
Perşembe 

s · 
HAZİRAN 
1 9 4 o 

i 

fttTANBUL 
, H311, %4311 

-No· 1712 ----
5 KUR UŞ GONLOK SiYASi HA LK GAZETESi 

r 1 D E A L B Ü R O 
Yazan : lktısat Doktoru G AS S ON 

Diyor ti: .. Az. masrafla iyi iş yapmak, para "kazan. 
mak istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.. 

Satıf yeri : TAN • İstanbul 
Ftatı 50 Kr. 

~----------------------------------------

imanlar Somme'da Taarruza Geçt 
ahilden Laon' a Kadar Uzayan Bütün Ceph 
oyunca Hücumlar T amamiyle Durduruld 

Fransızlar Muvaf f akıgetli 
• 

ava Hücumları Yaptılar ve 
Ağır Z ayiat Verdirdiler 

..--- Fransızlara 

Düşmamn Bütün 

Durdurulmuştur. 

Göre:·---- Almanlara Göre: - -

' Hücumları Fransız Ordusuna Karş ı Taarruza 

Kıtal arımız 

Her Tarafta Şiddetli Bir 

Geçilmiştir. Yeni Hatlar Tahrip 

Edilmiş ve Somme Üzerindeki 

Muhtelif G eçitler Zorlanmıştır Mukavemet Göstermektedir 

------·----------------------------' 
Alman Motörlü Kıtaları, Tank 
DGıfii Vasıtalarla Teçhiz Edilen 
Fransız Mevzilerini Sökemedi 

Almanlar, Abbevllle'den Laon'a kadar uzanan cephe uzerlnde taarruz.ıı geçmişlerdir. Laon'un daha şarkındaki 

Jcı11mlarda hiçbir faaliyet kaydedilmemiştir. Alman taZJ<lkı bilhassa Ami en civarı ile Laon ve Soıssons arasın

daki mıntakada ıiddetlidir. Bu iki m ıntaka haritada kalın oklarla gösteril miştlr. Fransız. kıtalan, yeni Alman 

taarruzunu, biltün cephe boyunca tevkife muvaffak olmuşlardır ..• 

iNGiLTER 
Hummalı 

Bir Şekild 
Hazırlanıyo 

Kanada, Muazzarr 

Bir Hava Filosu 

Sevkine Hazırlanay 
Londra, 5 (Hususi) - M 

Churchill'in dünkü acı ve şid 
li , fakat kuvvetli ve azimli nu 
bütün memleketi yeniden f 
yete geçirmiştir. Herkes va 
tin fena olduğunu, hatta d 
fazla fenalaşabileceğini anlaır 
fakat vaziyetin bu merkezde 
ması kimseyi yıldırmamıştır. 

Paris: 5 (Hususi) - Bugün şafakla başlıyan ve~ . 

:::: ~:h::~. a::~:.:~~::i::u~~~:: ~:::: Cii mh u rr e isimi z bu 

Herkes: "Sonuna kadar h 
devam etmek,, düşüncesile h 
ket ettiği gibi "asla teslim o 
mak,, azmiyle harp yolun 
mesaisini hızlandırmıştır. 

İngiltere için en feci h • 
Manş limanlarının düşman e 
geçmesidir. İngiltere, bu Um 
rın diışman eline geçmemeıı 
şimdiye kadar herşeyi yapmış 
muvaffak olmuş, fakat bu d 
bu limanlar hasım eline düı 
vaziyeti düzeltmek için çal 
maktan başka çare kalmad 
herkes takdir etmiştir. 

şiddetli mukavemetle karşılanmıştır. Almanlar, tank ve 

tayyare kuvvetlerine güvenmekle beraber bu kuvvetler, s b h ş h • • • 
ş~~iye kadar gönnedi~leri m~k~vemetle .. ka~şılanmış ve a a e r 1 m 1 z 1 
hıçbır yerde Fransızları mevkilerınden sokrnıye muvaf-

'"'ısadaki lngiliz hava kuvve(. 
1ııin yeni kumandanı Mareşal 

Darrott 

fak ;~::::ı-:~~:rd~:·raber İngilizler de bu cephede harp Şeref 1 en d •ı r ı• yor 1 ar 
etmekte ve Kralın emrine itaat etmiyen 45,000 kadar Şel-
;ikalı asker de ayni cephede müttefiklerle yanyana hare-

Zayiatı Tclilfi İçin 
Zayiat gerçi yamandır. F 

İngiltere hallu bu zayiatı tc 
için kolları sıvamıştır. 
Şimdiye kadar geçen va'ka 

İngiltere harp tayyarelen 
kuv,·etini göstermiş bulunuy 
İngiliz zayiatı Alman zayiatuı 
dörtte biri nisbetindedir. Bu 
den vaziyet hava kuvveti b 
mından daha fazla müttefik 
lehindedir. Fakat üstünlüğü 
min için istihsali arttırmak i 
ediyor ve bunu temin için de t 

._ ___________________ ! kata iştirak etmektedir. 

A M ER j K A ASKER.-1 1 Başvekil M. Reynaud bugün 
Ilı'\ r- ----"'\ meclisin ordu encümenine ge~en 

S •ı "hl 3 Eylulden ve bilhassa 10 Mayıs-
1 a anıyor VAZiYETi N tan itibaren v~ku bulan h~dise-

ıer hakkında ızahat vermış ve 
Yazan: M. Z. SERTEL HULA- SASI bugünkü vaziyetin son der~ce 

A müsait olduğunu da anlatmıştır. 
C'\ 'Vrupada harp başladığı Taarruzun üç esaslı noktası A-

gündenberi Amerika mü- Dün sabah şafakla beraber miens, Peronne ve Ailette istika. 
a silahlarını arttırmıya ça. Garp cephesinde yeni bir Al- metleridir. Bu noktaların fü;ün. 

~or ve Nazizmin Avrupada man taarnızu ba§lamıştır. de de tank dafii vasıtalar, müda-
~eni hamlesi, Cümhurreisi Taarruz, Somme nehrinin ağ. faaya devam etmektedir. 
Sevelti Amerikan milletini zından Laon • Soissons yolu. Cephenin Umumi Vaziyeti 

4 it eden tehlikenin günden na kadar uzanan 200 kilomet- Bugünkü cephe şu şekilde tarif 
ı' Yaklaşmakta bulunduğunu relik saha üzerinde yapılmak. olunabilir: 
tnuye sevkediyor. Bu tesir İlk k s h · · .... ,_ tadır. Taarruz henüz ilk saf. mınta a omme ne rınm 
~iz on aydanbcrl Amerika- mansabından Amiens'e kadar o. 
inüdafaa bütçesini arttırdığı. hasındadır ve dün gece yan- lan mıntakadır. Nehir ehemmi. 
oıo k tl d" sına kadar harekat hakkında " nanmasını uvve en ır- yetli bir mani tec:kil etmektedir. 
j,.· tedb" ı ld ~ t sarih bir fikir verecek hadi- -s ... ~ın ır er a ıgını, ay- G,.,.en hafta muvaffakıyetli as • 

.. ,_ l • t artt seler vuku bulmamıctır. İki -~ .. ua a ını ırmıya ve se. -s keri harekatı müteakıp, Fransız.. 
50 b ' ta k taraf da vaziyeti kendi lehle. ın yyarc yapmıya a- lar Sornme'un Şimali kıyısına 

\'erd· w • • "h t ş· l rinde ıörmektedir. Müttefik. ıgını ve nı aye una ve yerleşmeğe muvaffak olmuşlar-
lıbi Amerika sahillerinde bü- terin tebliğlerine ıöre, Alman dır. Somme'un Cenubi kıyısında 
hava üsleri tesisine lüzum tanklarına karşı daha bariz pek meyilli inişler mevcuttur ve 
tiğünü müşahede ediyoruz. bir mukavemet gösteriliyor. bu mıntakanın arkası bilhas~a 
l'ek R ıt· k Bu da müttefiklerin aldıkla-ooseve ın, ve gere tanklara karşı müdafaaya c:ok el. 
l'ikan matbuatı ve radyoları· rı derslerden istifade ettikle- verişli küçük ormanlarla örtülü. 
.\rnerikayı silahlanmıya ve rini ve ona göre hazırlandık. dür.Sommc'un gerisinde Garptan 
lanmıya sevkedici nutukla- larını anlatır. Şarka doğru açılan uzun ve de-

' l'azılarmı ve neşriyatını din. Hadiseler, bugün bu vazL rin hendekler vardır. Bu hendek. 
;::..'r.. yettedir. ler Alman hücum mihverine mu. 

erika neden korkuyor? Mu. vazi olarak geçen Bresle ır:nağı. 
fedakarlıkları istilzam e. ----= ...... -== .... ---=== na yol vermekte olup bu ırmak 

ll'~U hazırlıkları niçin yapmı· • S · b"lh k ı gv ı kl l d "' Satie ul!!_lularından ıse ı assa a ın a aç ı ar a o. 
~um görüyor? Amerikanın 3' lu büyük ormanlarla muhat ol. 

~anrnıya verdiği bu ehemmi. duğu için hava ile yapılacak keŞ-
lnanası nedir? Bir Kısmı Hapse fiyata bile mani teşkil edecek va. 

A * ziyettedir. 
~ ?tterika Cümhurreisini~ nu. Mahkum Oldular Amiens mıntakasında Alman. 

l .tuklarını Amerika Ayan lar Somme nehrinin Cenup sahi. 
tltsınde cereyan eden müza. Satie binasından doğan dava linde küçük bir köprü başına ma. 
. tri, Amerikan matbuatının dün neticelenmiştir. Mahkeme, likseler de, büyük bir ehemmiye. 

A_Yatını takip edenler, Şima- suçlulardan Yusuf Ziya Öniş ile ti haiz olan Lonqueau istasyonu 
~erikanın kendisini tehlike· Tahir Kevkebin dörder ay. on be- ile şimendifer hattının kontrolü 
~.~rıniye başladığını hisset- şer~· İsmail tsa' ile Sa~.un Ga. Fransızların elindedir. 
~ ~ gecikmezler. libtlt üç_er ay on beşe\ gun, Ne. Somme üzerinde Amiens'den 
tnerikalılar, Avrupalılardan şetıJCasımgilirı de üç ay hapsine başlıyarak Crozat kanalının bu 
aı~iyade, uzağı gören bir mil. l\ai. _vermiştir. Sadun Galiple nehre döküldüğü noktaya kadar 
duklarını son senelerde bir N t Kasımgilin cezaları tecil olan kısmında Fransız kıtaatı 

A~isallerle ispat etmişlerdir. edi iştir. Djğer suçlular beraet Ham ve Peronne arasında mev. 
"lltrika, eski dünyanın büyük etn\.?lerdir. Tafsilat ikinci say. zilerini ıslah etmişler ve zaptet. 

(Sonu: Sa: 4, Sü.; 1) famlı~ (Sonu: Sa: 4; Sü: 2) 

Ankara, 5 (TAN Muhabiri bildiri
yor) - Cümhurreisimiz İsmet İnönü, 
bu gece saat 10,33 de kalkan hususi 
trenle İstanbula hareket etmişlerdir. 

Cümhurreisimiz istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Doktor Saydam, Mareşal Fevzi 
Çakmak, Vekiller, Parti Umumi Katibi, 
müstakil Parti Grupu Reisi, bütün me-

buslar, askeri kumandanlar ile şehrimiz
de bulunan bütün askeri erkan, Parti ve 
hükumet ileri gelenleri, Matbuat Umum 
Müdürü, Ankara Valisi, Mevki Kuman
danı ve Emniyet Müdürü ile kalabalık 
bir halk kitlesi tarafından uğurlanmış
lardır. 

Milli Şefimize, Riyaseticümhur 
mumi Katibi ile yaverleri refakat 
mektedir. 

U-
et-

bir alınıyor. 
Umumi kanaat şu merke 

dir: Tayyare, tank, tank dafii 
(Sonu Sa: 4, Sü: 3) 

Mussolini Bugün 
Mühim Bir Nutuk 

Söyliyecek 
ltalyanın Harbe Girmesi Gün Meselesi 

Sayıhyor, Vaziyet Henüz Vahim 
Roma, 5 (Huıusi) - Dün Du. 

çenin riyasetinde toplanan kabi
nenin İtalyanın harbe iştirak e. 
dip etmemesi hakkında bir ka. 
rar vermemekle beralier esasen 
Duçenin böyle bir kararı ilan i. 
çin kabineyi toplamağa da ihti
yaç hissetmiyeceği bildirilmekte. 
dir. 

Hüküm süren kanaate göre l. 
talyanın harbe girmesi gün me. 
selesidir. 

Bugün Romada yayılan bir şa. 
yiaya göre, Duçe, yarın (bugün) 
Venedik sarayı balkonundan bir 
nutuk söyliyecektir. 

Bu yüzden vaziyet bütün ne. 
za.ket ve vahametini muhafaza 
etmektedir. 

nın silah altında mühim miktar. 
da askeri bulunduğu aşikardır. 

Memlekette bir harp havası es. 
mektedir. Mühim şehirlerde ge. 
<'eleri ışıklar karartılmaktadır. 
Daha şimdiden birçok kimseler 
şehri terkederek köylere gitmek. 
tedirler. 

* N evyork, 5 (A.A.) - Italyan 
seyrüsefer acentesi, İtalyan va. 
purlarmın hareket listesini ahi
ren iptal etmişti. Bugün Rex va • 
purunun 26/ 6 da ve diğer İtal
yan gemilerinin de 29/ 6 ve 1 
temuzda Nevyorktan hareket e. 
deeekleri bildirilmektedir. 

Berlin Gazetelerine Göre 

R eynaud Kabinesi istifa 
Etti Yeni Kabineyi Tekrar 
R egnaud Teşkil Ediyor 
Paris. 5 (Hususi) - Reynaud kabinesi bu gece istifa e 

tir. Paul Reynaud, gece yarısına kadar Lebrun ile nıüzake 
}erde bulunmuş ve Reisicümhur yeni kabineyi teşkile tekr 
kendisini memur etmiştir. istifanın sebebi malum değildir. 

• • 
Paris, 5 (Hususj) - Fransız Mebusanının hariciye encüm 

bugiin İtalya ile Franı;a miinase betlerini tetkik etmiş ve İtaly 
nın harbe &İrmesi ihtimalile meşgul olmuştur. Verilen mal 
mata göre italyanın harbe girmesi yüzünden Balkanlarda, A 
denizde hasıl olatak tesirler, Sovyet Birliğinin alacağı vaziy 
mufassal bir surette tetkik olun mu§tur. 

• • Londra, 5 (Hususi) - Yeni Alman taarru:ıunun ılk gunu, mtl 
tefikler bakımından iyi geçmiştir. Alman tankları bir iki nok 
da ilerlemiş ise de, şiddetli mukavemetle karşılanmış ve bu s 
retle tankların cephe g-erisin~ geçerek bir şey yapamıyacakl 
n tebarüz etmiştir. Yeni miidafaa da bu e asa dayanıyor. Büt 
cephe gerisi tanklara karşı tank dafii toplar ve mitralyöz yuv 

riyle teçhiz olunmuştur. 
Cephe gerisindeki bu istinat noktaları, su hatları, taş ocak 

n. hususi surette tahkim edilmiş boş köyler ve sık ormanlıklllt. 
gibi tabii manialara dayanmaktadır. Hasmın muka\'emetindea 
dolllyı piyadenin takip edemediği tanklann sızışlan , pek az fa, 
dalıdır. Bugünkü ~arpışmalarda, Alınan tankları, bu tarzda be 
ki sızabilmiştir. Fakat umumiyetle, l"ransız hattı kırılmamıştaıa 

ihtiyatlar Boyuna Çaiınlıyor 
Diğer cihetten ihtiyatların şah. 

san çağırılmasına devam edildi
ii alenen söylenmektedir. İtalya. 

Bern. 5 (A.A.) - Havas: Bu
raya gelen haberlere göre, Ber. 
lin sivasi mahfilleri ve Alman 
basın;, İtalyayı alakadar eden 

ISonu; Sa: 3; Sü: 1) ................ 1111111111111111111111111111111111111 ... 



TAN 

alya ile Ticaretimiz 
kaiın Tasfiyesi için 

rk • itcllyan Muhtelit 

"Satie,, Yolsuzluğu 
Davası Neticelendi 

Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkep, 
Sadun Galip ve Neıet KasımCJil 

lsmail lsa, 
MahkGm 

Kuruluyor 
ere ve Fransada da Alacağımız Birikti 
:ıamanlarda İtalyaya yaptığımız ihracat mukabi

kAfi derecede ithalat yapı1ması mümkün olmadığın
yada üç milyon lira miktarında paramız birikmiş

vaziyet, bazı tacirlerimizi sıkıntıya düşürmüş ve bu 
m tasfiyesi lüzumu ortaya çıkmıştır. 

