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H_aziranda bitiyor. 5 Haziranda hali~· 
clılmiı darbı m e • e //er neıredilecelıtır. 

Sah 4 Haziran 1940 r·------------..:...:..:.... __ ı 
HürTiyet 'f'lt in•anların içinde o lıadar 
P~rlalı Yanmalı ki dünyada İn•anların 
~ur1 dofduklarına inanmıJan bir himH 
"'a maarn !. 

D.?tru halledenler araaında mükafat tev· 
(

11 kari/erimizin huzurunda yapılacaktıJ 
Ba,mubarriri: 

EB0ZZİY A zade VELİD M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O Lincoln 

Telr. Tasviriefkir İstanbuJ (Şerhi 3 üncü Sahlfemh:dcdir) 
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PARIS ŞEHR._l _BOMBARDIMAN EDiLDi 
45 ölü 165~- Yaralı Va~ !italya ve Hal-p 
1000 Bomba Atıldı 

.... • .. ... 

--
Alnı anlar 

1 

matbuatı İtalyanın hu Faşist 
niyetini saklamıyor 

Fransızlar Fastaki bütün 
ita/yanları tevkif eltiler, 
ita/ya taarruzunu ansızın 

~qapacakmış 

soo ""'· 

" • 

Bu harita ita/yanın bir har~e karar verditi zaman İ•tifade etmek istedigi hava hatları 
ve tıcaret yolları febekeıini göıtermektedir 

Akdcnizdc italyan hantcıhğmın kontrol tcskilfıtı hak vası tar f d T 
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TÜRK T ABABETİNDE 

Ruh Jfekimliği 
Tasviri Efkar, Türk tarihinin i~lenmcmiş mev

zuları üzerinde değerli ilim adamlarının fikirlerini 
toplarken bu i lenmemis mevzua da temas etti. Bu 
nev"i şahsına münhasır ~akaleyi alaka, zevk ve is
tüade ile okuyacağınızdan eminiz. 

Beynelmilel tıp 
aleminde, kıy -
metli eserleri ve 

Anlatan: 
Doktor 

Evliya Çelebi -
nin Scyahatna -
mesinde Edirne 
Darüşşifasında 
ruh hastalarına ~~~~~;i 01~: Fahrettin Kerim 

doktorumuzdan, musiki tedavisi 
Türklerin ruh he'kimli~i saha- tatbik edildiğini görüyoruz. Bir 
sındaki mC'saisi hakkında ne du- ~alık Avrupada, ruh hastaları 
G{.indüğünü sorduk. ışevtana karışmıştır, diyerek a-

Muhtcrcm doktor şöyle cevap teşe atılırken Türkler, onlara, 
verdı: c>n kıvmetli uzuvları h asta olan 

- Türklerin tıb tarihinde. çok bedbahtlara. azami şefkat ve iti
e k zamanlarda Uygurlar dev- na ile muamelede bulunuvor -
r nde ve muteakip devırlerde lardı. 

' Pahalılığa karşı ., 1 · 
haklı şikayetler 
Maişet maddelerini 
ihtikar içinCle teda
rik mecburiyetinden 
bir türlü kurtula-
mıyoruz herşey 

pahalı! 

J r . . .. ihtikara karsı 
ciddi tedbi~er 

Komisyon dün de 
Valinin riyasetinde 
toplanarak daha 

ciddi tedbirler 
alınmaauıa karar 

verdi 
ihtikar Komisyonu dün 

Vali ve Belediye Reisi Lut fi 
Kırdann riyasetinde Mınta
ka Ticaret Müdürlüğünde 
toplanmıştır. Komisyon ih-
tikara kartı alınan tedbirler 
etrafında görüşmüş, son gün
lerde yeniden tesbit edilen 
bazı muhtekirlerin vaziyeti
ni tetkik etmiştir. . iababetin inkışafı hususunda Edirne darü~şüasının mıma

yapm1ş oldukları hizmeti arka- risi Sttllı!art, Grenvıc. Anvcrs 
da~ım Doktor •Suheyl• in ı?aze- gıbi b r kısım buyuk Avrupa se
ter..zde intışar eden yazısında hırlerı tarafından avnen ıktıbas 
hepımiz zevkle okuduk. Bnna edılmiştir. Sultan Mehmedın sc 
ruh hekıml i?ı sahasındaki ca- !erlerinden birinde ruh hastalı
lışmaları soruvorsunuz. Bunun ğına duçar olduii:unu ve Gcnni
iKı cepheden mutalea edılmesı 
lazım ı?elir. 

«Her rün ıazetelerde ve 
gazetenizde ibtikir komis
yanlannm toplantısından, 
kararlarından, tedbirlerin -
den b.:bsediliyor. HalbUki 
biz maişet ve a;ıhhat madde
lerini ihtikar içinde tedarik 
mecburiyetinden bir türlü 
kurtulamıyoruz! Bugün al
dığımız bir arıın basma üç 
gün sonra yüzde yirmi pa
hala_şıyor. Bütün bu nazari 
mütalealar ve teıebbüslere 
rağmen bu mevsimde sade
yağın yenebilecek cinsi pe
rakende kilosu yüz kırkı 
buldu. Sebze pahahlığına, 
bir çare lazım. Meyva da 
öyle ... Yanıbatımızdaki iz. 
mit ve mülhakatı bağlarınm 
kirazının kilosunu yirmiye, 
yirmi beşe, hatta otuza yiyo
ruz..HeJe her gün motörler 
dolusu gelen ET"eğlinin meb
:zulen yeti§tirdiği ve yolladı
ğı çileği hiç sormayınız. Bu 
nefis meyva Halde on kuru
ıa sahlırsa İstanbul manav
lannda yirmi bqe, Beyoğ
lunda kırk, Beşiküqla keza
lik otuza, otuz beıe, batta 
kırka atılıyor. 

Gönüllü hastabakıcı laır•lannın faaliyete geçtifini yaz.mıştık. Re.ün kursa İftirak 
eden bayanlCJTdan bir lrısmını gö•teriyor 

ihtikar Komisyonu şehir
de fiyat yükseliıine karşı da
ha ciddi tedbirler ahıunası
na karar vcrmiıtir. Mıntaka 
iktısat Müdürlüğü teşkilatı 
her gün piyasada fiyat kon-

EV\ elti: Türklerin ruh hekırn
liğınde ilmi sahadaki hizmet -
lcri; 

trolü yapacak, Belediye lk
tısat Müdürlüğü teşkilatı da 
piyasada faaliyete devam e-

Saniyen: Türkll'rin .içtimai ta
babet ve tatbiki tababet bakı -
mından mesaileri. 

Büyük Türk hcltimi İbni Si
namn muazzam eseri olan cKıı
nunu tıb· ı tetkik ettij?imiz za
man akıl hastalıklannın esbabı 
ve tedavisi sahasında bi.ıyük 
Ti.ırk hekiminin cdk mühim bu
luşlarını J:?Cirmckteyiz. Buj!iin 
Paris Tıb fakültesinin ruh has
talıkları profesörü olan .ıLai_g
nel Lavnstinc• in ruh hastalık
ları ve hekimleri adlı eserinde 
lbni Sinanın eserlerinden tak
dir ve sitayişle bahsettiğini ı?Ö-

Bütün Mektep Kitapları Ders 
Senesine Kadar Yetiştirilecek 

dec:drtir. Bundan sonra muh
tekirler ihtikar Komisyo-
nunda uz1m ıörüşmelere 

mevzu t9'ki1 etmiyecek, der
hal Adliyeye verilecekler· 
dir. 

ODUN VE KöMOR 
FiYATLARI 

Bu ibtilcirın önüne Bele
diyemiz derhal filli bir m~ 
dahale ile geçemez mi? Hal
de bir günde satılan fiyatla
rın mutedil zamlarından faz. 
la satanlan tecziye edemez 
mi? Alakadarlardan him· 1 
met ve istirham ediyonnn. • 

A u·· Havalarm mnmasına rağ-

Hasan Ali Yücel bugün niversiteyi ;~;a~v::::.m~: 
• f d k • t •1ı I d b l k 1 dunun çekisi 325, mangal zıyare e ece ve ım ı anı.ar a u unaca kömüriinün kilosu s,5-6 1cu-

I rtlftur. Halbuki geçen sene-

rüy.oruz. yan Beyinin hekimi olan Mev- ı 

Dr. Fahret1in Kerinı 
E vvdk.i gün, istanbulda maarif Anbradan ~ehrimizc gelen Ma-j sitede meşgul olacak ve bazı li- ler bu mevsimde odunun 

işleTi üzerinde tetkikler yapmak arif Vclr.ili Hasan Ali Yücd. dünjsclerin imtihanlarında bulunacalc- çekisi 225• mangal kömürü-
Sma, .1:-1~ hastahk~annd~ as- wna Sinan Şeyhi tarafından tel

Jtın, tesırını ve tatrnın edılme- kin ile tedavi edildii!inı f!Örüyo-
ve imtihanlorda bulunmak Üzere sabah öğleden evvel Vali ve Be- tır. ._.n•ü•n•k•i•lo•su-•2•,5•--3-k•u•ru.ş .. ıu_. -• 

miş cinsi aliikanın ruhun derin- ruz ı 
- .... --- ... ~-- ..... - - - -· lediye Reisi Doktor Lütfi Kırdan - - - 11 

- ... - ,_ .. _., - -

lıkleri?de yapt~ğı sarsıntıyı gü- mu~iki tedavisine büyük ehem
zelcc mıh etmıs. ve b.u suretle miyet veriliyordu. Türk helk.m
hal~ hazırda. ~sıkanalız mekte- !erinden •$uurh nin •Tadili 
bının muessısı olan cFroyd:ıt elEmzece• adlı eserinde musıki 
~zafe ed~len ruhi tahlılin büyük Fatih Bimarhanesinde keza 
ustad Sına larafındaz:ı hem tes- tedavisi hakkında mufpssal ma
hıs :·e he.m .~~ tcdavı sahnsın~a liımat vardır. Hastalar. mal!-

Z h • l • s •• t ziyaret etmi~. oradan aynldıktan R A B e ~ 
e l r l U sonra İstanbul Maarif Müdürlüğü- ecı lr aza 

• • • ne gitmiştir. V:c'kil, Mnarif Mü· • • • 
dürlüğünde lstanbul mektepleri-

Dün Sirkecide 19 kadın ve çotuk 
nin imtihan vaziyctlerile me~gul ı 
olmuş, bu iş üzerinde alakadar
lardan izahat almıştır. 

tatb~k ~.ıldll!l anlaşılmıştı~. Sı- muml::ır ve mütchevylcler- için ,. r ı ı· L,I er,- su·· iten 
z bır muşa~~.e anl::ıtayım. avrı avn, herkesin halin mu- '!f 'I 

Curcan hukumdarı •Kabus• vafık ruhuna uynun sazlar "a- · · · '--
b . h tas · · v l s· · "' ' " Dün Sırkec.ıde Demırıuı.pı ve un ır as ı ıcın çagırı 811 ı- lındı,ğı ,.e hastaların zamanla . ' 

na ı!avet ı;izel vüzhi ve müte- b ted .1 . d . .1 t."k cıvnrında oturnn 19 kadın ve ço
na'sip azalı bir ~cncin zamanla l u. k avdı cdr.1sayeskt ıdı . e ıHyı etş •1 

- cuk siıtten zehirlenmiş: muhtelif 
erı ay e ı me · c ır. a ta o ı ld ı ı ı z:ıvıfladığını ve saçının, saka1ı- b ik. l . hastahane ere ka ırı mış arc ır. 

zaman u mus ı mese esı e- 8 1 ·· ·· s· k ·d N··b h 
nın uzadı~ı:ıı, ~ejmürde bır hal hcmmivetii münakaşaları mu - un ;ır, su;ud, ı4r ect e do et a· 
nldığmı gormuş muaveneye . 1 t b"' d 1 d d ne caddesın e numara a a.şçı
.ba"ladıktan sonr~ nabzını tut- cıp h~ ~J1ş, · a ~ı a am ar a 1 a M• eden Ömcıden &lmışlardır. 
n:u ıdrnrını istem"ış ve "Örmüş muk ,/~ 11mızabçkakra duv,gu~t~l e- Zehirlenenler şunlardır: Sirke-, .. .. ,., . · ce Jası ar a m a mu a ea- . .. d k v d 

Bundan sonra buyuk hekım 1 ·ı . .. -1 .. ı·· M 1. cıde Durussnn e so ::ıgın n otu-. ar ı en ~uru muş ur. -ese a H "f v E M. 
Curcan havalısinı ve mahallcle Rast k f 1 .11 ı· ran anı e ve çocugu nver, ı-

• v ma ammın c c ı c ıne, k L·· 1• ·ı k s s Tini bilen bırini· ça~rtarak j'!en- A k k kk 1 1 şon ın :una, sraı ızı ara. a-. ra ma amınm sıca an ı a- b h k- .. k v f t 
cin nabzını bırakmadan bütun ra esmer renklilere Uşak ma- a at ve uçu çocugu, . a. ma, 
mahalle isimlerini birer birer ı. ' T .. kl 1·1- . Yılmaz ve Yüksel adında ıkı <;o· 

r.ammın ur ere, · uscynı .ma k ö c:I Se ·h 
~ay~~ıs •. m?avven bir mahalle kamının Araplara ilh.. uyı?un cu :· n • m ~ .ve ço • 

z iri ndiler öğleden sonra dıı, Sultunah
'nette'ld Ticaret iiscsine gitmiş, ti
:ır.et :usu h v m ~a ı · imti

~.- 'ınnlarıııda ıh~zır bulunmuş, tale-1 1 benin vaziyetile yakınd n elaka-
1 dar olmuştur. Bu arada, mektepte 

açılan resim sergisini gezmiş, bu· 
rnda teşhir edilen eserleri yakın· 
dan tetkik etmiş, profesörlerle 
mektebin ve talebenin vaziyeti 
hakkında etraflı olarak görüşmüş-
tür. v~kil, sergide, bilhassa sanat 
tarihi, kumas ve sanayi afişleri ü
zerinde durmuş, bunh:.rı takdirle 
temaşa etmiştir. 

