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MuaJllmlerin ve mektep taleltes1nlo en lruvveW 781'

dımcısı. çocutun en zengin ltütil'phanesldir. Çocuğunu se

ven ber babanm yavrusuna verebileceği en güzel hediye
dir. Müessesemiz taratındao neşredllm1ştir, Evinlzde bir 
tane bulundurunuz.. 

M AY 1 S 
1 9 4 o 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Meuse 'ün Garbinde Acılan Ceo Genişliyor 

Almanlar, Anvers'i Aldılar 
--10 !&_ 

"Vaziyet Vahimdir,Fakat Dün Gece 
Asla Umitsiz Değiliz,, Beyruta Gitti 

Fransızlar, 
Arasındaki 

lsviçre 
Yolları 

l le Fransa Milli Şef Başvekil ve Genel Kurm~y 
Başkanile Müzakerelerde Bulundu 

Kapattılar 
Müttefik 

Tarihin 
Kuvvetlerle Almanlar Arasında Sedan'ın 

Kaydetmediği Bir Meydan Muharebesi 
Cenubunda 

Oluyor 
Londra, 18 (Hususi) Harp vaziyeti ciddiyetini muhafaza etmektedir. Vaziyetin çok na

zik ve vahim olduğu salahiyettar makamlarda açıkça beyan edilmekle beraber neticeye derin 
bir itimat ile bakılmaktadır. Son resmi tebliğlerde beyan edildiği vechile, Almanlar, Brükseli 
aldıktan sonra ileri hareketlerine devam etmişler ve evvleki gece sabaha karşı Anversin dış ka-
lelerine girmeğe muvaffak olmuşlar ve dün de bu şehri tamamile işgal etmişlerdir. . 

Ankara, 18 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Bugün öğleden 
evvel Cümhurreisi ismet lnönü BtU}veklil.eti teşrif etmi§ler, 
BaşvekU ve Mareşal ile beraber bazı müzakerelerde bulun
muşlardır. 

• Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzi Çakmak, bu gece To-
ros Ekspresine bağlanan hususi bir vagonla Beyruta hareket 
etmiştir. Mareşiıle askeri bir heyet refakat etmektedir. Buse· 
yahat bir kaç gün sürecektir. 

~~E~r-AsK~ı-,~Fr-a~n-s~ız~K~a-b~.,-n-e-s~ı·n~d-e-
1 ~~~~\~~~~~;:r~ii:;~~ı~~iseş~; Vaziyetin . Hülôsası J 

*' Londreicies mmtakasında vukubul. Fransız Baş,·ekili Reynaud ditn ı 

G.Weygand 
Pariste 

maktadır. akşam mühim bir nutuk söyli. 
Meuse'ün Garbında geniş bir ceP- yerek vaziyetin vahametini teba. 

he açmıya muvaffak olan Almanlar, rüz ettirmiş, Meuse'ün garbında 
bu cepheyi son iki gün zarfında e- evveJce Alınanlar tarafından açı-
hemmiyetli surette genişletmişler- lan cebin garba doğru genişlemiş 

Değişiklik Yapıldı 
dir. Müttefik kıtaatın başkumanda. olduğunu bildirmiş, fakat vazi. 
nı vaziyetin nezaketi ile hemahenk yetin bu fn·kalade nezaketine Bu 
olacak şekilde yeni tedbirler~ teves.. rağmen hiç te iimitsiz telakki o.. • 

Değişiklik Harbin Askeri ve 

Birleştirmek Zaruretinden 

Siyasi 

Doğdu 
---o- sız kuvvetlerıne hıç durmad.an tak- rüz ettirmiştir. 

sül etmekted~r. V~ cephedekı Fran.. lunmaması lazım geldiğini teb~ l idareyi 
~ I f viye kıtal.an gönderilmektedır. Cephelerde vaziyet henüz Al. Paris 18 (Hususi) _ Son Bu~dan s~nra .. Reynaud, bu sabah 
~eneral Gamlene Ha e T k h.. l k ı 1 1 h. d 1 ' . • Madrıtten donmuş olan Fransanın an ucum arına arş man arın e ın e o arak devam hadiseler harbin sıyası ve aske· İs b .. "k 
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Olacağı Söyleniyor 
ı londra 18 (Hususi) - Müttefik
~tiıı Yakm Şarktaki kuvvetlerinin 
~· 11~kuınandanı General Veygand Pa
~~. gelıniştir. Bazı mahafilde söylen 
Ilı 61~e göre, Generalin, GeneraJ Ga· 
ı :lı1ı•1 istihlaf ederek başkumandan. 
ıu . 
tı geçecektir. Maamafih, bu zıya~e-
1~ ~aha ziyade Akdenizdeki gergın
~ ~le alikadar olduğu ve general 
ı~1 l'aziyet üzerine direktif alal'ak 
~l'azifesi başına dönecektir. = 

TOTALİTER 
Harbin 

liususiyetleri 
l' tııan: M. Zekeriya SERTEL 

G arp Cephesinde h~rbin 
tle .... mukadderatını tay~ e
h cegı söylenen bir totaliter 
iltbi oluyor. 

la l'otaliter harp tabiri'ni, 914-
lı ~arbinde Alman Erkanı 
C arbıye Reisliğini yapmış olan 
~ eneraı Ludendorf ortaya at-

ıştır 'l' • 
~i 0 taliter harpte Başkumandanlık 
trı! hır harp ve ahlak kaidesi tanı
lı.i~sııı11 elindeki kuvvetlerin bepsı
hu ltunanarak cepheye yüklenir. Bu 

cul'tıd l k a ~ a insanca ve materyc cc aç 
gı. 1 0111rsa olsun insanca ve hesep-

'-Crı. h ' . d!!
11

' areket olunur. Havadan, denı~-
~ ve karadan bütün kuvvetler bır 
l'!tbtr\anda altında ayni istikamete tev- ı 
lt§·ı~l.unarak kat'i netice almaya ça-

l 0 taliter harbi•ilk düşünen Ludcn 

~t1tl dert değildir. Bu fikri il~·. 
l'ııarı l(laswiç isminde bir Alm~l!- , • 

\latııdır. Daha otuz sene evve 
(Sonu: Sa: 4, Sü: 3) . , .. ... 

etmekte ve Almanlar tarafından 1 . .' . . . .. panya uyu . e çısı areşa e aını 
Son birkaç gün zarfında cereyan külliyetli miktard tank rı idaresını bırleştırmek luzu- kabul etmiş ve kendisine devlet na. 

eden muharebelerden alınan tecrü- 8 ve mo. ld ~ d b k'l · · f t 'l k 
törize kuvvetlerin yardıınile ya. ı munu göstermiş o ugun an zırı ve .aşve .1 . mua~ını sı. a ı e a. 

beler neticesi, Fransız kıtaatı düD- 1 bi gır ın t klıf etmış ve Ma 
denberi tank hücumlarına daha alış.. pılan hiicnmlar Alınan kuvvetle. Başvekil Reynaud kabinesinde ner~ t~~~· 1 k eb l t . t' B . 

~ ri lehine seri bir inkişaf temin et. .. dilA ak l" reşa u e 1 a u e mış ır. aş-
kin bir vaziyette mukabele etmege mektedir bu esasa gore ta at yapın u- vekil muavini sıfatile derhal işe baŞ-
başlamı.şlardır. Almanlar, binlerce · zumuna kanı' olarak bu karannı lamıştır. Malum olduğu üzere bu va-

1 't 't h" ı Belçikada Almanlar Anversi ağır tank arla çeşı çeşı ucum ar b .. t tbik mevkı'ı'ne koymuş- zifeyi şiın .. diye kadar Chautemps gör. 
f 'kl · rtm k h ahnışlardır ve ileri hareketlerine ugun a yaparak, mütte ı en şaşı a a- mekte ıdı. 
"l t · 1 d b devam etmektedirler. Sambre'in t reketine tevessu e mı.şerse e, aş. ur. Dahiliye Nazırlığına Müstemleke 

nl k b d .. .. · · şimalinde müttefikler Alınan taı. 
kumanda ı unun a onune geçıcı Reynaud ilk iş olarak bu hususta, Nazırı Mandel getirilmış· ve Dahiliye 

alın t B 'lh S yiki tarafından işkfil edilmeden 
tedbirlerini ışır. ı assa am- Milli Müdafaa Vekili olan Daladier Nazın Roy Müstemleke Nazırlığını 
bre'in Cenubunda Alınanlar, ordu. geri çekilmişlerdir. Sambre ile k b 

1 
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!arının malik olduğu tankların ya.. Aisne arasında ve Avesnes etrafı ile görüşmüş ve kendisine Hariciye a u e memış r. 
rısından fazlasını muharebeye sok. ile Vervinse'in garbmda şiddetli Nezaretini teklif etmiş, Daladier bu Bunun üzerine Ticaret Nazırı Kol. 
muştur. Muazzam gayretlerine rağ- çarpışmalar devam etmektedir. E teklifi kabul etmiştir. Bunul'l üzerine lin, mütemlekeler Nazırlığına tayin 
men, Almanlar, Avesnes mıntakasın. \ _____ ./ Reynaud, Milli Müdafaa Vekilliğini edilmiştir. 

(Sonu; Sa: 4: Sü: 4) bizzat deruhte etmiştir . (Sonu; Sa ; 4 Sü: 6) .................. ~ ....... ~--... 

Belçika ile 'şimali Fransayı gösteren bu h~ritadan son hareklt sahasını t akip ediniı. 

YOL.t. Af'.t ~ 
.ŞI MENDUl:Ell -~.
NEHİRLER ._ ............ 
l<AHALL/\A 

~ 

Başvekil Reynaud 

Mareşal Petaiu 

.. •!'Si. rnaaa 7 R ., CadP-. 
• . . ,.. .. · 1 .. . . 

._ En _S'on:D.cikika 
~:ı ·r ·•'. r 

Açık Şehirler 

Bombalanıyor 
Londra, 18 (Husuııi) - Almanlar 
Bclçikada henüz ele geçirmcdikle. 
ri yerleri, açık şehirler de dahil 
olmak üzere, çok şiddetli tayyare 
no:obardımanlarına maruz bırak
lnııktadırlar. Birçok yerlere 150 
lolo ağırlığında bombalar atılıruş
t:.r 

Londra, 18 (Hususi) - Anvers.. 
Ve:vin. ve Rethel, Montmady hat. 
tı uzerınde büyük ve kütle halin
de teksif edilmiş olan müttefik 
ku:rvetıer Verdun'u hedef tutmak 
istıycn Alman kuvvetlerinin ilerle 
yişini durdurmuşlardır. • 
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19 l\layıs gençlik bayramı bugün parlak bir surette kutlulanacak
tır. Bu münasebetle vilayet namına, biri Fener stadında, biri de Be. 
şiktaşta Şeref stadında olmak iizcre iki yerde merasim yapılacakttr. 
Merasime 6000 talebe iştirak edect>ktir. Fener stadındaki şenliklere işti
rak edecek oJan üniversite ve lise, muallim mektepleri, sanat mekteple
ri talebesi Kadıköy üçüncü orta mektebinde toplanacaklardır. Saat 9,5 
ta bütün talebe staddaki yerlerini almış bulunacaktır. Saat 9.45 te başta 
Vali ve İstanbul Komutanı olmak üzere 'Üniversite Rektörü ve maarif 
erkanı talebeyi yerlerinde ziyaret ve tebrik edeceklerdir. 

Saat tam 10 da bando tarafından çalınacak İstiklfıl marşile şen. 
liklere başlanacaktır. Bu esnada Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
bugünün ehemmiyetini anlatacak olan nutkunu söyliyecektir. Gençlik 
namına da bir Üniversiteli söz söyliyecektir. 

Beşiktaşta da ayni saatte şenliklere başlanacaktır. Buradaki me
rasime Vali ve Belediye Reisi nanuna muavini riyaset edecek ve bir nu
tuk söyliyecektir. 

Öğleden sonra, orta mektep talehesile ilk mekteplerin son sınıf 
talebeleri, bulundukları semtlerdeki spor sahalarında toplanarak bay. 
ramı tesit edeceklerdir. 

Bayram miinasebetile hugiin Fener stadında yapılacak merasime 
yolcu götümıek üzere Denizyolları idaresi Kadı köyüne 8.15 - 9.15 ve 
9.45 te ilave vapurlar kaldıracaktır. Ayrıca Şirketi Hayriye de ~ref 
stadında yapılacak merasim için Köprüden Bcşiktaşa bu sabah ilave 
postalar hareket ettirecektir. ., 

SPOR: 

TAN Kupasını. Dün 
Galatasaray Kazandı 

Kupa Bugün Fenerbahçe Stadyomunda Vali 

Tarafından Galatasarayhlara Verilecek 
TAN Kupası Mektepliler Futbol Şampiyonası Final Maçı dün 

Taksim Stadında Galatasaray - Boğaziçi arasında yapıldı. Ku
pamızın sahibini meydana çıkaracak bu maç baştan nihayete 
kadar heyecanla takip edilmiş ve Galatasaraylılar berabere 

biten maçın temdidinin ilk on beş da- ı 

kikasında bir gol kaydederek maçı s PO RC u LA R 
1 - O kazanmışlar ve TAN kupası 
mektepliler futbol şampiyonu olmuş. 

ıar;a~ Tezcarun idaresindeki oyuna D Ün M 1s1 rd an 
her iki takım tam kadrolarile çıktı-

lar. Birinci devre mütevazin geçti ve Avdet E++·ııer 
O - O berabere bitti. 

İkinci devrede Boğaziçi gollük va. 
ziyet!ere girmesine rağmen gelen fır
satları kaçırdı. Bu devre de golsüz 
bı•.ince on beşer dakikalık iki devrelik 
t~mC.:it yapıldı. Bu yarım saatlik oyu. 
nun birinci devresinin on dördüncü 
dakikasında Şahap Galatasaraya şam 
piyonluğu kazandıran yegane golü 
kaydetti. 

İiı:inci on beş dakikada Boğaz!çi 

mağlubiyetten kurtulmak için uğraş. 
tı 5se de muvaffak olamadı. Bu suret. 
le Galatasaray maçı 1.0 galibiyetle 
neticelendirerek mektepliler ~ampiyo 

nıı oldu. 
TAN kupası bugün Fener stadında 

idnıan bayramında Vali tarafından 

şampiyon Galatasaraya verılecektir. 

