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HARİTA 
(Bu harUadakl vaziyet dünkü ajan' telgrafları \IC radyo haberlerinden edindiğimiz malılmat üzerine tcsbi~ edilmiştir.) 

J 
-

At na, 26 (A. A.) - Harbiye 
Nez H e>ti, neıı ettiği bir t<>bliğile, 
34 ve 36 sınıflarının bi.ı+un ıhti
yatıar ını, bır talim devresi içın 
sillih altına çağu·mışhr. İhtiyat 
efrat, bu tahm devresi esnıısında 
yenı sılahlar!a istınas peyda e -
dı:>ce-k ~rdir. 
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Sahife: 2 -~~~-~-----------~--------- TASVtRI EFKAR 

1 erkesin merak ettiği bir mese e 

ltalyanlar ne yapıy9r 
ve ne düşünüyorlar? 

ltalgan gazetelerinin dikkate ıayan neşrigatı - "ltal
ga kendini har6'! bilfiil müdahale elmiş sagrgor,, -
Ba harpte iHlgnelmllel kamın aranama. galnız 
men/a.al. aranır - Müttefiklerin çok büyük kay
nakları vardır. insanca kuvvetleri de pek çoktur. 

Ucuz Su Tarifesinin Tathikı 
Evkafın ·Arzusuna Mı Bağlı? 

Vakıflar idaresi bu işi Geçenlerde ortaya bir su meselesi 
atmış, 1stanbulda memba. sulannm 

•kt• d•k d•.., ço.k pahalı sabldığuıı tebarüz ettir • , 
gecı ır 1 Çe ıger mıştik. Neşriyatımızla alikad ı -------=-----=-- b ledi ar o an 

hattı harek~t. doğrudur. Hadiseleri, b l • . h :: ye .bu hus~sta.ki tetkiklerini lk-
soğukkanlılıkla ve tam bir azimle mem a su arı ıçın a- al e~ş. hakıkaten suyun pahalı 

.. . . _ . _ . - satıldıgı neticesine vararak badem 
gozetlıyen hız faşıstlenn hadıS"..!ler - l t •f bir bardak suyun 20 tılm 8 

- zır anan ucuz arı e paraya sa a-
d~ aldıgımız ders budur.> _ sına karar vermiştir. 

ltalyan gazetesi bunlan yazdıktan de t t b •k d•I • Fak~t m~al~f J:M:lediyenin bu hu 
sonra Popolo d'Italia gazetesinin a l e 1 emıyor s~stakı tanfcsı tatbık edilmemekte-
t l · · ·· • - dır. Evkaf idaresi seb"ılhanele · d « ta ya kendını harbe bılfııl muda - .................. 11111ırnıı11ınn111ıınııwıımıuuı11mmııttıuıı111111u a - • nn c 

. . .. _ suyu hala bır kuruşa satmaktadır. 
hale etmış S<ıyıyoo tarzmdakı sozu- Al A • Neşriyatımızda toptan tışl d 
ne işaret ederek İtalyanın harbe gir- man J3DSI t~~as etmiş ve gerek Ev~~ın~~re~ 
diği zaman, beynelmilel kanun hü - B h • • dıger iyi su satıcılannın damacana. 
kümlerine veya ahlak kaidelerine ri- aşmu arrırı v_c şişc!eri _ç~k pahalı. sattığını tcba.-
ayeti yüzünden değıl, fakat İtalya - ruz ettı~ı~k. Bcledıye tetkileri sı-

. . . .. .. D ·· · f rasında brzı bu noktada haklı gör • 
nın millı mcnf.aatl<!rını gozetmek yu un ge len b u zat stan- müş, fakat b"Uyu ucuzlatmak husu _ 
zlinden harbe gireceğini söylüyor. bulda bir ist ihbara t bür o- sund:ık Evkaf ıtlaresini iknaa henüz /•tanbalan su derdini hail~ çalr-

Okuyucu mektuplan 

Samsun-Bafra yolll 

«50 ldlometre taJünde ,.e 6 metıf 
arzındald eosemWn Çakırlar nıef 
kiine kadar imtidat eden 15 kilD' 
metrelik kısmı ~ış ·e JJaft 
Dya müntehi S5 k.Dometreıik ) O' 
hm da bu yazm. bitirileceği SÖ). • 
ten.mrktedl.r-

Bb bu sebeple bir iki 5ÖZ sö)! 
m ek Z&nll'et iD.de bulunuvoruz. Şiif 
hesiz ki yol yapmak ~Jıerşeydt' 
ev\·eı t.ekııik ve bilgi işidir. Jt;v\-ti' 
ce b irkaç defalar bu l ol yapılı11S: 
l·eya. ta.mir edilmi5 idi, fakat 'IJ 
man zaman lasınen veya. taıuııJll: 
men tamir ve inşa ihtiyacı 1ı;J 
olmu~tur. 

Temenni ederiz ki müteahhit l~ 
intiba::ar bıraksın. Bununla be.ti 
her iuşa.ıı.tm tek t.araflt bırakıbJtl' 
yarak yalnız Samsun cihetine nlii' 
ha il" olm3.Sı yani Bnfrn cihctindtf 
de inşaata başlarursa uzun zam~ 
lardan beri bu suretle sonu gcllV' 
yen bir isin daha sür'atle 'c ta~ 
bir şekilde netice bulaca 'h bcll;ııt 
dir.• 

Müttefikler lehinde vaziyet aldığı, &u kuracağını söylüyor ~uvaffak olamamıştır. Anlaşılıyor ıan kıymetli Valimi:.c 
daha doğrusu Belçika, Holanda ve Alm~nyanın Trans Kontincnlel k~, ku":I_ldu ~urulalı köklü bir su der· Dr. Lutfi Kadar gt! 
Lüksemburgun isgalini takbih ettiği P~es a~ansı başmuharriri Dr. Henrıh <l~n~ muptcla ?lan koca tstanbul bu • ·- · , ,.,.._ ... __ "''""_,. ==============~ ltalyan Bafrıekili Mussolini 

Roma Muhabiri Mahsusumuzdan· . f . ,1 V t"k tt·~· Dız, dun sabahki Semplon ekspresi- gıtlışle ~u ezelı dertlen kurtulnmıya- POLİSTE: 
. .. _ . _ · ıçın aşıs. er, a ı anın nPşte ıgı le istanbula gelmiştir. Dr. Henrih'üı cak ! B J Zulmu·· 
ltalya son gunl rde muhım hadı- Osservatore Romano gazetesine kar- yanında, kansı ve genç ve güzel bir Bel~diy~n:n Mütal a ı U gar Arabanın altında katmış 

sele.re sahne oluyor. şı boykotaj tatbikine devam ediyor - katibesi vardır. Alınan ajansı başmu. . Su mcsc!csi hakkında yapılan tet.- Kasımpa~ada Süruri mahallesindl 
Evvela İtalya Hariciye nazırı Kont lar. Buna rağmen P.:ıpalığın g_azetesi hnrririle karısı ve katibesini, Sirkeci k~k!er c~rar~~ıda_ bc.lediycnin sa.~hi- Devam Ediyor 3 numarada oturan Fevzi oğlu Feb 

Ciano bir nutuk si>yhycrek cDunya-,Romada sırasına göre halk tarafın - g1.~.rıkn_da,plstanbulda ~ıkan Al_man_ca ~itş~~r. bır ruknu bıze şunlan soyle- mi, ehliyetsiz olarak kullandığı 73~ 
k . ur ışc ost gaıetesı muharnrlerın- ır · --- 1 ·r tl b il d- 1# 

nın mu addcratını yemden tayin e- dan adeta kapışılarak okunuyor, ki tlcn Dr· Teiber kal"Şllamış, Alınan ~- Neşriyalımı7., hakikaten, esaslı Yu oal numara ı çı t a ı ar~ a ~. un 
decek olan bugünkü korkunç müc:ı- bundan ne mana çıkacağını ancak yolcular, Parkotelc inmişlerdir, bir dertle tema:.; cdıyor. Bu, bizim de ~ avyadan gelen mu- bah saat l0,30. da Emın camıınde ~ t 
deleden» İtaly~nın uzak kalamıya - bizim g1bi götlerile görenler çok iyi Dr . Henrih, kendisile konuşan ga- gözümüze çarpmıştı· Bir su tarifesi hacırlere de Bulgar hudu- d~cı ı ~ddF~:ın~cn gebçerken a1aratmd9 , 

- D , . . . t il t ta b ld ·kt· d" b" . yapılc.h o· - l b rd - . . d d . t dil . evrı mış, aımı ara anın 
cagıru, ve uçe nın emu· venr ver- anlamaktadırlar. ~ ec ere. .. s n u a t _ısa ı ~r ıs. . . · ı~r su an~ ~ .agı ıçın un a ezıye e mıye kalmış, iki dizinden yaralanmıştır· 
rnez kumandanıp kat'i itaatle karp- Bundan başka İtalyada Papalığın tıhbarat burosu k~:racagını, birkaç yırmı para _fıyat tesbıt edıl~ı: Evka- , baflandı Yaralı tedavi altına almını§tır. 
laşacağını anlattı .. ( b. t h - ~- . ay bura.dn kalacagmı, tst anbuldan ra da su fıyatlarrnd.a. tenzılat yap-

. . , _ mı uzu ır g.a.ze eye .aglı degıldır. sonra. Viyanaya gideceğini. teşkilat !"rlası teklifinde bulunuldu. Vakıflar Dünkü ~?nvan_siyonel trenile Yu- Beş metr_~ckn dü~müş 
. Daha sonra Kont Cıanonun ~a.z.ctc Papanın emrıle, İtalyanın her tara - işi tamamlandıktan sonra da Almnn- ıdarcsi, hesaplarını, kitaplarını önü- gosla~a Türktennden altı, serbest Tophant.'tie Yuk.sek fınnda Karacl 

sı olan Telgr~fonu~ başmuha_rrırı İtal !ında sulh lehinde dualar edıliyor ve yadan, bliroda çalışacak olan memur müze koydu. Bu hesaplara göre te- mu_hacır ol~rak ta Bulgaristan Türk- sokakta 9 numarada oturan maran· 
Y.?11 a~kerlennc hıtabcn bır nutuk kiliselerin sulh lehinde yaplıklan a- ların _geleceklerini, ~rkiyeyi ?.iyaret sisat, am~rtis.man, işletme masrafla- lerın.d~ yıne ~lt~ kişilik iki kafile goz Artin, Kazancı yokU§unda .. 1~ nu· 
soyle.aı ve bu nutkunda A~anların yinJere, İtalyanlar, kütle külte i ti- etıııege fırsat buld~gundan .. dola_yı rı ve naklıyesıle,_ suyu~ kc~disine pa- şehnmı7:e g~lmıştır. . maralı Akın apartıma~ın uç1:1ncU 
cengaverlik bakımından faıkıyetleri- k d" 

1 
ş çok memnun o1dugunu soylemış, halıya mal oldugu net ıccsıne varıldı. . Yugoslav)ulı muhacırler, yolda ge. katında balkon camekanını tamır e-

nin sebeplerini iz.ah etti. ra. e ıyor ar. . . . Türk _ Alman iktisadi münasebetle- İkazınız üzer:ine, tstanbul balkının hrken Strumca, Aris .ve Dcbre mın- d~!ken beş ı:ıetre Y"ii;ksekliktcn dü;" 
.. . Italyanlar, umumıyetle dındar bır rinin ileride çok inkişaf cdecehri ümi- ve halka tercüman olan gazetenizın t~.ka~~rın<~a. f_~zla mıktarda asker muç, muh~elıf yerlerınden yaralan : 

Onun anlatışına gore 85 mılyon - millettirler. Ve Pap::ılık rnakanıp•m dinde o!duklarını , Türkiycye knrşı Al iyi su fiyatlannı pahalı bulduğundan gorduklerını soylemckte, Bulgaris - mıı), Beyoglu hastahanesinde teda,ıı 
lıık bir kütle teşkil eden Alman mil- sulh tarafdarlığı İtalyan millet.. "lanyada mevcut dostluğun bu inki- bahis1e Vakıflar Umum Müdürlüğü- tandan geçerken Bulgar memurları allına alınmıştır· 
leti geçen altı sene zarfında mutlak hoşnut etmektedir. (l<ı.i:ı kolaylaştıracağım, açılacak olan ne tekrar müracaatta bulunduk ve tarafmıl':n maruz b~~kıldıkları fr•na Otobüsün altında kalmış 
bir kumanda birliği içinde yaşadı ve Bu yüzden harp tarafdarı olanla - bu iktisadi istıhbarat bürosunun da bu temenniyi tekrar ettik. Henüz bu- ~uamele erilen de şıkayet etmek~_e - 12 yaşında Yervant, Edimekapl 

. . . . 1 ~ . . -· bu hususla büyiik faydaları olacağı- "U cevap alınmış dei!ildir. dirler. Bunların anlattıklanna gore, tramvay cad<lcsindc kar~ısına çıka!1 
bu sa)~de kendını derleyıp top adı nn nufuzu ıle halkın dılC'gı arasın- .. , · .1• tın· ti ... ~ t·ı t M 1 • . Bul<Far memurları Türk yolcuların "' .. f,, . . . . . . nı saz.erme ı ave c ış r. .., ı ce eSf> esı b • • • • tramvaydan kaçarken şofor Alı ı ... 
ve yapılab11ecek her şeyı yaptı. dakı tezadı bertaraf etmek ıçın bır _ ·- Diğer taraftan. şişelerin üzerinr vago~lanmla perclesız olan ı~ı pen: kullandığı 3093 numaralı otobüsüll 

Onun için cDuçc de kumandayı takım nün.ayişlere lüzum görülüyor. ÜNiVERSiTEDE . dekı ctikrt!erde fiyat bulunmamasın- cere~ı g~tererck ~u perdcl~ı ı kendı- altında kalarak başından ğır surette 
v~rdiği zaman ftalva da galebe ça- Amerika Cümhurreisi Mh;tC'r Roo- J • elan şikay<'tlcr de yerindedir. H Ik, lennın a dıklanm ıddıa etmışlcr, 200 yaralanmış Haseki hastahanes.ine 

" 8 p f ·· l b" l b tabii ald~1 bir malam hakiki fiya- leva perde pat'asım vermezlerse hap- 1 'd 1 ' ş r·· ~1-ı c.+· 
lacak-tır.> demektedir. "~velt ile Siny_or Mus~oli~i arasında- ro esor e ır • !a e e tın n' c adar o'duğunu öğrenmeyi sed~cek ;=ritıi söyliy<'rCk tehdit ctmis m ın ~ıstır .• o or Y<ı.K-<ı. aırmı11 .. ır. 

* * * kı muh-ıbcr nın mahıyctı anlaşıla - grupu Erzuruma gıdıyorlar haklı olarak isler· Bu ciheti de Va- lerdir. Yolcular, ist~nilcn bu 200 le- Çakı ıle ~a~ın~an yara1amış 
. madı. Siyasi mehafildcn sızan haber Temmuzun o~ ?irin~e yapılm:ısı kıOar Umum Müdürlüğüne bildirdik. vayı vermeden ~aka!arını Bulgar mc 'l'op~a~c Dıkıme".ındc çalışan Meb .. 