M:ınrif Vekili, Ticaret lisesin
den ayrıldıktan sonra Devlet 1 mının zikrınde nabız daraba- ld· - · . 1 a·l . t· o cugu Kancan, benzıncı Avrıun, 
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nın a ar muşa e e etmış. rnanJı saltanatında Kayseridc sman un.ve u sc • . Matbaasına gitmiştir. Matbaada 
mahalled<:J? ev~C:i. ve v aileleri Sinopta, Sivasta, Çankırıda: çocuğu S:ımı, Tarkaya ve Rehnmı Ba:zult •Üt .. atan aıÇı dühhônı çalışmn ve.ziyeti etrafında alaka
tanıyan dı~er b~rmı çQJ.!lrtarak Kastamo!luda, Amasyada, Bur- adında kadm!ar. .. .. . . 1 . darlud::m izahat almış, yetÜ ders 
bu sefer ailelerı saydırmak su- scıda muhtelif darüşşifalar vü- Aşçı Ömerın su_tu~~en hır m.ık- lenn şehrimize Beyl:.ozun Şeref senesi kitnp ihtiyacını karşılamak 
retı~e ayni_te~beye dcv~m ey- cude l!etirildiğini J;!Örüyoruz. i- t?~ nlınnrak. taht~ ıçın_ B~ledı~e çiftli~i~<len gönderildiği tesbit c- için matb.ıanın zam;ınında faali
lemış ve gormuş kı mez1mr ma- tila devrimizden sonra bir müd Kunyahanesıne gonderı.lmış, . dılmıştır. , yete geçip ders yılı başında bütün 
hallenin muayyen bir ailesi zık- det bizde de ,gerilik basladığı mcr yakalanarak tahkıknta b:ış- Bt liye Sıhhat Müdürlüğünün mektep kitaplarını 1-ıazırlaması 
redilitken yine darabanda fark ve ruh hastalıklarının mistik lanmıştır.. . . • mürnkabt:si altında bulumı.n süt hususunda direktifler vermiştir. 
hasıl olmaktadır. Bu sefer aile- tesirler altında husule JJ?eldii!i l Beledıye R~ıs Muavını Ne tevzi mahallerinden sık sık nümu- Manr-if Vekili bugün Oniver-
~·i teşkil eden ferdlerin isimleri- kanaatinin hakim oldu~u f?Örül ~ıyor? .. nel7r alı.ımukta olduğundnn . bu ....................... : .......... .' ........... .. 
rıi de saydırmış ve muayyen bir mektedir. Bu devirde tednvi şe Bu ?usus~ ıuıhat :;)~?k. uzere şekılde bozuk 6 üt satılmasına ım- -- •• ,.. ,.. 
isimde daraban farkı tebarüz killeri ihmal edilmiş üfürük - kendisıne. muraca~t. eıt:gı.mız Be- kan yoktur. 1 itekim dünkü zehir- f s u Ta r ,. f e s ,. 
evlem~ş. Bundan sonra Sina mu- çüler yer nlmıştır. • pediye R~ıs Muavını Lu:fı şunları Jenmc hadisesindeki sütler Emin-l 
ayenenin tamam oldui!unu ilan Bilfıhare memlekete davet söyl~iştır: .. . ~ önünde kcbaoçı Ömer namı:ı~n 
ederek l!cncin falan mahallede edilen doktor Munccri yeniden clstnnbuldn satılan sut1er v1la- bir adam tarafından müsaadesız H a z 1 r 1 a n d 1 
fılan evde ikamet eden falan rıkıl hastnlarmın beki~ şef _ yetimizin civarında bulunan muh- ve kaçak olarak satılmıştır. 
aile efradından bir ~ız.a asık ol- kati altında tedavisini ortaya a- telif çiftliklerden gelmekte ve b~- Sağlık Müdürlüğü bu gibi gizli 
duğunu hükümdara arzetmiş. tıyor. Bundan sonra memleke- radn resmi müsaadesi olan bnyı· tevzi m:ıhallerini şiddetle mkip 
Vaziyet karşısında pek mahcup timizde yeniden Türkler elinde ler vasıtasile satılmaktadır. etmektedir. Resmi müsaadeli ma· 
olan gene te bu üadevi itirafatı ruh h~kimli,ğinin ilmi inkişafına Bugün şchrin:ıizdc filhalUkn bir hallere nisbet1e bu gizli mahaller 

Sarmç sularını menba 
suyu olarak satanları 
cezalandınlacaldar 

Maslakta Bir Otomobil Parçalandı, 
7 Kisi Ağır Surette Yaralan ı 

Yaralılardan ikisi hastanede 

Ahmedin idaresind("ki (İzmit 1) 
1 pl.akn1ı otomobile binerek tekrar 

içmek üzere Mecidiycköyünc git
mişlerdir. Burnda s:ıbaha kadar 
içtikten sonra, sabahleyin, tekrar 
otomobile binmi§ler, Büyükdere
yc gitmek için yola çıkmı,lardır. 
Otomobil Büyükdcrcyc giderken: 
tuğla hannanlan önünde §Oför di
rdı:siyona hfıkim olamıımış, oto-
mobil, büyük bir hızla yolun sol 
tarafındaki bir çınar ağacına çar .. 
parak pa:-çal:ınmış, şoförle bera-
ber otomobilde bulunnn altı kişi 
ağır surette yaralanmışlerdır. Bi-
raz eonrn oradan geçen bir oto
mobil p:ırÇ3lanmış otomob:lde 
kanlar içi:ıde yatan yolcuları gör
müş, jandarmaya haber vermiş-
tir. Yarnlıların bir kısmı Beyoğlu, 
bir kısmı cln Sişli Çocuk hastaha
nesine kaldınlmışlar, tahkikata 
başlanmıstır. Hepsinin yarası a
ğırdır. -·- - -·-"'- -

bayra
mı programı 

hazırlanıyor 
Dün sabah saat altıda Masl:ık- Her sene olduğu gibi bu sene 

de 1 tcmmuı:da yapılacak olan 
ta yine bir otomobil faciası ol-

Deniz bayramı için program ha
muştur. Bu kazada, 7 kişi ağır ya-

zırlamak üzere Liman Reisliğinde ile tevid evlemis. Bunun üzeri- şahit oluyoruz. tesemmüm v.~k ası olı:nu~ ve h.~: matalarını deha ucuz satmakta-
ne hÜKÜmdar büyük bir hürmet Bu defaki hamlede bizim de nun bozuk sutlerden ılen geldıgı dırlar, çünkü bozuk olan sütleri 
ve tazimle Sinayı davet etmiş hocamız olan ve tababeti ruhi- anlaşılmıştır. Zchirlenenl~ri h~s: resmi müsaadeli tevzi yerleri kat
ve iki !!enci evlendirmişler, has- yeye yeni bir veche veren en tahnnelcre sevkederek mıdelerını iyyen alm:ımaktadırlar-

ralanmıştır, otomobil de parça- b. k · k 
Belediye. yeni bir su tarifesi ır omısyon urulmuştur. Ko-

h 
lanmıştır. misyon bugün toplanacak ve 

tanın illeti de zail olmuş. son Münihte vazifesinden n~rı- yıkattık. Kebapçı Ömer yaknlanmış, süt-
Seınerkand'lı Türle hekimi lan profesör cKraepelin• in şa- Belediye teşkilatı tarnfından !erden nümune alındıktan sonra 

Nizami Aruzinin de meşhur cHe kirdi Raşid Tahsin, İstanbula derhal yapılan tahkiktıt neticesin- bozuk sütler imha edilmiş ve ken
kimlerin maharetleri• adlı ese- ı?eldiiti zaman ilmi ruh helcimJi- de mezkfil zehirlenme hadisesine disi de evra'kile birlikte Adliyeye 
rinde zikredilmekte olan bu mü itini ilk defa Gü1hanede tesis e- sebebiyet vermi~ olan bozuk süt• verilmiııtir. 
&ahede ruh h~liğinde hala diyor. Dii!er taraftan Derviş Pa
makbul olan Froyd ve Junı?'un şa Avni Bey mülki hayatta va
tinsi aliika ve tedaii efkar üzeri- zife alıyorlar Mazh~ Osman 
rıe müesses mekteplerinin Sina Mustafa Hay~llah Gülhanede

1 

ıt~~fında!1 tatbikidir ve bun~.nıDeniz hastanesinde ve Toptasın: 
J?ıbı telkın hususunda da .mu- da ilmi esaslar dahilinde çalış
him müşahedeleri vardır. Ayni [aya devam ediyorlar. 1922 se
zamanda Mnni ve Mclfınlkoli gi- esinde ·Mazhar Osman• ın ar
bi hastalıklann bir esasa bağlı kadaşlanndan altı <kişi ruh he
oldu,ğunu ve karaciğerin iyi çn- kimliği sahasında çalışmak üze
lışmamasının sinir hastalıkları re Almanyaya gidiyQruz. (Fah
ft arattıitı.~~ ı!m~. bir şekilde mü-

1 
reddin Kemn,. Şükrü Hazmı, 

lalca etti~ı gonnekteviz. Eski Ahmed Şükrü. Ihsan Şükrü, Ne- 1 

tamanda boy le oldu~u ı?ibi Os- cati Kemal, Cahit). 
rıanlı saltanatının bidayetinde, Avdetimizde Cümhuriyet hü
r.t." ıldınm devrinde ve bilahare kumeti büyilk bir calısma saha
i<.: nuniye 'kadar rı,·h+,.lif J?ad!- sı temin ediyor, 1924 de Topta
f~·h.lar z manmda ruh hekımlı- şının kapıları kapanıyor, bugün
{ mn memleketimizde inkişaf kü Bakırköv hastahanesi vücut 
c»t ı,ği mallimdur. Kraft Ebing buluyor; diğer hastahanelerdç 
namındaki ruh hel..imfnin Taba de akliye ve asabiye subeleri ih 
beti Ruhiye adlı !kltabında ve (Devamı aayJa 5, sütun 6 da) ~ 

.. = -
Sütten zehirlenen katlın ve çocuklar İıcutahaneılen 

fıktıktan sonra ••• 

azD"lamış ve etiketi Üzerinde fi- z k" T h . S · Ah t h ı ba-1 
t ı im 

. lan . e ı, a sm, amı ve me programı azır amıya 91ıyacak-ya ı yazı ı o ıyan f1fe sa ı- w 

~·md fi tl im h adında dört arkadaş Beyoglunda tır. Bayram büyük merasimle kut-
T e ya annın yazı ası u- v • ı ak ı b. · ·ı 
swunda alakadarlara icabeden evvelki gece içip eglenmı.şler ge- anac tır. ~sı ılın en Galata 
emri vennİftİ. ceyansı tanışnklan Şake ve Sofia Yolcu Salonu da 1 lemmuzd:ı a• 

H l . . d d ik. 1. d l b b r··- çılacakbr. 
azır anan su tarıfesme göre ıa- a ın a ı z;a ın a era er oo o. "-------------

cular suyun bardaiııu 20 paraya 
verecekler ve yaz mevsimine 
mahıus olmak üzere 1 O para da 
soğutma zammı ilave edebilecek
lerdi, 

Sarnıç sularını memba suyu o· 
lara.k satanlar hakkında Belediye 
bir muharririmİ2e bu c'ib'ilerin 
hakkında takibat yapılacaiım ve 
auyu muayyen fiyatından yiikseie 
.atanların cezalandınlacaimı bil
dinniftir. 

Bütün kaza ve nahiyelere kon· 
trol için emir verilmiftir. 

Ayni zamanda fiyat listesi ba
ricinde para alan ve iyi su aatb .. 
ğından ıüpbe edilen kimseler hak 
kında derhal en yakın alakadar 
makama ıikayet etmeleri halktan 
rica ediliyor. 

.. 
CJtomobil olaca çarptıktan •onra bu hale geldi •• 

ncu\ardah ~1&6- :kadar ı.aytf d\lş-- da ruf ve 
canım. sauc- ~ - .. 



- -GORUÇLER : . ~~71<ER.~ 
.. jX:;:;: .. h~;b~; Paris Bombardıman Edildi aazıLa Topu 

ı~, '(1 inci sayfamızdan devam) zerine muhtelif çapta 1000 e ya BU .. yu·. K FLANDRES "0° para , 

1Je DÜllİNIİ1'lER 

-.,___ gun 1 • • kın bomba atmışlardır. v · " 
I ~ miktarı hakkında şımdılik sıkı v k d'l l s erıılere zam meaeleainde b "" 

b·r ketumı·yet muhafaza edil • ı asa e ı en te eıonlar klırnetin takip ett·~· . . t. u"' 1 . • • r b. . l&J ııyuetın tım-

Fransız t bli". -nektedlr. Bu mıktarın oldukça Parıs, 3 (Hususi) - Fransa MEYDAN MUHA REB • aa •t ırdenbıre (On para) oldu 
Paris e 1 1 • 'rnbarık oldu~u ve irkAp işi S?· dahilinde, muhtc:lif departman ESi Eve!~ dört ~u~ değil, bet ku: 

<tkşa • 3 ,<~.A.) - 3 hazıran 'la erince rakkamın re~men ı · lar arasında telefon muhavere - ruı değil, hatta hır k11rUf ta değil 
Dürcı teblıt{ı: !an edilecdi haber verılmekte- si yasak edilmiştir Bir çok ma- Y~~z (on para!) ' 

fnıd ı~an Dunkerque'in etra - :iir. / bza ve dükkanlarla bazı hu- .;DiİnYa karmakarııık olmuı bü 
hiic~ 1 mevzilerim!ze ısrarla Dunkerque'den h~ri.ç ~ınt~ - öusi binalardan telefon kaldı • - 5 - yuk devletler .. b~birinin Loiazı: 
tırnız:a ?eva~ ctmış ve ~taa- kalarda, Ai~ne n~h:ının uzerın· rılmıştır. na sanlmıı, .. k.~çuk devletlert sa-
llıüt ş~ddetlı mukabelesı ve den olmak uzere ıkı taraftan ya Almanlar 30 fırkayı ce· Bu muharebe bitti; şimdi Dungerk müdafaası basladı. Muharebeni pır aapır buyük devletlerin kur-
karş~[°adı mukabil hücuml~ri~e pılan yalryız otomatik ateşler b .. .. l kaddeı· akıb~ti ş. u oldu: .. Ü .. ç taraftan sanJmı.ş .ol.an mütefik ordular arık ola: smahuı·l· banıw olu~ ıidiyor. Bu kanlı kan-
lı;: d asmıştır. Fransız ve In~ı- teati edilmiştir. nu a surugor ar taraf a k ld l B t FJ d ") tıklıgın aırayet dairesinin her an 
altı onanmaları düşman atesi Moselle bölgesinin garbinde, Roma, 3 (Hususi) - Alman ın çe 

1 1 er. u un an res arazısını tahliye ettiler. Geri kalan aske ~rtma~ ihtimali vart onun için ha-
Elıı nda . .Dunkerque'in müdafaa- topçu kıtnları da faaliyet ~ös- yüksek kumanda heyeti, simali lcri belki tüfeklerile gemilere bindirip k--urtardılar. r- ıl~ye·ıundilik uzak kalmıı olanlar 
dak~kınuzaheret etmiş ve her termiştir. Bunlar, sırf mahalli Fransa ve Belçikadan çektiği! - • bıle fe~kalade tedbirler almak 
cesaı a. e_n büyük kahramanlık vakayi olup, bilahare husu~e f ırkalık bir kuvveti Somme y • G J AJ• Jh s"' b• ~~cb~ıyetinde bulunuyorlar. 
dan{~tını _göstererek kuman - (?elecek vaziyet hakkında. hıç 10 fırka ile takviye edilen 30 azan. enera 1 san a ıs Çunku .ortada hayat ve memat 
ker ı~n emrettiği irkap hare- bir fikir verebilecek mahıyette cephesi üzerine nakletmiştir. - mese_lesı var. Bu mecburiyetle bi:z 
tır ını muvaffakivetle yapmış - dekildir. Yine bir intizar dev - Diğer taraftan Fransızlar dn 31 Mayıs h r k ti . 

