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Bulong • 
cıvarına sokulan motörlü kollarını limanı Alman 

4lman zaljialı korkunç 

Yalnız iki. vilayete 
70 bin yaralı 
sker gönderildi 

~orn - Bapom mıntakasının şimalinde 
'11aaalarıa yarma ta,ab· 

Badnktt har1' aahumı, t.a&rtu istikametlerini \'e 

il 

1 

~lmanlann llcrledlklerl yerleri ~öst.rrir ha.ri~ 

'tlsl mavallak olamadl 
~elçikadaki Müttefik orduların İnuhasara edildiÖi, 
aıe limanının da muhasara altında olduğu Alman 

iddialarından ibaret 
Roterdamda 

Almanların benzin 

Sof yada 
: ~ISlr ~aŞV&klll Bulgar-Alman maçı 
Mısır -Trablus hududunda bugün yapılıyor 
bidlse oldağana 

~~. 

~ülük yopan F<an"' a.,k.,lc<I··· 

lllya Balkanlara 
~ latilci :ıiyeti beslemediğine dair 

. em inat verecekmiş 
llalyan • Japon llJÜZakEralerinde 

harp halinde Habeşistanı r., 
vaziyeti görüşü l.müş ~~ 

~ ..... ~6 
l'ı tr~ - Romadan gelen 
\0~ııllt göre, İtalya har'ciye 
n.~ ~ Çiano Arnavutluktan 
~ -<>trıa ~·a d.. .. tU B' lft ıı Ilı ,, onmuş r. ır 

~ • ~011enbaından verilen bir 
•ı.~"r-ıı t Çinno'nun bu gUn. 
. "<llrııa ne giderek Hitlcr ve 

l\~e görUaeceği bildirilmek· 
~ " ta 

ı \~ıı.litjl"a!tan Romada eski 
l:ııdJ e nazın Satonun re. 

' Cerel. i hey~tıe ttrıya ara
t ~Ah~n E'd"n tictri mUr.a

ltı:ı nct.Ic;eler vermiştir-

İtalya ile Habeşistan ara.smda mu
vasala kesilirse Japonya Habeşis
tana mal ve yiyecek verecektir· 

Gene bir Roma haherine göre, 
İtalya hükOmeti Balkal\ memleket
leri nezdindeki elçilerini ltalyıınm 
bu memleketlere ka~ı herhangi 
bir isti!! niyeti bMlemediği hak
kmda teminııt vermeğ~ memur et
miştir· Eh;iler ayni zamanda İtal
yanın harbin Balkanlara sirayeti. 
ni arzu etmedltini de :Balkan dev
letlerine bildireceklerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

depoları 
bombalandı 

Holanda sahillerinde 
bir Alman torpidosu 

·tekzip._ ediyor 
KahJre, %S (A·A·) - Başvekil Mahir, beynelmilel vaziyeti mUz&

kere etmek üzere yapxlan nazırlar heyeti toplantrsmd&n sonra, aon 
l'Ünlerde dolaşa.n bedbinane ~ayı&lara karşı efk!rı umuıniyey{ twin 
edici beyanatta bulurunuştur· 

Sofya., %6 - Almaa - Bulga,p 
futbol maçı bugün Sofyada yapr
lac&ktır- .A.lmanlar, Bulgar ~ 
na ka.rşı ~u ~ekilde çıkacaklardır ı 
Yıı.n, Apel, Rnda~ ve B~; 
Bosman, H:ı.u:muı.n, Bıılendat vo 
Mor; Ben:ıt, I..em ve Zali§· 

batırıldı 

Alınan hududu, %6 (A.A.) - İyi 
haber alan mahatil, garp cephesinde" 
altmı,, yetm.ıı bin yaralı Almanın 
Carınthie'ye ve Styrle'ye geldiğiııl 

aöyleınekledlrler, Bu ikl eyalettelu 
btitUıı mektepler ve oteller tahliye • 
dilml~ ve yaraWarı banııdıracak ıe· 
kilde hazırla.nmııtrr. 

Ba.şvekıl, ezcümle, Mısınn garb hududunda bir h!dise cerey&n 
·ettiği haberini kat'i suretle tckr.ib etmiş ve müteyakkız bulunan hii
kfunetin memleketin ııelameti için icab eden tedbirleri almakta ol- · 
dufuna dıı.ir teminat vermiştir. 

Bcrlinden ta.}j'are ile gelen Al
man .5por önderi ve Alm:ın olimpf... 
yat komitesi reisi H:ı.ns von Tscb.:ı.
mer und Qp;ten ve Alman Beden. 
teı biyesE rnUtehassısı Dr. Karl nim 
de bugünkü maçta hazır buluna
caktır. Bu Alman miı:a!irler, Sof. 
yada büyük tezahüratla ve ikram
la ka~ıl:!nrnı;tlardır. 

Diğer taraftan Almanlar, Alman 
ordUIUDd& pek ~ok ka~k va.kut kay 
dedlldlpce dair Yugoıılavyadakl bir 
lnglliz ra.zeteclıl tara!mda.n verilen 
haberi l'ayrireııml olarak tekzip et· 
m~ler ve bu !ngillır.: gazeteclsinlıı Yu
go!!lav hududundan harice çıkarılma,,. 
sııu Yuroıılavyadan l!!temtıterdlr. Al
ınanlar ltldi.senlıı bir A ~turyalı 
tetmenlle bir Avuııturyalı yüzba§Dn11 
Yugoslayıyaya gitmek üzere hududu 

Bir Alman ajansı 
başmuharriri geldi 
Iktıaadi istihbarat için 

§ehrimizde büro 
kuracağını söylüyor 

Ali Mahir pa.5a. nziyetin ink~fından parl!mentoyl\ malUınat 
vereceğini ilave etmiş ve vaziyette bir Vl\.hıunet görüldüf;-U takdirde 
mebuıııuı ve !y!n mec&lerlııin milııtacelen içtima.a çağrılacağmı söy. 
lem.iştir· -

Diğer taraftan haber verildiğine göre, bugün bütün Mısır ara
zisi dahilinde, ışıkları söndürme tecrCbeleri yapılacaktır. 

Amerikanın harp 
mülteCilerine yardımı 

V~ingt.on, %6 (A· A·) - Amerika kızılhaç cemiyeti reisi Nor
man D&viıı, İngiltereye gelen Belçikalı, Holandalı ve Lüksemburglu 
mültecilere y&rdmı içlıı, telgrafla 150 bin dolar gönderd;ğlııi eöyle
m.İ§tir. 

Davis, bu mültecilerin pek acrkh bir va~iyctte olduklarını, ekse
risini!\ Manş denizini, küçük tekneler içinde ve elim şırtlarla aştıkla
rmı ilive et~tir-

Başvekilin Bava 
Almanyanm Trans xontinenteı Karama delo lt'G 

~n:j~:, r:~~~~~z;-i~,~~~:~: ~ D • 
birlikte bu~akil le!Bplon eluıpre-

1 
i 

ııile şelnuüze relmiştir. erine zlv letl 
ls~~~~~:o~~~r, ~!;:;:~:a;:~~ ~ 
r~i muka.rrir lermlien Dr. Kurultay dün çalışmalarına nihayet verdi yeni 
T~ıbf!r tara!mf&n kUIJIU!lllş ve ı ' 
doğruca P&l"k Otele git.aişl~rdir· merkez heyeti azaları aeçildi 

(Devamı 4 üncüde) (Yazııı 2 ncide) 

.... -

Von Ça:ner, B:ıevekil ve Maarit 
na~ırı Filov'u da ziyaret et.mi~tir· 

Alman - Bulgar maçı Sofyad& 
büyük alAka ile ka~ılandığmd&J\ 
stadyumda hiç boş yer kalma.nuf. 
t,tr. En ucuz bilet 30 levaya satıl. 
mıvtır. 

Y ugosla vyadan gelen 

Türk muhacirleri 
Bulgaristandan geçer • 

ken "perde parası,. 
ödemeğe mecbur 

kaldılar 

Yugo!';!avy& Türklerinden altı 
kişilik bir muhae;r ka!ilc!i bugün
kü konvaMiyonel lrenile ~el.rimlze 
gelmiştir. 

Bunlar ~·olda Strumca. Arie ve 
Debre mınlak:ılannds. fazla milc
tard& ASker gördilklerini söylü. 
yorlar ve Bulgarist!Uld:ı."I gec;Prkea 
maru7. kaldıkları garib ve !ena mu
amf'lelerden bilh~& ııikA.yet edi
yorlAr· 

Bulgar memurl:ır, Türle yolcula.. 
rm bulundukl~rı vagonda iki pe.a. 

: cerede me,"Cut olmıya.n J)erdelf'!t 

1 

muhacirlerin. l'lldıklarmı iddi& ~ 
ntleler ve: "P~J'de parası aMJc: 

(Dnamı 4 üneu--c!e) 
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Vll 
Omer, dörtna1.a lmr~ patika

dan ~ürclü. 
Ilık bir geceyansıydı. Bir haf

tadanberi yağan kar dunnuşt\L 

Gökyüzü bir yaz maviliği ile gö· 
ruüyor; ve buz tutmuş yol üze· 
rinde, yıldızlar, Oğ'an Omerin ba· 
~ndan, içine saman çöpleri kan§· 
mı~ bir sel gibi akıp gidiyordu. 

Omer iki aydanberi evliydi. Yol· 
da, tarlaya kadar karısını dil~ün· 
dil; değirmenin basıldığı gece); 
hatırladı: Arabayı Akviran boğa· 
mıdan silı:Up çıkaraımyacağmı 
anlayınca §aşırmı~tı; ve bu, haya· 
tında ilk defa o~uyordu. Öküzleri en 
tehlikeli yollardan kasabaya götü· 
ren Omer, bir sarhoş gibi ileri ge· 
ri sallanıyor; bir kurşuna hedef 
o1acak vaziyete geliyordu. üstelik 
ha)-vanlan yerinden bile kaldıra
mıyor; hatt! bağıramıyordu. Ak
Wanlı Omer Gilm~ kızın sesini 
i1k defa burada işitmişti: 

- Omer, diyordu; aklmı top· 
lal Oküı~er kurşunlarla vurulup 
gidecek. 

lyi ama Omer ne yapsın? karga· 
~ık. yangın, Çiçeklidafdan fırla· 
yan kuş sesleri .• 

- Oğlak Omerl ~ak Omer 
arabayı çamura sür! Arabayı ça· 
mura sür! 

Omer arabayı d~nnenin yanr 
basındaki çamura saplıyor. Kadın 
bir irgad gibi ona yardan ediyor; 
ve oku kırarcasına arabanın arka 
tekerleklerini çamura rokuyor. 

Onıer o zaman geni§ bir nefes 
almıştı. Kim gelse onu yerinden 
götüremiyecekti. Birdenbire de 
aklı başına gelmişti. Gümüşü de, 
arabanın yan toprakta bulunan 
ön tekerlekleri arasına eoktu: ve 
ronra, kaybettiği aklının iki miSU· 
ni kazanarak öküzleri ve arabayı 
boğaza silrdil. 

lyi bir kısrakla on dakikalık 
yolda bunları uzun bir hikaye gi• 
bi hatırladı; evlenmeğe karar ver
diği geceyi dilsündil. Tam iki ay 
evvel 1 kendi kendine güldü; böyle 
yapmakla iyi ettiğini aöylcdl. 
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Kısrnltı ahını çekip ba,ma yem 
torbasını geçirdikten sonra hay
\<anm terini kuruladı; içeri girdi. 

O kadar ya~ yfirü}'ôrdu ki. 
gece yansına kadar Omeri bekli· 
yen kadın Omerde bir §eY oldu~ 
nu anlamı~: 

- Sakın, dedi; bir }>olculuk ol• 
masm Oğlnk Omer!.. 

Omeri dilsünceli gfüdilğil za· 
mantar hep böyle söylerdi. Ne
dense, bir gün, kocası Omerin Ak
\iraru birdenbire bırakarak gidt'I'" 

ı ceğine inamnıştı. Yahut, kulakla
! rma biri!i yava' yav~ her Takit 
' ibunu eöyier: - "Bir gün Omer 
'.Akviranı bırakıp gidecek!,, derdi. 
Fakat ont2lk Omer, arkaüstü yatıp 
buna uzun uzun gOler; ve harbin 
artrk bittiğini söylerdi. 

Bu V!fer tesini çıkannadı. Yal· 
mı böyle icap etti~ini söyledi: 
önüne baktı. Kadın kendi kendine 
bütün erkeklerin köyü böyle bı· 
ral'1Iklarnu dilsi}ndil. Birdenbire 
kanatlanan bir kus gibi; ve Akvi· 
r.ınm ~mal kapmndan, ayaza ve 

• h •• 

kara doğru gittiklerini... sadece 
bir saniye durdu: 

- Omcr! dedi. 
Omcr başını kaldırdı. Bu sefer 

fer kadın önüne bakıyordu. Ya· 
vas yava, ona doğru yürüdü: 

- Di hc!e, dedi, di bakayım? 
Omer kansına karşı kabahatli 

olduğu zamanlar böyle derdi: 

-''Di hele; di hele Gümüş kız!., 
GilmUş: 
- Bugün Ali ağalannki bizde 

idi; dedi. 
Gümüşün Ali ağalarmki dediği 

Ali ağanın karısıydı. Akviranın 

yanın doktoru sayılırdı. 
Omer: 

- Hı; diye konu~tu; ne dedi 
hele? 

-Hiç! 
- Hele lm~! hele bir cocuk mu? 
Onıerin kansı tekrar önüne bak

tı; ve iki damla ya, yilz{lnden sıy
rılıp gitti. 

Güm~. bütün bir gece uyuma
dı; ve blitün 'bir gün de Omerin 
yol heybesini hazırladı. Omer ahır 
yoluna biriken kan kürekledi; o
dun kesti; ıece uyudu. 

VIII 

Ertesi gün Akviran sırtlamıda 
gün henüz sökmek üzereydi. Muh· 
tarın kapısı önünde akşamdan bı
raktlmı~ kınntılan toplayan bir 
iki ıru, .uçup gitti. 

Muhtar taze karların üzerinde 
küçük bir takım ayak izleri aIT' 

yordu. Çünkij, biltün Akviran bu 
yıl nasıl olup da kurtların köye 
salmadıklanna pşıyordu. Hatt! 
samanlık etrafında kurtlar gözük· 
miyecek olursa, bütün Akviranlı
lar baharda doltacak buzağılann 
çelimsiz olacağına ve sürünün üre
miyeceğine hükmederlerdi. Eğer 
kurtlar gelip silrüyü altüst ederler 
se kurt yasasına ıöre bunun bir 
manası vardL Demekti ki: "Ey 
in!3.nlarl hu kadar büyük bir sürü
yü siı nerede besliyebilirsiniz? A
ltllamuım dı:ında onları vakitsiı 
gelecek bir quk öldürür; ve hiç 
bir hayvan, me~ela tomurcuklanan 
bir ağaç gib~ kendisini tabiat 
kuvvetlerinden muhaf ua etmesini 
bilemez!.~ 

Muhtarla ömer kapının ônnnde 
belki de bunlan düşünilyorlardı. 
J andanna kumandanı Oınere bir 
kaputla bir çizme getirmişti. Nahi· 
ye müdürü sıkı giyinmesini söyle
di; ve muhtar karısına, bir JleY 
açıp açmadığını yokladı. -

Omer: 
- Yok; dedi, açmadım! 

