 incide) 

rad etmiş olduğu nutuk, ıimaıt 
J'ra.n..udald cephe va.r;iyetinin va.
hinı olduğunu, 1tncıı.k tamamile 
tehlikeya düıJmemiş bulunduğunu 
göstermektedir, mütaleasmr ıer

detmekt.edir ler· 
Londradalci a.<ıkeri ricalden bir 

zat, Fransız başkumandanının par
lak meziyetlerinden ve mesleğinde 
serl kararlar ittihaz etmek husu
sundaki ehliy~ti dolayısile kazan
mış olduğu şöhretten bahsetmekte
dir· 

Askeri eksperler, Alman cüzü
tamla.rmın müttefik kuvvetlerinin 
münakalatrnı müşkülleştirmeleri 

ve ka.rgaşahklar çıkarma.fa teşeb
büıı etmeleri ihtimalini kabul et -
mckteyseler de Alman hallarmm 
pek uzun olduğu ve muntazam su
rette erzak ve mühimmat almak
tan mahrum kalmak tehlikesine 
maruz bulunduğunu kaydetmekte
dirler. Bu hal karşısında Alınanla~ 
rm vaziye(i bozulacaktır. Diğer ta
raftan müttefiklerin hava kuvvet
lerinin gen.is mikyastaki faaliyeti, 
dü~maıu münakalat yollarmı her 
goün biraz daha tevsi C'tmek tehli
kesine maruz bırakmaktadrr· 

* * * 
Lon<!("a, 24 - Fransa cephe· 

ribirini takip eden med ve cezir 
halinde devam eylemektedir. 

İyi haber alan Fransız askeri 
mahfillerinde, vaziyetin umumi 
yet itibarile Fransızlar lehine in· 
kişaf etmekte olduf'u Eöylenmek· 
tedir. 

FRANSIZ TEBUGt 

ordusu bütün kuvvetini muhafaza 
etmektedir· Zayiat ağır değildir· 

Fransız ordusu ise, Alma.nlarm 
uğradığı zayiatın yarısına hatta 
dörtte birine bile duçar olrııamıştır. 
Almanlar birkaç hafta içinde bü -
yük bir zafer elde edemedikleri 
takdirde harbi muhakkak surette 

Dünkü Fransız tebliği şudur: kaybedeceklerini bildikleri için bü
"Şlınal mmtakasınm muhtelif tün kuvvetleri.le tazyik icra etmek

noktalarmda, birçok muharebeler tedirler. Halbuki biz bu muharc -
olmuştur. İleri kollarımız Am.ienin beyi kaybetsek bile, İngiltere ada
varoşlarma kadar gelmişlerdir· Se- imm tamaıniyetini. deniadeki ge -
danın cenubunda düşmanın ~iddet- niş üstünlüğümüzü ve kendimizi 
li bir topçu hazrrlrğını müteakip korumak için donanmamızı muha-
yaptığl taarruz akim kalmıştır. faza edecefimizi blliyoruz.,, 

Longvyou ile Mozcl ara.smda YAZi1'ET ÜIDTSİZ DEGtL 
topçu ateşi teati edilmiştir· Londnı., 23 (A· A·) - "Röyter" 
Bombardıman tayyarelerimiz ge- Salahiyettar İngiliz mahfi:l,erin -

ce ve gündüz büyük bir faaliyet de vaziyetin vahim olduğu inkar 
göstermektedir· 22 mayıs akşamı edilmemektedir. Bununla. beraber 
bombardnnan ve avcı tayyareleri - vaziyet hiçbir veçhile ümitsiz de -
miz muharebe cephemize piko au- ğildir· 
retile taarruz etmeye uğraşan her Boulogne ve civarında muhare
biri yirmi kadar tayyareden mü - beler cereyan ettiğine dair bugün 
rekkep düşmanın dört bombardı- avam kamarasrnda Çörr q tarafın
man grupunu ricato mecbur etmiş- dan yapılan beyanat Almanların 
tir· Vukubulan muharebe esnasın - Manş limanlarına doğru ani ve se
da en aşağı sekiz düşman tayyare- ri bir savlette ::ıulunduklarmı gös
si dü~ürülmüştür. . termektedir. Bu hareket müttefik-

Bütün tayyarelerimiz üslerine lerin muvasala hatları için ciddi bir 
avdet etı:niştir-,, tehdit mahiyetinde olmakla bera -

sinde müttefiklerin vaziyeti ıa· • 
lah yoluna girmiştir. Bu vaziyeti 
bizzat Almanlar da itiraf ediyor · 
Iar. 

İNGİLİZ BAŞYEKtT,t her şimdiki halde bu hatların teh-
ANLATITOR likede olmadıfı beyan edilmekte-

Lon<lra, 23 (,LA) - Düyter bil_ dir· • 
diriyor: TAYYARELERİN }'AAUYETİ 

Çörçil, Avam kam:ıra~ında a~kc. J..onclra, 2( - lngiliz ve Fransrz 
Filhakika dün gece Berlindeki 

resmi makamlar, Valenciennes'de 
müttefiklerin ta;ı:yikinin gittikçe 
arttığını beyan etmişlerdir. Al
manlara. göre bu havalide bulu · 
narı ·Fransız, İngiliz ve Belçika 
askerleri, müttefik ordularının 
en güride kuvvetlerini te~kil et" 
me kte~ir ler. 

Bı.:.ı>lann gayeııi, timalden Va.· 
lr .• ciennes ve cenuptan Laf er' den 
ilerliyerek: aradaki Alman kuv
vetlerini çevirmektir. 

Müşahitlerin mutalaalarına 
göre Amie'nin varoılarına kadar 
ula§<l11 müttefik kuvvetleri ora.da 
tutunabildikleri takdirde Abbe· 
vildeki Alman motörlü kıtalart" 
nnt Alman kütıl kuvvetlerile irti· 
batı kesilecektir. 