Almanyanın Holandtı, Belçıka ve ıere göre Mister Roo evelt İtalyanın kararlaştırılan ünıvcrsıte haftasının Ümit ediyoruz ki, bundan sonra ba- murlannın e!lenntlen kurtaramamış met, bır ı!j mcselesınden ~ralatınclıl 
Lük emburrıun bitarafiıklarını çiğ - sulhtC'n ~ynlmaması icin müracaat pr~r;ra~ ha~ırl~n'?ış, Maarif Veka- sılacak etil<etlerde bu cihet ihmal e- lardı~. Bulg~.r memurlan, da?a evvel çıkaı~ ~cavgada, arkuda~ı Ziyayı ç:ak~ 
ncmesi İtalyan gazeteleri tarafın - t . d s· M r . b l !etme gonderılmıştır. dilmiyecektir.-. de, bırçok Turklcrden bu 1'ekılcle teh- ne b~şındun yaralanıı§tır. Yarahnı 

' . . . • - e mıss: e. ınyor .. usso ını u yo -, üniversite haftası, Brzunımda, ü- t . ' y w dillerle perde parası almışlardır. tedavısı yapılmış, Mehmet yakalana· 
dan haklı VC' ısabetlı bır hareket sa da sarılı bır taabhutte bulunmamış- . •t k ... C ·ı 1"'"1 1 t yı su darnmızda haklı oldugumu- B l . t d ' T .. kl d rak tahkikata baclanmıstır· 

1 S bcb. Al 1 .d . nıversı e re toru emı ,ı sc ara- zu bu suretle bclcdiy<' de tasırk et- u gans an an gc en ur er e ge -:< :. 

yı mıştı. e 1• m:ın ann şu 1 - tır. Fakat Amcrıka ricalinden biri fından açılacaktır· üniversite namı- .' • 1 çen cuma günü, Bulgari.<>landa, id - ---
diası idi. 11.1 .. ttef"kl Itoia da Bel k. f .. . mış oluyor. F.lkat maalesef ortada b .. b ·1 b.. ..k M ' d · «•• u 1 er n , - d<.' bu bahse temas ederek iki taraf na se ız pro esorle hır talebe grupu d w. • b. · t k C" d man ayramı munase ctı c uyu şen aaş .. arına zam yap a n 
·k I -k b b. fl kl • E "d kl d" egışmış r vazıye yo • ~unu a l'kl ld - U • H t ·· •• k • d l "ml çı a ve ... u sem urgun ıtımı ı a- arasında muhaberenin devam etti _ rzuruma gı ~cc.. er .ır. söyliyelim ki, Vakıflar idaresi, bu işi ı er yapı ıgm1, m~ın:ıı . arp e ?· m ute aıt, u ve yeti et 
nnı çiğniyerck Almanyaya taarruz ğini ve bir seri t kil etmekte oldu- Program, ü~ı~crsı~e h~ft~sınıf! geciktirmekle, yalnız kendi suyunu l~n askerler namına. dıkılmış olan a- Eski .~knüt kanununa göre ma~ 
. . _ eş . . maksadı olan ünıversıte hılgılerını halka ........ ı..alı satm olmu orJ a i bıde.ler etrafından toplantılar yap1ld1 ahın mutckait, dul ve yetimlerle w 
ıçın hazırlamym lardı. Almanya da - gunu, son muhaberenm muayyen btr memleket içerilerine götürmek, mem • dl"U'a· - 1 ış . . hy ; yn ğını söylemektedirler· Yine bunların demalı vataniye tertibinden maa..c: s.• 
h b k h k t tt. b t hl.k t 1 d d" d k b 1 d - .. Ü . . ( 1. zaman a, ıger su ar ıçın azır anan. .. B 1 . d ~ 
~ .. ça u. are e e t v" ~ e ı .. c- ~ cp . ~ e ın e vu u u ma ıgını ı:k?t meselelerını nıversıte aa ıy~- bardakla su satışına ait tarifenin tat anlat~ık~ar.ma gor~. u g~.rıstan a Jan _ kimscle-?n asli .maaşları ve te-•ı· 

yı onlcdu İtalyan gazetclerı son gun soylC'mıştir. Bu da muhaberenin ma- tının mvzuu yapmak esaslarına gö- bikini de geciktirip güçleştirivor. halk .. ışsrzlıkten .cnc.lışeJ'.:? duşr~ekte, kuladc tahsısatlarilc yüzde on za111· 
lcrde bu iddialan ileri sürmekten hiyetini öğrenmek imkanını büsbü- re hazırlanmıştır. Valo flar tdal'esi Rira.z da İlalkı bu yuzdcn <le, bırçok rrurklcr hıcretc ları :;-.kununa yüzde yirmi beş zaIJ1 

vazgeçtiler ve bu hadiseleri de har- tün bertaraf etmiştir. •• - -:- • • • Düşünmelid:r hazırlanmaktadırlar. yapılma?ı~a ait kan~n ~ükmü .. hazi-
bin mantıki bir hadisesi saymağo. Müttefiklerin harp vaziyeti hakkm Dun 41 Çek multecıaı ge)dı Vakıflar idaresi, nihayet, bir dev- - . .. - randan ıtıbaren tev~ edılecek uç ay-

• ·· ·· - .. .. -·· Dünkü Konvansiyonellc, Almanya~ let idaresidir. Hususi müesseseler gi- MAARiFTE: lık maaşlarda talbık olunacaktır. 
başladılar. Resmı mak::ımatın du_şun- da İtalyanların ne duşundugune gc- d k Ü . .t 1. k Çek b' yaln"- kendı' kaz""" d w.1 bi Defterdarlık maaş bordrolarını bll 

1 
• . k . R 

1 
. . İ . .. . an açan nıversı e ı ve a.s er ı, ·1.o ><U.cını egı , - İ • · 

ce e.rını _n ~cttıre~ e azıonı nter - lınce bu~u tebaruz ettirmek içın de gençlerinden 41 kişilik bir kafile gel- raz da, halkın nef'ini düşünmesi la- mtihanlara bugün yeni esasa göre hazırlamıştır. 
nrız1onalı dıyor kı: Voce d'Italia'nın şu sözlerini nakle- miştir. Eski Çekoslovak scfaretıne zımdır. Bu zihniyet h8.kim o!ursa, baılanıyor =---·-

cAlm:ınya bu şekilde hareket et- debiliriz: mensup bir memur tarafınuan kimse Vakıflar idaresi su fiyatlarını intlir Lise ve orta mektep'.t•rde imtihana Hazin bir ölüm 
mekte haklıydı. Demokrasiler, dün - cŞimdiki büyük muharebe, harbe ile temas ettirilmeden bir otele gq- memek hususundaki ısranndan vaz.. girmek hakkını kazanan talebenin Selao ik e5rafından Kater infi Sii-
ynnın daha başka kısımlarında yaşı- son verecek mahiyette değildir. ÇünltUriikn bu .• knfi_lc ~e, .d~ha evvel ge~ ?eçcce.~. h~lka, dalı~ bol ve uc~z s~ lis_t~i ta~zim ~~ talebe~e ~lan edil - lt.>lm an Efrndi kızı \C İstanbul adli .. 

. 11 tl . h kl t dk k .. İn 'lt .1 F len Çek mullecılerı gıbı. Fransadakı ıçmek ımkanı?ı temın edecektır ki, ıştır. Lise bıtınne ımtıhanlarına. ~c·si ~alnk b:rinci ınas memuru ikeD 
yan ~-ı e crm a arın~ anıma ı - u gı ere 1 c rans~nın muazzam Çek lejyonuna iltihak etmek üzere bununla da bır huzur ve gurur dııy- bugün, orta mektep eleme imtihanla- halen Sh'as icra memuru buhınan 
ları ıçın ~nlann bu çeşıt h

1
aklardan ka~nakları vardı~ ~e ~nsan ~u:vet-ıbugün Suriycye hareket edeceklerdir.! ması tabiidir. nna da yarın başlanacaktır. Tc\fik Türkoğlıınun zc\·cesi ,e Ca -

bahsctmege haklan yoktur... Orta - len son derece buyuktur. Bu ıkı dev ğaloğlu eczanesi ~ahibi AbdulkadiriO 
da ihkak edilecek haklar vardır. Ve let, bütün kuvvetleri miicadele sah- ~ teyze i J•a.hri)e Hamın miiptelii ol-
bu hakları İngiltere ile Fransadan nesine atarak hiçbir gayreti esirge -! Bu··ıu··n ısrarlara g"' men kurumıyan bı·r _ag"'aç doğu ha ta laktan kurtuLımıya.raJı 
koparmak lazımdır. Bu hakları elde miyeceklerdir.» TQ • rahm~ti rn~ınana. kavı..~m.~l)tur. Ce -

t k · · ·· t d'l k h * * • naze ı hugün Arna,-utl\Oyumle Akul· 
e me ıçın, muracaa c 1 ece er h bur nundaki l<ü~küntlen kaldırılarak 

..... E ...... d ..... l:r ... n ..... e ........ ~a .... l ... k .... e .... V .... l.:·n .... l.~n···· · ........ ....... ..................... ... ;;::mini gördü~ünüz bu m uazzam çınar hiç detilse 200 senelilttir. j!;r;:~~~ö~a:~~;iıı~!~ıı:::ıi,~~~;·u!~ 
flj Faaliyeti Rumc!ihisarı kabristanındaki mea .. 

AlemdaTJa Gülhane parkının kar şısındadır. Bir afacın yafaması ıteni ma.lısu!tuna <lcfnctlilccektir. Ce· 

Muhtelif kurslara 1900 kişi devam ediyor 

Edirne, (Hususi) - Edirne Ualke- olan Edirne Halkevinde 120 muhtar 
vi emniyetle iddia olun:ıbilir ki ça - ve 40 köy kötibinin iştirak ettiği bu 
lışmnlann ön safında yer almıştır. kursa veda etmek ve ancılık kon -
!Bu çalışmalarına 9 koldan devam e- gresile kursunu açmak üzere bir nu
den Halkevinde bihassa çeşitli kurs- tuk söylemiştir. 
l ar faaliyeti eh€mmiyeHe dikkati Köy davasını cnnlı misallerle an
çek~ektedir. Kurslarda 43 muallim latan umumi müfettiş kurs müda -
vazıfe almış ve talebe sayısı 1900 ü virnlerine veda ederken 50 kişiye 
bulmııştur. varan arıcılık ~ongre ve kursunu da 

Bunlardan İngilizce, Fransızca ve kısa bir nutukla açmıştır. 
:Almanca ~puna 378, fizik - kimya Ancılık kursuna kız ve crksk öğ
ve ı:ıatematik grupuna 586, motör ve retmen okullanndan 120 genç dahi 
fotograf grupuna 204, 11 öğretmenin h ft d .. .. d d kti 
il• daresın· de çalıc:!ın na.k diki. a a a uç gun evam e ece r. 

r- ış, ş ve ev B l ·· d'· lli 1 ril b" 
ıd esı· kursuna 75 ;c:r·ı k un ar mu ur ve mua m c e ır-
ıı. ar • ....,"'ı er ursuna lik k d ı·-· De 1 z· 
1.05 elektromekanik kursuna 45 kül te ·ursun evam et ıgı v et ı-
itür' kuTsuna 320 ve muhtarlar 'kur- raat bahçesine giderek ilk dersi al
ı;una da 160 kişj 'devam etmektedir. mışl:ırdır. Bu sırada Umumi Müfet-

Bun rdan muhUırlar kursu sona tiş Kazım Dirik te b::ıhçeye girmiş 

f.
:rmi v Tr ky:ı l:mumi Müfotti · ve kursu teftiş etmiştir: ~ursa J:Y.
en<' al K m D rik Çumhur~yct/ dm V€ İbtan~uldan da ıkı genç ışti-

ejiminin gür kaynaklarından biri rak etmektcdır. ~-

kökünün hava alma•rna bağlıdır. (3) sene evvel bu pnarrn dibi be· 

ton/anmıştır. Buna ral men asırdide af aç kurumamakta ısrar etmektedir 

ı nahı Haktan kederditle ailesine \'6 
1 has aten Tevfik Türkoğlu ile Abdul
kadire sabrı cemil ihsan buyurması· 
nı temenni eller ve taziyetlerirnizi su-
narız. 

........................... nuı1111111ı&11JMHMllllllllHUJMfltU'-1 

'---~! ... !!~~.ı T.~sviri !!~~_J 
Nafia Nezaretinin mesleği 

17 Haz.İran 1909 
Çengiz, Timur, Ehlls:ıllp ve Moskof La· 

tll~ılarmın enkaz tahrlbatmı MIA refcoe
memlş olan mcmlckctiml.zln hiçbir noktn.
sı yoktur kl hilkatin ihs:ımkerlml karşı• 

smda birçok clvahı harap ve pe~anlyl ııı.. 
Uva ve teşhir etmesin. Memleketln zıma
mı mukadderatı yeclilnfirad ve tngallupta. 
bulunduğu z:ı.man, bu mUsav1 ve fccaylin 
mcs'u!U münferidi hükUmdar idi. MUraka• 
bel milllycnin tccssUsUnU mUtcaklp bu mcs· 
uliyet, millete j.ntikal etti. HUr olduktan 
sonra da sefaleti kadimeyi idame etmek· 
ten bqkn blr §CY yap:ımazsa da kcndıml· 
zl idareye muktedir olmadığımızın bir d~ 
illi elimin! bir Jcerre dalın gbstcrmlş \ c 
haysiyctlml:!lcı beraber, nll.uzubillnh, ıncv· 

cudlyeUmizi do tehlikeye koymu oluruz. 



........................................................ ! Nikbinlik Başladı LEH ISTANDA Y ıldı~ım Harbi Tıpk~!9~ı~uğu gh. 

-- Avrupa harbi 1 (Birinci•ayfadandevamJ Nası,} Muvaffak Oldu? ~=<~:!.;;:~::~.~::: 
270 • 1 . Guip te .. du"f .. b ncı gu··n , 1 ve rnuuo h t 

il (1 inci sayfamızdan devam) _ 2 _ er! 1940 rn ha L_ • • ..,..... e e • --.... saf . u regeıınan Franaa'ya ait 

I 
gmerede, gerek yabancı _memleket- Nikbinlik alameti ze!ea:!tedaıttik··r. çe tıpkı 1914 harbine ben. 
lcrde umumi bir mmnunıyet]e kar - Amerikalı Binhaft George Fielding'in veaaika müatenit olarak a 

l kt 
-- ;yaz:mıf o/dulu bu tetkik makaleıini Life mecmuaa•ndan 1•ı..tı'bas 1914 te de Almanlar Fran• t k 

F .,, • şı anaca ır. Londra 26 (Hususi) - Bugu··n • " J F • ' .. a opra • 
}> ransız teblıgı Londrada iyi haber alan memba - . t ' L d d ediyoruz. Makale Almonların tatbik ettikleri sevkulceyıi gÖ•termek ~a, ra_nı12 erkanıharbiyesinin b~ 

aris 26 (AA) 26 "hl' F 1 d R t b"ldirildig·ine göre neşrıya yapan on ra ra yosu bakımından ehemmiyetli o/dutu için burada dercini faydalı bul'.Juk. ydalınd~n ~il.e geçirmediği bir mıntaka-
&ız b' · · - tarı 1 ran- ar an eu ere ı ' gerek Fransız ve gerek İngiliz a an Btnniftı, bu defa da öyle oldu 

D!a ah teblinı: anavatnnın müdafaası, halen, birinci tb t d "kb' 1.•. tın TAH ! 1914 u~ D ma ua ın a nı nı ıgın ar ış R e. HEYETi .• te. B.elçika'nın i"ıalinden y"ırmi' 
tnu"te ... "a' ıın, şimal cephemiz üzerin~ derecede bir ehemmiyet kesbetmek - ld • t b .. tt' d'kt ,. a dit h.. 