~1İLLi ŞEF, EBEDİ 
ŞEFiN Manevi 

Huzurunda 
Ankara, 18 (TAN Muhabirin. 

den)- Cümhurreisimiz İsmet İnö. 
nil yarın öğleden sonra Ebedi Şef 
AtatilrkUn muvakkat kabirlerini 
ziyaret ederek blr çelenk koyacak. 
Jardır. Milli Şefin Meclis reisi, Baş 
vekil ve vekillerle beraber yarın 
19 Mayıs stadyomunda yapılacak 
beden terbiyesi hareketlerini te. 
maşaya gelmeleri de nıuhtemeldir. 
~ .......... 
Kayseride Tarihi Bir 

Mezar Bulundu 
Kayseri, 18 (A. A.) - Vilayetimızin 

eski şehir sırtlarında beş tepeler de
nilen mevkiinde yapılan hafriyat ne. 
ticesinde lVIilattan evvel 46 senesine 
Sezann üçüncü konsüllük devrine ait 
olduğu anlaşılan bir Roma mezarı 
bulunmuştur. Mezarın uzunluğu 3-50 
metre, genisliği 2,60 metre ve irtifaı 
2,56 metı-edir. İçerisinde kadın ziy. 
net eşyası, altın bilezikler, yüzükler, 
gümüş bir tencere, altın ve güı:nüş i
ki kupa, alh taşlı akik bir gerdanlık 
kıymetli taşlar, inciler, altın ve gü
müş parçaları, çürümüş kadın elbise
leri vesaire bulunmuştur. 

Şimdiye kadar Kayseride bu ka
dar mühim kıymetli ve zengin bir 
mezar bulunmadığı söylenmektedir. 

l\1ısu spor teşkiltıtmın d:ıv~tile iki 
maç yapmak üzere l\lısıra giden iut
bolculerimiz dün sauah Transilvanya 
vapurık İstanbula dönmüşler ve rrh
ttmda kalabalık bir sporcu kitlesi ta. 
rafmılan karşılanmışlardır. 

Spoıcularımız Mısırda gördükleri 
hiisnü kabulden çok memnun görün
mekıı-dirler. Kafile başkaııı Hasan 
Karr.ıı Sporel kendisile gônişen bir 
arkadaşımıza şunları söylemiştir: 
"-Mısıra yapılan seyahat, iki dost 

ve hrdeş memleket sporcu gençliğL 
nın kaynaşmasına vesile olmuştur. 
Ilk maçımızı Kahire muhteliti!le 
karşı yaptık. Maçı, Mısırın sporcu 
kralı Faruk Hazretleri, Vüzera ve ma 
iycti eı kanile birlikte şercf!endirdi-
1.,r. 

TaJ.~ımımızın sahaya Mısır bayrağı. 
nt taşıyarak çıkışı coşkun tezahürata 
vcs le oldu. Ve dakikalarca alkışlan
dık. Bu müsabakayı çok güzel bir o
yun oynamamıza rağmen 2 - 1 kay
bettık. maçı kazanabilirdik. Çünkü 
yii!nek bir futbol gösterdik. Devre a
rasında Kral Hazretleri bizi huzurla
rına kabul ettiler. Bizzat bana maçm 
tenkidıni yaparak oyunumuzu takdir 
eltikleriı;ıi söylediler. Ve spora karşı 
olan yakınlıklarım gösteren bir hare. 
ketle, birinci devrenin .Mısırlıların 
topu ıle oynandığını ve bunun bir a
vantaj olduğunu söyliyerek ikinci dev 
renin bizim topla oynanmasrnı emir 
buytı.rc.ıular. Futbolccülerimizi huzur 
larına kabul ederek ayrı ayrı hatır
larır.ı sordular. Bu temasın hatırası 
ulcu ak madalyalarla taltü ettiler. 

Ikırıci maçımızı İskenderlye muhte 
lıtı ile oynadık. Bu maç galibiycti
m;zie neticelendi. 

Mısırlılar futbolümüzü çok yüksek 
buluular. Takımımız da hakikaten bu 
im~baı bırakacak kadar güzel oynadı. 
BiJhassa başta Cihat olmak üzere Me 
Hh, F~ruk, Esat harikulade bir oyun 
çıkardılar. 

Galatasaraylı Boduri 
Pirede• Kaldı 

Futbolcülerimizle beraber Mıs~ra 
gıqen Galatasaraylı Boduri Mısır dö
nüşünde gezmek maksadiyle Pireye 
çıkmış ve bir daha dönmemiştir. Bo
dıırınw Yunan kulüplerile uyuştuğu 
sövlenmektedir. Maamafih Yunan za
bıtası kendisini memlekete iade e
de-ceı.uir. 

Bükreş Sefirimiz 
Bükreş sefiri Hamdullah Suphi 

Tanrıöver dün akşam kalkan Roman. 
ya vapriyle vazifesi başına avdet e!· 
mi~ti:. 

• 

TAN 19- 5 - 940 

Mısırda muvaffakıyetli iki maç yapan sporcularımız 
dün sabah avdet ettiler •. 

TAN Kupası Şampiyonası Finali dün yapıldı ve 
Kupayı Galatasaray takımı kazalldı .. 

İsviçr,deki 
Talebelerimiz 
Dönüyorlar 
!sv1ı;-reye tahsile giden Bülent Boy· 

san ve Lem'i İpekçi dün!tü semplon 
ekspresile şehrimize gelmişlerdir. Bu 
talebeler, diğer 120 arkada)lannm da 
yolculuk hazırlıklarına başladıklan
m söyle:mişlerdir. 

Bugün de hususi surette tahsille- · 
rine devam eden Türklerin şehrimi-

Balkan İktisat Konseyinin 
• • 
lçtımaı Vaziyet Müsait 

Olmazsa Tehir Edilecek 
Ti.itkiye - Yugoslavya arasında yeni blr ticaret anlaşması için gö. 

L"Üşmelere başlanacaktır. Belgratta toplanacak ekonomi konseyi eğer 
ahval müsait olmazsa tehir edilecektir. 

ze gelmeleri beklenmektedir. 1 
Anl&tıldığına göre İsviçrede her 

şiipbeli şahıs aranmaktadır. Bilhassa 
Alınanlar dalın! nezaret altındadırlar. 

Holanda ve Belçikaya ihracat 
durdu 

betlerlmiz normal sarUar altında inki
saf etmektedir. 

Amerikalılar gidiyor 
Amerika hükumetinin tavsiyesi Ü

zerine dün şehrimizde bulunan 300 
Amerikalı sefarethaneye müracaat e
derek malfunat istemişlerdir. Dün 
Bulgaristandan gelen i~i Amerikalı 
memleketlerine avdet hazırlığına baş 
lam1şh:rdır. 

lta1yada 
ltalyadaki vatandaşlarımız da şeb. 

rimize dönü.yorlaı:. Dünkü _konvansi
yonel trenile yalnız bir Türk kadmı 
gelmiştir Oradaki Türkler dönüş ha 
zrrludarını yapmaktadırlar. 

İtalyada Alman gazeteciler 
Dün sabah, iki Alman gazeteci geJ. 

mişt;r. Bunlardan birisi Franfurt.ga
zetı:>sinın muharriri Val Deybel diğe-d 
de Avrupa Alman ajansı mümessili 
Kurt Hayt'tir. 

Eksik pasaportlu 
ŞE>hrimizde bir tirbüşon ve tıpa 

fabrlkası açmak üzere geldiğini söy
liycn bir Slovak fabrikatörünün pa~ 
saport muamelesi noksan görülmüş, 
polis karakolunda bir müddet durda. 
rulmuştur. 

Göçmenler 
Yugoslavyadan 18 kişilik bir göçe. 

be gurupu da dün gelenler arasında
dır. Bunlar ellerindeki vesikaları alA
kadar daireye göstererek Anadoluda 
yer le~eceklerini söylemişlerdir. 

Bir Tazminat· 
Davası Başladı 
Evv('lce Ortaköyde Envcrpaşa ya. 

lısmda cturan Alman tebeasrndan 
l'ekorn'un köpeği üç sene evvel AL 
m:ın hastahanesi viladiye mütehassısı 
Dr. llııdinin refikası Elizanın oğlu 
Poidi"nin bacağını ısırmıştır. Bu ısı
rık cocuğun bacağında daimi bir iz 
bırnkmış, ve tevlit ettiği sızı da üç 
senedir geçmemiştir. Bunun için ço. 
cugtm valdesi bir tazminat davası aç. 
mı~tır. Pekorn'ın vekili iddianın varit 
olın&dığını söylemiştir. Hrisadi ve Di
mitri isminde iki şahit te d1nlenmiş·
tir. Muhakeme tetkikat yapılması i
çin başka güne bırakılmıştır. * Subay olmadığı halde, subay elbisesi 
giyerek bazı ailelerin kızlarını iğfal ve 
bunlardan birile evlenme mukavelesi yap
m::ıktan sabıkalı Şilkrü hakkında yeni bir 
duruşmaya başlnnmıştır. 

Şükrü, Fatma Muzaffer adında bir kızı 
k:ındırıırak, evlenme muknvelesi yapmıycı 
tesebbUs etmiştir. 

Bu işten evvelce de iki buçuk yıl hapse 
mahkum olan suçlu, bir buçuk seneden
berl bu mahkümiyetini çekmekte bulun
dui(unu s5ylemiş, yeni bir suç işlemesine 
lmkAn bulunmadığını da ilave etmiştir. 
Muhakeme, başka güne bırakılrnıstır. * Ram.iste Cuma mahallesinde oturan 
sabıkalı hamallardan Haı:• Çoban, dün 
Fatih civarında Kırkçeşmeden geçerken, 
blr ahırın üzerinden 75 kilo ağırlıgında 
bir saç levha çalını11tır. Üçü~ü sulh ce
za mahkemesinde muhakeme edilen Halit 
Çoban, 3 ay lG gün hapse mahkilın edil-
mistir.. -

IIolanda. Belçik:ıda cereyan eden 
son hadiseler dolııyıslle bu memleket
lere ihracat durmuştur. Bu memleket
lerle takas muamelelerine de nihayet 
verilmiştir. 

Türk - So~yet müzakereleri 

Sovyet Rusya ile tlcart görüşmelere 

devam olunuyor. Sovyetlerin piyasamı
za manifatura vermek ve mukabilinde 
tiftik ve yapak almak istedikleri anla
"ılmı!'tır. Sovyetlerle ticaret müna.,e-

• 

Hüriyeti Ebediye 
Parkı Açıhyor 

Hi.irriyeti ebediye tepesi tanzim e. 
dilmıştir Park bu günden itibaren 
halk&. açılacaktır. 

.... Dün değirmencilerin iştirakile 

VaU ve belediye reisinin riyasetinde 
mühim bir içtima akdedilmiş, un ve 
buğday stoku üzerinde görüşülmü~
tür. 

* Devair ve müessesatta, bir ha. 
zirandan itibaren yaz mesai saatinin 
tatbikine başlanacaktır. 

*Tramvay idaresi, her sene müs-
1 tahdimlere verilmekte olan elbiseleri 

evveJce giydirilen kışlık kumaşların 
ıslah.yle her iki mevsimde de kulla. 
nılacak şekilde diktlrnıeye karar ver. 
miş:.ir. 

Tokat, 

Fatsa da 

Erbaa ve 

Zelzeleler 
Dun, Tokat, Erbaa ve Fatsa'da şid

detli zelzeleler olmuştur. Tokatta, sa
bahJeyin 8.46 da, Erbaada 9.50 de ve 
Fatsada 8.47 de vuku bulan zelzeleler 

Teslim edilmiyen limonlar 
İtalyadan getirilen 2700 sandık limo

nun gümrük muamelesine başlanama

mıştır. Bu mallar, piyasamıza ait oldu
ğu halde, şehrimiı: İngiliz Konsolosu
nun müsaadesi verilmedikçe, evrak tüc
carlara teslim olunmuyor. Limonların 
bozulacağından korkuluyor. 

Altın yine yükseldi 
Altın fiyatı yine yükselmiştir. 
Bazı sarraflar 2235 kuru11a kadar 

altın alıp satmışlardır. 

Armatörler işe 
Başladllar 

Armatörler birliği dünden itibaren 
faat~yetini arttırmıştır. Devlet nakli
yatını da üzerine alan bırlik deniz 
yolları idaresinin muhtaç olduğu kö
mürleri Zonguldaktan limana ns.kıl 
için umum müdürlükle dün temasa 
başlamıştır. Müzakereler ktsa zaman 
da bitlrilecek ve birlik nakliyata 
başhy&.cak tır. * Biı haftaya yakın zamandanbe
ri limanımızda Amerikan vapuruna 
tesadüf edilmiyor. Karadeniz liman. 
larına geçen ve oradan avdet edecek 
olan Amerikan vapuru da yoktur. Ai< 
denizde bulunan Amerikan vapurla. 
rının ı:ıvdet emri aldıkları söyleniyor. * İngiliz bandıralı Kavalla vapu
ru, Kuruçeşme önlerinde, Osman Şış
mana ait 220 tonluk bir kayığa ~arp
mış, batırmıştır. * Denizyollan umum müdürü İb
rahim Kemal, fabrika ve havuzlar L. 
daresile İstinye tamir atölyelerinin ıs. 
lahı etrafındaki tetkiklerini bitirmış· 
tir. Umum müdür bu hususta hazır. 
ladığı raporu Ankaraya götürecektir. 

dipten gelme ve şiddetli hissedilmiş.. Turing Klüp Kongresi 
tir. Buralarda bir hasar olmamıştır. tsviçrede toplanan beynelmilel Tu. 

---o ring Klüp kongresine bu sene aza 25 
Kastamonuda İlk TahsiJ devletten yalnız 9 tanesi iştirak et. 

mi~tir. Bunlardan iki devletin mü. 
Çağında 79.234 Çocuk Var messili son gerginlik üze!'ine heme.n 
Kastamonu, 18 (A. A.) - İlk tah- memıeke.tlerine dönmüşlerdir. 

sll çağındaki çocukların sayımı büttin Kongrede yabancı memleketlerde 
vılayt:tte sona ermiştir. Sayımda bulunan otomobillerin kalına mildde-
42 946. erkek 36.288 kız olmak üze- tının uzatılması kararlaştırılm1şttr. 
re 7'J 234 çocuk tesbit edilmiştir Bun Sen Alman.İsviçre gerğinliği kon. 
l~rdan 14.505 kız ve erkek çocuk o. gremn muayyen müddetten bir kaç 
kulıara devam etmekte ve 3.4337 si ı gün önce faaliyetini bitirmesine se. 
de ıJk ekulu bitirmiş vaziy:ettedir. bep olmuştur. 

S ·u A L C E V A ·· P 
\.~\. \ . .. . . 

S. - Hiç mektep g!Srmedlm, fakat 
husuıl tahallinı var, ortamektep dlplo
maıı alabilir miyim? 

C. - Maarife istldn lle müracaat e
der, evveıa ilkmektcbl bitirme imtiha
nına girer, buradan diploma alır, bir 
sene sonra da ortamektep bitirme im
tihanına talip olursunuz. İmtihanı ve
rebilirlieniz, diploma alırsınız, ayni şe
kilde lise diploması da almak mümkün
dür. 