Sonra, Gümüşün iki aylık ıebe 
olduğunu söyledi: "Sana emanet 
muhtar, dedi; zaten on beş gUne 
kalmaz dönerim!,. Belindeki ince 
kösele kayr,ı biraz daha sıktı; fi· 
lintayı omuzlarına yerleştirdi. Ku· 
zu derisinden gri bir başlık ka~l:ı· 
mu hafifçe örtüyor; ve henüz du
dakları üzerinde uyanmaya başla· 
yan san bıyıklan taptaze gözükü
yordu. Omer bu elbise içinde ade
ta birdenbire büyüyilyennişti. 

(DC\'nD11 '\"IU') 

H A B E R - Akşam Po::ıt!!~ 

üniversite e 
dersler kesildi 

Hukuk fakültesinden 
mezun olanlar 

merasim yaptılar 
Unlversltede dersler dlln k~l-

mlşUr. 30 mayısta imUhaı:ılar ba§.lı· 
yacaktir, 

Hukuk fo.külteslnde yeni d6rt aenc 
ilk t.cdrtsatm tatbikinden a:mra bu 
yıl llk de!a mezun olacak gençler 
dlln büyük merııslm yapmışlardır. 

Üniversite holUnde yapılan toplantı
da !akWtenln bUtUn pro!csörlcrl top 
lanm~la.rdir. Son sınır talebesinden 
Necdet güzel bir nutuk ııöyllyerek 
yeni rejimin ilk m~lo.rı olmaların· 
dan dolayı duydukları gururu ıınlat
Illll ve hoetı.larma te§ckkUr etmi§tlr. 
Nutkun sonunda bUtUn gençler mem
lekete hnyırlı hizmeUer yapmata 
ve AtatUrkUn yolundan ayrılmam&
~& andlçml~ler&r, 
Bıından aonra rektör Cemil Bllacl 

de kıs& blrk&ç eöz eöylenıJ~, &'ençleri 
tebrik etmıo ve onlara öğütler ver
ml;ıtlr. Talebeler rektöre ve hocalıı

rma buketler vorere~ toplantı nlhıı· 
yet bulmuştur. Bu yıl hukuk takWt• 
cinden mezun ol&cak talebeler 1!50 
kl§ldlr. 

tl'Ntl'ERstm DAFTASI 
PROGRAIU 

Temmuzun on birinde yapılacak o
lan Universite ha!Uın programı ha
zırlanmı§ ve vekl\loto g!SodcrilmlaUr. 
Hatta Erzurumda relttör Cemil Bll
ael taratmdD.ıı açılııcaktir. U'nlvcrıite 
namına Erı;urwna gidecek pro:81Ör
ler ouniardir: 

Eaa.I teıktllt profesörü Ali Fuat 
BaogU, idare hukuku profesörü Sıd· 
dık S&ml Unar, kadm ve doğum ha. 
talıkları profesörü Tevfik Remzi Ka· 
u.ncıg11, dahlllye profesörü Muatata 
E63t GUçman, hD.rlclye pro!eal:lrü KA
zım 1.mıall Gllrkıın, ljlyen profesörü 
Muhiddin Eren, flzl>-olojl profe.s6rü 
Sadi trmak, tarih prot~rü MUkri· 
m1n Halil TO aosyolojl doçenti Ziya
eddin Falıri Fındıko~ludur. 

Aynca bir de talebe heyeti gide
cektir. 

Gidecek heyeUer nıuhte11f yerlerde 
köylUy• Te halka konleraı:ıslar vere
eekler n tetkikler yapacaklardır. 

Denizciler bayramı 
Hazırlıklara şimdiden 

başlandı 
1 Temmus dcnlzcilcr bayramı 

hazırlıklarına ~imdiden ba.§lannuş
br· Rel..slcumhunımwrun huzurla -
nnda yapılan deniz y~lan bu se
ne Modada yapılacaktır. Gece Mo
da ltIUbllnde Te koyda demirliye -
celt bir vapurda balo verilecektir· 

l Temm\1% gtlntı Galata yolcu 
aı,.lonu ile Sillvride inşnsı bitmek 
Uzere olan bllyük mendirek dem._ 
raaiml• açılacaklardır-

Feriköy 
cinayeti faili 

Kamil beş sene hapse 
mahkiim oldu 

~çen sene Ferlköyündo A%1z 60-
leyman l..sm1nde blr1n1 dokuz yerinden 
bıçakla yaralıyarak öldOren KAnıU 
Yıldırım ikinci ağırceza mahkemesi 
tara!md&n k&aden Te tehevvUren ka
Wden 18 11eneye mnh~m olmuıstur. 
Yalnu: bazı tahrik aebebleri görül· 
me5ilc ceza 6 acneyo ve tuçlunun 21 
~mı b1Urmem1o olma.et yüzUnden 
c1t be~ seneye 1ndirllınJ.aUr. 

----c~.,_ ___ _ 

Profesör Mazhar 
Osmanın teşekkürü 

Geçenlerde blr otomobU kazası ge· 
clrdlğınl yazdığımız kıymetli dokto
rumw: pro!e3Ör Mazhar Oıımnnıo 
tamame!l iyileştiği.ol memnuniyetle 
haber nldJk. Doh"tor blzo ou mektubu 
cUnderdl: 

''Geçirdlğlm otomobil lcaust mU
nasebeUle beni tanıyanların ve seven· 
lertn U-lgrot, mektup, telefon ve ziy:ı· 
reUe göst.cr&klcrl ımmlmt nltkadar 
ve necip hlslerden pok mUte~ekklr ve 
minnettar olduğumu ar•a dcllleUnlzl 
bUrmctlcrlmle rica. ederim.,. 

ve ili 
B a ad 
ıerıne zly 

ava 

Kurultay dün çalı§malarına nihayet ()erdi, yeni 
merkez heyeti azaları seçildi 

Ankara, 26 - Türk Hava Ku
rumu yedinci kurultayı dün Hil· 
ml Uranın reisliğinde son umuml 
toplantısını yapmı~tır. Hesap en· 
cümcni ile dilek ve nizamname 
encümeninin raporları kabul .,. 
lunmu~tur. 

Bunu müteakip genel merkez 
hey'eti seçilmiş, reis Hilmi Uran, 
yeni merkez hey'etine çalışmata· 
nnda ba~rılar ve delegelere de 
muhitlerinde kurumun inkişafına 
en geniş mikyasta yardım edecek 
muvaffakıyetler dileyerek kurul· 
tay mesaisine nihayet vermi§tir. 

Kurultaydan sonra toplanan 
yeni genel merkez: hey'eti de mer 
kez idare hey'etine §U zatları seç· 
miştir: 
Başkan: Şükrü Koçak (Erzu· 

rum mebusu), Batkan vekili: 
Abdülhak Fırat (Erzincan), Rah· 
mi Apak (Tekirdağ). 

Aza: Bayan Nakiye Elgün 

Fener cinayeti 
faili tevkif edildi 

Halle= Fenerinde nl§anlısı Esmanm 
evinde Mustafa Nıu:lf Lmıindc bir a
damı i5ldtlren Hü.scyinln dlln Sultan· 
ahmet blrlnct sulh ceza hlklmllğlnde 
IOl'J:llSU yapılmı§tır, HÜle)'tl1 dem.l§
tlr ki: 

- Esma di5rt aydanberl nl§anlnn
dı. Ben Jki ay evvel gemi Ue nefere 
çıkmI§tım. Evvelki ak§am döndUm, 
Doğruca nl§anlımm evtne sttttm. O
rada bir adam gördUm. 

- Kinuıln een dedim., 
- Ben Hasarum dedi ve kııma.smı 

çekip elimi yaraladı. Ben de kendimi 
mUda!ııa. etmek iciı'ı kamamıa onu 
öldUrdUm. Sonradan lıım1ıı1J1 Musta· 
fa olduğunu anladığım bu adamı hiç 
ta.nımam." 

Suçlu Hüseyin ııorgudan sonra tev· 
kit edllm.l§tlr. 

POLiSTE: 
Bir çocuk otobüs altında 

kaldı 
EcUrnekıı.pı tramvay caddesinden 

geçmekte olan 12 ~larnıda Yervant, 
öoUne <;ıkan tramvaydan kaçmak is
terken fO[ör Atı!m 1darcalndek1 30113 
ıayılı otobU.SUn altında kalarak ba· 
oındaıı ağır eurette yaral&nmlf, eat
rılan imdadı ııhhl otomoblllle Haseld 
b&staneaine kaldmlml§tir. 

Bir çocuk da tramvay 
altında kaldı 

Fatihte Haydar mabıı.llm Alitekln 
sokak ı numaralı, evde oturan Metı. 
met Eminin oğlu 12 ynelarmd& Ra
mazan Fatihten Edirnekapıya gitmek 
te olan 2639 sayılı tramvayın an l&

tıanlığma atlamak btemtı fak:ıt mu
va.zcneslnl kaybederek du,,tnU§tUr. 

Sol kolu tramvayın tekerlekleri &· 

rumda kalan Ramazan ağa ııurett• 
yaralandığından ~rrahpB§& hut&ne
etııe kaldırılını§lır. 

BİR ÇOCUK DAHA-

Calıtada oturan Mehmedin 6 ya. 
şmd:ıki çocuğu !hsan, , 221 ııayılt 
tramvay arabasmm sademesine 
maruz kalarak bnoından ynralıı.n
ltltl ''e !Weki hastane3ine kaldı· 
nlm~tır. 

'O~CO' KA'ITAN D(ŞT'O 
Aynırp~ada Olser- sokakta Akm 

apartmıtınmın UçUncU kat arka balko 
nunda çalı~an in§aat ustan ArUn. bu 
at\bah saat ıı.~ de birdenbire ıııu
var.anes!nl kaybe~erek a,,ağı d~~ 
ve vUcudunun mııteııt yerlerinden il· 
ğır surette ya.ral.jı.ndığınd&u Beyoğlu 
hıı.ııtıınuine kaldınltnl§trr. 

(Erzurum), General Cemal Mer· 
einli (İçel), Cemil Uybadın (Te· 
kirdağ), Hakkı Ungan (Van), 
K.imil Dursun Soydemir (Erzu· 
rum). 

Yedek ha: Abidin Daver (is 
tanbul), Faik Ahmet Barutçu 
(Trabzon), Dr. Mustafa Cante
kin (Çorum). Snbit sağrroğlu 
(Elbığ), Şevki Ergun (Konya). 
Murakıplar: K~mm Okay (Kon 

ya), Mahmut Nedim Zapçı (Ma 
latya). 
BAŞVEKlLtN ZIY AFETi 
Başvekil Dr. Refik Say,·am, 

bava kurumu kurultayı mUnase· 
betile kurultay delegelerine bir 
çay ziyafeti vermi§tir. 

Ziyafette B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ile vekiller, 
Parti genel sekreteri Fil:ri Tu· 
ı:cr, mebuslar, hava kurumu ve 
matbuat mümessilleri hazır bu
lunmuşlardır. 

Otobüsçünün katili ile 
kansını öldüren 

tevkif edildi 
DUn nbah Tarlaba.§mda otobUsçll 

Erenköy'IU Ş3.hiı:ıoğ'lu Hlllill tabancıt-

111 Ue i5ldüren Hayrı a~m llz:crl acl
Uyeye verilerek sor~ y:ıpılmı~ ve 
t:evkl! edtlmloUr. 

Üç gün eTVel B~ikt&§ta kendisini 
aldatan lcarnnnı i5ldllren Yolovaıı ka
Ul Ahmet de dUn sorgu Mklmllğl ta· 
rafmdan tevkJf olunmu§tur. 

• Llae ve ortamekteplerde imtihan 
hakkını kaza.nan talebelerin isimleri 
dUn UAn e&lml~tir. Yarın liso bitirme, 
salı &1lnll de OTtamektep eleme lmU· 
hanları bd§lıyacaktrr. 

• llmektep hademeleri bundan eon· 
ra Ucretll mllatahdemlere alt ola.n k~ 
nunl haklardan tsUtade edeceklerdir. 

• Ticaret vek!letı mUste~rı Halit 
Nıu:ml dün Ankaradan lilehrlmlze gel
mlotir. MUatepr ı ha.stranda Yu:ro• 
lavyad& topla.nacak Balkan antantı 
elconomi konaeyine murabluıa olarak 
&idecekUr. 

• ôrll idare kL-ıunu dlln Ankarada
reamt cuctede .nevedllml.f tir. 

• Altın tıyatı •Ua 22,ııo kunıoa ka
dar dllfm~tur, 

• P'ransu: hava korunma mUtehaı· 
am amiral Muren hUktımcte verdiği 
raporun bir ıureUnl de vllAyete ver· 
ını,Ur • .Rapor tetkik edllerek lUzum 
cöater11en işler yapıla.caktrr. 

• ŞlleniD alacalı civarında nhllde 
80 Y3§14rmd& yan bellne kadar çıplak 
b1r erkek cesedi bulunm~tur. 

• tanltte Ballık!!yQnde Emrullah 
ki5yden kasabaya giderken yıldırım 1 
lsabellle ölm~tür. 

• Elektrik \'O tramvay idaresine 
lllz:umu olan m&ddelertn Macıırlataıı
dan tedariki kararıaouu:tır. 

• Nomcrotaj ııslerl için bUtccde tah 
alaat olmadı~dan bu \'azltelerde 
k6y muaillınlert, köy jand&rmalan 
ve köy kAUplertnln çalt11ınlma:ıx Baıs 
vek~let ta.ralmdan a.IA.kadarlııra brt· 
dtrllmlşUr. 

• Balnl'köy Kayaba~ı elvannda 
olddcUI yağan yağmurlar sırasında 
yıldırım d~mu~. Çın.arlı karakoluna 
nuca eden ve Plr!nççl köyünden Od
man ölmüıt diğer birisinin de kolu 
kopm~tur. 

• Belediye tnemur1armm tel<aUdl· 
yelerı.ne de son kanun mucibince 
yüzde 2 zıı.m yapılacaktır. 

• UıkOdar mUddelumumtai Nuri 
Oç ay izin aım11trr. Yerin~ P'atlh aulh 
hAldmi fuet Akçal vekrtlet edecektir. 

eo Birkaç gUn eTVel köprU Ağzında 
bir mUsademe neUce:ılodc batan Im
ralı cezıı.e'\.1nin Azade mot~rn dUn de· 
nl.zden çıkartlml§tır. 
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Ta k tehlikesi • 

ber arat ede~ 
'--- Fr nsız eş· 
~~J;?;J Flandr'da muharebe 

çok şiddetlendi ~;ıQ"' ~ ;_tt• Bcrgeı:ıdckl Alınıı.n ma· 
\..'Vtııı hlertke.nm Mııc Connlı:k 
~ \'t:U lllllaıı.dere etmla ve kumpa.n 

rıı lalıılye ettikten eonra 
..._, .. ~ h 1~ edeceklerini ib1ldir-
~ ~ l<uıı:ıpaııya ganalm mahkc-
' ıc.ı.:racaat tmlfUr. 