Bu muvaffakıyetin daha mühim 
bir neticeai de mütefilclerin Bel -
çikadaki ordularlle ıimali Fran · 
udaki ordularmın birleşmesi oıa· 
caktır. 

Bugünkü harekatın siklet mer· 
kezini, müttefik kuvvetler tara -
fın lan muhtelif noktalarda yapı· 
lan mukabil taarruzlar teşkil et° 
mistir. Ancak §ui·ası kaydedil· 
rr:ektedir ki, bu mukabil taarruz
lar mevzii olup, henüz ıeni§ bir 
rr:ahiyet iktisap etmemiştir. • 

Diğer taraftan bazı AJman mo· 
törlü kıtaları Manş sahiline var· 
mış olmakla beraber, Alman res· 
mi ajansı bu sahada hakimiyet 
tesis etmenin kolay bir iş olmı -
yacağını, bura.da. müttefiklerin 
iyi mücehhez kuvv~tleri bulun 
duğunu itiraf etmektedir. 

Almanlar bu tehlikeyi önlemek 
ve müttefiklerin Belçikada\ci kuv 
"etlerile Frans&daki kuvvetleri -
nin birleŞft'lelerine mani olmak 
1çin Manş sahillerine ve e2Cümle 
Bulony limanına. doğru aarma.ğa. 
çalışryorla r. 
MOTTEFl.KLERIN V AZlYET· 

LERl KUVVETLL 
Paria, 24 - Harp cephesinin 

garp mmta.kaıımda va:ı:~yet m~_p
hem olmakta devam cdıyo;r. Dmf 
man ztrhlı ve motörlü kuvvetleri· 
nin mil istikametinde yaptık . 
lan akınlardan hayatl noktaları 
korumak için esadı tedbirler a
lrnmışt:ır. İ~iliz kıtaatı, ~rraı · 
Cambrais mıntakasında cenahla· 
rını muhkem bir surette müdafa· 
a ediyorlar. , 

Escaut'da ve Somme ile Sedan 
ar<ısında müttefikler, mevzilerini 
kuvvetli bir 'urette muhafaza e
diyorlar. Düşman zırhlı ku~etıe: 
ri, ııergü~tcuyane teşebbuslerı 
neticesinde Boulogne'a varııalaı 
bile vaziyetleri tehlikelidir. Müt· 
tefikler, tayyare kuvvetlerinin 
yardım.iyle mukabil tauruzlarına 
devam ediyorlar. Fransız kuvvet" 
leri, yeni ha.rp tarzına tamamile 
iııtibak eylemişlerdir. 

K.AMBaE - VALANSlYEN 
MINTAK.ASI GER.l A'.LINDI 
Pariı, 24 - Şimali Fransa.da 

mjttefiklerin her an beklenen 
mukabil taarruı:ıı henüz bruilama
mı~ olmalcla beraber müttefik 
kuvvetler müteaddit hücumlarla 
vuiyeti lehlerine çevirmeğe i!ay· 
ret etmektedirler. Bu kabilden 
hücumlar netic~inde miittefikler 
Ka.mbre ile Valıııısiyen araetndıı
ki araziyi geri ;ıılm~lu<irr. 

Ka.mbre civarında, Mli ilk 
devresin.d• bulU!'la.ıt çarpttma, bi~ 

ri n1.iyet lıakkınrla hcyanalla bıı. tayyareleri büyük bir faaliyet 
lunnııış ve liemişlir ki: göstermekte devam ediyorlar. 

Alman zırhlı lrnvvclleri, Belçika- İngiliz bom"bard1"l'lan tPyyareleri 
ıfa miillcfik kuvTcilcrin arka\111a dün Fransanın şimali şarlı:isinde 
5(irmişlC'rdir. Bn kıın·cfler şimdi, Alman kollarını çok hrrpa.lamışlar
ıııüllefiklcriıı ıniinakalö\lını işkö\lc dır. Sedan mmtakasmda ve Belçi
lcşcbhüs clmcklcrlir. kanın cenubunda. Alman münaka-

A bbeville, şimtli düşmanın elin_ le hatları bombardıman edilmiştir· 
dedir ve Bulony:ı civarında ve Rtı- Gece Namur, Dinant ve Aaix -
lanya<la şiddetli bir çarpışma vu_ Le. - Chapelle bölgesinde-ı geçen 
ku:ı ~elmektedir. Sahildeki hu ç:ır- düşman münakale hatlarının baş -
pışııı:ının ne netice nreceğini !iÖY. lıcalarr üzerine büyük mik.ya..cıta 
!emek için .,..o.kit henli:ı: erkendir. bombardımanlar yapılmıştır. :Mü _ 
F:.\kat, bunun vahim m:ıhiycıte ne- teaddid köprü tahrib edil~ ve 
lirC'lrr do~urabilcce~i a5ikardır. demiryollarma ve askeri nakliyata 

Halen, lıaşkumand:ınlıi::ı <lenılıle çok mühim basarlar ika edi!mi~tir. 
elmiş olan general Vcyr.:rnıl, hom_ Diğer mühim tayyare fi~oları Ren 
bine cephelerini yeniden le!ii'i el- bölgesinde ve Prusyadrı. hayali e
mek maksa<lile fıülün miiıtefik or_ hemmiyeti haiz nok~alarda askeri 
tlul:ı.rının girişliği harekatı idare hedefler üzerine baskınlar yap -
eylemektedir. 1 hı'iı;ıiardır. · ı • ı ı ı r 
Jlrntuz İSTİHBARAT NAZiRi Jngjliz bombar4.ıma.n~1.·yarelÇ-