Oldular ve Diğer Suçlular da Beraet Ettiler 
Satle binasının Denizbank nam ve hesabına 

yapılan alım ve satımına fesat karıştırmaktan, 
menfaat temin etmek ve ettirmekten, vazifede 
ihmalden ve resmi evrakı ımha etmekten suçlu 
Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkep, Neşet Kasım. 
gil, İsmail İsa, Sadun Galip, Hamdi Emin Çap, 
Malik Kevkep, Refi Bayar, Mateos Temel, Ziya 
Taner, Atıf Ödül, Cemal Şahingiray ve Sedat 
Erol hakkındaki duruşmaya dün Birine! Afır
eeza Mahkemesinde devam edildi. 

•et Kasımgilin ile ay hapsine ve bu kadar mtid
det memuriyetten mahrumiyetine, bunlardan 
Neşet Kasınıgil ile Sadun Galibin cezalarının 
tecil edilmesine, diğerlerinin cezalarının tecili
ne mahal olmadığına karar vermiştir. 

Hamdi Emin Çap ile Malik Kevkep, Refi Ba
yar, Mateos Temel, Ziya Taner, Atıf Ödtil, Ce
mal Şahingiray, Sedat Erol beraet etmişlerdir. 
Atıf Ödüle ait olup emaneten adliye VHneslnde 
bulunan ve bir eilrmümeşhuda mevsa olan dört 
bin liranın da Atıf Ödüle iadesine karar veril
miştir. 

-

1 

İtalya ile aramızda kliring an. 

ti laşması mevcut olduğu halde, 
GYG551 ara Türkiye ile İtalya arasındaki ti-

arıı Yeni 
bir Allndı 
fabrikalarına büyük 

verilen siparişlerin ka. 
t V dkaletince yasak 

. Bütün fabrikalar için 
alpari§ hadleri tahdit 

irlerin almmasma se. 
büyük sermayeli tile. 

bir fabrikanın senelik 
annın yarısına kadar 

llplrif". lerde bulunmuı ol. 
• Bazı iddialara göre, 

senelerce devam etmiı 
t1e bir kısım fabrikala. 

iki üç kişi için çalı. 
girmiştir. 

Velileti bu vaziyeti ön
ft devlet fabrikaları ma. 

Odnci bir elde mono. 
9C111Jru!Sine mAni olmak Ü

tedbiri atmıı bu suretle 
tarafından sipariş veril. 

olunmuştur. Şimdiye 
tnbtsar vaziyeti, bilhu. 

kömürü atıılannda tes. . 
fabrikasında bu vazi.. 
kısmen devam etmek. 
un sebebi de, bu fabrL 
yaptıir için desen me. 

layısile, kim, hangi de
liparif ederse fabrika 
ğe mecburdur. Bu. 
ber, Vekllet bunun da 

geçmek için muayyen 
ıiparif vermek §Artile 

ayni şartlardan istifa. 
temin etmiştir. 

koruma cemiyeti, 
e muhtelif cinsten 96 

tedavi etmiştir. Ayrıca, 
toplattığı 309 kedi, 

surette itW edilmiştir. 
bafka 80 arabaya fazla 
ulduğu görülerek bopl-

le ve seyllp mmtakala-
1 '7 .855 hayvana yardım 
45.000 kilo aman tevzi 

~uaerin Belediyeye 
Bir Müracaatlan 
1atı§lannın Etibanka 

llzerln İstanbuldaki kö. 
lan sahipleri, dün be. 

müracaat ederek latan. 
kömür tevziatı işinin ken 
bırakılmasını istemiıler
ürcüler, Etibankla bele. 

mdan yapılacak tali
hükilmlerine uygun ha. 

edeceklerini de ilive olıı. 
etmi§lerdir. 

Stadında 

caret kontenjan listesine bağlı
d1r. Bizim İtalyaya ihracatımız, 
ithalatımızdan üç milyon lira 
fazla olduğuna göre, ihraç edilen 
mallanmızdan en mühimlerinin 
kontenjanı dolmuştur. 

Duruşma, karar tefhimine kalmıştı. Dün 
mahkeme kararı hazırlamakla meşgul olmuş, 
ve mahkeme salonu gece tam saat Z0,50 de a(ıl. 
mıştır. Kararın okunması yanm saat sürmüş
tür. Bütün maznunlar mahkemede hazır bu
lunmuşlardır. 

MahkGm olan suçlular 1400 kuruş mahkeme 
harcını da ödlyeceklerdir. 

Karann tefhimi sük6netle karplanmı,, yal. 
nız İsmail İsa evvela mahkeme salonun.ta bir 
fenflık geçirmiş, sonra da salondan · çıkarken 
bayılmış, merdivenlerden düşmüş, sol şakağın. 
dan hafifçe yaralanmıştır. Kısa bir mtiddet son.. 
ra kendisine ~elen İsmail İsa oturtulduğu kana
pede ikinci bir baygınlık geçirmiş, biraz daha 
uzun süren bu baygınhğı mütealup otomobile 
bindirilerek evine götürülmüştür. 

Ticaret Vekaleti, blokaj'ı da 
nazan dikkate alarak kontenja. 
nı dolmuş olan eşyanın İtalyaya 
ihracını yasak etmiştir. 
Muhtelit Komisyon Kuruluyor 

Mahkeme, yukanda isimleri yazılı maznun
lardan Yusuf Ziya Öniş ile Tahir Kevkehin 
dörder ay on beşer gün hapse konulmalarına, 
bu kadar müddet memuriyetten mahrumiyet
lerine, İsmail İsa ile Sadun Galibin Ü(er ay on 
beşer gün hapse konulmalarına, yine bu kadar 
müddet memuriyetten mahrumiyetlerine, Ne-

ihtikar Yapan 
Bir Manifaturacı 

Tevkif Edildi 

Genç Kadın 
Operatörümüz 

4 

Aredaki kliring anlaşması mu
cibince, iki taraftan birinin ala
cağı bir buçuk milyon lirayı geç. 
tiği takdirde her iki memleketin 
murahhasİanndan mürekkep bir 
muhtelit komisyon toplanarak, 
vaziyetin bu komisyon marifeti
le tetkik ve blokaj'ın W!".:J ... si i
cap etmektedir. 

Ticaret Vekaleti, İtalyan hü- Dün dördüncü asliye ceza 

Şehrimizde Pasif 
Korunma Tedbirleri 

Hızlandırıldı 
Pasif korunma hazırlıklarma 

devam edilmektedir. Muhtelif 
kazalarda açılan zehirli gaz kurs. 
larının ilk devresi nihayet bul. 

kiımetine müracaat eder~k bu mahkemesinde bir toptancı ma. 
muhtelit komisyonun toplanma- nifatura tüccan tevkif edilmiştir. · 
sını ve 3 milyon liralık blokajın Katırcıoğlu hanında mağazası o. 
tasfiyesini istemiştir. Muhtelit lan bu tüccar Mustafa oğlu Bi
komisyona memur edilecek olan laldir. Suçu da ihtalat birliği ta. ' 

' muştur. Bu kurslarda yüzlerce 
vatandaşa zehirli gazdan korun. 

ı rafından metresine 37 buçuk ku. 
talyan murahhaslarının bugün. ruş fiyat tesbit edilmiş olan İtal. 

lerde memleketimize gelmesi yan pazeninin metresini 40 ku. 
beklenmektedir. 

Diğer Alacaldanmız ruşa satmak istemesidir. 
Dijer taraftan tnailtere ve Balıkesirde manifaturacılık 

Fransa ile son zamanlarda yapı. yapan Hakkı isminde biri evvel. 
lan alıf veriften de bu iki mem- kl gün Mustafa oğlu BiWin Ka. 
leketten 3,5 milyon lira alacaklı tırcıoğlu hanmdaJd mağazasına 

gitmiş, altmış santimetre eninde 
vaziyete girmiş bulunmaktayız. emprime üzerine İtalyan pazeni 

Italyaya Gönderilen Mallar 
alacağını söylemiştir. Bilal met. 

Dün limarumıza gelen Sitadl resine kırk kuruş istemif. Hakkı, 
Bari İtalyan vapuruna hususi ta. bu mala ithalAtçılar birliğinin 37 
kas yoWe 600 sandık yumurta, buçuk kuruş fiyat tesbit ettiğini 
paçavra ve kuş yemi yüklenerek ileri sürmüş bunun üzerine Bi. 
İtalya~a gönderilmiştir. İtaly~ w, başka ~l almak prtile ttaı. 
Kapon vapurile de İtalyadan li- yan pazeni verebileceğini, aksi 
manı~wrza manifa~~ra, madeni eş- takdirde İtalyan pazeni satamı. 
Y.a! kağıt, boya gıbı maddeler ge. yacağını söylemiştir. 
tirilmiştir. Bunun üzerine Hakkı, Mınta. 

ka Ticaret Müdürlüğüne müra. 
Perapalas Sahibinin caat etmiıJ, buradan gönderilen 

memurlar da müşteri gibi Bili. 
lin mağazasına gitmişlerdir. Bu 
memurlar mağazadan Alman pa. 
zeni almak istemişlerdir. İthalat 
birliği tarafından bu pazene de 
42 kuruş fiyat biçildiği halde Bi. 
lil bunlardan 48 kuruş istemiş. 
tir. Memurlar da bu vaziyet kar. 
şısında bir zabıt varakası tuta. 
rak Bilal hakkında takibata baş.. 
lamışlardır. 

Yeni Davaları 
Perapalu oteli sahibi Misbali, 

Galip Efgani aleyhinde açtığı do
lanclıncılık davasından başka, 
Galip Efganl ile birlikte oturan 
3 kadın aleyhine de, 3 bin liralık 
bir dolandırıcılık davası açmış
tır. 

Bu kadınlardan biri Galip Ef
ganinin zevcesi, dileri baldızı, 
üçüncüsü de kayın validesi oldu. 
ğu söylenmektedir. 

İsiınleri Angella, Anna Friıı
çtsk:l De Zayyes ve Françiska 
Kiramik'tir. 

Muhakemeye bugün saat 11 
de altıncı asliye ceza mahkeme. 
sinde bakılacaktır. 

* Beyoğlunda Tuncay giŞe. 
sinde çalışan Enveriye adındaki 
kadınla kom§Ulu Ziya ciün gişe
de döğüşmüşlerdir. Cürmümeş. 

hut kanununa göre, hemen mu
hakemeleri yapılmış, Ziya 9 gün 
hapse, 25 lira para cezasına, En. 
veriye de 12 buçuk Ura para ce
zasına mahkum olmuşlardır. 

* Sabıkalı ve sarhoşlukla 
müftehir arzuhalci Hayri dün 
bir arzuhalclden tehdit ile ild 
lira istemek suçile mahkemeye 

Dün dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde cürmü meşhut 
kanununa göre Bililin duruşma-
sı yapılmıştır. · 

Müddelumumt muavini Necatı 
Kütükçüoğlu, suçun, milli ko. 
runma kanununun 32 ve 59 uncu 
maddelerine temas ettiğini söy. 
liyerek suçlunun bu kanunun 
66 ncı maddesi mucibince tevki. 
fine karar verilmesini istemiş, 
muhakeme, manüaturaeılar bir. 
liğinden bazı malumat istenilme. 
si, birlik reisi ve katibi umumi. 
sinin şahit sıfatlle celbi için Ha. 
ziranın yedinci gününe bırakıl. 
mıı ve tüccar Bilal hakkında da 
tevkif karan vermiştir. Bilil 
derhal tevkif edilml§ ve tevkif
haneye gönderilmiştir. 

.Haseki hastanesinde ihtisasını 
yapmakta olan genç kadın dok. 
torlanmızdan Rahime Batu, bu 
defa girdilt imtihanda ınuvafak 
olarak operatör olmuştur. Ken. 
disini tebrik ederiz. 

Şehrimize GetirHen 
Sütlerin Vasrfları 
Eminönündekl sütten zehir

lenme hadisesi üzerine, belediye 
sıhhat işleri müdürlüğü, bu sü
tün geldiği Beykozdaki Şeref 
çiftliğinde bir kontrol yapmıştır. 

Bu çiftlikteki keçi, koyun ve 
inek sütlerinden bir kısmının 
Beykoz kazasında tevzi edildiği, 
kalan kısmının de ayni gün ak
pm vapurile İstanbula sevkedil
diği anlaşılmıştır. Bu suretle süt
ler sağıldıktan arı ak 24 saat 
sonra, mahallelere tevzi edildiği, 
sütlerin bu müddet zarfında sıh. 
hate muzir bir vasıf iktisap etti. 
ği tesbit edilmiftir. Gerek Bey
kozdaki sütlerden, gerek Eminö. 
nüne gönderilen stitlerden nü. 
muncler alınarak tahlil edilmek 
üzere, kimyahaneye gönderil
miştir. 

Belediye, bu zehirlenme hadi. 
sesi üzerine, şehirde tevzi ecn:en 
sütleri her gün kontrol etmeğe 
başlamış ve Taksim ile Kasım. 
paşadaki süt toplama merkezle
rinden nümuneler alarak tahWe 
göndermiştir. 

mak ve zehirli gaz tedavisi ile 
buna mümasil hususlar öğretiL 
mistir. Kurslar önümüzdeki haf. 
tadan itibaren ikinci devrelerine 
başlıyacaklardır. 

Dün Haseki hastanesinde de 
yeniden bir zehirli gaz kursu a. 
çılmıştır. Ayrıaa viliyet sefer. 
berlik müdürü, şehri tehlikeden 
ha~rdar etmek için yen{ cana. 
var düdükleri almıştır. Bunlar. 
dan yedisi, şehrin muhtelif semt. 
lerine konulacaktır. 

Getirilen düdüklerden altısı 

da motosikletli polislere verile. 
cek şekilde seyyar alarm düdük.. 
!eridir. 

Diğer taraftan, ahpp evli 
semtlerdeki siper inpatile apar. 
tımanlardaki sığınak inşaatı da 
oldukça ilerlemiftir. Bahçesi o. 
lan evlerin bir kısmı birer siper 
inşa etmişlerdir. Sığınaklann da 
bir kısmı ikmal edilmiştir. 15 
Hazirandan itibaren siper ve sı. 
ğınak inşaatı villyet tarafından 
kontrol edilecektir. 

Millet Meclisinin Dünkü 
Toplantısında Görüıülenler 

Ankara, 5 (A.A.) - Meclls, 
bugün toplanarak, Nafia Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy'un ta.. 
lebi üzerine Zonguldak - Kozlu 
arasında 4,5 kilometrelik bir 
hattın inpsma dair kanun llyi. 
hasını müstacelen müzakere ve 
tasvip eylemiftir. 

Meclis, yine bu içtlmamda, 
beynelmilel sıhhi mukavelenin 
tasdikine, devlet memurlan ay. 
lıklar.ının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı cetvelin Maa
rif Vekaleti kısmında değişiklik 
yapılmasına ait kanunlan kabul 
eylemiş ve Türkiye • İsveç tica
ret ve tediye anlaşmalan mer
butatmın tasdikine dair kanun 
liyihasının da birinci müzakere. 
ıini yapmııtır. 