ıııııı.._~d& polla Troçkiye ytJ.pı
·....ıt l:ıakkmda t&hkikata bzı..

~ ı:ıı,;_~kl adliye ııaz.ırmı ziya· .. ",q,._ Calman otomobil bUlun-
~ l>Olla mtıdUrU ~ktnin 

dO\'\ın da bıılunacağt Omt· 

' ~ deuizyolu prkeU bllro
Ctrııı.~ nıu:arıuı Oenova 
~but Rex vapurunuu ha· 
ttal:ıhunıyta htup \'ıu:lyet! 

bir tnllnaaebet mevcut dey11-
' 
" :'-ıllıtkacıa ~ Jııla.Wıy, CoıınecUcut 
.._. t lt @YaleUerlne mensup dc
.'t ~, ~to ualan Polonya, Nor
S ~da - 'bclçik& VI J'lnlll..ıldl)'~ 
,,"IUl.l&rma )'i_yeçek •• tlft.ç da· 
tı:cıı~Çbı blr tnkrir verml§lerôtr. 

c.,ı tede deYlet nıemurtarmın 
"tııaıa ve nonnal tıı !lartll\· 

~"ı"eı:tneğe baz.no bulunduklııı.· 
~. l"Clltıert resmen haber ,·erit· •.-...:. 
'~ .Alman kuTVeUerlnin 

reııeraı Fıılkcııhont'uıl 

arcı 1-veç • orv~ ududundıı., 
11 llllı ~'kumaııdanr gencr:al 
lıııı~ .'blr tnuıt.kat yt,pt.ıgı dUn 

~nu,ur. 

fransada 15 
~eneral azledildi 
~~,l~l'ında ordu ve 

"du kumandanları 
~ var 
'tb!if!ş ( • A·) - Bql•ekllet

~Ur; 
~~ \'eygandm hıı.rekct sıı.
ııtır;ı umnmtyealnin ba§ku-
~ ~a ta)in ed.ilmWni ilı

