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Harp Hariciyiz Ve Oy le Kalmak ister 

Herhangi bir taarruz ihti. 
maline karşı Britanya a. 
dalarının müdafaası için 
son haftalar -zarfında çok 

ı şümullü tedbirler alınmış, 

1 
bilhassa Cenup mıntaka
s.ında bu hazırlıklara bü
Yiik bir hız verilmiştir. A· 

ı şağıdaki resimler bu ha
! zniddara ait iki intıbaı 

\ tesbit cruyor. 

Vatan Müdafaası için Silaha Sarılın 
ı Mecburiyeti Hatırınızdan Çıkmama 

-
1Siyasetimiz Vatanın Selim,... 

8alkanlarda 
liarp ihtimali 
Yine Azahyor 

Yazan: M. Z. SERTEL 

li arbin sıklet merkezi Garp 
oldukça Balkanlarda sul· 

1\ devam edeceğine inanabili-

~alkanlardaki siyasi vaziye. 
&on zamanlardaki inkişafı da 
hı bu sahadan uzaklaşbğını 

) · l'tnektedir. 
Ühakika harp Balkanlara ne 

. de ve nereden sirayet ede· 
' 

~~ sualin cevabını araştırır
' hıkanda.ki hükümlerde al

ğımızı görürüz: 

l * * . - Almanya bütün rıarp 
11lesi ve bütün ekonomisini 
hı içinde harbi bitirmek ü
<>rganize etmiştir. Harbin 
dderah Garp cephesinde 
Un edeceğe benziyor- Al-

(a bütün kuvvetini Garpta 
llti neticeyi temine hasret
ı<>rünüyor. Böyle bir zaman· 
b~anyanın Balkanlarda ye
t it cephe açmasına lüzum 
ltıltt. Balkanlar ve Orta Avru
eın.Ieketleri bugün fiilen Al
. n işgali altında gibidir. 

,.~stan, Romanya, Yugoslav-
~ llulgaristan ikbsaden Al. 
a için çalışmaktadır. Siya· 
de Almanya bu memlcket-

1tnüttefiklere nazaran daha 
~t bir vaz1yettedir. Balkan 
~ lerinin kendiliklerinden 
\ l\~aya karşı bir cephe aç
,~Şebbüs edeceklerini far· 
j 'l bile hatadır. 
~ ha!de Almanyanın Balkan
~ ~1rndilik sulh ve statüko_ 
ll~arnında menfaati vardır. 

t lltıın bu sahasında tahak·, 
tltirmek istediği emelleri 

~t~.llnu Garp cephesinde ka-
1 temin ettikten .sonra 

'asında da dikte edebilir. 
1\ • • 
(' ?duttefikler Garp c~phe. 

'i1'de fevkalade meşgul· 
~~l F\"\.ı~etlerini dağıtarak, 

l& arda .~e.ni bir cephl? kur. 
lltterneleri varit görül 
~~ki ordularını, İtaly. 

el bir hareketine !' 
(Sonu Sa: 4, s· 

için En Isa betli Yoldur, Bun 
Sergüzeştten Eser Yoktur 

Başvekil, Türk Emniyet Havasını 
Bulandırmak isteyenlere Karşı 
Hassas Bulunuyoruz, Diyor 
Ankara, 2 (A.A.) - Başvekil Dr. Refik Saydam, bu

gün saat 20 de Türkiye radyoları ile neşredilen aşağıdaki 
hitabeyi irat eylemişlerdir: 

Sa~m vatandaşlarım, 

ltalya Hazırlığını 
Tamamlamış ı· 

Bugün yine size hitap etmek bahtiyarlığını duyuyo
rum. Türkiye Büyük Millet Meclisi aylardanberi üzerin
de çalıştığı devlet bütçelerinin münakaşa . ve müzakere· 
lerini dün sabah·tamamladı. Bunlardan biri daimi, diğeri 
fevkalade olmak üzere yekunu 337 milyon Türk lirasını 
geçen esas bütçeler, diğerleri de yine yekunları 87 milyon 
Türk lirasını bulan mülhak bütçelerdir. 

Bütün kalbimizle temenni ettL ı-
ğimiz., Türk milletinin refah ve 
saadetine ve yükselmesine matuf Dunkerque Etrafında 
olan çalışmalarda devlet, dairele
rinin muvaffak olmalarıdır. Bu, 
bütçelerin denk ve sağlam olarak 
tahakkuku için, 'bundan evvel de 
bahsetmiş olduğum bir takım 
vergi fedakarlıklarını, milletimL 
zin ne kadar tabü bulduğunu ve 
millet vekillerimizin, mükellef 
vatandaşın ttdiye kabiliyetine uy 

Müttefik Kıtalar H-·.a;·
y erde Kahramanc 

Harp Ediyorlar 

Alısaldo, Duçenin 
.vereceği Emri 

Bekliyoruz, Diyor 
Londra ihtar Ediyor: ltalya Ha rbi 

Tercih Ederse lngUtere Akdenizde 

Cevap Vermekte Gecikmiyecektir 
Londra, 2 (Hususi) - Telegrafo gazetesi .müdürü 

Ansaldo, bugün radyoda askerlere hitaben yaptığı bir ko
nuşmada şöyle dem.iştir; 

"İtalya harp hazırlığını tamamlamıştır. Bugün veya 
yann harbe girebilecek vaziyettedir. Bütün millet Duçe
nin vereceği emri beklemektedir. 

"ltalyanın harp gayeleri ~un-ı-

lardır: Tunus, Korsika, Cebeli-IA I H b 
tarık ve Süveyş ... Süveyş son de-ı Si SIZ a erler 
recede kapalı bir geçittir. Korsi-
ka, Tunus. Cebelitarık ve Süveyş Y • 
ltalyaya miiteveccih kontrol nok- unanıstandan 
talan ve askeri hedeflerdir. Bu • • • 
kontrol noktalarının üsleri orta- Us lstedi9""imiz 
dan kalkmalıdır. ltalyanın her 
ne pahaflrna olursa o~s~~ Akde. Haberi Yalan 
nizde hareket serbestısını ka.ıan-
ması lazımdır. Bu maksadı her Roma, 2 (A.A.) - Alman istih. 
neye mal olursa olsun askeri mu. barat bürosu bildiriyor: Popolo 
zaffetiyetlerle elde etmek lazım- di Roma gazetesi aşağıdaki Ati. 
dır. Taleplerimizin isafını gökten na haberini neşrediyor: 
ve tesadiiften beklemek gülünç "Türkiye hükumetinin Şarki 
bir şey olur." 1 Ege denizindeki Yunan adaları. 

'1- na askeri kıtalar çıkarmak için 

"Ita1ya Harbi Tercih Ederse .. " 
Londra radyosu, bu haber Ü

zerine şu maliımatı ilave etmiş.. 

~ 
· tere ile ltalya arasında 

miyecek bir mesele yok. 
talyanın meşru 

• .. : 4. Sü: 1) 

Yunan hükumetinin müsaadesi. 
ni talep ettiği gittikçe teeyyüt et. 
mektedir. 

"Bu ihraç hareketleri İngiliz 
ve Fransız deniz kuvvetlerinin 
himayesinde yapılacak ve hava 
üslerinin kurulmasına yardım e. 
decektir. 

(Sonu; Sa: 4; Sil: 2) 

BALKAN 
Tehlikesi 
Azalıyor 

gun olması hususunda gösterdik. 
leri alakalarını burada minnetle 
söylemek benim için bir borçtur. 

Korunma Kanunu Fransız Tayyareleri Abbeville' de 1 
Alman Kolunu Tamamen imha Ettil Bükreş, Harbin 

Uzaklaştığı 

Dünyan.ın içinde çalkandığı 
buhranın bize de tesir etmemesi
ne imkan yoktur. Hükiımetiniz 

aylardanberi bu inikasın çeşitli Londra, 2 (Hususi) - Şimali Fransadaki kıtaatın 

Kanaatindedir 
gösterilerini önlemek için çalışı- giltereye nakli ameliyesine muvaffakıyetle devam 
yor. Milli koruma kanununun k d 1 h l kl ~ 
muhtelif sahalardaki tatbikinden mc te ir. Alman arın bu ava ide yaptı an mütea~ 

.Bükreş, 2 (Hususi Muhabiri- elde ettiğimiz neticelerden mem. taarruzlar akamete uğratılmıştır. Tahliye işi geceli glt 
miz telefonla bildiriyor) - Son nunuz. düzlü olarak devam etmektedir. Cenupta, düşmanın 
hadiselerden sonra Cenubu Şar. Evvece de söylediğim gibi. an· kaç baskın hareketinden başk. a bir şey kaydedilme · 
ki Avrupanın vaziyeti vuzuh cak lüzum görüldükçe tatbik sa. 
kesbetmiştir: hasına konan bu kanunun bir- Bu teşebbüsl~r de muvaffakıyet-ı---

1 - Macaristanın mihvere sa. çok faydalarını zamanla elde e· le puskürtülmiiştür. Almanya ve lta l 
dakati tahakkuk etmiştir. Al. deceğimize kani bulunuyoruz. İngiltereye gelen İngiliz ve 1 
manya ne emrederse, Macaristan Kömür havzasındaki iş mükel- Fransız askerleri halkın tezahü_ Sulh Teklifine 
yapmıya amade vaziyettedir. lefiyeti kararı müsbet netice ratile karşılanmaktadır. lngilte • 

2 - Gafenkonun istifası üze- vermistir. Bilhassa vatandasla. renin sahil ş~hirl~ri Dunkerque· Hazırlanıyorlarmı 
rine Romanyanın Almanyaya rımızı~ bir takım fena niy~tli den gelen muttefık kıtaatı kabul 
teslim olduğu meydana ç~kmış.. insanların kazanç maksadi~t' yap etmek üzere hazırlıkl~r.da bulun. 
tır. trkları ve yapmak istedikleri ha· '?"akta~ır .. 300.000 ~ışıden fa:Ia 

3 - İtalyayı Balkanlardan u- reketlere karşı daima uyanık bu- ınsanı ıskan etmek uzere tedbır
zaklaştırmak suretile Almanya. lunarak hükumeti ikaz etmele- ler alınmıştır. 
nın şimdilik Avrupanın bu kıs. rinden çok !avda görüyoruz. Bu· Alm~nlar ~ayiat Veriyorl?r 
mında sulhü ihlal etmek isteme. na mukabil de, vatandaş1arımız_ . Calaıs şehrın~e ve kalesınde 
diği anlaşılmıştır. dan memlketimizde yapılmıyan. hır h~ftada~?erı .. mahs~r bulu. 

Bu suretle İtalyanın yalnız yani hariçten gelen tali derece- ~ar:. bır İngıliz mufreze~ı .adeden 
Fransa aleyhine harbe gireceği. de lüzumlu malları behemehal ustun Alman ku~vetlcrını !~~
nin anlaşılması, Balkanlarda almak için ısrarda bulunmama· la;~tırmamış ve. dun .. ak~am ~ut.~n 
sulhün devamının bir garantisi !arını rica ederim. Asıl bu nevi hucumları gen puskurtmuştur. 
olarak telakki edilmektedir. talep1erdir ki. lüzumsuz yere M~freze, müttefik .. hava kuvv~L 

Anlaşıldığına göre, Sovyetle. sizleri zarara sokmaktadır. l~rınden yardı~ gormekt~ ve ı~-
rin Balkan devletleri ile itilaflar tıyaçları paraşutlerle temın edıl 
akdetmesi de, Almanyanın f_ Milli Müdaflilfut mektedir. 
talyayı Balkanlar üzerindeki Devletin ıerek umumi ve gerek Dunkerque r;ııntakasında AL 
davasını sonraya bırakmağa fevkalide bütçelerinde en çok man~rı.n şehnn etrafına uzun 
ikna etmesinin bi.r neticesidir. yer alan Vekaletin Milli Müda- menzıllı toplar koymuş ol
Bu "sebeple Bükreş ve Orta Av. faa olduğunu görüyorsunuz. Her mal~nna ve_. hava~a büyük bir 
rupa, harbin kendilerinden.uzak. iki bütçede yekunu 150 milyon faalıyet ~oste~mış. o~m~larına 
laşma'kta oldu~una kanidir. Türk lirasını bulan bu para ile. rağmen muttefıklerın ırkap ha. 

Romanyanın Siyaseti Türk vatanının selimetinin ve vada büyük bir faaliyet göster. 
Roma, 2 (A.A.) - D. N. B. müdafaasının tamamlanmasına miş olmalarına rağmen irkiıp ha. 

bildiriyor : Rumen Hariciye Ne- çalışıyoruz. reketlerine büyük bir faaliyetle 
(Sona Sa: 4, Sü: 3 te) (Sonu Sa. 4. Sü. 7) (Sonu; Sa: 4~ Sü: 4l 

Nevyork, 2 (A.A.) - "A 
:ıted Press,, muhabirine naza 
Vaşingtonun iyi haber alan 
hafili, Flandre muharebelm~lıM. 

nin bitmesini müteakıp Alm-~ 
ya ve İtalya tarafından müş 
rek bir sulh teklifi yapılmas 
intizar etmektedir. Bu teklif • 
beraber gönderilecek bir İtaly 
ültimatomu sulh, müttefikler t 
rafından kabul edilmediği 
dirde İtalyanın harbe girece 
ni bildirecektir. 

Ayni muhabir, İtalyanın mil 
tefiklere Almanya namına 
sulh teklifi arzedeceğini ve 
teklifin Hitler ve Mussollni' 
göre müttefiklerin tam mağliı 
yeti manasına ta:t.ammun ed 
ğini de bildirmektedir. İta)y 
metalibatı da bu teklife de 
lunacakhr. Vaşington maha 
bu yolda bir telkiCin müttefikler 
tarafından kabul edilebilmesine 
ihtimal v~rmemektedir. 



illi Küme Macları 

-
'Yela - Muhalızgüeü marından aonra oyuncular 81llıadan çıkı11orlar 

• 

Ihtikir 
Komisyon, lutün 

Yeni Kararlar 
Verecek 

l htlklrla Mileadele Ko
misyonu, bugün Vali ve Be-

1 looiye Reisi Doktor Lôtfi ! 
Kırdarın riyaaetinde topla
nacaktır. Son zamanlarda 
bazı C!§Y& fiyatlarının yük
selmesi yeniden tedbirler • ı 
lınmaıını .icap ettirmektedir. 1 

! Mıntaka Ticaret Müdürlüiü 
tetkilitı piyasada kontroller 
yapıyor. Bazı muhtekirler 
tesbit edllmiıtir. Bugün 
toplanacak olaa komisyon, 
Ticaret Müdürlüğü teşkila

tının tesbit ettiği muhtekir· 

a.ı.ı~u 

Maarif Veklli Haaan Ali Yüeel, dün Galatuaragda toplanan naszunlar araıftd~ 

ıktaş Gençler birliğini 2 - O, 
uhafız Vefayı · 3 - 1 Yendi· 

lerhakkıadadaMrkararve- -------------~~~~~~~------~-------------------------------
reeektlr. 
M otörlü na1til 'DtUıtalannın 

muayenesi. batlı11or 
llotirltl nakil vuıtalan

lllll kontroltlne buı&nden iti
baren baflanacaktır. Her al-

Belçikada Tahsilde Bulunan 
On Talebemiz Daha Geldi 

Cle Altınordu Alfayı 6 • 1, Ankarada da !1ı:!: :!1'8A77:: :=: Fransada Okuyan Gençlerimize de Memleke 
P 7 O M vl A • da aeyrlsefse naluit ,a. 
erayı • ag up Effıler ıiUml7eJa nakil ftlıtaıan, Avdeffe Serbest Oldukları Bildirildi 

· • _ . itten mmedllecek, muayene- . 
Milli kfune maçlarma dihı Şeref stadında devam edil- den ~ aakl1 vuıtala- Belçikadan Fransaya geçen talebelerimizden on kifl-

miş ve yapılan müsabakalar neticesinde Beşikta§ - Genç- nam .Ulplerl hak'nncla da llk bir grup daha dünkü Konvansiyonel trenile memleke-

1 
lerbirliğini 2 .. 01 Muhafızgücü de Vefayı 3 -1 mağlup takibat JaPl)aeaktlr. te dönınO§tür. 
etmiştir. • Kafileyi tefkll edenler Şakir Alma Mlheadld Bugünkü ~ 

teıertn • a- İzmirde yapılan Altmordu _ Beşfktaı hücumlan karf1sında UlU10y, Seyfi Budak, Emin Ulu. Alman elektrik mQhenclllle-
llllldpzeleD b!tt de Sirk:··- Altay müsabakası da 8 - 1 Al· Gençlerblrllli çok güçlük çekti. Maar·ıt Vıek·ıı·ı aay, Saffet Orhonollu, Rept Ta- rlnden Bert dünJdl Konvamiyo- -ı:a-.ao_Pro __ sram ____ -f4 

tınordunun galibiyeti ile netice- 36 mcı dakikada Hakkının a. nenoy, Hillnü Ergenç Adnan nel trenile tehrJmlse Plmlftir· 12.81 Ajana habtırlert. ' 
..-ı111armm bma7a ler'be8t- lenmiftir. Gerek şehrimizde, ge. yajile bir gol daha kaydeden Edmıenol, Kenan ~' ~lza· S!Wıtarağadaki elektrik fabrika.. 12.10 Muhtelif prlalar (PLJ. 