1.1.Ho 

Eleme imtihanları 
Son Emir, Talebelerin 
Daha Ziyade Mağdur 
Olmasına Sebep Oldu 

Meselenin Tekrar Tetkik Edilmesi Muhteme 
Ortamekteplerin eleme imtihanlannda riyaziye 

lerinin talebe seviyesinden yüksek oluşu etrafında yap 
şikayetler üzerine imtihan evrakının tekrar tetkiki işi ik 
mal edilmiş ve netice Maarif Müdürlüğüne bildirilıniştit• 
Birçok mekteplerde imtihan kağıtlarının yeni baştaıa 
okunması ve eski notlarda ısrar l 
edilişi, yeni bir mesele doğur- D .. n 
muştur. Bazı mekteplerde evvel- U Şehrimiz 

Gelen Talebeİe 
ce eylul devresine kalan tale&e, 
evrakın yeniden tetkikinden son
ra muvaffak olmuşlar, fakat ba-

zı mekteplerde ise, muallimlerin Ve Yabancıla" 
eski kanaatlerinden fedaklrhk 1 · 
etmemeleri birçok talebelerin di-
ğer arkadaşlarına nisbetle mat- Belçikadan Fransayı geçen 
dur kalmalarını mucip olmuştur lebelerimizden beş kişilik 
ki, bu hal, bu kabil talebenin grup dün Konvansiyonel twtDJlll• 

maneviyatını sarsmıştır. şehrimize gelmiştir. BunlJtı 
Bu meselenin de yeni baştan Frar.sada mevcut talebeleriJDir 

tetkiki düşünülmektedir. den bir kısmının yolda olduğuııdr 
Bilhassa tabiiye ve türkçe Belçikada kalan arkada§lannl lıt 

derslerinden iyi numara alan bir yi bir vaziyette bıraktııdarıd' 
talebenin riyaziyeden iki veya söylemitlerdir. 
üç alması neticesi, eylıll devre- Paris sefaretimiz, memlek 
alnde pek iyi derecede muvaffak mize dönmek lstiyen gençlere r 
olduğu bu derslerden de tekrar sas1ı surette yardnn etmektedit• 
imtihan vermeğe mecbur edil- Fransızlar da çok misafirperıreP:J 
mesi, yeni yeni şikayetlere se
bep olmuştur. Ortamektep ele. lik göstermi§ler ve fevkallde 
me imtihanlanna giren 3322 ta- vale rajmen, talebelerimizi aO". 
!ebenin ikinci tetkikten sonra, lerce gezdirmlflercUr. 
16~5 i muvaffak olmuı ve 1864 Pariste ulumu siyasiye 
il de en çoğu riyaziyeden olmak ni ikmal etmiı olan Zeki 
suretile eylule kalmıştır. Maarif da dün gelmiftir. 
müdürlüğü, muvaffak olan tale-
belerin sözlü imtihanlarına bq. Bunlardan bafka bir f tal 
lanmasına karar vermiştir. banka müdürü de ekspreain 

Notr Dam Dösiyon ile Sen culan arasındadır. 
Pulşeri yabanoı mektepler taie- Berlin vagonlarmm v 
besinin ayni riyaziye suallerini trene yetlftirilememed 
mııvaffak.ıyetle halledlşleri, Ve.. den dOnkü trenle Alman 
Wete bir mukayese mevzuu · _ . !! __ .ai 
vermiştir. hiçbir yolcu gelmemift1r. ~ 

Maarif müdürlüğüne ve Ve- trenle gelen yolcular arasuı#i 
kilete baş vurduklannı ıöyliyen bir Bulgar talebe, Yugoslav, 'il' 
birçok talebe velisi, son vaziyet car ve İtalyan tebaalarından 
karşısında çok yeise kapılan ~ kadın, yolculuklarınm tsvi~ 
cuklannm sıhhatlerinden endı. 
ıe ettiklerini bildirmektedir. kadarki Jmmınr ancak ta 

Bu arada matbaamıza da bir. ile yapabilen iki İngiliz vardlt• 
çok müracaatlar vukubulmuftUr. 
Bunlardan S. S. imzuile bize 
mektup gönderen bir talebe ve
lisi ezcümle ıunlan yazmakta
dır: 

Memleketine Dönell 

ltalyan Talebeleri 
"Ortameldeplerde eleme imtl- b"ld.rildi19• •• 

hanlarınm riyuiye suallerini ba- ı ı aıne gore, 
zı muallimlerin halledebilmek i- İtalyan teb~~a birçok k 
çin bir buçuk saat uğraşmıı ol- ve çocuk dun limanımıza ge 
duklarmı ifittim. Artık talebe, İt~lyan bandıralı bir vapurla 
bunu nasıl halleder?,, mırden aynlmışlarclır. 

Vekilia Dibaktl Teddklerl Şehrimizdeki •İtalyan m 
Maarif Vekili Huan AU Yil· talebelerinden 53 kip memlek 

cel, dün sabah mekteplerde tet- lerine ~tmek üzere vize m 
kikat yaparak, imtihanlar Uzerln. lelerini ikmal tmişlerdir. T 

ni talim t ler bu akşam İtalyan ban 
de durmuı ve ye ana- s·tadi Bari urile hareke' 

. . 1 rini ::. ... ı.~ t- ı vap 
menın netice e m....--e e deceklerdir. 
miftir. Vekil, öğleden sonra da 
Güzel Sanatlar Akademisinde 
me§lul olınuıtur. 

Kamplar BqlıJor 

Yann liselerin ikinci devre ta. 
lebesiııin askerlik kamplan bat
lamaktadır. 

Piyasanın Yılhk 

Demir ihtiyacı 

Matbuat U. Müdürlüğülıiif1 
Yeni Teşkilitı 

Ankara, 5 (TAN) - Ma 
Umum müdürlüjünün yeni i"' 
rosu kısmen tamamlanmq V9 
ki memurlardan yeni kadroda 
zifelendirilenlere bugün 
memuriyetleri teblij edi · 

Eskı matbuat idaresinden 
umum müdürlük tefkilatına • 
mıyan yedi kadar memur v 

Memleketin demir ihtiyacı 
hakkında tetkikat yapılmakta 
dır. Memleketin demir ihtiyacı 
harpten evvel senede 1 '70.000 
tondu. Fakat son zamanlsrda in- Bugünkü Program: 
pat azalmıftır. Bu itibarla piya. 
sanın ihtiyacı eksilmektedir. De. ıuo Proıram 

Yapelmıyacak verilmiş, tevkif edilmiştir. 
*Hüseyin isminde bir adam, .----

bir elbiseci dükkanmdan caket 
SUAL CEVAP mir malzemeden her birinin ne 12.35 Ajam haberler' 

----.. miktarda sarfına lüzum oldulu 12.50 Alaturka müzik 
yakında tesbit olunacak ve bun. 13.ts Hallı: türküleri 
dan sonra ona göre hareket edile. ıuo Hafif müzik (Pi.). çalmaktan, Cllhide isminde 21 

yaşında bir kız da çahfblı dük
klnda ustasının sekiz buçuk lL 
rasını çalmaktan mahkemeye 
verilmişler ve tevkif olunmuş. 
lardır. 

Başit RIZa Heyeti Yakında 
Teınsillere Baflıyor 

1 - llyı•I bir •uçtlın mıhkOm 
oldum. MahkOmlyet mUddetlnl bl· 
tirine• tahılllme devamda bir ka• 
nunl mini var mıdır? 

C - MahkOmlyetinlzl icap etU
ren suç siyasi olduiuna ıöre, hayat 
ve istikbaliniz üzerinde müessir ol
maması llzım ıelir. Mektep ida
resine müracaatla tahsilinize devam 
etmek tstedljinizi bildirirsiniz. 

• 8 - LI• taleb•lylm. Yas tetlll· 

nı bir lftı 9alıprak geçirmek isti• 
yorum. Muvakkat bir it bulabilir 
miyim? Bunun l~ln nereye mUra• 
caat edeyim? 

C - Çalıpcajınu yerler, hususi 
müessese, ticarethane ve idare ev
leridir. Buralara baıvurunuz. 

• ı - "Kandıra :nyb-01" var mı• 
dır? Varu nota11nı nerede bulabl• 
lirim 7 

C -'Kıs MuaDlın Mektebi mud• 

ki muallimlne mOracaat ederseniz 
bu şarkının notasını elde etmeniz 
mümkün olur. 

• ı - lıkmıktep mezunuyum. Ta· 
mlrhınelerden bornrvlılerlm var. 
foflSrUm. 335 dolumluyum. Tayya
re gedikli mektebine girebilir MI· 
ylmT 

C - Bu mektebe ıtrebllmek için 
ortamektep maunu olmak lhun
dır. 

ce'ktir. 18.00 Proıram 

Bu Seneki Hububat 18·05 Müzik (Pi.) 
18.30 Radyo caz orkestrası 

Bu sene Anadolu ve Trakyada 1s.10 Fısıl heyeti 
hububat cinslerinin hepsi de çok ıus Ajana haberterl 
feyizli olarak idrlk edilmif ve 20.00 Alaturka müzüı: 
harmanlara baılanmıftır. 20.ao Konutma 

Kahve Datikbuıa karp ıus MQzlk 
11.10 Kon\lf!lla 

Gü.mrilklerde bulunan 35 bin ıuo Jladyo eu Mt:estnll 
çunl kahveden on bin çuvalının 22.20 Cuband (Pl.) 
plpMY& çıkanlmuı takarrür et- 2uo Ajana lıaberlert. 
mlftir. Bu suretle ve ihtikL n.ao Ca:blıllıll <PL> 
nna meydan 21.21 Yarmld puıpam. 
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llıan: 0. Rıza DOGRUL 

Unüo en miihim iki mesele
. ai şudur: (1) AlmanlRrın 

taarruzu ''e muhtemel ne. 
lerj. (2) İtalyanın harbe gir_ 
İ nıeselcsi. 

•.11 satırları yazdığımız sırada 
1 Alman taarruzu sarih bir 

\'erecek derecede inkişaf t>1· 
işti. Fakat ortada sarih bir 

hakikatler 'ar ve bu haki. 
e istinat ederek va7İycti 

latnuya yardım edecek bir 
,.r söylemiye imkan vardır. 
•r kere }'landres muharebe. 
li'ransanın külli kuvvetlerine 

• ~ok zaman kazandırmıştır. Bu 
nın -ki on beş, yirmi gün-

ibarettir- kafi gelip gelme. 
l söylemek elimizde değil

, · Çünkü bu kısa müddet :zar. 
Yapılacak iş çok büyüktü~ 

llıüddet zarfında yeni bir cep. 
~llrulacak, bu cephenin yeni 

taktiğine ,.e tekniğine 

\'emet edecek mahiyette ol. 
ehemmiyet ,•erilecekti. 

taktik ve tekniğe karşı ge. 
çareler bulunacak ve bu 

le mağlubiyet serisinin önü
leçilebileceği gösterilecek, 

sonra vaziyet yavaş yavaş 
ekti. 

iş, bu kısa müddet zarfında 
ıldı mı, başarılmadı mı, bil. 

' 0rtu. Bunu bize yeni hadise-
~etecektir. 
··tiilüyor ki, bugüne kadar 
lldiğimiz bir şey varsa o da, 
lllarm yeni harp taktiği ve 

İii hakkındadır. Tank:, tay. 
•e paraşütçü kuvntlere da. 

bu yeni teknik, müttefik
ltratından henüz mukabele 
emiştir. Acaba dün başhyan 
e muharebeleri bu muka. 

>i temin edecek mi? 
beklenen mesele budur. 

erilen maliımata bakılırsa 

harbe girmesi 
Fakat İtalyayı 

girmekten alıkoymak için 
n diplomasi, lıeniiz iflas 
İğini hissettirmiye uğraşı. 

\re İngiliz - Fransız diplo
hala İtalyamn gayrimuha_ 

ten .muharipliğe değil, fakat 
flığa atlaması için en son 
tlcrini sarfedıyor. 
')izler diyorlar ki: Biz Aşa· 

llkarı iki bin senedenberi t. 
' ile harp etmemiş olan bir 
tiz, yine onunla harp etmek 
İYoruz \'e italya ile anlaşa. 

'iimizi sanıyoruz. 
t'nsı:ılar da diyorlar ki: Biz 
' ile aramızda sulhen hal. 
ıyacak bir mesele görmü_ 
Aramızda müzakere kapı

'tllı; olduğu halde İtalyanlar 
~k kapıyı kullanmak iste. 

i göstermiyorlar. 
11.llyet Fransa. Başvekili 

ud, dün baklayı apından 
tak İtalyada "harp için 

'• zihniyetinin hüküm sür. 
b U söyledi. İtalyada "harp 
lrp,, zihniyeti hüküm sürü. 

. bugün yarın bu zihniyet 
ili gösterecektir. 
i takdirde, mütemadiyen 

darbelerine uğrayan diplo. 
' belki de bir zafer kazana-
11iiııyaya varlığını bir nebze 
tirir. 

~ussolini Bugün 
"tuk Söy&yecek 

(Başı 1 incide) 
le1er üzerinde çok ihtiyatlı 
tnaktadır. A l m a n Ha. 

~ Nezareti, Roosevelt ile 
lini arasındaki diplomatik 

ll1elerden hiçbir resmi ma. 
tı olmadığını bildirmekte-

~trıafih şurası malumdur 
~rtesi akşamı Führerin u. 

karargahından donen Von 
trop, derhal İtalyan Bü

tıçisıni kabul etmiştir. Sa. 
ğırıa göre, bunun üzerine İ-
'ıı trıeselesi hakkında süküt 
lir edilmesi hakkında Al. 
basınına talimat verilmiştir. 

h ~ısırdaki Almanlar 
' ire, 5 (A.A.) - Kahirede 
t ftlatik faaliyet devam etmeİ( 
~aşvekil Ali Mahir Paşa, 

1
1Ye Nezareti yüksek m~nlUr 
le gorüşmelerde bulunmuş. 

~3ltıben İngiltere Büyük ElçL 
ll'ıpson ile uzun bir mü!.ilkat 
1
§ Ve nihayet İtalya Elçisi 

~ lirıi'yi kabul etmiştir. 
,~rdaki Almanlar memleket. 
"'tnak ve tevkif edilmek ara
trıuhayyer bırakılmışlar. 
rı hepsi de Mısırda mev. 

l$arnavı tercih etmişlerdir 

Baıkan Antantı Ekonomik Konseyi Belgratta içtimalarına de\•aın 

ediyor. Yukarıki resim, Hasan Sakanın riyasetindeki Türk heyeti

nin Belgrada muvasalahnn ait bir intıbaı tesbit ediyor .. 

Sovyetlerin Sofya Sefiri M. l.a\'rcntiev Vugosla\' - So,·ycf tkaıet 
anlaşmasının musaddak nüshalarını taati için Belgrada gelmiştir. 
Burada elçiyi Başvekil Mua •ini Matchekle görüşürken gtiriiynruz 

Almanlara Göre sima# Harbi 

So·n Harekatta Almanlar 
10252 Kişi Kaybetmişler 
Halbuki Hakiki Zayiat Miktarı 400 Bin Kişiyi Geçiyormuş 

Londra, 5 (Hususi) - Alman. törlü ve zırhlı kıtalar denize kadar o 
ların Flandres'de kullandıkları derece büyük bir hızla hareket etmlı
kuvvetler hakkında verilen ma- lerdlr ki Abbevllle'de manevra saha
llımata göre, Almanlar burada sında talim yapan bazı kıtalar bile 
80 fırka kullanmışlardır. Bu fır. gafil avlanmışlardır. Çünkü Alman 

kumandanlığı birçok !ırkaların bir 
kalardan on tanesi zırhlı, beş ta- muhafaza kemeri gibi Lfiksemburgun 
nesi de motörlü fırka idi. Zırhlı cenup hududundan, Maginot hattın
fırkalann takriben üçte biri nis- dan ve Aisne'den Somme uzunluiun
betinde veyahut yan yarıya za. da yayılması için tedbirler almıı ve 
yiat vermiş o)dukları tahmin e- bu suretl-e 1914 senesindeki Marne 
dilmektedir. Almanların kullan- mucizesinin tekerrilrilne mani olmuş
dıkları iki buçuk milyon asker. tur. Bu muhtelif seyyar kıtalara ge
den 400 bin kişi kaybettikleri rilerile ıne~gul olmak külfetine kat
sanı1maktadır. lanmndan sol ccnahlarile sahili takip 

ederek şimale doğru ilerlemek imkA-
Dunkerque'i son olarak ter~e- nını vermiştir. Düşman zırhlı kıtııln-

dt:n kıtalar, bugün kayıklarla, nnın nevmidane teşebbu~lcri ise 
yatlarla, motörbotlarla ve her Cambrai ve Arras civarında kıtaları
türlü sefinelerle bir İngiliz li- mızın sağ cenahına çarparak ağır zıı· 
manına gelmişlerdir. Bu kıtalar, ylat ile akamete uğramıştır. Daha 22 
Dunkerque'den çıkarken sahil. Mayısta Artois ve Flandre'de faaliyet. 
den mitralyöz ateşine maruz kal- te bulunan bütün düşman kıtalarının 
mışlar ve dün bütün gün ve ge- lmhesı ihtimal dahiline girmişti. Şi
ceyi Manş denizi üzerinde geçir. mııli Belçikada repheden tazyik glt-

ılkçe artarak cesur Belçikalıları Anmi~lerd ir. 
Alman Kumandanlığının Son vers, Dyle \'e Dendre'de işgal ettikleri 

mevzilerden dışarı atmakta iken şi-
Harekat Hakkınöaki Tebliği male teveccüh etmiş bulunan hücum 

Berlin, 5 ( Hususi ) ordusu birinci ve yedinci Fransız or-
Alman kuvvetlerinin yüksek dularını imha etmiş, Maubeuge istih
kumanda heyeti, Şimaldeki ha. ı klımını zorlamış Bulonya ve Calals'nin 
rekatın neticelenmesi münasebe-

1 ı:ol cenahını eline geçirmiş, sonra da, 
tile bir teblie neşretmiştir. Bu geçen Büyük Harpte . şiddetli çarpış
tebli-de 10 Ma ~"ln 4 Hazira- malara s~hne olan. Vımy ve Souchez 

g ' y . • sırtlarını ışgal etmıştlr. 
n~ kadar geçen vakayı hula.s~ e. 28 Mayısta Ostande, Lllle, Armen-
dılmekte, Flandres ve Artoıs da- hlers Gravelines mıntakasında dört 
ki büyük meydan muharebesi- duşrr:an ordusunun bakiyesi etrafında 
nin harp tarihinde bütün devir. çemberin kapanmış olduğu, Belçika 
lerin en büyük imha muharebe. ordusunun İngiliz seferi kuvvetlerinin 
si olarak kalacağı kaydedilmek- süratle yaptıkları irkAp ameliyatını 
tedir. Tebliğde 10 Mayıs taarru. himaye vazifesi karşısında kaldığı ve 
zunun nasıl başladığı anlatılarak '?1emleketin bütiln sahil is.tlhkAmları 
d ·u k" lngillzler tara!ından tahrıp edıldlği 
enı yor ı. esnada Belçika kralı teslim olmıya 
"Blrk:ıç saat içinde dilşmanın hava karar verdi. 

ferin ilk sa.fhası da bu sureUe bit- elde edilen muvafiaklyeUcrc rusbeUe 
mlştir. hafiftir. 