linıdiki aüerl lıareklt 
~~~ kunuuıda be~·o-

~ · d~r ynpil-

~el' 
~ arı.da, 15 senemi kuman-

da ~Jqtmlmııt.J:r~ Bunlar 
~,rdu kumandanları. ko

... da.nlan ,. but bUyük 
1n:ij r1 vaNır· 

Qr~uı garistan~a. 
ı...ı unun tensıkı 

~, ~ 17 -65 ya§ları 
~ d-. herkea askere 

~ •tıtthilecek 

~-~ - Bulp.r Jıuhiya n~ 
hır '11\ ten.slld hak"lnnda 

:\ · lıtt lt kanun liyiha.sı ver>-. Ylhaya e'5re icabınd 
'~n a herke• • illh 

'tektir· 

~ 
l~ ~l"edeki gazeteci .. 

Sent Omer istikametinde Alman motörlii kolla
rı durduruldu, Som nehrinin sol sahilin i 
Fransızlar Almanla rdan temizliyorlar 

Sedanın cenubunda Fransızlar 
mühım mevzder aldılar 

Paıi!, %6 - Cephelerde bUyUk 
bir de~iklik olmamakla beraber 
muharebe bllha~a P'l!ndr·da ÇQk 
iddetle devam etmekte ,.e ı;enff

lemcktedlr-
F1andresde muhare !er gittik~e 

\iisat kesbedi)or. Muharebeler son 
derece ,etin ve hatt~ anudancdir. 
Alınan ıa}·iatı şimdiden müthı 
gibi ıörünmekte:lir. Mnamafih 
harp ahnesinde mah'2üs hiçbir te· 
beddülat müşahede (flllmemekte· 
dir. Muharebelerin en anudane ol· 
du.ğu mıntaka Cambrcnin etrafı 
\'C §Chrin şimal ve garbıdır. Picardi 
dahilinde Abbe\•illc \'C Bulonra is· 
tikametine doğru Almanlar zırhlı 
kıtalaT Heri Eilnnüşlerdir. Bu böl· 
gede bu sabah \'aziyet vüzuhsuz~ 
dur 
Sağ ccııa.b. i1%erinde Scnt Omer 

iıtıkametinde Almanlar :setir mil!~ 
rezeleri gönde~lenıe d ç•J"P* 
malardan ııonra F'raJl ııı kıtaatı, 
Almanlaruı ınotöriıe :ınUfrez:eleri • 
ni durdunnuatur. Se.ııt Onscrin co
nubunda muharebe! r devam edi
yor· Bulony~ \'D.Ziyet vuzuhsuz.. 
dur. 6ehlin merkezi mütteti.kler e
lindedir· Me.aınafih .Almnnlnr c;tva.r 
mahallelere 80kulmuş1Ard.ır. Eakat 
Kaleye kar§ı hiçbir tnmı.z kayde
dilmemiştir· 

Yukan .AJ"gonne'dıı Bodanm ce
nubunda, taarruzun btdaycthıdc 

Ahnanlorm smntı aurctllc üzerin
de tlerlemcğe :muvaffak olduk.lan 
cusen pek geni§ olmıyan bir ara
zi ps.rcıı.sr Fra.nmı lotalıı.n :t.amfm
ds.n tamamlle isUrdad ed11mi3tir· 

Bu mmtakada baflryan oldukça 
tiddeili bir muharebe dUn devam 
etmclrte)·di· Bunun :inki.'Ja! etmclı
te ole.ıı yeni bir :muharebe mi 3·ok
ea evvelki gün b&filryan :rnuharc .. 
benin eonu mu -0lduğu henüz ıma .. 
lüm değildir. Herhalde bu muhr.rc
be birıkaç bin kiıiyi karvıl~rnn 
me\-r:il bir müıademeden ibarettir· 

DUnkü .Fnuuııı tebliğleri unlar
dır: 

"DtlnkO günün niha3"eUnde Sonı 
üzerinde mev'Zileıimh:l to.kviyc et
tik ve harckA.t e61lasmda birçok e
cir aldık. Cepbenb heyeti umum(. 
yesinee ~ayant 1§'nr bir §CY yok
tur .•• 

• 1~imalde ,.nzıyett rot.i.hlın blr 
de~·!;lldik olmamt§trr· r'ltaıanmız 
dU•mnnm büyük faaliyeti lcnr§I· 
sındıı 51ddet ve amnle çarp~t.rak, 
Alnwılan rasgeldlklerl yerlerde a
''Ir :ın1ntn uğratnıa.ktadırlar· 

Alsnc ,.o Mcuse arasında hare.. 
kAt şıadeUni muha!asa etmektedir· 
So:ı gUnl rde bu mıntakada dU~ 
zın h" kim ,oaz.1yette bulundu.le·,, 

TA.°"°'K TEJILİKf'~~"'E :KARŞI 
"Le Temps" ı;ueteıintn IU\kcr! 

muharriri, Francanm tımklnn ba
\"ndan imhn edecek 'bir healfte bu
lunduğunu yumaktadır· Muharrir, 
bu kc~i! ııaycsln<Sc tıı.nk tehllkesl
nin bertaraf edllınfı5 old\,\ğunU flll,. 
\'e etmektedir· K~f.ln mebiyeU 
hnltk.ınd1' bilyUk lcctwniret mubıı
!ua ediliyor· 

TAl 'YARE FAALlYETt 
r .ondra. 26 - :MilttefiX tayyare.

lcrl muhtelif cephelerde dil It1!U1 

hatlarını bombardxmana d vnnı edi
yorlar. Arras v ;Bulony bölge'le
rind,, "iınııll §atkt Fr&ıl~da, or't.8 
&lçikad& ve ;Rf!nanide Almnn Jruv
vctterl Uzerlne şiddetli taY}-arc hU
cumlan ya.pılm.I§tlr· Birçok denıir· 
yolu iltisak .noldatım bombıırdmwı 
edilmiş, as.kert trenlerde yangın 
çıknrılml§tır. 

Alnuuıtar da İngiltcrcde ehem .. 
miyet5iı bw bombardnn&Jllar yap
mışlardır· York§nyrm ~l.ırull bölge
lerine evvelki goca Alman tayya.
rolerinin bombalar attığı hnvn ,ne
zareti tarafmdan bUdlrtuyor· S&klz 
llhil yııralıı.nm~ ve bUt maddl uı· 
yjnt kaydedilmlUtl.r· Şnrld lngUte -
rtn!n köyl"ino de bom~lnr nttı
m~ da ehenımlyetsıı llournt. lıu-
8Ule ı;elml§Ur· 

Alman t~bliği 
Beril.o, 2~ (A.A.) - Umum! ltıırugth, ln~l% - Vra:ım cırdulannm 

etrafmdakt çeııbcrln, mIDılm bir ııurctte tıı"kvtyc ~dlldlğlnt ve dtln StaU olaTalt 
kapandf!mt lıaber vermektedir. 

Aynı zıunıınd& Lya geçidi %0ı1tı.nm~tır. 

\"alcııctannes ve Vimy aro.amda, mıı.Jl garbl ilaUkemcUne doğnı Almo.n 
t.u.mızu devam ~tmclıttedir. Doual'ln lkJ tua!ında Vlmy'ııln t peJeri ı.np. 
tedllmJJtlr. 

Dllfllıanm kua :v~ denlz 'kuVV(ltlf'rlle çetin muh&rebeJ.erdeıı ııonnı. nou.. 
1ognt ıteıllm olınuptur. caıata .muhasar3 edilmtıtfT. 

GIDera '\'9 Salnt - Omefdeıı Or. 'VOllnea'e kadar \'bey~nto tepeleri Al· 
manlannıı. cline geçmiştir. 

Almıı.n bava .kll\-VCUcrl Bc1çlka vo Fran~ ;otma.llnOo dU;nuus 1trt.aat 
tıı.h§ldatllt t&Y.J'Vtı 4 a!i Lo,Plaruıa hUC'.ıın etmt;tır. 

Mıuıclıe'in Y.ransıı - '3elı;lka Um::.nlnrmdıı. Alme.ı:ı tayyarcler1, mıtnn. 
lan, be1.1%1Js ~. 1ıı1aııt tezgAhlarnu v' dll aıawıı topeu tah:J.datnu 
bombardıman etmı~Ur. Tonaj yekQııu 20.000 tona balll otrıı:ı ib1r toJp1do 
mubrll:ıl "Ve 1 &det nakliye npurunu cldtll bJr ısın-ette buara uğ'ratınıfa veya 
imha etmet• muva!!ak olmtıJtur. Buad: n maada han dafi toplıı.nn hareltl. 
We bir cdetroyer batuıınıl§ttr. 

Cenup cepheşinde, dllııno.nm ba:ı :r.a)"d hCcumlan tdrçok nokta1 1' U.U.. 
rinde pllSkUrtUlmilştUr. 

Son gUnlerde Sednıı·m ccrıubuııaıı, ıu:.lm1'lr tıir cnuharebt esıııı..mıda, kı.. 
talanmıs dll§manm mllhhn btr mcv~l:nl zaptetını, "YO lruvvetU hUcumıu.ra 
ras-men bunu muhafaza etınt§Ur. 

• 
ı ... 

Hitlerin planının ikinci 
safhası : 

Doğrudan doğruya 

iNGi T 1
• 

v 
1 

Fakat A lmanlar motör
lü l-uvvetlerinin hepsini 
öne sürdüklerinden son 
kozlarını oynuyorlar 

Londra. 26 - Berllndo bulunruı 
bitaraf memlekeUer gazete muhtı.. 
birlerine nrw.rıı.n Almıuıyruµn bu .. 
sliıı rnrb cephesinde bUtlln kozla
rmı oynamakta olduğunu .Aln;)an 
resml makamatı kıı.bul etmektedir· 

Bu mıı.ktınl8.t harbin bitın~ 
clkl a.., l:ıu,glinkU llarekfı.ti harbi. 

yen.in nlacaJ;'l o~lo bııilı oldutıJ.:ıu 
idrak etmektedir· 

Bunun i~in bu harckAti harbtyc~i 
idue edenler, motorlu mnlıcme ih 
Uyatlammı hepsini harp s~nest 
ne dökmektedir· 
Fnuu;anın flmallndc Belçll:nda]ğ 

hare.kAtm, Hitlerin hareket plllm .. 
nm 1Jk l'lafbasmı tegkll ettg'1 un 
luruna.ktadır· lı1n:ımaflh buredn Al 

mıınlar, bckleınedlkleıi mukave
metlere maruz knlmaktıı.dır-

Hitler plAnmm ikinci ısatbasmt 
da, doğrudan doğruya 1ngiltercye 
ya.pılacşk bir hUcum ol(!uğıı zı:ın
nediliyor· 

Taym.fs s-ıızetcalnln siyııııl mu
harriri Almaıılamı bu yaı bir neti
ce üıtlhsa1 etmek J.st.ediklcrlnl ve 
bunun 1~ dp ihtiyat kuw Uerlm 
tehlikeye mıı.rıa bırelunıı.~-tıw ço -
1dnmcdiltlerinl Yll-Qllnktıı.<Ur· 

Diğer cihetten ır.ıın.nedildlğine 
çöre birçok yaralı trenlerinin .Al
ın&n~ııya gelmesi halkuı manevi. 
Yatı fücri.ııde pek !ena bir tesir 
bırakmıştır. Çil.nkil ddc mevcut o
lan muazzam mal%c.ml! 31esindo 
taarruzun az zayiatla baaanJacnğı
na. dair halka teminat vcril.ınf8U· 

Alma.nynnın rnrb mmtakası Uzc
rlnde İngiliz tayyareleri hırafm -
dan her gf'>ce yapılan n.kmlar ve 
bombardrmnnlar shil halkın nnza
n dikka.t'nl eelbetmeye bn~lnmı~trr. 
ÇünkU 'hıılk:ı. Alman lıavn tcc-kllfl
tmın müttefik tayyarelerlxı Alznnn .. 
yn ih:crlndcn u~alarma lmk!n 
vermlyecek derecede kuvveuı ol -
duğıı EIÖy}erunf.,'jti• 

fs,·~ oe!llilerlntl D 7cpılOUB bOylllr bir top--'\ 

13\lgtUı ordularm ~clll.utmda kulla. 
nıınn aemır ve cellfln tcdar1k1 eae· 
lem glt\,lkge d&h hnyatt btr meıscle 
olm'lğıı ba§lıı.Ll?§br. .AAirta.ı·<1ant>Hi 
maden ııanaylint mW\ btr ı;ıı.nayt ha.· 
Jlı:ı geUrm ı: olıı.n hvoç, on yedinci 
ıısır<ln dünyanın ıın bflytlk lcır istik 
MI merkc::i olmU§ ~'e seldzi.nc1 
asırd:ı lao cfünyu demlr lsUh.salltmlll'I 
b!ricll.\ rtlk merkt%1 olmu:,;tu. (li'O 
da dlln)a ıı. UıUhsal edil lemnemlı 
demlrln yUJde ( iO) ı lavec dcınlriy· 
dl,) Zamanla iluuıUtQd ı:f,yade ka· 
lllcyc ahemmty t verilerek ı vet~ 
f)1 çeliğin ietihnll cihaUn• gidilmlf 
Yo aon 10 sene za.rfında yılda vaıın t1 
ynrım milyon ton t:lenmemtı demir 
ve 900.000 ton cellk ıstnı.aaı odll~l· 

ml~Ur. 
laveo domlr Jnadenlerl eau 1Ubar1lo 

manycUk \"tı cmatlttir. Many t1tdo 
ytlzôe 27,6 oksijen ve 1%,, demir btı· 
tunur. ~oyu renkte mııdenl bir parlak 
lığı '\'tlrdır. »ıknatııı kudrcU eok fı.z
ıo. olup bnEıuı dotzı,lda.11 dofruya DUlc· 
natuı olara.k bU• kuJ.larıılır. Hava te· 
m~mda &evo 11.Ul'\1% bın.klld da 
cmaUt olur. 

Yazan: 
Çevıren : 

UGO ~ARALDI 
ECDi ENON 

dah!l olmak oartn• ıı:ıunyada. mevcut 
demlr madenlorlnln 00 mr.yr.r ona ba
u: olduğunu r~;yleı:c k ltl.fıdir. 

ollk \'a.&aU demir t tı.bJAkAtı 
ı:-özOnWıde tutu.la.ıı\l; bu 'eınir :maden 
lerlnl.n daha. ~-6 ll.m' için tnsanlarm 
lhtlyacmı temin edıblleootl hesap o
lunmU§tur. 

:b"u demir lboll ğ\ma snuka 1 ~·* 
tfı ma(lea kön'ilrll aı:dır. Du ı;cbcb 
dol :) 1 deınlr l.:itlhUlAt.mııı ınllhlm tıir 
kuınu fhr ç ir. l avcçtn mr:ı. • n 1'
WUıal u dlya nı.mm4a dPmtrı1en son· 
nı ıkıncı y rl altın ı t;aı der. ıo .. s 
de 866.000 ton ham maddeden d rt 
kUsur ton flAf aJtuı iaUhsall a:ı.;y odo 

cmle.ıı:ete lth8l edil alb!ı miktarı 

ytlzde yetmlf be§ ni•bethıdo anımı~· 
tır. Bu mııcS n!erd ma,ada 'tav~ 
topraklannd:ın lcUf1Un, ~tıtko lıb'~ 
ka.c ton bakır latilıul cdll.nektedlr. 

6lLAll MIKNA.Tl LI w t • 
l "APJLA ' MADE?'t 

lıvtw;: demirleri umum!yctta İa\•8'in maden zengiıılll:l rl. ora-
Norrlo.ııd ve orta t.veçt» b luntrr. Bu· amı bir uı:ıa)l memle • ti ya,Pı:ıı vo 
rada tıruıaesa, Granıberı:, Dıınnemora mevcut IUAh fabrikaları da cihan U· 
ve diğer d lr haVJ:31aruıı lhUvp. ed uı ti: fb4r t .... ı tır. lıUhııal t, 
Mcllersta vepg s llerJrS~cr mnı· kanUt iUbaril• 9'11 taka.t kallta l-
tıı.ko..sı me:burdur. tnı&rU bu töhreU temin .ımı,ur. 

Greııııbcrır ~emir yat.tı.tı 100 metre A l!r. No l'J.D l~ d• jork'bonı' 
gen~llktc ve bir ırtıomctre SınUdadm- ıtNil ewtt :&otore Uaueaes!, 
dadır. Dllnyanın en ~«1 C•tı:wn (dUnyaıııa bUyilk a!lAh fabrl ·aıa
yıı.pıldığı donı.1r madem Damemo~d& rmdaD olan I:P. • , tlkoda ı;tbi btıyUk 
btııunur. ~ ıIDırıW tAbrtkala.rdaıı daha &!ya· 
N~rv:ı: - • 1·•·~ ~·1!:1ryclunwı ~a.- c!e) u.ak çapta toı la :.n, mltralyö~o

amd:uı onm bu mmtaka d mh1ertn· rtn, • phıuı larlll ve bmılla3a basaaıı 
den au.ml istife.de tem1nlno im'klıl ırtln.hl-..nn en 1v1elıı1 tmal e~ekle & h· 
lııısı1 olm~.ur, l!tlh:Uipltrtn bu mm· ret ka.zıınml§tır. ı:ra s!llı.hlardan man.· 
takaya mı kadar ~yUk •hmım!Yet a, bu.ı'Unkll o.ıpt.e kullanılan tank 
Yc!"meler1nln cebebl do bundıuıdır. daft toplan, muharip orclularda o ka· 

lll\'eç demir havzal~nndaki demir dar mtlhim bir ytr ı.,....,.ı tir lkl 
iki lr..:çuk milyar tona tıalil' oldufu bu huıwı ve ltudreU1 ~ h klt 
he::.3.p edllm~tı:r. Bu burusu ~ ikir elaı-ak "dUnya.ıım ııoklıbıd llartkM?., 
ba~rl edlı:cbllmek lç!n, e:ı ı>lUJ> rnmta imı1 varl.l~tfr. 
demir ıruLdenlerlnhı. 90 ttyu tona ba .... r•l-ı~~ :.__Vll:IZ).1 ~-tllzler 

l 
al~ ve hnrbln ~l:ışcmdıuıbc.-i eo-

11& •a:;z;m••nı•••••ZJl&lllil:i6i:e:imı~mme::=mız:ıı~~ r1 1mallU. b~lanar.ak Majlno •t.tı 
bu kuvvcıW u.uk d&fl ltJi:ık.ril• ~ 

n ~ 0 ~ f'll kı,ıVTetll ılllınl rll• f'!DI bir abıoma 171• 1 Ciım tll". 