1 
c-+· Bu .. . . d 

1
. .

1 
o ugunu e aruz e ır ı en son gun ıeçınaye kadar bqkumandan Ge-

hücurnıar ak~cumk alr ytnpmı:ı.ır. tedir .. B~ t:lo;ı :'f~kz ~enedıçın e ngı·ı - ra «Bitlerin muzaffer olmasına neral (Joffre), asıl Alman taarnuunun 
So ım . a mış ır. _ . . tercnın ıs ı ası ı rı o erece rea ıte k k 1 f k"' b " 

0 
• t~raftan geleceğine ihtimal verme· 

' . 

zii h~rn: ccphesınde yaptıgımız ~~' sahası haricindc> idi ki, tamamile ve- rakma hl': mıştı, a /t dugu.n _ar- Dllftı. 1940 ta sabık batkumandan Ge-
~ehir ~z et~e~, lc.hi~ize _tdön~~~~~~ ni esaslar üzerinden bir anavatan ..!,!.. te ı e geçmış ın emıştır. ~eral Gamel.in Almanların bu defa (Se- · 
ıapteltik~rın e }Cm geçı no müclaJaası tertip etmek Hizımgeldi. • • an) dan hır ~skm yapacaklarını he-

.A.is""" ·ı ,.. d ı'k"ı ta Şurası da tcb:ırüz ettirilmektedir! Regnaud Londraga gıltı sap ve tahmin edemedi 
l' ... 4' "'" ı c .ıneusc arasın a_, . • . . ,. . . Dün ıa t 1 d • 
k ..... topçusunun şiddetli faalıyetı vu· kı, General tronsıde ın tayını, Gene Paris. 26 (Hususi) _Fransız baş- W ze e er e yeni b~kumandan 

u,a gelmiştir. ıa! Kırkf·'rıın nnavataıı kuvvetleri -ı"ekı"tı· ,,
0 
.. syo·· P"'ul Reynaud bugu··n d eygand'ın lS Fransız generalini bir-t • m .... en azlett.ljini okuyunca, General 

.... ontmedy mıntakasında düşmanın nin başkumandanlığı \':lzifesini icra- d . . B k"l Ch (J_o_ ffre_) un da 1914 te ı"lk h-ı·m·tl·r·ı 
r 1" b' h.. ·· k .. t··1 ··ştür . . ·a· Lon rava gıtmıs ve asve ı ur - ...... .. ~ ~ır ucumu pus ur umu · sı hakkında herhangı bır tcnkı ı . · .v • . ~ . muteakıp, aynı ameliyeyi bilatereddüt 

* * * mutazammın değildir. I chıll ve dıger dc>vlet rıcalıle temaslar yaparak. bir hayli Fransız kumandanı-
l•aris, 26 (A.A.) _ Fransız akşam Londra, 26 ıliususi) - Kralın em- yaptıktan sonra tekrar Parise avdet nın ellerınden vazifelerini ald - h 

tebliği: rile bugün mili ibadet günü olarak etrnı~tir. hrladık. ıgını a-

Somme üzerinde şiddetli bir mü - kabul edi~~işti· Bütün imparato:.ı~~- Ameleler Pazar Günü Gener~I Joffre babacan tavırlı, ka-
<=adelede t . k"l . . . fazlalaştır _ ta z3fcr ıçın dualar yapıldı. Butun . l~n~erb.mı.zaçlı :V4: ıekil itibarile ııöıte· 
dık • eraK ı erımızı kiliseler ağzına kadar dolu i<li. Ka · Tabi Yapmadı _ rıpız ır asker ıdı. Harbin bidayetinde 

ş"· 
1 

h . " 
1 

nadada, Avustralyada, Hinclistanda, Londra, 26 (Hususi) _ İngiltere- Bu ya:ıının birinci kısmını evvel-ı Yurt.ıarmm mWılm bir kısmının Alınan de bir havli hesapsızlık yaptı. Fakat i 
f ıma cep esınde, son gun er zar- bütün imparatorluk halkı kilise'ere . .. .. . .. ki fllnkU nllahamıı:de dercetml9; dUn lstUA.sı altında kalmış olıuat.ma ra~nrn vahamet kesbedince kendini topl d f 
:nda Boulogn:- mınt~k'.lsına ?.1ühim koşarak müttefiklerin zaferi ic;in dua dekı butun !"abrıkalar. bugu~ pazar kearetl mUnderecat dolayıalle koya· IA.'hlller Vlafül lhı ~an arkruııııda B . c ilk tedbir olmak üzer Al l ~ \ve 
asıtalar tahşıt etmış olcın duşman, etti. Kral ve krafiçe rt-iit"Katierinde olmasına ragmen faalıyetlerıne de - ~~~~~~ b~~nm•~~:Ou'~~~~~~~~~ ordularını topn•l'laınıya muktedir old~ı~r. dut çarpı~malarında ~ecer7k:~ı~:ko~: 

Sokaklarda dev&.m .edilen şiddetli bir Holanda kraliç<•fli Vilhelmin olduğu vam etmişler ve ameleler tatil yap - Va~oYa mnlunemettA'ı do• ·nı ediyordu. kaklık ve karar:ızlık ıöateren kuman-
tnücadele<ien sor.ra şehri almışt)r. halde Vcstministcr ki!iscsine gittiler. maınış~ardır. Ahnan !i&\letfnln sliratt ,.e A mevklin- Bug gerilerine rtcatıe Prıııct batnklı.kları· danları hiç merhamet etmeden habra 

.. Ezcümle esirlerin sözleri ile teey • Churchill, Ch:ımbcrlain \'P diğer ka- Bu suretle harp malzemesinin ye- deki ordunun hemf'n tamamf'n mahsur bir na müstenit w~ Utvanya hududundan Ru· gönüle bakmaksızın azletti. Bu' azledi-
Yut etmektedir ki Aisne ile Meuse a- bine azası da orada hazır bulunuvor- tiştirilmesi için verilen karar tatbik vaziyette kalarak vaktinde Va.rşova. istika- manya hududuna kadar uzıyan kunetli len generaller ve kumandanlar Fransa-
ı·asında vukua g~len son çarpışma - lardı. · edilmiş bulunmaktadır. metinde geri çekllememe.ıl yüzünden Leh,bır ım~da.faa hattı tc>l)kll <'dc>bllN·ek olan nın .cenubu~d~l.i Limoıea tehrine gön-
lar esnasında topçu ate~lerimizin ve * * * pl!Lnı tahakkuk ettlı1lememlştı. Bunun ne- Ldılerln bu ümidini de ı7 F.ylQlda kütı<>- ~e~ilmekte ıdıler. Oı·ada da bir takım 
ot . ' ~ ttcecıJıuln Vareo\.'Mm müdafaaAlnı trmın ihhyat kuvveti · b J d z ornatık silahlann dür:mana kaydet- G lk d .. .. • ler halinde hududu grçmı, olan so,·yet kı· . . erı u unuyor u. eva-
tirdiğı zayiat cok yük;cktir Hareket Parls, 26 (A.A.) - Fransız ene urmayı a ına soz soylemeğe sala- pyeslle B. ordusu tlmaıe dogru kaymak taları nihayete erdirdi. Aı1ık Almanlar h~hı ~urtarmak için bu generaller sözde 
, ~ .. • . . : hiyettar bir 7.at ;;;u beyanatta bulunmuştur: mec:ıburlyetınde kaldr. B ordw;u ile irtibatı o ı hyat kuvvetlerinin talim v t b' 

"'da, Alm:ın pıyadcsının baştan Fhındres muharebesi, beş gündür devam ettiği halde, henüz başla - temin iç.hı C ordwıu de tlmall ,erki lııttı..a- için hIUa çarpışnıa1't:ı devam eden c or- sine memur ediliyorlard H k\ e;. t;j· 
b 

~u yerde biçilmiş kıtalaı;ını m•~ oldug· u söy_lenebilir. Bazı harekat mevcuttur ki, bunlar hakkında metinde yer defloUrdl. Bu suretle C ordu- dll8unu mağtQıı t'tııwkttın 'e gerek A, 
8 de ise bu fehir b'r e ·'· a i ~ 1 

a • 
Ulduk -r su San gerllıertnde S fırkadan fazla bir ordutan bakBJaııı ve C"ffi'Ck6o kendi garnl- d 1 f ı n vı maz.u uman-

• Başkumandanlık tafsilat vermemektedir. Bedbin olmak için sebep yok - kuv~et bulundoramıadı ,.e Almanların mo- l zonundakl ku\'vetıer ııa.yesinde !jiddetll bir tua.n ar men ası veya karargahı olmuı· 
1 ·,, .. re meydanlarımızdan bazı tu r. Vaziyet hatta emniyetle beklenebilı: . 
... ••..ı nucumu gelen düşman filola- törl1ı bir kıtuı San'ı «et;ıettk Llwow'a ka.- ,mukavemet goııtennekte olan \'arşo,·al, Fransızlar n"kt . h 1 • • 
tına ·a Beyanatta bulunan zat, ayrıca şu tavzihi yapmıştır: dar u7Anmrva muvaffak oldu, Lehi tanm l lşcaı eyırnıekten J.aşka ~apal.'ak bir iş yetlere göre yenuı· k~Yı~' ~ edyenı vkazı-

§1 delle t;-ıukabcJede bulunan Alm:ın pr.::ıpagandasının iddiası hilafına olarak, şimal orduları N>m- · t k ti k ı rd 1 '" ıme ıca ını pe se-

l&vcı tayyareleıo;miz ve hava dafi ba- r Rumıımya Ue lrttba mı e!'I • a mıyo u. ve~ er. Mazul generallerin hep böyle 
aı-yaı d her içind~ değildir. Denizle bütün muvasalalarını muhafaza ettikleri ~ il 1t (Limoges) a gönderilmesi üzerine der-

l'ck arımız, yiiksek zayiat ver ire- gibi tamamile iaşe olunmaktadır. Calais, kuvvetli bir surette tutulmak- h ı b' (L" · bu filo la d g· t t r . • . . h ı...~ • b' . . . a ır ımoıe etmek) tsbirini icat 
rı a 1 mış 1 • tadır. Airas ile Amiens arasından kayan Alman motörlü müfrezeleri. Leh seferberlıgı ıkmal olunmadan lan mu are&.A:nın ırıncı devresın - ve Fransız lehçesine · d"l 0 d 

Al hl
•" · · d V .. h . geçır 1 er. n an 

man te ıgı şimaldeki müttefık tahşidatının garp cenahına hücum etmişlerdir. Bu Alınan taarruzu başladı. Bu harpte en sonra arşovaya teveccu eltı - sonra bütün harp müddetince h · 
F'· O k l ·1 · h k 1 · · · · angı ge-

.A.) ührerin umumi karargahı, 26 (A. müfrezeler, S:ıint - mer'de tev if edilmiş ve Arras'ın şimali garbi te- Lehlerin hiçbir zaman askeri kuvvet- er \'C. ı erı .. are et ~rı~t hede~ ıstı· neral azledilse (1:imoje edildi) tabiri 
lıi. - Alman ordusu başl<umandan- pelerine ve başlıca Vimy sırtlarına pek azı vasıl olabilmiştir. Her halde, 1 . . a • haddini istimal imkanı- kametınde suratle ınkışaf ettırerek kullanılır ctldu. Şımdi General Wey· 
o•nın t b d. k d Al · d · p· erının az mı A k" · d k' L h d "h d d ı· h · · 
F' 

e !iği: şim ıyc a ar, m:ın pıya esı ıcardie gediAinden geçememiştir ld kl d ~ k mev ıın e ı c or usunu ı ata gan a ge ıo cep eyı gezınce anla. 
1 

nı bulamamış o u arı ve agını . • l b"" ı b" ·· ·· • · k 
nı andreslerdc ve Aatois'da Al - Lys çayı üzerinde Courtrai bölgesinde Almanlar bir iki taarruzda • . tehdıdi altında bulundurmaga baş - şı an oy e ır suru 1'' avrıyamıyan ıe-
tn an kıtaları, mahsur bulunan düş - bulunmuştur. Belçikalılar, derhal son derece şiddetli mukabil taarruza kıt'alarla Almanların azamı haddınde ladılar. nerallerle kartıla,m1' olacak, ki onları 
h'u~c ordularına karşı teksif edilmiş geçmiştir. taarruza geçen kuvvetlerine muka - M k' L h ordusu k h ' böyle (Limoje) etmiı bulunuyor. u.rnıa _ .. ez ur e a ramanca Muharebe . t ..• d d .. 
lnir nna devam etmişler ve de - Somme üzerinde Fransız harekatı lehde olarak inkisaf etmiştir. vemet mecburiyetinde kaldıkları soy- çarpıştı Kutno ve Lovik mıntaka - k d nınl a eşı ıçın eve:_. ~pnan 
d'i; Çc.rnberlenn· gı"tt"kçe daha ziya • . . • arşısın a ace e kumandan degıftırmek 
eD~raltmışlardır· 1 

• - Ablukanın Almanya Üzerinde Tesiri lenebıhr. sında Almanların cenup orduları muvafık bir hareket midir, değil midir, 
lta\1 Ü§rnan, hala şiddetli surette mu- Londra, 26 (A.A.) - Çok iyi bir membadan öğrenildiğine göre, ablu- Alman muvaffakiyetinin diğer bir grupuna mütc>vcccih kudretli bir mu onu tabii burada oturan biz.ler takdir 
ti e!?et etmektedir. Bu mukaveme- kanın Almanya üzerine tesiratı artık biitün faydalarını göstermektedir. sebebi de hava kuvvetlerinin tam bir kabil taarruz teşebbüsünde bulundu, edemeyiz., fakat bu tedbir, 1914 te iyi 
~t~U.rnkün o'.duğu kadar çabuk su- Şurası katiciir ki Hitlerin garpte başlamağa cesaret ettiği muazzam ha- vukufla istimal edilmiş olmasıdır. hatta düşmanı bir parçr. rıcate mec- netice!er ~ermit olduğuna göre (Çünkü 
''"' e k. ınnak irin, Alman hava kuv- rekatın s~bebi, Almanyanın yeni bir kışa tahammülü olmamasıdır. Kışın Al 1 d h "lk .. d ·ı·b bur etti. Fakat bütün bu parlak mu- bu azıllerın akabinde Mame muhare-'"U .... man ar a a ı gun en ı ı aren . • b · ı F ta, erı, bir çok defa, askeri hareka- şiddetli olması, feyezanın yaptığı hasarat dolayısile Almanyada, Rusya- . .. . vaffakıyetlere ragmen Leh ordusu eıı 0 ~ut ve ransızlar bu muharebe-
lıı.r ve. l~rada vukua gelen çarpışma- da ve Balkanlarda mahsul hakkındaki tahminler bedbindir.Danimarkada f~lolarını kl utleler halınde :a;u.z~ ge kendisine verilmiş olan rit'at emrini de .ıra:•P. tel"iiflerdi~ bu defa da ayni 

; lŞtırak etmişlerdir. hububat mahsulü zayıftır. Hayvanatın dörtte biri yemsizlikten telef ol- çırerck A man casusluk şe e esı ara vaktinde ıfa edemedi VP. bu suretle netıce .erı. 81
•
1 etmeaı lizımgelir. Bahu-

"' tansa - Belçika. sahillerinde, Al· muştur. fından yerleri mükemmel surette tcs- Leh başkumandanlığının derpiş ey - sus, kk~ •d•mdıJ bffatl.~rnanda!" ~eygand 
'"ll.n h · z b ge . . . h . b 1 d • . o va ıt e o re un maıyetınde ve 
" ava kuvvetlerı, eer rug Diğer taraftan Almanyanın mayi mahrukat sa]'fiyatı iki misline çık- bıt edılmış bulun3n Leh ava mey- lemış u un ugu tcrtıbatın nakıs kavmakam '"tb · d 'd' 8 . 1 b ~stend . 