ANLATIYOR rinin Marn~ limanlarına doğru nü-' 
Lonı.Ira., 23 (A· A·) - !ııtihba- fuza çahşan Alman z1rı1ır kollarını 

rat nazırı Duff Cooper beyanatta bombardımanları bilhn.ssa pek te-
bulunarak demiştir ki: ıirli olmuştur. 
"- Almanlar oldukça ilerlcmlıj- Bu faaliyet esnasında. birçok 

lerdir ve şimdi krtalarımızm mu- Alman tayyaresi düşüriilmüş v~ya 
ha.lif şanslarla çarpıştığı Boulo.~e muharebe harici edilmiştir. Bunla
- Bolonye - ya taarruz etmektedir- ra mukabil İngiliz zayiatı pek ciiz
ler. Şimdi Calaiı:; bile tl'\hlikeyP g-i- idir· Beş bombardıman ve Bekiz 
rebilir· Buna rağmen vaziyet hiç- avcı tayyaresi üslerine dönmem.iş
bir veçhile ümitsiz değildir. İngiliz tir· 

Alman Tebliği 
Berlin, 28 (A·A·) - Alman Başkumandanlığrnm tebliği: 
La.ndresde, J<)scaut fü;erinden yapılan Alınan taamızu, şiddetli 

düşman mukavemetile karşılafitığı için yavaş ilerlemektedir. 
Va.lensiya. civarmda, çarpıı;:ımalar vukua gelmektedir. 
Valensiyanm cenubu şarkisinde, Fransız kuvvetlerinin iltica cL 

m.iş oldukları Mormal ormanları temi:ı:lcnmiştir· 
Düşman zırhlı kıtalarınm Cambrai cephesini yarmak teşelJ ÜFllP. 

ri dün tekrarlanmtş, fakat düşmana. büyüle 1,ayiat verdiren Almr.n or- • 
dmıu ve hav:ı. kuvvetleri ara.c;ındaki iışbirliği ·ile akim bırakılmıştır. 

ArtÔis'nın garbinde gc>diğin açılmrş olduğu mahalden kalkan Al
man kıtaları, Valensiya - Calais istikametine doğru ilcrlemekte<lir. 

Somme"dcn Möze kadar bütün cephe imtidadmca, düşman muka
vemet göstermektedir· 

Liyej islihkamlttrrnda, ikinci modC?rn inşaatı teşkil eden Battice 
kalesi, 2 ~mbay ve 600 erdrm mürrkkep müdafilerile Almıt.n krtalarına 
teslim olmuştur· Namürün cenubundaki cephede düşman hala mütc_ 
addit kaleleri l'linde. tutmaktadır. 

Bir Polonya mülteci 
kafilesi daha geç~i 

I'olonyalı mültecilerden bir grup 
bugtin gelen TransilYanyl\ v11puru lle 
Jimıtnımızdan Suriyl'ye gl'çmı,ur. Bun 
!ar Fransadakl Çek Jejyonundıı. Al _ 
manyaya karşı harbe i~Urak edecek -
terdir. 

Bir adam metresinin 
yüzünü kesti 

Şebrı>mini11.dt D<'nizaptal mıı.h11.lle · -
ıinde Köprülü Mehmetpa§a. ııokağmda 
49 numarada. oturan Semiha bir mUd 
detteaberi beraber ya~ıtdığı dostu .Ali 
Rxza tarafmdan dlln jilelle ııol ya.na... 
tından yaralanmıştır. Ali Rıza. her_ 
keırten kıskandığı sevgili~inin 2'tl:ıel_ 

ll~ni bo3'1'11ak için bu i~l yaptrğmr 
ıöylemiştir. 

Bir aile yemekten 
zehirlendi 

KasnnpB.§Ada I'ehlivanyokuşu ıı;o -
kakta & numa.rıı.da oturan Salih karı. 
sr Hatice ile kW.an Mihrinur n M'ih
rih;nı ııkşııtm yeme~lni yi.yt-r'k yat_ 
mışlıır, !A.kıı.t grc" yarısı mUlhlş 1111n_ 

cıl:.\rlıı. uyanmı~lardır. YPdiklPri Y"' 
m-klndı>n .lll'hlrl!'ndikleri ıuılıt,fıl~ 
allP Pf'l'1!.dı Jaa.t tıı:tP B•yo~lu h:ut.a -
nesin-" k~ldınlmı;ıla,ı:dlr. Yeınwer tıı.h 
lil .ctilmektedir. 

Bir genç denizde 
boğuldu 

EyUpte Düğmeciler mahıı.llı?>sinde 
22/ 1 numarada oturan Nurullııh ol!'lıı 
21 ya~mda Rasim. dün akşam Uıı>rl 

Eyüp açıklarında Bahariye ad3ları kr_ 
yılarmda balık tutmuş ve ıonra 110' -

yunup yıkanmak için dı-nize glrmı,_ 

tir. Fakat birdenbire 11ııya atın.yan 
Rasim dipt,ki bata.klıj!'a uplanm~ 
Ye bir daha çıkamıyarak boğulmuş _ 
tur. Cesedi çamurdan çıkarılmı~ır. 

Bir çocuk kamyon 
altında kaldı 

Şoför Avram idaresindPki 341.1! 
numualı kamyon dlin Cihıtli tütun 
fabrikıtı!t önünde 7 ya..şmdıı. ~abahAL 

tin isminde bir çocuğa çarpmı~. muh
telif yt-rlerinden yaralanan Sa ba.hıt t. 
tin Ba.lat Musevi hastanesine kaldI 
nlmışbr. 

Altın düşüyor 
• 

Altın fiyıı tI dündı-nberi d~l]l~kte _ 
dir. Di'ln akpm 23.80 ı.rtıMı~ kıırlıır 

ın.,.I\ ıühn bu u.bah 23,20 kuMı.ııa 
düıım~tür . 

.Alıcılar gwdıttı:uia.n fij'9.tlamı dıı · 
.ha. .!iş. dU~ti t&hflin olunma.kJ.&d.tt. 

t 

Hava Kuruınu 

kurultayında 

Başvekilin 
nutku 

"Türk milletini daha. 
alakalı görmek . . " ıstıyoruz. 