l!::aCii:U ~ lld metre U%Ulllultmu!a, n altı • 

En ~et v l'l\ kul-VCUi gtsrU mom~ ı Framızca nı 

1 
ıogram ~ğırlrlmd& olan lnı topları 

1- Am,.rl.knıım en p:ırblt yddm OLAlt!t G.l'..BUC'•hl b111lerce cttzal r twk k ltullaııat!l~ icin ~k 

*'1'1Jşt \'e &:ıyııız ınllyonlarlr t:ı.:ırln4ı:ı n. t.,em :.:, dıW vt ne,kll kolaydır. Jyı bir n1-

1-HABıL -
!- tmolyo ka4u ''il~ lıcyccnl3rm en ktn'vetlW n ~örill 

fll..rr!lcrln en tevtmlAd ı : 

2 - Mahkum Kadın 
llln~n: OUııya bl.bcrlcli: iBRt'nŞ ?\.'TOZ (Türkçe) 

PARA:MUNT wıtNAL (Framır.ca) 
• 

Bugün Lale s·nemasında 
Seanslar : laWJ - l\:o.bll 1%.80 - 1 

ıt.ııbktını Kııdm 11, t. -

oancı 200-400 meb"oUk bir ıncsıı.:trden 
lallkuı umanda .kule;ılDıt an alır. 
21 nıtllmetre ı:.ıı.puıdtı ve !' :ııı ~ \J• 
wal\llU!ld•ki mermi tam 4 s;anU 
kalml.ığmda tılr " 'lk m-hlr del1!1clt 
ua.ıı.....ı'UIA ımallk r patıadl,ğı z;aa:a:ı 

ltn• gılbl Part.O.l&l'a gyrılaııık ~ 
tclıllktU \ur. :kadar te:ılrll bir ıd· 
Wu iı&fka b1r lek•tiıl oml.-i.ııd 
yaptunDI ltnklm yoktur. ,Jl'aut lavec 
d ıntrlertndcı )'apıla.n aon 
,Uph ı.s ıtt mıktıauaıı mı..vnl~· 

~ dıınirJı:.a mılmatr.ı: !ı1ATI 
klııtyavt kom syoıı!Arm a. H J.mcl 
tan:ınd bwnıle gc.tlrll U.h&n1lllU& 
lıanlwlld netıecler elde edilıtilmek· 

~:~ti dönüyor 

~~ı> (.\. A·) -ldebWJ \'e 
he~ ınUrek'keb 16 Jd§i .. 
~eti, Türldyeye a\•det 

~ ~ ... ; btıgtın lngütereden 
' \ 9 ~Ur. !ngflteredc lkn.

• ~rt ~ren gazeteciler, a.s
tıı.,~ "e b len, muhtcllt r.UA.h 
~ltrıi·'hıi ~lan ~ -

• mm' .i!llllqB• · , u ·~• • 
iPEK 

tedtr. Ana.k 1btlUin bu vCllttl ılUil 
kombine edlldiğl btr aır lırnk P.l· 
makta •r. ~&'ta komPQJ;layoijund~ 
yapılu arak blr d ~lt wycr. bir 
hata Uı elde edllınok itıt.eı:ıUen eVI'! 
tııı kay'bc.lduğu l'ÖrUlmn,ttll'. 

~ __ ı.r. --,,t\ "e Holandada 
'~. b talebelerimiz 

~ (A. A·) - Belçika 
• ~ ~lde bulunan ta-
~ 1 ltiı:inhı wimen 
b ~!_~vaaaıat et.tllı:lerl 

• -•,ye ı.-eklletine ma-
<• ~l'~~· "Su talebelcrimtıin 

· ıınce a>-:rıca illn e-

Bugün S O M E R Sineması 
'l'aralmdan la:u:n1al'UUI rüzeJ n mükemmel propam. Bntıııı ,chJr ııauu 

tarııfmd:ut nmtıakn. 9<.··yre4111Df'..ıe pya.ıwr. 

Kadın Dhmaı ı Ho!Dywo cd 
edlllnce Rev üsD 

OAlL ~Amtcı· - n1LIJAM 
WARREN 

tarafmdan oynıuınıt,7 Fmnstzct. 
l!IÖZlQ ~m. 'Yolunu oa.oıraıı bfr 
ltadmı kcıcaıımm füdllnxıefc hak. 

Ja: n.r mı! 

Hollywood'un büttın :ıWaı ?~ :mu
lik181, bilt.lm &ruı Te cuı U 

Varyete RevtbU 

Bag Rolde 
JOHN KING 

Amca: zıa.ı:n <TUBNAL ~ 4ıln1• .• lıarp halM>r~rl 
' ' 1 1 ,t ' J. 1 • • ' 

~ ,i ' ; ı•ı·'" t' l .. ' • ~ •. · 1~· ". ' ı. w! lllll~f~lfilıH ı1 'ıılil 

Bugün Sincmasnıda 
liıkn&tWı ma.ynlar hahkmda y.ı.lıın: 

111nu eöyUyallnı ki Almanlıırm mılma
talı ayıı)armrıı ra~ ~
llin in ç demlrJerlu laaa bir TWf 
cıld1.ı,tw:ıdan fUplııt •dll.lıı ellair, 1 - GENÇLER 12 -Tarzan 

Sf ViŞiYOR V-w Vekiller ve l<oordina -

O g 1 U yon h yctl ri toplandı 
Ncş'e Ze' 'k ıt-e ~.u:eııtk fllnı! ~ ... ....... y noo ""•• .. ~, 1 An m. ı5 (A· A·) - :Koord'.1-..... ~ ,,..,. - ~... .. T·· k Sö. ı·· 
ro:ıo.T. ,.e ıunr G"-RLA • ur ç z o ııaııyoı, heyeti bu ~ eaat ll.30 da 

topla.narnk :ınUzakettl rdrı bulur.-
3 - Ankarada M illi Şefin huzUYunda yep1lan ınu r-

1~ 1ff r-·11-r 'P.n .. .,,..nmı İCJ"a Velrlll rl hwetı bu~ 

•••••D•••••••li!!::C::Ct::;;~~ı•a::;m•m 1 at '1 ı de :Ba~'Tkll !>r· Re:fJlı l· 
d .. !!! ~lt t!a top1anmıı;lır· 
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Pansiyon 
Kendisinin büyük bir şair o1du. 

ğuna imam olan delikanlı pansi
yon kirasını bir müddettir ödeye
memişti. Pansiyoncu kadına me -
ram anlatmağa çalışıyordu: 

Bir Alman ajansı 
~~::-~ ~ başmuharriri geldi 

- - Ü \\ \ (Ba, tarafr 1 incide) 

- Pansiyon kirası ehemmiyet
siz blı parayı benden istemekte bu 
kadar rsrar göstermenizi anlıya • 
ımyanım. Benim kim olduğumu 
hesaba katmalısınız. Düşünün ki, 
ilerde pansiyonunuzu ~österip 
'fuüyilk şair Aktay Velid burada 
oturuyordu işte!" diyecekler. 

Pansiyoncu kadın hiç yumuşa • 
madı: 

- Eğer pansiyon kirasını der -
hal ödemezseniz bunu bütün kom 
§ular yarından iti.haren royliyecek
ler, buncian şüpheniz olmasın. 

DEFİNE 
Dalgı~ - Takan mı çıkaralım, 

yoksa s.lıp gidelim mi? I 
. ... 

Kan 
.... Aeeml berber, güçbel!, müs -
terinin sakalını traş etmişti. lş ta
mamlanınca bir aral.ık du.'"aladr, 
rengi sarardı ve müşteriye sordu: 

- Affedersiniz, sizin kravatınız 
kmnızı mıydı? 
Mü~teri c.evap verdi: 
- Hayır maviydi. Neden sor .. 

dunuz? 
Acemi berber haykırdı: 
- Eyvah! . 

11.astnbakıcı g\izel olunca.·· 
- Fra.nsIZ karika.tilrti -

Tecrübe 
Doktor, hııstasma. llôrdu: 
- Verdiğim ilAcI aldnw: mı? 
- Evet doktor, muntazaman ... 
- hi geldi mi? 
- Çok ili geldi doktorcqğum, 

t.eşekktlr ederim· 
- Ya? Öyleyse ondan ben de 

alaymı. Bende de ayni ha.stalü 
yar. 

- Slnlr harbi mi! Ban& va: g&o 
l.lr. Harbdeıı e'~el çok ~'"t.arda 
alarak asplrln &tDlm yaptım· 

- Fr.ı.nsı:z karikattirü -

Hazırlık mı? 
Azizim, dikkatinizi çekerim. 

Veznedarınıza göz kulak olun. 
- Ne diyorsunuz? Bir ihtilasın 

dan mı haberda~rnız? 
- Hayır. Fakat son günlerde 

l\_~i§.iıµ sık sık şlmendifer tarife
slil! tf6ök ederken görüyorum. 

Y\Ji Alman ajansı mümessili §ehri-
~ miroe ikhsadl istihbarata mahsus 
t\ bir büro kuracağını, burada birkaç 
il ay kaldıktan l!onra Viyanaya gidek ceğini, te~killtı b.maıplaymca bü-

.rr roda çalışacak memurların Al-
:--: manyadan getirileceğini bir mu-
. ~ harririmize 11öylcmiştir. Henrih 

Denizalh sliTari<11l tek gözlük tak
mJ§tı· 

- P'raruıız karikatürü -

Dü§enin dostl.arı 
Sokaf-tan geç:::n birini arkada~ı· 

na gö~terdi: 
- lfl~s ctti~indenberi dostları

nın yarısı bu zavallıya arkalarını 
çe\irdiler. 

- Ya öteki yarısı? 
- Onlann henüz ifl~stan ha-

berleri yok. 

- U~mu,um· Birat da uykuda 
dolaşmak hJı.o;t.alığım n.r· .. 

- Franım: kllrika.türU -

Zeki çocuk 
O ak~am rniu.firler ~elccckti, 

küçük çocuğu sofraya almak için 
kendisine aıkı bir tenbih geçtiler: 

- Sofrada oturmak lııtiyorıı:un 
ama, wılu duracak mısın! 

- Duracağım anneciğim. 
- lkidebirde "bana ondan da 

verin,, fjlin gibi laflar yok. Biz sa
na her yediğimizden •veririz. 

- Peki anneciğim. 
Ak~am yemekte çocuk sözünde 

durdu· .A.ğzınr ancak yemek yemek 
için açıyordu. Tatlı verilincPye ka
dar i~ler yolunda gitti. Çocuğa ta.t
h verilmesi unutulmu~tu, r.avalh 
bir müddet bekledikten sonra mah
cubane: 

- Temlz tabak istiyen var mı! 
dedi, benimki temiz kaldı, isterse
niz alın· 

- Bir §<'Y aöylemlyeccktlnlz de 
neden kürsüye geldiniz! 
_ - Fek 11uıwnııtnn da ... 

- Fra.n.erz kft.l'.ilc.atül'Ü -

E:kePıı nıho öbür dünyada (ka.
romm ruhun:ı.) - Affedersin k.a.. 
ncığmı, Mınden biraz ıe( k&ldnn a
ma buna dokt.or se'beb oldo· 

- ~ karikatürü -

Di:r., böylece Türkiyeyi ziyaret fır
satını bulduğundan fevkalade 
memnun bulundu~nu <la tebarüz: 
ettirerek krsaca demiştir ki: 
"- Tiirk - Alman iktı'!ladi mü

n:uıebetlPrinin ilerde çok inkişaf 
ed('Cl'$:ini umuyoruz. Almanyada, 
Türkiyeye karşı mevcut dostluk 
bunu kolaylll§lıracaktır. Açacağı
mu; büronun dıı bu hususta. fayda
lı olacağı kanaatindeyim.,, 

Türk ınuhacirleri 
(Baıtarafı 1 incide) 

200 leva vcrme7-"llmiz hepinizi hap
se atanz!" demi~Ierdir· 

Muhacirler trene bindikleri za -
man bu pencerelerin perde.c;iz ol -
duğunu 11öylemi§lersc de dinlete
memişlerdir· Bunun üzerine zavallı 
yolcular, ancak istenilen parayı 

vermek ıuretile yakalarını Bulgar
ların elinden kurtarabilmişkrdir· 

Öğrenildiğine göre, alakadar 
Bulgar memurları daha evvel de 
ayni eekilde tehditlerle birçok 
Türk yolculardan böyle haksrr; ye
l'e pnde parMı almışlardır. 

BUJ.GARİSTAXDAX DA 
MUHACİR GELDİ 

Bunlardan başka. Bulgari..slAnlı 

Türklerden altı ki.~ilik bir grup da 
serbest muhıı.cir olarak konvansi
yonelle gelmiştir. 

Bunlıı.r geçen cuma gUnü, Bul
ı:ariı;lıtnda idman bayramı rnüna
ıebeWe büyük şenlikler yapıldığı
nı, umumi harbde ölen askerler i
çin dikilmi~ Abideler etrafında lOP
lantılıı.r terlib olun<luğunu, Bulga
riatandA. işsizliğin halkı endiııeye 
dü~ürdüğünü, bu yüzden birçok 
Türklerin hicrete hazırlandıklarını 
göylemlElerdir. 

italya 
(Ba,tarafı 1 incide) 

lNGtUz - SOV1'F;T 
MÜ1''ASEBAT[ 

Sovyet Rusyıuıın İngiltere bü
yük elçisi Maiski dün hariciye na-
7.Jrt lord Hıı.li!aksla. UT.un bir mü
lakat yapm~tır. Mülakatta, yakın
da ba§lıyacak Sovyet - 1ngi.li;r; ti
cari miizakereleri hakkında görii
şülmüştür. Alakadar rnahafil, iki 
devlet arasındaki münasebatm mü
sait bir 11afhaya ı;irdiğini tebarüz 
ettirmektedir. · 

1n~lliz sosyalist mebuslarından 
Sta.vfor Krips ticarl görüşmelere 
başlamak ür;ere bugünlerde Mosko
v•y ıt hareket edecektir· Kripse iİ
yasl ve iktrsadl müşavirler refa
kat edecektir. 

41 Çek mültecisi geldi 
Almanyadan kıı.c;:an üniversiteli ve 

asker Ç!k gençlerinden 4.1 kl§llik 
bir mülteci ka!ilesi bu;;ilnkü konvan
siyonel trenlle ıehrimlze gelmiştir. 

Dunlar Slrkecl garında, eski Çeko.ıı
lovak .aefaretine mc.ııup bir memur 
tıı.ra:ından k~ılanmı, ve hiçbir kim
H 11• temaıı ettirilmeden bir otele 
götUrUlmU§lerdlr. Daha evvel gelenler 
g'ibi bunlar da Fransadaki Çek Ieji
yonunda yer almak Uzer• yarın Suri
yeye hareket eıieceklerdlr. 

TAHRANA. GtDr::ur.:ıc 
l'OLO~YOU ~IÜH.El'\DlS 

Polony!\.lı bir mühendis ve refikası 
bugUnkU konvansiyonel trcnile ra
risten ı::-elmı,ur. Bunlar hususi bir 
\·azi!e ile ııırka gitmektedirler. Ken
dilerile görü~n bir muharririmlzt 
Tahra.ga gideceklerini aöylemı,1erdlr. 

MACAK RJ:SS.Ull 
Macar resaamlarından Emil Hor

vard bugünkü konvansiyonel trenlle 
§ehrlmlze gelmi§Ur. 
A12\tAJl\YADAS GELP:S TALEHF. 

Almanyada tahsilini tamıımlıyıı.rak 
iktısat doktoru olıı.n muharrir ve ıa
ir Osm.ıı.n Nebi bugünl.:ü konvansiyo
n.el trenlJe Berlindcn memlekete dön
mü~tür. 

Bugünkü Avrupa ekı
preıile gelenler 

Niıte bulunan Türklerden oğrl't
men bayan Ht>dlye Duh:ı.nç ve tUc
cardıı.n Hayrı 1pann kıu Fatma Şa
ziye lpar bug(lnkU semplon ek3presl
le ıehriml7.e gelmişlerdir, 

Bayan Hediye acele hııreketi dolıı.· 

~,ıııle ~portunun vizesini yııptır
madıtmdaıı trt'nd,.n i:ılnce kanuni 
muaml'le itin Slrkl'Ci pol!Jı mevkli.n• 
g'OttirUlt':tk bir müdd,..t alıkonulmUf• 
tur. 

Memleketimlı:le Çelcya arumd& ti· 

' Harp vaziyet~ 
Yerilen haberler a.ııdsızdır. Bu ordu- müe•eseler mutad veçhil9 

(Baıtarafı 1 incide) 
;-eçmelerinden ibaret oldufu!lu ıöyl•
mektedirltr. Bu talt'p cayrireım1 ol
duğ'undlln h'ıt! edlltm .. mi~tlr. 
lNGlLtZ TAYYARELERİNiN 

BOMBARD!MAN LARI 
Londra. 21 (A.A.) - Hava 

nezareti tcbliii: 
1nı:iliz bombardıman tayyare

leri, Alman kıtaları tarafından 
Roterdamda vücuda getirilen 
benzin depolarına, 25 mayısta ye· 
ni bir taarruz daha yapmışlardır. 
Bütün tayyarelerimiz üslerine 
dönmüşlerdir. 

Benzin sarnıçlarına müteaddit 
bombalu düJmÜJ ve sarnıçlar 
ateş ılmıştır. 

Holinda sahilleri açıfmda mo· 
törlü ,bir Alman vapuru batırıl -
mıştır. 

İngiliz bombardıman tayyarele
ri tarafından motörlü düşman cü· 
zütamları bombalanmışlardır. 
Tayyarelerimiz iabahtan akşama 
kad;ar taarruzlarına devam etmiş" 
lerdir. 

Daha ubahtan, dokuz in~iliz 