• 
S. - Abult ve Astenl h:ı•t..lılcl:ı~ını 

hangi sınıf doktorlar tedavı ederler? 
C. - Sinir hekimleri tedavi ederler 

• 
8. - lstanbulda tiyatro mektebi var 

mıdır? 

C. - tstanbulda tiyatro mektebi yok
tur. Fakat şehir tiyatrosuna artist ye
tiştirmek üzere bu tiyatro dahilinde a
çılmış bir kurs vardır. Resmt mahiyeti 
haiz olmamakla beraber, buraya bede
ni kabiliyeti görülenler kabul edilirler 
Doğrudan doğruya Şehir tiyatrosu re
jİ!'örliii?üne miiTacaat etmPk 1~7.ımdır. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Tür.kiye 

Radyo!ID Ankara Radyosd 
Radyodifüzyon Postalatf 

T. A. P. 
Dalıa Uztt.nlutu 
11.T m. H80 ıtcs. 
1849 m. 182 Kes. 

Pazar, 19. 5. 1940 

12.30 Proıram ve memleket saat ayart• 
12.35 Ajana ve Meteoroloji haberleri, 12.sc t 

MUZIK: Çalanlar: Hakkı Derman, Hasıl' 
Gilr, Zühtü Bardakoilu, Hamdi Tokay. O- \ı 
kuyan: Mefharet Sainak. 13.15 MUZ11' 
Halk tilrkUleri ve lı:aşık havaları, 13.30 ""' "t 
14.30 MUZ!K KUçülı: orkestra. 

18.00 Proıram ve memleket saat ayarlı 
18.05 MÜZİK: Kai-ııık müzik (Pl.) ıs.s0 
MÜZİK: Radyo caz orkestrası (Şef: lbr'-
hlın Öz&iir) 19.25 Konu,ma, 19.45 M lıl 
leket ıaat ayarı, Ajans ve Meteoroloji h' t 
berleri, 20.00 MÜZİK: Seçilmiş ıarkılsl 
Okuyanlar: Safiye Tokay, Celil Tok:se 
Mefharet Sainak. 20.45 Konuııma (Tar! 
ten sayfalar) 21.00 MÜZiK: Kavalcı Dil' 
sun, 21.10 Müzik: Fasıl heyeti, 21.45 ?JU 
ZlK: İstanbul konservatuvarı profesör! 
rinden violonselliıt Muhittin Sadakm 
ıitali. 22.30 Memleket saat ayarı, AJs 
habe(leri, :ziraat, esham tahviUt, kimbfY 
Nukut bonası (fiyat). 22,45 Ajans ıs 

servisi, 23.00 Müzik: Cazband (Pl.). 23.2 
23.30 yarınki program ve kapanış. 

• 
Ecnebi Radyolarında Türkçe 

Neşriyat 
Tilrklye 

Şehir aaatlle TQIUmevç 
Nis 19.45 250 metre 
Roma 20.56 245.!I • 
Roma 20.56 31.15 • 
Londra. ı8.55 19.62 • 

31.32 
Arnavutluk 19.20 38.22 • 
Yugoslavya 20.30 49.18 • 
Tahran 12.15 31 • 

Milattan Evvelki lzmir 
Ait Bir Jimnaz 

İzmir, 18 (A.A.) - Fevzipaşa b 
varında bir bina inşası için temel 1t 
zılırken asan atikadan olduğu a11 

şılan bazı kemerler, mermer fili:tl 
ve blok taşlı topuzlar meydana çı 

mıştır. Müze müdürlüğü burada ql' 

şaatı menetmiştir. Tahminlere g.. q· 
bu yerde Milattan evvelki İzmire şı 
meşhur Jimnaz vardır. 928 da burs0 

yapılan bir bina inşaatında bir be) 
kel ve diğer bazı eserler bulunı:ıl 
tu. 

Altınyol adı verilen Mermer yolıJ 
henüz açılmamış olan 500 metrel 
kısmının da açılması ve seyyahlll 
otomobil ile Efes harabeleri içirı 
dolaşabilmeleri temin edilmiş olacB 
tır. Eski İzmir hafriyatının dev 
için ne kadar paraya ihtiyaç oldtl 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığırıd9 

İzmir Müzesi müdürlüğüne sorultıl 
tur. Yapılan tetkikat inşaatın ikf1l 
için daha 20 bin liraya ihtiyaç old 
ğunu göstermiştir. Keyfiyet Ku 
Başkanlığına bildirilecektir. 

T A K V 

19 MAYIS 1940 
P A Z A R 

5 inci ay Gün: 3ı 
Arabi: 1358 
RebiülAhir: 12 
Güneş: 4.39 - Öğle: 
ikindi: 16.7 - Akşam. 
Yatsı : 21.15 - İmsMc: 
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Tesiri 
an: Omer Rıza DOGRUL 

t olaııdanın hemen karni len, 

~ 
. Bclçikanın mühimce bir kıs
ısrı · llıa 1 a edilnıesi, ve Fransa top. 
e da sarkılması gibi bir neti. 
ı 11 

Ve hala devam eden Alman 
dı~'k bütün dünya tarafından a· 
·or. at ve uyanıklık ile takip o. 

ıa 1 
.... rı. arın bir maksadı, göz yıldı· 
"'an · in· evıyatı bozmak ve Alman 
ııı.~:~r mukavemetin üstünü 
tillt ~ır. Bu maksat tahakkuk 
tcı dırde, Alman taarruzuna 

ltalya ve Bulgaristani. ~--· ı 1 

ps vıç re deni 

istasyonlarında oün Geleni 

= 

~iman Vagonları ,Reşi+saffe+I 
i 

Bitaraf !arda 
T amBir Hazırlık 
Göze Çarpıyor 

e.cck mukavemetler kendili. 
erır E ki h ı·· · s zaman arp usu uı:.-
a "lıu'b ilka etmek" denilirdi 

111~11dırnı~k, ve dehşet salmak 
b-~~-~· Ib~i Haldun gibi şar. 

tı U) tik tarih felsefesi muhar-

İtalya Bir Mesele Çıkarmaktan Çekiniyor. i ATABJNEN 
Yugoslavyada FevkalCide 'fedbirler Arhyor:l 

Avustralya Kuvvetlerinin İkinci Grupu Portsaide 

Çıkarıldı, Romanya İşsiz Yabancıları Çıkarıyor 
Usuıu uzun uzadıya izah eder Türkiye Turing ve Otomobil Klü. kir sınıfından tanıdığım bir kaç dos. 

11
lllan1n maneviyatını bozmak, bü reisi Reşit Saffet Atabinen, dün tum, İtalyanın bittabi ahvalden isti

teıı:ı gözünü yıldırarak muka- sabah İsviçreden şehrimize dönmüş- fade etmek istediğini, fakat harbe 
hn alıkoymak için takip olu. tür. Reşit Saffet, İsviçreden 1stanbu. I girmiye henüz karar vermediğini; or. 
laatttı hareketi bütün incelikle. la gelinciye kadar geçtiği memleket-, duya hakim olan Duc de Piemont ile 

ır, lerde, İtalya, Yugoslavya ve Bulga- Marechal Graziani'nin Fransa ile 
~~lar hu usulü, eşsiz denecek ristanda gördükleri hakkında, dün harbe mütemayil bulunmadıklarını; 
~·tffakıyetıe tekamül ettirmiş- kendisile görüşen bir muharririmize 1 İtalyanların ekseriyetle Fransız düf
ll ile eşsiz sayılacak bir muvaf. şu beyanatta bulunmuştur: 1 manı olmadıklannı; Balkanlarda bir 
a~ tatbike girişmişlerdir. "- İsviçre halkı, büyük telaş i.1 karışık_lık çıkm.asınt isteme~.i~leri~i; 
~ ~r ki, müttefiklerin de ma- çindedir. Umumi seferberlik ilanı, Akdenızde seyrısefer serbestı~ı temın 
t ~r~ak için geniş bir mü- tehlikenin pek yakın olduğunu işaret ol~nmasın~~n. ba~ka gayelerı olma

s'll t gırıştı~leri göze çarpıyor. etmesi itibarile halk arasında tabii dıgını ve Turkıye ıle de mesele çıkar. 
ati ~~erek lngiltere, gerek Fran. bir heyecan uyandırmıştır. mak arzu etmediklerini söylüyorlar. 

\· once bu çeşit sademeleri ge. i . Almanyanın etrafında şim Yollarda sefer eden münakale va. 
'fi• ._e geçen harpte daha büyük d' svıkçred, un kalan yegane sıtalarının ekseriyeti benzin tankı o-

'<ll') ıye a ar mas to b'll 'd' 
"' ıı. •. Q karşılaşmış oldukları i- ı k tt · mo ı en ır. 

''<llll m~m .e e ır .. d' ~· Yolculara karşı memur]ar nezaket.. 
tllı arın bu maksada ermeleri . Isvı~reye gıAr lıgımn gün Courrend. lerini muhafaza etmektedirler. 
Ilı ~~· Bilakis müttefikler her lın, cıvarına ma bombaları düş-

rı. Ilı il ınümkünse hepsini yapa. müstü. Yugoslavyada : 
a aıı taa .. ·· • k ı· · t' ınl d 

5c t rruzunun onune ge. Seferberlik ema ı ın ıza a e. 
'.o ak'i: hu hayat memat kavga- vam ediyor. Trenlerin hareketi aske-
50, •ndan geleceklerdir. ri ihtiyacata göre tanzim edilmiştir. 
ıtt \>e kısa Harp! Beynelmilel trenlerden yalnız Simp-

"" .. lon İsviçreden geçiyor ve diğer tren. 
tı.ttefikJer uzun bir harbi goze ler lağvedilmiştir. 

tl alarak b . . . . Geçen Umumi Harpte de İsviçre-
a ·ı· u ışe gırışmış ve za. de bulunuyordum. Şarki İsviçrede 
s.S tı.k~den i.stifadeyi kararlaştır. halk Almanyaya karşı cephe alma

rıı. ~Ilı ~rı halde, Almanya harbi mıştı. Bu defa Alman ırkından olan 
e~ ı.ıı '~ Ve harpten azami sürat
b•' ltıak için çabalamakta, bu İs?içreliler de Almanlan katiyen is. 

t h temiyorlar. İsviçreliler, tankları de. 
ııı' ııı· a akkuk ettirmek için 
S 

.ı.anevi her vasıtadan istifade len, yeni mitralyözlerile müftehir-
-ııl' dirler. Fakat tayyare hücumlarına 

rlll- 'ly)~ g 
1
• k" b .. k.. Al karşı kafi derecede tedarikli olma. 

il r e ıyor ı, ugun u • dıklarını zannediyorlar. İsviçreliler, 
ıı. ı l'tııunun akamete uğratıl. 
" lı\an . ec:1•Y• • 500 bin kadar asker çıkarabilirlerse 

tir Yayı en ıstem ıgı vazı. de zabitlerin bu orduyu idare edecek 
t\ı~l'ecek, ona ister istemez u

ı 1'abul ettirecek ve uzun nisbette olmadığını söylüyorlar. Ma. 
amafih halk tek cephe olarak Alman

~ı...llYayı yıpratacaktır. 
• 'l;IJ .\.) ··ı ya tarafından gelecek tehlikeye karşı 
1~ man taarruzunun mn • durmağa hazırdır. Seferberlikle be. 
a k"lllukavemetini yıpratacağı- raber İsviçre borsaJan kapanmış ol. 
h11

1tacağını sanmak abestir. duğundan İngiliz ve Fransız paraları 
<ıh t~arruz ıniittciikJerin va. birdenbire yüzde yirmi derecesinde 
~ğ a 'Yi kavrayarak harbe la. düşmüştür. Türk lirasını borsa hari· 
e h hızı vermelerine sebep o- cinde bir buçuk İsviçre frangına de. 
lııij~~~ hu sayede ~eni ve. da. ğiştirmek müşküldür. Hayat on gün 
fikler ~afh~la.ra g_ırecekt.ır. zarfında yüzde on pahalılaşmıştır. İt-

! ı l'ııek ' .. ışlerı en hyakatlı el- halat emtiası bu gidişle çok yükse. 
r e lı ~uzumunu henüz kavra- 1 ektir. 
1' ~ u ıcab .. h k t b ec , <lıt a gore are e e aş. Posta ve telgraf muhaberatı san. 
ıs . . 
ıs' lng'J süre tabidir, ve gC<'.ikiyor. 

~.. 1 terede başlayan bu Bazı mahafilde, Isviçre için harp 
i llnsada d k d · · .. t 

isi ~ haşına 1~ . ~n 11
1.nı ~o~ e~- tehlikesi olmadığı ve . Almanyanın , 

ıs: tııl)ıj . • en ı;ta a 1 şa sıye · .Almanlarla dolu olan Isviçreyi tah-
ııı. Ştır k k' ~· k ı· "'iİ ica · . , . rip etme ten çe ınecegı, anca ga ıp 
tıkla pları ıyı kavramı~. kım gelirse, !sviçrenin bu kısmını h~rpsiz 

1 \ela ~ a~laşı.lan bu şahsıve~- ilhak edeceği, galip gelmezse, Isviç. 
lıra \·a a~?·etı .ısla~ et~e~~r.ı, renin, Almanya zimamdarları ıçın 
"er zı~etc ıstedıklen ıstı. eaane melce olacağı söylenmektedir. 

llıeJerı bekleniyor. y 

erika Süratle 

~ '-tırlık Yapıyor 
ıl• €1.orı 

rı:,.e ' 18 (A.A.} - Harbiye 
~lt Nezaretleri mümessille. 

i ~ti~te etmek üzere tayyare 
ot! <lir k ~.unlara mümasil rnües.. 

ıı d. e torlerinden 40 kişi1 Va. 

ltalyada: 

Jtalyada askeri tedarikat görünmü 
yor. Ancak bir çok istasyonlarda kül. 
liyetli kapalı Alman vagonları göze 
çarpmaktadır. Tersanelerde de bü 
yük faaliyet var. İtalyanın mütefek. 

Yugoslavyada heyecan İsviçrecte. ı 
kine yakındır. 

Yol inşaatında çok faaliyet görü
nüyor. Gerek Hırvatistanda, gerek 
Bulgaristana doğru giden yollarda 
binlerce amele çalışmaktadır. 

Bugünlerde Yugoslavya hükume. 
tinin Sovye+lerle münasebatını sık

laştırması, bu memleketin tamamiye
tinin Sovyetler tarafından temin o 
lunduğuna dair mühim bir emare o. 
larak telakki ediliyor. 
Almanyanın Slovenie üzerinden 

Fiume'ye doğru inmesinden ve İtal. 
yanın Dalmaçya sahilinden bazı nok. 
talan işgalinden korkuluyorsa da her 
halde Yugoslavların memleketlerin; 
çok muannidane müdafaa ede<:ekleri 
aşikardır. 