1 

c· 1 . . de bırçok yeni masraflar yapıya-
. .. resinde bulunulmaktadır. buna mümasil hazırlıklar yap· a e e erı .~n.era . ~ord .. Corth. da lngılız 1 tadır. Dunkerque kalesini zaptet- r~z, hu masrafları karıılamak' i-

1.ı··Duşı;nan bu ııün Sen Ovold Fransanın cenubu şarkisi Ü - maktadırlar. Tahmin edildii!i - Ar_tı~ h~~eketler D??kerq~ıe h~~umetı.nın musaade~ıl~ vapura 1 ~t-k Almanlar için ehemmiyetli Çtn de yeni vergiler ihdasına ve-
llı~l~esındeki ileri kaı;akol.ları. - zerindeki Alman tayyarcl:ri. • r•c göre, General We.vaand bu k~le~ının mu?afaa mu~ıtıne gır- bınıp lngıltere_ye geçmıştır. . bır fayd~yı ·~~cip değildir. Fakat yahut ~~.vcut vergileri tezyide lü-

za karşı muvafi<ıkıyetsız hır nin akınları hakkında salahı - hat üzerinde mevzi muharebesi ~ıştır. Kalenın harp planı muC"ı· Cenupta Somme cephesınde bu kalenırı mudafaası, müttefikler zum goruyoruz. 
~~7.ii taarruzda bulunmustur. vettar mehafil tarafından, A~- tesis etme!< için uğraşmakta ve bınce etraf~aki arazi suya bastı· Müttefikle rAbbvi1~e ~hrindeki için, hususile ileride manevra H~kumet istemiye istemi e 
usınan Aisne sehri şark kıyı- man tavyar(:lerinin dün birib~- müttefikler iyice toplandıktan j rılmış ~ldugundan batak.lıkl~r ve Almanl~ra karşı taar~uzlanna de: yapmak noktasından, çok fayda- y_aptıgı bu vergi tezyidi meaere-

~rıda takviye edilmekte, Sar'ın dni müteakip, birisi sabah, dı- sonra taarruza accmek nivetini lsu ma~ı~ları A.lm.anl~rın ılen hare vam edıyorlar. Nehrın cenuptakı lıdır. sınde h~l~ın yükünü fazla arttır-
hsındaki mevzilerimizde te - {!eri aksam olmak üzere iki te- ı!iitmektedir. ketlerı.nı gccıktırmıye başladı kısmını zapta muva.Hak olmuşlar- Bugün akşam Üzeri İngiliz hıu- mamak ıçın çok dikkatli ve İnsaf-

lrıasını sıkıştırmaktadır. şeb büste bulundukları bildiri! - R'tl J. 'it - Husuınl~. zırhlı. arabaların iş gör· dır. Daha ş~rktakı cephe aksa- biye Nazın iradettiği bir nutukta lı davranıyor ve nihayet nakil va. 
\' 2 haziranı 3 hazirana bai?h - mektedir. Tayyareler Marsilya- l er ~gı erege ne za me kabılıyetlerı azaldı. l lenüz ce· mında mevzıi muharebeler ol- Flandresteki İngiliz ve Fransız '!talannın en mühimlerinden bi-
r arı ~c>~r.. ~?mbardıma~ .tavva- va hücum ~tmisler, Rh~ne .. va • man ihraç yapacak ~up taraft~ kalmış.. olan. ~azı muftur. . . k~'.vv~tl~ri bnkiyyesinin beşte nne yalnız on ~a %am yapıyor. 
e.~erımız dusman nrazısıne ve disine inmışler ve denız. uze - Cenevre. 3 (A.A.) - Gazctte Fr~nsız kıt alan bugun de rıc at· 1 Hazıran Hareketlen dorclunun bugüne kndnr lngiltcre- .. ~~ranın, eduyc kıyasen, her 
~Unakale yollarına müteaddit rinde vantn bir çark çevırer~k de Lausanne, bitaraf Berlin mu l~rıne _de~am ederek kale muhi- .. w Londraya varan,. General Corth ye nakledilmiş oldu6rıınu ve geri turlu rakam ~e kıymet nubetleri 
<ıarr~zla~. yap.mıstır... ••W Marsilyava avdet . edeı:ek, . bır ha birlerinin gönderdikleri ha _ tıne gırmıye muva_ffak oldular. ogleden .sonrıı. . Kral tar~fınd~n kal~nların da nnkledileceğini söy- tamamen altust olduğu bu 28• 

~ 'Parıs bolgesı bu gun 02leden sasırtma y~pmak ıstedıklerı ba berlere atfen Almanların ancak Bu es~ada b.azı kıtalar Almanla· ka_b~I ed~ler~k nışanla taltıf edıl- lcmıştir. Diğer taraftan lngiltere ~~nda on paranın ne manası ola
~orıra ~vcılaı ta;afmd~?. kuv. - riz bir , surette anlaşılmıştır. ı t.ir kaç hafta sonra insıiltercde ~ın elı?.e esır .düşmüştür. Dun· mıııtır .. lngıltereye çıkan l~gi_liz eahil şehirlerinde 300 binden faz- hılır? . 
~~tle ~;mave edılen mu hım bı: Bugün cenubu şı.rki üzerin - karava c;ıkmağa teşebbüs ede- kerque ın 25 kılometre cenubun- a~~crlerıle k?~uşmuş ol?n hır ~n- in insan iskanı için tertibat alın- Eskıden on para ile yüz dirhem 
:talman filosunun taarruzuna ug de bir üçüncü Alman akını kay bileceklerini vaımaktadır. Btı da Cassel. t~ra~ı?da etrafı sarıl· gılı~ gazetecısı a~k~rlerın .• ( Bı~c dığ~nı gnzeteler yazıyor. ekmek ":l~r ~e. bir öğün kamınızı 
tı:rı~tı~. Bu kafile. ~vcı tavva- dedilmiştir. Düşman ta\'~are!.e- intizar devresi içinde Alman mı' _olan hır ~ngılız fır~ası etrafı~- çok tayyare verınız. ~. ~ıkaY_etıle Somme cephesinde nehrin ce- doyura~ıl?"dm.ız. ~n .P~raya bir 
trı erımıılP hnva dcfı topları - ri hemen hemen aynen hır gun kumandanlığı Parisc vaklas - ı dakı ~emb;rı yarıp şımale çekıl· karşılaşınışl?rdır: Bugun ılk Fran- nubunda yalnız Amiens şehri ve bard~ ıyı su ıçebılırdınız, kosko
\•:zın. müda~aasile ~ar.sılasmıc: evvelki noktalara hücum etmiş i mak ve İngiltere\'~ taarruz. :t· mek •s.temışse de. ~uvaffak ola· -;ız askerlerı İngılter~ye ~ıkmıya ser köprüsü ~lmanlnrın elinde ca ~ır ııazete alabilirdiniz, Yeni
t azım zeıvıat vermıstır. Avcı ]erdir. meden evvel Fransavı maglup ~amış, ~e~e.n kamılen bu fırka b~şlamışl~~dı~: ~u?~erque de bu. kalmıştır. Dıger serköprülerin camı avlusunda kunduralannızı 
~~varelerimi_zin ekse~!si en Bütün Fransız sıazetel:ri.: ir- etmek ümidile Fransız ordula- ı~ıha edıl""!ıştı.r: Almanların ~li?e ~~n .de, ~unkıı gıbı, ır~a~ ve tah- kaffesini Müttefikler zaptederek P~~l pa'"!I P~~lata~k ~oyatabilir
b dern ırınkınelerle mucehhez kap işinden ve burada dovuşen rına karşı taarruza devam ede- :> alnız 65 l~gılız ta.nkı geçmıştır. lı:> e ışlerıne devam edılmııj ve h'l- Almanları nehrin şimaline sür. duuz: Kımbılır, ıımdı hatırımıza 
uı~nuvo'rdu. askerlerin kahramanlıi!ından si cektir. Ş_u h.a~de s~g kalan lngilizlerin di- v~ muha.r~beleri olmuştur. Bu- müşlcrdir. Abbevillc şehri henüz g~lmıyen daha neler yapabilirdi-

l'rı~tınıd!.ve kadar eelen mallı - tayişle bahsetmektedirler. 1 /ngilteredeki Franzıs rı dırı teslım olma~ isıemiyer.ek gunden ıtıbaren. Alman topç~su Alm~nların elindedir. Bu şehir. nız. •. . 
.. a .eore. 17 düsman tavvare- R h k "t 1 • son nefese kadar mucadele ettık- ıDunkerque şehrıne znrar vermıye nehrın şimalindedir. Bu tarnft Bugun ıse on paranın hayatın 

ll'l~ı~ düşürüldiii?ü tesbit edil _ ava are a 1 . askerlerı leri ve takdire layık bir fedakar- başlamıştır. Şimdi artık Jngiliz ve taarruz eden F rnnsızlnr neh~n maiıctin ve iktısadın he:banıi bi; 
1Stır. Londra. 3 (Husu::;İ) - Insıilizl Londra, 3 (A.A.) _ Bu sabah lık ve kahramanlık gösterdikleri F ranııız müstemleke askerlerine şimnline geçmişler ve bi; mikt n safhasında hakikaten (on para-

Alman teb1~ğ( hava kuvvetleri, Flandres'da 1nı?iltereve yeni Fransız kıtaatı anlaşılır .• Bu kahramanları hür- d~ .irka~ ~ırnsı gelmiştir. Kale mu. Almnn esiri almışlardlt'. Dah~ lık) kı~meti kal?'amııtır. On para 
Führe . • k- 'h 3 düşmanın muvasala hatlarını, vasıl olm..ıştur. Yoraun olduk. metle selamlıyalım. hıtı hnrıcınde cenup tarafta kal- şark taraftaki cephe kısımlarında artık hır adet, hır vahidi kıyasi ol-

<A.i\) rın pumumı . ara:ı?~. ı.. yollarını ve köprülerini miies- hırı halde Fransız askerleri mü 30 mayıs gecesi gayet yüksek- mış olan üç Framıız fırkasının ba- az miktarda topçu faaliyeti ol maktan çık1111J, hiç bir mana ve 
h . - azartes~ 2ununun . k"ld b b d t . t k t fi d . 'k k" . d b k 1 h" . - kıym t "f d t . b. aro bült . . sır ~e ı c om ar ıman e mış cadeleye devam etmek icin der 1 en uçara cenup ara ar a ~stı - ~yes.ı e u gece a e mu ıtıne muştur. t O gündr.n fazla devam e ı a e e mıyen ır neme 

Carpten em. t . k - lerdır. hal Fransava dönmek istiyor • şaf yapan Fran!\IZ tayyarelen ne- gırmıyc muvaffak oldular Somme eden Flandres meydan muhare- ı olmuıtur. 
an bunk ' ce~upk~n 'e .sar 

1 
Gece esnasında diğer daha Jar. relerde mahsur müttefik kuvvet- cephesinde Abbeville şehri civn- besinin mukadder akibeti şu ol- İ~te on paranın böyle hiçlik 

t;ı erquee arşı ,apı an b"" "'k t kk"ll Al d 1 ld w k"k · ı 3 d F 1 Y kl k 'f d ") •w• .• S arruz betaetle ilerlemektedir. uyu. e~e u er .. manva .a Portekizde umumi af er o ugun~ tet ı etmış er ve 1 .rı~ a ·ransız ar.ın ~a~tığı bir tank muştıır: Ş;ırktan, cenuptan ve o u ı ~ e ve temsı .. e.ttıgı _bır 
Ular altında kalan ve bir çok asken hedeflere hucum ~tmış . . mayıs gece~~b~mahsur ku~v.etlere huc~mu tardedılmıştır. Buna mu- garptan Almanlar tarafından sa-1 sırad~ Refi~ Say~a?,1 hu~umetı o-

~arıalJarın telfıki noktasında \'e Osnabr~ck ve Ham.m ıstas-/ . Lızbo?, 3 .. (~.A.._) - P_?r~_ek~~ erz~k ve muhımmat yetiştırıp pa- kabı! Almanların da yaptıkları rılan Miıtıefik ordular, cenuptaki na bırde~bıre b~yuk hır kıymet 
l! ~lunan arızalı arazı harekatı 1 yon ların? ı~abetler .. v~kı o.lmuş· zıı:ı: sekız yuzun:~ • yıldon:ım~ rıışutlerle atmışlardır 31 mayıs ak mukabil taarruzlar defol unmuş- Fransız asıl cephesile birleşmiye v~ mana ıfaza edıyor ve onu ver· 
le~~leştirmekteyse de tayyare _ ~ur. Rhe!na.da rnot_orız~ b~: kol r:1u~a~eb:t~!e hukumet, sıvası şamı Lille şehri civarında Fransız tur. Şarktaki diğer cephe kısım- muvnffak olamıyarnk şimale atıl- gılere. za~ hus~sunda tuttuğu yo
rnale birlikte hareket c(jen Al- ımha ~dılm"ş ve bıı .. ~?pru ha- 'e a?ı curum)er e:~ası ha~k!n· ord~sunun geri kalan son kıt'aları farında mevzii faaliyetler olmuş- mı~ ve Dıınkerque s:ıhillerindellun hır (tımsalı) olarak meydana 
rrı · n kıt.alan iyice tahkim edil- sar~ ug:at~lmı~tır. Dutun bu ~a d1 oır umumı ,af ıl~n etmıstır. teslım olmıya mecbur olmuşlar-1tur. kendilerine açık kalmış olan dör- atıyor. . • • 
?tı ış_ olan BP.rgnes şimaline gir- rekat hıcbır zıyan vermeden ıc Dunkerque dekı Fransız dır. Almanlar 26000 esir ve 200 Calais şehrinde iç kalede Müt- düncü dıl'a doğru müşkül şartlar A

51
l ,ayanı dikk~t cihet. ı~ bu 

b:~e D1Uv ~ffak olmuşlardır. Ta ed!l!11istir.. askerleri Fransaga den. fazla to~: ~irçok harp malze- tefikler müdafaa ve mukavemete ::!tında ve düşman in kahramanca on para zammın bıJe çok ihtıyat-
(;Jı nkerque'in henüz düşmanın İn~ılı~ sah~l muh~.ra.~a t.~vva- nakledildi ~es~. ve muhımmat aldıklarını devam ediyorlar. Bunlara para- döğtişe döğüşe çekilmiye mecbur la yapılmıt ~l~ ve . ~Ji 
lo nde bulunan kısmı Alman reler~ ?ı: !."f e~?kel ~.uşurmı:s·. fa soylu~~rlar. • şütle yiyec.ek ve sıhhiye malzc· ı olmuşlmdır. Bu muharebelerde tra!11va~lann. ı_kı~cı me":~. ucrel· 
?tıllları tarafınd bombardı -ı kat ıkısı ussunc donmemıstır. . Londra, 3 fA: A.) - Reutcr lngılız kıt alarmın son parçala- mesi atılmıştır. birçok ölii ve yıırnlı znviat ver- l~n yen~e bı~nc~ mevkı ucretle-
kan edilmekt d~n H ' i- Avcı tavvareleri Ostende'de aıan~~~ın s~!~hıvet.!ar ka;:nak. rı Dunkerque'in şark ve garp ta· 2 Haziran Hareketleri elikten b:ışka, 30.000 den fazla nne tatbık edılmJJ b~lun.~asıdı~. 
~ Ucuş t e ır .. arp ı;e .? - düsman bombardıman tavvarc- t~n og~~ndıgıne gor~. Fıansı7. raflarında Alman taarruzlarına 2 haziran gecesi Dunker ue esir vermişler; Lelki hemen tek- Evet,.on !>aranın b~zatıhı bakı-

tekkep 1· avyarelerınden mu J !erine hiicum etmiş ve bu tav- \ c İn~ılız kuvvetlerının Dun - şiddetle mukavemet ederek 20 •ark nd .. d [ . d ı· ~,. mil toplnrını tK ki b 1 katen hıç bır luymetı kalmamıt· k ılolar p a n··nu·· Dun ke 'd t hl' · .. d y ı a mu ıı aa e en ngı ız • . un arını, ara a a- t f k t 1• .k. • • 
erque• az ı ... u )arelerde vıını;ıınlar çıkarmış - rque en a ıvesı ışı evam kilometrelik sahil boyunca plaj k ti · k h"I b rını bır~kınıya b r k ·ı k ır, a a mese • 1 mcı mevki 

Vaın le karşı akınlarına de • t ı· dmcktediı. Fransız donanması lar üzerinde vapurlara bı"nn1ı"ye. t uvve erdıne Aal· rşı s<ık ı olyu.nbca kale ınu~h·ı· _me~ l u k la ara tramvayın üç kunlf on paralık bi-
e mi 1 d" ı . t ' f d . k" d"I aarruz e en man uvvet erı u 1 ıne gırmış er: a e mu- 1 .. • • . Atın şer ır. Narvik'de Fransız avcı tav - aı a ın an ır ap e ı en Fransız çalışan a!!kerleri müdafaa ve te N" t h . . b . hafızbrınd .. b lk" 1 et ucretıne zammedılınıı olsaydı, 