1 
b b" _ ru e.sın e ı ı. ınaena ey 

b e ve Dünkerque'de lıman arın mıştır. Almanlar, halen ihtiyatlarını da kullanmaktadır. Rumanyaya danlarını, inme mahallerini, tayyare kalmasına sc e ıyet verdi. Zira bu bu itde tam tecrübe sahibidir ve a _ 
n:hri t€sisatını yeniden bombardı - göndermekle oldukları vagonlari garp cephesinde kullandıkları için, Ru- hangarlarını bombardıman ettiler. Bu ordunun vaktinde geri çckılememesi tığını da her halde iyi bilmesi icab:d:... 
ha~ll etmiştir. Ostende'de bir barut- manyadan yaptıkları ithalat ta azalmaktadır. Almanlar ne Belçikada, suretle Leh tayyarelerinden bir çoğu yüzünden Varşovanın müdafaası zım Sl~Ul'f SABtT 
bala ede ve bir bahriye deposunda bom ne de Holandada mayi mahrukat depoları bulamamışlardır. Almanlar ta- harbe iştirak edemeden kendi üsle- n_ında B mevkiindeki orduyu biraz _ 
Uy rla yangın çıkarılmış ve bir nak· rafından i~gal edilen memleketlere karşı da abluktı çok sıkı tutulmak - rinde tahrib edildi şımale nakletmek ve A ordusunun indirdiler ve Almanlar için d L 1 

"'ıe gemisi çok ciddi ha.sara ugv ratıl· ·r · · B a h ·ı e v.; ow "'Şlır. tadır. 1 eyllıl tarihinde Leh hududunu vazı esını . or usuna ta ~ı eyle: un şimalinde çarpışmakta berdevam 
').. Londrada Para~ütrülere Karşı Alınan Tedbirler . 1 Al k tl . 2 mek zaruretı hasıl oldu kı bu vazı- olan c ordusunu ez kt A ...,, M:a 

25 
b -1 n gc ·ı ' gı>rmış o an man uvve crı nu - t 3 1 d . "l k me en ve B ee yısı mayısa ag ıya • 6 (AA) p a ütçülere karşı müdafaa kıtaları için top- ~.,-·· "k ye numara ı şema a goru me te - orduları bakavası ı'l b • ' 

t ' _Alnıan hava kuvvetleri, tngilte- Londra, 2 · · -- ar ş · maralı şemada gösterilen yedi istı a- dir. Bu suretle hareket ayni zaman- ı f k" - e eşcrı imkan-
en111 k k" . d ]ananların yekünu 400 bi~e ~aklaşma~tad~r. b" d 1 tt'l Sa k. arın ev ıni:le olarak dayan k .. ~üt~adşadr ında ve cenubu ~ar ısınh_.e Londra ve civarında ıhtıya.t ted __ bır .. lerı. alın~akta. be:devamdır. Stra- mettend ır hen skav etd e ı er. K"' rhı da vasati Vistül boyunca imtidad e - gayretler sarf eden Varşovan~na ıçın 

"''""' it hava meydanlarına u- d"k l t 1 1.;;1 t bıt d 1 h f Prusya an are et c en von ene - den cephede bir gedik zuhuruna sn- kavemetı' · k k mu • 
)~-. ....... etmişi d' B bo bardıman teJ"ik noktalar etrafında ı en ı e orl>u erı es e ı mış ve mu a aza d d • d d • V .... nı ırma tan başka yapa ar er ır. u m • 1 t ler or usu ogru an ogruya ar - bebivet vermiştir. Bu gedig~ i setret - cak ı'ş kalmamı ld -

1 mu ff k" 1 1 t karakolları fazialaştırı mış ır. J ş o u c 
1 

va a ıyet e yapı mış ır· Mu"ttefik Tayyarelerinin Faaliyeti · şova üzerine yürümekte idi. Von mek için de C ordusu aşırı derecede Lehistnn harbinden· k . 
latoa ais_ ~çıklannda, beşer bin _t~ni- 1 k d çı an netıce 
dah luk ıkı bUyUk ticaret gemısın~, Londra, 26 (A.A.) __ Hava Nezareti tebliği: Kluge ordusu bir taraftan şarki Prus- ~ayı m,a ·ı iız~ıraı·!.n ~ k k~ldığı~dan gös_teriyor ki bugün muvaffak olma-
ha a Ufak iki ticaret gemisine ve bır İngiliz bombardıman tayyareleri, Alman kıtaları tarafı~da.n Roter - ya canibinden ve diğer taraftan da an gt;rı er n e u~ ır a an azla sı ıstenilen biiyük bir tnarruzda ka-
ll'ı.i;t gemisine bombalar isabet et - d d ü udc getirilen benzin depolarına, 25 mayısta yem bır taarruz Pomeranyadan harekete ge~rek kuvvet bı:ak~am:ı_g~. mecbur oldu. ra. v~ _hava kuvvetleri arasında tam 

C r. da: a vp~ışlardır. Bütün tayyarelerimiz {islerine dönmüşlerdir. Bromberg istikametinde toplanmak San g_erılerın_d~kı ~~ f~rka1ık kuv- m~na:ıle müşterek hareketin temin 
~ enup cephesinde kayde değer bir a aB::zin sarmçlarına müteaddit bombalar düşmüş ve sarnıçlar ateş üzere ilerliyor, bu suretle «Koridor> vet, katıyen kafı degıldı; Almanlar e~ılmış bulunması ıazımgelmekte _ 
~,~oktur. . • 

1 
• 'b t k Sanı geçmek hususunda fazla müş- dır. 

l 
~an h k tl · deıniryo almıştır. b d t . d -ı k un dıger kısımlara ırtı a mı esme- , ··lr.t k d"I hl A . u h ava uvve erı, • b ht dokuz İngiliz bom ar ıman ayyaresın e.n mu eşe - KU a çe me ı er ve zır ı alayların- ynı zamanda faik t h' 

biih atlarına, topçu mevzilerine ''.e Daha sa a an, b" kl' k l mühim bir yol yi istihdaf eyliyordu. Cenubu garbi- dan biri Lwow'a kadar uzanab"ld' lik bir ~·· t k eç ızata ma. 

l 
D.asa o 1 d .. hede edı . . f'l t kriben kırk arabalık ır na ıye 9 una d R tedt rdularından ı ı. u earrız arşısında son dere 

en rman ar a muşa .. - kil ~ır ı o, a t . tir Şiddetli infilak maddelerile dolu büyük bil - ~. uns gru~un~n ° ·- . Bu suretle Lehistanın hariçle olan ce kuvvetli ve teşldlfıtlandırılmı 
CUJnıaeker taba.şşütlerine karşı hu· üzerınde taarruze 

1 
mış e. yangınlar çıkmıştır. Tayyarelerimiz, kafileye hırı Gestochova Uzerıne, dıgen Kra - son muvasala yolunu -ki Rumanva me\·kilerde yerleşmı·ş ol , _ş 

arına devam etmiştir. , b b l r atı mış v k . ·· · ..1: •• , ki c~ do ala . . . - J h .. mı) an ve bil ... 25 Mayıs gliiıü dü.~manın kayıpla- y~k om 8 8 h bataryalarının şiddetli ateşile karşılaşmıştır. ovı uzerıne yuru) o :.ı. 1 r - ıstıkametınde demiryolu vasıtasile assa duşmanın hava kuvv t1 . 
:.'• 59 tRyyaredir. Bunlardan 19 u ha refakat ed~n. seyy_~r tt a~\ kazasız surette bombardıman fotoğrafları yı da c Xııtoviceıı e ve bu şehrin şi- imtidad eylemekte idi- kntetti. Bu karşı kafi derecede müdafaa ~er~~bına~ 
va .... 17 Tayyarelerımız mure e a 1

' hk d V K hl l t h" b 
111 

ı.;"Ubarebelerindc dUşürtilmüş, mal ve cenubundaki Leh müsta cm esn_a a . on ene .e~ so cenahı ü - ına sa ıp ulunmıyan kuvvetlerin 
}' ava dl.fi bataryaları tarafından çekmişlerdi_r. 1 rinden dört filo, düşmanın motörlü harp vası~a- ınevkiine cepheden taarruz ve evvel- zerın~ekı gayretlerını arttırarak za- mu~a\:emet edemiyccekleri tebarüz 
der: indirilmit ve kalan kısmı, yer- Blenheı~ t•:Y~~ı;:onlarından mürekkep bir koluna :aarruz etmiştır. ce İspanyada yupmış olduğu vcçhile yıf hır surette müdafaa edilmekte etmıştır. 
~e ıken tahrip edilmiştir. On bir Al· !arından v~ ı_nş k·at eden İngiliz devriye tayy:ırelerı, on beş Alman motörlü kıt'alarla hava kuvvetlerinin olan . N. arev g_ eçidlerini 2orladı ve . Almanlar Lehistan hareketine da· 

an tayyaresi kayıptır. Tayyarelerımıze refa 1 sa da bu düşman tayyareleri, Blenheimle- B t k d 1 k 

b
. ~arvik mıntakasında, bombalarla ·1 harbe tutuşmuş ar ' kl t ~ ·· hareketini mezceylemekte idi. Cenub- ug_ ıs ı ametın e ilerlemeğe başladı. ır 0 ~ra . neşret! ikleri son tebliğlerde 
ır bUunk h b" k tayyaresı c ·- b' İngiliz tayyare filosunun ya aş ıgını go - h . k d d • f Eylul ortalarında bu merkezde olan Lc>hlılerın yüksek kumanda heveti 

Zö .JU. arp gemisi ve ır ruva- re yardıma gelen dıger ~ ı~ 1 d" da Slovakyadan . ar_ c et e_ en ag ır.- vaziyet bÜ)'Ük bir vah~amet arzet - hakkında müst"hzı· b·ır ı"fade kull-an-
r ciddi hasara uğratılmıştır. Bu ·· h rebeyi terke.mış er ır. · a·· ·· .. ·· b' k l T t k t 1 azı " -

gdernilerde yangınlar çıktıg-ı müşahe· runcc. mu a k"llivetli hava kuvvetlerimız, uşmanın uçuncu ır a arı arnolw lıs ı am.~ ~~ede, ar .. - mekle beraber hentiz ümitsiz dcg·iı- maktadır. -
e Bıs ~aat sonra . u . - ,.e takriben 150 bomba atmışlardır. Bombalar - · k arıza 1 o ması yuzun en muş d" H 

da olunmu§tur. Dünkti gün esnasın- koluna taarruz etmışleı . b t etmı·stı·r Daha sonra, düsmanın hava ba- n~.n 50 ·1 1 k .d. Ş.. Jd . ı. as~ı bu suretle hakir gör -

1 
• Narvik cı.ehri garnizonuna yardım d fl tam ısa e ~ · kulatla 1 er eme te ı ı. ıma e von Filhakika Lehliler· J •t mek hıç te yerinde dcgwildir Lehlile-"in ~ dan çoğu he c ere 

1 
yapılmış ayni zamandn daha bnşka Blen- \T • 'k ın .. ı vanya hudu · la • Yeni Alman dağ avcı kontenja~- 'dd tr taarruz ar • . . Kenchler ordusunun arşova ıstı a - du cenubundıın ve Bial . re atfedilmesi mümkün olan yegane lif .P8;1"aşütle Narvik civarına indı- taryalarına Şl e 1 

törlü ve ia""e kollarına taarruz etmışlerdır. metindeki taarruzu Lehler tarafından nı, Bug, Dniester üzeri~~vıczaR orma· tabiye hatası A ordusunun zamanın-
ııı..._rnıştır. . heim filoları, Al~an .. m"ok kuvvetle; tarafından bir köprü imha. c~i~iş- Plonsk önlerin.le tevkif edildi. Buna vaya kadar ı'mtı'dad ednceken . uı;ıab~- d~ geri çekilememiş bulunmasıdır • 
......., Akşam vaktı, huyu . betler vaki olmuş tayyarccılerınuz - ~· - " ) en . 

'"'""""'--"' ... """"''""'""'"""""'""""'" . . d n bir kaçına ısa ' mukabil von Kluge ordusu Bromberg- müdafaa hattı teşkil 1 1 . ı . ır Eger bu ordu l\<'ndisi için derpiş olu .. 
tir. Tayyarel~rımız e_ ek hafif surette yaralnnmı~tır. . • ey eme erı ım- nan mevkie zamanında k'l b"l · 

ta Hayedekl
• Harı·- den yalnız bır tanesı, P Jlalkının l\"ancvı'yat nı Bozm.·or . de Vistüle ulaşarak tam bır muvaffa- kanı vnrdı. Bu hat Prin1>t bataklıkl 1 . . . çe ı e ı mış - J Al a 

1 
ı . . rın . ,,_ a- o savdı belkı de ışın mahiyetini deg-iş 

Yaralı ar m ı İ . haber alan mehafil, garp cephesın- kıyct elde ettı. :ı ıstınat edecek ve hiç olmazsa t" v k k'ld b .. '"k b" V n • d d 26 (A A ) - yı 1 taa h k . ırece . Ş<' ı e uyu ır istül mu-
'-l ye memur Jarımız Alman hu u _u, . · .alı Almanın Carinthie'ye ve Slyrie'ye gc - Muvaffak olmak için kuvvetlerinin rruz . are etıne müsait olmıyan harcbesi vukua gelebilirdi 
Sıhhat ve afı•yette den altmış, yetmış bın yar .k. •aletteki bü!tUn mektepler ve oteller hemen hemen hepsini muharebeye l~ıkş n:evsımi esnasında bozulmak teh- Tabii bu tahminle I hİ·ı l 

diğini söylemektedirler. Bl u ı bı e~dıracak sekilde hazırlanmıştır. . t' k tt' k t" l'" k ' l ı esınden masun kalacaktı Netice r .. e ı ere Al· 
tahliye edilmiş ve yaralı arı ~~an ordu!'u'"ncıa pek çok kaçak . va kas~ ış ra .. ,e ~:me veh mo lo; u l ıt ~ ar.mı itibarile 600 kilometrelik ~ızun bir ~a~ların ~a~mzca karşılaşması tnk-

Ankara, 26 (A.A.) - La Haye 
e~çlınizin ve elçilik heyetimizin, 
t t'arct müzalu•resine memur he
Yetın ve ticaret atnşesinin de La 
1!aye'de fifıyctte oldukları Hnri
eıyl' Vekaletine "elen resmi ma-l. b 

'*'rnattan ag!:şılmıştır. 