mo.ude edilmemekte, rekse Ankara ve tımlrde yapı- Befiktaflılar devreyi 2 _ o gali.. mettln Brgll ve Hayn Boylu dur. ~!18 ait i§lerle megul olacatım lUO Kanpk ma.lk (Pl.).. 
• AlcmnndaJd maane lan maçlara ait tafs~tı veriy0- biyetle bitirdiler. Bunlardan Hüsnü Ergenç, soylemi§tir. 18.30 Prolr'anı 

bulundurulmaktadır. ruz: İkinci devrenin ilk on dakika- Sehrimizde Brilksel civannda yaya olarak 18.05 Oda mtblll (PlJ \ 

~~-yat- Muhafwzgücü • Vefa =~: ~:ı:\!~d=~t ~:k:.~".::u!1:':::m~ Galatasarayltlann :::!: :_:~u111:_'*-
..-c1a .... almak lclD Günün ilk karplaşması Muha. ler. Bundan sonra tekrar oyuna tur. Belçlkada kalan talebeleri· Ya .... klan Toplan+. lUO Halk tOrldllerl 

Jaıdu lltmelct fızgücü. Vefa arasında ,9lç\~, ~ Beşiktaflıla.r, )tiitiıa mı. 36 kadardır. Gelenlerdeg__~ p u lUI AJam baber1erl .._ .: •.:= Şazi Tezcanm idamlndekl bu ga)MltiHlle rağmen gol adedini 1iime6ln ve Adnan !tal.ya Jilıdl! Düıt 0'1a'8saray lllellnde, I0.00 P11111t ~ 
~d• el~ ll~t. oyunun birinci devresi bqtae arttaran••ı.r. Maç ta bu suretle dunda, puaportlarmın vizesi mektebin kuruluıunun '72 inci 20.ao Konupııa 

pnarak J.'O]cular p- nihayete ltadar Muhafız1Jı 'hAJd: 2 - OJieJlkta§lll galibiyeti ile noksan o1duğu ileri aGrillerek yıld6nUmü OlmalJ ~ 'bL 10.M iAla1uıU mGzD&: 
IGcl~ ~ eti altında geçmiş, 9~ Q neı~ or İtalyan memurlan tarafından yij)t~plantı yapılmıfbr. Top. 21.lt «..,.il"' 
~-Ümum inci dakikada Muhaf~1mf Ankarada çevMlmtfier ve hudut karako- laiıtıyı en eü1 mezunlardan Ah- 21.30 Radyo orkestraa 

ba ... bir caı- dGIOD- gol kaydederek devreyi lehlerine A -'-ara, • (Tan Muha._.n... Maarif Vekili lluen Ali ! tunda yanın saat alıkonulmuş.. met Muhtar İafendiyarojlu aç. 22.ao AJana ve bonil hatieltld 
dDelfdir. bitirmitlerdir. nDA • 

111 
._ Yücel ve ~ Vülll l'uat tardır. Bu yQzden treni kaçırdık- mıştır. Buncian sonra mektebin 22.IO Cu mn.lll (Pi.) * İkinci devrede ayni hAktmlye. d':!u -:~ latan=_Pera Ajralı dün isabahld. ekspres· lanndan avdetler! bir gün ge- bahçesine inen genç, ya§lı 400 23.D Yaruıld proıram. 

Mahkeme ti devam ettiren Muhafızlılar, ta ı, 1 maçını ~pora le şehrimize gelml§lerd.ir. Ve. cikmiştir. kadar mezun, muhteli oyunlar ----------~ 
üatüste iki gol kaydetmi§ler, Ve- karf1.?'8~tı. Pera~lar, De;1irspo.. killer bir kaç gün şehrimiz- Fransadaki Talebemiz oynıyarak eski talebelik batıra- YENi NEŞRIYATı 
falılar bwıa bir golle mukabele ~ı;,ze ~u &r§lsına maçı de kalacaklardır. Huan Ali l'r d bulunan talebemlze lannı canland.ırmıya çalıpışlar- --------

llmııada nve1ce bir Alıree- edebllmtılerdlr. Bu IUl'etle m~ç, aybe i.::·ir Yücel, maarif lfleri tlzerinde memı-::tea avdette aerbest ol~ dır. Bir hayli yorulduktan sonra IAIR EVLENMESi _ 
teekilltı mevcuttu. Bu 3 - 1 Muh~ızın galibiyeti ile • de - tetkikat yapacak, buı ziya· duklan bildirilmif ve mühim bir yemek salonuna koşuşan mezun.. JCltabm", "'Bclebirat KlltlDI_... 

llnrıııdan ıörOlen lüzum Oze- neticelenmlştır. İzmir, 2 (TAN) - Bugun Al- :1~:gune .. bu~~::ı:-üd~~= kısmı seyahat hazırlıldanna bat- lar, Galatasaraym meşhur ye. i...ı altında ,_ı bir ..n ,,.-. 
Beşiktaş • Gençlerbirliii sancak stadında Altmordu - 1amıştır. Bugün de bir grup bek- mek ve pllAvını yemişler, ye- tirdi Ba Mriain ilk ldtabl 

nilfUlu 12 blndfl'. Kaza • • Altay milli kiline karşıJapnıa ğünde meşgul olması ve ya- leni or. mekten IOnr& da önde Galatasa- ·~ Din "Şair Evıeamem,, ..US 
on dört, on bet saat mesa- İkmci maç, Beşiktaş - Genç. yapıldı. Baştan nihayete kadar nn da Univel'liteyi aiyareti Y • ray belleri oldulu halde Takst. medlal tır 
nrd.ır.Bu mesafedeki kö7- lerbirliii arasında yapıldL Tarl· h~'-:- b. Altm muhtemeldir. Envu (Pap) ın Biraderi Geldi me mderek Cfunhuri•et Abidesi- cdmıll • 

1tuan uhak "' vi -..uu ır oyun oynayan or. M "'le 1 Os h hük. "-1- h b. e- .1 OICUN UCUNDAN Talmp m eme ı~.n - kın idaresindeki oyuna Gençler. dulular maçı 6-l gibi l>üyük aarif Vekili ö6 üzen man ume1.nun ar ıye ne çelenk koymuılardır. -
'-·'·- kalardarBcl~~ mecfbkuir- blrllji, bir gün evvelki kadroai- bir farkta kaı:and.Jlar. Galatasaray liaeaini ziyaret 1 nazın ve başkumandan vekili o.. rinlnım~--" ...neclil=~l Kltabnl" 
......,-or • u ,,..._.en 8 le, Beşiktaş ta Şeref ve Hüsnü etmif, Galatuarayblann ver. lan Enver (pap) in biraderi e. Kızılcahamam Mahsul uau netr tır. 
lönüıı çok aıkıntı çektill oldulu halde çıktılar. Afi ı• dikleri pillv ziyafeti müna.. mekli general Nuri Kllligil de da • KO,.•vf AIT,.ONOMf -
Ye stlri1Ul7or. M...ıl bir Oyun batlar baflamU hAkl- e izni sebetile mektepte yapılan dün gelmiştir. Kızılcahamam (TAN) - Kaza- 1or NOzhet T. 061ı:dotan 

Nllcle7e sitmek mecbu- m.lyeti alan Betlktaşlüar, .Genç. toplantıya iftliak etmlftir. Emekli general bir muharriri· mızda bu sene ilkbahar yağnıur- tecrilme edilen bu •er satıp 
UylWer, l(lnlerce 7olda ler kalesinj. tehdide başladılar. latanhul atletizm bayramı, d6n Vekil, bu toplantı JJtilnuebe- mi lan .. lemiştir· 1aruwı zam.anında yaiznuı nıah- tır. 

-===-~=or;ı:i Dördüncü dakikada lbrabimı Be.. F~ı:ı~rbahçe s~~da dört bef bin tile yapılan Cümhuriyet abL 1 .~tu;urad~ made~ eşya IUlit ilzerinde bir feyis ve bere. • DIMIRYOLLAIU Dı,.allf 
mahkemesi tefkUAtı va- şiktqa ilk golil kazandırdı. Bun- kişilik bir seyırcı önünde mun- desine çelenk koyma merası.. 1 fabrikası için icap eden demir ket yaratmı§br· • 183 üncü ~ da lntipr e 

mümkün delil midir?" dan IODl'a birbirini takip eden ~m bir tekilde yapıldı. Atlet- rninde de bulunmUflur. !malzemeyi tedarik etmek üzere Meyva vesair mahsulAt ta. o • VARLIK - 161 ncı U7Jll 
lenmlz muvaffakıyetli ~ereceler VEKtı.ıN BEYANATI yaptığım temaslardan iyi netice niabette feyizlidir. mı.ıtır. 
elde ettiler. Bu arada bır Türki- aldım. Takas yolile lsviçreden 
ye rekoru da lmılch. Hasan Au Yflcel, ıuetecl- demir almak mümkiln olacak 

MOsa"bakalarda Muzaffer 100 lere lwaca fUDları söylemiş.. tır.,, 
metreyi 10.9.10, 200 metreyi de tir: Sirkeci ı&nnda amcalann 

anakkalede. ·imar 
23.2/10 ile kazandı. 400 metrede .. _ İstanbulda birkaç gün karplamış olan Enver (paşa) in 
Gören 51 8/10 yaparak 800 de kalacatnn. Bu ziyaret müna- kızlanndan Mahpeyker operatör 
1.59 5/10 ve 1500 de de 4.19 8/10 sebetlle tehrin kültür iflerile olmak için tıp fakültesine devam 
ile Rıza Maksut birinci oldular. allkadar olacatmı fÜpheslz- etmektedir. Dijer kızı Türkln, 

h • t ~ ~ d y • 1 t• ,,. ki Aııkaradan Mustafa üç bin met dir. Yeni tedris usulünün ve .. Urtye mey anı, eni S im a er '- reyi 9.5.1 ile Arad gülleyi 14.2 ve receji netice, imtihanlar bit- kimya tahsilindedir. Ojlu Ali 

B. 1 ı.. 3 30 Faik -'",. tikten sonra beUl olacak ve Enver de GalatasaraJ' liaelinde-

1 k G.. 1 e· H 1 G . ·ı kt d. ıçaropu os sına~ . . .JYA- dir ara UZ8 lr a 8 ehrl me e lr sek atlamayı 1,85, Melih ciridi ona gCSre hareket edilecektir. • Polonyab Aileler 
54.34, Arad d1sk1 38.95 ile ka. İmtihanlar devam ettiifne 

Sarhoıluğun Sonu 
Kıza T akıldıkten Beıka Tabanca 
Tehdithp Bulunan Adam MahkGm Oldll 11'8ı.Uı1Uıe, (TAN) - İmar hareketleri günden güne zandılar. göre, muvaffakı~ veya ade- Birçok Polonyah aileler Tür-

...,.:tedir0 • Bu cümleden olmak üzere Cümhuriyet YENi rOBKIYE REKORU ml muvaffakıyet etrafında kiyede yerJeşmektedir. Dünkü Ankaralı u ... ..ı.._ =-=-de bın' · m-·-=yetıe 
• katt bir - •"-lemek doıı....• Konvamlyonelle JO ~itilik Po- ... ~&&&& .uuuuı ÇC~\1111 

da çirkin manzara teşkil eden ve şehir plAnma Afyondan ömer üç adımda olmaz. B;~lh';tıer ancak i.;;: lonyalı bir muhacir kafilesi gel- gelmiı, Beyoğlunda bet liralık rakı içip sarhO§ 
olarak evvelce inp edUmiş olan evler Belediye ta- 14.27.5 yaparak Türkiye ıekoru..j tihanlar sonunda anlaplabı- m.işt~. 18 Çek mültecisi de ayni Sonra da Necati isminde bir adamla birlikte g 

istimlak edilerek yıktınlmakta ve Cümhuriyet ::z:Wdı. vle10tekma~~adada6.6F2 -~ lir. Her halde yeni tedris u. trenin 7olculan aruındacbr. dlı •-1..1-• ...h .. •ıuauu .,.. sulü iyi neticeler verecektir.,, Çekler buradan Teoftl Gotye va- olan Lüsi 8 kıza WIAUUU9W& • 
11tnişletilmektedir. r: 15 saniye ile birinci oldu. purile Fransaya gideceklerdir. Ustelik km Necatinln elinden r---·------~ 
lmr:lYet alanındald Ebedi 1 Ergene Suyunda Bir --------------------------- almak için de tabanca ile tehdit inhisarlar idare 

Atatilrkün amtlan etra- etmi§tir. Hl§im bu hareketinden 
haline sokulmuş ve Çocuk Boğuldu dolayı bet Ura para cezası ver. 

tarafından lbldenln et- ---... meje mabkdm edllınlftlr. 
büyük projektör elektrik Muratb, (TAN) - Muratlının * Nahit Ziya isminde bir a- İnhisarlar İdaresi b 

Yukan Sevlndikll köyünde is- 1 dam ela Edimekapıcla sarhof bir Millet M U in i1zak 
konulmqtur. BeledL kjn edilen Bulgaristan göçmen- ı - Onıvenltede ııun mualllm• llmlik 78pacajına dair taabhQt.... mektep QçQncQ ıanıfında okutulan halde gezinirken, aarkıntılık et- ec s de nı 

tltlmllk suretile almıf ol- lerinden İbrahim ojlu (12) ya. llOL ı9ı" a~" .,nav bu Hne de •· nedi vermek prtt.ır, den vuaUlernin betten qatı ol- miş, o da iki lira para cezasına layıslle Ankaraya giden 
-~halkın bqlıca mesL f1Dda Emin Çetlnkaya, köyünün gılacak ffllW''na•ura11ın l119lllzc• 14'.0..bakacla 80l'Ulan sualler, ll• maman ıarttır. 938 aeneaı ortamek- mahk\im olmuştur. müdür Adnan Halet 

omuftur. Bahçenin bir clvanndan ıeçmekte olan Erge- kıemına mbracaat .. rtıarı nedir? l&nlll blllnlp bWmnedlliDl 1abata tep mezunları da llle7e devam et- Yük Tapmu Ytizfbıden... tehrimlze dönmüftür. 
~--- yeri ve tenis salı&- ne suyunda yıkanırken suların C - Llaaiı mualllmllli için bu klfl ıelecek pklldecllr. mü: ı.terıer.. Maarif Veklletlnln Sirkecide Demirkapı mahalle- İdarenin bu 1enekl bil 
_.. ,__ ıhnı bo""'·1- 1ene de Unlvenitede bir mO..ba• 

tadır. ceturreyanına -P f, a™uı- e mOAad.Ue bu imtihanlara lire- l llnde oturan hamal Davit ile --ı zamlar dola-n-a imtihanı açılacaktır. Bu mOlaba- bilirler Bunlar oku ek 3 --. .ı--
llraya iltlmlAk edilen • Yalovada Kızılayın ka7a llth'ak ,tınek için ,...w.ı. • - •u •nekl ortl •kal maun· · duk1an m - arkada§ı Salamon arasında yük mühim bir fark olacaktır. 

ı.--·~ ... dald lnctllz n-..:.:. re--=.- tisi" ilAn edildlll zaman bir il~ De lan il•)'• 1ıre1tll111ek '9111 •1•11'1• lanteple ~m"·--"~-:ı!! .. ~undetmukelı:- 1 tapmak yilzilnden çıkan kavga- larda 8IUh bir dellfltllk 
.._,,_... .uaua u.:zuı Maarif Veklletlne mClracaat 9'mek. imtihanına tlbl mldlrlerl .,,_ _,,. ... WQIHI& da Davit, Salamonu bı lsarlar Umum Mfl 
yıktınlarak bir tara.. Yalova, (TAN) - Kmlay ce. latida7a llhbat raporu, ı fotoırat. C - OrtıuntkteD OcCbd anıt Gzere lmtDum devresinden evvel muhtelif yerlertnclea 
btr tarafma hatkevi .rnıyeti, Boğaziçinde bir deniz te. Uae ve:ya mualllrn mektebi taba• taıebelerl, Uae tabllllM devam .ı- t.Jr lsUda 11e Maarif Velı:Aletlne 1 mıfbr. Yarah tfade v-. ... t.111 rejisine satılan 

arbsına da otel ve ga- nezzühü tertip etmiJtir. Gezinti, detnameıd raptetmek, Maarif v.. mek için devlet fmtibanmı tlbldlr- t1tOracaat etmek ~ecbutVetlnde- bir halde CerrahJl4.şa haı i dolayısfle Ank 
.,_.aktır. Yeniden iki ~ 1lnni üçüncü pazar &il- l.ııiıkiıiiıAllılıetiliiıiınllıiinİİıııİııl~iiıilstıiıleriiııleceılıılıiiitiİlııİııı7erdilııiıııie•mallllllla•t--•1er •.• nu_ım_tfh_a•na-ırlrm-@•lt•fdn-•nrt•ıı•- - "•'"·'-. ·---------' ı ne kaldınlmıf, D~vit a lif halduDdald 

nü JIPlacaktır· tetllm eclilmi§tir. M delildir. 
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f i.E 
limalden Sonra 
l'azan: O. Rıza DOGRUL 

Son gelen haberler, Şimali 
Fransada mahsur vaziyet. 

kalan müttefik kıtaatın tabli
ine devam edilmekte oldui~ 
ve Dunkerque mıntakasında 

1-an tazyikının bertaraf edil-
' ni bildiriyor. Bu vaziyete gö· 
nıüttefikler, İngiliz hava kuv. 