Bu muazzam muvaCfakiyet Alman 10252 zabit, küçük zabit ve asker 
hava kuvvetlerinin emsalsiz faıılıyetı 
ıle başarılmışur. Çilnkü ordunun bü
tün kahramanlığı ve hilcum kablllyeti 
ancak Alman hava kuvvetleri Uırnfın
dan himaye edilen bir sahada biltıin 

vatan uğrunda ölmüştür. Kayıpların 

miktarı 8463 tiır. Kaybolan bir mıktar 
~skeri de ölüler meyanına ithal etmek 
lhımdır. 42523 zabit ve küc;iık zabit 

tesirini gösterebilmi:ıtir. ve asker yaralanmıştır. 
Fransızlardan, İngilizlerden, Bel- 10 Mayıstan 3 Hazirana kadar AL 

r;ikalılardan ve Holandalılardan bir man hava kuvvetleri 432 tayyare kay. 
milyondan fazla esir alınmıştır. Bu 
rakamn henüz miktarlarını tcsbite im
kAn olmıyan ölüleri, bol(ulanları ve 

betmişlcrdir. Alman harp filosu isoe 
Bclçıka - Holanda sahili önünde ve 
Şimali Fransa sahili önünde bir tek 

yaralananları da ilave etmek llız.ımdır gemi kaybetmemiştir. 
Bırçok fırkaların en agır çapta top
lardan veya hucum arabalarından, 

Tebliğ şu cıimlelerle bitiyor: 

her nevi kamyonlardan mur<'kkep "Bu suretle Almanya Şimal Drnizin 
harp malzemesi ve silahları iğtınıım den Manşa kadar butün Şark ve Cenup 
veya tahrip edilmiştir. Alman ha\·a sahillerine hakim olmuştur. Oıisman. 

kuvvetleri 10 Mayıstan 3 Hazırana hırımız sulhu kabul etmedikleri kin 
kadar 1841 düşman tayyaresini tah- onları imha edinciye kadar mlJcadele. 
rip etmişlerdir. Bunların 1142 si ha- ye devam edeceğiz ... 
va muharebeleri esnasında, 699 u 
tayyare dAfi bata.ryaları tarafından 
düşurüldü. Asgari 1600 - 1700 il de 
yerde tahrip edilmlstir. 

Denizde Ingiliz seferi kuvvetlerini 
harp gemileri ve ticaret vapurlarile 
kurtarmak teıebbüsü düşmana acır 

zayiata mal olmuııtur. Bombardıman 

edilerek batırılan gemiler 15unlardır: 

Beı kruvazör, yedi torpido, üc; tah. 
telbahlr dokuz muhtelif sa!fıharp ge
misi, 66 ticaret ve nakliye vapuru. 
Diğer cihetten bomba isabet eden, 

hasara uiratılan veya kısmen tahrip 
edilen semiler tunlar dır: On kruva. 
zör, 24 torpido, muhtelif 22 saffıharp 
ıemisi, 117 nakliye ve ticaret vapuru. 

Hafif deniz kuvvetlerinin cüreti sa. 
yeıinde ıu ıemiler batırılmıştır: Al. 
tı torpido, iki tahtelbahir. bir nakliye 
vapuru, bir muavin kruvazör, bir saffı 
harp ıemisi. 

Bitlerin Halka Beyannamesi 
Bcrlin, 5 (Hususi) - Hitler, 

Alman milJetine hitaben neşret. 
tiği bir beyannamede ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Tarihin en şanlı bir hareketi 
olan büyük neticeyi elde etmiş 

olduğumuz bugünden itibaren 
bir hafta müddetle bütün Al. 
manyada bayrak asılmasını em-

rediyorum. Bu, askerlerimizin 
şerefine yapılacaktır. Bundan 
başka üç gün çanların çalmasını, 
~an seslerinin dualara karışma. 
sını da emrediyorum. Alman mil. 

ku\•vetlerlne karşı yaptığı merhamet
sizce hücumlarla kendi sahasında em
niyeti tesis etmeğe muvaffak olan Al
man hava kuvvetlerinin birdenbire 

4 Hazlranda şiddetli bir muharebe- 10 Mayıstan bir Hazirana 1<ııdar 

leti bundan sonra oğullarına du. 
alarile refakat edecektir. Çünkü 
Alman fırkaları ve hava filola. 
rı hürriyet ve milletimizin istik. 
hali uğrunda mücadeleye de. 
vam etmek için bu sabah hareket 
etmlşlerdir." den sonra Dunkerque düşmüş, bu se· müsellAh kuvvetlerm uğradığı zayiat 

ASKER GÖZÜ İLE VAZİYET 

O · neticelenmiş olan taarruza başlamış bulu_ ün, Somme cephesinde başladığı bildirı· 'l b 
nuyor: Fakat bu sefer, Dunkerque e era-

len taarruz, beklenilmiyen bir hareket her, Şimali Belçikadaki son istila hareke. 
değildi. Bilakis, bazı Amerikan askeri tini tamamladıktan sonra! .. 
mütehassıslarının, Alman yanın Somme Alman ordusu, bu cephede, ilk defa ola. 
cephesinde bir kaç haftadan evvel taar. rak. her bakımdan kendi kudretinde bir 
ruza geçemiyeceklerini iddia etmelerine k k d' 
rağmen, Alman ordusunun bu cepheye de hasımla çarpışacak demektir. Artı en ı 
çok beklemeden saldıracağ'ı aşikardı. Çün. öz topraklarını miidafaa için dövüoıecck 

olan \"atanperver Fransız askerlerinin, 
kü Garp cephesinde harbin başlayışından milli hırsı duymuş bulunmaları lazımdır: 
pek az sonra Somme cephesine dayanmış 
bulunan Alman kıta1arı, Şimal harekatı. Paris şehrinin bombardımanı, Fransız or. 
nın sürüp a-ittiii günler zarfında kafi de- dusunun maneviyatını bozmamış, bilakis, 
recede takviye olunabilirdi. hu "mili hırs .. ın uvanmasını ve şahlan-* * masım tacil \'e te dlt etmiştir. 

C'..' omme cephesinde ancak kendilerini topla. * * 
:J mıya c;abalıyan ve Dunkerque harekatile Bunun içindir ki, seri halinde ka7.anıımıs 

de meşgul bulunan Fransızlar, karsıların. zaferlerin sımarttığı Alman askerinin 
daki Alman kıtalarının takviye edilmesi. mane,·iyatı, hu sefer, Fransız askerinin 
ne mani olmak fırsatını kazanamamışlar- maneviyatından üstfrn sanılamaz. Müte. 
dı. Fakat buna mukabil, onlar da Somme' vazin ku\'\'etler arasındaki <:arpışmalar. 

Metaksasın 

YUNAN 
Gençliğine 

Hitabesi 
Atina, 5 (A.A.) - ·Milli genç. 

lik teşkilatının 7000 azası huzu. 
runda konuşan Başvekil Metak. 
sas, bilhassa demiştir ki: 

- .. Bugun rahatız, fakat fırtı. 
na yarın bizim üzerimize de çö. 
kebilir. Biz kimsenin malı olan 
bir şeyi almak arzusunda değiliz. 
Fakat elimizden hiç bir zaman 
kaçırmak istemediğimiz kendi 
malımız vardır. 

Böyle bir halin tahaddüs et. 
mesini temenni etmiyoruz. Fakat 
husule geldiği takdirde şurasını 
bilmelisiniz ki, genç, ihtiyar bü. 
tün erkekler değil, sizler, kız ve 
erkekler de vatan hizmetine da
vet edileceksiniz. 

Korkunç hikaye ve şayialara 
inanmayınız. Sakın korku veya 
panik size haklın olmasın. Niha. 
yet, insan hayatını korku ve en. 
dişe içinde geçirmektense, hiç 
yaşamamak daha hayırlıdır. Ha. 
yatın yaşanmağa değer bir şey 
olması için, insanın korkudan 
doğmuş olmıyan bir kanaati ol
ması lazım geldiği, icabında ha. 
yatını da feda etmeğe hazır bu. 
lunması lazımdır. 

General Mittel 
Havser, Dün 

Beyruta Döndü 
Ank&ra, 5 (TAN Muhabirin

den) - Birkaç gündenberi şeh. 
rimizde bulunan Fransız Şark 
orduları kumandanı General 
Mittcl Bavser, bu sabah tayya
re ile Bcyruta avdet etmiştir. 

Gt-neral hava meydanında as. 
keri bir kıta tarafından mera
simle tığurlanmıştır. 

General Mitte! Hausser hare. 
ketınden önce, Hariciye Vekili 
Saracoğlu ve Genel Kurmay 
Başkam Mareşal Fevzi Çakmak 
taraflarından da kabul edilmiş 
ve kendileri ile mülakatta bulun. 
mustur. Fransız kumandanı şere. 
fin~ G. Kurmay Başkanı Mareşal 
Çakmak tarafından bir öğle zi
yafeti verilmiştir. 

lngilterenin Yeni 
Moskova Sefiri 

Moskova, 5 (A.A.) - İngiliz 
Maslahatgüzarı Lerougetel, Mo
lotofu ziyaret ederek Cripps'in 
İngilterenin Moskova Büyük El. 
çiliğine tayini hakkında Sovyet 
hükumetinin agremanını talep 
etmiştir Agreman verilmiştir. 

Diğer taraftan Fransa Masla. 
hatgüzarı Payart da Molotofu zi
yaret ederek Labonne'un Fran. 
sanın Mosloova Büyük Elçili.~ine 
tayini hakkında Sovyet hüküme. 
tinin agremanını talep etmiştir. 
Bu agreman da verilmiştir. 

Bulgar - Alman 
Kültür Anlaıması 

Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar • Al. 
man kültür anlaşması akdi için 
müzakerelerde bulunmak üzere 
bir Alman heyeti, dün akşam 

Sofyaya gelmiştir. 

Macar - Sovyet 
Ekonomik Teması 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar 

ekonomi alemine mensup müte
addit zevat, Macar - Sovyet eko. 
nomik temaslarının yeniden baş
hıması üzerine, Sovyet ekonomi 
mahfilleri ile görüşmelerde bu. 
lunmak iızere Moskovaya hare
ket etmiştir. 

Nerede Oturmalı 

Ş u son seneler adına yu 
dediğimiz eski "sa)ii 

lcrc gidenlere \'aktile -yani 
mi, yirmi beş sene ev\'cl- "h 
tebdiline gidi:, or,, derlerdi. D 
Osmanlıca konuşanlar ise " 
\'I tebdili abü ha\ a,, terkib 
kullanırlardı. "Ha\ a ve su d 
tirmck için,, manasına gelen 
klişe dahi lisan müzesine n 
dildi. Simdi herkes buna "h 
tebdil(, yahut sadece "~azlık,, 
yip geçi~ Of• 

Bu sene bir kısım halk 
tebdiline pek istekli. Bir kısmı 
biraz temkinli. istekli olanlar 
ayak e\ ''el kapağı şehrin dı 

atmak istiyorlar. Ağır al 
da: 

- Bu sırada fazla masrafa 
zum yok. Bizim apartıman y 
püfür püfür eser. Karşım 
bahçe de evler de \'ar. Ta 
Bahçesi de pek güzel oldu. H 
tatillerini Adada, modada geç 
riz. Bu sene yazlığa gitmeyiz. 
yor. .. 

Kardeş! insanlar da radyo 
kinesine döndü. Hadiseler bu 
cayip mahllıka öyle bir ha 
yet verdi ki; her teli ayrı ses 
karıyor. Tebdilihava babında 
ederken dostlarımdan biri b 

- Kartalı hiç se\'mem. A 
yaşını hatırlatır. Dedi. 

Hiç te hatırıma gelmemişti. 
Fransız edipleı·inden Ma 

Rostand isminde bir zat v 
Biraz efemine olan bu zat g 
de bir hakaret davası müna 
tiyle mahkemeye gitmiş. T 
feyni rencide etmiyecek şek 

şehadetini ifadan sonra dışan 
karken mahkumun avukatına: 

- Reis ne kadar nazik ada 
Yaşımı sormak istemedi. De 

Avukat bundan bir sebebi n 
çıkaracağını düşünerek me 
olmuş, daimi şebabet heves 
edip te kırıtarak ayrılmış. 

Bu parantezden sonra gele 
oturduğumuz yerlerin adına: 
Vakıa insan oturduğu mah 

nin adı güzel olmasından h 
nır amma böyle kartal kuş 
yaşlı adam manasını çık 

her zekanın karı değildir. 
Bir diğer dostumun da 1t 

bir tiryakiliği var. Oturdup 
partımanın hatta mahallenin 
hoşuna gitmezse saray olsa t 
muyor. Diyor ki: 

- İmkanı yok. Ben Ahırka 
da oturamam. Kişniyeceğim 
gelir. 

- Boş fikir! Senin istida 
\"arsa Galatasarayda da ki~ 
sin. Peki, Çukur Bostana ne 
sin? 

- O da hoşuma gitmez. 
toprağa gömülmüşiim hissini 
rir. 

- Şişli? 
- Sus! Kebap olmuşum 

yorum. 
- Ya Boğazkesen? 
- Aman. F.\ !erden ırak! 

tarda oturanlar \'ar değil mi? 
- Elbette! Şehrin en kala 

yerlerinden biri. Salacak? 
- O ne demek? 
- Teneşir demek kuzum! 
- Sus be biradc.r! Nereden 

aklına geliyor? 
- Açık Tiirbeye söz yok ya! 
- Allah için. Hemen huy 

cenaze namazına. 
- İyi amma sen ona bak 

istanbu1da oturacak yer b 
mazsın! 

- Neden? Yeııibahçe, A 
saray, Aksaray, Dolmabahçe, 
hangir, Yeniköy, ne bile~ im. 
zel isimli bir çok. 

- Peki, ya Baı'uthane cadd 
Topçular, Tophane, Niş 
Kanlıca gibi zamanın hadisel 
ne uygun adlı semtlere ne d 
sin? 

- Oralarda da güle güle sen 
tur göziim. Başka yer mi bula 
dın, Koskoca İstanbulda? Şöı 
Kıztaşı, Vefa, Laleli, Sultante 
Glilhane, Gümüşsuyu, Alt 
de, Bağlarbaşı, Maltepe, Yı 
gibi yerlerde kiralık ev mi y 
Oralarda otururum. 