Şimal ve garp hudutlannda çok 
müteyakkız bulunuyorlar. Tekziple. 
re rağmen İtalya hududunda iki İta] 
yan tayyaresi düşürdüklerini ısrarl<' 
iddia ediyorlar. 

Bulgarista11da : 

Norveç Muharebesi 
---0--

ALMANLAR 
Narvik'in 
Etrafında 

Geriliyorlar 
Londra, 18 (A.A.) - İngliz mah. 

fillerine gelen malumata göre. müt. 
tefiklerin N arvikin Şimal ve Cenu. 
bunda yaptıkları mütemadi tazyik 
neticesinde bu mmtakayı işgal eden 
Almanlar şimdi İsveç istikametinde 
Şarka doğru çekilmektedirler. 

Narvik cephesindeki Havas Muha. 
biri bildiriyor: 

Bulgaris.tanın bir çok istasyonla. Almanlar Trondheim 'den deniz yo. 
rında göze çarpar derecede külliyetli lu ile gelerek Narvikteki kıtalarını 
Alman vagonları sıra bekliyor. takviyeye teşebbüs etmişlerdi~. Fa· 

Karadenizde kalmış olan dokuz AL kat geri püskürtülmüşlerdir. Alman 
man gemisinin cenubi Rusyadan Bur takviye kıtalarım getiren nakliye ge. 
gaz ve Varna limanlarına harıl harıl mil<?ıi batırılmış veyahut esir edil. 
mal taşıdıkları; hatta bu gemilerin miştir. Narvikin cenubunda Mos mm 
kendilerini müdafaa için küçük top · takasında müttefikler, düşmamn iler 
larl.a mücehhez olduklarını; Bulga. lemesine muvaffakıyetle mani ol 
ristana her posta ile müteaddit Al. maktadır. 
man tacirlerinin ve delegelerinin gel D . N. B. bildiriyor: 
diğini, külliyetli harp malzemesi gir- Alman donanması Başkumandanı. 
diğini ve buna mukabil memleketi sı. Büyük Amiral Raeder. yanında do. 
kacak derecede de mahsulün Alman nanma genel kurmay başkanı Amı
yaya gönderildiğini söylüyorlar. ral Schniexvind olduğu halde Norve · 

Bulgar resmi memurları yolculara çi ziyaret etmiş ve 15 mayısta 17 ma. 
karşı bfraz dürüşt muameleye başla. yısa kadar Norveçte kalmıştır. 
n:ıı~lars~. d~ ekseriyetle .:Sulgar ahali . , Büyük Amiral. Norveçin sahilleri. 
sının Turklere karşı duşmanlık his ni ve dahilini müdafaa eden istihkam 
setmediklerini tesadüf ettiğim birkaç 1 lan ve ayni zamanda Trondheim in 
Bulgardan işittim." 1 şaatını gezmiştir. 

Fransızca Le Temps gazetesinın 15 
.Mayıs tarihli nüshasında Dalma\ya 
nın merkezi olan Spilt'de çıkan "La 
vois du Littoral" isimli gazetenin Yu. 
gosmvysnın toprak tamamiyetine ıiıi.i 
teveccih harici tehditlere dair yaz
dığı hır yazıyı sütunlarına geçirmiş. 
tir Bu yazıda ezcümle deniliyo1· kı: 

"Avrupada müthiş hadiselerin vu. 
ku bulduğu, milletlerin harbin dehşe
tme maruz kaldığı bu sır.ıda, Dal. 
m.ı..;yalılar, bir ve beraber olarak va. 
tanlnrmı ve ana topraklarını yüksek 
\Te milli bir şuurla müdafaaya hazrr
d!r!aı. 

Bütün siyasi, mesleki v~ içtimai 
ayrıi1klar şimdi tamamen ortadan 
kaıkmıştır. 

Artık aramızda hiç bir his ve men. 
fa::ıt aynLğı yoktur. Gözlerimizin o. 
nüııde sadece mühim şeyler bulunu
yor: Devlet, istiklal ve hürriyet.. 

Bütüıı milletlerin tedabir aldıkla. 
rı bu sırada, Yugoslavya da tedbir. 
1i bulunmaya mecburdur. Zvetkoviç 
ve Maçek gibi salahiyet sahibi şahı~
lcı!'m c.ğızlarından bitaraflığını, kom. 
şu~c.rı ve bütün milletlerle ciddi su. 
ret.te dostane münasebetler tesisini 
a ~zu ~ttiğini ve hiç bir metalibatta 
bulunmadığını bildirmi~ olan Yugos
la" ya, ayni zamanda' topraklarının her 
k::ırı§ım tıpkı milli birlik ve hürriyet 
iç~n Avusturya Tirans meclislerinde 
ç~irüyen, idam sehpalarmd.:ı can ve. 
r.m, muharebe meydanlarını kanı i. 
le wlayan ecdadımız gibi fevkelbeşe:r 
bir kahramanlıkla müdafaa edecek
fü Yugoslavya sahil halkı, etrafı_ 

m ·zda vukua gelen hadiselerin bize 
verdiği şuura maliktir. 

Bu 5trada en mühim şey, siyasi ay. 
rıl klan .. bakmadan, köylü ve ışçi, bü
tün Daimaçya vatandaşlannın dev. 
let ve krala karşı tam bir şuurla 
bağlı olmalarıdır. 

Veıtan, icap ettirdiği zamun, bunu 
gosteımeğe mükemmelen hazırdır. 

br" 
Avusturalya kuım1>tlP1·i 

, geliy01 
Portsaid, 18 (A. A .)' - Geçen gec~ 

sııbana kadar, Avustralya seferi kuv 
v:muin ıkinci kontenjanının karaya 
ç kımiınasma devam edilmiştir Bu 
as11:eıler gönüllülerden mürekkeptir 
vt: hepsinin en kuvvetli arzusu, müm 
kiın oldt!ğu kadar çabuk Almanlarla 
ç:ıı·pıt.rrı::ı ktır. 

Roma11yadan çıkarılacak 
· yabancılar 

füikrcş, 18 tA. A.) - Dahilive 
Neu .. ıeti Romanya'ya 1-9.39 hrihln. 
derı &onra gelmiş olup memleket da. 
lıilinde çalışmak hakkına sahip bu
lıınma) an yabancıların. 30 Mayıs 
1940 dan evvel Romanyayı terket-

sÔ aveı edilmiştir. 
j elt • 

e ı s ' Amerikanın Garbına 
ıı' tiğ?Y~hat projesinden sarfı

lırt~~ı. :matbuata bildirmiştir. 
ıı.ı l'tttt ısı , tayyare inşaatının 
eı lqtla ıl~a~ı meselesini de, nıü 

• ftalyamn sesi yumuşamakta devam ediyor. A. 
merika Cümhurreisinin Mussoli11iye gönderdi· 
ği son mesajdan ve Papanın aldığı çetill vazi
yetten sonra, İtalyada sulh lehine bir temayül 
başlamıştır. İtalyan vapurları her tarafta yol
larına devam için emir almışlardır. İtalyan te. 
baalarının bulundukları yerlerde kalmaları bil
dirilmiştir. Bütün bu hareketler, italya1un he. 
nüz harbe girmek arifesinde bulunmadığına de· 
Uldir. 

tertibat almıştır. Ayni zamanaa 1·arabtus hud~ı 
du boyu11ca 11-fajino hattma benzer gayet müs
tahkem bir müdafaa hattı yapmıştır. 

P :,.tilt gorüştüğünü ve hi.iku. 
ıı 0 ı~lıt harpte kazanılmış olup 
ıı lltı ;n tecrit edilmiş bir hal
li~ ~ \.e 5 eski muhribin tamiri. 
9~ l'E! r;di~ini söylemiştir. 
ı.ı lııtı brıkalarrnrn çoğaltılma
d9a h~lt olan 200 milyon dolar 
ı11~ tQ11 ında da, bu tahsisatın 

• ltsi~on dolarının derhal ve 
ıd ~lılttın fevkalade lüzum 

anılacağını ilave etmiş. 
leı-

"" • Papanın ıazPfosi, İtıslyan hükumetini rahatsız ediyor . 

• 
Almanyada son hafta i~·inde halka \'erilen şeker miktarı 
;yüzde 20, patates Yüzde 10, peynir yüzde 25 eksiıtil 
miştir. 

* Holalldamn işgali üzerine /ngilterede halka ve-
1·ile1ı şeker ve yağ miktarı yarı yarıya indiril
miştir, 

~ 
AJmanyanın Roma Sefiri Makenzen, Führerin emrıle 
şu tebligatta bulunmuştur: 

meıt mecburiyetinde bulunduklarını 
tebli~ etmektedir. Bu karara ittiba et 
miyen yabancılar, temerküz kampla
rına sevkedileceklerdir. 

• Bernde Federal konsey, müstacel 
ahvc,.Jde, vücudu arzu edilmiyen ec. 
neliler hakkında, hudut harici edıl
me kararı vermeye adli nıakaına: ıle 
zabıtayı salahiyettar kılmıştır. 

Rooseveltin 11-1 WJSoliııi ye 
mesajı 

"Havas ajansından': Yan resmi t. 
talyan mahafili Roosevelt'in Mu~so
lıni'ye göndermiş olduğu mesajın 
büyük bir alaka ile karşılanmış ve ih 
tim;;mia tetkik edilmiş olduğunu be
~·an etmektedirler. 

Bu mahafil, mesajın metninin r.e 
olduğunu beyan etmekten imtina e. 
diyorlar. 

• 
Belçıka kralı Leopold"un çocuklan 

Napoliye, Prens ve Prenses de Pıe .. 
mo:ıt'un nezdine gelmişlerdir. 

• 
Nevyorktan İtalyaya dönmekte o-

lan İtalyan Rex transatlantiğin.? dun 
Ct:belitarıktan kontrola tabi tutul. 
maks:ı.zın durmadan gecmesine müs; 
ade eailmiştir. 

• 
Şimali, merkezi ve cenubu şarJrt 

A vrupasxndan birçok şimali Amerika 
lı!ar Cenovaya gelmişler, ekserisi bu 
glin oğleden sonra hareket eden Wa. 
shington transatlantiği ile Amerika
ya yola çıkmışlardır. 

Bu Ne Tatll Himaye ! 
Yazan: B. FELEK 

Almanya, kom~usu olduğu kii. 
çük memleketleri himayesi al· 

tına almayı bir civdan vazifesi bili. 
yor. 

Ortada hiçbir alamet yok iken, gü. 
nün birinde: 

- Komşu! Seni şu deniz a~1r1 

memleket işgal edecek! Ben seni hi 
maycm altına alacağını! diye sesleni. 
yor. 

Küçük komşu tcliı;;ı1anı;rnr: 

- Aman dostum! Katiyen benim 
kimse ile münasebetim yok! Bana 
karşı kimsenin tccaviiz niyeti beslr
diğini sanmıyoı·um! diye cevap , ·eri 
yorsa da merhametli Almanya: 

- Yooo! Olamaz. Ben, seni Fran. 
sız ve İngi1izlerin ıalinı ordularına 
bırakamaın. Yiireğiın hun olur. Ya · 
zık değil mi, senin malına, canına• 
gencine, ihtiyarına~ Diyor ve giiıı 

doğmadan bir seher \·akti motörHi 
kıtalar hududu geçip o memleketi hi 
mayesi altına alıyor. Bu himaye;\'<' 
karşı koymak isti;venler askersr 
harpte, sivilse, sehpada can veriyor. 

Danimarka bö~·le olmadı mı? 
Norveç böy]e olmadı mı? 
Holanda böyle olmadı mı? 
Ve Belçika böyle olmu~·or mu? 
Acaba isviçre. '.\Iacaristan, Yugo-.. 

lavya ve Romanya böyle olnuyacak 
mı? 

Son zamanlarııa Almanyanın 111 

tufkar himayesine mazhar olan bahti. 
yar Holandada dört gün zarfında ıoo 
bin kişi öldüğünü, Almanlar dahi i. 
tiraf ediyorlar. 

llet~e~a_nında, tayyarelere 
ı da 1 ıçın yeni tasfiyehant>

vatdır. 

~~u'--o,--
" ~tde Yeni Tayinler 

Bu S'&zctenin Almanya aleyhindeki neşriyatı Mussoli. 
nivi kızdırıvor. Bu sebeple Mussolini, Papaya bir mu· 
rahhas göndererek gazetenin bu neŞriyatını kesmesini 
istemiştir. Papa da, Mussolininin murahhasına, Papahk 
gazetesinin satışını men için hükümet~e alman tedbir. 
terden dolayı şikayet etmiştir. 

·'Yakında Şimali Fransayı işgal edeceğiz. Holanda ve 
Belçika sahillerinden İngiltereyi tehdit edeceğiz. Mütte
fikler bütün donanmalarını Manş ve Şimal denizlerine 
çekmiye mecbur olaeaklardıl'.0 vakit sizin de harbe gir. 
meniz zamanı gelecektir. Führer sizden kati cevap is
tiyor." 

Bu ne canbaha himaye bö:de! 
EvJere şenlik! Alman radyosu hnı' 

/harıl Holandahlara ve Belçlkahlarıı · 
: - Biz memleketinize dost olara1 
airiyoruz 

tt
1 

~ (A.A.) - (Tass): Yük-
f'lıtı eclisinin riyaset divanı 
ti11e Yerine demir sanayii 
o si! 'l'evossian'ı tayin et.. 
~t it l'llto da Tevossian'ın ye. 

0ntiserliğine tayin edil. 

• 
.,.. 

Şimali Afrikada gerek Fransa ve lngiltere ve 
gerek ltalya sıkı tedbirler almakta devam edi
yorlar. Fransa Tunustarı Tarablusa lıücum için 

Verilen malumata göre, Mu"isolini ı,renerallerini topla 
yarak müzakereler yapmış, fakat kati bir cevap verme. 
miştir. 

Diye bağırıp duruyor. Dost olarıık 
girmesi yüz bin cana mal olunıa, diiı:.. 
man olarak girse ne olacaktı acaba'! 

Halaskarlar hep böyle midir? 
Beslediği kuzuyu kebap eder. kw 

tardığı kızı nikah erler. Hinıa,·p ,.1 

tiği ülkeyi harap eder. 
Ne tatlı §eydir bu! 
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Emekli Yedek Subaylarla 
Askeri Memurları Davet 
Beyoğ'u Yeril A11kerlik Şubeslnden: 
1 - 1 Haı.ıran 940 gunü yedek subay 

ve askeri memurlarının senelik yoklama
ları başlıyacaktır ve bir ay devam ede
cektir. 

2 - 22 Haziran 940 gününden 30 uncu 
güni.ıne kadar her hangi bir suretle gü
nünde yoklamaya gelmiyenlere tahsis e
dilmiştir. 