'-tlerinin müessir yardımları ile 
ffbndar muharebeleri yaparak 

Amerika Kanada ile 
Tedafüi Bir Ittif ak 

Belçikanın 

lstilis1na 

Dair Son 

G ele n 

Resimler 

S. Rusya 
İle İsveç 

, 

Arasında 

Galebe Baık 
Zafer Baıka 

G erçi Flandres harW 
lar için bir ıale 

ıız ve İngilizler için 
destanı teşkil edecek Mı' 
biyettir. Hadisenin bu 
sını, ne Almanlann 
azim insan ve silih 
diierlerinin gösterdikle 

inanları adamakıllı hırpalıyan 
tebaki kuvvetlerinden mühim 
kısmını daha nisbeten az zayi. 
vererek çekmek imkanını bu. 
klar, demektir. Bu muazzam 
eketin Almanların iddinları 
ına olarak az zayiatla ve mu. 

ffakiyetle başaı·ılması da müt. 
ler hesabına kaydedilecek 
im bir hadisedir. 

thnalde~f harekatın vuzuh 
bettiği şu sırada zihinleri iş
eden ycgiuıe sual, Almanla. 
ıniiteakip hamlede hangi ta. 
hedef tutacaklarıdır-

~ltere, muhtemel bir Alman 
vüzünü gözönüne alarak bazı 
takaların tahliyesine lüzum 
üş ve bu havalide kadın ve 
ann şimdiden daha şimal· 

şehirlere nakline başlanmış. 
llritanyanın müdafaa.'lı için 

lu bütün tedbirler süratle 
landığı gibi, paraşiitçülere 

da geniş mikyasta bir teş-
t vücude getirilmesine baş

ftır. 
amafih, gerek Fransız, ge. 

4ınerlkalı askeri mütehassıs. 
• Plandre'deki harkitın neti
alındıktan sonra Almanların 

Uzerine yürümleri ihtima. 
tizden uzak tutmıyorlar. Bir 

askeri mütehassısının ~u 
!lalan vaziyeti ifade etmesi 
mdan şayanı dikkattir: 

"lrlhumiyetle zannedildiğine 
, gelecek çar111şma bizim i. 
le Mayısta olduğundan daha 
ter.it dairesinde olacaktır. 
1111 sebepleri şunlardır: 

tvveli, Ame~kan malzemesi 
takviye edilmiş olan Fransıs 

kuvvetleri ilk taarruzda ol. 
kadar kuvvetli bulunmak

. Halbuki Almanların bu 
a zayiata azim olduğu gibi, 

f•lkiyetini de tamamea kay. 
iş bulunmaktadır. Saniyen, 
nların taarruz malzemesi 
korkunç olmakla beraber, 
aayıfiamış bulunmaktadır. 

Akdedecek 
Amerikadaki Bir Kısım Tayyare 
Fabrikalarının Müttefiklerin 
Emrine Verilmesi Muhtemel 
Nevyork, 2 (Hususi) - Reisicümhur Roosevelt, A

yan 8zasından Pittman'ın teklifi üzerine, Amerika tay
yare fabrikalarından bir kısmının müttefikler emrine ve
rilmesi meselesini tetkik etmektedir. 

Diğer taraftan Amerika hükumetinin Kanada ile bir 
tedafüi ittifak akdini derpiş ettiği haber verilmektedir. 

Harbiye Reisi General Mar
chall, Senato mahafilinin muha
lefeti üzerine, Romıevelt'e, milli 
muhafız kuvvetlerini faal hizme. 
te davet edebilmek üzere salahi
yet verilmesi için ı~·ar etmiştir. 

• Roosevelt şahsi yatı ile Poto-
mor nehri üzerinde bir seyahate 
çıkmıştır. Refakatinde Senato a
zalanndan Brynes, Hopkim ve ti. 
cari kitibile hususi katipleri bu. 
lunmaktadır. 
Cenubi Amerikadaki Almanlar 
Vaşington 2 (A.A.) - Bahriye 

dairesi Cenubi Amerikaya yeni. 
den iki hafif kruvazör gönder. 
meğe karar vermiştir. Dün Rio. 
ya hareket eden Quincy gemisL 
nl yeni gemiler takip edecektir. 
Bu hareketlerin sebebi, Uruguay 
ve Brezilyada sivil giymiş Al
man zabitlerinin mevcut olduğu. 
na dair alınan raporlardır. 

Ticari Müzakereler 

Bir Türlü Yürümüyor 
manlık vikıalan d 
Bu salebe ve matllibi1 
ve müessirlerini, o zayiat 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet ramanlıklann netice ve 
hükumeti ile İsveç arasında ya.. terini tarih yakın veya 
pılmakta olan ticari müzakereler itide mütalaa eder • 
oldukça ağır bir tarzda ilerle- bunun yannki akıbetle 
mektedir. Söylendiğine göre, pi olmaya mecburu&. 
Sovyet hükUnıeti lsveçten, tank. Aralanndaki dlva 
lara ve tayyarelere karp kulla. yaya kaqı, juanlara, 
nılmak üzere top İltemi§tir. Hal- len ıayri muhariplere 
buki umumi vaziyet dolayısile dıklan tavır ve mua 
İsveç, tehlikeli bir halde bulun. gizetilmebidn şimdiki 
dujundan, bu talebe muvafakat harbin üsttine çıkıp 1t 
etmesi fevkallde güçtür. Ayni taraftan da dökülen 
zamanda Sovyet Rmyanın şi- na, yıkılan hanilmanı.NJ 
mendiler müteharrik alAtmı ta- ocak ve yanan canlara 
lep ettiği ve ezcümle vagon ve kabil değil. 
dingilleri utediği ve bu bapta Likin ben, her şarkh 
koyduju ,eraitin İsveç fabrika- raz da mukaddere ina11.at 
lannın hem imal kudretini, hem dam sıfatile ha harW. 
itmam kudretini, hem de teslim geçmenin, beşer kudreti 
kudretini tecavüz eylediği anla- pkınıı bulunduiu 
şılmaktadır. Buna mukabil bat· ybn. Onun için hldiAtı 
ka bütün memleketlerle müna. o bakımdan mtitalia eder, 
kalitı kesilmiş olan İsveç te Rus.. rih olmaHJD bile mil 
yadan en •talı 150 bin ton pet- rum. 
rol kopannıya çalıfJDAktadır. E. Şimdi itin l'I lılul 
ğer İsveç buna muvaffak olamaz ralap sise ban fikirler 
ise, milli müdafaa teJıtibatı müş.. ifm: 
kül vaziyetlere dü,eceldir. Meıhur FraDID Muepl( 

Baltıkta Sovyet Faali;,eti - Kaybedilmit bir m 
Helsinki, 2 (A.A.) - Havas: kayhedilmit sanılan bir 

Baltık memleketlerindeki Sov. bedir ..• dennit-
yet faaliyti, Finlandanm nazan Bldiseler gösterdi ki; Mt 
dikkatini celbetmektedir. Bu fa. ha sözünde haklıdır. Ve 
aliyetin hedefi, Sovyetlerin ileri cak iş, dtlpnana mall
istihkAmlarınm daha seri bir su. unnmı yermektir. Bu sa 
rette tahkim edilmesidir. Sovyet. medik~ bir millet majPtll 
ler Birliği ile bu memleketler a- maz. 
rumda milfterek 7ardım paktla. Bir kere bu nolrt•vm 
rmm derpif ettiii Baltık hülnl. :JUDaL 

metlerinin himayesi, Sovyet Rus. İkinci fikir: 
yayı bu tedbirleri almaia mec. _ Harpte ıalehe et•e 
bur kılmııtır. muzaffer olmak demek. 

Almanyacla Afide 
Glttlcçe Arttyor 

Mtibmmel ilk. Bana 
h ....._.. ... _ Wri ıı• 

harbidir. Ba harpte d&rt 
manlar plebe temin 
halde sonunda safer 

Alman hududu, 2 CA.A.) - lqilislere kısmet olm 
Havu iatihbar ediyor: 'Oçilncii fikir: 

Alman tehirlerinde açlık gün Şimdi mahaıeheyi on taraftan da hücum araba. 
karşı teknik gittikçe te. 
etmektedir. Son piyade 

ı. .... melerinde müttefik piya. 
._;z bir surette faikiyetini 

35.000 Tonluk 11.k Kruvazör 
Vaşington, 2 (A.A.) - 1921 

denberi Birleşik Amerika tara. 
fından inşa edilen 35.000 tonluk 
ilk kruvazör bugün denize indi. 
rilmiştir. Senato izalanndan 
Weest, Avrupa harbi dolayısile 
husule gelebilecek her türlü hL 
disata karşı Amerikanın, her ne 
pahasına olursa olsun, hazırlan. 
maja karar vermi§ olduğunu 
söylemiştir. Geminin kıymeti 85 
milyon 800 bin dolardır. 

Bom~la laanp olm11t ı.•r Belçika plarlade ın.;tls ve Almaa mOfreselerl aruuada 
aobk muharebeleri 7apdıyor 

geçtikçe tehdit edici bir f'kil al: IU, milletler ediyor. Ord._. 
maktadır. Ahali geçen Uınumı kemmel ve hatta ıalip Wr 
Harbin son aenesinde olduju gibi Jet, dilşmanınm mllll • 
köylerden gıdalarını temine ça. meti, iktısadl Ye mali 
h§maktachr. Bohemyadaki Gros.. meti hattl içtimai mıulUılftl 
tejok tehrinin Jaııdarmuı tren- öabde mai16p olmaktam. 
lerde ve otobüslerde taharriyat tı 7 de silihlanm teslim 
yapmıf ve beraberinde yiyecek olan Çarlık R•yuı ile 11 
1ötürenleri PcldeW nakdi cezala. onlalan dtifmaa araminl 

ştir. Bu sayede muha. 
kuvvei maneviyesi, yeni 

beler arifesinde en yük. 

"Vaşington" adını taşıyan bu 

zırhlının denize indirilmesi mü. INGILTERE ' 
nasebetile inşaata müteallik sır. Markoviçin Nutku 

"-tebesine vasıl olmuştur.,, 
adaki umumi kanaat, Al. 
n Fransız cephesinin her 

\tr noktasını tazyik edebi. 
\u itibarla kumanda be. 
her ihtimali hesaplıya. 

-. röre hazırlıklı bulundu-
kemndedir. 

" . ız ve İngiliz gazeteleri. 
"" hususta birleştikleri bir 

Almanla'rın hangi plinı 
ederlerse etsinler, hunln. 
\irisi ile nihai gayelerine 
Yauklarıdır. Çünkü Fran 
İnriltere henüz bütün e

Iann meydana çıkmaması için 
!azım gelen tedbirlerin alındığı 
bildirilmektedir. Bu gemi Ame. 
rikan tersaneleri tarafından 19 
senedenberl inşa edilen ilk zırh. 
Iıdır. 13 haziranda bir zırhlı da. 
ha indirilecektir. Halen, 6 zırhlı 
daha inşa edilmektedir. 

Son Mesaj Karşısında 
Londra, 2 (A.A.) - Rooae

velt'in mesajını mevzuubaha e. 
den "Evening Standard" ıazete. 
si şöyle yazıyor: 

Yeni Tedbir 
Alıyor 

Londra, 2 (HUSUll) - Brltan. 
yanın müdafaası için alınan tecL 
birler mütemadiyen takviye edil
mektedir. Stratejik ve askeri ma. 
hiyeti haiz yerlere ya)dapnlann 

BALKAN Antantı 
Ekonomik Konseyi 
Mesaisine Başladı 

ra çarpm&ftır. ederkea ~len Kayser 

Kral Faruk lllCJflz 
Sefiri ile Göriiftü 

yuı 1tunun misalleridir. 
Dördilne•ü: 
Bir harbi kazanmak lçla 

plebe klfi deifldir. lca1tı ... 
dmete de tahammül prttır. 

Kahire, 2 (A.A.) _ Kral Fanık Demokrasiler : "Fl,alMllNll 
dill'ı Qlec:len IOftl'a İngiltere sefi.. miltteftk ordulann uira4bla 
rint kabul etmfftir. Diler taraf. pna Alman ordasa 
tan nazırlar heyeti, parqütistle- saydı, Almanya aJÜta i 
re karp alman tedabir hakkında dı" diyorlar. 

ile dimdik ayaktadır. 
ıa ordusu yıpranmamış 

ia halinde sapa sağlam 
a, Almanlar tarafından 
~ak hiçbir zaferin bir 

ifade etmesine imkin yok. 

•ıılcahamam 

kara Yolu 

öldürülecekleri bakanda bir e. Belgrad, 2 (A.A.) - Balkan 
atantı ekonomik konseyinin al

mirname ne§J'edilmiftlr. Bu emre tınoı içtima devresini açan Hari-
muhalefet eden iki kifi, nöbetçL clye Nazın Cincar Markoviç bil
ler tarafından açılan atete maruz hassa demiştir ki: 
kalmıılar ve alır surette yara~n- Balkan antantı memleketleri 
Dllflardır. arasındaki muntazam iktısadi mü 

ıo mayısta komünist Daily Vor nasebetleri sağlamlaştırmağa ve 
ker ıazeteaile fqiat Action gaze- inkişaf ettirmeje matuf çareleri 
tesinin kapatıldıiı bildirilmifti. aramağa devam etmek üzere bir 
Ahiren istihbarat Nazın, fafist daha toplanmıı bulunuyoruz. Bu 

itibarla koııaey sulhcü ve yapıcı 
veya komünist olan daha 15 net- gayelerle toplanmıı oluyor. KenFilistinden Fransaya 
riylltm harice gönderilmesini me.. disine düıen vazife ayni zaman-

"Reisicümhur yalnız bir veya 
iki kıtanm delil, bütün kıtala
nn dünya harbine sürüklenebile. 
ceğini işrap etmiştir. Nazilerin 
iktısadi veya askerl manevralar. 
la, yahut da bu iki metod~ her 
Llt:si ile Amerikan yanın kuresL 
ni istill etmelerini ciddiyetle der. 
piş etmek hayale kapılmak de. 
ğildir. Bu tehlike, bir hakikat
tir." 

Gidecek Gönüllüler netmiftir. da memleketlerimi7.de tesirleri 
Kudüs, 2 (A.A.) - Matbuat Birletik Amerika sefirinin mü- gittikçe artamakta olan hali ha-

mam, (TAN'I - Ge. mümessilleri Arap ve Yahudiler- dahalesi üserine Dahiliye Nezare ardaki iktısadi güçlüklere çare 
inşaatı hitam bulduğu den mürekkep gönüllü kıtaatına tinin emrile tevkif edilmlf olan bulmaktır. Memleketlerimiz ara. 

~'111 seyliptan ve dağlar- mensup yüzlerce asker tarafın- Amerikab Tyler Kent'in IOn za_ sında sıkı bir tepiki mesaimizi-
&rlanan bir takım büyük dan yapılan talimlerde hazır bu- de olduju gibi mevcut münase-

ve toprakların şiddetli lunmuşlardır. Gazeteler, yakında mantara k~dar Amerikanın Lon- betlerle idamesi ve yeni münase
)e hücumundan kısım kı. I Fransaya gönderilecek olan bu dra sefaretinde memur olarak ça. betler ihdası arzıısundan mülhem 

l> olan yol, köprü ve askerlerin muntazam harekatın- lııtıiı zannedilmektedir. olmalıdır. 
•~!in acilen tamiratma vi- dan ve antrenmanlarından pek "Faaliyetinizin bu ilk merha. 
~lasınca derhal tevessül mütehassis olmuşlardır. yeni Tersane l•i daha Acil vazifelerle itmam 

Bir müddettenberi ta. .\' edilmelidir. İptidai maddelerin 
~am edilmekte olan An Kudüs, 2 (A.A.) - Yanhf ve p 1 Ad d mütekabilen tedarikini ve bu 
~lcahamam Y?.lunu~ bir muayyen bir gaye takip ~d.?n ha- ay GSln G maddelerin memleketlerimiz a-

bula kadar mu~~ehı_ bu. berlerin intiprına mini olmak lnıa &••--ek raamda daha iyi bir şekilde taksi-
dır. Bu kısım uzerınde üzere bugün neşrolunan bir e- ~ mini istihdaf eden mütekabil bir 
ta olan tamirat tama. mimame ile radyo alıcı makine- Ankara 2 (TAN Muhabiri bil- yardım tasavvur ediyorum." 