- Şimdi neredesin? 
İçini çekerek: 
- Orasını sorma! 

tanda! 

faaliyete geçmesi, kara ve ha
va kuvvetlerinin guzide cüzü
tamları tarafından ihtimamla ha-
7ırlanmış olan birçok sürpriz ha
reketleri ile yalnı7. mühim köprülere 
zayiat vermeden ayni zamanda düş
manın o zamana kadar zaptedilmez 
ı:ayılan baraj istihkamlarını dn z.ıp-

1etmek imklinını vermiştir. Paraşüt

tü kıtaları Holanda rlcatgfıhının için
de tutmağa çalışırlarken motörHı ve 
1.ırhlı kıtalar yetişerek ha\•a kuvvet
lerinin yardımı ile Rotcrdam'ıı karşı 
taarruza geçmisler ve bu tine kadar 
Mördyk'in muazzam köprülerinden 
cenup cephesind.:ki methal kapısını 

açık bulundurmağa muvaffak olmus
larrlır .. Durmadan ilerliyen zırhlı kı
talar Dinant ile Sedan arasında 

Meuse'e daha Mayısın 13 ünde var-1 
mı~lar ve önlerinde yalnız vadınin de- ı 
ı·in boı;luğu değil, dokuzuncu Fransız 
ordusunun arkasında mildafaasını 
organize ettiği geniş t· hkimatı da bul
muı:lardır. Cari biltün seykülceyş ka
idelerine ve dilşmıın kumandanlığının 
hesaplarına rağmen motörlü kıtalar 
ertesi günden itib:ıren emsalsiz bir ce
saretle cebri ;ri.ırUyilşle ,gelmi~ olan 
piy:>de fırkalarının refakatinde ve ö
ııilnde hava kuvvetlerinin nümune o
labilecek bir himayeslle nehrin bütUn 
tahkimatından geçerek düşmanın mü
dafaa hattını zorlamışlar, bütUn mu
kabil taarnızlar'1 mukavemet etmiş· 
ler ve Oise'a l(ııdar kendilerine bir 
yol açmışlardır.l)Uşman cephesinde bu 
~retle bir gedfk açılmış ve dü1111an 
kumandanlığı hnkAnsız addettıtı >'eni 
bir surpriz karşısında kalmıştır. llo-

un Cenubunda kurdukları v. eni müdafaa d · d - k • I" 
a. manev•yatın oyna ıgı as erı ro un Amer·ıka Den·ız Rooseve!t, hattım takviye etmişler, ve Veygand hat- ehemmi~·etini kavra~·anlar. bu seferki 

tı adını verdikleri bu clphede bekledikleri 
büyük Alman taarruzunu kati bir bozgu. harpte iki ordu arasında bu bakımdan ya- H K ti • R • • •• h Ol 
na uiratmıya hazırlanmışlardı. pıla<'8k bir mukavcsenin neticesini Fran. aya UYYe eri elSICUm Ur UY 
1914 .te Alman taarruzu, Şimali Belçika. sız ordusunun lehinde bulacaklardır. . t 

5 
(A D . V ~ 

Vaşıng on, .A.) - enız aşington, 5 (A.A.) - uı daki ı'-L•,afını ı'tmam etmeden Fransa Başladıg-ını öft.rendiğimi .. taarruz etrafın_ 
UAI .. ,. hava kuvvetlerinin miktannı on reislik devresi için Reisicü istikametine teveccüh etmişti. da daha esaslı bir tahınin yiiriitebilmek * * te, taarruzun istikametleri ve taarruza iş· bin tayyare ve 16 bin pilota ç.ı- Roosevelt'in intihap edil 

E;:.. ld - h b l • k 1· tirak eden kuv\•etlerin ne\'İ ve ıniktarları karan kanun, Senatoca kabul e. kati surette anlaşı1mışnr. Ş 
"'::ı~rs:.gı~~ma:y:~. er:ug~:.nm~914azıt; etrafında sı:ıal·ak malfımatı bcl.knıcnıize dilmist'r. Ayni kanun müşterek go muntehiplcrinın ye iıne v 
"Marn., da Alman ordusunun hezimeti) le miite,·akkıftır. Amerika etrafına yapılacak olan fesi reis muavinini intihaptan ı 

-------------·-------·---------------------~ıha~tis~ri ~m~ri~~~ru~lretkal~akb~ Dem~ratp 
derpiş etmektedir. sinin kazanacdı tahmin ediliv 
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AMEERIKA 
S ·~"' -w nıyor 

(Başı 1 incide) 

buhran geçirdiğini gormektc. 
. Nazı zaferi, Avrupada totalL 
devlet sisteminin kurulması, 

butun Avrupanın bir Nazi idn
ı altına girmesi demektir. 

Arr.erıka bılir ki Nazilerin he. 
ı ) alnız Avrupa hiıkimıyctı 
!dır. Hıller butün diınya iı. 

ınde Nazı hegemonyasını kur. 
k sevdasındadır. 
Hıtlerin Amerıka hakkındaki 

uncelcrini Rauschnıng, "HiL 
B. na Dedi ki,, adlı meşhur kı
ında izah etmıştir. Eski Dan
A) an Reısine gorc Hitlerln 

d fı evveliı Cenubi Amerikayı 
zılestirmektir. Bilhassa Brezil. 
ve :Mcksikada göziı vardır. Bu 
memlekette bir Nazi rejimi 

rarak biıtun Cenubi Amerika. 
totahter bir Alman devleti 

pmak lfızımdır ve mümkün. 
r. Şimali Amcrikaya gelince, 
rac;ı dejenere bir takun Yahu
ve kapıtalistJerin elindedır. Bu 
hudı ve sermaye saltanatını 
arak burnda hakiki Amerıka
rla Almanların birleşmesin. 

n dogacak bir Nazi rejimi ku. 
aktır. 

Hıtler diyor ki: 
Bizim davamız ~·aJnız Versay 

uahcdcsini yırtmak değil, ayni 
anda dünyaya yeni bir ni7.nın 

irmektir. Biz yeni siyasi ve iç. 
nai nizamı yeryüzünde haya
l temeli yapacağız. Kavgamızı, 

sulh muahedesinin yırtılma. 
a hasretmek, onu kaybetme~ i 
bul etmek demektir. 

Simali Amerika bir ırklnr 
rciı mercidir. Orada dcmok\'asi 
skl'si altında için için knym. 

n bir ihtilal \•ardır. Bugiinkti 
erikan hükCııncti mlitcfessih 
züppe ınıf tarafından idare 

den modası geçmiş bir si tem. 
r. Amerikayı biiyiik scrmnye. 
rlar kılığının elinden :rnlnız 

;)ona! Sosyalizm kurtarabilir 
ona biiylik hir millet olmak 
kanlarını verir.,, 

itler bu fikirlerini daha ikti
r mcvkiinc gelmeden söylemiş, 
manynda Nazi rejimi kurul. 

tan sonra da biUiil tahakku. 
ıcin Amerikada teşkilat vücu. 
getirmiştir. 

esinci Kolon'un her tarafla 
ıl memleketleri içinden fot. 
tiği, ve istila ordularına yol 
ı ı s&bit olunca Amerika Na-
m tehlıkesini daha yakından 
ymıya başlamıştır. Hele Al
n ordu1nrının Garp cephesln. 

ki seri muvaffakıyctleri de A
rikayı hayli endişeye düşür. 
ştur. 

..... 
aziyet böyle olunca Amcri· 
kanın derhal Nazizm ile 

üşen Demokrasilerin yardı. 
na koşması lazım geldiğine 

medecek. ve buglinku silah. 
manın sebebini bununla izah 
ek istiycceksiniz. 

Fakat Amerikayı tehdit eden 
lıkenin ciddi oluşu başka, A. 
rikanın Avrupa harbine karış. 
k istemesi başka bir mesele-

Amerika demokrasilerin yıkıl. 
ı karşısında kendisini tehdit 

en tehlikenin büyüyeceğine ka. 
ır. Bu kanaatledir ki Nazi mu
fakıyetleri tevali ettikçe A.. 
rıkada harp taraftarlan art
ktadır. 

akat Amerika bugün harbe 
zır degıldir. Amerikanın mu

m bir donanması, kuvvetli 
hava filosu vardır. Fakat or. 
u yoktur. Sonra da Amerika. 

t hdit eden t.ehlike sadece Na. 
m de,)ldir. Nazizmin galebe· 
den sonra Amerika Japonya, 
v~et Rusyı:ı ve Almanya gibi 

muazzam totaliter devletle 
sı karı::ıyı:ı kalacnktır. Bu bü. 

t"hlike karşlSlnda Amerika 
ydcn evvel Şimali ve Cenu. 

Amerikanın mudaf aasını, ha. 
lı ını ve silahlanmasını ta. 
mlamak mecburiyetindedir. 
nubi Amerika devletleri mü
faa bakımından gayet zayıf bir 
vkidedir. Halbuki Meksika ve 

t-ezilyada bir Nazi ihtilali, Ce
bi Amerika devletlerinin siya. 

tilfısı Simali Amerikayı tch
ye düşı.irebilir. 

,0nun için Amerikanın bugün. 

, dü üncesi kendi müdafaa va-
1 ırını tckcmmiıl ettirmek, Ce. 

bi Amerikayı istila edilem,..z 

hale getirmek, ve yarınki 

nya nizamını kurmak zamanı 
ldıgi vakit sözünü geçirtebile. 

derecede kuvvetli bulun. 

Amerikanın silahlanm1ya c.. 
iyet vermesinin en büyük 

bi budur. 

TAN 6 - 6 - 940 

Almanlar Somme'da Sovyet Rusya ile 

Baltık Devletleri 

Arasında Askeri 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
, Ortaokullarına Talebe Ahnıyo 

Taarruza Geçtiler işbirliği Y aplldı 
Stokholm, 5 (A.A.) - Kaunas

tan alrn&n haberler, ,Baltık dev. 
Jetleri ile Sovyetlcr arasında as. 
keri işbirliğinin sıkılaştırılacağı
nı teyit eylemektedir. Harp tak. 
dirlnde, Baltık devletleri ordu. 
ları, Sovyet kumandası altında 
çarpısacaklardır. Bu sebepten, 
Sovyctler Birliği, Baltık memle
ketleri ordularının takviyesi ile 
çok aiti.kadardır ve bu ordulara 
modern teslihat vermektedir. 
Yeni siliıhlar ile ünsiyet peyda 
etmeleri için askerliğe yarar her 
erkek için altı haftalık mane·v
ralar organize edilmiştir 

1 - Kayserfde Gedikli Erbaıı ha zırlama ortaokulunun I. II, 111 
nınarına Kmkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile 
knrnda Musiki Gedikli Erbas hazırlama ortaokulunun yalnız I. sınıil 
rına önümüzdeki EylOlde bn~lıyncnk olan 9ıl0 - 941 ders yılı lı;ln ta 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebC'lcrln Türk ırkınd n olması, kendisinin ve ail 
kötü hol ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede snğlnm ı;ıkmıı.5-1 
yapılacak seçme sınovındn kaznnma ı;ı şarttır. 

(Başı 1 incide) 
tikleri yerlerde teşkilfıt yaparak 
köprlİ başları viıcude getirmişler. 
dir. Oise nehrinin şark tarafında 
Almanların baslıca hücumların. 

dan biri Coucy ormanlarından 

cıkmaktadır. Eğer bu hucum Ai. 
!ette ırmağını geçmeğe muvaf. 
fak olabilirse az aşağıda Aisne 
nehrinin tabii manialarına çar. 
parak kırılacaktır. Bu nehir mü. 
him müdafaa mevzilerinden biri. 
dir. 

Bugünkü hava faaliyetleri de 
çok mühimdir. 

llnva Nezaretinin Tebliği 
Fransız Hava Nezareti bugün 

neşrettiği bir tebliğde diyor ki: 
24 saattenberi Fransız hava 

kuvvetlerinin faaliyeti bilhassa 
pek büyük olmuştur. Bombardı. 
man filolarımız, Mannheim, Ud
vigshaffcn ve Münih'de askeri 
hedeflere hücum etmişlerdir. Bir 
fabrikada yangın çıkarılmıştır. 
Çok yükseğe kadar çıkan alevler, 
Fransız hududundan dahi çok iyi 
surette görülmekte idi. Yeniden 
Münih civarında bir tayyare mo. 
törü fabrikası bombardımana ta. 
bi tutulmuştur. 

Tayyarelerimiz. iki grup ha. 
linde kalkmışlar ve Karaorman. 
daki projektörlere rağmen ken. 
dilerine verilen hedeflere vasıl 
olmuşlar ve Sigmaringen ve A. 
ugsburg şehirleri üzerinde 'keşif. 
ler yapmışlardır. 

Dönüşte Sarbruk ve Sarrehue. 
miencs civarında hava d{ıfi ba. 
taryalan şiddetli faaliyette bu
lunmuşlardır. 

Gece bombardıman tayyarele. 
rimiz, ayni zamanda Saint..Quen. 
tin Pcronne ve Cambrai mınta. 
kn~ında da büyük ehemmiyetli 
hedeflere şiddetli hücumlar yap. 
mışlnrdır. 

5 Haziran, şafakla beraber, de. 
nizdcn Laon - Soissons yoluna 
kadar bir Alman hücumu başla. 
mıştır. Çok büyük bir hava mu. 
harabesi .vukun gelmiş, hücum 
ve avcı hava kuvvetlerımiz, her 
dakika temas halinde bulunduk. 
ları kara kuvvetlerine çok mü. 
kemmcl ve kuvvetli yardımda 
bulunmuşlardır. Fransız piyade. 
sinin ve tanklarının her hücu. 
muna, hava kuvvetlerimiz refa. 
kat eylemiştir. 

Bundan başka, hafif bombar
dıman gruplarımız, çok yüksek 
bir taarruz zihniyeti göstermiş. 
lerdir. Peronne mıntakasında 
yollara ve köprülere hücum et. 
mek vazifesini almış bulunan 
tayyarelerimiz hassaten şiddeti. 
ni düşman avcılarına rağmen, 
barajları zorlamıya ve tcsbit e. 
dilen noktalara 15 ton bomba at. 
mıvıı muvaffak olmuştur. 

Bütun muharebe meydanında 
büyük yangınlar müşahede edil
miştir. Birçok diışman tayyaresi 
düşurülmüştür. Halen bunları 
saymak imkansızdır. 

İngiliz bombardıman tayyare. 
leri Belçika ve Holandadaki pet
rol d ıpolarını bombardıman et
miş, Belçikanın Cenubunda düş. 
manın münakalatı üzerinde ya. 
pılan izaç ameliyesi esnasında, 

iki düşman tayyaresi imha edil
miş ve iki İngiliz tayyaresi de 
avdet etmemiştir. 

Bugün öğleye doğru Fransa
nın Merkez mıntakasında bir a
larm verilmiştir. Alarm bir bu
çuk saat sürmi.i§tür. Bir düşman 
bombardıman tayyareleri grupu·, 
muhtelif hedefler üzerine bom
balar atmıştır. Hava dafi batar. 
yalnrı ve avcı tayyareleri hare
kete geçmiştir. 

llitlerin Askere Emriyc\'misi 
Führer ve ordu Başkumandanı 

kıtaata gönderdiği bir emri yev. 
mide bilhassa şunları yazmakta
dır: 

"Askerler, her çareye miiraca. 
at ederek yeni ve daha iyi bir dün 
ynnın meydana çıkmasına r.ıani 
olmaya karar veren İngilterenin 
ve Fransanın plotokratik zimam
darları, harbin devamını arzu e. 
diyorlar. Arzuları yerine getirile 
ccktir. 

B·ıgün Garp cephesi tekrıır ho. 
rekete geçecektir. İlk defa olarak 
diişmanı görecek ve yenecek cılan 
yeni fırkalar size iltihak edecek
tir. Milletimizin hürriyeti uğrun. 
daki mücadele, hayat ve ölüm mü 
cadelesi, şimdi ve istikbalde, men 
fur planlarının tahakkuku için 
harbi hala en iyl vasıta add,.den 
Londra ve Paristeki düşman zi
mamdarları imha etlilinciye ka. 
dar devam edecektir. Zaferim;z 
kendilerine verilecek olan tarihi 
dersi teşkil edecektir. Bütün AL 
manya fikren sizinle beraberdir. 

RESMi HARP TEBLIG.LERi 
Fransız Resmi Tebliği 

Parfs, 5 (A.A.) - 5 Haz.iran Fransız şabah tebhği: Bu sabahın ilk sa
atlerinden beri cepheden alınan bütün haberler, yeni bir meydan muha
rebesinin başladığını blldirmektedir. Dilşmnnın şiddetli gayrcU, şimdiye 

kadar, deniz ile Lnon - Soissons yolu arasına teveccüh etml~tlr. 

• • Parfs, 5 (A.A.) - 5 Haziran tarihli Fransız akşam tebliği: Bu sabah 
başlıyıın muhıırebc, Amiens, Peronne ve Allette mıntakalarında şiddct
lenmişUr. Dilşman, bilhassa tank ve hava kuvvetleri bakımından muhlm 
vasıtalar harekete geçirmistir. Heyeti umumiyesi itibarile bu hucumlar 
durdurulmuştur. Kıtalarınm:, tanklar tarafından geçildikleri zaman dahi, 
işgal etmiş oldukları noklnl rda enerjik surette mukavemet etmekte ve 
mevzllerınl muhııfnza eylemektl'dir. 

Son 24 sant zar!ında havn kuvvetlerimiz büyük faaliyette bulunmuştur. 

Tayyarelerimiz, gece Münih ve Ludvit:shartcn'dcki mühim fabrikalar ile 
Mannheim demiryolu istasyonuna hücum etmiş ve buraları bombardıman 
eylemişlerdir. Bu hücumlar csmısınd ıı, mühim yam~ınlar rnüliahedc edil
miştir. Keşif hava kuvvetlerimizin vermiş oldukları ma1Cımat ııayesınde, 

bırçok diğer istasyonlar ve hava meydanları da bombardıman edilmiştir. 
Bombardıman ve avcı •ayyarelerimlz, bugün hGcumun bidnyctinden

beri, kara kıtalarımıza kuvvetli müzaherette bulunmuşlardır. 