7 ııcı 
Türk Hava Kurumunun ıke· 

kurultayının dün Ankara I-Ia ekil 
vinde toplandığını ve Ba~i}'ıe 
Dr. Refik Saydam'ın bir _ııu jkİ 
açıldığını yazmış, ieçıled ğı!ll 
encümenin çalışmağa başla 1 

ilave etmiştik. .,,acı 
Başvekilimiz nutkunda'..b: 1., 

gençlik yetiştirmek ve Tur t }ta· 

va ordusunun yedek ku'V'V~urıı
zırlamak vazifesile ça~~an bileli( 
mun kurultayınt açtıgııır ·~tif 
dikten sonra ezcümle dc[llJ 

ki: ~ofl'lııı 
"Karşısında bulundug ı.ı • 

dünya, vaziyeti, havacılık h~,It 
suna ne kadar ehemmiyet ve is· 
lazımgeldiğini bir kere .~ah~a\·& 
bat etti. Binaenaleyh Turk da o 
Kurumunun çalışmalarının ıdığı 
nibette ağır ve üzerine a ı.ılİ • 
hızmetlerin de o dcrec~ 111estııta· 
yetli olduğunu göz önund~ . ıet" 
rak kurultayın eski mesa1Y\~ıe
kik ederken, gelecek scııeler i'ır 
rini de dikkatle tesbit etıııe~ebil. 
zım geliyor. Bunu bilhassa 
rüz ettirmek isterim. , ı~urtl• 
Başvekil bundan sonra Jtıı' al ~1)ı, 

ınunun 15 seneUk hizmctıeri.rı j yt • 
Jercı genç ve gtirltJ.lz tayyııre~vıe d• 
tiştirdiğini tebarüz ettlrere:k ~ · 
miştir: şcııır· 
''- Bütün bunlar Türk l11L'I" -~ıırı , va.rv 

na her gün biraz daha. !ıızla • t. rer· 
v,·e ıc etmek biraz daha fazla kU filr 

tm!k İ~İn bizi teşYik edıyor. Veıtll.); .... 
milletini de bu cepheden dah& 
lı görmek istiyoruz." ccaı:JSet 

Başvekil kurulta.ya. xnuvıı 
diliyerek sözlerini bitirm~ur.,urııl~ 

Dün akşam saat 17 de !" ro rt' 
namına seçilen blr heyet :ıcur1\,tor: 
Şükrü Koça.km riyasetinde > nJll~~ 
kün Etnojt"raiya müzesinde!<\ çtıeıı. 
kat· ka.brlni ziyaret ederek bl e'i il~ 
koymu.şlar ve Ebedi Şefin rrı3ıı 
T,µrtında tazimle eğilmişl~rdit'· / 

• 

Letonya elçis'.
1
•
1 .,,,, 

(Ba§tarafı 1 \•r:ı' 
konsolosluk erkA.nı tara.fmd~ıııf- ' 
lanan_ büyük. elçi bu a.kşaın ~d>' 
ya gıdecektır. toıı> 6e 

M. Eki.ıı 1892 senesinde V,ıttSıP 
doğmu~, tahsilini Rlga Uııi,·er ır 
ikmal etmitşir. . Jı<'r!ıll tıı: 

Henliz talebe iken umurtU·sJIJll i' . 
lirak ettiıkten maada Leton) ıbBY' ~ı 
mı için mticadele etmişti!· sıe.d~u-ıı· 
yin edllmlı;ı ve harp rıı ~.a 
ile de taltl! olunmuştur. eç1'11f 1 

Siyaset haya.tına 1920 de glitl• l'f~: 
muhtelit memuriyetlerle J3t1' µoııd 
slngfor ve m~avir olarak aıı. 

11
, 

da bulunmuştur. . 8rııı ııı' ti 
1934 ten 1938 e kadar J:ııt:,' ı-l>.ıı ııe 

ye nazırlığını ifa ederken 'J'i.lr iştır· ,-e 
carrt anlaşmasını teıni.Il etrı~ııri'l)-e .,, 

M. Ekis 1938 de tekrar rııaıı>·ıı. 
intil'ap edı>rek Varşova, RO 
Macari.'5tanda buluronuştur. 

Musolini ,!' • 
. ı.rı 1'tl ·e' 

Loııdm, 2-i - Musolinın tıe.bl'r iıı, 
şam bir nutuk ı<öyliyeceğl i ı5 oe ;.r 
rillyor Bu<;iün ıtaıya.rıın J phcde ,1• 

· · · ce ' !~• giltere ve 1''ransa He bır ~ dO 
be giri;ıinin yıldönil~U oı~;1ıiYo';u~
slle bu nutka ehemmıye.t !~i!t) ~ıt 

Diğer tara.itan :M.~s~lı~!\·JHl.ı~d~~ri· 
rı:ek mtida!aa mecıısını. ıys.rı 11oe 
lçtimaa davet etmiştir· ita te•ti=1~1if 
ciye nazırı Arnavutıuktıı. yıı. ı;ıt J11d~ 
devam ediyor. Dün tşıcodrll ci"e.t ~ 
tir. Yugoslavya hududUonra tJtl 
te!ti§lerde bulunduktan 8 

1,;ıl 
Romaya. dönecektir. 