3 - Yoklamaya gelirken iki vesika fo
tografı ile nı.i.fus hüviyet cüzdanlarını, as
ke~i hizmet vesikalarını, umumi ahvali 
sıhhiye raporlarını, doktor, veteriner, ec
zacı ve dişçıler diploma ve ihtisas vesika
larını getireceklerdir. 

4 - Yoklama :::ırasında istenilen malü
maLı şifahen veya mektupla bildirmemiş 
ve şubeye gelerek kayıtlarını yaptırmamış 
olan yedek subaylar (50) lira para ceza
Eına çarptırılacaktır. 

5 - Ta§rada bulunanlar, bulundukları 
mahallin askerlik şubelerine bir dilekçe 
lle müracaat edecekler veyahut taahhüUü 
mektupla şubedeki de!ter sıra numarası 

!le ter'cümei hal ve askeri vesika sureti 
gönderecektir. 

Bundan ba~ka: 

A - Halen gördüğü 
ve ikametgah adresi, 

B - Tahsil derecesi. 

iş ve memuriyet 

• 
C - .Mühendis ve kimyagerıerın nangi 

şubede ihtisasları bulundugu (su yolu, 
elektrik, sanııyi vesaire) vesika suretleri, 

D - Doktorların dııhili, haricl, kulak 

ve.saire ihtisaslarının vesika sureUeri. 
E - Yabancı dillerden hangisini ne 

dereceye kadar bildiği (tercüme ve tekel
lüm). 

F - Askerlikte gördüğü kurslar. 
G - Malül olanların rnalüliyet vesika

ları. 

H - Dosya veya kayıt numaralarne 
şubede kayıtlı bulundukları defter sıra 

numaralarını bildireceklerdir. 
6 - Yedek subay yoklama günleri a

şağıda yazıldıgı veçhilc sını! ve rütbe sı
rası takip edecektir. 

1 - 1 Haziran 940 günü: General, Kur
ınay, piyade albaylar. 

2 - 3 Haziran 940 günü: P. Yarbay, 
binbaşı, yüzbaşılar. 

3 - 4 - 5 - 6 - 7 Haziran 940 günü: 
P. Asteğmen, teğmen, asteğmenler. 

4 - 10 Ha iran 940 günü: Süvari bü
)'iik ve küçük rütbeli subaylar. 

5 - 11 Haziran 940 günü: Topçu bü
yük ve kOçük rütbeli subaylar. 

6 - 12 Haziran 940 günli: Nakliye su
bayları. 

7 - 13 Haziran 940 günü: İstihk~m su
bayları. 

8 - 14 Haz.iran 940 günü: Muhabere 
subayları. 

9 - 15 Haziran 940 günü: Veteriner: 
le•·azım, harp sanayii, deniz subayları. 

10 - 17 Haziran 940 günü: Eczacı, kim
yager subaylar. 

11 - 18 Haziran 940 gilnil: Diş hekimi, 
esnaf, mızıka, imamlar. 

12 - 19 Haziran 940 gilnil: Hesap me
mur ve muamele memurları. 

13 - 20 Haziran 940 günü: Demiryol, 
jandarma, oto, tayyare subayları. 

14 - 21 Haziran 940 günü: Tabipler, 
harita, ölçme, ışıldak subayları. 

15 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 • 29 
Haziran 940 günü: Her h;:ıngi bir sebeple 
yoklamaya gelmiyen subaylar. ,_ 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
Beşiktaş askerlik şubesinde kayıtlı, he

nüz yaş haddine uğramamış olan emekli 
ve yedek (eski tabirle Birinci ve İkinci 
sınıf ihtiyat zabitan ile memurini askeri
ye) subaylarile askeri memurların sene
lik yoklamalarına 1 Haziran 940 günün
den itibaren başlanııcak ve 30 Haziran 
940 akşamı nihayet bulacaktır. Bu yok
lamaya İstanbulda bulunanlar sınıf ve 
rütbesi her ne olursa olsun, haftanın pıı
z.artesi, cuma günleri saat 9 dan 17 ye ka
dar, diğer, yanJ salı, çarşamba ve perşem
be günleri öğleden sonra saat 13 ten 17 
ye kadıır aşağıda yazılı vesikalarla bir
likte bi7.zat miiracaat edeceklerdir. 

1 - Emekli subay ve memurlar. 
a) Nüfus hllviyet cüzdanı, 
b) Maaş re~mı senedi (Beraat), 
c) Varsa askerlik vesikası, 
d) Her hangi bir fen şubesinde ihtısas 

yapmış ise, diploması, 
e) İki adet 4,5 X 6 ebadında vesikalık 

fotograf. 
il - Yedek subıy ve askeri memurlar: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı, 

b) Askerlik vesikası (Terhis tezkeresi, 
yedek subay diploması), 

c) Her hangi bir !en şubesinde ihtisas 
yapmış ise, diploması, 

d) İki adet vesikalık 4,5 X 6 ebadında 
fotograf. 

Halen İstanbu1dan hariç mahallerde 
bulunan emekli ve yedek subaylarla as
keri memurlar yukarıda yazılı vesikala
rın birer suretini bulundukları yerin as
kerlik şubesine müracaat edeek pul ilsak 
etmeksizin tasdik ettirip, tanhhütlil bir 
mektupla şubemize göndermeğe mecbur
durlar. Mektuplarında, bulundukları ma
hallin açık adresini yazmakla mükelle.f-
tirler. ' 

Senelik ihtiyat yoklamasınn iştirak et
miyen veya taşrada olanlnr yukarıda ya
zılı vesika suretlerile bulundukları yer
leri bildirmiyenler 1076 sayılı kanunun 
10 cu maddesine tevfikan elli lira para 
cezasını ödemeğe mahkum edilecekleri i-
15.n olunur. , ______ , 
TAKSİM 

SİNEMASI 
Tenzilatlı yaz fiatlarına başladı. 
Dühuliye 20 ve 15 Krş. Lüks 30 
Krş. Localar 100 - 150 Krş. 

Ayni zamanda büyük program
lar, bugün yeni programdaki iki 

film birden: Şarkın ses kralı 
ABDÜLVEHAB'rn ölmez filmi. 

YAŞASIN 
AŞK 

LEYLA MURAD'ın iştirakile ay 
rıca ikinci film olarak BUK 
JONES tarafından 

KIZIL ATLI HAYDUTLAR 
Miithiş heyec:;mlı film. 

Matineler saat 11 de başlar. 

LALE 'nin emsalsiz Programlan 
devam ediyor. 

Görülmemiş 2 büyük film birden 

1 • ÜNiVERSiTELİLER YURDU 
Gençliğin neş'e ve Zevkinden: Aşk ve heyecanından işlenen bilyilk Fransız tilmi 

2 • CANİLER DOKTORU 
Amerika !ilimlerinin büyük artistlerinden 

EDVARD ROBİNSON - HUMPHREY BOGGART'ın 
yarattığı esrar dolu Fransız !ilmi. 

3 - Harbi yakından gösteren en son gelen iki büyük Jurnal birden: (PARA· 
.. UNT JURNAL - Fransızca) ve (BİR İTISH NYUZ - Türkçe). Bugün saat 11 

de teıuillitlı matine 

,--------~~------------~, 
,Bu Hafta S O M E R Sinemasında 

MARTHA EGGERTHIN 
Şayanı hayret musiki muvaUakıyeti, SCHUBERT'in Hatırasına dikilen 

abidesi 
zafer 

Bitmem is Senfoni 
Ölmez Musiki harikası, bütün sanayii nefise Amatörlerinin takdir alkışlarını 
toplamaktadır. İlaveten: EKLER JURNAL en son harp haberleri. Bugün saat 

11 de tenzilatlı matine. 

~ ............................ I .......... , ,_ BUGÜN ip EK Sinemasında 
2 B!lylik Film birden 

1 ·AS 1 KAHRAMAN 
Fransızca sözlü Aşk - Kahramanlık ve muazzam heyecanlı Filmi. 

Baş Rollerde: WARNER BAKSTER-FREDDİE 
BARTHOLOMEW -ARLEEN WHELAN 

2 • LOREL HARDİ HARBE GiDİYOR 
Türkçe sözlu. İla\ eten: FOKS JURNAL r.iünya haberleri. Bugün saat 11 de 

1' A .N 19 - 5- 940 

TOTALİTER 

Harbin 
Hususiyetleri 

(Bası 1 incide) 
"Mutlak harp" isimli bir eser neşre-

Meuse'ün GarbindeA~ıla 
Cep Genişlemektedir 

derek Alman ordusuna totaliter harp 
si3teın"ru öğretmiştir. 914-18 harbin
de Alman Erkanıharbiyesi bu meto
du tçıtbik etmiş ve harbin ilk sene
lcri!ıtle:, bugün olduğu gibi, büyük za. 
fcrkr eldı:: etmeye muvaffak olmuş. 
tur. 

Fakat 918 de Alman o!'dusunun 
mağıüı:ı olmasının sebeplerınden biri 
de budur. Çünkü ilk senelerde Almrın 
crdusu bütün kuvvetini sarfederek 
yıpro.ıımış ve yorulup müdafaaya geç 
nıeye mecbur olmuştur. 

• 
l\foşhur !ngiliz askeri mütehassısı 

Lidc!J Hart totaliter harpten bahse. 
derken şu mütaleayı yürütüyor: 

"Totaliter harpte müdafaada kalmak 
taarruza geçmekten daha iyidir. İleriyi 
gören iyi bir kumandanın yapacağı iş, te
da!üide kalmak ve düşmanın taarruzunu 
beklemektir. Taarruz eden ordu, miltema
dl ve mütevali hücumlarla ciddi surette 
zayiata uğrıyarak yıpranır ve nihayet mu
kabil bir taarruza tahammül edemiyecek 
bir hale gelir. 

"Taarruza geçen ordu evveıa, motörize 
kuvvetlerini ileri sürer. Fakat motörize 
kıtalar ordu umumi heyetinin kiiçilk bir 
kısmını teşkil eder. Motörize kuvvetlerini 
hücumlarda zaafa uğratan mütearrız or
du, en büyük silarunı kaybetmiş olur. 

"Ayni zamanda motörize kuvvetler mü
temadiyen arkadan yetiştirilecek benzinle 
beslenmeğe mecburdur. Mütearrız ordu 
üslerinden uzaklaştıkça, benzin yetiştir~ 

mek gUçleşir ve motörize kuvvetler ehem
miyetlerini kay}>ederler. Hava hilcumları 
ile yolları, köprüleri, depoları bombardı
man ederek tahrip etmek imkanları mev
cut olduğu için, üslerinden uzaklaşan bii
yiik bir ordunun bütün levazımını vaktin
de yetiştirmek hayli güçtür. 

"Onun için, ilk günlerde etrafa korku 
ve endişe saçan motörize kuvvetl::?rin i
lerlemesi, sonunda mütearrız ordu için 
umumi bir tehlike, hattA bir facia hazır-
lar.,, 

• 
Binaenaleyh, bugün garp cephesin. 

de cereyan eden büyük harbi bu as
kerlerin gözü ve 1914-18 harbinin tec 
dibelerile tetkik ettiğimiz zaman va
racağımız netice şudur: 

Harbin henüz başlangıcmda bulu
nuy:>~-uz. Bclçikanın tamamen istila
sı, ve Sedan, Namur boyunda Al
manların ilerilemesi harbin akıbeti
ni tayme kafi değildir. 914 harbinde 
de Almanlar ilk zamanfarda Belçika
yı ve Şımali Fransayı i~gal etmiş, 
şarkta Rus ordularım. hezimete uğ
rstarak Polonyayı zaptetmiş, Türki
ye de dahil olduğu halde bütün J3al. 
kanlara hükmetmiş olduğu halde har 
bi kazanamamışlardı. Bugü:>ı de garp 
cephesinde ilk harbi kazanmaları, 
kat'i zaferi elde etmeleri demek efe. 
ğildir. Bilakis Almanların motörize 
kuvvetlerini yıpratmaları, üslerinden 
uzaklaşmaları belki de Alman ordusu 
için bir zaaf sebebi olacaktır. · 

• 
Şunu da unutmıyalım ki şimdi-

ye kadar müttefiklerin aslie. 
ri ve iktısadi kaynaklarından hiç bi
ri hasara uğramamıştır. İngıliz ve 
Fransız orduları, donanmaları ve ha
va kuvvetleri henüz hiç bir zarar gör. 
mediği gibi, İmparatorlukları ile o
lan münasebetleri de hale1.:iar olma
mıştır.Binaenaleyh müttefikle~ henüz 
bü.tun kuvvetleriyle ayakta durmnk. 
tadır. 

Halbuki Almanlar bugünkü harp 
malzemesi sarfiyatını bir daha yerine 
getiremiyecek vaziyettedirler. Hava 
ve motörize kuvvetlerinin sarfetmek:. 
ıe oldugu benzini bir daha kolaylıkla 
t~min edemezler.Almanya bu şekilde 
ki totaliter harbe uzun müddet daya. 
namaz. 

Onun için Almanya bu harbi sürat
le bıtirmeye mecburdur ve Almanya
nın bugün en büyük zaafı burada
dır. Halbuki müttefiklerin heni.iz bü
tün kaynakları ellerindedir, ve fazla 
olarak Amerika günden güne yardı
mmı genişletmektedir. 

Hüküm vermekte acele etmiyeJim, 
hadiselerin inkişafını bekliyelim. 

(Başı 1 inclde) 
da ancak az ehemmiyette terakki 
kaydetmişlerdir. Bu az ehemmiyetli 
terakkılerin en büyüğü, Vervıns ve 
Hirson mıntakalarında vukua gel
miştir. 

Alman motörlii kıtaları da cephe
lerde şiddetli ve mütemadi hücum
larda bulunmaktadır. Esasen Alman 
ilerleyişinde tanklarla motörize kıta· 
lar amil olmaktadır. 

Ezcümle, evvelki gün altı motosik. 
letçiden mürekkep bir müfreze, Lao
nun hemen şimalindeki mıntakaya 
kadar gelmıye muvaffak olmuşlardır . 
rakat tabiatile bunlar, çarçabuk mat 
edilmişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri tarafından 
bazı paraşütçülerin atılmış olması da 
muhtemeldir. Fakat bu paraşütçüler, 
derhal ziyan vermiyecek hale geti· 
rilmiştir. Bunlar, katiyen hiçbir ha. 
rekct yapamamışlardır. 

Hava mulıarebeleri 
Hava faaliyeti hakkında verilen 

malumata göre de, sekiz tayyareden 
pıürekkep iki filotilla, biribirini mü
teakıp, bugün öğleden sonra Paris 
mıntakasına kadar gelmiye teşebbüs 
etmişlerdir. Bu bombardıman tayya
relerinden üçü hava dafi topları ve 
bir tanesi de avcı tayyareleri tarafın
dan düşürülmüş, diğerleri de bunu 
müteakıp geri dönmüştür. 