IJbıl edilmiş, .~yrüsefer lerinin umuml mah.al~erde kuL dirijor) ~ MOnakalit Vekileti Nazır netice olarak demiştir 
normal halini almıf- lanılması men.edllmiftir. tarafından inpsı mubrret' ter- ki: 

• sanenfn yapılacalı yeri tesblt et. .. İ§lerinizin tamamile iktı~adi 
n S. Hoare Madritte mek ibere kurulan komisyon, mahiyette olduğu noktas.ına ışa. 

da Talebe Sergisi Lizbon, 2 (A.A.) - Samuel karannı vermiftir. Tersane, Pav. ret etmek ist~rım. Biiti.in gayr~.ı.. 
(TAN) _ Burada bir Hoare bugün tayyare ile Madri.. U aduında inp edllec4tk, 11 mil-, leriniz tek bır gayeye teveccuh 

'ergisi açıldı. Kız ve er- de ha~ket etmiş 'r. Orada büyük yon liraya mal olaca1rtır. ArazL etmelidir: Çalışmak ve imar et-
nin yaptığı eşyalar haL el~illk vazifesini a başlaya- nin latimlild için hazırlıklara mek. Fakat, bu, müşterek mesai 
edilmektedir. caldıU'. başlanmı,tır. antant uumm diier devletlerle 

idame ettiği ildısadi münasebet
leri haleldar etmemelidir. İyice 
anlaplan aramızdaki iş birliği di. 
ğer memleketlerle olan münase. 
betleri daha ziyade sağlamlaştır. 
mağa ve milli ekonomilerimizle 
diğer memleketlerin ekonomileri 
arasında daha iyi bir ahenk temin 
etmeğe himıet edebilir." 

dikkatli tetkikatta bulunmUJlUr. ili de bqbyan ~kert 
JI. lakiyetsizlikler iizerıne 

Kahire, 2 (A.A.) _ g.}ıirede yada görillmtif olan m 
Belçika konsolosluju, Escaut ge. kınklıiı ~arşısında hush 
misinin Marsilyaya hareket et. sa ve lngıltere~ek~. phlaama 
mesi için amirallikten müaade nua .. bot Itır soz 011111.-ıı• 
almıştır. ıhteriyor. Yann bir 

Türk - Yunan Münasebetleri 
Eceabat - lstanbuı 

Asfalt Yolu 

mall6hi1eti önünde Al 
nın ne yapaeaiım hu 1t 
da merakla bekliyenler 

itte Flandra mai16blyetl 
Atina 2 (A.A.) - Balkan eko. Gelibolu (TAN) - Kazamız- serine yamıayı milullp 

. ' . . dan geçecek olan Eceabat • lstan- x.a- ı,1r1. .... .as. 
nomik ko~yı içtım~maan balı- bul ufalt yolu inpatma batlan. ...... ~ 
seden Estına gazetesı, fevkallde mıştır. Yolun lat mevıdıninden 
anormal olan beynelmilel vazi- evvel bitirilmeline çalıplacakar. 
yette, bulunduklan mmtaka ev- ==========-=== 

dir. velce A vrupanın barut fıçısı ad. 
dedilen dört Balkan antantı dev. Gazete, bundan IODl'a bllhaua 
letinin sulhçü kalkınma işlerine son seneler zarfında ve müfterek 
devam etmekte vakit buldukla- menfaatlere müteallik meselele. 
rın.ı yazmaktadır. Gazete, Balkan rin hallinden 10nra ild memleket 
devletleri arasındaki teşriki me. arasındaki samimi münuebetleri 
saiden bahsederken Türk • Yu.. hiçbir teYin boımadıpu yazmak-

iki 

ta ve bu iki memleketQI aralann. 
nan münasebetleri hakkında da da hiçbir ibtlW mevcut oım.ctı.. Glrmun. (TAN) -
şunlan yazıyor: jmı, iktllac:U bir tefrild meainin iatecllttnd• dolayı G,ıreıınm 

Yüzünden Birbirle • 
Ağır Y araladdar 

Türk - Yunan münasebetleri, elzem oldujunu ve komtu olma. Orhaniye köyünden Salih 
Balkan antantı çerçevesinde dev- nm bir niza vesilesi delil iyi bir Mahmut Usta'ya mulber 
rimizin en memnuniyete pyan anlqma vesilesi olduJ'una anla- Glrelwıun Seyit köyündm 
tarihi inkıliplanndan birini lef- dıluu illve eylemektedir. YJlmaz, Cehennem Bo 
kil etmektedir. Asırlarca devam Esti& tö:Jle devam etmektedir: mn mnldde Mahmud 
etmiş olan kahramanca mücade. .. Bu musllhıH tep'lld meal bekliyerek tı.riDe bıç 
lelerden sonra kahramanhklanna içinde Dd millet yalftıa memleket cam etmlf ft andan 
ve faziletlerine kal'fl mütekabi- terinin umumi menfaaıı.m. hiz- ranan Mahmut ta ta 
len hürmet ve takdir besliyen L met etmekle kalmayıp Avrupa. Salt Yılmazı ajır su 
ki millet bu mücadelelere ait za- nın bu mıntakasma mühim bir lamıflır. 
manın katiyen nihayet bulduğu. hizmette bulunduklannı ve ha. Yaralı memleket ha a. 
nu ve muslihane bir teşriki me- ricl ~aitin millaadest nisbetin- bldınlmıı, carih te yakala 
saiden ise bir çok faydalar bek- de bu mmtakac:la 1Ulhün idame- mQddetumumilije teslina 
lenebilecdini artık anl•m•slar- sine çalıebklanm müdriktirler.• mittir• 



ltalya Hazırlığını 
;· Tamamlamış ! 

(Başı 1 incide) 
"lbatmm daima münakn.şa 

zakerc edilebileceğini ken
ihsas ve beyan etmiştir. 

fa ablokanın tcsdidi müna-e . • 
r, le Italyanın gösterd iği hoş-

•luğu tatmin için İngiltere 
n geleni yapacağını da biL 
tir. Fakat İtalya, İngilte
bu husnu niyctıni kabul et. 

e tir. Maamafih, İngiltere 
talyanın meşru metalibatı. 

k"k ve müzakereye amade-
! .kat. İtalya harbi tercih cde
Ingıltere de Akdenizde ken 
cevap vermekten geri kal. 
aktır." 
mada Yeni Nümayişler 
er taraftan Roma radyosu, 
nberi mütemadiyen İtalya. 
kdeniz esaretine tahammül 
ıyeceğinden, Afrika ve Mı-

ıı İngiliz hakimiyetine artık 
hayet vermek lüzumundan 

kdeniz.i kapatan anahtarla
ngilizlerin elinden alınması 

~yttiğinden bahsetmektedir. 
Y~ Romada yapılan nümayiş. 

nasında ellerde gezdirilen 
ılarda ~u yazılar okunmak. 

~rsik.ay1 alacağ1z)! (Afrika, 
an olacaktır.), (ltalyan or

• Parise yürümelidir.) 
~tün bu propaganda ve neş
'~, İtalyanın 24 saattenberi 
., makta bulunduğu heyecanlı 
~ ka ları göstermektedir. 
l •an "e lspanyol Generalleri 
_asist Konseyinin Kararı 

;ıma, 2 (A.A-) - D. N. B. bil
ıor: 

'Pi ist partisinin milli konse. 
,;ı.-:n parti katibi nazır Mutinin 
!lanlığında toplanmış ve aşa

·trki beyanatı alkışlarla tasvip 
,.tir: 

' 1ılli faşist konseyi, İta1yanın 
.ehin evlcidınx umumi harpte 
e,eımelt suretile yaptığı feda
\klara rağmen, harbi gerek 

~\isi, gerek diğerleri için ka. 
ıuş olmasına rağmen, aldatıL 

5 olduğunu ve bili.hare güneş 
ıda kendisine bir yer temini. 
çalışır~en, Sanksiyonlar~a 
abele gördüğünü ve denız 

rolünün boğucu bir kuvvet 
zeak kendisine karşı istimal e. 
ıu "gini ve bu halin pek yakın
ı·. crbestii harekatını kırmak 
d e istimal edilecek bir vasıta 
l ne geleceğini takdir ederek, 

an milletilnin hareket.:- geç
re amade bulunduğunu YC va. 

y n denizlerde vahdet ve istik
,ni temin için milleti çc:ığıran 
Benin emri alında yer almıya 

de bulunduğunu ilan eder.,, 
t Rodos Hava Seferleri 
~evyork, 2 (Hususi) - İtalya 
~odos arasında yapılmakta o. 

hava seferleri ilga edilmiş. 

1 Bu kararın neden ileri geldi. 
,,Flallım değildir. . 

Garp Cephesinde 

Berlin, 2 (Hususi) - Führerin 
daveti üzerine İtalyan erkanı har 
biyesine mensup bazı zevatla bir 
kaç general ve 30 kadar zabit, 
Garp cephesini ziyaret etmek Ü

zere, Almanyaya davet edilmiş. 
lerdir. İtalya hükumeti, bu da
veti kabul etmiş ve İtalyan as
keri erkanının bu hafta Garp cep 
besini ziyaret etmeleri takarrur 
etmiştir. 

Führer ayni z a m a n d a 

İspanya hükumetinden erka.. 
nıharbiye ve kumanda heyetine 
mensup 30 kadar zabitin Garp 
cephesini ziyaretini istemiş ve 
İspanya hükumeti bu daveti ka-
bul etmiştir. Bu hafta içinde İs
panyol zabitleri İtalyan askeri 
heyeti ile beraber Garp cephe. 
sini dolaşacaklardır. 

"Bebelitarık'a İster)z" 
Madrit, 2 (Hususi) - İngilte. 

renin yeni Madrit Sefiri S. Ho. 
are'un İspanyaya muvasalatı mü 
nasebetile bugün Madrit Üniver
sitesi tabelesi sokaklarda nüma. 
y~ yapmış ve "Cebelitank'ı is
teriz,, diye bağırmışlardır. 

Yalan ve 
U/duıma 
Haberler 

(Başı 1 incide) 
"Ingiltere ile Fransanın, Tür

kiyenin bu tedbiri almasına 

amil oldukları zannedilmektedir. 
"Son günlerde Türk gazeteleri 

Atinada toplattırılmıştır." 

Anadolu Ajansının notu: 

Tamam.ile uydurma olan bu ha
berleri katiyeUe tekzibe Anadolu A
jansı mezundur. 

Atina Ajansının Tekzibi 

Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı 
tebliğ ediyor: Müttefiklerin Se. 
laniğe asker ihracına hazırlan

dıklarına, Türk radyo istasyonu. 
nun Yunanistan aleyhinde neşri. 
yatta bulunduğuna, Yı,manistan. 
da Türk gazetelerinin toplattırıL 
dığına, Yunan demiryollarının 

ve limanlarının İngilizlerin kon. 
trolü altında bulunduğuna dair 
ve buna benzer, tamamile hay~l 
mahsulü ve kasde müstenit ola. 
rak verilen saçma haberleri kati. 
yetle tekzibe Atina Ajansı me
zundur. 

Anadolu Ajansının notu: 

Ankara mahafili bu tekzip mün
derecatına tamamile iştirak etmek
tedir. 

... 
11Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 

1 - İhalesi yapılamadığından asgari 'Yo 97 sal yerli malı 25 ton 
raıçe kurşunu .yeniden kapalı uırf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10/6/940 tarıhine müsadi! pazartesi gı..inü saat 14 de 
3aremizdeki komisyonda yapılacaktır. 

J - l\Iuhammen bedel 9125 lira ve muvakkat teminatı 684 lira 38 
ruştur. Bu eks iltmeye girmek isti yenler 2490 sayılı kanun mucibince 
raz.ına mecbur oldukları vesaik ile mm·akkat teminatı ve tekliflerini 

iavi kapalı ve mühürlü z.arfı ay~i ııünde saat ~3 .e kadar mezkO.r ko
"\t1ısYon reislığ ine makbuz mukabıllnde vermelerı lazımdır. 
- 4 - Şartnameler her gün idareden verılir. ( 4343) 

Nafıa Vekaletinden: 
, 14-6- 940 Cuma günü saat 15 de Ankarada nafia vek!ılcti binası içinde 

.,.,nalzeme müdi.lrHiğü odasında toplan an malzeme eksiltme komisyo~unda 
ı 00 lıra muhammen bedelli yalnız bez.i vekiilet tararından vcrılmek 

'I ır malzeme ve işçili~i yapıcıy~ aıt olma.k. şartile. 70 a~et güneş~kli 
hruU çadırın imııliyesı açık eksılt me usulu ıle eksıltmesı yapılacaktır. 

fkslltme şartnamesi ve te!errüatı bedelsiz olarak malzeme ı:nüdürli.iğün
tlen alınabilir. 

·} Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
y İsteklilerin muvakkat teminat ve şa rtnameslnde yazılı ve~aik ile birlik

te aynı J:un saat 15 de me1.kü.r tc.omi.<:voııil;ı h.:ı:ı:ı" bulunmaları l!ızımdır. 
(2503) ( 4389) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan is: __ • . . 

i ı - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekesile sınai imalatı ve işlet
eme binaları inşa;ıtı keşif bedeli (2.400.000) liradır. 

2 - Eksiltme 20-6-1940 tarihine ra sthyan Perşembe günil saat 15 de 
Nafıa VekHlcti su işleri reisliği su eksiltme komısyonu odasında kapalı 

l: f usulılc yapılacakllr. 
i 3 - İsteklıler eksıltnıe şartnamesi, mukavele projeı;l bııyındırlık iş1eri 
l c nc-1 ~artnanıcsi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde su iş-

1 rı rcisliginden alabillrler. 
Y 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvakkat te
mınat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekAletine mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alm

0

aları ve bu vesikayı 
ıbr z etmeleri şarttır. 

Bu muddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 

cd czler. 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
t evveline kadar su isleri reisliğine 

ikinci maddede yaz.ılı saatten bir 
makbuz mukabilinde vermeleri la-

E a.ımdır. 
.1 

Po tada olan gecikmeler kabul edilmez. (2383) (4189) 

TAN 

Balkanlarda 
Harp ihtimali 
Yine Azahyor 

(Başı 1 incide) 
orada muhafazaya mecburdur_ 
lar. Balkan devletleri de mütt-:!
fiklerin teşvikile Almanyanın a
leyhinde bir maceraya atılmıya 
taraftar değildirler. 

Müttefik Kıtalar Her Yerde 
Kahramanca Harp Ediyorlar 

Binaenaleyh Balkanlarda bu_ 
günkü vaziyetin ihlalinde mütte· 
fikler menfaattar değildirler. Za
ten bugün için burada bir hare. 
ket icrasına maddeten de muk· 
tcdir görünmüyorlar. 

* * 3- Balkanlarda sulbü ihlal 
edebilecek devletlerden 

biri de İtalyadır. Son zamanlar. 
da İtalyanın Dalmaçya sahilleri. 
ni işgale hazırlandığı, Arııavut

l_ukta tahşidat yaptığı rivayetleri 
Italya tarafından Balkanlara 
doğru bir hareket yapılacağı ih
timallerini kuvvetlendirmekte. 
dir. 

Fakat İtalya Hitlerin emrine 
tabidir. Bir harekete geçecekse, 
Hitlerin lüzum göstereceği sa ha
da ve şekilde hareket edecektir. 
Almanyanın kati neticeyi Garp. 
ta almıya karar verdiği anlaşıl. 
dığına göre, galip bir ihtimal ile 
İtalya da Cenubi Fransaya ta
arruzla iktifa edecektir. Sovyet
lerle Yugoslavlar arasındaki an. 
!aşmadan sonra Romadan ve_ 
rilcn haberler de bunu teyit et
mektedir. 

Roma, harbe girdiği takdirde 
dahi Balkanlarla Akdenizin sul
hünü ihlale lüzum görmiyeceğini 
söylemektedir. 

Demek ki, İtalya tarafından da 
ani bir tehlike varit değildir. .... 

4- Sovyet Rusyaya gelin
ce, Moskovanın son za. 

manlarda Balkanlardaki siyaseti 
biraz dikkati caliptir. Moskova 
evvela Bulgaristanla bir ticaret 
anlaşması yaptı. Onu Yugoslav 
ticaret anlaşması takip etti. Şim
di de Romanya ile müzakereye 
girmek üzere olduğu haber ve
riliyor. 

Demek ki, Sovyetlerin gayesi, 
Balkanlarda siyaseten vaziyetini 
kuvvetlendirmek ve Balkan me
seleleri halledilirken, kendisinin 
de hesaba katılmasını temin et. 
mektir. Almanya ve İtalya tara
fından Balkanlarda bir hareket 
başlamadıkça, Sovyetlerin kendi 
başlarına bir maceraya girmele
rine ihtimal verilemez. Zaten 
Sovyetlerin Balkan devletleri ile 
yaptıkları anlaşmalarda Alman. 
yanın da parmağı vardır. Demek 
ki, arada bir görüş mutabakati 
mevcuttur. 

Binaenaleyh, yarın sulhen elde 
edebileceğini umduğu neticeler 
için bugün tehlikeye atılmakta 
mana yoktur. .... 
D emek ki bugün ıçın Bal. 

kanlar yine harpten uzak 
kalmağa muvaffak olacaklardır. 