bombardıman tayyaresil\den mü· 
teşckkil bir filo, takriben kırk a
rabalık bfr nakliye koluna mü· 
him bir yol üzerinde taarruz et· 
miştir. Şiddetli infilak maddele· 
rile dolu biiyük büyük bombalar 
atılmış ve yan~ınlar çıkmıştır. 
Tayyarelerimiz, kafileye refakat 
eden ıeyyar hava h«taryalarının 
şiddetli ;ate ile kar!ılaşmıştır. 

Tayyarelerimiz mürettebatı, ka -
zasız iurette bombanh"'an fo· 
to~raflan çekmişlerdir. 

Blel\heim tayya.releri•den dört fi
lo, dU~manın motör!U :harp yuıtıı.la.
rmdarı. ve la~• lı.amyol\l&rındu mürelc 
kop bir koluna ta.uruz etmi§tlr. Tay
y&rclerimlze refakat eden b.r lllz dn
riye tııyyıueleri, onbfo, Alman tayya
reııilt harbe \utu,mu~larııa da, bu dCı 
man tayyart-lerl, Blenheim'lara yarılı 
mıı. gt-lcn diker bir 1n:ııız tayyar• .fi
losunun yaklıı.;,tıtını törüne• mu
harebeyi terketmi,lerdlr. 

Bir aaat ıonra külliyetli h&Ya kuv
ntlerimiz, düşmanın üçüncü bir ko
luna ta.uruz etm~ler ve takri•en 151 
bomba atnu,lardır. Bonıbalardall

ço!u hede.!lcrine tam b abct etilll,tır. 
Daha. .sonra, dU,manın hava batarya.
larınıı. tlddclll tu.rruzla.r yapılriu,, 
aynı r.amıı.nJıı. daha loıı.;ıka 1'leal\eim 
!iloları, Alman motörlU ve la:• kolla
rına taarruz etmi§lerdir. 

Ak,am vakti, büyük kuYVetler tara. 
!ınd:ı.n bir köprü imha edilmiştir, Tay 
yarelerimlzden bir kaçına lııabetıer 

vaki olmu;,, t.ıı.yyarecilerimlzdcn yal
nız bir tane.si, pek hafi! rurette yara
lanmı,tır. 

l'ariıı, !8 - Fransanın :rlmallnd,. 
muhıırcbelcr çok §iddetıenmi,tır. Sonıı 
il• B:ıpom &ruıındakl g dikte ve b·ı 

gedikten Alman motörJU kuvvetleri
nin 111.rkml§ oldukları elmall Fran!!a 
ıahlllnd• muharebeler :enı,1emekte
dir. 

Aras - Kambre - \'alamıiyen mın 

takasında muharebeler devam ediyor. 
Bap'on1'un farkından cenubun& dotru 
uzanan 2.(-4'0 kilometre :enl,litinde 
bir ı;edlk vardır. Bu :eail..te• ilk 
tahminler hllHına, birçok Almıuı 

kuvvcllerinln Man, limanları i.stlka
mctlne ıarktıfı ve ıo:ıırkmaktto. lıulun
duğu anlaşılmaktadır. Almanlar bu
raya. gönderdikleri kuvvetleri İsviçre 
hududundan çekmi,ıer ve yeni :ön
dermi,ıerdlr. Eğer bu ı-edik lı.apatılır

ıa ııahlle doğru ilerlem~ olan Almall 
motörlü kuvvetlerinin münakale hat 
ları kesllecek ve Belçlkada bulun:ıı" 

mUttc!ikin orduslle Som hattını tutan 
Fr:ınsız kıtaatı ra,,ında. lrtib!l.t temin 
cdilcccklir. Bu ı;edıtln flmalinde 
AlmAnlar yaptıkları yarma te,ebhli
ıünde mu,•ıı.tfak olamam~lardır. Es
koda Alm&n tazyiki denm ediyor. 

Bulonya'da vaziyet müphemdir. 
Bulonya'nın 50 kilometre §&rkmda. 
klıln olan Sent - Omer'd• muharehe 
vukubulmaktıı.dır. !nziliz harp gemi
leri, Bulonya §ehrlne ıokulan ve ce
nup istikametinde llcrlemelc iıdyel\ 
Alman tanklarını tlddetıe bombardı

man etmektedir. 1nı:iliz tUllelerl .Al
mıın tan.klannın yanında paUıtmak-

tadır. ' 
Bulonya kalesi ve ıchrin büyUk bit 

kısmı lı'ransı:r.lann elinde bulunuyor. 
Almanlar ancak §ehrin kenarına gel
~lerdlr. Dün:.erlc ve ~· muhkem 
ıurctte Jl'ranııızların elindedir. 

nr.:u;tKA C!:PHP.:~l!rn~ 
!)aha ~imalde Alml.l\l&r Belı;:lka T~ 

1nı:lllz kıtaatının yt-ni mevzilerile 
temaıı etmlılerdir. Lya nehri 1&hilin
de:.:l bu mnzilere yapılan taarruzlar 
tardcdilıniştir. Bilhaıı~a Courtral'de 
ıiddetll muharebeler oluyor. 

:Müttefik orduların Belçikıı.da mu
haaara edildiği hıı.:.kmda Berllndcıı 

carl münıuıebetıeri Cl!'nl~letmek üze· 
re çalı~acııfını ıöyllyen Dr. Karpel 
adlı tanınnuı bir Çek lktıııatçıııı ve 
bir müddet evnl Parise :lllt-ll bir· 
Türk taciri df' buciln gelmi~lerdir. 

ı!ilrkl'ci g11.rrnda toplan:ua]ı ~lçika, 
Jl'raruııı. ve 1~1çrtıdcn bl!'belerinin 
ı;elme!lini bekllyen Türle ıı.IJl'll'rinln 

Umltltri bu~ dl' ~a gitm~tir. 
Bu aileler yenidtn hllk~met nudln 

ı:1- tııeebbUııatU. bulıııımağ& karar 
vermi~lerdir. 

lara deıti.z tariklle • üillmm&t Ye er
zak muntazaınu : ö•derilmektedir. 

Fransız b~kurnandanlıfr Alman 
harekatına kaJ'1I tedbir almakta
dır· Bu hususta ıtimdilik bir •ey 
ıöylene•ez. Herltalde Fransız ha
rekit•M i•kiıafı yak•9ır. 

llultarelte uhalarmd:ı tayyare
ler mühiıa rol oynam:ılcta devam 
ediyorlar. Yeni tip Fransız tayya
releri muharebelere iştirak etme
f• ba~lamış ve naühim neticeler el
de et•iştir. J!lu tayyareler toplarla 
aüıı~llihtırlar. Tanklara. ve zırhlı 
kıtalara ka~r çok iyi neticeler el-
9e etaişlertir. 

Ahun tayyareleri tahrib bom
balanndan baska müthiş gürültü 
çıkaran bombalar atıyorlar. Bun
lardu mak!lat ainirleri bozmaktır· 
Fa.kat !oıerkes • uJtlara. alışwııştır. 

1XG1LTMtEDE 

J..ondra, 21 - Bu~ün yeni ka
rarlar mucibince ilk .defa olarak 
buı:Un 1nı:-iltereda pazar tatili ya
pılmamıştır. Fabrikalar ve bütün 

<Jôtl~ 
Loodra, 26 - lngiliı dıı. b!r 

sı dün Holanda açıkla.rtll ~ 
ıştır· mnn torpitoeu batırın ~ 

(Harb nzlyctine dalr.. ~ 
alman t~Igraflar 3 üncU -· 

yorlar. un• tt • 
llecburi askerlik kanun şı:ıı~· 

fikan dün !ngiltercde 21 )."8 ae v.ı 
lerin da askerlik §UbeleriJI 

t .lJ' 
drna başlanmıştır· slJl!SI"" 

Bu suretle silıih altına. t>Siii ol" 
nn ıayı~ı iki milyona . bil tf 
caktır. Dominyon askerıcrı 
kama dahil değildir· tin d,ı;'' 
Di~er taraftan mcınleke içi.JI 

li emniyet ve rnüdafnası aıct•d:l' 
muhtelif tedbirler al~ ı9 b 
Bu cümleden olarak, 18 .~ ullil V° 
çuk yaşında olanlar da göll 
mcte davet olunmakta~tarı 4 • 

Gönüllü yazılanların , cİ'°~ 
bini bulmuştur. Londra ~~eri ~ 
da mühim ihtiyat tedbtr <li)t' 
mıştır· Askert noktn.lara 
teller, bekçiler konnıu§tur· t1 

BİR AJ~MAN 'J'ORl'.rt05 
BATffifi,DI 

...... -)~ 
Askerlik ilö~. 

. ,ııl' 
sınıftan albay rütbesinde1'l Fttfilı .skerlik ~11 1' esi111/rrı: 

1 - Yeti.el.: ımluyları ıı se•t yok
laraaları ııa 1 kazirn 14fl ıünüııde ıı 
ili ltare• lta ~laucaL:tır. Y• klanu lar 
lau:i raa ayı seauaa .ka9ar 9enN 
etlecel.:tir. \'•l.;lanuları" 8izzat ya)t_ 
lırılıauı raeclturi9ir. 

2 - J'\ahatsız • lanlar (mahalli 
lıiil.;iınıel hel.:.imliiincleıı musaddal.: 
rapor) kiil.:lıraet nıemuru olup la 
lıerayı vazife şube raı1'1:.ıl.::ısı hari
cinde ol:ınlar (t:ıni! ecliltliL:leri 
emrin sureli) serlıest meslek sahibi 
olup la lıa1iran ayı zarfında lıariı;_ 
le bulunmaları rnecburt olanlar (hu 
meclrnriyeti 8ulundul.:Jarı m ahallin 
emnivet nıii9ürliil.:lerinclell -veya i
ınirli~leriıule• alacal.:ları tasdiL:li 
vesi!.::ıbr) yo!.:lanularını lere da_ 
lıa ilin tlel.:i -vesaild nıel.:tııplarlll ıön-

9ernteL: sureti!• mektupla yoklama~ 
!arım ya)tlıracaklartlır. Yesaiksiz 
ıeııtlerilen ntel.:hıplar mal.:lrnl de~il
liir. Ye yel.:laınaya ıehnemi!J adde. 
ıiilecellertlir. 

3 - Mel.;tupla yol.Jam:ılarını yap 
tıraca&.:lar hinat yoklamalarını yap 
tıracaL: sulıayların ııeti recekleri a-. 
,:ıiıdaJ.:j Tcsail.:i de me!.:tııpla 8Ön_ 
dereceller9 ir. 

.( - Şıı lte mınt:ıkası haricinde o
lup ta )Oklarıı:darını yaptıracakl:ır 

istenilen Ye~ail.:i lıir dilelı;e ile hu_ 
lunduL:ları ıJt:ıhallhı şuhe lıaşkıın -
lıl.:larına nıürac:ıat etmek sııretile 

dı y:ıplırah ilirler. 
5 - Ct-rı":L: ınel.:tupla ve gerel;se 

ılil~çe ile miir:acııtl:ırda nüru~ diz_ 
ılanbrınıi.ı (939) )·ı.kl:ımasında ya
zılnu'} şulte ıit-rterle sıra !.:ayıt nıı. 

ı.ıara~ıııın ltilıiirilmesi Jazımılır. 

Me~el:4 3/ 25 ı i lt i. 

~ - Ye!.:lamaya gelnıiyenlcr Te 
ya mıılüne le\'fil.:an mektuııl:ı y:ıp

lırmıyanlar 18ift nıını:n:ılı 1.::ınunıı 

le\'ri!.:an (;il!) lira cezaya lahi lııhı. 

lacal.:1~ rıi ır. 

7 - 1 hazir:ın !140 sah:ıhıiıclım 2 
haziran 940 akşamın:ı l.::ııl:ır her 

ipnotizma 
uykusunda 

oynayan arlist ! 
Holıvutta. ıarip bir tecrübe yapıl

mı_5tır. ' 'Franl.:e:ıta.yn,, filmlerinin 
miime:.sili Bela. Lu~osi ile yeni fil· 
minin reji~rü tarafından yapılan 
bu tecrübe, iddia. edildi~ine göre, 
ia.yanı hayret ve çok mu\'a(fak ne. 
ticeler vermiştir. 
Maltın oldui u üzere Bela. Lu. 

fOiİ filmlerinde, tercihan ıenç 'e 
ıüzcl kadınlar üzerinde korkunç 
tecrübeler yapar ve filmlerinin mev 
zuu daima. bu e~s etrafında olur. 
Bu ı;ef er tecrübeye kendisi tabi tu
tulmuş \'e bir ipnotiıırnacr tara.fır.
dan artist ipnotize edilmi~tir. Son
ra. bu uyku halind~ \'e bir dokto -
run nezareti altında. kendisine fil
min bir sahnesi çevirtilmi<>tir. 

Alman neticenin şayar!' hayret 
o1du~ bildirili)~r. Bu usul taam. 
müm ~~ ~ji5Örlt'rin arti~tteri 
i!t.edikleri ~kild~ O).,,atabilmeleri 
için aynı zamanda birer ipnotize 
macı olmaları icap ~k galiba! 

!arın. ' ~ı. 
2 haziran 9 iO 5abnhınM11}ıtr fi' 

];adar -~' ' zinın g40 aı.:~amına . ki şw 
ıı ıflan yarbay rütbesındt ~· 

1 ıı• ların. daıı 
111

r, 
4 haziran g4o 5ahah10 ııer •1 <' 

ran grn aL:~am~~a k~darki ıııt'' 
tan binlıaşı rutbcsınuc tı" 
!arın. dllıı jO ı. 

7 haziran !HO sabalı~nMr ııt~ıf• 
r.iran lHO akşamına l.;a J;l sil 
nıftan yüzbaşı rütbesinde ,O 

d•ıı larııı. ııııı ı 
• 10 Jıaı.iraıı 9i0 ı;a?9d,r ~trrıı 
ha:dran 9i0 akşamına >-11 pttl 
nırtan üsllc~nıcn, ve nslt0ı:ı• 
besindeki subayların ~ 4,~ yapılacııktır. ,c•'1ı•' 

& - Bı.ı yoklamnlıırdn "' 11 r. 
vesaik asıllarile birlikte dıl 
siz olarak beraber 1ıuıurı \!' 

tır. ff~s' • 
.ı.. - Terhi!! tezt.:crcsl eri 1 

L:aiit emri 1'cya di~er as1' 
sureti. 

R - ::'\üCus cüzdıını. :trtf• (!tt• 

:E - İkişer adet fotoı; di~cl• "r' • 
il _ JleL:i 111, ccıacı •. tııicşS 

riııerlerin diploma Te 1 t • 
· kal~rı 5uretleri, 1,,ııı ııır. • 

9 _ Her rütbe içli\ ~e\ill 
len aiinlcrde yokiarnııY' oııı' 

. d'l . \; ne rıayet e ı mesı. ıbll)ı ~ ıı' 
10 _ Her yedek sı edııd• ş ,r 

levhalarının ikmali cn~ll Jl""ıı dııf' 
den her yedek sulıııY bıılıt11 

yol.:lamıı. esnasında ıı:ııır d' 
ma~ı. ııırııı l'Q 

1 l - Hekim ve ınıaııl k rol> 
rer lı:ırnlıenl · yaptırıırıı (1 

ilcJ 
ernıısıntla ibrazı. t ı1I t' 

12 - Acın ııaıdın. ııdl dtııı ' 
• 1 ~ r ,_ • ı.nnıııclı e ııı 
ırnam ar, -tıı e..:çı, nl " 11, 
maranJ;oz, sar:ıç, nalbll dil ıO rı~ 
hendi~ll'rin yoklam:ıııırı ~nıılt ~ 
li rütbelerin yokıı:ınıA 1 ll)ı,rı; ' 
ıeleceL:leri ,.c l edck s~ı ~11,ır 
lıınduracal.:ları ,·esnikl 
durac:ı!.:ları ilan oıuıllır· 

ı Vatanlarına d~~ 
mel0ri istenen,. 

ı ·1· . ı:ııacıb 
ngı ız sıne. ece1' 

takviye edıl ~ 
ikads e 

lngilteredc, Arn~er ve ~trı, ~ 
birçok lngi!iz aktor 0tı~ · ~"ırıP ·1iS pıemleketlerıne 5~ e t:oı'~ıe 1 

hştırmak \'e bö) 1~ bir ııııfl"<l 
ma. sanayiine ~·en~rerarı b-1J. 
mek yolunda bır c rıııda t~..tt 
tır. Bu mevzu etrata g3~· 
teklifler yapı!rna\adır· . 1 
makaleler yazılmak ıngiliı ı~ı 

Amerikada ça!ışa\ıırJat1 ~ 
teri arasında en rn~o1tr!a!1li 
Loiton, Ronal frl"'
Grant Meri Oberon. 0 tolom~vdir. . do~ -ıı 

Bunlar tngilte~e)e ıtoll' 
takdirde kendi~erınc -ıı,adcd j 

kadar i~ ve kazanÇh~r ~ıı~tf' 
~ ·.Amerikalı meŞ ri ~- ~ 

töMi JW~r '1.fongotrl: {ılJ11 ff 
g"itml§tir· Ol'aıi& hJta. ııo11 ~ 
mektedir· BirkA~ h ~ bit 
me geçeeek ... e o 
ra.ne verecektir· 
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zo.N MEYV A TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mıde bulantı 
tembellığinde, mide ekşilik 

ve bozukluğunda 
ve ya~malarında 

IVIOfe rlh ve mldevidir • emnıvetle kulRanolab IKr. 
MiDE •• BAR!AKLARI temizler alııtmnaz ve yormaz. MAZON is:m ve HOROS markaınıa dikkat. 

.!L 1$10rıbuı ! KdHüHUU'Ni 
:"il h...ı· 
~ '-'Jl}'es.i olarak b!bam· 