Diğer taraftan Al_mn_nla_rl: A zetecisi tarafından verilen habcrı gayrı en cur <'1 arnnc ~m ~ere ılcrıye cephe teşkil eden bu hat Alman ırınde hadıs olabilecek vaziyetler 

ded.ld"ğ" daı·r bır Ingı ız ga . . y lav hudu saldırtmak mccburıyetındc kalmı~ kuvvetlerı'nd"n "'h" bi k hakkındadır. Yoksa Rus kıtnlarının 
kay ı ı ıne . İ T ga7..€tecisının ugos - 1 b d d w • ' mu ım r ısmını harbe .. d h 1 . .. . 

• olarak -tekzip etnıışler ve b~ ngı_ ız Al lar hôdisenin bir A - o an ccnu p,rupunun J. ar, fırkala- kendi üzerine cezbetmek surctilc iş- . mu a o. esı uzerıne nihai fcla· 
~es~~n harice çıkarılmasını istcmışle~? 1~· man vu'..,.0 .... lavvnya gitmek rı istisna edild;~i tokdirdC', biıtün he- ırnl "Y1iy0cekti. ketın gayrikabili içtinap bir vaziy ... t 
v~sturyalı tel nenle bi~ Avus~uryalı r~:ğ~~~ı~öylc·tı:k;edirler. Bu talepı defler nC' vasıl olduğu görii'ür. Fakat 17 eyllılde hududu geçen almış olduğu bedihidir. 
üzere huduci gt çmelerın~;n ıb:-~et 0 iştir (Devamı 5 inci .ayfamızda) Almanların, şimal ve cenup ordu- Sovyet kıtaları Lehlilere son darbeyi R. L. 
gayri resmi olduğundan ıs af e 1 mem · (BİTTİ) 

.· 
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:rASvtal EFKAB 

Arada sırala : .......................... ,. 
Yabancı isimlerin naad 

yazılacağı meselesi ? 

Dlkkat edlnlz, İst&.nbulda çıkan bütün ga
zeteler. Türk olınıyan coğrafya, şehir, insan 
i~imleı ini bn~ka başka imlahırln yazıyorlar. 

HARP 
l-IATIRALARIM 

:,~=le yapmalarının l.ıiz.ce ik i m ahzuru vıır _ Yazan 
ı - l\Ie~ı:la, bir okuyucu ~ünde. bir i sıı-

: G~ Ali İhsan Sabis 
Her hakkı ma~ Milli Maçları Küme ( :Eski Birinci Ordu Kumandanı ) 

e. 

Edebi Tefrika No. 26 . 
Diye sordu. ırası daha Jyi. 
- Mürcb:l?iyenizin ablasıyım! Behırenın canı sıkıldı, haftada bir 
- Ya ... Oyleyse ben burada oynı- gtin hır saat bılt- kendiı;in! yalnız bı-

yacağım, beraber oynıyalım. rakmıyorlaıdı. Çocuğu kolundan tu-
MelAhatin şen siması küçüğıin ho- tup odasına götürecekti, bu sırada ka

şuna gitmişti, odadan çıkmak istcmı- pı tekrar açılıp içeri kuçuk Sacide de 
yordu. Behire: gırdı ve kardeşıne: 

- Burada ne oynıyacaksın? Kendi - Gel, içeride yalnızım, beraber 
odanda kardeşlerinin yanında daha oynayalım. Mürebbiye hanım da gel-
iyi eğlenirsin. sin ... 

M:scidcnin kardeşi bütün inadcı ve Küçük kız da Melahati gördü, bü-
~ik kafalı çocuklar gibi: yük ve sevimli gözlerilc ona bir müd-

- fbv•r, bt'r .. f<> ovruyacağım. Bu- det baktı. Sonrıa Behireye döndü, ona 

Enver, Fransanın AlmanyaY~ 
yenileceği kanaatinde idi 

«Bu yabancı kadın kim?» demek isti- Bir g_ün .~celc işi _zuur c~ttiğini ~öyler,, her vakit. müıchhiye bulunmuyordu. meleri, hepsinin büyüğü olan Macl • 
yordu. Kuçük kız, Behirenin sakin ~~sıdgun tcrzıye :ugnyacagından Zaten Nadide hnnım1a, Semahatın deyi yavaş yavaı;: ab'alık ctmeğe: 
ve durgun haline rağmen ona çabuk • ı se er, savuşur. gı<ler., çocukları huys_uzluğundnn dol~yı. dev~"lmlt mü- kardcş~crinc kar , nıir'ik " ,.;f ı 

k 
1 

" )':anız bırakır, Behıre de mecburen ak rebbıye bulundurmaga ırakaıı yoktu. görmcge mecbur etmi§ti· Şimdi dB 
~lı~~ıştı, genç ızm~ so gun yu~~ne, ııaına kadar ço~ukl~rın yanından ay- Rir mürebbiye gidince yenisi gelince· iki küçüğün Bchırcyi, yanıu a ı ı• 
cıddı tnvırlarına ragmcıı kcndısıne rılamazdı. Bugun srizde çocukları a-1 ye kadar çocuklar kendi başlarına sitesi de olduğu halde yalnız bıra.1' 
karşı şefkati olduğunu hissediyordu. lıp kızının evine gitmişti, gider kcn kalıyorlar, hizmetçi erle diı.:;üp knl _ mak istemediklerini fnrkedince ka • 
O cihetle mürebbiyesine daima so - akşaı:ı geç vakit avdet edeceğini, ta-1 kıyorlardı· Ne Semahat, ne de anne- pıyn gelip kal'deşlerine : 
kulmak istiyor, ondan daima iltifat mamıle serbest olduğunu soylcmisti. si için çocuklara nezaret etmek müm - .Mürebbiye hanımı yalnız bıı·n: 
bekliyordu. Fa~at işte _yin~ vakitsız eve avdet ey kün değildi. Her ikisi de hır yere git- km, görmiiyor musunuz? Misafitl 

. . . ~ . lemış, Behırenm haftada bir gün ikı meğe karar ver diler mi rocukları elti- var, haydı içeri gelin bakayım! 
Bchıre ık~ çocugu bırdeıı odadan çı· saat hemşiresi!e ya'nız kalmasına şünmezler, onları cvdP hizmetçilerin j thtarırn;la bulundu. Abla1armı s!lY' 

karamıyacagını anladı, tekrar y<:rine meydan bırakmamıştı. Bu şerait iç.in- eline bır~karak ya berb re, ya terzi- mağa alısmış o1an iki çocuk derhal 
oturdu ve içini cekmeklc iktifa etti. de gene kızın bu aile nezdinde vnziye- ye, yahut krndi:cri gibi a.::ri hayattan ıitaat ederek odadan çıktılar, Behire 

Nadide Hanım sözde her gün ken- ti mürebbiyelik değil tamamile hiz- hoşlanan ahb.ıp'arma gıclerler, ora- 1de ?ihr_ bir yükten kurtulmuş g~bi 
disine iki üç saat müsaade vermişti. metçilik mahiyetini alıyordu. Genç kız l~rda akşamlara kadar ı_mhrlar ... hat- genış hır nefes aldı. Zavallı kızcagtı 

, .. . _ işte ondan dolayı içini çekmişti. Lı. bazı ahbaplarının cvmdc p~kcı e çocukları fazla hırpalarsa doktoruı:ı 
Hatta bu musaade bahanesıle aylıgın Berek ·t 8 . b d ,.ır "d bıle dalarak ancak yemek vaktı ew nezdindeki cMevkiim sarsılır da ye· 

. e ver m, u sıra a macı e d t d rl a· B"t" b -dd 
dan da beş lira kesmişti. Halbukı bu imdada yetişti· Macide henüz on iki av e e e er ı. u un u .. mu et rimden olurum., diişünceslle, küçü1': 
şarta hiç riayet ettikkri yoktu. B_hi- yaşında olmak1a beraber, yasına nis- zarfında evde yalnız knlan uç çocu- lere çok defa fazla sertlik göstennel• 
renin hcrgiın öğleden sonra iki üç sa betle aklı başında, saygılı bir kızdı. ğun n_a~ıl hay~az '!_C §lJll~~ık_ yetişe- ten çekiniyordu. 
at sokağa çıkmak veyahut odaEıına Valideleri öldüğündenberi kardeşle - cek!cnnı tah.~ın guç degıldır. İşte Çocuklar uzaklaştıktan sonra Me
çekılıp yalnız kalmak hakkı idi. Nadi- rile yalnız kala kala onlara karşı ab- çocukların boy!e başıboş kalarak a- lılhat bir müddet daha oturup knUt· 
de hanım hemen her gün bir bahane lalık etmeğe, hatta adeta dadı vazi- partıman içinde yaramazlığı çok ile- tı ve dedi, ki: 
bulur, genç kızı rahat bırakma-zdı. fesini bile görmeğe alışmıştı. Evde ri götüımeleri, hizmetçileri dinleme- (Devamı ,.~,.) 



Aile facialarının 

Sıklaşması 

Karpsmda 

Nikbinlik başladı 
Garp cephesinde 

( 3 üncü •ayfadan devam) 

Fransızlar Ne Diyor? 
Paris, 26 (A.A.) - Havas, saat 14 

<le bildiriyor; 
(Başmakaleden devam) • • Courtrai'de vo Courtrai'nin cenu -

~~-.!~~dddere ~. bir ifet halini al· BEKT AŞI T ARJKA TJ -bunda, }'ransızl:ır ve Belçikalılar bir 
··•wua .ıw seri Alman hücumlarını sarih suret-

lfatta Carplilerin iddia ettikleri ıibi, J h K• 1 B• te püskürtmüc::lerdir. L~ içtimai bub.ranı Cihan Harbi Müellifi: o n ıng• ey ırge ıw 
nuı lıir neticeai addetmek, aebeple (~- Naıiri: Londrada Luzac kütüphanesi Arras'ııı §imali ~r~isinde, Alman-

- 11 -

Yeşil Gözlü Kadm Sordu: 
- Siz Türk müsünüz? 

.• 

•ehbihi) lcarııtırmak ekmektir. Haki- lar zırhlı ve. motörlu unsurlarını 
"_.ti halde iae Cilwı Harbi, ondan evvel . .. . .. takviye etmişler, fakat çok büyük Ne söyliyebillirdlın? . Jack'm çenesi gözledme lüzumun 
•ınai ainsi bat' lam"' bulunan bu iEet.İıl 'ihe Bektashi Oroer of Dervıshes! Fakat eserde b;ı çok garıp muta.le- bir faaliyet gösterememişlerdir. - Elbtsemi Birtıma d f zı 
d ...,, d tarikat" dile Lon<lrada alam da rastgeldik geçırmeme ~n- a a uzun. gö .. ründü. Bu ,_ne ~ilod~dufu üi.bettea baıka bir teY e- :c: Bektaşi b t .a -~:~ kuduk M 1A .. 11.f · . . 

84 
.• .. Manş sahillerinde, Almanlar, Ca - müsaade etmez misiniz? büt k ı •-

l ır. in~r eden u esen au.u~n o . ese a mue ı eserının uncu . , . . 
1 

k .. 
1 

d d . k un_ "U\•vetı e sag .Y~mruğumu çe-
&hran · · · bilitereddiit me- Eserin müellifi Mister Birge tstaıı- sahifesinde Türkiyede tarikaUerin il- lais Y1 ı~ga etme şoy e ursun, a- Dedırn. eı:ı bır mıknatıs halını almıştı. Göz-

deaiyet h 
1 

:~e eli ebiliriz. Ba fi- buldaki Biole House = , yani Kitabı gasından bahsederken dikor ki: ha çok cenubunda_ bulunmak:adır - Bizim telıikkiler ile oruarınki nra- ierım de karardı... Bereket versin 
kirde de ~ü cU: mütefekkir ve Mukaddes yurdu~un müdUriidür. 4;Bir anılık bazı!an, dervişlik ta- lar ve bura.lard_a duş~a~a, bılhassa sında çok fark olduğunu daha bu di- Y~nıba.şımda kuş cıvıltısını andıran 
hıuha.rrirleri bemBı bemea ittifak et- Mister Brige, Bektaşi tarikatiııi, rikatlerinin ilgaSJnclan, Bektaşiliğin hava kuvveperınc buyuk kayıplar yara ayak basar basmaz görmüştüm. bir :ses mıknatısın kuvçelini kesti. 
rnekte ve medeniyetin fazla terakki v~ ihtimal ki mensup olduğu m~ess_e~e· istısna edilmesini ümit ettiler. Bek- veren çok şidd*:_tli muharebeler cere- Fakat nihayet her şeyin bir derecesi .A. .. Hayret! Kadın Jack'ı bir sa
lekiunüıa nihayet bqeriyet için :ınad~ı de bir derviı;~ik oca-<jı oldugu ıçm, taşi!iğın, ebedi an'anesile, gizli ayin- yan etmiştir. Bu sabah, 1'"'ransız un- vardlı ... Çirç\plak soyunm~ yı~a • nıyede yola getirmişti O abus çeh
"e ~vi bir 1%tırap _ve elem ka~11 t~t!ki~ mevzuu ola:ak seçmiş_ ve uz~ıı lerile, i~timai ve dini mcsclerc kar- surlarJ, hiı.la Boulogne,u ellerinde hı- nan bir erkeğin yanıbaşına sokulup ~el~ Jack -~ir anda değişmiş, kadının 
oldu~unu itiraftan ~kınmeroek.t~dırle~. bır say ve gayretın ma~sulu oldugu şı daha liberal tavrile, henüz payidar tuyordu. davet etmek olur şey değildi. Buz onunde hurmetlc eğilmis, elini öpü -

Dünya milletlerinden her birine hır muhakkak olan b~ esen Y~z:nışttr. olan asıl '.lürk kültürünü, tarihin Somme'da Amiens'in şarkında, gıbi suyun altında kız!lrmıs olduğu- yordu. İşi anladık Mis Twecn Jack'ın 
ba,ka surette ~yet eden bu.:;:~:: .Müellıf, bu ese~ yazmak. ıçın Şaı_·k seyri içinde koruduğun_a. inanan ~~r Frans1z kıtslarmın hurt>katı nehir mu zannctiiyon.m. · eski -~hbab1 imi§. Yaşlı adam baba
~an me~le~e~ de ti-.aS:~ muttası- kaynakl~r:nı d~nndcn dc:ı~e tctluk çokl~rı \'nrdı_ .ve o~un ı9m B?<taş1~· boyunca terokki etmektedir. - Maalmemnuniye, dedim. Fakat sı, dıger delikanlı da nişanlısı imiş! 
ı.\v;:,.tabıatıJe b.ı~::e buu~e~ az çok ~tı~~ş.! b~zım yaz~cılarım~z ~çınde!ek. ğin ılgası degılbelkı but~n Tuık lmıl- Şark mıntakasında, yukarı Argon- hiç değilse müsaade etseniz de aya- Az sonra palasın taraçasında ge -

2ebun::;:c~ı: ve olduk. rf:
1 v~~:m:esı)csıı~rn neescr~cı-~demn ,:t~ı~ ?ileti?i~. ~in1.~ytoanrdıunz:1ası azım gediği ne'de Fransız topçusu çiddetli ateş - ğıma bir şey çeksem... nkiş koltukdlara kurulnıuş, tatlı tatlı 