Yalnız bu vesile ile şu acı ha. 
kikati itiraf etmek lazımdır ki, 
müttefiklerin geç kalması, vak. 
tinde harekete geçememesi yü. 
zünden Orta Avrupa ve Balkan 
memleketleri Almanyanın iktı. 
sadi ve siyasi tahakkümü altına 
girmişlerdir. Bu yüzden Balk~n 
antantı kuvvet ve ehemmiyetini 
kaybetmiş ve Balkan devletleri, 
Almanyanın kaprislerine boyun 
eğmek mecburiyetinde kalmış. 
!ardır. 

(Başı 1 incide) 
devam edilmektedir. Bittahi müt 
tefi.k hava kuvvetleri müdah:üe 
ederek yalnız Alman bombardı
man tayyarelerine değil, Dun
kerque etrafında toplanan ve 15 
.fırka kadar tahmin edilen kara 
kuvvetlerine de mahsüs derece
de zayiat verdirmektedirler. 

Müttefik hava kuvvetlerinin 
öldürücü hareketile Fransız as- j 
keri mahfillerinde fedakarlık his. 
!erinden sitayişle bahsedilen İn
giliz ve Fransız kıtalarının mu
kavemeti dolayısile düşmanın 
maruz kaldığı zayiatı da ila\re eL 
mek lazımdır. 

Cephenin diğer mıntakaların
da Alman toplarının ateşi altın. 
da neticesiz kalan baskınlarla ih. 
lal edilen nisbi bir sükıinet hü. 
küm sürmektedir. 

Fransız askeri mahfillerinde 
hasıl olan kanaate göre, 24 veya 
48 saatten evvel Almanların bü
yük bir taarruzda bulunmaları 
beklenmemektedir. Her iki taraf_ 
ta da bazı sevkulceyşi hazırlık
lar yapılmaktadır. Alman ku
mandanlığının Holanda, Belçika, 
Lüksemburg ve Fransanın ŞL 
malinde Alman ordusunun mal. 
zemece ve bilhassa tank bakımın
dan uğradığı mühim zaviattan 
mütevellit askeri mahiyette de. 
\'amlı büyük güçlüklerle karşı
laştığı muhakkaktır. 

Fenni mahfillerde hasıl olan 
kanaate göre, malzemenin tami
ri için hiç olmazsa bir hafta la
zımdır. 

3 Torpido Batırıldı 
Nakliye gemilerine taarruz et

mek ümidile Belçika sahili açı. 
ğında dolaşan üç nazi torpidosu 
dün tayyarelerin taarruzu netice. 
sinde batırılmıştır. Kara kuman
danlığı ile teşriki mesai eden ha. 
va ve deniz cüzütamları torpido
lann bulunduklan yeri keşfet
mişlerdir. Torpidolar 6 bomba at. 
mış olan bir tayyareye karşı ateş 
açmışlardır. İnfilakten bir dakika 
sonra pilotlardan biri torpidolar. 
dan ikisinin durduğunu görmüş
tür. Bu gemilerden ikisi ateşi kes. 
miş ve üçüncüsü de kaybolmuş. 
tur. 

Rotterdamın Bombardımanı 

Hava Nezaretinin bir tebliğine 
göre, İngiliz sahil hava filoları bu 
sabah erkenden Rotterdam'ın pet 
rol ve yağ depolarını ye-niden 
bombardıman etmişlerdir. 

Depoların bu bombardıma. 

na iştirak eden tayyarelerin 
m ü r e t t e b a t ı depoların 
şimdi tamamile tahrip edilmiş ol
duğunu beyan etmişlerdir. İngL 
liz hava kuvvetlerine mensup bir 
tayyare bu sabah düşman mevzi
lerinin üzerine bir akın yapmış 

ve iyi netice almıştır. Sahil filo
ları düşmanın işgali altında bu. 
lunan limanlarla Holandanın 
Willemesoord ve W arskiep li
manlannı muvaffakiyetle bom
bardıman etmişlerdir. 

Eden'in Nutku 
Harbiye Nazırı Eden, bu ak. 

·şam bir nutuk söyliyerek ezcüm. 
le demiştir ki: 

"Şimali Fransada Almanlar İn
giliz ve Fransız ordusunu muha. 
sara ettiklerini ve Polonyada ol
duğu gibi bu kuvvetleri imha e 
deceklerini iddia etmişlerdi. Fa
kat, onların bu iddiasına rağ
men ordularımız kahramanca 
cepheyi müdafaa ve muhafaza 

k • etmişler ve kıtalarımızın peyder
Balkan Tehli esı pey salimen çeknmeıerine hizmet 

etmişlerdir. Düşünmelidir ki, on 
. , Azahyor gün içinde ordularımız Belçika. 
~ nın yardımına koşmak ihtiyacile 
- (Başı 1 incide) bulundukları mevkiden 100 kilo-

zaretinde vukua gelen değişiklik metre ileriye gitmeğe mecbur ol
siyasi İtalyan mahfillerinde Ru- muşlar ve Belçika Kralının iha_ 

neti üzerine tekrar 70 kilometre 
men siyasetinin sağlamlaştırıldı- geriye dönmeğe mecbur kalınış-
ğına bir delil addedilmektedir. lardır. Buna rağmen mümkün ol-

Popolo di Roma gazetesi Gi- duğu kadar az zayiat vererek rL 
gurte'nin tayini Romanyarun her cate ve memlekete avdete muvaf. 
halde Parise veya Londraya mü. · fak olmuşlardır. . 
teveccih olmıyan dostane ve ana- Bu ricat, Belçika kralının iha
nevi siyasetine devama karar netinin bir neticesidir. .I<'akat 
verdiğinin blr delili olduğunu ayni zamanda ordular1mızm ma. 

nen ve maddeten ne kadar kuvyazmaktadır. 
vetli olduklarını gösteren bir mi-

Bu gazetenin kanaatine göre, sal olmuştur. Ümidimiz kırılma_ 
Alman muvaffakıyetleri Fransız. mıştır. Nihai zafere itimadımız 
ların ve İngilizlerin prestijlerini tamdır. 
iyice sarsmıştır. Romanyada vu- Yeni taarruz ihtimalleri 
kua gelen değişiklik ise bu pres- , Paris, 2 (A.A.) - Şimal muha. 
tije bir darbe daha indirmiştir. rebesinin akıbeti kati bir suret
Garp cephesinde .kazanılan mu. te tebeyyün etmiş gibi göründü
vaffakıyetlerden, Italyan.ın aldığı ğü şu sırada, askeri muharrirler, 
vaziyetten ve tamamile Roma - Almanların gelecek darbelerini 
Berlin mihverinin siyasetine uy. nerelere indireceğini tetkik ile 
gun olan Macaristanın aldığı va- meşguldürler. Matin gazetesinde 
ziyctten sonra şimdi de yeni Ro- Jean Tabry, Paris bölgesile, Aşa. 
manya Hariciye Nazırının tayini ğı Seine ve Marne bölgelerinin 
Fransızların ve İngilizlerin Ro- tehdit altında bulunmakta oldu
manyada Gafenco'nun şahsiye- ğunu tebarüz cttirmektı:?dir. 

tinde toplanan mesnetlerini or. Binaenaleyh bu mıntakalarda 
tadan kaldırmışt..1.r. harbe hazırlanmak lazımdır. Sev-

RESMi HARP TEBLİGLERİ 
Fransız Resmi Tebliği 

Paris, 2 (A.A.) - 2 Haziran tarihli Mbah tebliği: Dunkerqae mmta
kasında dUşmanın miıtemadi taarruzlarına takdire layık bir şiddetle mu
kavemet eden kıtalarımız Alınanların bütı.in gayretlerini akamete uğrat
mışlardır. Hııva ve topçu kuvvetlerin in bombardımıınlarına rağmen tahli
ye ameliyatına dün, gündüz. ve gece h araretle devam edilmiştir. 

Somme'da düşmanın birkaç baskın hareketi netice vermemiştir. Cephe
nin diğer kısımlarında muhtelif noktalarda topçu faaliyeti olmuştur. 

Jfı. 
Faris, 2 (A.A.) - Akşam tebliği: Saint - Omer'de Arras civarında Va

l;ınciennes ve Coutrai'de Belçika ordusuna istinat eden Fransız ve İngiliz 
kıtaları Dunkerque'e doğru ricat emrini aldıkları zamandanberi teslim 
alacaklarını ümit eden düşman ile mü tcmadiyen çetin ve şiddetli muhııre
beler yapmaktadırlar. Bu kıtalar evvela Bassee kanalı Scarpe hattı, sonra 
Graveline.~, Cassel, Ypres, Nieuport tarafından teşkil edilen kemeri, ni
hayet kı smen sular altında kalan müstahkem ordugahı işgal etmii'lerdir. 
Bu hareketlerin her birinde topçu ku vvetlerinln, tayyarelerin ve tankların 
ateşi altında intizamla hareket ederek müteaddit ve şiddetli mukabil ta
<ırruzlarla di.iŞTTlanı kendilerine yakla ştırmamışlardır. Her taraftan tazyik 
edilen, 20 gündenbcrl her türlü istirahatten mahrum olan ve Kral Leo
pold'un teslim olması ile birdenbire son cenahı açık kalan bu kıtaların 
yııptığı ricat Fransız ve İngiliz ordularının tarihinde bir metanet ve kah
ramanlık timsali olarak kalacaktır. Şimal kıtalarınm kahramanlığı ve sar
sılmaz enerjisi sayesinde düşmanın a raz.i kaz.anmak suretile elde ettiği 

muvafiakiyetler Almanların pek mü hiın olan insanca zaylatile telfı.!i edil
miştir. 

Alınan kuvvetleri iyice hırpalıınmı ştır. Maneviyatı her zamankinden 
yüksek olıın ordularımız ise yeniden muharebeye hazırdır. Sahile doğru 
çekilen kıtaların büyük bir kısmı h!:! nüz. mukavemet eden Dunkerque'den 
vapurlara bindirilmiştir. Fransa, şefle rile, askerlerile ve kahraman şimal 
ordusu ile iftihar edebilir. 

2 Haziranda Somme cephesinde Ai sne'de ve şarkta ıu; miktarda topçu 
faaliyeti olmuş ve Rethel nuntakasmda otomatik siUhlarla bazı atı~lar ya_ 
pılmıştrr. 1 _ 2 Haziran geceo;i tayyarelerimiz şimal deki kıta tarı i~şeye 

devam etmişlerdir. Treves mmtakasında ve Karaprmanın cenubunda derin.. 
liğine birçok keşif uçuşları yapılmıştır. Dün, düşmanın cenuba yaptığı ra. 
va akını kendisine şimdiye kadar sayılabilen 12 tayyareye mal olmuştıır. 

Jfı. 

Hava Nezaretinin Tebliği 
Paris, 2 (A.A.) - Hava Nezareti 1 Haziranda öfleden sonra bildiri_ 

yor: Tayyarelerimiz Abbeville'in simalindeki yollara ve düşman kıtalarına 
taarruz ederek bombardıman etmişler d.ir. İki Alman kolunun üzerine n:u. 
vaffakryetli 25 ton infilak maddesi atılarak imha dilmi11tir. Bir dcmiryo_ 
lu mühim bir geçitte tahrip ~dilmiştir. Ve bir yol kullantlmaz bir hale 
retirilmiştir. Vazifelerini yaptıktan sonra avdet etmekte olan bomhardı. 
man tayyareleri düşmanın avcı tayyarelerinin hücumuna uğramışlar ise 
de bunlardan bir Messerschmidt 109 düşürülmüştür. 

Gece, bombardıman tayyarelerimiz nunkerque mmtakasmda mütteikle_ 
re lazım olan şeyleri bilhassa illç atmışlardır. 

İki Haziran günü sabah erkenden Fransanm şimalinde birçok keşif u. 
çuşları yapılmıştır. Bir Messerschmidt bila arıza hatlarımızm üsüne kon_ 
muş ve pilotu esir edilmiştir. Öğleden evvel avcı tayyalerimiz ve tayyare 
dafi bataryalarmıız birkaç hava bombardıman dalgasına karşı ateıı açmış. 
lardır. Netice henüz belli deiildir. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi kararg~hı, 2 (A. A.) - Ordu yüksek kumandanlığı 

bildiriyor: İngilizler tarafından da müdafaa edilen Dunkerque her iki ta
rafındaki sahil cephesi çetin bir muharebe esnasında şarktan bir kere 
daha yarılmıştır. Nieuport ile bu şeb rin şimali garbisindeki sahil, Alman
ların eline düşmüştür. Furnes'in garbında kain Adinkerlt ile Dunkerque'in 
10 kilometre şarkında kain Ghyvel de zaptedilmiştir. 

Esir adedile ganaim miktarı dün mühim miktarda artmıştır. Yalruz. 
bir ordu muhtelif çaplarda 200 top iğtinam etmiştir. 

Cenup cephesinde kayda değer bir ha<fi!e olmamıştır. Evvelee de bildi. 
rildiği gibi, hava kuvvetlerimiz 1 H.uiranda mağlup İngiliz seferi kuvvet_ 
leri bakiyesinin Dunkeraue limanında. bulunan gemilere kaçmak için yap. 
tığı teşebbü!;Jere karşı mücadeleye girişmiştir. Pike eden bombardıman, 
muharebe, tahrip ve avcı hava filo!:ırrnuzın muvaffakıyetleri evvelce bil_ 
dirilen rakamlara nisbet1e mü!ıim miktarda artmıştır. 

Ceman 54.000 tonluk 4 harp gemisi, 11 nakliye vapuru batırı1m~. 14 
harp gemisi ve bu meyanda ikiııci sınıf iki kruvazör, hava müdafaa terti. 
batile mücehhez bir kruvazör, 6 torpido, 2 muhrip, bir ııeri motör ve ce_ 
man 160.000 tonluk 38 ticaret vapuru bombalarla hasara uğratılmıııtıt. 
Birçok vapurlar, motörler ve romorkörlere mermi isabet etmiş veya bat_ 
mıştır. Dunkerque sahilinde toplarıan düşman kıtalan bombardıman edil. 
miştir. 

Seri A iman motörlerinin henÜ7 düşmanın elinde bulunan sahilin Bel. 
çika • Fransız kı~mma karşı yaptıktan yeni bir taarruz neticesinde bu 
motörlerden biri, bir torpille •ooo tonluk çok yüklü bir nakliye vapurunu 
batınnıya muvaffak olmuştur. 

İlk defa olarak muharebe tayyar!"lerinden mürekkep gruplar M:ırsilya 
limanına taarruz ederek bombalarile iki büyük ticaret vapurunda yangın 

c;ıkarmıya muvaffak olmuşlardır. Paris • Lyon demiryolunun muhtelif 
noktaları bombalarla hasara uğratılmıştır. 

1 Haziranda düşmanın hava zayiatı 58 tayyareyi bulmuııtur. Bunların 

42 si hava muharebeleri esnasında düşürülmüş, 8 i tayyare dafi bataryaları 
tarafından indirilmiş, üst tarafı da yerde tahrip edilmiştir. 15 Alman t<ly_ 

yaresi kayıı:ıtır. 
Trondheiırt'in şimalinde faaliyette bulunan dağ kıtalarnnız 1 Haziran... 

da Bodö'yi ıaptetmişler ve bir İngiliz bataryası da dahil olduıiu halde. 
bir miktar harp malzemesi iıitinam etmişlerdir. 

kini yalnız kendisi idare edebile
ceği harbi, dilediği gib! yapmak 
kumanda heyetinin işidir. 

İtalya İle Mi.iştereken 
Populaire gazetesi, askeri mu. 

harririnin imzası altında, mih. 
ver devletleri planlarının bilhas. 
sa Fransa ve Fransız ordusu ile 

Alman hücumuna maruz kalabi
lecek mıntakalan tahliye ettiği 
gibi bu havalide müdafaa tedbir
lerini fevkalade takviye etmiştir. 
Bu itibarla Alman taarruzunun 
merkezi Fransa istikametinde ge
nişlemiye çalışacağına ihtimal ve
rilmektedir. 

karşılarında doğrudan doğruya Bir Moskova Gazetesine Göre 
bir mania bulmakta olduğunu Nevyork, 2 (Hususi) _ Bir 
ve bu mania ayakta durdukça hiç Moskova gazetesi Almanların 
bir zaferin bir mana ifade etmi. Flandres'de kazandıkları muvaf. 
yeceğini yazmaktadır. Ayni ga. •fakıyc>te rağmen müttefiklerin 
zetc A~mfn .taarruzu ha~kında daha çok kuvvetli olduklarını ve 
muhtel~ _ı~tımall~r derpış . et. Fransanın şimalindeki harekata 
mektedır. Evvela Somme.Aısne rağmen mağlup edilmiş olmaktan 
• Malmedy cephesinden büyük çok uzak bulunduklarını yazmak. 
bir Alman taarruzu, saniyen İs- tadır. 
viçre üzerinden Lyon istikamc. 
tine bir Alman - İtalyan taarru. 
zu ile müterafik, İsviçre üzerin. 
den bir Alman taarruzu. Fakat 
bu planların hiçbirisi nihai ga. 
yesine varamıyacaktır. Fransa. 
nın daha geçirecek çok çetin bir
kaç haftası vardır." 