Alman Resmi Tebliği 
Führcr'ln umumi karargtıhı, 5 (A.A.) - Ordu başkumandanlığı teblilı 

ediyor: Evvelce blldlrllml:ı oldu/;'U vechnc Dunkerque kalesi, muannldane 
bir muharebeden sonra 4 Haziranda işgal edilmiştir. Üç General ve. muh
telif Fransız ordularına mensup 40 bin kişi muzaHcr kıtaatımıza teslim 
olmuştur. 

Abbeville yakınında düşmanın topçu ateşi ve zırhlı arabaları vasıtaslle 
yaptığı hücum tnrdedllmistir. Longwy'nln cenubunda yapılan bir hücum 
da ileri karakollarımız önünde akamc te uğranustır. Düliman ağır zayiat 
vermiştir. 

Abbeville'in cenubunda hava kuvvetleri, pikeler yapan muharebe tayya
releri vasıtasile, dilşman tecC'mmulcri ne hilcumlar yapmıştır. Havre lima
nının dcmz tcsısatına muva!!okiyctll hilcumlnr yapılmı tır. 

Bu sabah şafakla, şimdiye kııdar tedafui vaziyette kaldığımız Fransız 

cephcsınde, yeni taarruz harektıtı başlamıştır. 

* * Berlin, 5 (A.A.) - Alman orduları Başkumandanlığı, bu ııkşam aşağı-
daki tebliği neşretmiştir: Bu sabah ordularımız genis bir cephe Uzcrinde 
Fransız ordusuna karşı taarruza geçm !~tir. Muhtelif noktalarda, bu mev
zil~r arkasında inşa halinde bulunan Weygand hııttı tahrip edilerek, 
mansabı He Ham arasında Semme ne hrln1n ve Alsne - Oıse kanalının gc
çıdı zorlanmı~tır. 
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lngiltere Hummalı bir 
Şekilde Hazırlanıyor 

(Başı 1 incide) 
sıtaların nisbeten azlığı son ha
diselere sebebiyet vermiştir. Bu 
yüzden muvazenenin teminine 
çalışılmakta ve muvazenenin te. 
sisi, üstünlüğe doğru ilk adım 
sayılmaktadır. Zamanın kısalığı
na rağmen, bi.ıtün mesai bu yol. 
da teksif ediliyor. 

Kral dün, bir hususi konseye 
riyaset etmiştir. Bu konseye, 
Chambtrlain, Lord Lucan, Lord 
Lloyd, Lord Craigavon ve John 
Reith iştirak etmiştir. Lord 
Craigavon, son hadiselerin mu
dafn::ı \·aziyctini yeni bir tetkike 
tnbi tutturu1masınm icap ettiği. 
ni soylcmiştir. 

• 
İngiltere hükumeti ecnebileri 

yeni tahdidata tabi tutmuştur. 

re, gazeteler Mister Churchill'in 

son nutkundaki açık sözlülüğü, 

müttefiklerin kati bir darbe ye

memiş oldukların.a delil sayıyor
lar. Nevyork Times gazetesi, 

Churchill tarafından söylenen 

nutkun Dunkerque'in bombarclı. 

man edilen mevkilerinde İngiliz

ler tarafından gösterilen muka. 

vemet kadar cesurane olduğunu 

yazmaktad.ır. Nut.kun manası, 

İngiliz milleti ve onun düşman. 

lan tarafından olduğu kadar ye

ni dünyada müttefiklerin bugtin 

barbarlığa karşı harp ettiklerini 

bilenler tarafından da anlaııl-

mıştır. 

Narvik'de ilerleme 

Devam Ediyor 
Paris, 5 (A.A.) - Norveç El

çiliği, Norveç, Fransız ve Polon. 
yalı kıtaatın, düşmanı çember i
çine almıya matuf olarak hazır
lanan plan mucibince Narvik 
bôlgesinde. ilerlemekte olduğunu 
bildirmektedir. İstirdat edilen a
razinin tathir ameliyesi devam 
ediyor. Düşman arkasında birçok 
lağımlar bırakmakta ve bunlar 
imha edilmektedir. 

Balkan Antantı Konseyi 
Azalarına Verilen Ziyaiet 

Belgrat, 5 (A.A.) - Avala: 
Hnı ıci ticaret umum müdürü, A. 
vala dağı otelinde, Balkan An
tantı Daimi Ekonomik Konseyi 
mesdsine iştirak eden heyetler 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Ziyafet sonunda ticaret ve 
endüstri nnzın Andres bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

"Birçok senelerdenberi, Bal. 
kan Antantı, gerek ekonomik, 
gerek politik sahada Balkan 
milletleri arasında işbirliği siya. 
setini harekete getirerek, asıl 

hedefine varmıya çalışmaktadır. 
Bugün, A vrupamn büyük bir 
kısmında ha:rp vukua gelirken, 
meşru haklarımızı ve menfaat
lerimizi muvaffakıyetle müdafaa 
içın her zamankinden daha ziya. 
de takviye etmeliyiz.,, 

Balkan Antantı Ekonomik 
Konseyi içtimalar.ına . iştriak e
den heyetler, meçhul asker me
zarına çelenkler koymuşlardır. 

Heykel 'Meselesi 
Doktor Osman Şcvkı Uludağın, a

vukatı Rami ile birlikte Bursadıı Ka
ragöz ve He,,civat Abidesi yaptıracak
ları hakkında gazetelerde havadisle 
görüluyordu. Diln Osman Şevki Ulu 
dngdan aldığımız blr telgrafta duktoı 
diyor ki: 

"Avukat Rami ile birlikte Karagöz 
ve Hacivat fıbidesi yaptırmak tcscb
büs ve hrırckctinc gcçUgim yalandır. 

Çok başka ieylcr dGşunecck ve ya
pacak bir zamanda ciddiyC'tle telif c
dilmiycn bu havadisi ortaya atan ge
vezenin tasniini tekzip etmenizi rica 
ederim." 

Yabancıların sahilden 35 kilo. 
metreden fazla uzak olmaları i
cap ettiği için, Holksto

0

ne ve 
Margate'de bulunan ecnebilerin 
buradan çıkmaları istenmi.:ıtir. 1DU ODU Lira 
İmparatorluğun muhtelif yer. 

]erinde de yabancılara karşı bu. 
na mümasil tedbirler alınmıştır. 

Konada'nan Yardımları 
Kanada Başvekili Mister King, 

Mı busan Meclisinde, Kanadanın 
müttefiklere mümkün olduğu 
kadar fazla yardım etmesi hak
kındaki kararını izah etmlştir.1 
Hava Nazırının beyanatını teyit 
ederek, Kanadanın 1ngiltereye 
birçok tayyare ve motör gönder
mek surctile harbe iştirak etmiş 
olduğunu tesbit etmiştir. Yeni 
bir hava filosunun da yakında 
gideceğini ve İngiliz kuvvetleri
nin yerine kaim olmak üzere, 
İngiliz Antil adalarına Kanada 
k.ıtaatı gönderildiğini, ve elyevm 
Kanada destroyerlerinin İngiliz 
!ilosunda hizmet etmekte oldu
ğunu da ilave ederek, nihai za. 
fere olan itimadını tekrarla söz
lerine nihayet vermiştir. 

• 
İngiltere Avam Kamarasında 

Milli Piyango·nun .. 7 Hazıran 

:Keş~9es( Tali Kaynağl otan 
Donen !(ürelerle -yaoılacaktır 

1ff0.UO_D Lira 
Bu keşidede aynca :ıu Dın";"" ıs bırçı.o biri' 
liralık ikramiyeler, 5 dane 5 000 f lıralık, 
50 danc 1000 liralık, 500 dane 60 liralık, 
500 dane 40 liralık, 5000 danc 1 O> lirllhk. 

i.kramiyeler vardır, 

Şartsınızi 'den·eyini'z 
~ 

B · ... ·· · k TRr a m ry e ~: .uy_u _ _ , 

1DO.ff00 Litafilr 
• 

3 - Gedikli hazırlama orta oku 11.mna alınacak talebenin yiş h 
Sınıf Ya§ 

Gedikli Orta I 14 : 17 
.. " II 15 : 18 
.. " 111 16 : 19 Olmak 

Bu yaslara ait boy ve ağırlık hadleri a kerlik şubelerindeki 

liseler ve orta okullar talimatının 71. maddesi ozlerine uygun olınııSl 

zımdır. 

4 - Her Oç okulun I. Sınıfına istekli olanlnrın bcs sınıflı ilk 
lu bitirmiş olmaları şarttır. Orta il ve III. sınıflara girecek olanlar 
sınıflara terli ettiklerine dair tahsil vesikası veya eahadetn:ımc gös1 
ceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olur"a olsun, iki yıldan fazla tahsili tcr1' 
mlş olanlar ve evvelce gedikliden veya askeri okullardan çıkanlanlat 
lımımazlar. 

6 - Kayseride Gedikli Erbaş hnzırlnma orta okulunun her Oç 
Ue Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun L Sınıfla 
köylü istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunun I. 
na musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. 

7 - Yukandakl şartları haiz istekliler 10 Hıızlrandan itibaren bU1 
duklnrı yerin nskerllk vubesine mür ac~ ~erek diğer kaydil ıcs 

şnrtlarfle mUracaat yollarını öğremn ı lcri ilAn olunur. (1732) <'' 
100)000 LİRAYA 

Zonguldakta Yaptırllacak 
ABİDE MÜSABAKASI 

Zonguldak Valilib>indcn: 
1 - Zonguldakta bir l'ıblde yaptırılacaktır. Abidede Atatürkün ve 

met İnönünUn at üzerinde ve askeri kıyafette heykelleri bulunacaktır· 
2 - Abide proJ~si Eylı'.'ıl 040 gayesi na kadar mllll bir müsabakayı 

nulmuştur. Musa bakaya iştirak eden terin proje ve makeUcrlnl 30 .....,,....~ .... 
Pazartesi cünil ak5amına kadar aka demi idaresine tevdi eylcmla bul 
maları ltızımdır. 

3 - Müsabakaya resmen helkeltraşlık saldhlyeUni haiz buluna 
iştirak edebilirler. Bu saUhlyeli haiz olmadıkları halde musnbakaya ii 
rak edenler dt'rece kazannnlnr dahi hiçbir hak iddia edemezler. İbi 

4 - Abide mahalli Zonguldak şehrinin imar plfınını hazırlayan şc?ı 
ne ôbideyi yapacak heykeltraş tarafından muşterekcn tcsbit olunacakt11' 

5 - Abidenin ifade etmesi istenen hususat hakkında fnzla maltl 
almak için İstanbulda Gilzel S:ınnUar Akademisi müdür muavlnlil 
mura~at edllmesl ve oradan lüzumlu dokümanların alınması icap ede!• İ 

6 - Bu abide için ayrılan tahsisat llzamt 100.000 lira olup insaya gi 
lııcak mıklnr müsabaka neticelendikten sonra Abideler jürisinin karat h(Q. 
tesblt olunacaktır. ta 

7 - Maketler en az 1/50 mikyasında olacak ve alçıya dökülmOs bul lı~ 
nacaktır. MakeUerin Abidenin nihai §ekli hakkında tam blr fikir ver la 
derecede vazih olması iarttır. l>a 

8 - Proje ve makeUer Güzel Sanatlar Akademisinde mOteşekkil Abi 
ler jürisi tarafından tetkik olunarak birinciye 500, ikinciYe 300 lira ııı 
kCıfat verilecektir. ( 4482) 

Devlet Limanları İşletme Umum MüclürlüğünclCJI~ 
Muhammep Muv• ,1 

Miktarı Clnıl bedeli ~ 

Lira LI,. i 
__.,/ . 
-·d hı.ı 

Çıralı Kadroı 2750 211Vr" hl 
2500 18'1,~o ı 

50 " Meşe Ko~şu " 
50 M3 

Atclyemize muktazi ve her birinin cins, miktar ve munamnıen bedt 
muvakkat teminatı yukarıda yazılı ikı kalem kereste ayrı ayn aı;ıl< 
slltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 14-6-940 tarihine rastlıynn Cuma günü saat 15 de Gıl' 
rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan satınaıına I> 
misyonuna maracaatları. 
Şartname sözü geçen komisyonda hcrgün ııörülcbllir. 

Muhammen bedeli (3400) lira olan muhtelıf ebatta 2000 ı:ıdet çırııeil 
künk (25-6-1940) Salı gıinü saat (10,45) onu kırk besde Haydarp• 
Gar binası dahilindeki komisyon tarn fından açık eksiltme usulilc fi 
nlın:ıcaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (255) 11 ralık muvakkat teminat ve kantJll 
tayin ettiği vesailtle blr'lıkte eksiltme günu sauUne kadar komlsyona Jll 
racaatlan llızımdır. 

Bu i~e ait sıırtnameler komisyondan parasız olarak d:ıl:ıtılmaktndır. ~"" 
(4F-' t 

------------------~-~----------------~~d. 8 Türk Haya Kurumu Istanbul Vilayet Şubesindı;ı·' )i 
Nümuncslne göre (4) milyon fıtrc zarfı yaptırılması acık eksl.lu;o lıa~ 

konmuştur. Muhammen bedel "14000" liradır. 14 Haziran 1040 Cuma ,ıll' lle 
sant 14 de fiyat muvafık görülürse m uvnkkat ihalesi yapılacaktır. EIC ti l'tıi 
meye iştirak edeceklerin yüzde "7" buçuk teminat akı;esile birlikte rıı1 su 
kQr gQn ve saatte ve şartnameyi görmek isteyenlerin de her gün es~ 
loflundakl şube merkezine mliracaatları. <' 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
ı - 65 ton ı;ömi kok ve 70 ton "K riple" maden kömürü açık ek~ 

ile ve 350 ton "Karabilk" izabe koku kapalı zarf usulilc satın aıınıı 

tır. ~ )'c 
2 - Bunlardan sömi kokun muhammen bedeli 1482 ve muvakkat t ~ il 

natı 111,15 lira ve krlplcnin bedeli, 1050 ve teminatı 78,75 lira ve ltıiiş 
kun bedeli 9450, teminatı 708,75 lirn dır. . . ~ .;' ııcı 

3 _ Sömi kokun eksiltmesi 24-6-1040, krıplenın eksiltmesi 2;ı·8~ 1-ı 
ve kokun eksiltmesi 26·6·940 gilnlcrl saat 14 do İdaremiz.deki kornl< ~ ~Ilı.· 
dıı yapılacaktır. Bu eksiltmelere girmek isteyenler 2490 sayılı kanun 

1 1~ 
cibinee ibrazına mecbur oldukları vesaik ile muvakkat teminatı cıcsl "' 
günl~rinde muayyen saate kadar mez kür komisyon reisliğine verrııt 
Jazımrlır. İzabe kokuna ait tekhf mck tubu kapalı ve mühilrlii bir ~ 
eksiltme saatinden bir saat evvelıne kadar verilmiş olacak ve mukııb 
de makbuz alınacaktır. d•f. 

4 - Şartnameler 10 • 6 - 1940 tarihinden itibaren her gün i ~ c 
den veriUr. <4 ~l!t.i 

Arpa İhracatçılarına : ~· 

Ticaret Vekaletinden: rJ' ,\iı; 
Arpn ihracatının murakabesine dıılr19-1-!l40 tarih ve 2/12700 sa~ı~ ~1 

zamnamenln 11 inci maddesi hüküm ]erine tevfikan, 1939 mahsul.u ~ e 
arpaların renkleri nümunelerle tesblt edilmiş ve her mıntnka içın 

1 olunan nilmuneler arpa kontrol merkezi bulunan Samsun, istnnbU J 
mir, Antalyi'.l, Mersin, iskenderundaki Mıntnka Ticaret l\'lUdUrlOJC\1~ 
gönderilmiştir. Nilmunclcri görmek lsteycnlerin mezldlr müdUr111

4 
milracnntlan. ..,.!7 bazı mebuslar, Alman resmi teb. 

liğlerinin gazetelerde neşrine mü 
saade olunmamasını istemiş ise YENi N~ŞRIY AT : 
de, İstihbarat Nazırı buna karşı 

,. Bugün Matinelerden İtibaren i PEK Sinemasında 
şu sözleri söylemiştir: YENi ADAM - Haftalık Yeni A-

"İngiliz hükumetinin fikrl, !n. dam gazetesinin 284 üncü sayısı dol
giliz halkına Alman yalanlaranı 1 gun blr şekilde çıktı. Bu sayısında 
anlamak üzere bunları okuması- ! Türk s:ınatktın Rasıt Rızanın Uyat
na müsoade edilmesi lazım gel-ı romuz hakkındaki mütaltıalarına yer 
digi merkezindedir.,. ayrılmı!jtır. 

Amcrikadaki intiba • SİYASİ iLiMLER MECMUA· 
N evyorktan bildirildiğine g&\, sı - uo l\D.C"' ~ay.ısı '1lmu tır. 