. . .. .. ··ı • .... erı suru u · ld • · d"" L' · d ··1 li .. b bekl · · onusuvor uk llu wayetin bırdenbırc gozle goru c- fadc etmiş müsteşriklerin eserlerini .. . _ k h .. ler acmış ve sanı ıgımı gor~ uşma- acı ver go f!e goz e erının : .. . .• 
ıniycn, el ile tutulamıyan bir ~k ar•ıı elemiş üst~lik kendi şahsi tetebbüJe- . Muellıf aşagı ~ arı· ı:r s~z~~el na çok buyuk kayıplar !mydettirmiş- içi giıldti. E~tesı gun og1e yemeğine yeni A-
\rardır, fakat ba:n arazı da maat- rini d~, seynhaticr neticesinde elde hır senet v~~~um h·C~~ıl~~~ r:: ~~ tir. Gi.ızel kadının yanındaki delikan- me:ıkalı dos_tl~~mın villalarına yc-
l-:CSSüf çok müsbet ve kanlı ş_e: c!.tiği. ma!Umatı da b. l'J!ara katmı& ve ~adında ol ~ .. ' . 1 Mrntmııdy mıntakasında Chiers ır- lıya baktım. Oralarda değildi. Genç mege daveth ıdım. 
killer almaktadır ki iıte onlardan bırı cs"nni Yi.icudc gcticnıi~tir ıddıasını tevsıke luzum gormemı~ır. - !J • t bb- d A' 1 kadın ~enara e<-kilmiş beni ~kliyor Saat 11 de fevkalade bir Lincoln 
d 1 ' ,_ sık k ·· ed "' · B · den bu iddtayı «bazılarının,. ma~mı geçmcge eşe us c en x - • . ' k •. . d b . . e son zaman ardası& tc errur eo Bu genış hımmet ve gayreti tak- u yuz _ . - k"' t""l .. , etrafında yarı cıplak hatta çırçıplak apırnın onun c enı bcklıyordu. El 
aile faciaları ve lc:adın yüzünden dw-- drr etmemek bizim e!imizden gel- veya •bir çoklarının> de~ıl de, mün- ~an kıtcılan, ~erı p~s ur u ;.~{ ~ e dolaşanlara zei·rc kadar ehemmiyet bisesi makine ile asorti bir şoför hür-
m.dan i,fleneo cinayetJerdir. · mcz. ferit bir iki . kışinin hususı müta1eası, duşmana mahsus z.ayıat ver ırı mış- . d H 

1 
d kı al metle eğilerek kapıyı nçtı Yumuşak 

Cnet~i ~_eden karilerin he- Eser iki kısımdır. Birinci kısım veya muhaı-drın şahsi iddıası say- tir. ~er;~or u. kt oş on arın a za - koltuklara kuruldum. · 
nıe~ her gun.phidı oldukları b~kka~lı mukaddemat ile başlıyor ve müellif mak hakıkate daha uygun olur. sa- İngiltcredc Tehlikeli l\1ıntaka ı~ ır· arı r~. uıı· h. h Yanın saat sonra DlUhteşern vm:ı. 
~~Bat, 'belkı ~kadar na:r:an d bat e~ bu .ıı:t~kad~_emnt içinde bil?assa B~k: nınz. \..Un~ü hızım gibi bütün inkı- Londra, 26 (A.A.) - Resmen bil- e ısı ga.ı ıybe <!dn 80:'~~ ıç e_.,= mn önünde dw·duk. M~ Tween sa-
nm celbeylem~. Z..ten bazan ° e t•ışıh•!!n Turk hayatındakı mevkıını ı· devrim yaşıyan munsufarm bu . . . sapta 0 mı)an u avetı AC!Çırmamd.A 
liın vak'alar o kadar ıs~ıyor, ki insa- t~barGz etlirmeğe çalışıyor. Müellif ~~p zılarının'> \•eya cb,ıı'ç~kl.arı'nın-. dmlıyor: . . . • lazımdı. Fakat ödüm de patlıyordu. lonun ~a~ısın~~ gük!rek ~beni ~arşı-
na tabiatile bir kaygııızlık, ad~ta duy- daha sonra tarikatin tarihi He meş- bua it mülihazalannda.n haberimız 1-Jolandanın ve Bel~ıka ıle şımalı Nerede ise Jack bir delikten gözü - !adı. B~y~k bır zev~lc do_ş~nmış s~-
cusuzluk ,.diyor lkarm tok bir adanı gul o'makta Bcktaşı."lerin itikat ve çeşk · .ı d. Müellif te bilir k" Fransanın bazı kısımlctrının A!man · kccek yine hava alacaktık. lona gırdık. Koltuguıı ibırınde Mıs 

• - bil &.L •• • ' olma ıcap euer I· l ı [ d . r .. zerine Ingiliz ' . T ' t k t k be . ~~en 1!efo bir yem~&~ e anm _ go- ayinlerini anlatmakta, ve daha so~- inkılabın bir heıJPfi, devlete ycnı bır a! ~ara :n ~n .ışga 1 _u • Alelfıcele duşumu bitırdim. Kenar ween ~ ıp ı ıp ısına nzıycn 
tunu çevıreme~, hadı:;~tı~ sıklıgına 1".a eserin zeyillerdcn ibaret ol<l!1 ı- <lin bulmak değil, fakat dını devletten hukumeıı,. Ingıltt·r:nın ~enub~ şa;- dan bornozumu aldım. Hesapça gi- genç bır kız. oturuyordu. 
Mılflml. olan bri de bu laidıseler 'karp- kinci kısmına intikal etmektedır. . ayırmaktı. ki ~ahı~lerındc aşagıda~ şe~ırl~rın yinmcden sıkı bir masaj yapmak la- - ~rdeşım Detty ..•.. 
laıda ~t kalıyor. • • Esere :zengin 1.>ir l'ib!iyogra.fi~ bır Müellifın buna benzer, hatta daha tehlıkelı_ mıntaknya dah.ıl .telakkı e- zımdı ... Fakat şu güzel Amerikalıyı Amer.ıkalı lnz1arla bızımkiler ar~
~._ elim ..ak'~ içincir 

0 ıstılal. lfıgatçcsi V<' birçok H•.sıml~r aykırı bırkaç mülahazaSlnı daha len dilmelerrne karar vermıştır: da daha fazla bekletmeğe bir türlü sında bır çok :farklar var. Yalnız bır 
lİlı mı.~zı.n da ol~, k~=l~~ ilave olunduğunu c.la söylersek. m~· kit etmek mümkündü. Fa.kat meS:ck Greaty Armouth, Lowrstoft, Fe - gönliım ra21 olamadı. nokta tamamen biribirlerinin ayni o
~ertlerile ~endilerımd~~ 1 n . ~- eitifin mevzuuna ne ka~ar <ienn ~r itibarile misyoner olan müellifın lisktowe, Harwıch, Cl:icton, Printon, Pantalonu çektim. Kıra.vatı dü _ luyor ... Mevzudan mevzua atlamak ..• 
- ·L_ etmeyı vazire1 !~~ -~-teurr açın alaka ıile sanlmış oldugunu tebaruı Bektaşilık ile hıristiyaıılık arasında Walton, Souther.d, Margate, Rams - gu" -m'edim sükse yaptı. 
--.rı unatnuya as a .ı.nı&m&• Y~ • · • luruz l k ·· ·· ·1 b h 1 • Al" F • 1bi · "tb" Me.eıa iki -· kiiçük yavrusu- ettırmıı; o .. . . __ . karabet sezin eme yuzunuen u a- gate, Broadstais, Douvrcs, Dcal, Fol- G 'k d • d , k kl d - ıcc ay ın e sesı mu 1ş 
b1Jb bir - ı:_~e . ~alova'dan kopıp 'Memleketimizde Bektaşılik uzerın· talan bile bile yaptığım sanıyor vel keston. . enl ç ~ ınd sa~ım ad )'.a ~Şl ı k e- - Amma yanındaki herifin bıyık-

sozu ıuzerme bah f _ de müteaddit eserler yazılın~ oldu- bu ı ·arctlc iktifa ediyoruz. . hkan ı so um a uş 0 asın a? çı · ları yok mu? O yüzden esvabı iste-
relerek karısını bıçakhyan bed t., ~ - hal<lc bu eserlerin her bin, mev- ş . •'lıfin ok e- Bu şehırlerde oturan çocuklar, ana tık. Yaşlı adam arkadan gelıyordu. ·w· . . ... . . 
kat basit insanı bir tarafa bırakalım, la- gu . v. birka. safha- Uununla beraber ~uc: <;, . g babalarının müsaadesi bulunduğu K d bi sö •lcmeden ·üzüme dıgun gıbı SC""t.edemedıın. Hıtler de 
lcin bundan üç, dört hafta evvel Kadı- zuun yalnız b~~ .. c~a ç n umu· niş bir srıbırla, derın bı: ala~a v,e takdırde tahliye edilerek İngiltere- a ın d r şeN·~~ . '\, 'J im11enilecek adammış gibi nesini tak 
köYiinde erkanı milletten olan bir zatın sına tem'..1-6. ettıgı ıçın ~evzuu . dikkaUe mevzuunu letkık ctmış 0 •• . ' • bakıyor u. 1 "J e · 1it ederler bilmem ... Siz. Hitlerin bı-
Ul d w •• h' f . b. "çin tek mi heyetmı kavnyan bır eserle kar- dug-unu kabul etmek ve eserinin bu nın merkez mıntakasın:ı ve Gal e) a- Siz hakik"t"n Türk müsünüz? • b - . . .. ., 
ra;a. .~gı .. ~~l tf at_cıal~ı ırBea~.ı istiklaİ şılaşmak her mütetebbii an<.:ak ho~- ye ı-ı. kı· tetkikler hesabına bir ka· ietinr gönderilecektir. d -d. ~ - . yıgını egenır mısınız.. ·-· 

gozonune gc ıre ım. 1 
, T . > ua . • . . .. · . • l' ı. - Bume benzemek ısteclıgın ada -~ar-bine iftirak ederek düş~n "u~_şun_:, nuii~clc~~J~;1 mislPr T3irge'i, bu eseri zanç l~şkil ettigmı soyJemek te bır Jn~ııterede Zafer ~uaları _ Evet. Niçin sordunuz? 'lll evvela dışından benimse sonra 

h~rındkan ma~un kald~~ş .. hudük~ıllel rüknu te,ifc ~uvaffak olduğu için tebrik vazıfcdır. Londra, 26 (A.A) - ln<Tiliz halkı, Güldu: "çini bnimsersin dC'r. O ds ona mı öze 
ıra şıun bır çok uşun ten, yapa- • * * * b b h i T k 1 d"" k'" ı k t" . d k' b·-r· k k .. ? «:ağı işi iyice muvazene ettikten sonra etmek lazımdır. ________ ,_ ..... _ _ _ _ _ u. s~ ak.' n1g~'.z ı:a ~~m dun ~ ~.:- - ~~ m e ~e ın~z e \ru u.~.e~ e • niyor nedir? Hume'u. sever _misı~z. 

~~fikai hayatını (Evet hayat yoldaşını) - - • - - - - - - - - - - .. . D •• k •• v • t• S~Jınk a
1
. ı 1tadc me ıtftfı '.l b~ ere

1
h, . ~- l r smn. ka ar uvve ı mı ır. Bunlara cevap yetıştırmcge ça -

oır kufJunla öldürüyor ve pek tabii o- -'"""'"'"""""'"""'"'""""""'"''"""'""''"''""'"~"''"~ Ull U azıye lD tun ı : er ... muz:ı er ır ~u .. ı~_m - Bızı'll .. ~ırkcn Betty so ·c'!u: . 
~arak kendi.sini de i~lediği ~u facia~a ~ Vecize!eıvİn şevh1 § dua ctrr v_e ~ brık:ı1arcl:ki bu~ Sö mü ~-tirme·e \ kit bulama - - Turkl .in milli )'emekJcrı ne -

Ul'ban vcrıyor. Netıce nedır? Bugun ~ ... ,,,.,,,.1111,,..,., ............................................... '""' .... 1

1 
H •• "' !kadın erk J- ı ~ l r d avnı dava te n d m. S k1 b r el omuzumo yapıstı dir? 

0
rtada yetişmiş iki kız v.ardır. Bu kı~ar Rüz.gôrlarto dafgota ... en hünerli u asası pazar t tili y pmad:ın miitcmadi su- J ek ) ınc> Azı<.ıl gibi en mdc idi. - p ·, ! 

krt1ık ömürlerinin soh~'uk~"ak kadar yetım kaptanın lehinde harckef...b~der. / ( 1 inci sayfamızdan devtt:'l) N'P • c1lı mı tır. Kasları çatık. suratı asıktı. - N RÜZel kelime... Nasıl ye -
a ınıya, boyunları u u. yaşa~ı!a ve .. .. .. . . '''.,. oon _ Masaja gdml'den bir ) ere gi - mek bu? 

hayatta hundan sonra erışmelerını can- Bu sozu soylıyen Gıbbon 1n0 dtere- kafi tir>rıeccdc kuvve-tip taarruz e- . .. b k 
1 d · •w• • addi refah ve in en buyük mtiv0rrıh'crind("n bıri-/ dilebı sc, guyct teh'ıkeli olan vazi- D ff c ,. dem<: sın, )Uru a a_ı.m. 

an tcmeDOJ ettJetnlJZ m •• n k ad yeltfli ffiUhCtf !ZQ etmf'ktcdır. Frnn u ooper ın tıUllllUllllllltll•llfllllUUllllllllllUUu•ıı111111ttnn111111t1Ufrtlflllltnıııttuı1uuıur1nı,11111111u1111ıı111ttt1ttn111111n11111111ın111n11111UH 8aadctin derecesi ne olursa ols~n, goz- dir. cH.,?munın ıı_ıhıtat ve. su utu> - • • • • 
lcri Önünde cereyan ederek hır a.nda lı esen, ı_ıcr murwvver uısaı~ın·o·k~- sız'ann (SommeJ nehri s·,lullerm- d d k• ... tk Amerıkada harp Jngılız - Sovyet 
•nalarını ve babalarını ellerinden almış yup ta lıır l~·ıt u:ıh:ı ayd!n ~naca,gı den Almanlaı ın ~"Ol cenahını s kış- ra yo a } Il U Ü 
olan h .1 . k k ç hatırasile dilhun bir aaheserdır. !{omanın ınlutat ve tırmakta 'l~ urada kat'i ıneticc al- f 1 v t• t J 
olın aı eahnmk. ord unl Nı"ç"ın? Yarah- sukut dPvrirıi, o devre muasır olan mag-.ı çalışmakta o"duidaru n "ıp- Londra. 26 (Hususi) - tngilte- tara tar 1gı JCafe an aşması 

ıya m um ur ar. . "h"I b. l"kl p d N D ff C bini · 1 s·· 1 .. b' k k t elbise akran bütün clunyarıın tarı ı e ır ı e ynz- he criı'ernez. Şımalden ıle, müttc- re ropJgnn a azırı u ooper 
v çın usu ır ~~ la .. .. ' k he- bılcn bu müverrih, tarihin en fık kuvvct'ed, bir taraltan (Lys) dün akşam radyoda Fransaya hi- ( l inci sayfamızdan devam) (1 inci sayfamızdan devam) 

e ernsal arasında guze gorunme · mayt d ı ·ı h · ·· el Alın f kal t b ~ · t k vermiş ve ezcümle ·· ı - - t k d' "eıi b' l k dudak boyası, hünerli knptnnl::ırınm ev et gem~_c- ne n uzerm e an · ır an a e.n .ur ı;u u d<:'rerck, müttefıklcrin derhal tayyare muta ea yuru me te ır. Bu beyana-
ipe&:ıi b~raz ırna e :~hayet sinema verini nasıl yurt.ittu'k' erini ve en mut- tarafından lazyık edilirken, diğer demıştır kı: .. .. satın alabilmeleri için Amerika Bir- tın, İngiliz hükumetinin İngiliz -
dan, v ır tçorat·ıviçin değil mi? hiş kasırgalardan. en korkunç dal k- taraftan cenupta (Caınbrai) isti- cAJ~a~ya _gunden gune ~.ayı~~- leşik devletlerinin müttef'ıklere bir Sovyet münasP.'>atını düzeltmek hu-