Amerikalı Mahfillere Göre 
Nevyork, 2 (Hususi) - Ame

rikalı askeri mütehass.ıslara göre, 
Almanların bundan sonraki he
defleri Paris olacaktır. İngiltere, 

Yunan Veliahdinin Bir 
Erkek Çocuğu Oldu 

Atina, 2 (A.A.) - Saat 17.45 
te Veliahd Prens Pol'ün zevcesi 
Prenses Fredrique'in bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Ço
cuk ve valdesi sıhhattedirler. 

Radyo ile bildirilen bu haberi, 
halk büyük bir sevinç ile karş.ı. 
lamıstır. 
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Başvekil Dün 
Mühim Bir 

Nutuk Söyledi 
(Başı 1 incide) ı 

Politikamızın ne kadar açık oı 
duğunu da biliyorsunuz. Bi.Z
Türk yurdunun selametini güdeıı 
bu politikadaki isabetten eminiz. 
Bize gelecek her hangi taarrll• 
zun bertaraf edilmesi için çalışı. a 
yoruz. 3o 

Dahildeki emnivet ve itimaıJııı, de 
olduğu gibi temadisine dikkat e• ~s 
derken, bunu bozmak veya Tür~ '<il 

emniyet havasmt bulandırm:ı~ 
isteyenlere kar~ı da son dereci 
hassas bulunuyoruz. 

Biliyorsunuz ki, bizim idar 
mizde gizli iş olmadığı gibi 
tandaşı herhangi bir hak.kında 
mahrum eden bir usul de yol) 
tur. Radyonuzu açtığınız zama 
her memleketin kendine gö 
yaptığı propaganda veya tefsi! 
leri dinliyorsunuz. Türkün ak 
ve selim düşünüşü bunlann 1l 
manaya geldiğini, ne istediğ' ~ 
cok güzel anlar. Vatandaşla \. 
mın bilhassa dikkat nazarlar d'ı 
celbediyorum. . ı, 

Ne bu gibi radyo neşriyatı d 
ne de bunlardan mülhem, uydı' il 
rulmuş kulak havadislerine ki et 
met vermesinler. Ankaranın a h 
ve saf havas.ı kadar açık ve d 
rüst siyaseti, hakkına ve kuV' 
tine emin milletimizin menfa• 
lerine daima uygun olaca \" 
kani olmanızı isteriz. Bizim b b~ 
ka milletlerden istediğimiz O ·h~ 
bizim kadar açık olmalandx~ lnı 

Misafir Ecnebiler .. ~ r 
Sayın vatandaşlarun, ~. e 
Size bir meseleden daha ~

1
et 

sedeceğim. Kendi maksatları te~ 
göre hava yaratmak istiyen () 
takrm misafir ecnebilerin f aa~{ h 
yetinden son zamanlarda bablıf () 
dilmiye başland.ı. Bundan da lı 
zı endişelerin doğduğunu ha, Sa 
aldım. Vatandaşlarımız emin o Cti 
bilirler ki, Türkiyede kendi ın 
satlannı yürütecek muhit ve 1 el 
let bulamıyacağına kani oldu ~§ 
bu gibi faaliyetler üzerinde ~ ~· 
kumet daima dik.katli davra ?ı 
tadır. En ufak bir taşkınlığın~ ın 
hal en ağır cezaya çarpılaca ııu 
ve her hangi böyle bir teşelı 
sün olduğu yerde söndürüleC 
ne emin olabilirsiniz. Yalnız, 
tandaşlarımın da bu gibi ah 
karşı hükumete yardımcı oln1 
r.ını rica ederim. 
Vatandaşların birbirlerine 

niyetlerini sarsmak bugünün . ltu 
- d d ~r cadele usulleri arasın a ır. ~ . \ 

usulün tatbikatı bizim mernlt ı 
timize kadar geliyor. Buna }: t: ll 
ı;ı müdafaanın temelini milll ~ sı 
man teşkil eder. Milli iman 
tana tecavüz eden düşmana 
sı zaferin temeli olduğu gibi. 
;at ve bozgunluğa karşı da 
lıca silahtır. d 

bu 
Vatandaşlarım; he 
Bizim harici siyasetimiz itı 

nımızın selameti için en is• lııişt 

yoldur. Bunda sergüzeştten 4dc 
yoktur. Bugün harp hariciyil ~it f 
öyle kalmak isteriz. Fakat 
melisiniz ki, dışarıda mütt' ~it 
diyen hazırlıklar artmaktl \>e 
ne vakit, nereye karşı kullıı tıu 
cağı belli olnuyan tertipler 1 Şu 
maktadır. Bu sebeple vatan sat 
dafaas1 için silaha sarılmak 'Vli 
huriyeti bir an hatırınızdaıl et 
mamalıdır. ~dıığ 

İçeriden, dışarıdan gelen ltıiçiıı 
tucu telkinleri sert bir çehrf lıi 
reddetmelisiniz. Bugünün · , 
met vasıtası birliktir. Ve ? 1~'1~ _ı 
müdafaası için nihayete i' ~ 1~ 
azimli olduğumuz hususund• ~ 
riçte kimsenin tereddüdü o ~ 
malıdır. 

Sayın vatandaşlarım; l( ~ 
Türk vatanının selametıllt 

hşan, Türk milletinin selifl' ~ lI 
şüncesine güvenen hükurııe 
zin size bugünkü mamzatl ~tc 
dur. Hepinizi hürmetle sel l\ğı 
rım. hır 

Edirnede Nümerotof 
Edirne (TAN) - Yaklaş~ 

olan nüfus sayımı dolayısi!e 
rimizdeki hazırlıklara de\' 
dilmektedir. 

İstatistik müdürli.iğünaeıı~ 
hi Türkmen, belediye bı:ıŞ 
Hasan ve nüfus başkatibi P. 
nadan mürekkep bir heyet 
neyi baştan başa dolaşrnıı 
lar. Numerotaj işi ya.kxnd' 
mamlanacaktır. 

Muratlı, (TAN) -
faaliyeti büyük bir hızlf! 
etmekte, münazaalı aral'ti i 
memnun edecelt tarzda h 
mektedir 

ıtij~ 
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" 6 Ay 1500 
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!I ISo " 1 Ay 300 " 

'° AıilleUerarası posta ittihndına 
dahu olmıyan memleketler için 
abone bedeli milddct sırasiyle 
30, 16, 9, 3,5 llradır. Abone be
deli peşindir. Adres değiştirmek 
~S kuru~tur. Ccvnp için mektup

ra 10 kunısluk pul iltıvesi 

ldzımdır. 

'J esaiti nakliye blletleri~-
iJ de ötcdenbcri halkı daı. 

tahatsız eden. bir dert var
On paralık derdi. Son sene. 

tramvay biletle.rinde sade. 
a mesafelere, o da ikinci 
·de, inhisar eden bu dert, 

·, artmış olan istihlak ver. 
dolayısile birinci mevkilerin 
ınesaf e biletlerine de sira-

etti. Dündenbc.ri bu biletler, 
buçuk kuruştan yedi kuruş 
IMlraya çıkmıştır. 

i yenKlen bir metelik hah. 
ortaya çıkmış demektir. 

\'aya binersiniz, cebinizde 
a ekse.riya bulunmaz. Bi. 

~e on kuruş verip üst ta.rafı. 
ak istersiniz. Bilet~i sizden 
ta daha ister. Çünkü onun 

verecek meteliği yoktur. 
etçi ile aranızda şu mükale· 
tçer: 

On para verin, yüz para ve. 
be~im! 

On param yok! 
a llende de yok ki size vere. 
8 

Sabahtanberi elaleme mete
ttiştirmcklc uğraşıyoruz. 

le bu noktada bir hayli 
şlr. Siz on paradan ,·azge-

• , ki bu yüzde aoksan do. 
··Yle olur ve orta yerde da
lınaz. 
'Uara bu :ıam yapılmasın 
Çtkmaz. Halkın kesesi için 
•uretlo bir yük te~kil et. 
inıki'in olnııyan bu on pa· 
hirikmesile ne faydalı iş.. 

,.._. _ _, .. lebileeeğini takdir etmi-

'ktur. Fakat ~ olcuyu ve bi
bu sıkıntıdan ve rahatsız
lturtarmak ta pckfıla müm 

ve l\laliye Vekaletinden 
iınkanı dilemek te hakkı-

: llol miktarda meteliği te. 
sıkarsın. 

dan bir miiddet evvel, 
l>tt sütunda, nakil vasıta. 
bedava binmek istiyen 
iUerin bir mektuplarını 
iştik. Şimdi de bize Ka. 

en mektup gönderen 
fırka kumandanı Ragıp 

ltıiitekait binbaşı Hamdi, 
it Dasim miitekait Ali 
e nıüt~kait doktor Nahit, 

Urnuza geçirmemizi iste· 
§ll samimi temenni ve 
81ltırlarını yazıyorlar: 
'~riYatmıza müteşekkiriz. Bü. 
't Meclisimizin toplanb halin 
~lu ııu srrada, biz eski mü. 
için pek ehemmiyetli olan o 

bir karara ba&larunasını di. 

c ne, maa~larımua, şu müş_ 
içinde bile, yüzde yirmi beı 

l3.Uyük Millet Meclisimize 
ın iblliitnr da dileriz!,, 

&ltte kimsesizler yurdunda 
~lını söyllycn Enver ismin
lr genç, diln mntbaamıza 
lyettc bulundu ve dedi ki: , 

t du ünüz yeşil k!'.ığıt fak-
ab idlr. Şu da verem 
llıUptcll\ olduğuma dnir 

~ l'lıiyctınin raporu.~ Zayıf 
t h ldeyirn. Sabahtan :ık

cı uruyorum. Mutema
llrüyorum. 

)' rın zemini kupkuru bir 
!"ettir. Gıdasızlıktan da 

Yor, hastalığımın giın

~ 1 Uğini hissediyorum. 
l{zııayın Eminönü sube-

• -··"'-- b turndcki raporla fakrü-
11 ~ını göstererek yardım 
~ 1lındum. Orada benim gl
~ lı~tafardan hemen hepsi 
~ llıere 70 - 80 kişi vardı. 

Ve Yiyecek verildi. Sıra 
· bığerleıi gibi beni de 

d ına çıkardılnr. Reis, 
b y rd m ed miyece-
llu hal mle ne ynpayı n 

d n ormek i in mut· 
11Inıak mı lfwmdır?" 

'1' A .N 

Romanyayı ziyaret eden Türk heyeti Govora su şehrindeki otellerden biri 

Harp Havası içinde Bile 
Durmadan alışan Millet: 

H arp başlamadan evvel 
Almanya bütün Avrupa. 

da bir sinir harbi açmıştı. Bü
tün milletlerin sinirlerini boza. 
cak propagandalar yapıyor, ha. 
vayr bozuyor ve Avrupanın ha. 
yat kabiliyetini sekteye uğrat
mıya çalışıyordu. 

O vakit bir İngiliz gazetesi o
kuyucularına şu tavsiyede bu. 
lunmuştu: 

- Daima harp olacakmış gi. 
bi hazırlanınız ve uyanık bulu
nunuz, fakat harp olmıyacak
mış gibi çalışıp yaşamanıza de. 
vam ediniz. 

* * Romanya Propaganda Ne-
zaretinin llıtufkar dave

ti üzerine Romanya dahilinde 
yaptığımız kısa, fakat entere. 
san seyahat esnasında daima İn. 
giliz gazetesinin bu tavsiyesini 
hatırladım. Romanyada harp 
korkusu vardır, hava sinirlidir, 
halk endişededir. 

Fakat bu harp havası Ro. 
manya hükumetinin imar faa
liyetine bir an bile sekte verme
miş, milletin çalışma kabiliye. 
tini bozmıya kafi gelmemiştir. 
Her tarafta harp yokmuş ve 
harp olmıyacakmış gibi hum. 
malı bir faaliyetle çalışılıyor. 
Halk çalışıyor ve neşesini mu
hrıfaza etmiye gayret ediyor. 
Bükreşe varır varmaz, oto. 

mobillerle şehri dolaştık. Şeh. 
rin garp istikametindeki inkişa. · 
fı ve bu sahada sarfedilen gııy
ret, hepimiizn takdir, hayretini 
celbetti. Evvelce Bükreşin te. 
neke .mahallesi olan bu sahada 

Roinanya 
YAZAN: 

[~,_M_._z_e_k_e_r_iy_a_s_E_R,T_E_L_ .. __ ,I 

geniş, etrafı ağaçlı güzel asfalt 
caddtler açılmış, harabeler yı
kılarak yerinde ormanlar, ga. 
zinalar, eğlence yerleri vücude 
getirilmiş, evvelce bir bataklık 
halinde şehrin sıhhatini bozan 
sazlık temizlenerek halkın de
niz sporları yapabileceği, etra. 
fında dolaşıp hava alabileceği 
bir göl haline konmuş. Göl kc. 
narında yapılan şirin Rumen 
gazinosunda bir akşam oturup 
bir yemek yemediğimize üzül. 
dük. 

Bizi gezdiren memur yüzü
müzden takdir ve hayranlığımı
zı okuyarak seviniyor ve izahat 
veriyordu: 

- Bütün bu gördüğünüz göl, 
ormanlıklar, caddeler, gazino
lnr ve eğlence yerleri tam dört 
ay içinde yapılmıştır. Milli bay. 
rama yetiştirmek ihtiyacile 
mart ayında binaların yıkılma
sı başlamış ve temmuz ayı için. 
de bu şekli almıştır. 

Şehrin içinde de imar f aaliye. 
ti devam ediyor. Büyük, muhte. 
şem kAgir binalar yıkılıyor, yer 
lerine daha güzelleri, daha bü-

yükleri inşa olunuyor, m~ydaıı
lar açılıyor, cadcfeler genişletilL 
yor, Bükreşe yepyeni, tertemiz 
modem ve zengin bir şehir man 
zarası verilmiye çalışılıyor. 

* * Romanya Avrupanın en 
zengin ve en mühim su 

şehirlerini bir araya toplaya 
memlekettir. 

Bizi bu su şehirlerinden bir
kaçına götürdüler. Yeşil orman
lar içinde gizlenmiş teriı1z, şi. 
rin otel ve villalarla bezenmiş 
olan su şehirlerinde hummaLı 
bir hazırlığa şahit olduk. Otel. 
lerde yerler cilalanıyor, odalar 
temizleniyor, yataklar hazırla
nıyor, 15 haziranda kapılarını 

müşterilerine açabilmek için fa. 
aliyetle çalrşıLıyordu. 

Rorr:.anyanın her türlü hasta. 
lıklar için termal banyoları 
fenni ve tıbbi hazırlıkları tam 
ve mükemmel su şehirleri bü
tün dünyaca tarunrmştır. Orta 
A vrupadan buralara her yaz 
akın akın insanlar gelir. Hasta 
gelir, zinde dönerler. 

Otellerin şirinliği, konforun 

HARBİ1 Propaganda 
Karşısında Vazifemiz 
8 ugünkü harbin yüzde el-

lisini propaganda mu
harebeleri teşkil ediyor. Pro
paganda muharebelerinin en 
muvaffakıyetli akınlan bizlere 
hitap eden, aklı bir anda aciz 1... 
çinde brrakan haberlerdir. Har. 
bin başladığı gündenberi yapı
lan propaganda hücumlannın a
rasında nutuklar, makaleleıı.: ar. 
tık tesirini kaybetmiş gibidir. 
Fakat bir hadisenin oluşundan 
bahs~en, yeni bir vaziyeti an. 
latan haber, kütleler arasında 
yıldırım süratile tesirini yap
maktadır. 

Kah yazı ile, kah söt ile, kah 
bir radyonun antenile etrafa ya. 
yılan haberler infilak kudretini 
içinde taşıyan tahrip bombalan 
gibi sakin sakin insan ruhlam. 
na nüfuz ediyor, sonra orada 
beklenen tesirini yapıyor. 

Memleketimiz hürriyet şart. 
ları içinde yaşamaktadır. Bunun 
için yabancı memleketlerin ha
berleri ile dolu ajanslar, mik
rofonlar Türklere günün her sa. 
atinde bir şeyler söylemektedir. 