?tıuhr· an hava kuvvetleri iki 1 . 3 düşman bombardı - askerleri Fransaya muvasalat mine uğr.aşıyorlar Almanlar he; gecl~ d ık~pa~/k rını ve Falı şı· tiifekl~ ·ı ım g'.jyrısıh" c. •,ya bız o mevkiden, bilhassa kazancı çok 
SOQ t IJ:>ı bir karakol gemisi ve vare ~rı ;ar.esini vere düşürmüş etmislerdir. Buna binaen tahli- saat değişen uçak filolarile vapur m~ ı_n. e ·ı sa ı ısm~lı ve urnes s adar~:. gemı ere ınm? ~r ;el u mahdut İşçi sınıfı istifade ettiğine 
tıı-... on] luk bir yük vapurunu da 1:'.an av'i ,·e edilen kıtaat miktarını tah-, Jara binmiye çalışan Müttefiklere- şde nknıDve kgarp t~.ra 1 ı::Orıkn_ıl zapte- heanylı' •araurıs:.an .. tloy~a~he erınt eltn göre, bu zam, onlar için hafif te 
. ·•ııış a d . . . tur. · k k - k .. ld"" · ere un erquc ın ı o metre .. • .,ormuş er. nı aye a ı 1 b" .. k k"l . . . 
iki ıtıu r _ır. Bır harp sıemısı, Avcı devrivelcri Dunkerque mın etme co muş u ur. havadan bombalar, ateş yağdın· şarkına kadar sokulmuşlardır. vüz bin kişilik bir ordular grupun- o sa. _ır yu teı ı ede.bılır~ı. 
layYar hrıp ve 10 yük vapuru üzerinde faalivetlerine devam Alman taggareleri nasıl yorlar. Buna mukabil lngiliz hava i Dün ve buı::ün Alman tayya- dan 200 veya 300 bin ki,i lngil- Bızı~ °:Jemlekette ıae hımaye. 
tall1ışt e bombalarile hasara ui:! etmiştir 35 düsman tavvaresin hücum ediyor filoları ayni suretle münavebe ile releri sahilde asker yükliyen nnk- tr.re ımhillerine çıkmıştır. Teslim Y~ ~n zf~ .~ iu~taç olan İşçi 11· 

lı.lına ır. Faaliyete devam eden d bir. kısmının imha edildii!i .. ve fasılasız olarak Alman uçak- live gemilerine pike usulünde iniş- "\_, Belçika ordusu bu heııaptnn r1 1 ~· utun ~hısannın fabrika. 
"adis·l'l hııva kuvvetleri Rohone enht l ve altısının da imhası Londra, 3 (A. A.) - Bu sıun farına taarruzla onları hücumla-/ lele bombalar atarak tahribat hariçtir. Bu iş Almanlara da pek ann a, Bakırkoyde Bez Fabrika-
t'\ı~a~rıe Ve Marsilvava taar - ra~idf; Sekiz İngiliz avcı tay- vorı::ıun' ve bitkin bir hal~e.rından me~:e uğraşıyorlar. ~1- ynpnıı~lardır. Almanlar ccm·an pııhalıyn mal olmuştur. Onların sında çalı~n bir takım körpe ve 

1"o hını teşmil etmiştir. . a·· memiştir Flandre den sıelen askerler bır manlar bugun 25000 ton hacmııı- l l.ıO hin ton hncmindt- 38 vapura da insanca 200 bin varalı ve ölii zav.allı kızlar var. Bunlar günde 
l s ach' · varesı on · t ·ı· ı·ma' "'a karlarken d b ki" · · b d ki - • sekız on t ı.. Ll 

11tli:y ın iki tarafından ı - • • l 
1 

or llJ!I ız 1 ı.ı.. <'1 • • e ~ş ~a ı}'.e gemısı. a.t•.r 1 a- zarar verdiklerini iddia ediyorlar. verdikleri tahmin olunur. Bu za- ' .saa . ça."'b" an halde 
~aR· en kıtalarımız düşmanı /kı tara/da hazır an Y muntazam fasılalı ve ekserıva rını ıddıa edıyorlar. lngılız tay- Bugün kale muhiti haricinde yiat bilançosuna t O mayıştan 22 ayda. ver~ı kesıldıkten sonra on 
?tıiş} ınot hattına do~ru tardet. L d 3 (Hususi) - Cep - da yeri sarsa.n şiddetli top ses· yareleri ayrıca Kaleye doğru iler- kalmış ve çekilebilecek vaziyette mayısa kadar cereynn etmi• olan l beş lira bıle kazanamıyorlar. Yor-
..ıı erdi D on ra, ·· J • • Timi tır 1 k 1 Al ·· ·· ·· k 1 • · 1 " gunlukları kt 1 "'ah r. üşman sahada esir, hed n verilen mal'ı'.'ımata gore en. ısı 1 ş · eme te 0 an man yuruyuş o - olan son hansız kıt.alan da kale hareket er. Meuse meydan mu- ~? ur, a dıklan trıda 
?tı.ıstır~e harp malzemesi bırak-i Someme nehri boy~nca. ve bÜ· Bır t?pcu su bevanatta bulun ' !arına. zırhlı arabalarına da .. h~~ muhitine ~irerek artık F.lan.dres harebesi ~e. takip mu~~rebeleri ~=~ır, .. bu korpe kızlara hepimiz 
l'e't'an Artoıs ve Flandrc'de ce r· cenup cephesı uzerındc her mustu;.. . cumlar yapmışlıor ve bazı kopru muharebesı ve hareketlen hıtaın rsnAsıncla ıkı tarafın gırıftar ol- .. 1 g_tıll sokaklarda rastlıyoruz, 
l'f<bes· eden bü:vük imha muha- -~·n taraf mütemadiyen takvive 1.6 Jru.n tır taraft~n muhareb~ feri, topçu mevzilerini tahrip et· bulmuştur. Simdi tamamen kale dıığu zayiat dnhil değildir. us~ er~. hatları; zamanın icabı, az 
\>e ı~l'ld~ esir edilen Fransız ~ ~ t almakta ve hummalı bir ettık, hır taraftan rıcat harekctı ~işlerdir. Bugün Almanlar artık muharebesi b11şlamıştır. Almanların birçok tank ve tay- ç?. s~slii v~ temiz. Fakat bir de 
~at t ~lıı..lerin mikarı m"uvak - f 1, ~~ ~tle hazırlıklarını tamam \'aptık. Topla~ımız Al!T1a.nlara l· landres mıntakasında fazla ka· Kral Leopold"un kumanda~ın- ı yare kaybt>ttikleri şüphesizdir. yuzlerıne dıkkatli bakın, renkler 
'i~ı b rtıinlere göre 330 bin ki-

1 
aa ~~t'adırlar. korkun~. za.vıa~ ve~dırdı }~ lan kuvvetlerinin bir kısmını geri claki Belçika ordu~undan başka, fakat bunların çoğunun ankazı :e ka_~~ •oluk, yüz çizgilerinde 

~il U~nıaktadır. am • karde· Tournaı de ılerı .~aı eketl';ı ın~ çekip t.a.nı:ime ve. cenuptaki F ran- F ramıız ve lnriliz or~uları ic;inde v~ya tıı~nire 1?1uhta~. olanları ken- v: buyuk. yıpran!"8 .•l~etleri 
lnırıt ~ık etrafındaki da~lık Belçıka kıralının . . dur~urdu. Daha zn ade ta\ va. srz·lngılız cephesıne karşı kullan- muharebe eden Belçıka kıt.alan clı ellerındedır. Muttefikler ise r. ~fte ııze v~ bıze hıç bır kıy. 
l'lle h ada Alman da~ kıtala _ şinin ayağı kesıldı · remız ol~aydı •. on_ları hareketsız / nıak için hazırlamıya başlamışlar- da vardı: bunlar, müttefiklerle maatteessüf kaybettiklerini Al- met ifade etmıyen on para. bu 
lan k arp ı:ı:emiJerinden çıkarı • • - Buraya hale aetırecegımız muhakRak - dır. beraber muharebeye devam et- manlara bırakmışlardır. Holanda yavruların giinde. iki defa bilet 
taiki,/1":'~ler düşmanın büvük Roma, 3 (Husus~~ Flandres tı.B. l . k . kl" b k 29 ve 30 mayıs tarihlerinde in. mişler ve onlar da kaleye çekil- ve Belçikada Almanların ellerine r~raaın:. zammedılseydi, emin o-
sıal"J:>l et_ıne raimıen müd~faa _gelen haberlere _gore tchli - . ~~ e~ce as erın na. ~~~ e giliz askerlerinin mühim bir kıs· mişlerdir. geçenler ayrıdır. . ımt ı ayı!' nihayetinde mana 
l~. erıne devam etmektedir _ cephesinde ?arbeder~en mı; ve l~dı.e~ bırd sır~day_dı, bı.cımızdde~ mı vapurlara bindirilerek İngilıe· Almanlar, kale muhitine karşı / .Şimdi Ne Olacak? ıfa~~-k~en hır yük olabilirdi. 
~o keli bir şekılde yara an olan vırmı ka ar lm::.e ır san a re sahillerine sevkolunmuştur. 3 ı yt-rleştirdikleri uzun menzilli top- Her iki t:ırnf yaralarını sara- u umet bu cihetleri düıüne-

~elti tveı:in $İmalinde Vadsoe- hastahaneye kaldıv~~!u\arde- buldular ~e dacıldılar. Ans;zı~ mayıstan itibaren lngiliz askerle- farla şehre ateş etmektedirler. cak: noksanlarını tamamlıyacak· b~~ )on paranın zammında bile 
lptas_y Verici telsiz istasyonu ile Belçika kralı Leo~o ,.un bir ba- pike bom ar /man b ta~y:re erı rile beraber Fransız askerlerinin Dıınkerque etrafında 15 Alman yorgun kıt'aları yeniden tertip v~ d of. e ~htiyatlı davrandığından 
ııtıdu~rıa ait makinelerin bu _ şi Comte .de Flan. re_ınd kesil- san_dalın etra ına om ? ar ~.t- de irkabına başlanmıştır. Dun- fırka~ı bırakılarak mütebaki Al- tanzim edecek: ondan sonra yeni 

0 
Y1 c:ıdden fayanı tebriktir. 

in ed~U bina bom balarla tah - ca,ğı amelıyat netıcesın c maı?~ başl~d;lar ~e mlıtralvoz kerque" in 15 kilometre şarkınd3- man kuvveılrrinin cenup tarnfln- 1 ve ciddi hareketlere başlıyacak- V aktıle methur iktıaatçı dokto-
tııırı ılrcı~stir. Lofoten fiyordu- miştir. d'ld ateşıne tut.u_ ar. A r:°:r° :r ~an: ki Nicupart şehri ve Yser knnalı 1 ra aevkedildiği tahmin olunmak· ( Devamı Hyfa 5, ıütun 5 te) rumuz C:el.al .M~htar, (On para-
·C:Jlıi~arbınde bir düsman vük Paris Bombardman e ı dalı ~~!1~~~~~;1~~:zi~ ,.e

0 ,~a- ve !O.kilometre kadar garbindeki l ~~in ~adrı.nı bılmıyen Osmanlı de-
J:ı,,., hatırılmıstır .) Par"ıs bu rı:avı k . kt-

1 
.
1 

t r! Cravlınes" den geçen Aa deresi gı dır) dıye ortaya bir düstur at-
ır 'l1.ar • p . 3 (HUSUSi - t dok"t"e p!'O)e 0r erı e a eş 1 ;••1111,.ıuuııııııııuıııııı•nıınuı ıı•wwuM ... 1uttı11ı tt11ı- m t ş• d" 
!!it!C(! z ı Pazaresine ba_ğhyan arıs, .. . ece ve har '. . k . . . d boyunca ve keza Dunkerqur- şeh· - ~ •f 

1
• ım ı İfte on paranın kad-ııııın arfında dü~man Alman gün saat 14 ubbı~a7lk~ defa ola- \•erddıller. Jl3ılr a_c. sadnı,·kc lıd<'ın e rınin 1 O kilometre cenubundan %Vecizelerin şerhi~ rini bilen bir hükumet, idarei u· 

lllnd ~arbinde ve cenubu fi.ar- bin başından crı ı ; . tarafın san a la ev ~r ı~m ek ~ lı v~ geçen Yser kanalı boyunda iki ta- """"'""""""'"'""'""''"'"""""'"'"'"'""'"""'~ , mur ediyor . 
. cır61 \gayri askerf hedefler; rak Alman ~ayya~e e~~ilmistir. za.\'al~ı. ar:;;r \~~ıt~~arı u~o~t1::.a raf a~nsında muharebeler şiddet- Hürriget ışığı insanların içinde 0 kadar l k Mu~terem ~~ktor~muz, on pa-
ır. l1 a ınlarına devam et i dan bombaıdıma k • hi lem ıc hl" . . 'J lenınış ve bu suretle artık Dun· yanmalı ki dünyada insanların hür dp~dr ak raya nıhayet boyle hır kıymet iza. 
lr. b~sarat Pek mühim ac:u= Bir çok tayyarelehrtasl.fer~i:a~ar~ Almatnlar, .. tfa ı.y~mızhı setre - kerque kalesi müdafaa muhitinde l . . . og u - fe edildiğini ıörmdcle, lıimbilir 
ar Usrcıan dün ' yeti olmıl:an ınu e ı. . den ha ta nu uz ıcın er care· muharebeler başlamıştır. arma ınannııgan bır kımse kalmasın/ ne kadar bahtiyar olacaktır! 
7: kavbetnıi tircem an 59 tay bombardıman ve tahrıp ctmış. ye başvu~uyorlarsa da hareke- Kum plajlar üzerinde vapurla- Lincoln SEUM SABiT 
ııu i hava düeflol~ Bunlardan lerdir. . . .. timiz dakıkasına kadar buna ra binmiye çalışan askerlerin an· Amerikanın Cümhurreis- ..................................... . 
aı Alnıan t rı esnasında, sıvı·1 ahaliden 45 kısı 4·lmuş, muvaffak olamamıslrdı. k t '" f ki . il . d la k l . • L 1 . barüz .. ettirir. Bu hakiknt - Bu··yu··k Millet Mecli~:ı·n .... d.e·• 
arı avyare dafi batar· . . r Hava 1 . . ca u e erı e erın e o ra >'·ırı erınocn ınco n'ın bu ali· l • 

St t tarafından dil •. ·· ı .. 165 kışı yaralanmıştı . ngılterege nakledılt!n bellerine kadar suya girip ~nndnl- zcl sozu· onun hür yaşamayı ~r J:?oze çarpmazsa, onların A 
. lltaf suru mus, d f" b t yaları ve Fraıısız av- ki 1 il 1 1 b v asanıp '"'asanmad ~ h k nkara, 3 (A. A.) - B ıur ıitir ~ da Yerde tnhrip edil- a ı a ar. . . , e ·erek çocu ar ara veya sa ara at ama ar~ ve u ı mücerred bır söz dei?il, fa- , ' ı.ı?I a - Meclisi bu.sıün doktor Mazh· !>ı 

"t et 1., Alman tayyares· ,_ cı tayyarelerı faalı~ e.te 1!. ~1 - L d a 3 (A.A.) - Yüz ka· suretle vapurlara binmelerı knbiJ. kat vaşanacak bir hakikat kındn şliphe hasıl olur. ba~k 1 w d . arın 
..•..••. ?1emiştir. ı a\ düşman tayyarelerını uza aş d· otn rn 'sark ve cenubu şarki dir. Muhnlif rüzgarl;ırda bu işin ı Lınooln hürrivet hakkı - t d• a; ıgın a :yaptı,{b toplan -

..... ı t ışlardır ar re k d .. 1 - k 1 1 savdığını gösteriyor. Doğru- nın insanlarda kcmalilc, ı a ost~: Telgraf ve Telef 
.... ................................ ırm . . .. b tle h" }nrden 48 bin "0CUfrU Gal ne ·a ar guç o acagı o ayca ta I· su da btı•lur. 1"11san bu tabı"ı· Umum ..... d"" l" w on (\.lly l Parıs halkı bu munase e fe ır " İ ... . '"" · d'I' ' tam yaşanan bir hakiknt Ow . mu ur ugünün 1939 