~~Ui bir kravat iğ 
~k "'"1ıek içil'1 !abah 
~ Cr\tcn, ) crneX ods .. mııı 
ıne bô 

le ır ~.abah ıd· 
~ t tlbl~ ve avttı kü"G.k e I....._ • ır 

f.ıo.~ ~ bu odaya gir:mi~ -
' ~Illdikl gibi, bu mı -

\;. ~ • duınanlan tüten !!. 
~ : fincanı önüne otur. 
' ·Jj~·ordu. Aradan bir 
~ ltçti. Fakat o sabah ta 
,. kaldı. 
~~ Kertm dcll.""n. reni 

"' c~ ıeldim. 

~Or ettim. Bir anti • 
~-:-'·1ıldı g6rdüğ0m kOçG1' 
~ hayran k.a1..m1" fa. 
~ttiğinl !!Öylemtle ee 

htr ~Um. Bu mua}ı sa· 
l\hk._ ~~e güllerle dolu 
~ yanma Yfrlt,ti • 

01,__~'._ıüte1 hediyeye ~k. 
-·~hım. 

~Ull olmü Kerimi11 
'1 :li Kertm kendisini dU. 
' l~n büytik eir MinJttt• 
~J ~i. 
~ d '"Ünd~üu t~ -
" ~ ":ideci~m. dedi. Bu 
' .ı \'t krymetü bir ~y .• 

llıınc\1 bir kıymeti dt 

"'scrı 
aı tok tasaV\ıır 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-ST-

r.#41<.4.YVAN San "R..emoYa 
IS an ~enıoO'an ~EZ---..... 
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edebildiği ceyleri temenni eder 
Halbuki ~n istikbalimizi ve yeni 
tıeneyi hiç tasavvur bile edem!;o -
rum. 

- Niçin niçia böyle söylüyor · 
sunuı? 

- Bunu i~ anl!trr.ak ço~ tınm 
'e bılha. çok ç o111aık. 

- Anlamı,, fr.n drrc· nt1 k4'Jı 
kıJ}'OrminUt? 

- Belki de. .• 
Ellerimi tutuyordu. 
- O halde m3detı1 ki antam1 . 

raca~ı emingnf%, bana eadea 
iyi ve mesut bir 9ene ıeçiımuni 

temenni edlniı. 
- Çok mesut vt bahtiyar ôlur

runuı fneallah. P'erldcci~m. 
- Siz de öyle Kmm. ben de bu

nu temenni ederim. 

Sustu. Ben bir oeY ~tıemek is. 
tiyor, fıtkat ~m edmtiyordum 
Nihayet karar \~rdim: 

- Kerim niçin be!!i ôpmüyor -
sunuı? Bir ıfı~y kard~ni -'P 
ma mi? 

Yine te~ t-tti ~·e biru mah 
eu, illve etti: 

- Her aMU defi!, in~• bir -
birini eok. eıevdili :ha!f!e ipMl}-ebf • 
lir ... 

- Hayır, ift!lnm ~vdifi kim • 
!elm öpmek ihtiyac:mı duyar. an. 
ncliğimift öHlmnndenberf beni hiç 
kim~ öpmedi. Het11 1'utii• ~ 
jcışı •• 

Gayriihtiyaı1 gözltrimdeft yaş 
!ar ~zt.1. ~ ' ' •• 

- Benim sevıili ya\ıııM .. diye 
rü ba:nnı iki bilyük tll anmmı 

a.ldı ve ıöılerlmden yavap OptU 
Sonra hiç bir :ıeY !Sylmıeden mun 

cephane ve sivil kryafetlı zabit ve 
efrat hattA. top bıle 'ônderilmek 
suret.ile büyük }'llrdımlarda bulu· 
nu~muş, birçok köy \'e kaMbalarda 
te~dlAt vilcuda getirilmiş ve bJ 
suretle kendi mmtakasınd:ıki milU 
kuvvetler diriltilml,ti. 

Anadolunun ~ harek!tına 
ba~lamım lstanbulda bilha ~ tn -
tfl z e.-k~ruharblyesini deh~ı ku~ 
ru•lımdr.m~tı. (Foıcynini Ofis) in 
kuryeleri Londra ile fngiliı bn:Jru. 
mandaıLı~ J..-ararg!.'"ıı umuml!i a -
rasında mddk dokuyorlardı. 18tan 
buldald Ermenilerden uker toph • 
ruak Ermenietana mukabil ku-. -
vetlcr gönderme~ dü~Qnen G. H. 
Q. Ermeni rü~sı ne yaptı~ m<ı
ıakerat nctl~inde buna muvaf -
fak olmak hnkAru mevcut 01.madr
~ın1 ,re eebir i!timal edi1t't bile la
tanbul Ermenileri rahatlanm bı -
raktp Erivan d~lannda ail~ ata
cak kadar cesarete sahip olmadık
larım !Öyliyerek bu tedbirden a -
ır~u bir fayda temini iniclnsı.z bu· 
lund~ kanaatini elde etmi~. 
Bunun haricinde }'llpılacak tedbir
ler: ~iyut manevralar clabflfrdl. 
IJliillzler bu manevraların envaı • 
na müracaat etmi~cr!!e de artık 
~rk orou!U tamamiyle taamıv .. 
derek J!rıurum n han.llsi halkı -
nnt yardımilt Ermeni ordu9U 
mah'f ve ttnkil edil.mi~ Te Kemi. 
ye kadar t&dp edilerek burası ta
bi! hudut içine alrmnı~ı. 

~ark ~rdusu bu cephect. tf'Jltin 
etti ti ilk ve katt mumf feri yeti ne 
tf c.esinde Ermeni ordusunun bütürı 
~ iha w mühimmatı mmt kuvvet. 
Ter eline ıeçmiş w bu mretle ra~ 
olan ArpacaJ'l hududu temin edi -
terek bu cephede bthiaf edilen 
mak!&t elde edilmittf. 

urun yüıııümt baktı. Bm bir :t!Y Bu nriyet karşısında tnailiı1er 
38ylemek istedlın. Omın ~- de Mray n kabine erktm kıdar 
nu ı:ôrünce hiç d{lfftıtmeden aklı· merak ft endi~ içindeydiler. 
ma ıetmi 16yledlm~ t~mı erk!nıharblyeıinden ko -

- Sfı dedim. Hiç de annrtliim lonel Komvel Londrada Foreyninc 
pbi tpmilyorwmU- • Ofi111 ıönderdi~ mahrem raporda 

O nman ıül~ ~,tadr. Ben 
dt beraber ıüldüm. Sonrı\ kahval· 
tı ettik. Ç.ok m~m. Kerim de 
memnun ıôrtınüyordu. O ifin Ke· 
rimin f abrtkamıdı çal ı,a.n ve iyi 
bir rn~kl Yhibi olan B3y Malik· 
tere gittik. Odadan i~ cirerl.:aı 
Bay Malik: 

- t,te ~tar ıeldi.. dMİ. 

(Dnamı nı-) 
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Di!er tanftaa m.ll}oeaer ~"8.hudl 
de, hrlste y~amakta ~lma.sJn& 

rajmea, kad.lsi.ııl pek tehlltedea 
mıü rermtıyım!u. Jllfer, ıtenate 
:wtıllvhl eaunla olu ınfinuebats 

aeydana Ctkıp HJfür kızacak olar-
Mı artJIUn Almuyadakl aile ef • 
ra& kadar_, eaua 4a hayatı tehU

b,.e ıfNMttf. Zft. • iGnlerd~ 
aut lldl tewıtfllbaa •_...,, ldll. 
aetem, aulııtellt ••lôett..t•, 
aad alıyatarlanat kaf09 eıe.. 
melerl,pnA hicll!e?eııt a-a 
sirmleti· 

lılll;voıter yahudl .ı~. blr fl(lJl 
Mı ttöit)çiler tarafnulaa evvell 

(Anadolu ordusunun ~ kuvvetli 
bir eekllde taa.uuv etml~ oldufu. 
nu} rfkrediyordu. Bit.Ahara lstan -
bulda Taymls muhabirliği yapan 
lngiliı kararı!hr umumf"i r.abita
nmdan ve Entellicens etrVis ~ne 
rlnôen Majör Pfüp G~ Pangal. 
tıdald Harbiye Mektebinde G. H. 
Q. nun halrııct \"!ılyetini General 
Hıtrffl2'tona bildirirken: 

- Anadolu orduru, Yunan or -

tehdid, tıo:ııra katlo1unab1llrdl· Bu
ıum heeabnn arayıp 80ran bulun
a blle, onun ruhu ~llr dtlnya)'I 
toktan boylamıe olaca.ktı· 

,oU. leeknltma mensub adaml ... 
m dolqbfmı, •ıılan sf.zllc• ta -
ranut n Wdp ettfğtnJ ôfrendUer· 
.A.lman~aykea, lftkmm bir 

mQddet fçin nnktqmMmı Ist.Jyeıı 

bbAt Reııate :WUlle?' oldufu hal
de, tf:m<!J artist pek tuta ihtlyat
klr davnnmt)'Wdu· Onua btı h ... 
llnde: "Bir kere olan oldu, bun
dan aoan aekadar ufrqaam boo !., 
dlya 1dr ._. Ul•ti rahi.Y..t ftl'• 

ti· 
a.ute lti.r 4eNeeye Wu ~ak
~: 

Jlaktbtea, .A.lau ,WI petla 
_.tam, yabuer aemleketteld 
.llmanlan tarassut ve kontmla 
•aur ada.ınla.n. bilha.e6a Renate
aia PaPiıteıd 1'ayatmı la.kip ~ .. zi. 

dusu karp!Inda mallQp o'..aak 
mevkide de~ldirl 

Demi=ti. Binbap Filip Grevı iyı 
ıörtı~Q ve İngiliz ordusunun as -
kert diplomatlanndan biriydi. Ha· 
rfnııtona bu kadar katiyetle vuiye 
ti ifade etmesi, hakikati her1cesterı 
. :yade bildiğinden ileri seliyordu 
Ir.giliı bin ,ıa arapcn. türkçe \'e 

farnsm:ayı ~ bilirdi. Mcmle.1<ette 
muhtelif 'halk Btruf.an ile ve §U!'L 

da burada buan bir seyyah. baıan 
bir yolcu ılbi hemen herkers1e te -
mas ediyordu. 

Memleketin ruht h!leti, hal • 
km temayülltını n bilhassa itiJAı 
a~erlerine kaJ1t beslenen kin ve 
pyzı çok iyi anlamıştı. o. halkın 
ldaresjne ait alınması t!znngelen 
tedbirleri, ıdya bu memleketin a. 
damı olan ::>amat Feritten daha 
iyi vt daha makul bir tarzda dü~O· 
nQyordu. Hatt! bu hususta verdif' 
raporlardan birisi de Ferit Pasa · 
nın bilmem kaçma sadaretinde is. 
tifamıa takaddüm etmi~i. 

Harlngtonun yaveri Ferit Pa,aya 
Mojor P'.Grewin tavsiye ve dü -
~nceler:tndcn bahsedince, Dama1 

Pa~: 
- Demek bana aciz isnat edi · 

yorlar? 
Diye hemen Vahidcttine, keyfi. 

yetten bahisle ı.ımn bir mektup ya 
ıarak l~faınu Termi~i. 

Maamafih. yaver ondan akıllı 
· .areket etti mesclc>i anlayınca o • 
t.omobile atl1yarak doğru MraYc' 
gelmi,, Beryuer Te ettrtabip paşn 
lan görerek ortada bir antasmaı -
hk olduğundan bah~erck Vahi -
dettln neıdinde istifanamesinin ka· 
bul edilmeme!i fçin teşebbQste bu. 
tunmalanm rica etm~ 

Filhakika, mesele gayet basitti, 
lngilis binba~ısının vaziyeti öyle 
g&mesile bir sadraıA.mın çocuk gi
bi danlıp istifa etmesi mi, yoksa 
tcap eden çareyi aramım mı tazım· 
ıelirdl? l:te (Harinıton)un yaveri 
bilhassa bu noktayı ipret etmek 
isttmiı w halisane bir tavsf~ 
bulunmu~tu. Bittabi ona da bu ta· 
Umatı verenler \-ardrl Damat Ferit. 
siyaset ibr~inin daima tebeddül 
ve tahavvill eden istikametini gör 
müyor ve bu istikametteki eiya~ 
inceliklere akıl erdiremiyordu. O, 
bu aai, bu ldareeizliği \"e bütü.ıı 
bunT.ara eklenen muhakemesiılifı 
ile bir devlet adamı olmaktan çok 
uzaktJ. (Devamı var) 

fesi Terilmll olan adamlar • Ber
Une jurnallarmı g5ndermekte g&

eOanemlelerdl· Bu raporlar evvelA, 
Paritıteld Alınan ıe!arethanesfne 

nrilmll ve oradan da, "diplomat 
pnt&sı" l~de Borllne gônderll
mlotl· Bu suretle, raporlar, Fran
m po!Wnln muayenesinden de 
~ bulunuyordu· ' 

Fakat. t1 P'ransadan Almanya

~' kadar siden bu raporlar, ~ 
da Hltlerlıı eline değmemloU ve 
bu da, yine, Göbbele'in m&ri.teUy

il· 
Enelce de söylediğim ııoı, 

H!tıerln, Renate MUllerle ev1enm0-
9nl htt ne pahuma olursa olsuıı 
lıltJyeıı ffilbela, btı raporları alır 

atmu hasır altı •tmlt ve Hltlere 
nrmem)ftl· Bu suretle. belld, va· 
ıtfetdni 8Uilltlma1 et:m1ş oluyordu. 
J'akat her ıeydea enet kendJ &r

BOSUD.& hilllııt ettiQ1 lcia de, mem
aud11· 

9antm1a 1"e llbef, ııı olduysa. 

sıb• artlııııtl• la'i1ana olm~· Zl
,., ltattı lt.Jıehtlerill.m ta1"&89Ut •
.ı!li1ibıl 8jrftdlkleri ,Unden iti -
hann, Parl9te1d bn19tıarmm rüa
b kacmıı::ıtı· 

BALSAMlN knmleı1 - BALSAMIN rtmnnı O.lrf • BAl.8AM'IN ~rt • 
BALSAMlN p"draları - BALSAM1N rujlan • BALSAl\ltN dudak va yanak 
allıklan f9 kibar mabfeJlerln kullan dJldan n bUUln dünyaca ••m""I 

ıuhhl ıftzelUk mtısıahr.Arl ndir. 
INGİLİZ KANZUK ECZAN.U:Sl - BEYOCLU, İSTANBUI.. 

P~ para ilı o!ia tara!uıdan wu.oayaa 9dllec ~ı •n-•lo. illa ıdllen &t· 
yonlardu ~t -Yıya lıilvık~ı letanbWdald atyoa depowna malmı tesUm 
ıdtmlyecık ıl&nlann, maUaruıı q&fld&ld prtl&r1a ıauh1U9Cindık1 T.C. d· 
raat bank .. ıubl Ti amdıklan uaıt.uUı teslla edılıllecekl•rt t1&n olunu!'. 

ı - ..U,,oalar a&hfple.rl t&ratmdaa -.ndtkl&amlf oldı,atu haldi kındllert• 
nı a 7aklll ~ulundukları T.C. siraat bankuı eube vı ajan.alarma t.ullm 4MD• 
ı.cakUr. Jta ... clık1'u'ıa larlnı (Toprak mahlullert etı.a tetubul ıubea!n• 
...Um .allmlk turı T. C. lllra&t bazıkua 1.IWıbW ıu-...ın.) adıwl 7Ulla
Mk ve malıa ..ar.cuı Mr&bw teallm edıııbl tııUhap edecet't Wr markada 
.andıklar tıaerlM wrulacaktır • .4şnl mabreçta blr pha alt mllt.e&ddit AD• 
<tıklar bulunduaıı takdirde bu a.ndıklar aynı markayı )Lamll olae&gı pbl aa
hlpleri muhtelit olan ıandıklarıa blribirinı MD9i)'ell ın&r11a11 tqımamal•rr
na da dikkat ldilecekUr. 

2 - Dırunu.nda afyon olduğu beyaıılle, ıahlbl t&ratmd&n zira.at banka· 
a ıub• ve aandıklarına tullm ıdllen bu aanclıklar tahtan dellnorek ıeçiril
ınek aureWı ~apra.zlama tellentcek v. t.elln f1ri ucu maa• bazıkaallı aı&hlbl 
taratmdan mUhUrleneoekUr. 

a - Bu auretıe mUhUrlcn~ sandıklar T. C:. ziraat bankası ~be ft 

1&11dıklan tarafmdan lata.ııbul ,ubesinc ııevkedllecek ve balıkaıım tat.anbu1 
ıube81 marU'ıtUı oCiııln &!yon deposu.na twtm edllccekUr. Toallmde matm 
mevrldile mal sahibinin !aml dı htaııbuJ §UbCJlllıl bildlrllmlf olacaktır. Ban• 
dıklarm İltaılbulda ofta deposwıda tesllmlndı mUbUrlerl boEulmUf TC)'& le
li kopmuo o1'utu talcd!rde 'bu cthıt banka memuru hWlllrwıda •otterekea 
ima edilecek lıılr zabıt varakaa!lı tespit edllecekUr, 

4ı - A.tyonlann sahibi ıllndoıı 1Ubılren ?lt&nbulda katı te.!ell!lmQ yapı
lıp bedelleri khal<kuk etUrUlnceyı kadar yapılaCDJt her tUrJU ambalaj, nak• 
11yı, •ııort.a, hammallye, pul " ıı&lrı pbl murafl&r mal eahlbtne ait ataca