Telkinin en kuvvetlisi ken
disinin telkin olduğunu hisset
tirmiyendir. 
Yabancı yurtlardan radyo an

tenleri vasıtasile yayılan, hava 
mevceleri arasında kendilerine 
siper yapan haberler de masu~ 
bir eda ile hudutlarrmızdan gı. 
riyor. Harbin tek ik bakımdan 
olduğu kadar p olojik ba. 
kımdan da mukav de ~aç 
gosterdiji bir de - -~. 

~~~~Yazan: •••••••• 
l~~~~~~~! .. ~~:~~ ... 1 
düşen büyük bir vazife vardır: 
Biz bu vazifeden bahsetmek is
tiyoruz. Çünkü yabancı bir 
memleket ufkundan kalkıp ge. 
len haber ister bir tele, ister ha. 
va tabakasına takılarak kulak. 
larımıza kadar gelsin, bu ha
berin bu şekilde yuğurulması, 
ve insanlara bu şekilde arzedil
mesi sebepsiz değildir. 

Bir cümlenin kuruluşu, bir 
haberin tertip harareti mutlaka 
bir tefsiri, bir telkini de bera. 
ber taşımaktadır. 

Haber dinliyen vatandaşın ilk 
vazifesi, işittiği haberin mahi. 
yetini telkin kudretinden ayır
mak olmalıdır. Bunun için de 
haberlerin nereden, hangi mem 
ha.dan geldiğine dikkat etmek 
lazımdır. Muharip karargahla. 
rın biribirleri hakkında verdik
leri hükümleri kontrol etmeden 
kabul etmemelidir. Bilmelidir 
ki, Roma İtalya için, Berlln, Al
manya için çalışmaktadır. Bu 
merkezlerin bütün faaliyeti, 
dünyayı Roma ve Berlin cephe. 
sine sempatik kılmak, mukabil 
cephelere düşmanlık hislerini 
telkin etmek ve bu cephelerin 
zayıf olduğu kanaatini vermek
tir.İnsanların kulağm;ı kadar ge-
len haberler hem aoğru hem 
yanlış olabilir. Fakat doğrudan 

ve yanlıştan evvel bu haberle
rin bir yabancı memleket Pro. 
paganda Nezaretinin eseri ol
duğuna inanmak gerektir. Bun. 
dan sonra insan kula~na akse
den haberler hakkında bir mü. 
talaa beyan etmek imkanına 
malik olabilir. 

Bu bakımdan menşei maltim 
olmryan, hakikat olduğu tesbit 
edilmiyen müşevveş mahiyetli 
haberleri olduğu gibi nakletmek 
memleketin ruhi bünyesi bakı
mından hiç te faydalı değildir. 
(Beşinci Kolon) fahri kadrosu
nu böylece teşkil eder. Kon
trol edilmemiş bir haber üzeri. 
ne mütalaa yürütmek çok defa 
uydurma sevinçleri derhal su. 
kutu hayallerin takip etmesine 
sebep olur. Böylece efkarı u
mumiyede itimat kendiliğinden 
kalkar. Efkarı umumiyeyi boz
mak, onu paniğe sevketmek ia
tiyenlerin en mühim silahlann. 
dan biri ruhlan ümitsizliğe dü. 
ıürecek ıekilde sukutu hayal 
misallerini fazla miktarda orta
ya çıkarmaktır. 

Vatandaş işittiğini bir başka
sına naklederken bütün bunlan 
hatırlamalı ve çenesini iatemi
yerek yabancı memleketlerde 
konuşan propaganda nezaretle. 
rinin fahrt hoparlörü haline 
koymamalıdır. 

Her haber naklinde bu nok
tayı göz önünde bulundurmak 
lazımdır. Muharebede sığınak 

kadar haberlerin de ruh .disipli. 
nine tabi olması gerektir. 

mükemmeliyeti, manzaranın 
güzelliği insanları buralara çe· 
kiyor. Bunların içinde bizi en 
ziyade alakadar eden Govora 
banyolarile Köstence civarında
ki çamur banyolarıdır. Govora 
banyolarının bulunduğu yer 
cennetten bir parçadır. Otelle. 
ri en modem konfor tcchizatı. 
nı havidir. Ağaçlıklar içinde 
müzik meydanları, tiyatro ve 
sineması vardır. Banyoları da 
sıhhi vesait bakımından A vru
panm en zengin müesseselerin. 
den biridir. 

Köstence civarındaki çamur 
banyolan ise o derece mükem
mel ve modern bir müessesedir 
ki, Avrupada bunun pek az mis. 
line tesadüf edilebileceğini id· 
dia edebilirim. 

* ... 
Romanya Propaganda Ne 

zaretinin turizm şubesi, 
genç, çalışkan, yirmi senedeıı- / 
beri turizm işlerile meşgul çok 
kıymetli bir müdürün idaresin. 
dedir. Denilebilir ki, bu zat, 
hükumet bütçesinden beş para 
sarletmeksizin, Romanyada tu
rizm işini kurmuş, ve memle. 
kette bir turizm müessesesi vü. 
cuda getirmiştir. 

Turizm şubesinin senelik büt. 
çesi bizim paramızla 800 bin li
ra kadar bir şeydir. Bu paranın 
yalnız yüzde on beşi teşkilata 
tahsis edilmiştir. Mütebaki va
ridat imar, propaganda ve tesi. 
sat işlerine sa'rfolunur. Turizm 
müdüriyetinin Romanya dahi. 
tinde 115 şubesi vardır. Herse
ne 150 bin afiş ve broşür basıp 
dağıtır. Su şehirlerinde oteller 
idare eder. Bize turizm şubesi 
tarafından Köstence civarında 

Mamaya'da yaptırılan Rex a
dındaki modern oteli gezdirdi. 
Jer. Hayretler içinde kaldık. 
Yalnız bu otel turizm müdüri .. 
yetine 1 milyon Türk lirasına 
mal olmuştur. Bunun gibi bir
çok daha müesseseleri, otelleri, 
tesisat ve teşkilatı bulunan tu
rizm müdüriyetinin küçük büt. 
çesile bu işleri nasıl başardığı. 
na hayret etmemek mümkün 
değildir. Fakat siz de bizim gibi 
bu işleri idare eden zatı tanı
mış ve dinlemiş olsa idiniz, bu 
hayretiniz derhal takdire inkı. 
lap edecekti. Çünkü bütün bu 
işler bu zatın bu işteki ihtısası
nın, kabiliyetinin mahsulüdür. 

* * Bugünkü siy_asi ahval ve 
harp havaSI içinde tu. 

rizm ile meşgul olmanın sırası 
mı, demeyiniz. 

Biz de Romanyaya giderken 
böyle düşünmüştük. Fakat Ro
manyadaki faaliyeti, yaz hazır
lıklarını gördükten sonra ka
naatimizi değiştirdik. Roman. 
yalı: 

•-Bu memleket bizimdir, 
diyor, burada biz yaşayacağız. 

Harp te olsa, sulh te olsa biz yi. 
ne buradayız. Hayat durmamış
tır, durmıyacaktır. Yaşadığımız 
müddetçe harp olmıyacakmış 

gibi çalışmıya ve hazırlanmıya 
mecburuz." 

Hakları yok mu? 
Harpten korkarak bütün imar 

faaliyetlerini durdurmak, te
vekküle ve bedbinliğe düşmek, 
yeis ve mağllıbiyeti kabul et
mek demektir. 

Yeis bir milletin hayatını 

kem;ren en fena mikroptur. 
Romanyalı bedbin ve meyus 

değildir. Onun için hayat•nı de. 
ğiştirmemiş, neşesini kaybetme. 
mtştir. 

1 rt.~ CDZUM[ [ADPANLA 
~ '~~ Yazan: Sevim 

~ınnar Telefon Emirlerine Aldırmayın 

Nerede lnt~kam Alacağız? 
A lman paraşütçülerinin in-

dikleri yerlerde bir çok 
kargaşalık ve telaşa sebep ol. 
duklarını şimdiye kadar okudu
gumuz ve işittiğimiz bir çok va. 
kalardan anlıyoruz. Bunlar elle
rinde bisiklet, radyo gibi ilk ih
tiyaçlarını tatmin edecek bir çok 
aletleri de beraber indirdikleri 
gibi, ayni zamanda nereye indik
lerinden, en yakın telefon kufü. 
besinin nerede olduğundan, şehir. 
den ne kadar mesafede bulunduk 
larmdan, önlerinde ne gibi teh. 
likeler ve gizlenebilecek yerler 
bulunduğundan da haberdardır

lar. 
Bu paraşütçülerin yaptıklan 

marifetlerden biri de şudur: En 
yakın telefon kulübesinden, en 
yakın şehir kumandanına telefon 
ederler: 

- Burası umumi karargah ... 
Düşman ilk hattımızı yarmıştır. 
Şehri derhal tahliye ediniz. 
Paraşütçü telefonu kapar ka

pamaz hemen bisikletine atlayıp 
yoluna gider. Beri tarafta onun 
verdiği tahliye emrinin hakika. 
ten kendi karargahlarından ve. 
rildiğini sanan yerli orduları he
men şehri tahliyeye başlarlar. Ar 
kadan gelen düşman orduları 

böylece her tarafı paraşütçüler 

vasıtasile boşaltılmış bulur ve 
kolay kolay etrafı zaptedcrler. 

Bu hadiselerin tekerrürüne şa. 
bit olan Fransız Başkumandanlı. 
ğı şimdi her tarafa şu emri veri
yor: 

Bayllmaktan 

«Zinhar; telefonla verilen 
mirlere aldırmayınız! ıı 

• Nerede İntikam Alaca.., 

J ngilizler ananelerine 
dakatlarile nam almı 

millettir. Şu küçük tasvir, b 
güzel misallerinden biridir. 
gün cephede yaralananlan c 
taki limanlardan birine gef 
lar. Vakit sabah erkendir. 
tım tanıdık ve akrabalarla 
dur. Bir yanda da, hastahane 
tomobi1leri, Kızılhaç doktor 
hastabakıcıları vardır. Gel 
yorgun ve bitkin bir haldedir. 

Fırkaları, alayları darma 
nık olmuştur. Üstlerindeki 
formalar çamurla yuğ 
tur. Kimisini sedyelerle çık 
lar; kimisi koltuk değn 

yürüyor. Bunlardan biri, m 
bir futbolcü ... Bir yağını 
betmiş; fakat şakacılığını kay 
memiştir. 

- Aman, diyor, bizim 
nör, beni bu halde görmesin. 
yametleri koparır. 

Evlatlarına sarılan analaru 
gililerini kucaklıyan gen~ 
gözlerdeki mendiller... Ve 
sabahın erken bir saatinde bu 
çük cenup limanının nhtımı 
şeri andırmaktadır. 

Fakat ilk heyecan geçer 
mez bu bitkin ve harap yar 
rın hepsinin öğrenmek is 
ri şey aynidir. Hepsi birden 
ruyorlar: 

- Yahu, bize şunu söyl 
intikamımıu nerde alacağız? 

Korkanlar 
Bunlar da deli olmaktan kor- balık, yahut tenha bütün so 

kanlara yakın bulundukları için, lardan geçer, en kalabalık 
onlar kadar çoktur. Bayılmak iazalara girer, çıkar, hiçbir v 
korkusu çok defa kalabalık kor. bayılmaz. 

kusile yahut meydanlardan geçe· Yüksek yerlere çrkamuyan 
memek korkusile birlikte olur. nirlilerin korlrusu da buna 

Bir sinirli, kalabalık bir yer. ôenzer. Yüksek yere çıkama 
den geçemez, genit meydanlara korkusu da herkeste tabii o 
gidemez. Bulunduğu yerde derin bir duygunun ifratından, mü 
bir sıkınb içinde kalır. O zaman !ağasından ibarettir: Her i 
da, çektiği ıstıraba dikkat edilin.. yüksek bir yerden, hatta bir d 
ce, yüzünden belli olur. Sebebini tepesinden etrafına baktığı v 
sorarsanız kalabalık arasında ha. A!iağıya doğru çekiliyormuş Iİ 
yılmakta,., yere düşerek çiinen-ı hisseder. Bu duygu gözün o s 
mekten yahut geniş meydanda niş manzaraya henüz ahşam 
rene düşüp bayılmaktan ve ara- olmasının, neticesi olarak 
ba tekerlekleri arasında, otomo. dönmesi başlangıcı demektir. 
bil altında kalmaktan korktutu- nlrli olan bu başlangıcı zihnin 
nu söyler. Kimisi halini daha biiyiiterek gerçekten bir ba~ dö 
ziyade tafsilatlı anlatır: Gözleri nıesi derecesine getirir ve ond 
nln önünde duman gibi bir ıey korkar. Korkudan da kurtulm 
bulunduğunu, kulaklanna uğultu l~in en kolay çare, baş dönm 
geldiğini, başı döndüğünü, bacak. iıin büyümiyeceğinden emin ol 
ları titrediğini, tekmil \'Ücudün. rak korkulan hareketi yapmak 
den ter döktüğünü, kendini şaşır. ısrıu- etmektir, 
dığını tarif eder. 

Böyle sokakta düşüp bayıl

mak korkusundan dolayı bir çoğu 
yalnız başına sokağa çıkamaz o. 
lur. Yanında 'bir kimse ile, hiç 
olmazsa, bir çocukla çıkmak o. 
nun için bir kuvvet sebebi olur. 
Yanlarında tanıdık arkadaş bu
Iamryanların bazısı da cebinde 
- bayılacak hissini d\i'jduğu za
man kendine yardımcı olacağını 
ümit ederek - Kokulu bir ilas. 
yahut kolonya suyu taşır. 

Fakat, tabiidir ki, onun kork. 
tuğu hal hiçbir vakit başına gel
mez. Vakıa, bayılmak korkusun
dan hiçbir va.kit yalnız başına ÇJ· 

kamıyan bir adamın gerçekten 
öayılmadığı belli olmaz, diyecek. 
siniz. Faical bayılmaktan korka. 
nm bayılmasına mani olan elbet. 
te yanındaki çocuk değildir. Ya
ıaundaki yetişmiş bir adam da ol
sa bayılacak klınse)i bayılmak. 
tan alıkoyamaz. 

Bayılmaktan korkanın kor· 
kusu, sinirliliiin sebebi olan if-

BULMACA 
Bugünkü Bulmacamız 

1 2 3 

11. 4. ı•ı-ı 
C• ı 

1 1 1 1 
1 1 

1 1 1 1 ,., 
SOLDAN IAÖA: 
ı - Blr Fransız Umnnı - Bir zamir. 

2 - Asalet sahibi - Çıkıntı. 3 - i:ıve, 
şımarmak - İstikbnl. 4 - Bir kuş. 5 -
Yanılmak, yanlış - İle. 6 - Usule 
uymak, e a ı nazarı itibare almak 
7 - Oruç ayı. 8 - Bir vilayetimiz -
İsyankfır. 9 - Cereyan halinde su • 
Ekzersız. 

rat derecede teessürün neticesi- YUKARDAN AŞAGI: 
dir. Yalnızlıiı sevenler, gittikte. 
rl ye.re yalnız gitmeği tercih e
tenler dünyada az bulunur. Filo 
zorların dediklerine göre de yal
nız başına ;(alabilmek ancak bü. 
yük, iradeleri kuvvetli adamlara 
mahsustur. Onun için her yere 
daima bir arkadaşla gitmek ar. 
zusu dünyada pek çok kimseler. 
de bulunur. Sinirlideki, bu ta. 
bii arzunun ifratından ibarettir. 

l - Ruh, h~ynt - Bir Relı;lka şehrL 
2 - Slnır - GC'ri vermek. 3 - B r 
nehir - Yuk ta~ır. 4 - Bır renk -
Hanım. 5 - Zıddiyet h linde. 6 -
f,nır - Kereste. 7 - Tanrı - Atııı 
aya(iında olur. 8 - Bir zamir - Yüze, 
başa sarılan çok ince bir kumaş • 
Bir nota. 9 - Ana, baba ve ~ocuk
lardıın ibaret, famllva - Yarım. 

• DÜNKÜ RUL'" .\<'ANT'!l\l 
'11' ' ' • ,,, •· ,. . . ""-il .. i Yalnız ilkin ona hir tcre<1 1iit gL 

• • • SO f'\" "l n~ f- • rcr. sonra ~ıtgıde hır korku olur. · 
1 - D 1 k • ~nın 2 /lln • ('H 

Zaten yalnız ha'.jtna cıkar a ha. 3 K hve _ Asi 4 _ F. 
yılmaktan korkan sinirli yanın- ! Ki _ Lise. s _ Ay n _ s z~ -

7 
da biri bir çocuk bulununca kala- - E k. 8 - D ı - t fi _ 1 



• 
RLIK iŞLERi: 

lamaya Davet 
Askerlik D•lreılnden: Her 
pılmakta olan yedek subay 
larına daireye bajlı askerlik 
de 1 Haziran ı>•o tarlhln

aren başlamış olup 29 Hazi
cumartesi gilnu nihayet veri-

ayılı yedek subay kanunu-
hatıne göre, bu yoklamalara 

veyahut taahhütlü mektupla 
at edilmesi Jc:ap ettiğinden 

alara ıelmiyerek sonradan ra-
ak ve göndermek. veyahut 

ile mazeret dermeyan etmek 
kabul değildir. Bilgi edinilme

sonradan müşkül~t çekilme
in \ aktinde kanunun tarif atı
n olarak şubelerine ya şahsan 

t taahhUtlu mektup gönder
etıle bu 7oklamalannı yaptır
butun yedek subaylardan ri

im. 

• 
Er Yoklamalan 

Askerlik D•irHlnden: Fatih, 
u, Emınonü, Beşiktaş, Sarıyer, 
!Sy, Çatalca, Silivri yerli şube-
Beyojla, Eminönü yabancı şu
tarafından birkaç aydanberl 

ta olan ihtiyat ve ruhsatlı 

alarına 29 Haziran 940 ta-
aon verilecektir. 

tarihten sonraya kalanlarla 
alarıru hiç yaptırmıyanlar 

da kanuni muamele yapılaca
bilgi edinılmesini son defa ola

Jlln olunur. 

• 
Aı ŞubMlnden: 

ıda künyeleri yazılı yedek su
m kısa bir zamanda şubeye 

ailan. 
t Niyazi oğlu Numan Zeki 

Kastamonu (323-19•), Ömer 
Avnı Avana, yedek P. utetmen 

oğlu Süleyman (Ankara 329) 
), yedek P. teğmen Abdullah 
ul 313) (17576), yedek P. yü:ı

Mehmet oilu Kuım (Kerkük 
(324 - 207), yedek P. tetmen 

et Salim Duru (İstanbul 326) 
), yedek auverte yi.ızbaJı Meh

Hıw oğlu Hüseyin Hikmet (İs-
305) (1237), yedek cQverte 

f1Sı Re~lt oğlu Ali Rıza Kıray 
bul 305) (1167), yedek Otomo

eni Ali Rıza oilu Feridun 
bul 319) (3783•), yedek leva

tetmeni İbrahim Sami ojlu Ha-
latanbul 32•) (39077), yedek le

ıeğmenl Salih ojlu Mehmet 
(İstanbul 322) (39601), yedek sü
J'(lzbasısı Ali Abdülkadir (İstan

) (128 - 9), yedek 7. 11n1f tü
Halll otlu Ali (İstanbul 305) 

• 27), yedek P. uteimenl Meh-
otlu Nazmi (Ankara 325) 
), 7eclek topçu bbabquı Cemal 

lbaan (İstanbul 305) (326 - 8) 