Bu sene memleketimizde yapılan en büyük Türkçe Film 

SEHVET KURBANI 
Baı Rolde: E R T U G R U L M U H S 1 N 

...... l .... •i\ynca: DENİZALTI GEMİSİ 
~ 

l\ VCI 



'. 6. 940 

6 HAZİRAN 940 

-"I'AN 
BEDELi 

Ecnebi 

1 ıene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 

3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

Uerarası posta ittıhadına 

1 olm.ıyan memleketler !~in 
l~llllcme bedeli milddet sırasiyle 

18, ı, 3,5 liradır. Abone be-
ı>eşlndir. Adres değiştirmek 

kuruştur. Cevap için mektup
' 10 kuruşluk pul ilAvesi 

lhımdır. 

enerhahçe, Kadıkö1 w c:L 
var halkının bir teferrüç 

Etrafta bol bol parklar 
ğı için ba civar halkı, ya

güıılerinde ancak bura. 
a ve nefes alır. Böyle bir 
yeraıin, halkın huzur ve 

atini temin edecek bir tek. 
iması tabiidir ki. mnumi 
tlere hizmet eden mües

. vazifelerinden biridir. 
htnı dütşü. Fenarbahçeye 
k oldum. Kalamıı koyu. 
tabiatin elile süslediği bu 

dekonma denizden bak. 
zaman, güzelliğin bu kadar .. ..._ıı k.İlrşısmda, sevk ve 

içinde kaldmi. Sanatkar bir 
ın elinden çıkımı gibi, d'e
ortaaına ağaçlarile, beyu 
bıinicik lmlesfle bir korde. 
i uzanan yeşilli toprak par· 
leyrine doyulma bir levha 
tözlerimde canlı idi. Fakat 
lirdiğim zaman, zengin ha. 

lıllll"IPl'lıın, kayalara çarpmış bir 
tibi kırıldL Yabani ısırgan
ümüş yollanndan geçer-

taaffün salan sahilinde kız. 
n kenara çarpan dalgala 

rken, gazinosunun yağmur 
tutmuş masalarına, san

a bakarken, bir süpür. 
Ü görmemiş toz, toprak i-
Perişan toprl&lanna ba. 

hazin hazin mırıldandım: 
bu kadar mühmel? 
iatln kanunlanna bile hl. 

insan zekası, enerjisi, 
• niçin tabiatin eHle boya

tabloya bir tek fırça dar. 
~e vurmamış... Yere bak. 
etrafıma baktım, denize 
, göğe baktım ve tabiatten 

tın .•. Istanbul yalnız Beya
Ydamndan, Taksim mey. 
an mı ibare~r? Güzellm 

, neden bu kadar mühmel? 

* İıntihanlan 

mekteplerin eleme im
tihanlarında riyaziye suaL 
talebe seviyesinden yük· 

etrafında yapılan p. 
hala devam ediyor. Ev· 

tekrar tetkiki için verilen 
Gıerine, bazı mekteplerde 

heyetleri bu karara ay. 
ve birinci suali yanbşsız, 

tuali ise kısmen yapaôllen 
· geçirmişlerdir. Fakat dl· 

mekteplerdeki imtihan 
· bu noktai nazan kabul 

"şler, ancak birinci ve L 
•11au pürüuüz yapanları 

k hususunda ısrar elmif. 
Bu suretle, mağdur olan 

• tı maneviyatını bozma· 
le ayni zamanda biris bir 

.............. izale etmek için evra-
htıiden tetkiki maksadlle 

emir, imtihan heyetleri. 
erek hareket etmemesi 

en daha fena netice ver• 
beler arasında ikilik ha. 

"ıtır. Çünkü yüzde iki ve. 
~şinln bile muvaffak ola· 

gören talebeler, kendi 
· nl az, çok teselli etmek
. Fakat, imtihan evrakla. 
~ mekteplerde yeniden 
•dilerek bir kısım talebe

rilmesi, diğer bir kısmı. 
bu haktan istifade ettiriL 

b• kabil yavrularm 
at1ar1n1 berbat etmiş, 

'llıııatıeri üzerinde sui te
ek vaziyetler meydana 

. Çünkü, ikinci tetkik
' 1155 talebe geçirilmiş, 
eyıaı devr.ine bırakıL 
llalbakl ban mektepler

ltss e dahil edilen talebe-
111 vephat ayni derece. 
aa vermlt olanlar b ... 

"" plerde ikmale brrakıL 
-, taleh)'i Mil müteessir 
~kta .. war. 

'1..tl Veldllnin 'ita me. 
bizzat lllflflUl olaeatuu 

ı..bızbit tamir için icap 
leri wnceibıi Umit .. 

TAN 

COZUM[ [ADPAMLA 
Yazan: Sevim 

Yanhı ilaç lçmiı • Traı Olan Rah 
f ransadaki yeni kanunlar. 

dan biri de, muayyen gün
lerde içki içmeyi meneder. Bir 
yandan böyle mühim günlerde 

'
sarhoşluğun önüne geçmek için, 
bir yandan da alkolü daha lü-

1 zumlu yerl~rde kullanmak için a. 
lınan bu tedbir yüzünden, 1:5 ya
şındaki Fransuanın başına ~yle 
bir felaket gelmiştir: 

F'ransua ciğerinden rahatsız

T.raş Olan Rahibe 

F ransada da Be§inci 
la mücadele son 

varmıştır. Şüphe üzerine y 
nanların haddi hesabı yoktur 
münasebetle Miss Seddon a• 
şından geçen şöyle bir vaka 
!atmaktadır: 

' . 
~ar11~•1!111t•:P~~r'.eslndekitt. hareUta dair resimler: Alman motCMze kuvvetlerine karşı büyük muvaffakıyetler gösteren Fransız tanktan .. 

' d.ır ve bu sebeple her gün üç 

"Ben Seddan'a yakın bir 
nastırda otururum. Almımliıll 
§ehre yaklaştığını duyunca 
men hepimiz kaçmıya 

ALMANYANIN 
saatte bir lezzeti şaraba çok ben
ziyen ve şarap renginde bir ilaç 
içer. Geçen gün yine sabah saat 
sekizde başlıyarak, akşam ona 
kadar bu ilaçtan her üç saatte 
bir, bir bardak içiyor. Saat on
da son ilacını da içtikten sonra, 
Fransuanın üzerine tuhaf bir hal 
gelmiştir. Başı dötımeğe başla-

Ben de garajdaki otomob 
atladım ve denize doğru 
ğe başladım. Yollara dö 
halkın arasından geçtim. 
ken Alman bombardıman ta 
releri bize yetişti. Onlar atef 
tıkça, otomobilden iniyor, 
dekler içinde ağaçlann ark 
saklanıyor, tehlike geçince 
rar yoluma devam ediyord 
Bir seferinde de yol kena 
bır ormana iltica ettiın. 
burada beni Fransız a 
yakaladı. Neye uğradığımı 
mad.ım. Beni, yaka paça 
sürükliye, sürükliye kararı 
nna götürdüler. 'Ozerimi 

Yeni Harp Tekniği • mış; içinden gülmek ve eğlen. 
mek gelmiştir. Yatağına gidece
ğine, kimseye sezdirmeden Fran
sua sokağa çıkmış ve naralar a. 
tarak dolaşınıya başlamıştır. Bi
raz sonra Fransuayı yakalıyan 
polisler, onu sarhoş olmakla it
ham etmişler. O ise, aksini iddia 
etmiştir. İşin tuhafı, Fransuanın 
ağzı leş gibi şarap kokmaktadır. 

( "Tlmes,, ruetesinln cep- · · •· IL'!llll'-"";,;, 
he muhabiri fuıyor,, ) 

ALMAN ordulan, Be91ta 
hududundan Manş li. 

manlanna varmakla ilk h~ef. 
lerini tahakkuk ettirmişlerdir • 
Almanlar İngiliz seferi kuvve. 
tini, Fransız kuvayi külliyesin.. 
den ayırmış, mühim Fransız 
kuvvetlerini dağıtmış ve bazı 
kuvvetleri tecrit etmişlerdir. 
Bu suretle yıldırım harbi hak. 
kındaki inanışlannm kısmen 
doğru olduğu anlaşılmıştır. 

Almanlar, yeni bir tekniği is. 
tismar ediyor ve müttefikler 
bu yeni tekniğe mukabele ede. 
memiş bulunuyorlar. Son haf
taların tecrübeleri bunu göster. 
miş ve tibiyevl tefevvuk AL 
manlara geçmiştir. 

Motörize kuvvetlerin yeni harpteki muhtelif va~;reıerinden biri 
de caniı atlan taşımakbr. 

Yeni yıldınm harbinin en 
belli başlı hususiyetlerinden bl. 
ri topların çok az kullanılması. 
dır. Şimdilik bombardıman tay. 
yaresi, topun yerini almıştır. 
Çünkü uzun menzilli ve kolay 
koµay hareket eden top vazife. 
sini görüyor. Ve bu top, cephe. 
deki askeri kuvvetlere karşı 
kullanıldığı gibi cephe gerisin.. 
deki muvasala hatlarına karp 
da kullanılmaktadır. 

* * 
VENİ harbin ikinci hususi. 
1 yeti, Polonyalılan dar. 

madağın eden tank kuvvetleri
nin daha çok yüksek bir tarlda 
tanziın edilmiş olan kuvvetlere 
karşı da tesirini göstermiş oL 
masıdır. Almanlar, piyade kuv. 
vetlerle motörize kolların bir-

lllcte hareketini tasvip etmi. 
yorlar. Çünkü piyadelerin bir
likte hareketi yüzünden, hare. 
katın geciktiğine ve bu suretle 
hasının da kendini toparlaya
bildiğine kanidirler. 

Buna mukabil, tank ile zırhlı 
otomobil tahkimatı ve sahra 
müdafaasını yıkmakta, tank 
dlfii hendekleri ve çukurlan 
geride bırakarak müdafaasız 

sahalara ilerlemekt~, daha son. 
ra istediği yolu bulmaktadır. 

Tanklar, muhtaç olduktan 
petrolü temin ettikten ve maki. 
ne bakımından ciddi bir hasara 
uğramadıktan sonra, ihtiyat 
tahşidatını, yol ağızlarını, de
miryolu merkezlerini, levazım 
depolannı, karargih üslerini 

tahribe yardım ediyorlar. Pet. 
role gelince, bunu bir dereceye 
kadar muhit içinden temine im.. 
kan vardır. 

Y ollann, köprülerin sistema. 
tik tahribi tankların hareketini, 
gerçi geciktiriyor, fakat durdu. 
ramıyor. Tanklar, muvakkat 
köprüler üzerinden geçiyor, tar. 
lalara saparak kara mayinle. 
rinden korunuyorlar. 

* * 
PARAŞ'OTISTLER son iki 

hafta zarfındaki tank ha
harekatını kolaylaştırmışlardır. 
Kara ve hava kuvvetlerile teş. 
riki mesai eden ve hasım cep. 
hesinin gerisine bırakılan para. 
şütistler, motörize kıtalann gö. 
rünmesi üzerine bunlara piya. 

Paraşüt Harbinin 
Kısa Bir Tarihi 

UÇMAK, kut'lann boşlukta y •z•n~. 
durduğunu ve ilerlediğl. ı••••••A.•• Au huısk·;-ı. 

ni gören insanlann kıskançlık 
duyguları neticesinde başvunıL 
muş ve biraz da enerji ve zekl 
bakımından üstünlük güden bir 
harekettir. Ne yazık ki zekasını 
kullanan ve muvaffak olan in
san, oğlu UÇUf\Ul tarihini yaz. 
mağa başladığı günden bugüne 
kadar didindi durdu ve fakat 
kuşlan tam mAnasile taklide 
muvaffak olamadı. Kanat çırp. 
masile yapılacak normal uçuş 
enerji, pervane dönütile sürat 
almak ve havalanmak da zekL 
dır. Zekanın bu üstünlüğü in. 
sanlan havalandırmıştır. 

Büyük Harp güzel dersler 
verdi. Hava çocuklanna, geçmif 
olanlarla iftihar kazandıracak 
elemanlar hediye etti. Bir Riclı. 
ıtoffen'in harpçiliğine, bir Na. 
varre'in kantarisine, bir l'onck'. 
un atıcılığına, bir Guyenemer'in 
cesaretine bugün bile imremnL 
yen hava çoculu yok gibidir. 
Göklerin yüksekliğine göre on.. 
lann toprak tevazularmı uçmı.. 
yanlar kıskanırlar .• 

.-OPRAK müdafaasını her 
1 fe)'den üstün tutarak 

yükleklerde savaşan tayyarecL 
lerin en kıymetli karakteri fÜP. 
hesiz ti vefakar ve fedakAr o. 
lUf]andır. Gizli vazifelerin en 
ehemmlye~ Büyük Harpte 
havacılar başardı. Bugünün 
harbinin yeni bir aUMu cliye 
karpmıza çıkan paraşiltlil lata., 
Jann ~ yazmağa 

••••••••••••••••••••••••• 
yan yine Cihan savaşının hava 
çocukları olmu§tur. 

1914 • 1918 yıllamıda gizli 
vazifeler alan kurmay zabitler!. 
ni cephe gerisine, köyler civarı. 
na bıı-abnak ve bunların vazüe. 
lerl sona erince tekrar geri ge. 
tlrmek üzere ehemmiyetli uçuş 
seferleri yapılmıştı. Bu başarı. 
18rda gidip gelmemek ihtiınali. 
nin kuvvetli oluşuna rağmen 

gönüllü sayısı pek çoktu. Ken. 
diaine emniyet e<lilen vazüe sa.. 
hibini indireceği civarda önce. 
den tasarlanmış bir iki düzlük 
bulunsa bile, düşmanın hlkimi. 
yeti altında ve en fena şartlar 
içinde yapılan bu iniş ve kalkış. 
larda muvaffakıyetin başta ge. 
len prtı havacının feda'kirlığı 
ve IOIU'8 da mesleki kabiliyeti. 
dir. Bu gibi vazifelerde tanın. 
DUf bazı uçuculann daha ileri 
Ciderek arkadaşının tam bir em. 
niyete kaVU§tuğunu görmeden 
ve kanaat getirmeden pri dön. 
miyenlerine tesadüf edlldlji 
gibi, sıkışık vaziyetinde •ır u. 
atlik uçuı arkadaşını kurtarma 
yolunda hayatmı istihkar eden. 
ler de olmu§tur. 

iŞTE bu gibi vazifelerin ço. 
ğalınası ve bilhassa yaban. 

bir tayyarenin ini§ meydanı 

arıyarak bir müddet sonra göz. 
den kaybolup te'krar geldiği isti. 
kamete yükaelerek uz.aklaşması 
büyük bir hedef teşkil etmekte 
ve §iiphe uyandırmakta idi. Bu 
gibi hallerde pusular kurularak 
vazüedarlar avlandı. iz bırak.. 
madan, elemanların indikleri 
mmtakanın katiyetle tesbitine 
mini olmak için bilhassa gece. 
leri yapılan uçuşlarda hususi 
hizmet ajanları paraşütle bıra. 
kıldı. Yalnız geri alınmalan 
için inişler yapıldı. 

Tek kişilerin paraşütle inerek 
yaptıkları hususi vazüeler ye. 
rine bugün toplu bir halde si. 
lihlı kıtalar sevkediliyor. Dil. 
nün gizli kuvveti artık ateş kuv. 
veti olarak cepheler gerisinde 
çalışmağa başladı. Bu tabiye 
§ekli yepyeni bir buluş değildir. 
Fakat toplu olarak ve umulmı
yan bir zamanda baskm yapmış 
olması ilk anlardaki muvaffa. 
kiyet yüzdesinin kabank olu.. 
şuna yardım etmiştir. Alınan 
tedbirler bu baskınlann işe ya. 
ramıyacak bir hale getirilme. 
sinde lmil olınağa başlamıştır. 

Büyük Harbin tayyare ile 
düşman hatlan gerisine ajan in. 
dlrme keyfiyeti kısa bir zaman. 
da baltalanarak yerine paraşüt. 
Jer geçirilmişti. Yeni harbin de 
paraşütlü kıtalan avlamnağa 
ve iş göremez bir hale gelmeğe 
başlayınca bunun yerini tuta.. 
cak baskıncı ti.biyeler buluna. 
Qktır. 

de müzaheretini temin ediyor. 
lor. 

Geceleri ücra köşelere bırakı. 
lan paraşütistler, ormanlara gL 
rerek saklanıyor ve faaliyete 
geçmelerini temin edecek daki. 
kayı bekliyorl~r. Bunlar hem 
casusluk, hem çetecilik, hem 
sabotajcılık işlerini görüyorlar. 
Mükemmel bir terbiye gören 
paraşütistler, en müthiş düŞ

mandırlar ve İngiltere ile Fran. 
sada bunlara karşı alınan ted. 
birler çok mühimdir. 
Diğer taraftan Alman pro

pagandası halkın maneviyatını 
bozmak için uğraşıyor ve bu 
yüzden hudut üzerindeki halk 
büyük bir telaş gösteriyor, haL 
ta tehlikenin başgöstermesiıı. 
den evvel tahli1eye teşebbüs e. 
diyor. 