1 
Afri1'"' W 

·rıı:ı.l .r ·" !tal van matbuatı şı rııtd .... 1 ... 
J tartı ı:ıM 

İtalyanlara Fransız~ıı.: idditıYıı. ~f:t 
na muamele eöildiğinl 1arıvt- ,,,,ı 

enb:.t ıt~ 1 n11şlardır. 1talyan xn ı:nustef!I st1' ' 
Habeşistanda. Fran.su:. il }i"rsft e.ııl ' 
Cibuti limıınmda.ki ıoı'I' dS.''et 

terke tngilizler burasını 
mlşlerdlr. ı,ı;ııırW 

lTALYAN oAzy,'flC A 
GÖR~··• ~ ,, 

ftOnlıtÖ ~(I· 
Kahir<', 23 (A.A·)_ 1:;r!ldi#'İlle >~' · e bı ..., ııı wJ ' Ehram gazetesın ı~- ıyııtı 

rtıl<. ~· e • 
ltalya. matbuatı ~ aha.le ediP 111, 'ıoıı 
ı-upa. ihtil. Uına. ınüd ır,udııll ~d~-. :ı:amıı.n · o 
yeceıtl de~ıl, nı> · ..... ıbııJl!I . . nıev ... - utıı 
decl'ği meselesının vadide xı:ı 
nu yaz;makt.3 ve bu 
serdetmektedlrler. ~JJ' 

nJ'J'l(t1 f · 
MUSOL1~"1N1N ~ rüf . .J 

GtJ1'""Ü ~ 1 r~ı 
}.(usaıitı wefl' 

Roma, 2.f. (A.A.) - :ı:ıra.at I' 
J:'.iinU, bir ıunrda.nberl ••toPr,r d)~' 
u~ll§ıı.n ve bu suretle aue.ısr'ııı~ 
c!Ik" unvsnnıı almI§ ol&Il entn bil tıll'ı;JO 
lmnP lıı.r verecektir. oua1.ıre~~.&f' 
11.,bi'!tlP hale uyg'Ull .ı:ı:ıö~";' 
ıöıı •~ylemesl varit g 
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AZON MEYV A TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazıms!zhk, mıds bulantı 
mide ekşıhk 

ve bozu~ 1 uğunda 
ve yann1alarında tembellığinde, 

Müferrih ve midevidir emnnvetne lkuBOanoOa[ğ),U ıra 
MiDE ve BARSAKLARI temizin alrıtırmaz ve yonnaız. MAZON iı:m \'e HOROS markaıma dikkat. . . 

NAKLEDENı 
BURHAN BURÇAK en° 

eworu~ı 
~d""'~-. cd' ~ 

~··~ ıstem ım, Ke· !erinde sokaklarda kalabalık olur. 
~ Bir otomobile bininiz. Bunu &İZ" 

•lda .. ınu \'ar ya\TUm. Ben emrediyorum. Bu kadar tamah· 
~un. Tayyareleri ,.e iş· kar olmak hiç de i)i bir §CY değii· 

~tQ bırakır.ca müteessir dir. . 
~ tl ve tavnm değişiyor Bu emir pek hoşuma gitti. Hele 
~ tabuıc öfkeleniyorum. otomobile bineceğime çok sevin· 
~ tta izzeti nefsime do· dim. On beş gündür daha ilk defa 

Beyler vardı. Bunu sı:ı. binecektim. t' .ı. Siz de asablydı Sevgili Kerimin hesap yaparken 
''e ~tın. Bitçok düşünce- o kadar müşfik bir tavn var ki i· 

~AYVAN San'RftmoYa 
!San ~O'an MEZAJ(A 
-- ·- i~ -40- ::= 

Se--·ketmtab! emin oltr şalıklar y(lı{inden de jnhilAl etmiş i~ 
nuı. onlar yakııxia kendiliklerin· bulunuyordu. ı ·~I 
den mahv ve muımahil olarak da· I:· 
ğılacak '" mütebaki. kalanları da İ§te Tiirklülün eşslı ve hakikf ~ 
hükümeti merkcıiyeye ve makhmı halAskArı Mustafa ·Kemal, büyük j !:J 

h'l!f k d bir feragatle saltanat paşa!ığuldan !i1 ~~:rı:;dd~i:.te a~ı arıi e- millet neferliğine yükselerek Ana· 1 IH 
Bu teminat Vahidettinin yürttı· doluda işe başladılı ıaman ord•J l!i 

nl, serpilmiş bir bardak su gibi ~ rnefıôç ve askeri vaziyet de bu .mer- I if: 
rinletti: kczdeydi. O zaman Ana~ludaki 1:1 

- SiR zaten itimadım vardır! kolordularca da ıahiren sıyasi va· ı m 
dedi. ıiyeti korumakla beraber, elaltın· i:n 

.POKER 
Traı bıçaklanncb 

mo um J"lpılmamrştrr. 

Plyaaaıuızda dnlma mevcuttur, 

.. ~ ~ llltintOlerinizi hissedi· çimden hemen tornuna sanlmak 
Ilı ~imden kmyordum. geliyor. Bazı lilzumsuı şeylere pa· 

k rnunis ve se\imlı ra veriyorum. Onlardan vazgeç-

Ferit paşa, bu ~et1e ~dişahı dan lüzuml.u kuv\'etler teşci edili· lii 
tatmin ederek o sabah uykusuı ve yor ~ askerlik §Ubeleri vasıtasile nı 
yorgun bir halde saraydan Baltall· icap eden ve m~mkün olan muave· n 
manına döndü. netler yapılıyordu. • ·:illi!! ::::ın::::::!:-i!!E! ;:::rar:ı1 1111~.::: .. ~ •• ~ •• ~ •• :r. ... 