topçu uteimeni İbrahim otlu 
Recai (İstanbul 310) (2•123), 

tabip binbaşı Mehmet otlu Hü
Mecit (926-3), yedek tabip 

f1S1 Mustafa otlu Osman Nazmi 
ik 310) (6538), yedek tabip 

eni Şevket otlu Bekir Nimet 
bul 318) (36139). 

it Anyor 
anga ve alaturka yemek plşl-
Ev veya konaklarda çalışmak 

. Bonservhlerim vardır. 
Üniversite Kıraatha· 
nesinde Alt 

Osmanlı Bankası 
1 LAN 

Bankası hisse sahipleri, 
nizamnamenin 29 uncu madde

pe, 25 Hazlr•n 940 Salı gDnlJ 

on iki buçukta, Londrada, E. C. 2. 
Broad Street, Winchester House-

toplanacak umumi içtimaı davet 

Müzake~e Auzn•meal: 
1) - Umumi komitenin 19311 se

nesine alt raporu, 
) - 31 İlkkAnun 1939 tarihinde 

ru:yet edılen hesapların tas-
dıkı, 

1) - Temetta hissesinin tayini, 
f) - Umumi komiteye iza inti-

habı. 

Banka dahili nizamnamesinin 27 ne! 
ddesıne göre, hey'etl umumiye, en 
30 hisse senedi olan hisse sahiple
en terekküp eder. Ancak yalnız 

içtima olan 25 Haziran 1940 
en az on g{ln evvel hisselerini 

e gösterilen Merkezlerle Şubelere 
m eden hissedarlar bu lçtlmaa iş
k edeblleceklerdlr: 

(IX e) Meyerbeer sokağında 
7 numaralı Banka Merke
zine, 

endrad• (E. C. 2 ) Throgmorton 
Street'de 26 Numaralı Ban
ka Merkezine, 

atanbul'd• Banka idare Merkezine ve 
ankanın muhtelif Şubelerine. 

Modayı takip eden her asri kadın ıçın kıymetli taşlarile ve nefis ışle
meslle hakikaten nazarı dikkati celvcden böyle bir harikulAde (SİN· 
GER) saate sahip olmak Adeta bir saadettir. Fevkalade güzel ve zari! 
olan bu (SİNGER) saaUeri en mi.ışkul pesentleri dahi tatmin ede'l:iilir 
ve bütün bu meziyetlerinden maada saatıcrimizın on beş senelik bir 
mQddet için velev müşterinin mes 'uliyeUnden olsun her türlü anza 
larm muessesemlz tarafından hiçbir Ucret alınmaksızın tamir oluna-

caklan garanti edilmlşUr. 

No. 82/ A 180 Elmas ye 11 Pırlantalı 500 lira • 
- EmHllerl gibi on beı aene garantilidir. -

Adrue dikk•t: SINGER SAAT Mağazaar • lıtanbul Eminönü .. _______ ııım_ 

, ... 
Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılaniarı 

Muhammen bedeli (800) lira olan 1000 Ke. adi takan çeliii (17,6,1940) 
Pazartesi eünü saat ( 11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

Bu iııc cinnek istiycnlerin (60) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta_ 
yin ettiii vesaiklc birlikte eksiltme cunü saatine kadar komisyona müra. 
ca•tları lizımdır. 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. 
(4414) 

o • 
Muhammen bedeli (1166) lira olan 22 adet mna trft'n'u:ıt kadranlı ve 

kadranı - fosforlu 6 anahtarlı bekçi kontrol saati (18-6-1940) Salı ~

nu saat (10.45) onu kırk be te Hayd arpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık cksıltme usu lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (87) lira (45) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsaıkle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaattan lazımdır . 

Bu i~e ait ~artnamelcr komisyondan parasız olarak dağıtıl-

maktadır. (4531) 

• • 
'Muhıımrru•n b~drll (J ı nno) on hlr hin lıra olan 3360 adet bilyalı yatak 

18-7-1940 Per•embe vünü f:ııııt 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu ı~e ırirmek ı .. tevenlerin (A.,5) 1·ralık muvakkat teminat ile kaf\Unun 
tayin Ptt'!!i vesiknlan "'" tC'kl•'lcrini aynı gun saat 14 de kadar Komis
yon Reislliine vermeleri lAzımdır. 

Sartnam,.Jer paresı:ı: olar11k Ankara•da Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
~a'da Tesellum ve Sevk Şcfilğindcn daiıtılacakUr. (4546) 

• 
HAY RiYE Li S ES i 

MÜDÜRLUGÜNDEN: 
ikinci devre talebesinin Askeri Kampları 7 Hazi

randa başlıyacaktır. Kampla ala.kadar talebenin bu 
tarihte mektepte bulunmaları. 

.......... lllliıı ........................... . 

BAl...SAl\IİN cevherıni ihtiva eden yüz ve dudak rujları Ame
rika Güzellik Enstitüleri profesörlerinden meşhur Prof. Herog 
tarafından tertip edilmiştir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu, İstanbul. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen Muvakk•t 

Mlktuı Cinai bedeli temln•tı 

Lira Lira 

50 M3 Çıralı Kııdron 2750 206,25 
50 .. Meşe Kotusu 2500 187,50 

Atelyemize mukta:ı:I ve her birinin cin-:, miktar ve muhammen bedelile 
muvakkat teminatı yukarıda yazılı ikı kalem kereste ayrı ayrı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 14-6-940 tarihine rastlıyan Cuma günu saat 15 de Galata 
rıhtımındaki Umum Mildurlük binasında toplanacak olan satınalma ko-
misyonuna muracaatlan. 
Şartname sözü geçen komisyonda hergün görülebilir. (4406) 

EN BiRiNCİ 

Kan, lştiha Şurubudur. 
~------------------------------~' 

'1' AN 

Bayanlanmızın gizli tuvaletlerinde kullanacajı 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak adet bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI arayınız. 

GENÇ 
GÖRÜNMEK İÇİN 

50 gaflarındaki ka.dınlar 
35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meşhur bir Cilt mütehassm 
tarafından keşif ve genç hay
vanların cilt hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve her genç kızın taze ve saf 
cildinin unsurlarına müşabih 
olan "BİOSEL,. tabir edilen 
kıymetli ve yeni cevher, hali 
hazırda cilt unsuru olan Pem
be renkteki Tokalon Kremi 
terkibine karıştırılmıştır. Bu 
akşam yatmazdan evvel sürü
nüz. Uyuduğunuz her dakika 
zarfında cildiniz, bu kıymetli 
unsuru mas edip beslenecek ve 
her sabah kalktığınızda cildi
niz, daha saf daha yumuşak ve 

daha taze görünecek ve genç
leşecektir. 

Gündüzleri. beyaz (yağsız) 
Tokalon kremini kullanınız. 
Terkibindeki beyazlatıcı ve 
kuvvetlendirici unsurlar, dahi
le nüfuz ederek gizli gayrı saf 
maddeleri ihraç ve siyah nok· 
taları izale eder. Açık mesa_ 
meleri sıklaştırır ve bu suret
le cildinizi beyazlatıp yumuşa
tacaktır. Bu basit tedbir saye_ 
sinde her kadın bir kaç sene 
gençleşebilir ve genç kızların 
bile gıpta edeceği şayanı hay
ret bir cilt ve tene malik o!a
bilirsiniz . , .................................. ,~ 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Münakasa Suretile 5600 Çift 

Mercan Terlik Satın Allnacaktır. 
Nümunesi Ye şartnamesi için alakadarların her

gün lstanbulda Yeni Postane civarında Kızılay Hanın
da Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. lha

,_ le 7. 6. 940 tarihinde saat 10 da yapılacaktır. -1 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

I - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önilmüıdeki Ey
lülün birinci günü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için, talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
kötü hAl v §(>hret sahibi olmaması, sıhhi muayenede saflam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmilı veya küçültmüş 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünle
meye kalanlar, yaşları, boylan ve atırlıkları talimattaki hadlere UYiUn 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. ' 

4 - İsteklilerin, ıimdl oldukları okullarda tahsillerine- devam et
mekle beraber 10 Hazirandan itibaren bulunduklan yerlerdeki askerlik 
~besinden diler kaydü kabul şarUarlle mQracaat yollarını öğrenmeleri
ni ve buna göre de kaydü kabul kajtıUarını en ıec 30 Temmuz 940 ta-
rihine kadar tamamlamış olmaları lAzımdır. {4.31!0) 

Tıbletlerl her ıcz•nıdı bulunur 
Pn.t• lratuau l~S) Galata. lata.bal 

#------------------~----.... , 
Sanda~B~!~~~n~ ı.!~~ım! ~ı! •~~ .. ~~~~ k'1- ı 
metinde "9" krata yakın koyu renkli temiz bir Zümrüt 6-6-940 Per-

şembe günü ıaat 14 de satılacaktır. 

~ ............................ -1 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Mülga İstanbul Rıhtım, Dok ve An trepo 3irketlnin 940 senesinde amor

ti edilecek "340" adet obllgasyona ait kur'a keşldesi yapılmış olmakla 
88-80 No.lı kuponları mevcut olması il zımıelen işbu obllgasyonlar için 22.44 
yirmi iki lira kırk dört kuru• ve diler obU.uyonlann 88 No.lu kupon
ları mukabilinde "44" kırk d6rt kuruş tediye edilecektir. 8 Haziran 940 
Perıembe g{lnünden baılamak üzere tediyat Pereembe, Pazartesi, Çarpm
ba cQnleri ölleden sonra saat 14 den 18 ya kadar yapılaeatından kupon 
hAmlllerlnin mezkOr günlerde idaremiz muhasebe müdürlüiüne müra
caatları lllın -olunur. (4594) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfi DÖRD0NC0, Gazetecilik 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN'MatbaHı 

.> • O• af"Su 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi llCinları 

3 Hazirandan 1 O Hazirana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklan nhhmlar. 
Ku•denlz h•ttın• 

Bu•tın hattına 

lzmlt h•ttını 

M ud•nya hattına 

Bandırma h•ttına 

K•rablgı hattına 

lmroz h•ttın• 
Ayv•hk h•ttına 

lzmlr SOrıt hattına 
M erıi n h•ttı n• 

Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tart 
ve Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata nh 
mından. 

Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalyt 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Ulur). Tt#' 
hane rıhtımından. 
Pazartesi 13 de (Trak), Salı 9.50 ve Çarşamb' 
16 da (Sus), Perşembe, Cuma 16 da ve Pa"'1 
8.15 de ('frak). Cumartesi 14 de (Maraks* 
G<ılata rıhtımından. 

NOT: 1 Haziran 940 dan itibaren gidişte lstaJY 
buldan Pcızar 8.15 de ve dönüşte Mudan:rac!JI 
Pazartesi 8.30 da kalkan postalar ArmuUu1' 
uılravacaklardır. Buna mukabil İstanbul~ 
Pazar ııı da kalkan posta Armutluya uğraınJ" 
vacaktır. 

Pazartesi 8.15 de (Sus), Çarşamba 8.15 * 
(Trak), Cuma 8.15 de (Marakaz). Galata rıJr 
tımından. Ayrıca Çarsamba 20 de (Ant 
ve Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıh~· 
dan. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane J'lbtl' 
mından. 
Pazar !> da (Tayyar). Tophane nhtımında& 

- Çarşamba 15 de (KemAl), Cumartcsl il 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 df' (İzmir). Galata nhhmından. 
Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da courn1" 
pınar). Slı keci rıhtımından. (45 

NOT: Vapur seferıeri hakkında her türlü malOmat aşaiıda tele!OA 
maralım yazılı Acenteleriml zden öfrenilebllir. 

G•l•t• Baı Acentell§I Galata nhtımı, Limanlar Umum 

G•lata Şube 

Sirkeci • 

Müdürlülü binuı altında. 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisli~ blnas11 altında. 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 

• • 
Muhammen bedeli 25700 lira olan muhtdif eb'adda 

kilbı çıralı hatıl 40 metre mlktıbı lAmbah kereste 17 - Haziran • 
Pazartesi günü saat 15 de Umum Müdürlilk Alım Satım Ko 
nunda kapalı zar! usulil ile satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 1927 lira 50 kuruşluk muvakkat ___ ........ 
natlarile kanunun tayin ettlfi vesa ikle birlikte eksiltme gQnü m 
saatten bir saat evveline kadar m ühürlti kapalı :ıarflanru makbuz 
kabilinde Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu i~e alt şartname Komisyondan parasız olarak verllmektedlt• 
İşbu ilan 10 Haziranda yapılacaiı ilin olunan mUnakasa ilA 

yerine kaim olup onu iptal eder. ( ' ....... ________ ..... ~~~ 
r ~u~nc~~~~~!u ~~~!~~!~~~~il : 

cuma günü başlıyacak'tır: Aliikalı talebeye ilan olunur. 

Eksiltme ilanı 
Belediye Sular İdaresinden: 

I - idaremiz ihtiyacı için muhtelif ebatta 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

II - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz levazım s 
den parasız olarak alınabilir. Ve nümuneler aynı serviste ıörüle 

III - Açık eksiltmeye iştirak ed eceklerln şartnamede yazılı b 
lere uymak suretile 5/6/940 çarşamba. günü .saat (15) .. de Taksimd~ 
ı.erviler caddesinde idare merkezindeki komısyona muracaat etrn~ f 

( .. 
----------------------------------: 

l 
PASTA ve MUHALLEBİCİLERE : 

FRİGİDAİRE Yeni dört ~özlil bir dondurma makinesile bir 1'11' 
labı terki ticaret dolayısile satılacaktır. Taksimde Cumhurlye\ ,s4 
danı, Abide karşısında Tütüncü Bay Feride müracaaL Tel 41 

Sınıfını geçen oGLUNUZA 

Bir B 1 S 1 K L E T 
1 TAKSİTLE ' 

Galata: Bankalar Caddesi No. 59, Tel. 42789 - Beyazıt: Elektrik 1 
Karşısı No. 28 - Kadıköy İskele Caddesi No. 33/2 

-----~~ ----------------------------------·- ' Gedikli Erbaş Hazırlamd ~ 
Ortaokullarına Talebe Alln•1~ 'i 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama ortaokulunun I. IJ. f1 '« 
nıflarına Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu 
karada Musiki Gedikli Erbao hazırlama ortaokulunun yalnız J. 
rına önümüzdelU Eylwde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı ıP L"ç, 
alınacaktır. ""1b 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin .e ~ 
kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, ııhht muayenede sailam çıP"· ı 
yapılacak seçme !'ınavında kazanması şarttır. · 

3 - Gedikli hıı7.ırlama orta okullarına alınacak talebenin 1" 
Sınıf V•ı 

Gedikli Orta I 14 : 17 
15 : 18 .. .. II 

" " III 16 : 19 Olmak 
Bu yaşlaPa ait boy ve afırlık hadleri askerlik şubelerind~ 

ııseler ve orta okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun 
zımdır. ~ 

4. - Her üç okulun I. Sınıfına istekli olanların beş sınıfll ~ 
lu bitirmiş olmaları şarttır. Orta II ve III. sınıflara girecek 0 

sınıflara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası veya şahadetnaın' 
ceklerdlr. 

5 - Hanai sınıfa istekli oluna olsun, iki yıldan fazla~ 
mlı olanlar ve evvelce ıedJkllden veya ukeı1 okullardan 
hnama:dar. fi. 

6 - Kayseride Gedikli Erbao ha zırlama orta okulunun bel' 
ne Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I. S. 
köylil istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunUJ' 
na musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. rt' 

7 - Yukarıdaki şarUan haiz iıteklller 10 Hazirandan ltlb• 
0 duklan yerin a:ıkerlik şubesine miiracaat ederek diler ka,cl 

prtlarlle müracaat ;vollannı 3frerunelerl tlAn olunU!'. (1732) 