Diğer taraftan 9 İngiliz avcı tay. 
yaresi, dün Fransada (10) Jungers 
tayyaresini düşürmüştür. 

İngiliz Hariciye Nezaretinin neŞ
rettiği bir tebliğde, Almanların şim
diye kadar istila ettikleri her mem. 
Jekette olduğu gibi, Belçika ve Fran. 
sada da açık şehirleri bombardıman 
ettiğini, fakat gayri askeri hedefleri 
bombardıman etmenin İngiliz hüku
metinin siyaseti ile gayri kabili te
lif olduğu bildirilmektedir. 

Fransız Amirallik dairesi, Dun
kerque limanında tayyareler tarafın 
dan bir torpiôo muhribinin batırıl
dığı, Dunkerque önünde bir kruva. 
zör ile bir ticaret gemisinin vahim 
surette hasara uğratıldığı, iki Fran_ 
sız torpido muhribinin de hasara uğ
radığı ve bir nakliye gemisinin ka
raya oturacak kadar şiddetli hasara 
maruz kaldığı hakkında 17 Mayıs ta_ 
rihJi Alman tebliğinde yazılı haber
leri kati surette yalanlamaktadır. 

Reynaud'nun Fransu· 
milletine hitabesi 

Fransız Başvekili P. Reynaud, bu 
akşam saat 9.30 da Fransız radyola. 
rile neşredilen mühim bir nutuk söy 
!emiştir. Başvekil ezcümle demiştir 
ki: 

"Evvelki gün, sizlere, diişma. 
nın Meuse'un garbında geniş bir 
poş yapmıya muvaffak olduğunu 

söylemiştim. Bu poş, o zamandan. 
beri garbe doğru genişledi. Vaziyet 
vahimdir. Fakat hiç te ümitsiz de· 
ğildir . 

Fransız milleti, nasıl bir millet 
olduğunu işte buna benzeyen şart. 
lar içinde göstermiştir. 

Orduda olsun, dahilde olsun, her 
Fransız, bu akşam benimle bera. 
her, galip gelmek için and içmeli· 
dir." 

• 
Belçika Başvekili namına Dahiliye 

Nazırı radyo ile Belçika milletine hi
taben vaki beyanatında, hüıtumetin 
payitahttan ayrılmasının sebeplerini 
izah etmiş ve memleketin karış karış 
müdafaa edildiğini, fakat bugün 
1914 - 18 harbinin bazı safhalarını 
hatırlatan bir vaziyet bulunduğıınu 
söylemiş ve geçen defa olduğu gibi. 
mutlaka zaferin kazanılıp Belçikanın 
istiklaline kavuşacağını bildirmiş ve 
sözlerini şu cümle ile bitirmiştir: 
"- Parolamız, şiddetli bir enerji 

ile mukavemet etmektir." 
Belçika ordusunun maneviyatı yük 

sekt;r. Halkın vatanperverlik hissiya
tı yerindedir. Sükunetini muhafaza 
ederek iş başında bulunan Belçika 
kralı henüz müdafaada bulLtnan Bel. 
çika kalelerindeki kumandan, subay 
ve erJere hitap eden bir mesajında: 

~ ................................. , 
Bugü_n SARAY Sinemasında 

2 güzel filmden mürekkep Zengin bir Programı alkışlıyaca'ksınız. 

32 iNCİ 
AVCI ALAYI 

Halihazır Harp Vakayiinl andıran 

emsalsiz bir Film ~000 Asker denizde 
1 dramda 1001 vakayi 

Seanslar: 11 - 2.30 - 6.20 ve 10 da 1 

Görünmeyen 
ADAM ARAMIZDA 
Mevsimin en şen komedisi CONS· 
TANCE BENETT ve GARY GRANT 

tarafından Fransızca sözlü 

Seanslar: 12.30 - 4.20 ve 8 de 

İl5.veten: FOKS JURNAL en mükemmel ve en son haberler 

Alman Resmi Tebliği 
I<'ührerin umumi karargAhı: 18 (A.A.) - Alman ordusu başkumandanı 

tebliği: ti 
Holandada Alman kıtaları, Zeland ad alarmın temi7.lenmesi işini süratıe 

etmektedir. Yalnız Vladingen'in Şarkında Valchera adasında dün mahalli ça 
malar olmuştur. Holanda kumandanı şimdi teslim olmak teklifinde buluntıl 
Sepewen adası ile Cenubi Beneland adasında iki bin Holandalı ve Fransız eti' 
dilmiştir. Alman kıtaları, sahil bataryaları ile limanlarda bulunan Holanda d0 

ması cüzütamlarını ele geçirmişlerdir. 

Almanlar Anvers istihkamlarının harict kuşağının iki noktasına varmışl 
Başkumanda~Iığın dün hususi bir bülten le bildirdiği ve<;hlte, ııiddetll bir 
madan sonra, Malines ve Louvain şehirleri alınmış ve Brüksel belediye reisi. 
yitahtı muharebesiz Alman kıtalanna teslim etmiştir. Dyle hattından çekileıt 
man, Alman kıtaları tarafından takip olunmaktadır. Alman hücum tankı cUıil 
ları, Maubenge'in Cenubunda, Fransız hudut -istihkamlarını yarrnı~. iki d 

9rırkasını imha etmiş ve Yukarı Sambre'dan ricat etmekte olan düşmanı "i 
Oise'a kadar takip eylemiştir. Piyade fll'kaları, Alman hilcum tanklarını pe1' 
kından takip etmiştir. Alman kıtaları, birçok esir ve büyilk ganaim aınıış 

Alman kıtaları Sedan'ın Cenubunda da ilerlemişlerdir. Hava kuvvetleri, 
hassa cephe gerisi 

1

münakalatına ve Belçi kada ve Fransada düşman kollarınıll 
tiği ricat yollarına hücum etmiştir. Bu hücumların tesiri ile dOşman birçolt 
tadan kaçmıştır. Keşif tayyarelerimiz, Holanda - Belçika sahilinde bir d 
torpido muhribini batırmıştır. Hava kuvvetleri, bundan başka Narvik ci 
düşman asker ihraçlarına hilcum etmiş ve blr ağır kruvazör ve bir bilyük 
ye gemisine tiirer bomba düşmüştür. 

Düşman dünkil gün, 108 tayyare kaybetmiştir. Bunlardan 53 ü hava 
beleri esnasında düşürülmli~tür. 11 ini tayyare dali toplım düşürmüştür. aetl 
lanı da yerde tahrip edilmiştir. 26 Alınan tayyaresi kayıptır. 

Düşman, Şimall Almanyada ezcümle Hamburg ve Bremen'e ve GarpU 
bazı şehirlere müteaddit hücumlar :yapmıştır. Bundan evvelki vakalarda 0 

gibi, düşman, bir kılila miistema yalnız gayri askert hedeflere hücum e 
Alman başkumandanlığı, bwıdan doğacak neüceler dolayısile bu vAkıdy1 
ettlrir. 

Alman donanma~ına mensup eüzütam lar, düşmanın dentz cüzO.tamıd 
teşkil eden Cenubi Afrika limanları önUne mayin koymuştur. 

Fransız Resmi Tebliği 
Parls, 18 (A.A.) - 18 Mayıs sabah Fransız tebliği: 

Fransada muharebe dünkü tebliğde bildirilmiş olan mıntakalarda ljiddt 
rette devam ediyor. 

Belçikada müttefik kuvvetler, umumi vaziyeti nazarı dikkate alarali, 1 
hareketi yapmışlar ve Brilksel'in Garbına çekilmişlerdir. Gece hava kU 
yollarda kollara ve düşmanın mecburi geçit noktalarına bomba ile şiddetli 
hücum etmişlerdir. 

• 
Paris, 18 (A.A.) :..._ 18 Mayıs akşam Fransız tebliği: Çarpışl'Balar, biltiJll \' 

ayni şiddetle devam etmiştir. Çarpışmalar, bilhassa Guise ve Londreides 
smda vukua gelmiştir. Ve düşman, burada çok büyük kayıplara rağmen, 
li vasıtalarla Garp istikametinde hücum etmektedir. Cephenin geri kalan 
da, kayda değer bir şey yoktur. 

Bombardıman tayyarelerimiz, dilşman motörlü kollarını sarsmakta de 
miştir. Düşman motörlü kolları, tayyarelerim.izin hareketinden çok milt 
muştur. Birçok keşl!ler yapılmış ve gerek tayyare dafi topları ve zerek a1' ill 
yareleri.miz tarafından birçok düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Belçika Resmi Tebliği 
Belçikada bir mahal, 18 (A.A.) - 18 Mayısta &ile Ozeri neşredilen rest'li! 
Bundan evvelki tebliğde zikredilen harekAt normal bir şekilde de 

mektedir. Belçika kıtaları cephenin muhtelif noktalarında düşmanın bil 
tardetmişlerdir. Bilhassa Anvers eyaletinde Belçika kıtaları düşman hüc 
ağır zayiaUa geri püskürtmüşlerdir. 

•• 
Belçikada bir mahal, 18 (A.A.) - 18 Mayıs ak~am Belçika tebliği: Sol' 

lerde Belçika ordusunun yaptığı slstema tik geri çekilme müsait şartlar d 
vukua gelmiştir. Emredilen hareketler, iyl bir nizam altında yapılmış ve 
tunız.dan müteessir olan düşman, geri çekilen ve kayıp kaydetmeksizin 
kesebilen kıtalarımız üzerinde şiddetli tazyik icrasına muvaffak olamatıl 

Maalesef, bu harekat neticesinde Brfi ksel, Anvers şehirleri tcrkeditrııl 
şehirlerde mühim hasar olmamıştır. Liege ve Namur kaleleri, kahramanca 
vemetlerine devam etmektedir. 

lngiliz ReslJIİ Tebliği 
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz Hava Nezareti bildiriyor: Gece, İngiliz hJl"' 

vetlerine mensup !ilotLJ.alar, Fransada ve Belçikada dü~man münakale 
nı ve üslerini şiddetli surette bombardıman etfuistir. İngiliz hava kuV'' 
mensup filotilla.J.ar, Garbi Almanyada m illıim askeri hedeflere de muvaff 
hücum etmişlerdir. Bu harekat, çok geniş mahiyet almış ve fakat hiçbir t8l 
miz kaybolmamıştır. 

"Vatan için sonuna kadar mücade-,
le ec!ir~iz. Ben si~nle iftihar ediy0- Fransız 
rurn.'' demektedir. Kabinesi 

Değişiklik 
Gazetelere göre 

Vaziyeti tamamile müdrik İngiliz 
matbuatı garp cephesindeki Alman 
tazyikine dair gelen haberleri sükfı. 
net ve itimatla tefsir etmektedir . 
Matbuat, Bitlerin heı: tehlikeyi göze 
alarak başladığı bu taarruzun 1918 
ilkbaharındaki taarruzdanberi İngil
tcr~ ile Fransanın maruz kaldıkları 
en ciddi tehlikeyi teşkil ettiğini itti. 
fakla kaydeylemektedirler. 

Daily Telegraph diyor ki: 
"İstikbal için imkanlar miıpnem. 

dir. Bu imkanlar nahoş ta olabilir. 
Fakat bunların Gamelin ve Gort ta· 
rafından derpiş edilmiş olduklarına 
inanabiliriz. Fransada zihinler bizim. 
kile-r kadar azimkar ve ümitlidir." 

Dail Mail gazetesi, milletin İngiliz 
tarihinin en büyük imtihanın geçirdi 

ğini yazmaktadır. 

Müttefiklerin yeni tedbirleri 
Bu sabah Fransızlar Saine Tornls 

köprüsünü berhava etmişler ve bu 
suretle Bale ile Fransa arasındaki 
demiryolu münakalitıru tamatniyle 
ink.ıtaa uğratmışlardır. 

Bu tedbir, Alman kuvvetlerinin 
!svj~reyı çiğneyerek Cenubi Fransa
yı da hedef tutmaları sebebiyle itti
haz edilmiştir. 

İngiliz radyo merkezi, gece gündüz 
askeri muhafaza altında bulunmak. 
taJır. 

(Başı 1 • 
Bundan sonra Reynaud, j,S 

rine devam ederek 
Laınoureux, Marin, 
ray, Campinchi, Frossard, 
Monnet, Chautemps ve Rey 
bul etmiştir. 

Reynaud, dün akşam rady 
lete bir hitabede bulunmuş, 
vukubulan tadilatın mahiyet 
zumunu anlatmış, bugün all 
rarlar etrafında malıimat v 
bilhassa 1916 daki müteeB' 
daha iİeri geçmelerine ın' 
Verdun galibi Mareşal PetaiP 
bineye girmiş olmasının eh 
tini tebarüz ettirmiştir. 

Reynaud, bundan sonra, el 
rasmda, Fransız harici siya 
zami müessirlik verecek olaP 
beddül yapılacağını bildirıni 
Diğn taraftan son günl~ 

Almanlara karşı yapılmakta 
rekatı idare eden tarunmıŞ 

Generalı Georges bu vazi! 
narak yerine General Girau." 
mlştir. Kumanda heyetinde 
başka bir değişiklik yoktur. 

, _____ _ 
tenıllıi.Uı matine. 

----------#,, ______________________ , Mühim bir ziyaret 
Berlinden bildirildiğine göre Füh-

rer. bugün, umumi kararg" 
ni İtaiy sn büyük elçisi Dino 
kabul etmiştir. Alfieri, itirı" 
sini takdim eylemiş ve Hitl 
müddet görüşmüştür, 
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ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

140() Kr. 
750 .. 
40o • 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 
800 
100 

• 
• 
• 

Mnı Uerarası po ta ittihadına dahil 
Olınıyan memleketler tçın abone 
bedelı milddet sır siyle 30, 11, t, 
3,5 liradır. Abone bed@li ~ndlr. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap tçın mektuplara 10 kuruşluk 
PUl il 1 Ulzımdır. 

B•1:111:1~1ı14949 4;11 
Dikkat, 

Dikkat! 
Kahvelerde, lokantalarda, tram. 

vaylarda, vapurlarda, iki, üç 
~~dat bir araya geldi mi. derhal 
-.a-pten, harbin ikıbethrinden bahis 
~ılıyor. Herkes bildiğini, işittiiini 
~latıyor. Bu konu malarda hazan o 
.,..dar ihti, atsız, o kadar tedbirsiz 
ıt.~anı, oruz ki, her söylediğimiz sö. 
ıfln düşman için kıymetli bir malt\ 
llıatı ihtiva edeceğini unutuyoruz. 

Görüyoruz ki, bütün memleketler. 
~ düşman hesabına çalışan unsur. 
~ ordudaki askerler kadar büyük 
~lılıetler yapıyorlar. Bütün memle
"'-tler düşmanın befinci kolu olarak 
kullandıiı bu kuvvetlere kar91 tedbir 
'1ınakla meşı:nldür. Hükumetimiz de 
'1aıuktır ve lizım gelen tedbirleri 
'1!.uttir ve almaktadır. 