Sararın esrare.ngiz surlan içinde ......... -.:n::r::s:.nc:::::r:m:::-:::c ............... ı ...... ,......... :ı::::=::.: 

ıi tndinize bağladınız. mek benim için imkAnsı~ görünü· 
~ •lrutadar etmiyen şe}- yor. Baz:ın da lüzu.."lılularını ihmal 
~ hat.ırım için dikkat e- ediyorum .. · Artık çiçekleri sokak· 

& r ~ Bilrn~ hatırlar mı- tan geç~ çiçc!<çilerden alıyorum. 
~ Anknrada ba:1a. Gerçi bunlarda bulunanlar o kadar 
~ dığınıı bir Feridf' çeşitli değilse de gene ben pek gü· 
o ~demiştiniz. Hakkınız ıellerini hem de ucuz ucuz a'.ıy~ 
·e . lrnadığım Ferideyı rum. Evimi} çok az para ile alın· 

\~ l\dırn. Belki kendi ken· mı~ daima güzel çiçeklerle doludur. 
~Ilı~~ ve ihtimal hiç kim Salonumu o kadar güzel tanzim 

t, ıfı bir ba~a Feride de etttim ki .. Kerimin güzel eşyaları 

' ~ On ~ a uzattım \'e: 
~ ° Feride, Feridelerin en 

~bi~·C\irnilsiyse, sizi de 
n._ 1t'Se onu yalnız siz ta 
"'«, • dcd 
'l: et :ın. 
: 1trırni optü ve yava~ 

~fil .. .. 
,, .... SCvgı!ı, p~ sevsılı 
"'ll,. ded' 
Orı ı. 

'lııı.ı\tn kUçilk bir hemşire3 
benden fazla seveceği· 

\:._\·em 

\'ar.Fakat bunlar doğrusu çok yek· 
nasak ... lnsamn baktıkça içi sıkr 
lıyor. Bir şey atmadan, bir şey ilA· 
ve etmeden mevcutları öyle glm!. 
tanzim ettim l.L Ç.Ok SC\imli bh 
salonum oldc. Kcnmin buna mem· 
nun olacağım ve ha)•ret edeceğin• 
limit ediyordum. Fakat )'?Jnıı 

hayret etti o kadar .. 
(Dnaım va?') 

geçen bu mülc!lemeden sonra Da· Yirminci ko1orduca İzmir mınta· 
mat Ferit, kabinesinde ufak bir kasındaki millt kuvvetlere azam! 
tadiUit yapmağa mecbur kalmıetı. yardımda bıilunularak kuvvet ve· 
Bu arada merkeı kumandanım, rildiği gibİ merkez mmtakasındaKi 
polis müdürünü de değiştirmiı ve Gçüncü kolorduca da Srvastan 
lstanbulda mevcut istihbbar vası· Maraı havalisine tedricen sit.lh, 
talannın da k~fi o!madılını anla
yarak (Kolonel Maksvtl). ile l&
rUvnek istemlıti. 

(MaksveU paşayı ilci gün eonra 
Baltalimanmda ıiyaret edecetini 
bildirdi. 

Halbuki, bu sırada Anadolu bin 
bir mUşkilllt içinde, milletin ima· 
nından aldığı kuvvetle dü~ 

(Dnum v») 

Bir izah 
ı.vtçreden d&ıen t&lebelerlmlzdw 

Fersan Aru'tan f11 mektubu aldık: 
"21 Dl&yıl 1940 t&rlJıll nll.lhaıuzda, 

tft'tçre lııtıbalanmu:ı nqreden :yuı -
aw arkadaflanın Adııan Karaoıımu 
ve ümld Saııver'le beraber okuduk. 

kal'§ı ıôliis germele ve mem!eketi Arkada,tanm, bir noktayı ata• l&ab 
düşman istil~ ve taa~an etmeme beni memur ettiler, 

Alman konaoıoaıuguna Franarz bay· 
ratı çeklld!A'fnl yuıyoraunuz. Bu. 
şUphesiı bir tertip ve~a dalSJ11lık ba· 
t.uı olacnktır. 6ı.a de pekllA takcllr 
buyurursunuz kJ, dcvleUer bukukwıa 
tııuhallt olan böyle bir vazlyellD bu. 
aulUne imkln yoktur. • 

Vakanm ul1 ıudur: 

.. . . J .. ~ ........ · 

Ağaran Saçlara 
JUVANTIN 

KANZUK 
Saç boyalan aaçla
rm tabii renklerini 
iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çık
maz, daiına sabit 
kalır. Kumral ve si· 
yah renkli sıhhi saç 

boyalarıdır 
INGtr.Jz KANZUK 

EOZANESI 
Bt-yoğlu - latanbal 

r~-ezdım. lşte ilk rny· 
O tn~ • ız bu suretle netice 

masun bulundurmağa çalışıyordu. 
••Pek eski ıamandanberi devam e
dip gelen hata neti~i orcluya ait 
tekmil müessesat ve esas'ı esliha, 
Mühimmat ve levazımatı saire ı1e
rıolan °kftmileiı lstanbulda kalmı5 
~ IAğvediıeft kıtalann abttanı 

Yısmen esaretten <tö~n ve kısmen. 
mezuniyet tebdilihava vesaire w· 
retile gelen birçok zabitan lstan

Belçlka " Fran* lromoloellsneleri • 

1
;1Qenberi iktısada ria· (Pi. l8,30/J4.00: MUzik: Karttık 

önUndc ppılan dostluk tezahUril ea. r-----------------------
=.::m~~~~;!; ıstanbul aeled lyeşl ıı.._·Or\ıın. Ev işleri içlr 24.5.940 Cuma 

."lll:ı Çli{ . prognm (Pl.) 18.00: Prosnım ve 
~cı Yardım edıyor. memleket ııaat ayan, 18.03: MU%ik: 

li~· ll alınması lftıımge!en SentonJk mtwk <Pl.) 18.30: MU&lk 

bulda toplanmıştı. 
Mütareke ile beraber bil~d ve . 

mevakii mühinuneyi i~al ve mem· 
leketi berren ve bahren ihata eden 
dfiveli itilAfiy.e Jstanbulda ancak 
ölü mesabesinde sillhlı bir kıtarun 
bulurunasma müsaade ederek gerı 
kalan bütün esliha, mühimmat ve
saire ile bütün milessese1eri ve .de
polan muhafazası altına almış ve 
Anadolu ne nakliyat ve milna9tba· 

t.vlçre ve 1"'raniI2: muıı marılan eöy. 1 1 ~ n 1 a r 1 
leııml§tlr. BlWıara Alman: kODtOloa • O 

~·_Ben bazı farkına Cazb:ınd <Pl.) 19.10: MUzlk Çalanlar: 
t.at~Y.e, ve rilek ycm~l< Cevdet Çıı,ğla, Fahri Kopuz, luettJn 
41 buk :>- Ökte. Okuyan: Scmııbat Ozdens~. 
' ı Fatma bun'ann 10.3~: Müzik: TUrkUlcr (Okuyan: 
teıer..,.~~ğıru anlatır. Ben Muzaffer Fıratlı). 19 •~: Memleket 
& "llahn farkında bile- eat ayan, Ajan• ve meteoroloji ha. 