C)t •er de pasif b"' .. k ıj· cesaret ve soi?ukkan· eyaletine ve orta ngıltere eYa- mın e. ~ ır. hakkını kullanmaz ve ya - }arak görü -1 b 1ı yılı hesabı katisinc ait m maz~ 
~a • ttııına b~"::rübelerf uvu .. ır rmi ve bir çok kim· Jetlerine götürmüştür. Bu. C'\": Jngılız ordu.;u~u.n eld.e kalmıo samazsa bu tabii hakkın da nmesı e u hakkı hatayı tasvip etmiştir 
~r·'s.erj 3 <H si .. Jılık goste ~t ld klan kah velce Londradan cenubu s:ırkı olan kısmının muhım mıktarı ar-ı hiçbir manası kalmaz. İn - i~k5ra cesaret edecek bir Meclis, ruznamesınde m·· 
~ ltnıZde h usu ) - Bu_gun seler, oturma ~ o ~ rdnn çık sahillerindeki şehir!erf' ı?ötüri.ıl tık gemılere bindirılmiş olduğun- kıınse kalmıyaca,ğını söylü - k a· , uza .. 
tg, l iki hası"f.akva taarruzu~_a, \'el:rdednh:'el .. resmor!o~rma emı'şle ·- mu··s olan çocukların ikinci tah- dan 31 mayıs akşamı ( 1 ha:mnn sanlar yaşadığı, hissetti.in yor. Bunun doğru oldu<Yu - ~re de w ılccek başka bir m:.dd., 

• ~a 
1
:_ orunma tecru- maga a ı uzu " ·) ı · ı· d k d hakikatlerle ınsanlığını te - nu k b 1 " 

0 
ma ı_gı kin çarşamba ·· ·i Pıurııştır. dir. Alman tayyarelri Faris Ü • liyesidir. gccesı ngı ız or usu uman anı ı a u etmek Iazımeelir. toplanmak üzere ictimaa ~~11 

yet vermiştir. 
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ikinci ravuntta sert bir 
percutle galip geldim 

BiR FAk. 
iZiM J.j 1 KAvı;s~ 

MEMLEKETTE 
Tasviri -Ef ka-~ 

Edirnenin Örnek Köyü 

Pehlivanköy 

lcizrede bir katır 
yüzün~en cinayet oldu 

Alman yanı 
cevabı 

Birinci Kısım - Cihan Harbi 
İkinci Fasıl - Cihan Harbinin zuhuru 

ve seferberlik ilanı 

- 34 -

Behireyle sofrada bulustukca zımdı. Onları bulaşık hastalıklı taları sabırsızlıkla bekliyordu. yenemedi;:!i bu mübaadet ve bü dılemcz dererede derin b!1' ~ 
J(enç kızın haline dikkat ede c- hatta alelfıdc zayıf bünyeli ve Bu çetin ve çapraşık meselenin nidet hL~sirtin saikasile de kız- katle öptü, öperken sankı b 
de, onun için için bir hastalıi!a ~ıh}ıati şüpheli bir mürebbi.ve- hallini başka zamana bırakarak farına karşı daima ciddi du - tün babalık sev_gisi çocuf!ll" 
müptela bulundu~u şüphesine ye tevdi edemezdi. Şu halde is- hastaları kabule karar verdi. rur, onlara fazln yüz vrmezdi. yürcgıne, ruhuna ilka ctt11' 
düştü. Bu çok nuzik bir mese- ter istemez Behirc.vi çocuklar- Zili çnlmak için bir il:ı adım at S::ıcidc de işte bnbas1 tarafın - istiyordu ve: ~ 
leydi. Böyle bir ihtimali _genç dan uzaklaştırmak ltızımdı. İş- tı, bu sııada kilitli olan Qda ka- dan böyle sevi1ip oksanma_ğa - Sen ne sevimli yavru 
kızın yüzüne karşı söyliyemez- te son _günlerde doktorun baş- ı;ısına küciık bir cUn hafif ha- alışmndı~ı için onun yanında Sacide dedi. 

Edebi Tefrika No. 34 di. Fakat böyle hastalıklı bir lıca düşüncesi bu, olmuştu. Fıt- fif vurduP,u işıtildi. daimn muhteriz durur ve za - Çocuk, bu hiç _görmedi~!. 
P enç kızın belki son znmanlarda • .. rı,b· . d b"" b"" .. b k km da gece gündüz çocukları - rate~ çok insanivetlı v_c şe_f - Doktor kapıvı açınca karşısı- vallı yn\ rucuk çok defa, ma - nlışmadıfu iltifat karşısındtı ~ 
:zaruret yüzünden birn:i h 1 -J mu:e l}~ e .... us ut~n . aş a nın yanında bulunduramıyaca- katlı olan, en tanımadıgı kım- na küçük Sacide çıktı. Mini~i- sum ,gözlcrile babasına yalva- dini şaş~rmıştı. acaba bird /1' 

1 • • . ırpa an şckılde bır duşunce, hır ıztırap öı da muhakkaktı Diı!er taraf- "eleri aciz ve ihtiyaç ic;indc gö- ni vavru, kahYe fincanını. du - rır (fibı bakarak ondan ı"ltı"f,"t bı"re mazhar oldu<ru bu şe 
mı, o acagını ve §ımdı rahatı bu- Vl!silesi olmana ba 1 t K "' ·. ~ ·· ' "' .. ,... 
iuncn sıhhatinin de, renginin de I h r d,.. teş ab~ış 1

: d ı- tan zaruret ve ihtıyacı her ha- runce onların yardımına koşgn •ürmck ko. kusilc, iki elile be- bPklC'rdi. Onun için şimdı de eseri, bir hakikat miydi, ~ 
düzeleceğini d"" .. d"" F k t . zın a ın en, r ıyesın en linden anlaşılan bu zavallı kızı ve yardım ederken de hesap - ceriksiz beceriksiz tutmuş, ha- fincanı ııetirmek bahanesile ba sa bir hiilva mıydı, acaba c • 

d "k" h f uşun ~:.. h lda 
1

8şte memnundu. Hatta ılk _günleri, da sıi'!ındı~ı bu ~vden çıkar - sız surette comc>rt davranan bu basına uzatıyor ve ko;ka korka basının kapısını çaldı;,.ı her va- babasını öpmeli miydi? Za'' ara an ı ı n ta geçtıgı n e e- h t ki t b" t A "' ::..ı h " . hh . .. nı aye CO,ÇU arını er ıye e - mak, onu adeta açlığa mahkum adam, şimdi kibar düşkünü o - da yüzüne bakarak diyordu, kit ayni ihtiraz ve korkunun yavrunun küçücük yüreµ• 

1 1rvenın sı ~ti ~u~el~mek.·du~~~n me~c layık bir Türk kızı b~l etmek olurdu. Doktor hastaha- l..ın bu yersiz, yurtsuz, zavallı ki: tesiri altındaydı. Fakat bol kir- bövle birıbirine zıt his ve a! 
k~gu ge~b~. ~-?~. e ursun, .ı 11

: du$CUndan dolayı hem sevinmıs., n de :Melahatle konuşurken ıki kızı nasıl sokak ortasında bıra- - Baba, kahveniz soğudu, si- pikli, büvük ve koyu mavi ~öz- ıa~n tesiri altında kalaral; 
ıs ~-e"!1 u~ utun solmuş, şımdı hem de iftihar hissi duymuş, kız kardı> ·n ailC'vi vaziyetlerini kabilirdi? zc- onu ,getirdim. !erile bakısında o kadar masum basma hem istifhamkar, )1 

ele okau~~cgc bnal~mııtı. Odas;- hatta kendi kendine: cŞimdiyel ö2ıenmişti. Behircyi ahlakı, a - Bir taraftan körpe yavruları- Doktor haddizatinde çocuk se luk, o kadaı ,gü1ellik, o kadar de istimdatkar nazarlarla ~9 
na g~ldı~mdcn?er: yaslandıgı .kadar frenk kadınlnrile beyhu - ıL t ı bı\ c:.i, kibarlığı itıbarile nın sıhhati ve havatı düşünce- ver ve kendi çocuklarını tabii mukavemetsiz cazibe vardı, ki yor, adeta babasının bu ntıf 
koltugunda eskı aıle hatıraları- de uğra~ışım, işte bunların hakik ... t n çok takdir ediyordu. :si, di,iter t.1raftan fakir bir kı- her çocuktan ziyade severdi. doktor ,gavri ihtivari bütün iğ- na nasıl mukabel~ etmek Jb~ 
nı, ba.~asını, ~nun daim~ ciddi hepsine faik bir Türk kızı bul- ve bır z dur~un haline ral!men :zın istikbali endişesi doktoru Fakat z<>vcesinin kendisinde bı birar hislerini, bütün ciddi dur ~leceğini yine babasındn?l 
her ,gorene hurmet telkın eden d..ım. Çocuklarımı gönlüm ra - çocukl rı içın bundan ivi mü - adeta bir kıskacın iki ağzı a - rakmış olduf!u fena hatıraları- mak kar~rlarını unuttu, çocu - renmek istiyordu. ·rt 
halini bir sinema şeridi .E!ibi pişi h .. t ularak bu kıze emanet ede- r..:bbiye bulunJmıyacn,ğına da I rasına sıltı mış ı?ıbi, tazvık et - nın tesirile, bilhassa kız çocuk- ,itun elinden fincanı alıp masa- Bu sırada dışarıdan Be:tıı 
l .ıyalindcn geçirdikten sonra! bilirim» · 0 düsünmüştü. F'n - kanaat "tirmişti. Fakat dokto- n-ı ·... üzmLğe başlamıştı. l.ırına kıırsı da, içinde kendisi- ya bıraktı '" yavruyu iki kol- nin tıtsi işitildi.: 
~ımdi ırö.=ür.ün ·; üne Behire kat doktorun bu memnuniyeti rn, ahlfık ·ı ve terbiyeleri ka-1 .azvikin tcc:irile doktor, nin de tarü edemiyeceği bir u- !arından tutuıı kaldırrh, pc~bc 
geldi. Doktor icin bu defaki ı cok surmeaı. Yemek vakitleri dar çocukl.ırının sıhhati de ıtı- , .. mda.ıı kalktı, ;.-uide has zaklaşma hissi vardı. Bir türlü pembe yanaklarından t:u if e -

• l do.r ZR)'lt uu da bir ttuuıc:ı. ..... -
eı· ne ta. . i ve sevııeıı . .,.- ''!.' ----- n1ro. :.o.u· 
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Italyanın Akdenizdeki vaziyeti .'Jf!.'!;!i;!! .. !l!!!.!!.! İtalya ve Harp ~ .. ~~!" .... ~~.~~~~ ... ~ ITarihi Tefr:._ika No: s2 

1 ki Almanlar (1 inci sayfamızdan devam) Büyük Flandres t~ 
ve hazır 1 arı Şimdi ltaı9ada müdafaa tertibatı Meydan - - • -
------ Ne Muharebesi 

'(1 İnci sayfamızdan devam) Bütün bu m~~atkalardakı - bütün otobüslerde ve sokaklar ' • l ,,,I! ,. AR/ l 
dıri!mış olan 2enis bir sebeke talyan kontroıu tam olmakı: (Ba1malcaleclen JetJam) da koyu mavi renkte ve ısık 3 üncü •alaileJen Jevam r.vrcn 

1 
Vr J;. H 

icabında bu memlekette hiçbk beraber Korsikaya, Tunusa.~ tM Müttefik kuvvetlerden la.kal iki sızdırmıvan ampuller yakılma- . - • ~(;.h.&t!J ============== 
znukav t .. .din k 1 k kedonyaya ve Korfuya mu e - yW: bin fnci1iz inaiJtereye ceçmi- ita başlanmıştır. !ardır. Ba§ka bır devlet harbe ka- p 
sızın ~e ~rr:ılı ~ apı bm~.: veccih İtalyan taarruz~arı an - ye muvaffak olmUJ ve liman iae, italga ne zaman harbe rı§mndıiı takdirde l 5 hazirandan efrO kızıyor • • J • 
Yet e e ~çırı mesıne 1 se ek ı cak ikinci derecede bır ehem- havadan yapılan müthif tayyare • evvel ciddi bir te§cbbüı ümit e- t Sllllr enıyor 
ta..vdıverece tarzda ça ışma. - miyet arzedebi~irler. hücwnlarna , rağmen el'an teslim girecek ? dilmez. M_evzii muharebeler. top- k •• f •• d• t 

itaİ anı . f _ Buna mukabıl _garpte .Fr~nsa olm.amııtır. Vakıa bu iki yüz bin Roma, a (A.A.) _ Hayas: çu ateşlen, ufaktefek baskınlar, U Ur e ıyordu 
aliyetyl . r: Arnavutluh~takt~ haak ile İn~iltere, ve şark~~ ln~ılte- lngiliz askerinin kw1ulmaaı bil- «Resto del Caılino• ~azetesi yakın sahillerden lngiltereye karşı •• 

erınm esas ma ıye ı 1 .. t k · ı Suvcrşı el- al kl ı ·· ül" 1 h"" ·- -kında b" f"k" d" k b _ re Cebe ut arı ı e · hassa Fransızlara çok pah ıya şöyle yazıyor: uça ara, paraşutç ere. ucum . . 
&unda ır d· ır e ınme usu !erinde bulundw·mııkta~ırl.ar. malolmuı ve Fransız askeri bir- İtalyanın harbe J?irisi pek ya botlarile akınlar, tacizler yapıla- Bır yaz gecesı Petro odasında bir suikast, bir hiyan t bir sinsi-
'POrlan m~·/1r ~umpa~yanı~.[~ Boğazlar i~ 'Karadenız ıle 1- çok telefat vermek, bir hayli de kın olmakla beraber 4' haziran bilir. Evvelce de yazdığımız veç- o~.uruyordu. Yanında Şeremetyef, lik hekliyebilirim e • 
lnalUmat ~;r ere~e e kt1d1ir

1 
talya arasındaki muvasala yo- esir bırakmak saretile tngilizleT i- da vukua J?elmiyeC€ktir Fran- hile Britanya Adasına ehemmi- Şolman, Jansen ve Menç.ikof var- Bıa M ·:k f 

ler Bu ı ı ılva ey eme el937- lunu kesmektedirler. Esas ola - çin hattı ric'at temin eylemi~ler- ı "'ız basını İtalyanın "u.-·ru··mek yetli bir nskeri kuvvet ihrncı ve dı. Hepsi muhtelif mevzular üze- ben-den bvok enRçı o • senden ve 
· ı·apor ara nazaran · b-t·· tak iye im . ~ • ' j . . 1 1 . . · d k b " aş a usyayı anlıya 

senesind 300 b. kil t elik rak Italyanın u un .v. dir. Bu suretle Almanlann elın- üzere oldu,iiunu nihayet anla - ngilterenın zaptı A man ar ıçın rı_n e. o_nuşuyor, ıraz meyva, yoktur. n 
bir k.e · r~n 1 ome/ ler kanlarını Almanya !arıkıle ~e- den kurtulabilmi§ olan iki yüz bin mıştır Bu nokta üzerinde tn _ bahu mevzuu bile olamaz.. Nor- bıraz ıçkı de bu konuşmalara ba-ı Ş . .. 
neti:e~i~:J: ~2~~ ~:fcuset:ın _ mi:ı ederek metkezı _:\kdenı~: İngİli% askerine yüz bin kadar da mamiİe mutabıkız. Fakat. mu- veç hareketleri burada tatbik edi- zan t~m.p~ tu~~yo_rdu·.:· Havadis- _:remetıyef guler~k- atılmı§tı: 
lltıştır ki bu vazi ete öre yol- dogru uz.ıtmak~a ol!1UJ!U man - Fransız askeri ilave edersek, Al- hasnmatın bu salı 1!iinü başlı - lemez. w ler ~ı~v~yı _d;gı~dı. T~rkler, zan- . Nasıl .Petro ... Jkinızden baş-
c:u başın ti yl : 100 ki- ayı devam cttırme~e çalışaca manların Şimali Fransa$ve Belçi- vaenib hakkında Pariste ne;re- 10 mayıst.ı tnarruz başla.dıı::ı nedıldıgı gıbı bırdenbıre Balkan-kamı"> .. \a ben, ya Jnnsen, ya 
lomNred a vasa b" ~ ar:safe isa - ,ğ'ını kabul etmek lazımdır.. 1 kadaki Müttefik kuvvetlerini, a- dilen haberi tekzip edebiliriz. z.aman 20 gün içinde Belçikanın !ardan utılamamışlar .. adım adım !-af~r, hattu. Şolman, ve senin en 
bet eyl en k~z d" 