. e 
0 

omo 
1 

h 1 kurtardıkla.rmı ÇO kamr>tinde A•man mevzilerine ta- yor· I3utun şıddet ve sav'ctıle hu- . d . . . . . 
. Bütün bu süsler, bu e~lencel~r aca a gaJa~da.1:_n:ısı özü büyük bir haki- !l.r.nızu ıle {Somme) sahillerıncll' v. a cum ettikten sonra bugün nefesi ~ıl?ar olarl~k bır ı~tikr~ venlme- su~ndakı nrzıısuna ve Stafford hır hayata kıymıya, bir aıle ocagını yık: ıyi bıtdıgt ıçı~ s k ·ı . gı"b"dı· Bununla beraber smı ısrarla rıca etmışlerdır. nu tel- Crıpps'in riyaseti altında Moskovaya rn b .. ük . ·c l e<lıyor pı 1an Fransız taarruzPc tevhidi esı mış ı r. fl rd • · d -u fik 

l' •Ya_, bu. fani ha~a.tın en kuy il ~e~:; katı .. 1 
ar; knpta~. rüzgan da, dalga- harekata gayret etmektedir. Hari~ vaziyetin vahim o'duğunu sakla • gra a a, a:Y~ı zaman a, ~u e .: bir İngiliz ticaret heyeti gönderilme-

e %tyneı olan ıkı genç ızı ı ~ e Huner ı . • b" d k ılJıınnıayı hılen, ta üzerinde vaziyet tetkık edıldıği mıyoruz ler yanında hızmet etmek uzere go- si ihtimalinden bahi bA t 
b.al&n ve perişan etmiye değer .mı! . )1 da kend.~ le_ ın c. l 1 tuanın oyun- zarnan şı·maldeki bir ıni!\..·on miit- . . d b' k k d k nüllü yazılmasını miimkiin kılan bir l . . . s ecne ı gaze e-

lle .. dd" e manevı bın bır "'""""İsini rıuı.garm \ c c a ö J lngıltere e ır arı un çı ar ı , k . . 
1 

•
1 

J h erme d~l'Clir. Bu hususta Londrada 
r ıun ma ı v . ,..,~· k t ndır· tcfikin kııvvctılc, cenupta günden .. - . . l anun proJesı çı rnrı ması ve o n- .... 

)orKUnlukla hayattan bizar ola~ ınsan- cağı yarı:11yan ap n .. z fır \'e dalga- güne miktarı artan Fransız kuv - I~.ıkur:ıetm eı.n~ıne w.ya ~ı~- zen- son kanunun tadil olunması da isten- goruşmele.r yapıldığı anlaşılmakta -
lar İçin, ak4am aile yuva~'! _dunyanı.n Hün;rtı kapt~~ı~ı r~r!k ve tedbir- vctlcrinin, Alman ordularını yara- gınlerın servetı~ı d:gıı, butun hu_- mektedir. dır. 22 mayısta neşredilen Sovyet teb 
en büyük saltanatlarına deClfil~m~ btr Y1 .P?ş.1.n~~ hes, PlJ rüzgar \'e uai- rak ikiye ayıramamahlrı adeta in- kukum~z.u ~vdı ctiık, 0 hu~_uk dk~ Diğer taraftan, Empra Gazettein liğinde, Rusyanın Büyük Britanya _ 
a.adet bucağıdır. Yalnız o samımı $ev- leııım onccı c-n ~'.n znman zerre kadar sanı bizar etmektedir. onun u,grun a asır arca muca e s:ıMhi Al ben White kurmuş oldu ·u ya kar ı olan vazi . . . 
ı.ıe lfe sevİ§llle ocağında eeçen 1~~. sa- ga ile ikarşılaştı~ı .Arın hiddetine. dal Berlıalue bu cephede her iki ta- lede bulunmuştuk. •1Hittefiklcre yardım volu ile Amge· idi Ti~ar· .. yetı 1zah edılmekte 
~tle.rdir, ki insanlara hayatın. ma1ayutak şaşınnıyan ve ru1~1eıı yolunda iler-• rafı11 <la vazı"yetı· hem tehlikeli, Hayatımızı da vatanımızın ve rikanııı müdaf.a.ası> k~rnit.esine dur- ... b" ı mu_zakcrelere başlanması 
Q- .. • dma I'.ao-n ıçın ır prcmsıp .meselcs= ·ı · ·· -1 Ut\in yorıunluldannı unutturur ve e~- ganın ına - ktaya lıcr1rnldc \'a· hem de naziktir ıve burada Fran- imparatorl•Jffltrı serdi için, kralın madan aza yazıldığını bildirmişt" . . ' 1 erı suru -
t~~i gün için taze bir 'kuvvet,_ ta~e bır liyen. va.ra.cagı no sızlann kazanacakları esas!ı btr emrine tevdi ettik. Şimdiye kadar Amerikanın ('n il~;i me~tedır. Ve Ingiliz kontrol servis-
dzıın!~ .~e ayni anzalı ve g~~e~ı yo~ - ran a~a!'1dı: büyfık simaları, bu çc- muvaffakiyet Alman taarruzu için Artık bundan sonra tek bir ses gelen şahsiyetlerinden 150 den faz. lerı taraf_ından tevkii edilip halen 

• Yürümek gayret ve cesaret~•. verır. ıTarıhın e d Ve bu çeşit kaptan: bir felaket mahiyetini alabilir. kon· 4.n.ktır. lası komiteye dahil olmuştur Fransız lımanlannda tutulan Sovyet ik" .. l&t hih. bir baba ıçm yer "l kaptan1a~ ır. ı kendı • ı · b d ı s 
.... 

1 
uç-ev _ .a 

1 
• :nnet şı riiz tffl ve her da gayı _ Almanların Manş sı:ı.hillerindeki r ve bize ~f'v u~ 0 an.,;~- White, Nevyork Times gazetesinin an ra ı elenga ve Nayakovski va-~":t:a"cıcı; d~ ınsanlara eğ~~ebı~~tz ba !ard ~~~ine fcshir ederek ~a~~~i :!. va:.iycUeri hakkında yeni haber- fer ı konuşu.cagıı:. Zafer ıçın bir muhabiri i!e ynptığı görüşmede purlarının serb~st bırakılması şan 

)Qv d er ıse, 0 
cennet, •ı Y ıra, el en büyük ınu\·affakıye ler yoktur ve (Calais) şehrinin çsı.uı}acağız. şunlan söylemiştir: koşulmaj{tadır. Diğer taraftan tebligw 

a ır. meıl e h d"ld' - · h k'·· daki dün Fr ela mefı ""' · · d 1· t ] · · Sonra, t.u sacak ve nura müstağr~k zanırl:ır. J mu asara e ı ıgı a . JUll • Alm~nlar ansayı cvv .. b- • ..ı.~oktaı nazaı:la;ıı;ıızı tcmsıı .. e~en e, ı.eare mese esının müzakeresin -
)'uvayı babanın bir anda kendi clıle - vi bir hasta- kü haberleri Alman tebliği te~~ lup c!tıkt<'n sonra, kozları~ı hızım hır ka~t!n ııro~esının kon~e ~nune den ımtina edilmekte ve bu cihet 
)ıkbfını o saadet ocaimı muzlim, kor· k dinni hırpalıyan, ın~rıe ğlup ola- etmedikten başka, Fransız teblıgı le paylaşacaklarını zannedıyorlar. gelmesırp beklıyoruz. Muttefıklere münhasıran Sovyet hükumet' . sa' 
lcunç bi~ matem buc•aına çevirdiğini 1 ~n n kartısında .d~ asa mh aus büyük (Boulognc) nın hfı.'en Fransızlar e- Buna imkfiıı yoktur. Bizim için tayyare, tank ve daha başka müdn- lahiyeti dahilinde tel'kk" d"ılnı~, ... -
d"· .. • -o b h 1gmı . k dırnıze ma s . . 1inde olduğunu ve Almanı.arın da. f "T ·vardır Zafere f l --.~ı. . . . a ı e ı mCALe-
. uıunelım, o vakit uğradığımız u ram a:ı. Bi:ıım en • kuvvetlerımız (Calais) dC'n daha hayli uzsk_ bu:ı ya zn er, ya o um · aa evazımı sa •• u«l.h ıçm meşru bır dir .M 

1 
t f 

1 
S 

lÇlirnainin büyüklüğü, bütün fecaatile ~letleriıni%. ~nevı . etimiz var - lunduklarını tasrih et.mc}\tedır, .~ ulaşacağız. \'as1ta ''erecek bir tek kanun proje- · 0 0 0 ' ~vve 7~ ~et Rusya-
2Özlcrimizin önünde daha jyi teces~üın ve ok esaslı bır mede~~ cemetmek ' bu hab,lerin 0 havalidc hakıkl Almanya hiçbir zaman. adalete, sinin veyahut müteaddit kanun pro- n:n~. Sovyet n:enafıınc _hu:me~. -eden 
eder ve bu v~b_im ha.st~~~ktan .~~~t~I- dır. çBu ü~ unsun;1 :ta~ milletlı:.r için d" •. .. he yok hakka hürmet etmedi, b z adalet jelerinin çıkanlmasmı ümit ediyoruz· butun ~emlek.etler:e tıcarı mu~ase-
tnak sebepl~ .. el b."~gı~ d~unup bahtiyarl~g1n~ na r ne manevi afet!er vaziyeti goster ıgıne şup ·ıı ve hak için carpışıyoru~. . Kongre geçen harpten sonra, Al - ~tler . ıdamesıne amad~ . ~~d;ıgu~u 
~u~nıanın ne bliy~ 11Ul11 bir vaZJfe ol- ne maddı felaketi~ ' k abkanu takdıre , tur. __ Fedakarlıklarımız yerını bula - rnanyadan alınan arazide hasta kü· soylemış ''e Sovyetler Bırlıgı de ti -

ui'!nu da dah~ i>:ı a~lamış _oluruz. karşısında zebun ° ma 1 . . . . . caktır. ö~iımü mağ'fıbiyete tercih çük çocuklara süt satın alınması için cari münasebetlerin inkıtamdan Fran 
tn Bızl, ''!"'! soylıyel~, kı C~p;en tevafuk e~I~ezb lunduğumuz bu?ran j Izrnırdc ~kı M_uh.tekır ederek zafer yolunu a~acağız. j20 milyon dolar kredi kabul etmiş - sa ik İngiltereyi mesul tutmustu. 

eın oketunızo kadar sırayet et~ o ~1! Bugün ıçın e u 1 n aile facıala- Tevkıf Edıldı . a • • 

~u ~uhranın bütün seyrini, kendimızı ve onun arızalarınd~~ ~ a aile hayatımı· İ . 26 (A A ) - Kahve üzerin- tır_. Bu, F:an~~nm ., ş~malinde işg~1 Bulgar ordusunun tensiki İldik bileli takip ederek ara.sıra mey- önüne geçme ıçt . l birliğıle zmır, · l Tor . . .. . n··ı edılen arazı multccı.erıne yardım •. 
d•na vurduğu hadd ara:ını da gördü- rımnkallcınmasm• ne. vakit ~ neticele- de ihtikar yaptık~arı a~l .. ~ ~~ l ·ı - Jkı Turkıye o rnru çin muazzam bir mebliı.ğ talep edil- Sofyn, 26 (A.A.) - Harbiye nazı-
lUrnüz halde, Türk heyeti içtimaiyesi- zın edersek bu azmın h~yır 1 balının Tepe semtmde bn· a _a 1 e Kırıldı mesi için mükemme1 lbir emsal teskil n, Bulgar ordusunun teşkilatı hak--
nirı bu buhranın -zebunu olacağını asla :i: pek çab~ idrak eden~uğumu:r: de- h--ah.ve satıcısı mahkemeye \'erılmış-, Ankara Z6 (A.A.) _ Bugün stad- eder. ~ llnnd~f? :kan~ :p~j~ini mebusan 
ta~1runız.a getirmedik. Hayır, biz Türk- Bahusus, ki içinde .~ulhlakiyeye hür· ler ve sorguları yapıld_ıktan sonra umda ~ ılan atletizm müsabaka - • meclisı~e telrdı etmiştir. 
1 Ctın bütün tarihi ve bilhassa son asır- vir fazilete ve fezaılı; bulunan ise, mahkeme kararile tevkıf olunmuş- r d yıde edilen dereceler fevka- Böbrek, mesane, prostat ve idrar Harbıye ~azın, bu teşkilatlandır -
h~~·· .. lchde olsun, aleyhte olsun daiına m:t devridir. Ba~ımızne:ahel ve isme·j ıardır. 1 l?~ın i a i:ir Srrıkla yüksek atlamada volu haı;talıkları muayenehanesi D?-anın, .~a~y muahedesi ~e Bulga· 

UYUk hadiseler, taıihi ı-.ırtan muaz· 'le hayatında fazılet, 1 ız bu eşsiz ı::ır= 3 s ' 10 n e. ~ · . .., 
1 

nstan uzerıne konan asken tahdi • 
ı~ın va1''alarla .geçmiJtir. Biz, vakit va- ~n misaJi rnüfa~b~sıdır~~; ittihaz et- İTİ ZAR Muhittın. Akın l~en~ı roıcor~nu kıra- Dr. ~edat Kumbaracı~ar dalın kaldırılmasından doğmuş oldu 

ıt en afılmaz denilen dağlan aşan, "muneyi 'kendımıze r 1 mak. reha/ .. . çokluğundan do- rak 3,81 ıle yen· Turkıye rokoru te- Urolol! - Operatör ğımu bildirmistir. 
erı 'Yenilmez denilen güçlükleri ~yakla: ;:k ve onun etrafınd~ to: .~in başlı ba- Munde;ıc:tmı~ı~n.de Bır Mo kof sis etmiştir. Adnhn Danlmaz bir İn- SİRKECİ: Tr mvay caddesi Bu k nun proje.,'nin c~ash madde-
~~Jbnd~ ~~~yip .~e~~n, h1!'1111~:· ve selam~t r,01!."1~1:~::ğında asla şÜP· la,?"ı "!~~~ka~ızı koyamad,ık. Özür gıliz mil ynrı ında 4,U,2 ile Y ni T~r Viyana No. 42 lerine göre, 17 yaşından -65 ya§ına 
cen ' nz?1ı buyuk, ~ureşı t!mız, • şına en.bu~uk am Çarı» t kıye rokoru y'.lpm1 tır. Musabakalar kadaı bütün Bulgar vatandaşlan si-

ap ve cıvanmerd bır mılle!ız: he etmıycl·m. Eb ··zziya zade d lerız. k h y c nlı 0 mu tur. j 18.h altına alınabilecektir • 
• Bu millet, Garbin her hangı bır ma.d- u . . im; JC: =:J El € ·~0ı ç 

~1 sadıne ve hamlesini daima yenmı§- ~7ELID 
lir. Şinıcfi yİne o garbin, bizden ziyade 

(J)evamı ''nt) 



17 Mayıs 1940 ** sif 
1 *41 ıR!' -

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatlzmanm i1Amd1r. Bahçekapı; Salih Necati 
Nafia Vekaletinden: ı:: ~~:~ ~: ~: '~:ı: ~ ~:ç ~ Ş): :ı 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 r-_· • •••••111L.-.. Diyarbakır • Cizre hattının 51 + 845 inci kilometresinde muvakkat 
• ' bir ahşap köprU ile 67 + 450 inci kilometrede sekiz gözlü bir betonanne 

ve 77 + 700 üncU kilometrede on defa ellilik diğer bir betonarme köprü 
inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 Son piyasa yükselişlerine rağmen eski hadlerini muhafaza eden bilumum pamuklu mamulatımızdan 

2 
bir kısmının satış fiyatları aşağıda muhterem müşterilerimizin nazarı istifadelerine arzolunmuştur. 