~ ~ bcrlerl, 20.00: MU&lk: Çalanlar: P'L 
~trnek rağmen O kadar iyi hlre Fersaıı, Vecibe, Refllc Ji'enan. 
t~, ler yiyoruz ki .. Da· Okuyan: Necmi Rıza Ahıakan. 20.30: 
dıh:ı cep h 1 ~ id Konuıma (Mllıt J(ahramanlık menkL 
1 
~1lly arç tısırnı are- · bctenı. 20,t5: MUzlk: Çalanlar: ve.. 

~ltq · <>nıın. clhe, Fersaıı, Fahire Fersaıı, Okuyan: 
~l, ~Üçük bir harita51· Mefharet Sapak, 21.00: MUz!k: Folk. 
~ ıamanlarnnda o- Jotumuzdan 6nıekler (Sadl Yaver A. 
d ı.aman), 21.10 (Konuınıa (Bibllyo.. 

Çal Uruyor, her yolu !?'Btya). 21.so: :MUzlk: KOçük Orkee.. 
~ ~l>·orum. t.ra. 22.30: Memleket ••t ayan, 

~~ 1\ irntihan edi}·orum: Ajanıı Haberleri; Ziraat. Eaham -
• ~U IOkak dd TahvllA.t. Kambiyo - Nukut borauı 
İÇi tan bu ca e- (Fiyat>. 22.~: MUslk: Casband (Pi.) 

lr? 11 en kestinne yol • 23.25/ 23.30: YannkJ proıram "e kL 

\. :ı;ı . ) pan lf. 
ı~ııtıı ~ ıatnan k~hkahalar:.a B_e_y_o_ğ_l_u_H_a_l_k_S_m_' _e_m_a_a_ı 
~ ftııa Çok ~lenıyoruz. Dıır u Mayıı Çarpmbadaa lttbattn 
\:.. ~dı. Birçok yerde bir t suyuk Ftı ,.e MJkl oırdf'a 
. ~' ı. Haritama ~~ l - Uc; Modern Kıs 
~ttı.ı:: ~ı: Olyana Durbln, Ray MDlant 
~ ~~ 2 - Şeret Yumru~ 

"la., ... 1 dedi, hava bu· CON YAl'?'I 

utılenin bu ~n gün· Heyecan ve Bergüzqt Filmi 

tı karıt altına koymu,tu. 
Aynı zamanda Samsun \'e Trab· 

ııonda ~ merkez ordusu mıntaka
amdaki ve cenup kısanlardald ter 
talann sillhlan ·dahi kısmen to?" 
lattınlmış ve dQşnan ordusu Iz
mire Çlkartlarak bu nuntakada1.d 
kıtaiann esliha \'e!airesi de elden 
çıkmış ve Anadoluda hiç bir kuV" 
vetin ta~ıuYuna meydan bırakım· 
yacak şekilde tedbirler alınmıştı •. 

Mütarekeden bir.ız sonra Ana· 
doluda senelerce devam eden harp 
ile bozgun' ve son hAdisıelerle uyu• 
§ul< hale gelmiş olan ordu, k~a· 

twıeai önUnde aleyhte nUmaylı yapıl· 
ouitır. 

Beynelmilel vaziyetin, bu karıafk 
ıamanlardakl nezaketlnl oUpheala aıı,, 

ıar ve dalgınlıkla yapılan böyle bir 
lıat&nııı na kadar kötU ııeUce:er tev. 
Ud edeceg-fuı takdir buyururswıua. 

Bialer için bir irfan meııbaı olan ve 
1evgtlerlm1&1 kazaıımıt bulunan uU 
laviçreııin ı-ayet kıakanç davrandıll 
t.UkWIDi mUdafaa lçln takip ettıtt 
bakikl ve aamlml bltaranık aiyaeeUne 
halel ıe.ımeatnl katiyen arsa etmeyb. 

Bu ırultefebhUmUn .Uratle i&alea!ııl, 
rlc& eder, e.ıı derin aygıtanmm ar • 
kadqlanm ve keı:ıdim namına ınma. 
rnı:ı.'' 

HABER - Şu mektubu bayreUe o
kuduk. ÇUııkU Ferzan Aruın mektu .. 
bun& me\'ZU otan nokta, muh&n1rimL. 
.., tatuyoııda verilen i.Z&hatta neonıt .. 
Utımlz pkllde<lir. 

Kendilerini, vatan topraklarına a -
yak baatıklan anda bUytık bir alAka 
Ue k&l'fılayan muh&rrlrlmlz, verdik· 
lerl izahatı aynen yudığma söre, 
talebelerin çok haklı bir haaS&llyetlt 
dU.zelUlmeıdnl tBtediklerl yanlıılıktu 
b&h8ederkeıı bunun ·seyahat rorgun. 
ıugu ve suetect ile acele koııupulk 
)'tlzünden hUIUle geld.lğlııl l!ade etmo
l~ri daha tablt ve d<>ITU olurdu. 