11 ::I'aıbuki şe _ Bu v~ziyet ~ars~sın~a _ lt~ - rada ansızın yapılan korkunç bir Düsmanlanmız, kat'i müd~hn _ zapt ve j .. 3nlini muhtemel gör- mukavcmçt ederek Tuna boyla- ıyı ostun Sımon Summer ... 
bekenineme : .ır. iki merhalesi vanın gıtlı V~ ~şikar. butun ?- hiyancte de rağmen, kat'a imha lenin tarihini ke f ve tahmin müştük. Hadiseler, mayıs nihaye- rını kana boyamışlardı ... Polonya O sırada bir atlının nal sesleri 
G:tasındak~n ı:ı~ 100 kilomet- va faııliyetlc>rını tetkık etmemız edememiş olduklannı gÖrmÜ§ o- edc>mezlc>r tinde Belçikanın kumilen Atman Kralı Jan Sobyeski ölmü!lti.ı. A- duyuldu .. Şeremc:-tiyd biraz dur-
re olduğ l ;;ıesa.e bütün volcu- ic~p eder. . . - luruz. Bundan çıkan netice ise s· R .. L , ~ İşgali altına girdiğini ve bundan vustur}a Kralı Leopold acizdi. du ... l lcpsi kulak verdiler ... Bu 
ların he;nb ankı~! mesafeye se-1 lspanva dahıli harb~nde ~u: ~udur: Almanlar bidnyet~e, ter- ır. ersı oren İn ont başka Frnn~dnn dn mühimce bir Kazakların reisi iki yi.ızlü bir si. rneh.tnplı, b.u güzel yaz gece!!inde, 
Yahat t · u ld.ıklarına veya - k(ımctçıle.re tay~·~n .. ' ~. ma ze tip ettikleri baskın ve kullandık- Cıgano ile mülakatı kısmın ve kömür madenlerini ha- ya :tie ba:ı:tın müttefiklrri müşkül snatın ço~ ılerlediği bir sırada bu 
hut ta ~a~~r~lcrin mecburi ve me vereb~l:cek ık~ ~uvu~:,~~ ları _çok faik.silah adedi say~sinde Londrn, 3 (A. A.) Reuter v! a:.azinin. ~üşml\n eline geçtiği- vazıyete sokuyordu. Ve.ned!k'le n?I ses!erınin manası n~.~l~bilir
resmi istasyonlar arasında. b~.dan ~ırı ~os~.al .~t. •e di _ hnkıkatcn .hır yJ~ınm harbı >:ap- ajansının diplomatik muharriri nı gosterm0ı tır. .. . . Mora da, f?almnçya sa~ıllerınde dı~ ·· Bırnz <lu~dul~r··; Koy~n 50• 

llıemlekE'tC' dağılmış bir vaziyet ~uı:nhurıyctlc>:ı Bı:lıgı.' ev _ mı~lar, hır haylı muvaffakıyet yazıyor: Bu ":'k ular rnuttefıkle~ıı:ı çok çapu!la, yngmayla kendı menfa- ~~klnrın~nn hır ruz.gar gıbı uçan 
te bulunan gözcü mevkilerine j!erı de ~merıka Bırks.ı:. D .. _ kazanmışlar ve fakat aradan yir- İngilterenin Roma sefiri Sir dikkatsız, çok az bu harp ıçın ha- ntlerıne çalışıyorlardı. hkı atl.ı agaçlnrın arasından bütün 
uifradıkları~a inanmak lazım - letleriydı. Bu suretle! 

1 ı mu · mi gün geçtikten sonra iki taraf PC'rcv Lorraine haft, sonu es zırlanmış olduklarını, bilakis Al- Osmnnlı imparatorluğu bütün ızladrılc geçerek köşkün kapısı ö-
h "m deniz ticaret yo unun yanı d ·d · b. b" ' - 1 b d k · · h b .. "kl · nün c durdular p t · d R'elmektedir. 1 

•• • B - 1 d _ arasın a a ela nıs ı ır muva- nasında Kont Ciano ile bir mü- man nnn eş sene e ço ıyı a- u muttdı · ere karşı fazla olnrnk f 
1 

k · · • e ro yerm c:-n 
Bu kumpanyanın faaliyete 9e~eluttarık. ıle t ~:!al~ ar~n b~- 'Zene hasıl olmu~, evvela 12 gün- lfikat yapmışsa da bu fZÖrüsm<'- zırlanmış olduklnnnı göstermiştir. Kınmn saldıran Prens Galiçine bır kyara N~alko~a çıktı. Aşağıya 

geçmesi sa vesinde memleketin ımı surette ko~fo a tın :t -ı de Mail§ sahiline gelen Almanlar, nin neticesi hakkında henüz Bununla beraber bu harp te ge- karşı harp ediyor. hattfı muvnffak 
1 

a tı._:· obetçıl~rle yeni gelen
bir kac saat ir;;inde ele S?ecıril- l~ndurulm:ısı ı ıza e me ey müteakip 15 günde o sahilde iki hkbir haber alınamamıştır. çen Cihan Harbi şeklini nlmnkta oluyordu ... Tatarlnr self,meti yine br~ ~ınaknşa edıyorlardı .. Petro 
mesinc yarıyı:ıcak sekilde hava dı. . . •t ku r- limanı elde edememiJlerdir. De- İn,!!iliz _ İtalyan münasebet_ olduğundan akıbet, geç te olsa, Türklere bağlanmakta bulmuşlar - agır ı: 
meydanları ihdas ve iş_g::ıl edil- Bu ıkı gekçıb nl 

0 asının m: _ mek gerek İngilizler, ve bilhassa ]erinde hicbir de<Yişiklik olma- Müttefiklerin lehine tezahür ede- dı. Prens Galiçinin Prekop ber _ - Bırakınız buraya gelsinler ... 
d . kezden uza u unmasına raE? 1 ·ık b k d '" " v "- k · y 1 t k k 1 h B d k.k k · ı. .. Fransız arı as ının ver ıgı ta!!- dıPı Londrada beyan edilmek- ce tır. anız unu e rar an ı zn ınn karşı vaptı~ı iki taarruz eş a ı n sonra toz topra. 1• 

Ayni zamanda ask~ri tavya- rnen sarkta R~?0~~n ve ~us - kınlık geçtikten sopra kendilerini tedir. tecrübdcrle öğreniyoruz ki, harp kanlı ve büyük zayiatla Tiirkle· çinde iki insan bu heyetin karşı-
relerlc nezaret altında bulun - ~a?kem Leroş ussu1e ma .ıt bon bayiiden hayliye toplaml§lar, İn- İspanvaya gelince bu rnemle- ancak sulh zamanı, harpteymiş ve tatarlar tarafından defediJ . ~ sında idiler ... Petro her ikisini de 
durulması imkansız olan bazı ıkı adaların Itnlv~r.ı ~ra ~ı 1 u- giliz ve Fransız tebliğlerinde de- ketin tam bir bitaraflık muha- gibi hazırlanmakla ka7..anılır. l ti ... PrPns Caliçin sıkılmadıı Ç1:. tanıdı .•. 
Yerler de bu ticari tayyareler lunması kontrol ışını ko ay aJ- faat1a tekrarlandığı veçhi1e Müt- faza etmek arzu·unda bulun - Yoksa barış zamanı, evvelki za- riçe Sofi de utanmııdan bu - Simon Summer, Pavlof ..• 
V~~ıtasile rahatça ~etkik e~:ı:- tırmak_tayd.ı., Bundan -~~~n: tefikin askeri, .y~ni A~an usulü duihına jnanmak ::.kin bazı cid- ferlere g~venere~ ~evşeklik gös- bir zafer dive ilan etmişler, M~~ Nasıl siz bu saatte burada hal .. 
bılıyorlardı. Mesela Scutarı nın A;la Lıtt~rıa nm Roma t y harbine artık ıyıden ıyıden ahı- di sebepl~r vardır terenler. ıhmsllerının cezasını pek kovnda parlak alnvlnr tertio ed - Simon nefes nefese c ' 
şimalindeki Corrizza'nın sar- dızi - Atına - ~0?.0s hat ı u- mışlardır. Hatta bu yinni günlük . _:._ nğır zayiatla öderler: belki de rek Tiirklere hr!1ı bu h k'k• he di· · evap \ er-
kındaki Ko~fu ha valisindeki na nanistan ile ~~~uk . Asya ara- harbin, Fransızlar için, verdikleri Meıtlek mektepleri harbi yarı kaybetmiş olurlar. Ba- zimrti bir zafer dive .~ 

1

1 1 
: - • E . H . 

Zik noktalar J?ibi sında günde ıkı denız ta~yare- zayiata rağmen, çok istifadeli bir Jr l . . . . . rış :.ınmanı ne ekilirse, harpte o ahıılıımıslardı p g~s ermeg.e - 'et aşmetmeab ... Bız bu 
llA k • A.kd . d sinin sefer yapmasını tcmın .ev- ders teıkil eylediği de söylenirse mua 1m erın1 terfıh ıçın biçilir. Sade orduya kuru güven- ~irleni or ik""f .. d"etrod ızıyor, sı- gece .. bu s~ntte buradayız ... Ha-
ıner ezı enız e liyor, Knradenizden gelen .!ıc~- isabetsizlik olmaz. Şimdi Alman- ( 1 İnci sayfamızdan devam) meklc harp kazanılmaz. . YB • u re ıyor u. . yatınız tehlıkede hnşmctmcabl.. 

/t / kilidi t ef"nelerinin yolunu ı!ozlu- • . . . - D - u namussuz Prens ıle bu Petro yüks k b" ık hk h a yan re s ı. 1 d· "lerde ve lar, belin bar ıkı gun sonra un- de barem;n 12 nci derecesinden Geçen asrın ba~ındanberi, harp- fahi e Çariçeden Rusya bü .. k 1 e ır n a n attı: 
İtalya, en salUhiye.ttar ai!ız- vor.k".c ldırr:ıan ~rl~ ~~~~ianların ker,ue'.i de •!•~ak_ Man~ _den~i ilk maaşı almaları icin Maarif ler art.ık milletçe yapılmaktad.ır. rarlar görecek, mahvolac:k d~n; k d .~asıl ?)enim hayatım tehli-

lardan ve mütcaddıt defalar Onıd.ı_ ~ a ~ .~ t ş vetistiriyor- r.ahJllerınde hakuruyetlennı tcsıs j Vekfıleti yeni bir kanun pro _ Nnpolcon 1806 da Y ena zaferın- bağmvordu Artık k d" . .~ e e oyle mı. ·· 
Akdenizin kendisi için bir ha- ver ıgı mn umn ı edeceklerdir. jesi teklif edecektir den sonrn mağlup Prusynya ynl- termelı·,,·ım ···Artık en ımd~ gos- Korkl\k nazarlarla etrafına ba-

.. l d " du 1 b ki · ··· on ye 1 ya - k k · d Yat sahası oldu,ğunu soy e ı. B. 1 . b nda bu yol _ Alman ar unu yapma a, Hususi idare1er üzerinde tet nız 42.000 kişilik bir ordu bulun- şındayım nrtık ça 1 ~ b"·r· ·ınnra · ım at anyan Simon Sum-
İngiltere ile Almanya arasın- u surlet ekıea .. ı kal"tın mn Fransanın şimalinde giriştikleri kikler vapan müsteşarlar he - durmnk mecburiyetini yüklediği dünv .. ~ l"d" r ııı:dı~ı du un mer cevap verdi: 

d • . . d Fr sa dan yapı aca muna a " h b . "lk fh .. h . a ogrenme ı ır.. ıyor u . 
. a -..:akı hır r;;aroısma a ~n d"l s· sefinelerirı zaptı ve mu are enm ı sa asım şup e- veti 1940 bütcesirc veni in«ıat znman Prusya generalı Scharn- M .. h d' J Ç k" - Evet hnşmetmeab ... Yüz-
ıle Italyanı11 k~rsılıklı vazıyıet ~e ı:· ~e .. ~ilJcnınesi imkan dahi- siz tamamla~~' ol.acakl~~~ı~. Fa- tahsisatı knnulmamasına. blit - horst vatnn müdafa:ısı mükellefi- 1 u e~ ıs ansen, arı tes ıne bnşı Şaklovic;, sabahn karşı köş-
a~ması ~alin.a~ i~alvanın _Akde= 1i~d= b~lunuyordu. 1 k_at bu~~nla ışın bıtmedıgını, hat- relerin r~ 12 eksik tamimini, yetini bütün vatan evladına v.e ça :_vor · . kü .snraca~ •. siz ve valideniz knt-
nızde hır hakımıye.t temı? et Garpte de vaziyet Bo_ğazlar - ta asJ l§ın bundan ~nra başlıya- ha vır cemivetlr>rinP c.vrılan tah vatana teşmil ederek 42.000 kı- Hnş~etıneap, dıyordu. ~u- ledıleceksınız ... 
~emekle beraber bır mama tes daki şekildeydi. Altı Littorianm cAğını da herkes teslım etmekte- sisattan r~ 25 indirilmesini ka -ışilik orduyu mektep haline koy- h~k~atkkı pek İ~ sonrn hem ır~- Petronun kaşlnrı çatıldı .. ağzın-

ıl ev.~iye~eiii mevdandadı;;·. derhal rabıta tesis ev lemis ol - dir.. . .. .. .. .. .. . bul C'tmiştir. du. Prus) a, 1806 mağlubiyetinin ".1z n ·mızı t~ ım edere.~ ~arlıgı dan köpükler saçarak ilave etti: 
Bugunku harpte havas.ahı- ..ı v B 1 dal (Cebelüt .Şımdı butun dunya buyuk bır K . k t h. il acısını 1813 te çıkardı· 1814 ve sıze bırakacaktır, buna uzulme- B . 