Fakat bu itte halka düşen vazife 
llllkihnetinkinden hiç te az değildir· 

8ize düşen vazife ulu orta konuş. 
~=k, bildifimizi ve işittiiimizi 

!Ye söylememektir. Bildiğimiz 
~~}şittij1nıJz şeylerin ne dereceyt" 
'."'4"1ar doğru oldutunu bilemeyb.Fa. 
Stat istemiyerek düşmana bir silah 
"etınek istemiyorsak s111masmı öi
t'tauneliylz. 
8"5nıak, bugün her vatandaşın ya. 

~~leceği hizmetlerin en büyükle
·oqqen biridir. 

bikkat! Dikkat! İçimizde düşman 
"-dır. Ve etrafımızda düşmatı dolat 
...._tadır. 

• 
Dikkat edeceğimiz ikinci nokta 
~ bedbinlcrin bozguncu hare. 
il rine ehemmiyet vermemek, hat. 

lbüsamaha glistermemektir. 
.. ltedbinler vardır ki, çabuk yeise 
.!f~ır ve etrafına telq saçarlar. 
~ar bilmiyerek halkın maneviye
~. rahneliyen tehlikeli ve muzır in. 
--.ardır. 

llarbin henüz batlangtcmda bulu. 
~Oruz. Bir tarafın galibiyet veya 
~~libiyeti henüz kati neticeyi te 
~en çok uzaktır. 
~ltt harbini yaşamıı olanlar bilir. 
~ki, harbin başlangıcında muzaffer 
fat. lar SOnJIDda mail6p çıkml§W• 

... ~ern harbin o kadar komplib, 
~lll'lan ve amilleri vardır ki, si 
Jıı...... hidiaelere bakank hüldlm ve. 
· ~ri daima yanlışlığa sürükler. 

Q11 harp bir sillh harbi oldutu ka. 
bn sinir harbidir de. Slnlrleri-
hozulmaktan korumak, mine. 

•tıılızı hldiselerin tesirinden ma. 
bulundurmak mecburiyetindedir. 

hQ kft harpte her vatandaşa dü-
0.. lllillt vazifelerden biri de budur. 
~ un için bedbinlerin telit saçan 
-._ talaaıarına ehemmiyet vermeyi. 
..,__•• ruhumuza zehirliyen zavallı 

)'akların sözlerine kapılmayınu. 

• /!.. lmanlu 914 harbinde dirt 
'-ttıı senede 6 milyon insan kay. 

er. 
~O harbinde Almanya iki ay i
~ 6 milyon iman kaybetmiye ka. 
' ••rnıit görünüyor. Çünkü bu de. 
L.. larpte baıhyan harpte kullandığı 
~, ve harp malzemesi iıtihWdne 
iL ...._..Ya usun müddet karşı dura-

Miittefikleıı, g~en harpte oldu. 
llbi, bu harpte de senelerce mu. 

et edebilirler ve Almanyayı 
tan öldürebilirler. 

~inler ve dUtmanlar hidlsele-
'lllflna bakarak aramızda propa. 

Yapmak istiyebilirler. Bu pro. 
~~ a sinirleri bozmak, ve bbi 
· ~ içimi7.4'en vurmak içindir. 
~t, Dikkat! 

"- ,,;~zde düşman vardır. Susması
' ~Un.iz ve sinirlerinizi bozulmak. 
~1'1lyunuz. 

11 
Aiır Yaraladı 

friköy Karaca sokağvıda oturan 
'r sebzeci Aziz ile Kurtuluşta 
~ aokajında oturan Hasan ara• 

alacak yuzünden çıkan bir ~v. 
llasan Azizi destere ile ensesin.. 

r yaralamı tır. Yaralı hasta· 
~~ kaldırılmıf, •uçlu yakalan. 

- T A N 
Bugün Garp Cephesinde cereyan etmekte olan büyük dramın Jçyiizünü anla· 
mak isterseniz, Refik Halidin aşağıdaki fevkalade meraklı yazısım okuyunuz. 
Bu yazıda şimdiye kadar meçhul kalmış bir takım vesikalara istinaden AJ. 

man taarruz planının içyüzü hikayesini bulacaksınız. 

• • • 
CHLIEFFEN 
Plinı Meselesi 

Yüzü Sargılı Adam 

1 904 senesi bahannda, 
Fransız askeri istihba

rat dairesine Belçikadaki Li
ege şehrinden "Müntekim,, 
imzasiyle bir mektup geldi; 
zarfın içinde Alman erkinı
harbiyesi planlarına taallu
ku olan gayet ehemmiyetli 
bir kaç vesika da vardı. Aca
ba bu mektup ve bu vesika-
4ır bir deli kafasının mahsu
lü veya bir münasebetsizin 
azizliği mi idi? 

Fakat ne olursa ol5un, ınnae bir 
ihtimali ıözönünde tutarak onu 
gönderen meçhul adamla temasa 
girişmek icap ederdi. İkinci §Ubeye 
mensup yüzbaşı Lanbling bu işe 
memur edildi; arada muhabereler 
oldu. İlk randevu Parisin büyük 
otellerinden birinde verilmitti; za. 
bit kapıdan kimin gireceğini bü
yük bir merakla gözlüyordu. Ni. 
hayet tam saatinde başı, tehlfltell 
bir kazadan kurtulmuş gibi yara 
sargılarile örtülü biri göründü; 
kırçıl bir bıyıktan ve nüfuzlu, kes. 
kin gözlerden başka yüzünün hiç· 
bir yeri meydanda dejildi. Bu a. 
dam dedi ki: 

- Kim olduğumu elbette merak 
ediyorsunuz, hakkınız var. Fakat 
bunu ıöylemiyeceğim ve sizler için 
daima meçhul kalacajım. mektu. 
ba attığım imza yetifir, beni "Mün 
takim" tsmile anarsmız. 

Ve isim yerleri maharetli bir 
tarzda siyah kağıtlarla örtülmüş 
bir memuriyet ve hizmet varakası 
çıkardı; buna nazaran meçhul ada· 
mın, Alman erkinı harbiyesi iltih.. 
barat işlerinde çahpnıı oldulu an. 
laşılmakta idi. Lambling muvafık 
cevap alamıyacajmdan korkarak 
sordu: 

- Fotojrafını çıkarmak için bi· 
ze bu varakayı muvakkaten vermL 
ye razı olur musunuz? 

- Olurum. LAkin şayet pri 
vermezseniz ve yahut isim yerle. 
rini kapatan siyah kijıdı kaldırıp 
ismimi öğrendiğinizin farkına va· 
rırsam br daha benden bir şey a. 
lamazsınız. Münasebetimiz kesilir. 

İki saat sonra, gizlenmif aatır. 
lara dokunulmadan varaka iade e
dildi. Yüzü sargılı p.hıı, bunun il. 
zerine §Öyle ıöyledi: 

- Yaptığım alçaklığın farkın. 
dayım; fakat bana karşı daha al· 
çakça, daha namertçe hareket e.. 
dildi. İntikam alıyorum! Biri Brük 
sel, diğeri Niste olmak üzere, yine 
büyük otellerde iki randevu daha 
tayin edildi ve ayni sargılı çeh.. 
re ile gelen adam, tevdi ettilt ve
sika ve plAnlara mukabil istediği 
altmıı bin Fransız altın frangını 
alıp ortadan kayboldu. 

Bu Vesika ve Plinlar Ne leli? 

Yazan: 

Refik Halid 

du. Schlicffen bunlan çevirmek i. 
çin esas hücumunu şimalden yap. 
mak karannı verdi. Zira şimalde 
kale yoktu, Flandr ovalan büyük 
harekata müsaitti ve aynca eski 
istila yollan olan nehirler Paris is
tikametinde toplanıyordu. Alman 
o~ula:.ı baştanbaşa Belçikayı 
mumkun olduğu kadar geniı, taş. 
kın bir tekilde aşacaklar, düfman 
mukavemetini kıracaklar, Frıtnsa. 
ya yükleneceklerdi. 

Schlieffen 1905 1eneslndeki not
larında §Unlan yazıyordu: 

"Fransayı, Verdun, Belfort gi. 
bi harici istihkamlan zaptedile. 
mez bir müstahkem mevki olarak 
telAkld etmeliyiz. Halbuki Dun
keı'que - Lllle - Maubeuge _ 
Mezieres cephesi. tahkim edilmiş 
olmakla beraber bu istihkamlar 8 • 

rasında boş yerleri ihtiva eder. İş. 
te Fransa denilen müstahkem mev. 
kle girmek teşebbüsünü oralardan 
yapmaklığımız lAzımdır." 

Fakat bu planın muvaffak olma. 
sı için Alman sağ cenahının fev. 
kalAde kudretli, imkAn mertebe
sinde korkunç bir kuvvette bulun. 
ması lktıza ediyordu. Onun için. 

. dlr ki, bütün cephe üzerinde mü
dafu vaziyeti alıp azami kuv· 
veti, kati darbeyi vuracak olan sağ 
cenaha v«rmek şarttı. Bunun te. 
t.rruatı, saj cenaha ayrılan kuv· 
vetleri gösteren 7 ve 1 numaralı 
raporlarla beraber, hepsi tamamile 
hazırlandı. İşte yüzü sargılı meç. 
hul adamın Fransaya sattığı plan
lar bunlardı, öyle mühim vesika
lardı. 

Fransa Ne Yaptı? 

p IAn, eline ıeçiren Fransa, 
büyük bir p§kınhğa düttü 

ve tehlikenin vahametinden ürktü. 
Zira Almany'llllll, harp zuhurunda 
Garp cephMine yıjacağı müthif 
bir kuvvetle Llege, Namur, Char. 
leroi, nihayet Maubeug üzerinden 
geçip Noyon ve Complegne yolun. 
dan Pariae yürüyeceğini ve diler 
kuvvetlerile de fimali prlddekl 
Fransız ukerlerlni durduracağım 
ölreDJllJt oluyordu. O zamana ka· 
dar, Almanlann Lorralnne'den hU. 
cuma ıeçecelinl MDmakta olan 
Fransa erklnı harbtyeai plAnlannı 
değ:iftirmek mecburiyetinde bL 
mıştı. Fakat •caba, 11Müntaldm" 
Alman niyetleri hakkında hakikati 
mi bildirmifti, yoksa lf1n içinde bir 
hile ml vardı? 

En emin latilıbarat sabitleri ha· 
duda gönderilerek tahldkata gtrt.. 
fildi ve plAnın tatbikine dolru AL 
manyada bazı hazırlıklar yapıldı· 
ğı meydana çıktı: Belçfkaya dojru 
çift tren hatlan, lokomotif garaj. 
lan, asker irkAbına elveri§li nh. 
tımlar vesaire ... 

rine ve getirdiği planlara inanmak 
için epeyce ciddi sebepler mevcut. 
tu. Bir kısım erkAnı harp büyük. 
leri planın doğruluğuna kanaat ha. 
sıl etmişlerdi; bir Jnsmı ise Al. 
manyanın şimali şarki hududunu 
Fransızlara boşalttırmak için bir 
tuzak kurduklarına kanidiler. Ni. 
hayet ekseriyet bu ıon fikirde bir
leşti ve Schlieffen planının sahte.. 
liğine inanılarak §imal cephesi yilz 
üstü bırakıldı. 

Cihan Harbi Neyi ispat Etti? 

ı 914 harbi "Müntakim" in 
tam bir hain olduğunu ve 

dütmana hakiki planlan sattığını 
Fransa nazarında isbat etmişti. Zi. 
ra Belçika üzerin'den kopup gelen 
Alman çığı Schlieffen planının 

kuvveden fille çıkışından başka bir 
şey değildi. Fakat Almanya bir 
takım hatalar işliyerek pllnı so· 
nuna kadar tatbik edemedi ve ni. 
hayet Marne'de akamete uğradı. 
ğmı gördü. • 

Askeri muharrirler. harfiyen ha· 
prılması icap eden tek bir plAn 
yerine. hasıl olan vaziyetlere göre 
değiştirilebilecek bir seri plan ha. 
zırlanmasının doğru olduğunu söy· 
!erler. Schlieffen planı mükem
mel tertip edilmişti, lakin tamami. 
le tatbikine imkan bulunamayınca 
kıymetini kaybedivermiştl. 

Nitekim General Von Kluek'in 
başka orduları geri bırakarak Pa. 
risl kuşatmak üzere fazla llerle
mesf, bafkumandan Molteke tara
fından verilen ricat emrinin bir 
Anzaya uğrayıp gecikmesi. Fransız 
başkumancf 11nının vaziyeti kavra. 
yarak istifade volunu bulması yü
zünden plan altüst olmuştu. Al. 
manlar çarcabuk Parise girmek 
dilsman ordulannı çevirmek v~ 
harbi bir kaç ay kfndP .. er. 
dirmek hulyasına veda et. , ne-
ticede de yenildiler. 

Yeni Harpte Ne Beklenebilir? 

} 940 yılında, lfte Almanya, daha 
mücehhez vasıtalarla hemen, 

hemen yine bu Schlieff en plAnım 
tatbike kalkıfllllJhr. Fransa da tL 
maiden gelecek dilpnan hücumla. 
nna kal'fl hududunu yine zayıf bı
rakmıf, Majino hattını prktald 
mükemmel pldile buraya temdit 
etmemiıtfr. Bu benzeyiflsr ıtlsUeai 
takip edlllrse yeni bir Von Kluch 
hatasıfıa ve bir Marne muvaffakı. 
yetine de intizar olunablllr. 

Tarih tekerrürden ibarettir, der. 
ler. 

Fakat, zannediyorum. daha ziya
de, tarih, tarlht hatalann tekerrü. 
ründen ibaret olacak! 

REFİK HALİDİN 

Haftalık Müsahabeıi 
Y annltl ltlialıamızda 

çıkacaktır. 

s 

( lktısadt Hafta J 
Son Hidiseleri 

Piyasamız 
üzerindeki Tesir 
H arbin gittikçe büyüme- jRckolte Vaziyeti: 

mesi, dış ticaret müna- --------
beti · · tahdit k eli Piyuayı meıgul eden metelel,1111111~ 

se ennı etme tc r. biri de. rekolte meselesidir. Bu..-
Bundan evvel Norveç, Dani- Anadolunun muhtelif yerlerinde 
marka, kısmen İsveçle. ticari rülen tabii afetlerin mahsul üzerllj 

münasebetlerimiz kesi lınisti. de ne kadar tesir yaptığını ta 

So haf · · d d H 1 d '!ı: olarak kestirmek mümkün değildk n ta ıçın e e o an a ve Maamafih ilk günlerd rta çıkaa 
Belçika ile ticari münasebetle- ıntibalağah haberlerine :W.a~uk -
rimizi kaybettik. mediji de anlaplmııtır. İlle güntet. 