Hitlerle Rcnate Milll~r ralnız kalı neticeye vatmaı5ma imkan olmadı- . Fakat, her feY ins&nm Ut.edili 
• 1 yor. it gibi, macera da bundan daha 1· gibi olmu ya. Tali ve teeadllf ba· 

1 

(~ Hitler bir ara!ık kadmt uıun u- lerlye gidememie· san Göbelain pllı.4J'mı bile altu.t 
zun süzdükte-ı sonra sağ elini kal· Fakat, Hltlcrln Renate llllllertc edebilir ·n nitekim d~ <Jyle ol -

ı dırarak ka~ısında Nazivari selim eyJenememealıtde bundan bqka bir mutlur-
aebep daha vardır· Zira, a1'tllt, B•l bah B 1,_,_ h _ 

1 
r sa , er llUll meş ur .uer 

N DIA 
Ü) d;ıkikl t·ıttuktan aonra: HiUerin ilanı lfk busuaund• tcernl prten parkında bir ıeng ıuiamla 

lıA I - ~n böyle, lAm Jkl saat duta· olmas~a rtPıen, kond.l.llnl aev~ · bir reııç ke.dmm ),Pyana nt ıo • 
il\ L bilirim, diyor. Alnutn,)'lda kl.ıNcı ğinl hıç •lm~ beyon411W an ı. .ı.ı,Ull yaptıklan JISrUIUyor. Bun • 
nlZMtTı · bunu yapaıjıp. Görinı btle, o yor ve ~·u~ artık Ah:aanyanın lıraazı biri, YabudJ Ölnıasınt raJ .. 

~. -.. (. ( 1S1 1 ~M J kadar kuvvetli old~ haldı, anıı başkad~ı haJinde g~rilyordu. mep, J\Jmıuıyada mQvkl eahlbi ol· 

~~~'... - - cak yanm saat Mlunu böyle tutr BundB.if OOl>elll de oOk mnuıtuı• ~ ınUllMdo edllea bah~r .. 
ljltl~~:~'l 

1 
bilir. JlalbukJ ben ilci aut tutablU- du ve lUtltrlc Roııat.enJA .ıı~ JNtaa blridlr va blr milyoner oto 

.,t kO HR riln. Demd< kJ, ben ondan ıam oldukta~ Sôrdllkoe NYtDo11lden Judar- •tma.nyuıo bOfllk IPafi 
HLE dört misli kuvvetli>irn. 8u. flranı kabına ıufanuyoPlhl· Hıı.a. .... a ha Te ınatr ınllesaeseler:tne hlklm olan 

""ao.... hay .... t bir re'~o dur. Kendi kud~ Göbels itin bUytllıc blr llUMffallr nıllroaer. HlUcır daJı.a iktidar mov. 
ili.. • be bil ha )"et ve mua!ferlyet olataktı· Zira 
""~ _leittlm \'e blmt tune n e yrınım,.. bunca seatcUr belllr AlllSlf btr klllM roimcdta ovveı eımnş ve ot-
ı -"lllQ!ltnı ~it ~ Hiller. kenği k\IVYetlni methodl' "bUytik tduıı" evıondlı11Jın mu. tuna ıaUthlt bir ııamt bırabııt • 
~ rc\i, Rdmın brıısında selam dur vaffak olaıP, baklkaı. 111 bir tır. ~~ adam da, bu eervet •aye-
~~i ve diler da· muil"• ona olan hlslertnl ifade et- pro~ ııamı oldobaa ı&s • -4i, blrço~ ll'kd.tflan gibi Almu 

Emlıı!SııO Emlrg!n bııttmda otobtıa l§letmeğe talip olanların ıılhayet 

27-ô--9ll> tarihine müsndlf pııznrt•:si akşamınıı kadar tasarruf veslltalan 
ve laUdalarUe belediye rlyaııcUnc mUracant etmeleri U!n olunur. '(4328) 

lstanbul Mıtlka Liman Reisliğinden 

Denizcilere ilan 
Hallctckl mezbaha !SnOndc bulunan arzuh!U tıl§mm dlnamlt atılmak 

8'\lreWe parcıılama ameliyesine başlan mıt olduğundan meroklblıı bu sahanın 
lf'an ahare kadar uzak ge!;:mclerl ııız umu Udn olunur. ( t223) 
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0
/ 0 50 tenzille düriya 

şaheserleri 
Bu tenzilattan istifade için ( V akıt) gazete
sinin okuyucuların(! verdiği kuponları topla
mak kal idir. Bunlardan bir aylığını göate

renler bu güzel kitapları yüzde 50 
eksiğine alırlar. 

Mücellit takımı aranıyor 
Bir mücellithane için az kullanılmış bir dikiş ma· 
kinesile bir zımba ve bir mqkavva makasına ihti
yaç vardır. Satmak iatiyenlerin gazetemiz idare
hanesine müracaatlan. 

~. • .... r:.; • ..... · •. .i..r~· · ... ,. ... "11..ı' 4 

.................... , ....... 
VAK iT matbaası 
f( itap 
tanzim ~ "'-'tıc~~ ı.urtyor mlk lıtemıı, r.nl lllnı ilk. .... termi§ oJaeü, buadu ~ ıe • ~ kovubuktq Jnırt~q ,., 

~~ "ili ."""~ Rlonlar· tlr... rek Ren&tUJn, , • .,... ftlt1triD d4.. •.ıet:._mnaı " ıulı ; 0
::; Kitap, mecmua, gazete basar. 

1~ ~Otlar ve ötekiler. ~Uer, nenate Müllere a~ı er ha fazlQ° g&ıftlne gire«ık MlbUB& =~1-rak ~~ n l Tabiler namına diziH isleri alır. 

kısmını yeniden 
edip açmış.tıı 

~~~bin pldnile, o· kllde kur ynpmaya deva.m ct:mJt. kadm taraftnctaii hlç unutulmın· •••••••m•••••••••••••••• 
)'orlar ve i~eride :takat bu·tatida ilini ~'kl&tlli '* . -tt··· . .. r •• !O...... nr) 
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