~I Nazilli Basması Metresi 3
4
3
4 

Kuruş Malatya yollu yatak güzlük metresi 84 kuruş 
4l Nazilli Çiçekli Krepi ,, ,, 

Nazilli Pijama/ık ve 

Ereğli 160 genişlikte 
patiska ,, 75 ,, Bakırköy Kaput bezi ,, 30 ,, 

1 
-

ı_ - - • • - - - - -
1 

ı~ 
~ • • - • - ,_ -1 • • -• • • - • -

~ -- • • ,_ 

11 44 ,, 30 Kagseri Kazalinası ,, • 

1 - Münakasa 7 / 6/1940 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da 
vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasın· 
da yapılacaktır· 

2 - Bu üç köpriinün muhammen bedeli 1.600.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 61.750 liradır . 

~
S Gömleklik 

9 SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI ı--.---.,~--, 10 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Baymdırlık işlcrl gen~! 
şartnamesi, fenni şartname bctonanne şartnamt.si betonarme kontrol tllli· 
matnamesi massif köprüler için hesap esasları ahşap köprüler için he~m~ 
esaslan 91 B numaralı malzeme tipi vahidi kıyasi fiat cetveli vaziyeti 
umumiye resimleri betonarme için vahidi kıyasi fiat cetvelinden mürek· 

ı kep bir takım mi.inakasa evrakı 50 lira mukabilinde inşaat dairesinden te· 
Llarik olunabilir. 

Müessesesi şubeleri: İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy, Ankara, İzmir, Adana, Mersin. 1 5 -- Bu iôe girmek istiyenler\n laakal 50 metre açıklıkta betonarıne 

SOLDANSAQA ~---~--------------••n••·----------------~ kö~Uyapm~~m~anprt~~Wi~rrclemM~d~~ ~~k~~~ 
·- ·- --

1 - Boğaziçinde güzel bir iskele; bir istidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az sekiz gün C\'vel vckfı· 
2 - Kabadayı - Lehçe; 3 - Bir isim Jete vermek surctile bu iş için chliJ et vesikaı:n istiyecckler ve bu ehliyet 
- Bir harf; 4 - Bir harf - Yok etmek Sıcak havalarda midenizi yormadan sakınınız. ••lllllıllıı.. vesikasını münakasa komisyonuna ibraz edeceklerdir. Münakasa tarihin· 
- Fena değil; 5 - Fikirlerin cem'i - ~ ı den sekiz gün C\'vel yapılmamış olan müracaatlar nazarı itibara alırur.ı· 
Bir harf - Su; 6 - Bir harf - Fena - HASTALIK GETiRiR :vacaktır. 
Efendi - Hayret edatı; 7 - Boğaziçin- · 6 - Bu münaka~aya girecekler artırma, eksiltme kanunu ile ekı:>ilt· 
de bir iskele; 8 - Lahm - Bir harf - Her yemekte bir tabak Ankar anın ın_e şartnamesi mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesaiki 
Çömlek; 9 - Kaybeden - Bir edat; mezkur kanun \'e şartnamenin tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif 

\'llZU - Lisan. bilinılc mi'9\akasa komisyonu başkanlığına vermiş olmaları Hizımdır. 
10 • 1ki harf _ Bir cins bıldırcın kla· y A y L A M A K A R N A s 

1 
zarflarını 7 6 1940 tarihinde saat on beşe kadar numaralı makbuz muka-

YUKARIDAN AŞı\Gl (2400) (4186) 
1 - Boğaziçinin Anadolu sahilinde 

bir iskele; 2 _ Aydında bulunur -
Bir harf - Bir emir; 3 - Boğaziçinın 
Rume!i sahilinde bir iskele: 4 - Bır 
harf - Tavır - Düşman; 5 - Bir harf ı Bütün 

Sıhhatinizin garantisidir. ,,. 
bakkaliye mağc.zalarıncla arayınız:, Bulacaluınız. •·--"'" 

BAŞ, DİŞ 

• Fransızca nadir - Nota: 6 - 1ki harf '-:-------------------------------------------
- Bir katil aleti; 7 - Yiğitte bulunur' • 
• Hanım; 8 - Bir emir - Bir harf -
Taraf; 9 - Rumelide bıraktığm~.1 ~. bir Röbreklnden idj'ar tmhasıoa kadM yolJardaki hastalıkların mikropfarı-
şehir - Deni?. k~narı: 10 • Goruş • nı kökünden temizlemek icin JJELMOBLO 

Kiralık Ev 
Bir hastalık. 

Evvelkı bu1mrıranıı1 halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t\rTıüRKf Y j E E ş!I 
2 riJLT -Ü • M E D E D t)1 

31IB 1 Çi _ş_ı-~ ô e (ı~ şJA_ ~ 
4~·DEK IAVEeO 
5

1
1 Y l_E .el L ~:· A ı('J _L 

6 i J..J_I_)_I E. ~ l_ C T_ ~I 
'IL • . A.A LeN i iıı 

~~~ :~it i'~i~' ~iıı 

Beyoğlunun En İ~lek Yerinde 
3 oda mobilyalı. kalorifer, banyo. 

havagazı ve her türlü modern kon
foru haiz bır apaı tıman müsait fi -
yatla kiraya verilmektedir. Müracaat 
Telefon 24365 

Bobrck crııı .,, .... ı~ı ....... mdretini arttırıı·. Kadın, el'l<:..k ı<lraı· zorluklarını, •••••••••••••••ıl 
eski ve yeni be!soğukluğunu, mesan~ iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bol.mrrk ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

t<lrnnla kumların. me~ancdc ta~ )arın teşekkülüne mani olur. 
DiKKAT: flfü,)IOBLü idrarınızı temizliyerek mavilestirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruh~:ıtını haizdi:·. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Dr. Hafız Cemal 
l..okman Hekim 

10~ AMli!NEKı-ı ız :r ıı 

~s~~:;-~a-v~~.~;jır-C_E_L ___ K __ A ____ " 
Dahiliy~ Mtit.f'ha. ... sısı 

Divanyolu 104 

Muayene aaatleıi pazar hariç her 
gUn 2.5 - li, salı ve cum:ırtesi sabah
lan 9 - 11 hakiki fıknra kabul olunur. 

Tel. 228118 

Yedek Sübayların 
yoklaması 

Bal rl.oy A ,J,erlık Stılıcsınden: 
1 ŞubemizP kayıtlı yedek sü -

bay ve askc>ri memurhrm senclık 
) CJ'klamalarına hc1ziran bida)etınde 
baslanacak \f' onunda n•hayet ve· 
ı ılecektir. f 

2 - İstanbuld<! bulun~nların bi7'· 
zat yoklamalarını yapttr"'J!"rı, h, -
ıçte olanl.ırın taahhi.ı•Fi mektup 

yollamaları ıcan etmektedir. 
3 - Bazının nihayf'tine ka~a• 

yoklama icin mi.iracnat t'lmPmis o -
lanlar hakkınd.: 1076 No. lu kanurı ı 

tevfıkan 50 lirn para eczası hükme· 
dilecek tir. 

4 - Yoklamalarda nufus hü\•iyct 
'Cüzdanı, askeri hizmet vesikası (\•ar
sa) ahvali sıhhiye raporu, sıhhi sü
bayların da ıynca diploma ve ihti
sas vesikaları. bazubentkri, gbrülc
ceğinden birlikle getirilt>cektir. 

5 - Her yedek sübay ve memu -
ı un işi ile memuriyeti mlıhendis, 

kimya,ger ve doktorların ihtisasları -
nı göstcı~n tasdıkli vesaik de istene
cektir. 

Mektupla yoklamalarını yaptıra -
caklar bu vesaiki de gönderecektir 
veyahut bulunduğu mahallin şubesi
rıe bu tarzda bir dilek<:e ile de mü
racaat edebilecektir. 

• {l 

Bakırköy Askc1·lik Şubesinden: 
İhtiyat eratın yoklaması: 
311 : 331 doğumlu ihtiyat eratın -

4ian şimdiye kadar yoklamaya gel -
rnemiş olanlarla 332, 333, 334, 335 do
tumlu erattan askerliklerini yapa -
ıak terhis edilmiş ruhsatlı eratın 
yoklamaları yapılmak üzere mayıs 

pihayetine kadar şubeye müracaat -
Jarı ve bu doğumlulardan henüz as
Stere gitmemiş olanları da durum
Sıırı tetkik edilmek üzere şubeye gel
Jneleri lüzumu Hun olunur. 

Satılık Motosiklet ' 
T. W. ~- marka 937 modeli se
petlı bir motosiklet satılı,ktır. 

İstiyenlcrin tevzi memurumuza 
mtıracaatı 

Çocuk Hekimi 
Dr. A1ımet Akkoyunlu 
Tak ım. Talimhane Palas No. 4 

Hust ları her gün saat 15 den 
)(ur ... kabul eder. Telefon: 40127 

OTEL ve BANYOLARI 

BURSA 
Güzel 1\'Janzara 

Yüksek konfor 
l\lükemmd en•ıs 

Gayet nefis yemek 
Rahat \'c zevkli yolculuk 

Yem-.kli tek yat< k banyolu S, banyosuz 3 lira 
Yem.ekli çift ,, ,, 8, ,, 6 

Ayrıca lüks odalar vardır. 

Otel her mevsimde açıktır 

Zühn·vi Vt. cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam!i 

karşısında Hasanbey apartımanı 

No. 33, Telefon: 43586 
~- - -----.................... ~ 

Satılık Yalı 1 
Boğcıziçindl' lstinyedc cok güzel 

bir yalı <'hven fiyntla acc>le 
s~ tılıktır. 

İstiyenler, gazetemiz idaresi -
ne mektupla veya hıaat mii-

1 hazirandan l\Onra lokanta ,-c hahc:edc her gün miizik ı'!lcaat edebilirler. 
l:lt':!~lllill...... ..aiiıııi1151111mllt:m ............ ... 

8 an l 4~=======~ 
o . 

Santonini havi olan bu bisküvit 
Herk~s bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay, müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçük

lerde sebep olacağı tehlikeler gôzônüne alınarak solucan hastülık

larında bunu kullanıııaları iav<lJlıdır. 
"' 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
bu müstahzar her eczanede bulunur. 

KUTUSU 20 KURUŞTUR 
Sılahat Vekiletinin müsaadesini haizdir. Reçrte u.., utılır. 

müessir ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 

Her erzahanetie bulunur. 

Sıhhat Vekalctınin ruhsatını haızdir. 

dm ........................................ .. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Bcsiktac; Havrettin i,kc:!esinde vc>
niden vapılmı~ ol.111 kırtasıye dc
po-.unda mu·cut ;{5 adet top:-ak kup. 
Yine mezkur kırtasiye <lE poc;unda 
mevcut iki adet hurda kasa. 
Yine mezkur kırtasiya d<'posunda 
mevcut elektrik tesisatına ait g;ıv

l'ikabili istımal malzı:meııin satı!1ı 
(bilvezin hurda olarak) 
Defterdarlık bıııasında mC'n·ut 467 
adet ate~ tuğla,ı. 
Av vergilen müdül'lu~ündc bulu -
nan mefnısnt1 müteallik 12 kJ!cm 

zinc hissesi. 

1uhamnwn 
satış bedeli 
Lira K. Pa. 

00 B<'h r od di 

25 00 Bcht.•r adC'dı 

05 Bt h<:>r kilo~1 

1 o 50 BPlıer A 

33 00 00 

41 65 00 

00 00 

Mu\•akkr.t 
teminat 

Lira Kr. 

8 uo 

3 75 

1-0 00 

4 00 

02 50 

3 50 

36 00 
Kadıkö~ ünde Osmanağa mnhallesi -
nin Çanakkale cadd~sinde eski vmi 
46 savılı binarıın 96 da ikı hazıne 

3 00 hissesi. 40 00 00 

Yukarıda mevki ve numaraları ya~ılı gayrimenkullerle> menkuller 
hızalarındaki muhammen bedelleri üzerinden açık arttırm:.ı surctılc ay
rı ayrı satılacaktır. Arttırma 10/6/940 tarihine mtisc:dif pa1.artesi günü 
saat 14 de Milli Emlak Mi.idiirlüğiinde miit~şekkil komısvonda yapıla -
caktır. Satış bcdc>lleri mıkden ve peşindir. isteklilerin muvakkat temi -
natla muayyen gün ve saatte komisyona mi.iracaatları. (4370) 

-
Istanbul Belediyesi ilanları ··----2901 sayılı , razi tahrir kanunu mucibince Üsküdar ka7.asında yapı

lan arazi Lahririne müstenit tahrir nctıcclerinin katileşını~ olduğu tah
ririn fl40 mali yılından itibaren tatbik olunacağı iH'ın olunur. (4380) 

,r 
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Galatasaray pilavı 
Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
Senelik pi/iıv ziyafetimizi Ha· 

:z.iranın ikinci Pazar günü ve
riyoruz. 

Tasviri Efkar 

Niishası (5) kuru&tur. 

1 
Abone seraiti 1 TUrklyc Hariç _____ ..._• ___ için için 

Senelik 

Altı aylık •.•••.•• 

Oç aylık •.•••••••• 

1400 kr. 270a kr. 

750 ,. 1450 • 

400 • aoa ,. 
Bir aylık........... 150 • Yoktur 

Calataıaraylıların davetiyele
rini Calatasaraycla eaki karakol 
harfıaıncla Tütüncü çıkmazında 
Refit Pa~a Hanındaki Cemiyet 
lokalinden tedarik etmelerini 

.._r.ic_a_ec1 .. e.r.iz_. ______ ,_...ı; ===== DikİUll ===== 

['Kiralık Mobilyalı Oda 
Beyoğlu Anadolu Hanı 

1 14 numaıaya mi.iracaat 

Gazelcmlıe gönderilen C\'rGk 'e yııroar 

n~redllsin edilm in iade edilma \"e 

7:rynmclaıı nıes'ullyeı kabul olunmaz. 

HMHHIMIMfHllfl11111NIHlltUHltlllMMtl111111111111HltHllH41'11""11• 

1 
Sahlb ve Neşı lya.t Müdürll: Z. T. EbUUIJ'& 

1 
Baatldıj'l Yer; MATBAtU EBUZZIYA 