Bu hareketler iktısadi birçok 
kayıplara ve yolların muhacir_ 
terle kapanmasına sebep ol 
maktadır. 

* * ALMANLARIN Meuse'den 
Somme'a ilerlemeleri sı. 

rasmda bombardıman tayyare. 
\erile birlikte hareket eden 
tanklar mühim bir rol oynamış. 
lardır. 

Bu silahın tesirinden korun. 
manın çarelerini düşünmek mü
hiın bir meseledir. Çünkü zik. 
ıak hendekler buna karşı gel. 
meğe kili değildir. Bununla be. 
raber Almanlar yüzlerce tank 
kaybetmişlerdir. Fakat aldıkla
n neticeler de mühimdir. Müt. 
tefikler, bugün bu işi halletmek 
mecburiyetindedirler. 

BULMACA 

• 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bir deniz - Bir zamir. 2 -
Göstermek - Tarihi bir yer. 3 - Her 
zaman - İçlllr. 4 - Iıık - Kabahat. 
5 - Sorgu. 6 - Bir renk • Ateş tu
tulur. 7 - Bir oyun - Eski. 8 - Ya
kın delil - Bir nota. 9 - Romanınuz
da ıeçen bir isim - Lezzet. 

YUKARDAN AŞAcll: 

1 - Hazım cihazı • D&rt yanı su. 
2 - Fasıla - Göz renlf. 3 - Bir erkek 
ism1 - Bir ftle)'VL 4 - Gölüste bu
lunur • Geçmiı zaman. 5 - Meydan -
Bir he;rvan. 8 - T_.. okunursa aanat 
mlnaaına ıellr - BlzmetkAr. 'I -
İskmıbilde birli • Vakti bildirir. 8 -
Yaramaz delil - Belli etmek, 1hAs. 
8 - Ramazanda olur - Ballamak. 

• 
DtlNK"O BULMACANIN 
JIALLEDtı.MiŞ ŞEKIJ 

IOLDAN IAiA1 

1-Safa ·O. EL 2-Xma -:Atak. 
3 - ltap.r .. ı - o. 4 - izin .. ttttı. 
5 - Osman - NL 1 - Antal7a. T -
Merak 8 - JılaUa • LL 1-Ar • Ana. 

YUKARDAN AtAab • 

ı - Saki - Alma. 2 ·- :Aniuon -
Ar. 3 - Faşist. 4 - Anma - Ta. 5 -
Ar - Alman. 8 - Ot - Unye. 7 - Ail 
- Ar. 8 - Ek • 'On • Ali. 9 - O -
Anka. 

Bu esnada Fra~uanın babası 

da evde biraz şarap içmek ister. 
Bir de bakar ki, şarap şişesi 
bomboştur. Tesadüfen hemen o. 
rada onun yanmda duran ve şi
ıesi de tıpkı şarap şişesine ben
ziyen Fransuanın ilacı ise; açıl. 
mamış bile. Yani Fransua sabah
tanbeıi şarap içmektedir. Hemen 
Fransuayı arıyan babası, onu bu
lamayınca; polise telefon eder ve 
vaziyeti anlar. Fransua da he. 
men orada, o polis karakolunda.
dır. Tabii mesele anlaplır. Ba
bası gelir, Fransuayı alıp evine 
götürür. Fakat timdi Fransua, 
şarabın lezzetini almıştır. 

lar. Sonradan vaziyet 
ca, bu sefer beni misafir 
bana şöyle bir hikaye anla 

"Muhterem rahibe, size '1 
ğımız kaba muameleden do 
tekrar tekrar özür dileriz, 
arbk gözleriınizle gördü ·· 
de inanamaz bir hale geldik 
velki gün yine bu ormanlar 
çinde dolaşıyorduk; uzaktan 
kası bize dönük bir rahibe 
dük. Kendisine yaklaşınca, 
de ne görelim! 
Muhterem rahibe hanım; e 

ustrası tr8§ olmuyor mu? ~ 
tebdili kıyafet etmiş. bu 
casusunu yakaladıktan sonra 
hibelere de inanamaz olduk.,, 

=--=-:==============-==~===""'~'"=""'-

Çocuklara Hava Tebdili 
Çocuk olsun, bilyük olsun hor 

kes arada sırada hava tebdilin. 
den, yerini deiiştirmekten isti. 
fade eder. Dünyanın en güzel 
havalı iklimlerinden saydan bir 
yerde bile insan uzun müddet 
kalınca gevıer, vücudünün mu
kavemeti ualır da fena iklim 
sayılan bqka bir yere aidip te o
rada bir mUd4et kalına vücu. 
dil düzelir. 

Vücut sağlığı bir taraftan da 
muhitin değitmesine bailıdır. 

insan daima ayni sıcaklık dere. 
ceslnde tutulan bir fabrikada ça_ 
lıştaiı vakit vereceii mahsul a
zalır. Fabrikanın sıcaklıiı giin. 
de bir kaç defa deliıtiriline iş • 
çilerin mahsulü artar ... Bu neti. 
ceyı tecriibelerle ıapat eden A
merikalılar fikir işlll.IJl bile mu
hitin detişmesıyle daha iyile§lı
giae dikkat etmitlerdir: Mesela 
ünivenite talebesi kütüphane. 
&erinde oturup salıştıkları vakit 
kütüphanenin aacaklıiı dainw 
ayni derecede kalırsa talebeni.o 
salıımuı l(iiçlefir, sıcaklık 4e. 
recesi arada sırada deiittirilirse 
talebe daha kolay çalqır, tetkik 
ettiği meseleleri daha kolaylık. 
la halleder. 

Eski zaman hekimleri -hava 
tebdilinin lüzumunu ve faydası
nı kabul etmekle beraber- in
san mademki vücudüniln sıcak. 
hğını daima hemen hemen ayni 
derecede muhafaza eden bir hay 
vandır, o halde muhitinin sıcak. 
lıiı da daima ayni derecede kal
malı•~,. derler ve huta odala
nnı daima ayni •ıcaldıkta mu
hafaza etmlye çabŞU'lanlı •• BaL 
buki hekimlik bllılleri iler!"'1r. 
çe anl8'Jldı ki, insan ricadtlnftn 
acakllfı daima ayni deree .. e 
muhafaza ettiji için muhitinin 
deiişmeal lhımdır. Çtlaldi in. 
sanda muhida •ellfmelerine 
karp viicutliin sıcakhim• Uima 
ayni derecede muhafaza edecek 
mükemmel bir c:ihu vanır. Vfl· 
eadtin saibiı da ba eihazm da. 
ima itlemeslne bağlıdır. Mahlt 
daima ayni halde kalına o c:ilau 
tenbelleşlr, nihayet hiç ltlema 
olar. O lıleme)'inc:e •• vüeu•Dn 
salJıiı 'bozulur, mubwmetl bo. 
salar, ~bak ı..taıamr. 

Bava tebdlllıda herkeu llmn 
olması da ıene o c:Üıuın iyi iıle. 
mesi l~lndir. Bir muhitin şart.. 
lan yalnız sıcaklıktan i'baret •• 
iildir. S.imllb• War hlltlllL 

mlz, hava tuyiki, riitubet, 
trik, miknatisi v. s. şartlan 
halde kaldıkça vücudiln 
şartlanna karşı müdafaa 
tembelleşir, bozulur. Vücut 
talanır. 

Bereket venin ki, insanla-r 
va tebdili lüzumunu pek eski 
manlardanberi hissetmiş o 
larından hava tebdili her 1 
cari .,ir usuldür. Bedevilerin 
sık yer deifştirmelerini, v 
le, toprağın kirlenmesinden 
layı daha temiz yerlere gi 
ihtiyacına hamleclerlerdi. 
muhit şartlarını değişti 
için insanın tabii olarak h 
tiii ihtiyaca atfetmek daha • 
rudur. Delili de şehirlerde 
leımiş medeni insanların da 
ihtiyacı hissetmeleridir ... M 
ni bir yerde hava tebdili ua 
nün ilk defa, Ana4olunun ell 
ki medeniyet merkezi olan 
seri phrinde -eski adıyla 
neş- başlamış olduğu 
bilsisi tarihinde yazılıdır. Btl 
dünyanın daima faydala o 
tanıdığı bu usulün ilkin 
yurdumuzda çıkmış olma11 
bidm için iftihar edilecek ft 
va tebdili usulüne daha 
ralbet göstermemize sebep 
cak bir ıeydir ... 

Çocuk yeni teşekkül e 
olan bir vücut demek old 
dan hava tebdiline ihtiyacı 
yük olanlann ihtiyacındaa 

• ha ziyadedir· Onun, bütün 
dü gibi, daima gelişmetke a 
muhit şartlanna mukav811Mt 
hazınm iyi iılemesi muld 
deliımesine hatlıdır. O ciha 
kadar iyi iılene çocufan 
lıklara karp tabii muka 
de o kadar iyi olur. Buı 
1ıldar, çocuk yer deilftirlnce 
men kaybolur: Meseli pek 
çük çoculdanlald ebenıa 
lıiı, bolmaea öksUrQtl 
biı-

Bava teWlli yerini hl~ 
tlen herhancl bir yere ötmek 
le çocuia as ~k fayda verir· 
kat çocuiun götürilleceii )'U 

nun bünyesine Köre seçiline 
va tebdilinin faydası elbette 
ha iyi ve daha emin olur. Za 
hava tebdili yerinin seçilm 
pek karışık it tlejildlr. 
kenan ile ytlksek yerleri 
etmek yetiıir. Deniz ha.
yflksek yer havasının farkl 
ölrenmek isterseniz hu J'U1 
'bir kaç rGn tahammfll e 
rica ..... 
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K A D 1 K ö y İNCİ GAZiNOSUNDA 'I 

BEK AKŞAM 
l\lemleketin taıunmıı ıazende ve okuyucu. 

larının iıtirakile ıevimli okuyucu 

Bayan ~ U A L L A 
ve KEMANT 5 A D İ 

perşembe ve pazartesı akşamlan sahnemizi teretlendirmektedfrler. Gece tstanbuldan ıeıen milfterileri 
Köprüye çıkarmak üzere motör temin edllmlJtir. P'IYATLARDA BÜYÜK TENZiLAT 

vı : Z1raat Bankasının İstanbul 
den 19-4-940 tatil\ ve 221111 

kumbara tıesabı cart bono
kaybettiqı, Yenisini alacafım
lr h~U kalmadığını beyan ve 
klerım. - Fahriye Bıto 

otlu 4 üncü Sulh Hukuk Hl· 

ilinden: 1 
köyde Moda caddesinde 2118 

rıh hanede mukime olup 3-12-
rıbınde mahkemece hacr edlle
menik Korpinln vesayeti altı

nulan İtalya devleU tebaasından 
cesko kızı KllotilUn vasisinin ve

Ozerine mahçuruna kız kardeşi
adı Verner Firodığer vasi ta-

tmış ise de mumalleyhin istifa
ne içtima eden aıle mec.ll!ıi 

a vasinın yerine Ancelos Kor
vasi tayinini tensip etmişler ve 
emece tensip vechile Anceloe 

·n vaşi tayinine karar verildi
keyfiyet il~n olunur. ---·----·· İHTİRA İLANI ~ 

ak Uzere Ahere devruferai 

a icar edileceiinden talip o
ın Galatada İktaat Hanın

Robert Ferri'ye müracaaUarı 
olunur. 
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f f, CUHANM ~ GOZE 

,~lfA~@ 
Askeri Ortaokuluna 

Talebe Alınıyor 
1 - KOft)'B ukerl orta okulunun her üç sınıfına da önümQzdekl g,. 

llUün birinet dnü bafh7acalı: MO : 141 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - İltekli talebenin Türk ırkJ ndan olmuı, kendiıinin ve ailesinin 

kötü hal ve t&hret Hliib! oltnamw, sıhhi muayenede aajlam çıkmaa ve 
yapılacak ııeçme aınavında da kazan maıı ı•rttır. 

S - Bir nne tahsili terkedenler, yaflllı büyillbnüş veya küçQltmO, 
olanlar, kendi okullarının ıınıf ıeçm e sınavlarında ipka veya biltilnle
meye kalanlar, Y•flan, boylan ve at ırlıkları talimattaki hadlere U71Uft 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İıteklilerin, timdi olduktan okullarda tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Hazirandan itibaren bulunduldan :yerlerdeki uk.rlik 
tubesinden diler kaydü kabul ıartla rile milracaat 1ollarını ötrenmelerl
ni ve buna ıöre de kaydü kabul kl iıtlarını en ıeç 30 Temmuz MO ta• 
rihine kadar tamamlamıt olmaları lAzımdır. (4350) 

,----------------------~ ________ , 
TAN Gazetesi 

Fiyatları 
--o--

Krt 

k maktu ol.arak 500 
i aayf a santimi 100 

,, ,, Z50 

" 
ti 

., 

?00 
100 
60 
10 

1 santim: pıetenın ınee 

J"Ullile 2 satırdır. 

tılnlann fiyatı pzetenin 
telr ıütunu üzerine heıap. 
lanmı:ttlt', 
Kalın yazılar da p;letede 
bpladıtı 1ere cöre 1&11tim 
ile ölçuhir . ................ ,r 

dan maada ıaat (14.30 dan 
Balı, Cumartesi 12 1e kadar fı

' Di..nyolu No. 104. 

ve Netrly•t MUdllrU Halil 
DÖRDUNCÜ, Gazetecilik ve 
ly•t T. L. ş. la11ldıiı yer 

TAN Matbaa• 

1 

1 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 

Münakua suretile apğıda yazılı altı kalem eşya satm alına. 
caktır. Nümunesi ve prtnamesi için alA.kadarlann her gün 
lstanbulda Yeni Postahane civarında Kızılay hanında Kızılay 
Deposu direktörlüğüne müracaatlan. 

1 - 700 Adet Silecek 
2 - 1600 ,, Peştemal 
3 - 12000 ,, Havlu 
4 - 140 " Kuıkbaiı Sol 
5 - 140 " " Sağ 
6 - 140 ,, ,, Muzaaf 

İhale 10.6.940 tarih ve saat onda yapılacaktır. 

.............................. ~ 

Muhterem cloktorlann, ecza depolan-
111n ve eczacılann nazan Akafine : 
DOKTOR BICBABD WEISS' in bütün d&n7ada tanınmq pnç 

ve dJnç hayvqatın haaye Ye hormonlannd .. müatahaar 

Zafiyet, ademi iktidar için kullanılan 

ViRiliNETS 
tabletten pıyasamıza gelmiştır . ......................................... 

,~-D 1 K KAT! 
Şirketi Hayriyeden : 
Haziranın 11 inden bqbyarak mer'iyete ·rirecek 

tenzilll mutad bir aylık kart abonemanlarımız Rtılı
ğa çıkarılmııtır. Bundan bafka yaz mevıiniini Boi•· 
ziçinlle 1eçirmek iıteyen Rflft yolculanmıza mahıa• 
f evkalide olarak 1 Temmuzdan itibaren 3 aylık % 50 
ye kadar tenzillth kart abonemanlarımızıri bu aene 
dahi tatbik edileceği ve 15 Hazirandan itibaren de ... 

tılıta çıkarılacaiı ıimdiden ilin olunur. 

tiniversite Rektörlüfünden: 
Tıp fakülte.inde anatomi doçenUilt aeıktır. Namzetlerin 1abancı dD im· 

tihanı 3 Birincllefrin lMO Perwembe ıüııtı yapılacaktır. tsteklllettn sıhhat 
raporu, 5 fotoıraf, nutus tezkeresi örneii ve ilml huviyetinl ıösteren ttı
lerile (Filler tedris illeri kaleminden iııtenecektir.) 11 Eylül llMO tarihine 
kadar R.elı:törlüle müracaatlara. (tm) 1 
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GELiNCiK SiGARASI ·ÇIKTI. 
Ea •l•kDlpesenılerl de dahll olduQu halde her sınıf tattan 

Clryaklslnl memnun efmek azmında bulunan 
iNHiSARLAR iDARESi 

• • • 
b• kerre piyasaya arzeıcııı u~lu ve uçsuz GELiNCiK •llara•lle, 
ı,ı.ı tadı we kakala olmakla beraber mevcut nevllerden daba 

· - · ince bir slQara ara7an tir• 
)'&ki zOnareslnl tatmine ta• 
lışmıştır. 

Bu evsaf, bllbaua ••· 
~ yanlar ıaralın~a~ araad• 

dılı lçt·a GELiNCiK, ayaı 
zamanda onlarında •il•• 
rası olaeakfır. 