1 
h 

1 
B 

rıın h . f kadar büyük · ıue-n a car a arı - k h 1 ··zı . . omıcwon ma nm ;ı c;ıc:cı a- · y· . - enım e annem a .. una 
.. e emmıye ı ? . - tank) m faideli bir şl'kilde ne- mera ve . eye~an ~ go. erını rını '(-50~ inrlirerel{ 370 OllO lira 1815 galebelerile de Nnpoleonu ınız... . kim cesaret edecek... Yüzbaşı 
~~r ki İtcılyanın ı.c~bınd~ ve ıh-ı zaret altında bulundurulmasına Somme nehrı sahıllerıne dıkerek Berlen f Prhivpc;i hic;sec;ini <"; ] ortadan kaldırdı. O zamandanbe- -. Hak mı teslım edecek. kım, Şakloviçi bir darbede öbür dün-

lllal rıvlarca, Sıcılya ıle Tu -, yarıyacalç derecede yakın de _ Almanların .or?l~rda ne yapacak- ir:dirPrP\{ :J~o OOO -i•nı t~rrtıf ri ordular artık hükum_darlnrın or- hemşı_:em denilen o kaltak m~_? .. yaya götüreceğimı tnhmin edemi-
rıus arasındaki _geçidi orada tah -·ıı d" llannı, hangı ıslıkametle nereye 1 b"l -· . d.. .. kt duları değil m!Iletlerın orduları- Bunn ıııanıyor mu~un Jansen. soy- }Or musunuz 
k1rn eylemiş oJauau' Pantella: gıBcr ı. t · · · 111 dn Roma_ taarruz edeceklerini ve ne netice 'd'~DI a 

1 ecegını usunm" e - dır. ı 34 sen'e evvel konan bu ka- leyın dost1anm, Şeremet}cf, Men-ı S P ·
1
··f d"" k· 

.... ,.. unun cmını ıc , 1 1 ht 1 ld ~ ır. d h . . 1 ç k { S .. 1 ş··ı b onr:ı .. v o n onere . 'la'nın d .... ·t"maıı· eavesinde k;ı p il h tt derhal Melillnva ama arı mu eme o ugunu so- A . d M k '" z· t ıdeyi hangi millet n a ıyı an n- ı o . . . c:-n soy e o mnn unn Nı . . .. ıs ı o f'nza a ı d k d vı ır•a a er L .. VC' ır:ı;:ı "k . ~ _ e senın bu zuppe kuma'1 
'banıası imkan dahilindedir. Ay- kadar teındıt edildi ve İspanyol ruşAturkup. urmha t~ lır.. k • . ~anlrnl:ırın:ı veriln1C'kt.n 0l11n mış ve d:ıha iyi tntbıT ctml ışse ol ınaMnıyor.lmfus~.nuz ld danın m;? 1 (Ynknsına sarılarak 
nı K "k b k"" "k l" İtal s erı mu nmr enn e serası· h" 1 . h • ·a l harpte kazanmıştır. otn veya ençı~o sozc atı ı: ·· zamanda Cenova - orsı a Fasının u uçu ımanı - . fiki k t" Al 1 ıssP Prın ııc;ııo:;ı ı are ere tC'r- . . . f b l"k _ H 

1 
h d d" b ve sarsarnk) Kim, yüzbaşı Ş:ıklo-

~e "d· . . b k an asının :MalaJ?a Se nın ı r ve anaa ınce man ar, k" . t 1<-t d" totnlıtaıre harp veyn se er er ı sme pena , e ı.. en . . 
~, C.:ı ı, Bonıfar;;yo ve Mesına 0 V?ı" Lr;ın kadiks Tet~an' se- kendi iddialan gibi, asıl taarruz- .• ! .. ~<:--~~~~----~ .. !'.: .................... diye bugün yeni isimlerle taçlan- Sofideıı, ne yalan ııöyliyc> im .. 

1 
vıç mı">·· 

razıarı ve nihayet Otrant kal'!a-ı vı i . . . s ~a •arı yan lar:ını, fngiltereye değil, cenahla- y . . H .. , A dırılan bu knide ycııi birşey de- böyle bir şey bekll'.'mİyorum. Ben (Dcumı \Ur) J da bu suretle İtalyanın elın- fe1:' er:::ı bi/~~~a3l
1

ini al~ı. ' rında günden giine kuvvetini art- azıyetın U asası ğıldir. Harbi biitün millet yap~-ı •·•············· ...................... ......................................................... ~ 
, e bulunmaktadır. muh ......•.••............•...... tınnakta olan Fransız ordulannaı• cak· bunun için barış znmanı, bu- TÜRK TABABETINDE f ........................................................... ·:· . . l ::;~~;:~;;;;;;~d; ~~~~~~!;l.~i~~:; föi'.~~i;;;~:~~ ~fı~~fü~:;:~~ ... R;1ı .... ·H;k· .. ····,··~m···· lı.g""ı· 
f - - . d•kleri erlerden: baskın~ ya~tıkları za!'°andaki m~- lüzum olduğu zannedilmek- l lnrp için birçok iktisnd~ ~·e as-
~anlann Fransızlardan ıste 1 Y vaffakıyetı kazanabılecekler mı- te ve italyada görülen son keri stoklnr vücude getırıl ecek: . . 

U S dir? Bunun için tabii kat'i bi~. tah- harp gürültülerinin de Fran- demir. kömür, kağıt, şeker. goz. (2 ncr sahrfeJen devam) I kerlik sahasında terb. , h 
T U N .. . min yü~~üleme~ .. ':alnız musbet sız ordusunu felce uğrata- b~nzin, crznk vt·~nire külliye!_li ~as e~iliyor. Şun~ da kayd.~tme sında ?n.~n miıhi~ bır ı;~lüs~,a~: 

E b k O manlı /mparatorluguna aıf bu olarak bılınen bır ıkı ıey var. Ev- rak, Almanların hazırlıksız mıktnrda depo cdılecek.; harp yu- lıy.z kı memleketımızde Gulha-ıdır. Goruyorsunuz k" b .. h 
~asen sa l k . s . di /ta/yanlar niçin istiyorlar? veli. F~ansız1ar _Se~an b~~kının- ı olduk lan bir zamanda hücu- künü '"'.1ille_ıin her f~rdı yüklene- nenin askeri ruh ~ekimliği sa- millet her şeyden e~ve~f!.U~ e;. 

guzel memle etı şım danberı geçen yarını beş gun zar- ma geçmelerine mani olmak cek: mıllctm her ~eyı. vatanın her hasında vııptılı hızmetler çok havata kıvmei veri B mane' 1 

~an ara _lrakki ettirerek Tunusu Roı:ıa· fanda, bilhassa o baskından. ~)- düsüncesile yapıldığı askeri 2erresi harbi kaznnmıya tahsis e- büyi.ıktür. Profesör Nazım Sn- bi Umum:de ba 
1 

vor. u, Har: 
sında s;~larla İtııl~:an~r m e- nın zahire ambarı derecesıne dıklan ders sayesinde, eskısıne mahfillerce tahmin edilmek- d1lccektir. 20 den 45 ~ kadar, is- kırin vetıştirdi,l!i mütehassıslar Umumide Ame;.~mıs~1.\!far~ı 
den bt mış scnedır eva ardır çıkarmışlardı. . . . nisbetle daha iyi hazırlanmışlar· tedir. tisnasız herkes cephe hi~metine bu sahada mühim vazifeler al- Avrupa cephesi~ a .~ um~~ı! 
llu d r Tunus davası 1V ~ Tunusun mesahaı sathıyesı dır. Saniyen Almanların yıld~rım Asıl yııpratıcı harbin bun- koşacak. faka t daha genç ve daha mışlardır. Adli tıb bakımından bütün k 

1 
. . e. gonderdıgı 

Sind ava Fransanın 18~ sene 125 130 murabba kilometre ~·e harbi usulünü nihayet 15 rün ıda. dan sonra başlıyacağına mu- yaşlılar ise cephe geri indeki mü- da Adlıye Vekfüetinin •Tıbbı kimi ~s er. erı sınır ve ruh hc-
isıu: ansızı~ Tunusu ışgal ~ rüf~su takriben 2 bucuk _mıl~ me edebilerek, kartılarında mu- hakkak nazarile bakılabilir. dnfan hizmetlerine, hnrp faaliyet- Adli» işlcr:nc mühim bir yer a- volla~ınc ~uayene ettirerek 
tariht ctmesı1c başlanuşt~r. ı ,:ondur. Bu nüfusun eksenyetı kavemet eden kuvvetler bulurlar- .................................... ............ !erine, feragatsiz bir surette ve fe· yırdı_i!ını t!Öriiyoruz. cind ~~ ve u suretle onların i-
l'ato {~Tunus _üsm~nlı ım?a: zimesi (takriben 2 milyon 200 s soluklarının kesilmekte olduğu T• t Vekalet" d kfırlıkla ko§acaklnrdır. Bugün Türklerin ruh hekimlıl!i saha- m te J.;

1 
tek bozgunc~ çıkma-

};}.a~ UJ:tuna aıt bır beylık!ı· ~in kişi) müslüman olup b~ son taarruzda anla§ılmışhr. • ıcare .. .. .. ! .. hava taarruzlarına knrşı yalnız sındalti hizmetlerini Za,iireptc> d~ş ;~· man_l~r Harbı umumj.. 
hiisn~ız~ar, burası":~ .. beylerın ınüslümanlar da kısmen yerlı işte bu iki müsbet neticeye ba- Şırketler Müdurlugu . cephede değil, vatanın bütün sat- toplanan beynelmılel Tıb tarıhi ki ~~e t?erısındc Nevro- Psi· 
?le e~ ıdare etı:n~dıgı?ı baha - berber ahaliden \"C ~ıs?1en de karak bir hüküm vermek caizse, Ankara. 3 (Hususi) - Tica- hında harp ve müdafaa cereyan kon,!!rcsinde ve geçen sene top- n yntr!. :stasyonları kurmuşlar, 
\·e dee~ek ve bızım. z~fımızdan araplardan müteşekkıldır. . Almanların Fransada beklenen ret Vekaleti Şirketler Müdür - edecektir. Bunları sn dece ordu lan an Avrupa milletleri Akıl k~a.~e\.ı\ atı. bozulan Yorgun as
trıaın nız kuvye~lerı~ız. ~ulun- Bundan başka Tunusta 60 bı~ yeni taamızlnnnda tekrar büyük lüğiıne l\Iunis Faik Ozansoy ta- yapama~ .. Fakat bu ~i~i şeyl~r~e hast.alı.klıırı kongresinde tebliğ et 1 .eı~ r~hı tedavil~rle takviye 
dea· -~81J?-dan. ~stıfad~ e~ lı_yerck k d da yahudi vardır. Ec~ebı bir muvaffakiyet daha kazanma- yin edilmiştir. bir tek ıstısnn veya ıltımas butun etmıştım. Son senelerde intişar mış erd.ır. !ababetı ruhiye in
letiı~ımız .gıbı_ 188~ de bır h~- -~ ~:e )!elince bunların mık - ları mümkün olmadığı neticesine Resmi otomobillerin moneviyııtı bozmıya kôfidir. eden Avrupa müellıflerinin ki- san cemıvetınin içtimai zafla _ 
trıuh seferıye ızamıle. uf8:k! bır " :ı 200,000 kadar olup .~un;ı~ varmak zaruridir. ... Geçen Cihan. l iarbinde ba~an taplarında ve meseltl İsviçreli r.ını v7 bu. ~a~arın fertler üze-
~a arcbeden sonra ışgalı altı- ta .. b"ni Fransız ve yuz bını Al 1 "mdiye kadar plakalan cepheden hükumet merkezıne doktor Berso'nun geçen sene Pa rındekı tesırını tetkik eder ce 
• almışlard da vuz ı man arın şı • . • w• • •• 1 d . . . .. - miyet ha t . . • • 
1' ır. d "it lvandır. d çıkarmadıkları gizli si- Ankara, 3 (Hususı) - Vekıl- gcldıgımız musıesııa uman ar !l, rıste ıntışar eden buyük bir e- .. rome resı vazıfcsini RÖ-

lle ransızları, Tunusun iş,gali - eital~~nlar, Tunusun O~manlıl ~j ~n:lduğu rivayetine gelince lcr Heyetinin bir kararile veni göıdiiğiimüz yaşayış tarzı. ru~ ha. s~r~nde, memleketimizde akıl ve r~r. Bundan dolayı şimdi bütün 
(S· teşvik etmiş olan meşhur . ratorlujiuna ait oldu,gu z~- b" ~ a bir türlü inanamıyoruz. kanuna "re resmi otomobille- leti, bizi utandırırdı. Ve zehırlen- sınır hastalıkları sahasındaki dunya üzerinde akıl hıfzıssıhh 
da~Slnark) tır. Bismarkın b1:1n - ;:~~anbcri, bu ülk.eyc yer~eşıp A~ma~~ann gizli silahı denilen şey rin plfıka, renk, şekil ve alfıınet memek için ~ckr?.r cep~cye k~çar: ça!~ş'!1alar~n inkişafı hakkında sı me~elelerine müstesna bir :: 
l'a 1 maksadı Fransızlarla !tal- t" retle işti,!!al ettıklerı cı~et- t k ve tayyare adedinin faikiye- ıeri tcsbit edilmiştir. dık: ııske rı muke.lldıyet sınlerı muhım bır tetkik mevcuttur hemmıyet verilmektedir Biitün 
o : arıo arasını .açıp İtalyayı, lıcaorasının Fransızlard~n zı~~- t:'den ibarettir. Son taarruzda Posta-Telgraf müzesi dnhili~de gen_~· dınç mebuslar, Bu~un gibi diRer bir çok miİ- ga':_e ferdin ve cemivetin ıçti
fak ıraı~;da tasavvur ettiği itti- e İt 1 anlara ait oldugun~ ı - 1 r Almanların ki dT askerlı~ten mustesn? ra~atç_a g~· letlenn mecmualarında, kita _ maı huzur ve selametin· h _ 
iti ı nıusellese ithal etmekti, ~fa e~e~Ier. Bu iddia~ı e~~ıden- Frans~n~\e ~~~ atayyare kulla- Ankara ya na . e ı ~yor zcrlerdı; harp ~engı~ılerı mılletı!1 lannda Türk sinir ve ruh h~- faza ve cemiyet içerisi~d:1ct~-
/\ı <:ok hesaplı ve mahir olan . akit vakit ilen .surerek 500. t l . . t hmin ediyorlar· Ankara, 3 (Hususı) - Istnn- kanmı emerlcrdı: bırçok gnyn- kimlerinin mesaileri inti a mai ahengi ihlal cd 
ha~~n siyaset adamı bunda bi- ~~~s~zları iz'ac etmek. Italyan- ~abı~e;: ::~a;il Almanlar da bul Posta, Tel,graf, Te~efon ~ü- meşru k~z~nçlar~a apıırtfan ~e- mektedir. Şu halde ger:k ril~i lerin, miitereddileri~n c~~~Fal-