fl:Ddan o:ı. hiçbir masrat Mıevlyeainı mecbur tutulmıyacaktu. 

15 - Otı.tn bt.anbuldakl atyon depolUild& iptida! tuellllındı ona eb
perlerl taratmdan yapılacak hlkeml muayene ıııUccıdnde zuhur edecek maı
M· hlleU ve katıklı atyonlar oflaçe mUbayaa e4UmiyooekUr. Bu gibi afyoıl
lar, maaratı •lllbln• ait olmak tızere T. c. ıdraat bankuı ellJt• aahlbl.ııe 

tadı edllebUıcıkUr. 

t - Ofltı 9ksperlerl taratm4an yapılacak bllceml muayene flı tahlll&tı 

tfcar1ye Jl'Mratunrmda yapılacak klmyev1 tablllln verece~ nıııttceyt mal 
a&hlb1nln peoinın kabul ıttıglnl ve bu yüzden ileride ı-erek T.C. ziraat ~ 
kamıa " ..-.ırn otın karıı lıiı;blr bak n mllt&lebede ltulunmıracaımı .,. 
atyonlarm T. C. ıdraat bankamı& teallml aı:uadan ltlb&rın .n.çı katı te.el• 
ıııma YI bedellertnln tahakkuku yapılmcaya kadar SeçMelr aman -.rtmda 
atyonlara lns elacak nre ve n.Jr n&lruıede.ı dolayı toprak mahlu11er1 on.t
a.in ,.. T. C. ıdraat bankuı OUbe n ısaııdıklamna hiçbir mMtlll.ret kabul et
mlyecelf bldayıten mtl aahlblne baruta taratmdan kabul etUrllecekttr. 

7 - ltu muamelede• dolayı yapılacak her tUrlU hakiki maara.tlar mal 
N.hlblnııı att elacagı &"fbl T.C. ııılraal bankumm tahakkult edecek mal bodell 
Uzertnden alacağı yü.tdı bir nlsbetlndtkl t&hafl n taV&HUt kom~oııu d'\ 
mal aahlblne att olacak Ti T, C. ziraat banku bundan ~ka mal l!llhlbl.ııl) 
Mçbir murat T• komlşyon tıı.hmll ıtmiycıcektır. 

1-81 maynı 10~ tarihine kad:ır T, C. z.lraat bankası oube n Andıktan· 

na teıııım edlllllfo a!yonlar mladmd& ?sta.ııbulda ofis def'osuna testım ed.11· 
mt§ ad" itibar olunacaktır. (401') 

!atanbul un,.. mahlte1111ı.n •1'1· 
rtnel bulmk ........ : ... ,,.,. 

Clhus1rd• Soraıqir aokak 10%/' 
11&7tda muklJ'll IA.nabert IJapt tara· 
tadaa ~ofluada ı!Sıl'A-'ırviler 1'7 
No. tı Bllmlbey apartımaıınmm 4 
No.lı datr..tnde Aııdre Jorj aleyhine 
açılan ft ıı::i Uranın ta.bırlllne mQte-
da.lr bulU%14n dı:ıv:ıda nıQddealcyhlıı 
hallhul1 J.kAmetgdlmım meçhQllyetl· 
ae lılaaea lllaea telıHı:at lcruma ka· 

rar nrtıııırek uwlın tıblll 14tle daft 
anuballM k&Tfl mtıddltl.Dde on-q 
nrllmldlflnden lııa Mbtakl cluruım&· 
11 16-1-HO cuma ~Q saat 1' de mu· 
allAk bulunmuo elmakla mllddealeyb 
Jorjun m•kflr cCıı ve aaatto mahke
mlCle b&Jl1" bulunauı veyahut bir ve
kil eöndıtnnM1 aJC8l takdirde haklan· 
da ~p karan V'ClrltoceA"t ve yazılıp 
mahkeme dtvanhnncsl.ne asılan d&\'e· 
tlycnln kcn8plne tebliğ edllmlf AYI· 
lacatr flb olwaur. (14717) 
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Alfaya 9. 2, Gala tasaray Fener 

Altınorduya 3 - O galıp geldiler 
P'encrbahce - Galatasaray muhıe_ 

)ilinin Mısıra gitmesi YİİTÜnden le
chh!lre u~rııyan millt k.[ime maçla_ 
rına rlün tC'krar bnşlandı. 

Şı.--hrımizcle ikinci deplA5man 
rııatl:ırını y:ıpm:ık üzere gC'len lz
mirin Al!:ıy takımı Fcnerhahçe, Al
hnoruu takımı ela Galata.;arayla 
Tak'lim stadında karşılaştılar. 

Fenerbahçe - A ltay 

Günün lıirinci müsalıakası hakem 
Sanı 1 i d a r e s i n d e, Fener_ 
bahçe Altay lakımlnrı ıırasınrln oy
l'l tınr!ı. l:lu mü~ab::ıkayıı lakımlar a_ 
~ağııinki kRclrolarla çıkmışlardı: 

FE:\ERI3AIJ ÇE: 
Cihat • Faruk, Orhan_ Ömer, E. 

~at, Fikrtt • Kikiik Fikret, 1'a~ar, 
Melih, Dasrl, litbiı'. 

ALTAY: 
l brahim • Ali, Mehmet . Orhan, 

ltya.~. Mu::afltr • Tevfik, Saim, Va. 
lıap, Sa/6/ınllin, llakkı. 

Oyuna Allayın seri bir hücumi
Jebaşlandı. Bu ilk akından sonra 
rüzgarı da lehlerine alan Fenerliler 
derhal hakimiyetlerini kurdular ve 
Altay kalesini sıkı bir çcnhcr içine 
aldılar. 4 üncü dakikada Allay ka · 
lesi önün elek i lıi r karışıklıktan is • 
tifade eden Yaşar Fenerin birinci 
golünli atlı. ll.i clakia sonra da Me
lih ikinci Frner ı:ıolünü attı. t''.\ • 
tüste yeclikleri im iki .!(ol Altaylıla· 
rı şa~ırtmaclı. Onlar da mütemaıli
yen akın yapı) orl:ır. D:ıkika 7. Ve· 
habın ı:ıüul bir orfao;ına yumrukla 
tıkış y:ıp:ın C:ihnrlın iska'iından h· 
tif:ıde eden tTmir ~a~içi Altaylıla -
rın birind F:Oliinü allı. Şimdi Al _ 
laylrları da hürnmıi:ı görüyoruz. Fa 
kal kale önlerinılr miirc;c;ir olamı _ 
yerlar. Nihayet 2i inci dakikada 
P'ikret, 38 inci rl:ıkikıırlrı Kiiçük Fik 
ret, ~:! inci d:ıkik:ırla Mrlih. biraz 
~eıua yine 41elifı flört ı;:ol dahıı çı

lc:ardılar ve hirınc.i <kYre bu şekilcle 
6i • 1 1'tner lehine nctirrlendi. 

Ô.l'Una Fı.!nNlilcrin !>eri bir hü
rtJm tle h~~l:ınıiı. nıı illf akından 
~ı,nra o~ un mii!e,·azin hir rcrey::ın 
ı.!dı. tki t:ır:ır rl:ı hir hayli fınat 

GalafrrNırnr - Altıııordu 

kaçırı~'orl.ır. ı:ı ınci dakikada Kü 
çli!• Fil\rel Eelıiinin bir orla'iınclaıı 
ıslifacle eri erek Fenerin yrcl i nrı 
golünü allı. Ru <!evre rÜ7.g:irı :ır 

kalarına :ılan Alt::ı) lıl::ır da hir hayl i 
tehlikeli hikıım!:ır y:ıpıyorl:ırsa d :ı 

attıkları şütler ya Cihadın elin<lr 
kalıyor. yahut kale ılire!derine ı;ar. 
parak ı;:rri ı;:rli yor. Netice ::ılamı -
yorl::ır. Biraz sonra ~lclih şahsi bir 
Rayrelle Fenerin sekizinci goliinii 
de yaptı. 40 ınrı ılakika<la İzmirli· 
fer penallırlnn ikinci gollPr[nı yap 
tılar. Oyunun nclice~ine y:.ıkın Mt'

li h 9 ıınru Fen er golii nü de yap! ı 
ve müsrıb:ık:ı bu şeJ,ilrlc 9 _ 2 Fe. 
nerbahr;e lehine netic-rlendi. 

Alta:rın 9 - 2 m:ığlüp olmasına Fe· 
nerb3hçe mıırıvin ve hür.um haltının 
iyi oynaması kad:ır, kenc1i miirJ:ıra:ı 
hallarının rla bozuk bir oyun oy · 
nama<;ı mües~ır olmuştur. 

Gala tasaray -Altrnordu 

Günün ikinci miisah:ıkası Gal:ıtn. 
s:ıray _ Altınnrılıı lakıml:ırı :ı.rao;ın. 

ela oyn:ın<lı. Hnkem Ş:ır.i Tezr:ının 
idare elli~i hu maça t::ıkımlar ::ış::ı· 
lırrlaki ka<lrol:ırlıı çıkm ı ~l:ırdı: 

GALATASARAY: 

o.~man • Farıık, Adnan - Musa, 
Enııer, E~fak • Salim, Saltilıaddin, 
lriinrlii::, Süfryman. fliilend. 

H A B E 'R - A\şam Posta~ 26 M A. YIS p 
Rober Koleç atletizm 

bayramı 

Rober Koleçlller senelik mutad atte
tizm bayramlarmı dtin btiyük blr inti
zam içinde keneli sahalarında yaptı
lar. 100, 200 metre koşularla, yUkııek 
atlamada Karacan, (00 metrede Ma
denclclls, 800, HlOQ metrede VlAdmlr, 
uzun atlamada Kateneas, sırxkla atla
mada Yavak, dlkskte Mellkyan, ftç 
adım atlamada nkın birinci olmuş
lardlr. 

1··r.çıı1can bir görılnü~ 

Al.TrNORDU: 
Xecnli • llii.rnii, //alim • Xıırııl!ah. 
idil. Mu.~lafa - llnmdi. ,\'amık, Ua: 
/ıar, Sail, Srılim. 

Oyuna (ialatas:ırayın seri bir a 
:-ınilc başl:ındı. !\fiill'vat in rı>reyan 

eden oyıına rağmen rakip k:ıle ö _ 
nüne daha tehlikeli inişler yapan 
G:ılata~araylılıır, ,Rol çık:ıraınıyor · 
lar. ı\ltınonlulul:ır ela bugün ga) rı 
rli.iz.Rün ve tckn [k bir oyun oynu -
,·orlar. G:ıl:ıtasaraylılar daha ziya
de solcl:ın akın yapmak istiyorlar. 
Fakat müe~~ir ol:ınııyorlar. Niha -
Hl 33 iincü dakiknd:ı bir Galatasa_ 
ray hücumunda İzmir kalcciııi~inin 
eilnclen kurtulan lopu sol miidafi 
ters bir vuru~la kenrii kalesine sok. 
ıu ve ft:ılata~arııy ilk poliinii bu şe 
kilcle k:ızandı. De\'renin hundan 
sonraki kısmında netice değişme.eli 
ve birinci devre 1-0 Galatasaray le 
hine bitti. 

tKIXCt DEVRE: 

Ö<inl 
Herkes bilh~ssa çocuklar tarafından alınması gayet 

;· kolay muessir bir müstahzardır. 

ar 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Kü.çük)erde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında burıU 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen b&I 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
ı:.ıh;ıı Vrlc ilrtinin mÜ<AHl.-<ini hai:rl: Rerrı.- il~ <atılır. 

, ···~ı~···s·a·-··ı~~;·ii·i~··-ı 
idünva şaheserleriL 
:
.: 1 llu tenzila.tt.ırn i"tifıv·~ :.,;., ' 'Va. 
i kıt" gazetesinin o'-u;nıt'uhrmn j 
i \'errli~ kuponları torıhmnl{ l<i. 
, fidir. Buıılarcll"n hir a.YlıITTrıı n;ii~-: 
: tcrenl"r bu ~7:el lrit:ı .. :..l"ı yfü; 
! de 50 f'li'.!'ili7;ine :ılrrlar-
: ·····························-.................. . 

Bal~ an bisiklet 
müsabakaları : 

BUkre§ 25 - Balkan bisiklet mU· 
sabakaJarına. buglln merasimle ba>-

işletme Umum 
L.~...:.--------~----------------------------_..--e ~: 

1 Haziran 940 tarihinden itibaren (Tuzla içme) trenleri ııe!e'. ~ol 
ca.ktır. 18, 20, 22/27, 26/ 31, 28/ 33, 30 ı 35, 19, 36/U No. lı ban.liYr~ır. f'.t 
9/ 10, 13/ H, 7 No. Jı trenler içme mUna.>ebatmı teın!n edecekle 
tatsi!At için k•prü gışesile istasyonlara müracaat olunması. ....,

1 
de''a"· 1 haziran 9~0 tarihinden itibaren ve içmeler mevsiminin · ııa\S 

detlnce Haydarpaşadan saat 3 ıie hareket eden 20 No. 1ı ba.nJIYli ·ere~_.,, 
itinnereri tadil edilecek ve Hıı.yda:-p:ı.şadan saat 7,55 de hareket v Jıl P' 

mat 8,50 de muvasalat etmek üzere ;thydarpaşa - Pendik arasıllda 
yonlardan 5 dakika evvel hareket ettirilecektir. ( 4194) 

* * * 3+1lr u~ 
Muhammen bedeli (1140) lira olan (3000) kg, Transforıı:,~.sı or 

ll0.6.940) pa.zartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşa.da pr f 
ılndeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle almacaktır. t tt~ 'i' 

Bu işe girmek tstlyenlerin (85) lira (50) kuruşluk muvaJ<k!l ıcııd'r 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birllkte eksiltme gUnU saatlne 

d ~ misyona mUracaatıarı !Azım ır. al<I~ 

Bu işe alt şartnameler komlsyondan parasız olarak da~ 

land.r. Balkan milletıerlnfn m.illt marş 1 .. 
!arı çalındıktan sonra geçit resmi oksu ren 1 ere 
yapıldı. ı 

surat yarışma dört mtııetten ikişer J K p t .
11 

. d 
müsabık girdi. Birinciliği ve !kinciliği Jı akkı atran as 1 erı e 
Bulgarlar aldı. üçüncü!UlUk için ya- ~ rm Türkiye (TalU) la Romanyalı 

karşılaşacaklardır. 

58 turluk mukavemet yar~mda 
Yunanlı birinci oldu. Dlğer dereceler 
yarın yapılacak müsabakalardan son
ra anla.şılaeaktır. 

• • • 

----------------------- ~ı-ue· ~ 
Bedriye TUzün'Un iştlr O~ 

26.5.940 Pazar 

Devreye Altınordunun h ikumile 
başlandı. Bu ilk iniş G:ılal:ı1iaray ka 
le~i için tehlikeli oldu. Akabinde 
~üleyman ve Giinrlfü: birer muhak
kak gollük fırsat kaçırd ıl:ır. Niha ·
yet 16 ıncı dakikada Süleyman Ga· 
lata.~Rrayın ikinci, 4 d:ıkika sonra 
el:ı Salim üçüncii lZOllerini attılar \'C 

mü~ab:ıka bu şekilde :1-0 Galııta:sa_ 
ray lehine neticelendi. 

Ankara, Z5 (A· A·) - ~ugUn 
Bükreşte yapılacak ola.n Balkan 
bisiklet mü11abakalarmm te..f.silô.tı 
bu akşam saat 20·15 de Biikreş 
(orta dalg& 3ti4,5) rıı.d 1sundan 
türkçe olarak verilecektir. 

12.30: Program ve memleket saa~ 
ayan, 12.35: Ajans 12.50: Müzik: Se
çilmiş eserler, 11.15: .MUzik: Hallı 
tllrkillerl, Azize Tözem ve Sa.rı Re. 
cep. 18.015: Mtlzlk: Karışık program 
f Pl.) 18 . .'.50: MUzlk: Radyo caz orkes
trası, CŞet: İbrahim özgür), Soprano 

konu.,ma, 19.45: 20.00: \' .. ı>•~~~ 
Azize Tozem; .M&IUJlU 

11 
~e ~ 

20.45: Konuşma (Tarilıte dife ~tJI' 
21.00: Müzik: Okuyan: ~:ıet ~rı· 
21.35: MUzik: Kavalcı J<O~,e ,,,_.. 
21.45: MUzik: tstanbul s~ı~~ 
varı profesörlerinden .Ali~ gC' ~~' 
tından Keman resitali. 2~· ~ı )! 
ket sa.at yarı, Ve A.jB~S 23·(!0· ~·· a 
22. 45: Ajans spor servısı: r,:s.s"· 
zlk: Cazband (Pl.l z3.::a·' 
rmki program ve kap~uı:· 

------------------------------------------------------·~·~·--...;... ____________________________ ._... ______________________ ~~ 
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