1' ın muvaffak olmustur. l n başlıca adetleridır. ı. ı· 2000 tank ve 5000 tayya- zesi Ankaraya nakledılecektır. ya palas nbıdelm ~e~ t!1ra tn yuk- ve ı?erekse tatbiki bakımd n masına hizmet etmektir ;a -
Sitıd~nus ilk de~~ hicri 936 sene- arı Mussalininin ik~.i~ar ~ev- mil: a kartılanna çıkmışlardır ve scliyordu; vagon _ıh.tıkan, ordul:.a me~le~~.timizde sinir ve r~ memleketler bunun iç~ kıs~;: 
~a Sultan Suleyman Kanuni k.!'1· rreldiô'indenberı ıse, I_~dal- re • uvaffakiyetlerinin he- ha"Zırlıkların deliletile Jtalyanın malzeme ve erzl ak ıt:ısınıbtnııhl hut hekımlı.E?I şayanı şükran bir in- !aştırma kanunu gibi a<:rır ka 
,.. nrnda m"'c:nur Hayroodin ıınc ,., "' · d k. mu - ilk sera m . · b" · ki eden mensup ann me us rın kişaf h r d d" J k ,., -.c-aşa - . n Tunus üzerın e ı "d b hca amili de bundan iba- da harbe gırmesıne ır emrıva . . . • • . a ın e ır Ye yeni geneler nun nr oymuşlardır. Diğer bir 
b'ıerna .t~rE\fından. zapt~dılerek ya~~~atı büsbütün artmış ve cı me'? aş nazarile bakarsak o vakit Fran- t;?z~tecılerın, ve hattn bu yolda Y?_!.işmektedir. Ruh hekimliği kısım memleketlerde ise •Ev-
lunnıulikı Osmanıyeyc. ı~ha~ o- ~f1;et kesbetmiştir. rettır~nsız ve İngilizlerin ise bu sıxlann iki ateş arasında lmlarnk ~ızlı. çalışan memurları~ ve~ re- dıı?:r tıb şubelerine benzemez. len~? i~t~arc odnları• vücude 
fa oı ş, sonra 978 .de ıkincı de- ~ • e en seneler bir ara- Fr b ilih faikiyetine karşı da hayat tehlikesi geçirecekleri tabi- ıslerın, ordunun ve .h:ızınenın zn- Adlı sahnda, içtimai sahada, as- _ı::etırılmıstır. Buralarda fertle -
fı"d arak Kılıç Alı Paşa tara - Hatta ı! <: ı·t }yanın Tunu- defa u 8 db" 1 ola ki M M 1 .. • rnrına olarak ceplerını doldurma- rın karakterleri ve bı" "b· . " an t k t d"l . 1 k Fransızlar a pıp yapıp te ır a mış - idir Bahus~ . usso ınının 1 h 1 d h d l . h rı ırıne u-lı•ha e rar zap e ı mıs ve ı • . •le kalkrıcaf!ından ne ya . ak . teriz Eğer h k :k b. t .. e niyeti var- arı, cep e er e nrp c c:-n erın em manevi ve hem iktısadi sa- yup uvmıvacaklan m .. t 1 
~in Yet 981 de (l\Iiladi 1574) su ansızın ışga s - Trablusgnrp caklarına ına~m lar :ya y~pamı- a ı nten b~ eca~ bUJan son ı maneviynbnı sarsı:o,·ordu. Birçok halarda büyük bir itinn ile çalı§ıp dilmekte ve tıbbi ves ~ a ea e
~e.r:n Paşa tarafından ve bu korkarak .. Tu~u de gayet ~saslı bunu yapanuı ~·t ~· cİ Alman sa bunu, aç . ilim ve kalem erbabı bile meslek- vatan müdafnusını hazırlamak ve lunulmaktadır Bund a:ıyadn bu
<>lul> kat'i surette fethedilmiş ;hududu ufr~~batı almışlardı. yorlars~ do Ja 

1
• 

1 
•;:blikcli ve sistem ta>:yarelerle bırv g~ce b_!l!- )erini muvakkaten terkederek bu son derece feragat ve fedakarlık ciyesi kuvvetll ir dar: ga}~e se

~lld o tarihten 1881 :tarihine müdafaa er ı İ 1, nla- hamlesın c .. c yınc . ki • kını ıu~e.tı~de ya~ a şup- gayrimeşru knzanç yoluna sap- in memleket idaresini 1.nn . - ruhan s b•. a :sı sagla!D, 
l ti a: Yani 3 asır Osmanlı dev- Bu tertibata nazaran t~a' ~u heyecanlı gunler .[eçırece enne hesiz gıbıdır. O takdırde hasıl o- mışlnrdı. Bu fena hnller, değil mek fennlıklnn şiddetle cz.ı:1ı et- mektir C.Ş:J:~ ~r inesıl Y<'tiştır-
~U~ idaresi altında bulwı - rın karadan bif t.a~rr~~n hari: hükmetmek ~~;ur~ ır~nlık ve en- lncak neticeytahe g':1inc~ artı~ o~u harp znm:mında, hatti barış za- dırı~ kökiinden kurutmak elfı~~n: kimleri de k!~n/ "~/ıuh hı:ı-

:n u. nusu zaptetme erı ıJ?1 a- Yalnız u a ar k" tasavvur ve mme, avsan cı - manında bile daima millete menfi dır Har m·ıı t b"" 1 h m ne . 1 ı sa a arında 
clıı. tı. kıt'a Romalılar zamanır_ı- cinde addedi!mAe~ted~.h~~~~~e dişeli bir nokta dahııa!'a~~: h~: den müsait değild":: . z tesir icra eder. Milletçe yapılncakllan~r ve :Üyle ık=~~ılı;Y e azır- de~!:ıt ~~· b ~onfledransları ve 
ta)t onlara aitti. Romalılar bır fıh bu def akı 'rupl h ' .ıiseler o dn İtalyanın ne Yb~l~ "d" Ebuzzıva ade harpleri ikaznnmak için mutlaka E ki" "c 

1 
'adırl u yo a çalışmak-

2' ırn SU l k k d r gavri memu a.,. .. kat'i surette ı ınmemesı ır. uELI"D 1 d h me ı enera • ar. 
etı.ı~ b ~ecra arı yapn:ıa - ~u- o a a k ld k ki bu bapta n~z .. l d ki sözlerin ve -. ·• barış zomnn arın n em mnddi, Ali Ihsan Sabi Cem 1 B ""k tnar u ulkeyi fevkalade ı - karşısında a ı ·,. b . büküm Eger son gun er e s a u erman 

eylemişler ve ziraati de te da şimdiden katı ır 
verileme?.. 
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GEJ, CIK SIGARAS T 
En .mlşkOlpesentleı·i de dahil olduğu .halde h e r sınıf tDtUn 

tiryakisini m emnun eı m e k azmınc:ia bulunan 

İNHİSARLAR İDARESİ . . -..., . 
bu kerı•e piyasaya arzettiği ..uçlu ve uçsuz GELiNCiK sıgaraslle, 
içimi tatlı ve kokulu olmakla berabe r mevcut n e vilerden daha 

ince bir slğara arayan tir• 
yaki zllmreslni tatmine ça• 
hşmıştır. 

Bu ev sal, bilhassa ba· 
ı~~ yanlar taralın~an aranıl· 
~ dığı için GELINCiK, aynı 

zamanda onlarında siğa
rası olacaktır. 

Her Akşam :11x:----
l s tan bulun x-----
Merkezi olan X------• 

-

JEPEBAŞI Belediye BahçesTnfe 

~ s F-
Çok kıymetli san ·atkarların istirakile 

18 kişilik saz hey'eti 
Milli Oyunlar ve Varyete 

nuınaraları ......... ~ 

Bilhassa sıcak mevsimlerde yiye·•-... 
ceğiniz yemeği iyi intihap etmek
le sıhhatinizi garanti etmiş olur
sunuz. Yemeklerinizde midenizi 
yormadan hazmedecek en hafif 

ve en kuvvetli gıda 
ANKARANIN 

YAYLA MAKARNASIDIR 
Bütün bakkaliye mağazalarında vardır. 

~~@\?@ ~ KIZILAY CEMiYETi 
4 Haziran Salt 

12.30 Progı·aın, ve Memleket bil. 

at ayarı, 12.35 Ajans ve Meteoroloji 
haberleri, 12.50 Müzik; Çalanlar: 
Vecihe, Dcvdct Kozan, Ruşen Kam. 
Okuyan: Muuıffer İlk Ar, 1- Huz
znm peŞTevi, 2- Yesari Asım - , 
Hüzzam şarkı: (Bir gul bulamam 
kokladığım gül gıbi koksun), 3-
Medeni Aziz - Hüzzam şarkı. (Ke
rem eyle mestane kıl bir nigiıh), 
4:-:- Yescıri Asım - Hüzzam şarkı: 
(Omrüm seni sevmekle), 5- Cev
det Kozan: Ud taksımi, 6- Rakım 

Elktıtlu _ Hüzzam Şarkı: (Susmuş 

gece her yer sizi dinler), 7- Şakir 
ağa - Hüzzam şarkı: (Ey cefacu), 
8- Yesaı·i Asım - Hüseyni şarkı: 

Umumi Merkezinden: 
Münakasa suı·etile aşağıda yazılı altı kalem cşva satın 

alınacaktır. Nümunesi ve şrırtnamc.:.i ic;in alıikadarların 
her ,gün İstanbulda Yeni Postane c.:ivarında Kızılay hanın
da Kızılay Deposu Dircktörli.ığune mürac~atları. 

1 - 700 adet SılecC'k 
2 - 1600 » Pcştemal 
3 - 12000 » Havlu 
4 - 140 » Kasıkbağı sol 
5 - 140 » Kasıkbağı sa,ğ 
6 - HO • K&sıkbağı muzaaf 

ihale 10/6/940 tarih ve saat onda vapılucoktır. 

(Sarı uınbak), 9- Hayri Ycnigun - Ü • •t A E p K • 
Hiiseyni şmkı: (Ccmıle), 10- Sn- nıverSI e • • • Omısyonundan: 
dettiıı Kııynak - Türkü: (Elif) ]\/ ı k f · 7• · · 
13 30/14 oo M .. ·k· K . k ı r i · 11 ıcımınen eş 1 emına1 ı Eksıltme Eksiltme 

:. · uzı · aı ışı 13 1 Işr Lıra Kr. Liru K. Gfüı 1·e saatı Şe1dı 
muzik (Pi.), 18.00 Progrnın ve 
memleket saat ayarı. 18 05 Müzık: Birinci sirürii 
Senfonik muz.ık (Pl.), 18.30 Çocuk 1 asan örleri 

12615 50 946 17/6/1940 
Pazartesi 
Saat 15 

Kupalı 

zarf 
saati, 19.00 Muz.ık: Fasıl heyeti, 
19.45 Memleket saat ayarı, Ajans ve 
Meteoıolojı haberlerı, 20.00 Konuş
mıı: (Çiftçınin saııti), 20.15 Muzik: 
Ankara radyosu küme saz ve soz 
heyeti. ict re eden: Mesud Ccmıl. 
21.00 Konuşma (İktısat ve Huku~ 

saati), 21.20 Serbest saat, 21 30 Mu. 
tik: Küçuk orkestra (Şef: Necıp 
Aşkın); 1 Rohcrt Vollsledt: Şen l 
kardeşler (Valı.), 2 - Bcınıırcll 

Birinci irürii 
Dez nfeksi\ on 
tesisatı 

1428 76 108 . ,. 
Sa;:ıt 15 30 Açık 

Eksiltme 
1 - Asam.ör ıı::ır,e gırcceklcr en az 8000. dczcnf<'ksivorı 

işine t?İrecekler de en az 1000 liıalık bu islere benzer is , ap· 
tıklanna cl,•ir •halcrlen sekız gun evvC'l İstanbul vııa,·etinden 
\"esikd aln <ılrırı ve 1940 Tıcc1ret Odası kağıtlarını geti;mcleri. 

2 Tck.!f mektubunun ihale günu ~ıu.l 14 clt- kadar rck· 
törltiğc vcrı!rr::'? olma~ı lfızımdu 

3 - İK i~C' ait şarln~me, kcsıf, ınul.:avelc projesi her giirı 
1ektörlükt0 g~rüliir. (449:{) K_~tsch: .Çigan Fa~lezisi, 3- Hanns 

Löhr: Ruya geccsı (Vals), 4- Hcr-ı 
mann Dosta!: Maı,-ı, 5- Sydney ~ ' 
Jones· The Gclsha operetınclen , r T E R z t ., 
ıştırakıle, G- Hans Stilp: Marş, eın amp san S ay :otpuri, Soprano Bedriye Ti.izıin'ün M • K f 1 ı•h o k 1 
i- Fı·.ınz Lchar: Eva opcıetinin 
valsları. 22.30 Memleket saat. ayan, Adolf Hitler'İn Balw~kapıda Sndıkivc ha
Ajans habcrlerı, Zıraat, Esham - 1 nından Yeni Postane kar
Talıvilat Kambiyo . Nukut Borsası K A v G A M sısındaki ValdC' hanı 1 inci ' 
(Fıyat), 22.50 Miız.ik: Cazband (PL), kat 18 No. }a naklcttıi?ıni 
2.1.25f2.'i 30 Y,ıırınki program ve ka- ~1vın müstcnlerınc bildi -
Pf!nış. h.imli eseri Husevin Cahid 

Yalçın tarafından tercüme !21 >• •o•• ................ l!I 
cdılmiştir. ıt Zuhrcvi \'c cilt hastalıkları S 

----------~~---- ı 
--ı 

@@~fk 
3 / 6I194:> Açıhf· Kapanıf 

Londra 1 Sterlin 5,24 
Nev·York 100 Dolar 16'.1,5() 
Parlı lOQ Frank 2,9575 
MUano 100 Liret 8,2850 

1 Cenevre JOOltv. Fr. 29,2725 
Amsterdam 100 Florin 
Berlln ıoo Rayiım. -
Brükıel 100 B~lga 
Atına 100 Drahmi0,,975 
Sofya 100 Leva l,93SD 
Praı 100 Çek Kr. -
Madrld 100 Peçeta 14,455 
Va,.e va ıoO Zloti 
Budapette ıoo Penırö 29,84 
BiJkret 100 Ley 0,625 
Belırad 100 Dinar 3,8525 
Yokohaaa 100 Yen 3S,632S 
Stokholm 00 lıveçKr. 31,0050 
tt'oa ıova 100 Ruble 

ESHAM ve T AHVILA T 
Anadolu Demlryolu 

Sıvaa - En:urum 

İki cılt 225, ciltli 250 kuı uş. D •• S 
-A·lI·M-ET-HA•Jlııi,tıDııT .. K .. ıt .. a be .. \.·i :zj i r. H a y r i o m e r i 

---- ı Öğleden sonra Bevoğlu A- S 
Kiralık EV ; ğacamiı karşısında Hasan- S 

t bey apartıınanı No. 33, ı 
Bc_yoğlunun En İslck ı TclPfon : 43586 S 

Yerinde ~••"0<· •• •• .. •c-ff•• .. ••SI ,. 
__________ ... 

3 oda mobilyalı, kaloı i- , 

fer, banyo. havagazı ve ı Satıhk Motosı·klet ı 
her turlü modern konforu 1 1 
haiz bir apartıman musaıt 1 T. W. N. marka 937 modeli 
fıyatla kiraya \"erılmektc- 1 sepetli bir motosıklet sa- 1 
dır. Muracaat Tel: 24365 ı 1 hhktır. istiyenlcrin tevzi 1 

l I memurumuza müracaati 1 

~S;tdıkY~Tı~ .. -;:;:~-;f~~~ .. 
1

°11 l2I Nüshası (5) kuruştur 
~?ğ.ıııçinde, İstinyede çok 111 IAb ·ı ·/Türklyc Hariç 

~, guzel hır yalı ehven fiyatlam 1 one şeraı 1 için için 

ll acele şatıhktır. il/ Scııclık • • • • 1400 kr.--;;-"'' 

1938 0/0 5 Hazine tahvili ~ • 1 ç nJ ı • • • • • • 400 » 800 ı 
ıo Bankası nama '° claresıne mektupla veya Uir 8~ lık • • • • • • ı 50 » l'oı.tıı' lıOJll İstiyenl eı·. gazetemiz i- ~l!l At' •.tı 3

.>1·
1
k
11

' • • • • • 
750 

• 
111511 

" 

-------=====~ 'il ~iz•/Jt miiracaat edebi- ., o·kk t 
DAVET 1 .J.!!I~ -- 1 a ==-.;::::; 

lll! @)~~~~:§.) ~t' D G t I . ] ıı• --------------:------! .ıızc cm zc gonı erilen e\·rak \C :Y 
Top1·am Spor Kliibıi Başkan- 7.ıl:ı~ ııcşNJdilsln cdlhne.. .. ın ınoo ('dil• 

l,ijından: 1 ZAYİ mez. \C r.ı):ıınıl:ırı mes'uliyet ımtıııl 
Klübüıı [ıdi f>Cnclik kon,grcsi Tatbık mühri.ımü za:\1 cttım. olunmaz. 

9 haziran, pazar ,günu saat 10 Yenisini hakkettırecc,ğimden es- ~ 

da kli.ıp bina ında toplanaca - kisimn huKmi.ı yoktur. SnWb 'c Ne rtynt l\IUdüril: 

ğından kayıtlı bılumum azanın Harp malullerinden CiHAD BABAN 
t€Sriflerı nca olunur. I' Hakkı Alaqoz 

1 
n •"ıldığı Yer: l\t.ATllAAJ l.Bl'zzı1"' 