Bu vaziyet karşısında dış ticaret, 
en zıyade Akdeniz memleitetlerine 
inhilar etmektedir. Amerikayla da 
ticaret münasebetleri Akdenizde vu. 
kua gelecek hadiselerin tesiriyle daha 
durgur. bir hale girmiştir. 

tahtı Afetlerin, bilhassa ovaların • 
altrnda kalması yüziınden mahsııJilll 
geçen seneye nisbetle pek az o 
ğından bahsediliyordu. Yapı tan 
minlert: ıöre, tabii afetler en zi 
ovalarda büyük tesirini göstermlttl:IC 
Ve bu ovalann bir kısmında da 
day zeriyatı yapılamazdı. Diğer 
tan dai köyleri böyle bir fela\ketteik 
uzü kaldığı için, bu §8J"aiti haiz •"1'• 
yerlerde mahsul noksanlığı hatıra 
memifti. 

Son .günlerde ovalardaki sular 
Bir Hafta İçinde Neler Sattık? kısmen çekildiği için, bu gibi yer 

de mısır zeriyatı yapılmaktadır. 

Si,asl hadiselerin dlf tica~t üze
rindeki umumi tesirlerini daha banz 
bir surette izah etmek için, bu hafta 
içuıde ihıacat maddelerimizın tabi ol 
duğu şartlan, piyasa hareketlerini 
aşc.ğıya yazıyoruz: 

Bu hafta içinde İstanbul llmanm. 
d:m muhtelü memleketlere 1.383.000 
lira kıymetinde ihracat yapılmıştır. 
Bu miktarda taze balık en buyük ye
kilnu teşkil etmektedir. 
Y~oılan bir hesaba göre, taze balık 

ihracatı, son hafta içinde 250 bin li. 
radan fazladır. 1hracat yine ltalyı ve 
Yunaniltana yapılmaktadır. Bunda.'l 
baııuı Romanyaya 40-50 bin lira 
kıyrııetinde çiroz aatılmı,ıır . 

Dljer ihracat maddeleri arasında 
yumurta, fmclık, av derileri bulun· 
maktadır. 

Türkiye - Almanya arasındaki 5 
milyon liralık anlapna mucibince, 
yapılan ihracatın son partileri de cu
m~rtesi günü bitmişti. 

Bilhusa Balıkesir ovalannda 
zeriyatı geçen seneden fazlada. B 
yüzden Adapazanndan Bandırmq 
tohumluk mısır sevkedilmekteclir. ~ 
llkadarlann ifadesine göre bu .... 
1DJ81r mahsulü geçen seneve nisbe&W 
iki mısli fazla olacaktır. 
Hayvan ve hayvan mahsullerine ... 

lince, orta Anadoluda ve garbi Ana. 
doludaki tabii afetlerin hayvan 
fatına sebebiyet verdilinden bahle)ıt 
d11nıifti. Halbuki kış uzun li1rmetW.: 
braber flddetli olmamıftı. Bu 1~ 
la bu haberlerin mübal&lalı old~ 
na hükmetmek llzım gelir. llaJ• 
van tkaretile uğraşanlann öğrendlls.. 
lerlne göre, hayvan telefatı, esalf'S 

~oyaya sevkedllen aon .partlJI ller 8l'De vaki olan teıefattan f 
ayçiceği ~bumu, zeytinyağ tef)dl ... d~lfldir. 
mekteydı. c 

So hafta 'çind ibra .edll Tabi? afetler neticesi hayvan 
delu~en biri.de ı:timdj. y~ nı:,~ 1~~ da zannedildıği kadar fazla 

ııra 13.574 liralık tütün gtılmıttır I · 
Halbuki bu mevsimde İsveç, Hollan~ Yat, peynir gibi maddelere ge 
da. Belçika Türldyeden mühim mJt. ce, hayvanlan, yayWarda otlak~ 
tarda tütün almaktaydı. Hollanda he- lere çıkarmak kabil o181n~. Bili 
ubına tütün alan guruplar bir h ,_ yüzden her sene bu mevsımde ptp. 
tadanberl itlerini durdu~uflarc:r. uda gördüğümüz Trabzon tareyağJa.. 
Dığer taraftan Şimal denizinde va- n bu sene pek azdır. 
pur seferleri_ emniyet altmda olmadı. fiyatlara ıelince, geçen aene ba 
jı içın İsveçten talep edilen eşyayı mevsımde 80 • 90 kuruşa satılan te
da göndermek mümkün değıldir. Bu rey.ı fimdi 120-130 kuruıtur. Mu. 
arada İsveç tütjin ve halı ihracatı da mafih bu fiyat yükseli§inde mnamt 
pek tabil olarak durmu§tur. l"lnlan- . ' 
dadan istenilen tütünleri de aevket hayat pahalılığının da telırlerini ka.. 
mek imkanı yoktur. Esasen bu mem: bul etmek llzımdır. 
leketlere doğrudan doğruya vapur ithalat Maddelerinin Vaziyeti: 
seferleri kalmamıştır. 

Belçikac:lan aiparif edilen arpa ve Plvaaada lthallt maddelerlnJn ~ 
buğdayı da illraç etmek mümkün o. Çf'D ~neye nllbetle pahalı olduluna 
lamamıştır. soylemete lüzum yoktur. Bu 1>9 

Italyayla dq ticaret mürıuebetle- blıkt.a ıbtlkAnn büyük bir rol~ 
rlmiz durgun bir devreye glrıniştir. d'~ım teslim ettikten ,10nra. ptyua,a 
Bunun ild aebebi vardır. Biri, ltalya.. geçeu aeneki kadar mal ıelıneclillalJ 
ya ihracat yapan taclrlerimiz, ltal- de unutmamak icap eıder. 

Fransa için azaml ehemmiyo. 
ti haiz olan bir Alman la. 

tilisı planıydı ki, on aene sonra 
(Schlieffen plan" iamile birinci Ci· 
han Harbi esnasında tarihe geçe. 

Demek ki, "Müntakim" in sözle· 

yadaki alacaklarını alamadıklanndn 1939 seneainin Klnunusa:d v~ Şu... 
flkiıyet etmektedir. Bllhusa yumur- bat ayhınnda 18 milyon liralık itha. 
ta tacirlerinin İtalyada 200 bin lira· llt yarılmlftır. Bu aenenln bu ayta-; 
dan fazla alacakları vardır. Bu ıu. nnda ile lthallt 10 milyon nramr, 
retle ltalyada bloke paramız 11ıtilr. Bun milyon liralık ithalAt 9fYUJnJD r·-------------------------......: çe artmaktadır. seçen seneye nisbetle daha paha1i 

1 BULMACA J Diğeı taraftan İtalyan ihracat mil- oldutunu kabul ederek, miktar ltlba. 
KARI MEKTUPLARI ' eueseleri de kliring prtlanna riayet riyı. bu sene piyuaya az mal gel<Uı 

· it nedcestn. varabiliriz. 
BUGCNK'O BULMACA etmedikleri lçin, mal göndermiyorlar. Pab•lıhltn 19beplerlnl tetkik 

ı 2 ı ' ı ı 1 a ı ıo Davutpaşalılar Toprak İtalyan firmalan mütemadiyen ıipa.. ken kJhik lktıaatcılann arz ve talep cektL 
Schlieffen kimdir? 
Alman erkinıharbiye reıst! 

Meşhur Moltke bir Fransız - Rus 
ittifakı karşısında kalındığı tak. 
dirde Almanyanın ne surette ha· 
reket etmesi lizım geldijini düşi; 
nürken şöyle bir plAn hazırlamı§b: 

rlı mektuplanna verdikleri cevaplar. kaidelvine hak vermemek mümkfia.; 
Yığınlanndan Şikiyet Ediyor da. peşin parayla mal satıcaJdann· deJ.ilc:Ur. Piyasaya geçen seneye Dil-: 

dan bahsediyorlar. HallMfld ottada b~tle aşajı yukan yan yanya m.1 
kllring anlaşmaanda, b6Jle btr tart an.ed .mesi, hiç fÜpheaiz ki paha 

Fransız cephesinde müdafaa, Rua 
cephesine tecavüz... Kendinden 
sonra yerine &elen General V aL 
derse de ayni pılnı muhafaza edi· 
yordu. Fakat Schlieflen, Franaız 
askeri kuvvetinin büyilmesinl ve 
Rus cephesinin de bir tecavüzle yı. 

,. 
' il 

kılması ihtimalinin azalmasını dik. IOLDAN IA6A ve YUKARDAN AtA41 
kate alarak o eski plAnı tamamile l - öaor • :lmmekten emtr. 
deği§tlrdl; artık Almanya prlc 2 - Taharri eden • Kör, k6rUlk. 
cephesinde müdafaa vaziyeti ala· 1 - Zulüm eden • Yapan. 

"İatanbulun her ıaratından çıkan top
rakları ve çok defa da toprak niyetine ele 
ıeqmı, ınolozlan Davutpap aahiUeriııe 

kamyon kamyon yılarlar. İstanbulun, 
Holanda libl denizden ~ kazanmak da
vası olup olmadıfını bilmt'm. Fakat, bu 
tşt9n, o nmtte evi olan bizler ıJ7an çe
kiyonız. Çünkü toz, topraktan evlerimiz· 
de oturamaz olduk. Bir pencere açnuya 
kalkan eve dolan toz y(lz6nden bir daha 
tövbe edl~ Yine 7aiılan bu 'topraklana 
bu ııernttekl kanallu17onu da tıkıyacatı 
IÖ7lenf7or. Bu ilin 6nf1De •eçllmeslnl ı.
tlyoruz._ 

Davutpap Mehmet Yaman 

ak üth'· bir •---"'-- ' - EyUmlf • Evveli yok. c ' garpta m ~ -YUM! a - Bükmtı altına abnak • Koyver- • 
geçecektl mek. CEV APLABIMIZ: 

Tecavüz garpta takarnır ettikten ı _ Oenlfllk e ı::aneııten fan • Sanat. ------
sonra bu plAna n8J1] bir tekil ver. 7 - Bir harf e Minareyi hatırlatır e .... ktatta Nlhet ım...ııe mektup lln· 
mek lAnm geliyordu? Fasıla. deren karllmlze: 

Fransanın şark tarafına sırala. 8 - Sayı e İdam eden. "Gazete ayfalannın ıahd t ed tmesl ha-
dığı istlhkimlann kolaycı aşılacak • t - Gaye e Taharri. ebile ıondermıı oldutunuz mektubu der-
minialardan olmadılı anlaplıyor· 10 - Milmaneat eden e MOstesnL ce lnıkln bulamadık. öztır cllleri&. 

• . I• bit irıCJ derecede amil olan bir .. 
mevcut değildir. İtaly-ayıa ışlerin ._ bepur. Evvelce elimizde muazzam is. 
zalmasındaki bir sebep te İtalyan • toJdaT aa mevcut olmaması da, ba 
yasi tcmayülleridir. Bilhassa harpte- fıkrlmı:ri teyit eden ikinci bir se. 
mayülleıi. tüccarın ltalyayla yapıl• l>E>ptır. 
cak münasebetlerde, daha ihtiyat.kir Bu hrafta. piyasanın muhtac olctu-
olmawna sebep vermektedir. tu maddeler yine gelmemiJtir. 

Jngiltere ve Fransa ile olan ticari Bunun başında deri gelir. 
münasebetlerimize gıellnee, İngiltere.. Piyasanın muhtaç olduğu madde. 
den eoc ziyade yumurtaya karşı talep lerden biri de demirdir. Demir birli. 
vardır. Yalnız son iki giln içind,. ln- il tarafından Amerikadan sipanş ecll
giltereye 78 bin küsur llralık yumur. len demirler yoldadır. Fakat bu mi& 
ta sevkedilmiftir. İngiltere, Hollanda, tar de ıhtıyaca kili değildir Maama. 
Danimartadan yumurta alamadığı 1.. fUı ırışaat işleri durduğu ~çin demli 
çin, bütün yumurta taleplenni Tür- sarfiyatı da azalmıştır. 
Jd791e yapacaktır. Londra yumurta Bu hafta içinde muhtelif meml• 
alan müeuueleri hesabına bir mu· ketlerde!! kumaş, elektrik malzemelll. 
m~,_ .. n. ıehrimize ıelerek bütün yu. HA<. ıtl::ı maddeler gelmiştir. Net
murt1:1cılarla temas etmiştır. ce 1tıb&T"iyle bu hafta ithalat b•kı. 

lnıtliz yumurta mümessili, pıynsa- mındaıı da pek dur~n get:-mlstir 
dakl bütün yumurtalan kapabnlftll'. Hllae11in A11nl 
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OLDU 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce 
n buruşukluklarından kurtuldu. 
ve birkaç sene gençleştıler. Cil

kendi tabii ve kıymetli gençlik 
olan' BİOCEL" cevherile can 

dınnız. 

EN BiRiNCi 

ı Kan, Kuvvet, iştihaŞurubudur , ............................................................. ,., 

~ 

Jıl:l..._~ .. ,~ nefis lezzetli ve 
Ve gayet antiseptltc bir di$ ma· 
cunu kullanarak 20 yo1ınızdokil 
dı,lerınızı muhafaza edinız. 

DENTOI. 
oı,ıere parlak bir beyozfık ve. 
o{ıza hoı bır tazelik verw, de
zenfekte eder. 

OENTOl Dit -· ~ ...... "•1111•• iti••• .. llOyll~ ........... _ .. .. 

, ................ - .......... ...ı • 
.. ..ı.rtlır ,_,. ..,_ 111!1 

1 
Dr. SUPHI ŞENSES 

1 (drar 7ollan bastalıklan mOt.hu
sm Beyotlu Yıldız aincmuı Ul'fJSJ 
tramvay duralı Lelder a1)1lrtnnan1 

Bulmuş 1 T•' ' .. , 

AGRI ı' 
-

• 
Bay J O. C. Yaayor: 

Ekseriya okuyoruz rec:tavi ~ören 
illçlar varmış fakat ALLCOCK ya· 
kwndan bahsedilince. kat'iyen mü
ballğa değildir Bir zat akşam tatbilc 
ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 

devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
van mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 

ğo, Siyatik, delikli A.LLCOCK yakı 
lariyle filayap olmuşlardır. 

A.LLCOCK ya)nlannm tevlit etti· 
ti sıhhf 11caklık, OTOMA TİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağnyan yerir 

etrafını kaplar. ALLCOCK vakıla. 
nnd*1d Kırmızı daıre ve Kartal re. 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 hueuk kunıstU1' 

ACELE 
Satllık Villa 

~ztepe, Tepegöz sok. Asfalt, Cl.tte
havuzlar, Tramva7 duralı, No. 12 

DEVREN 

Satıllk Kahvehane 
Kadık~ Altıyolalzı Kul(!lli cadded 

No. 3 Köşebllll Tramvay Durak mahaDl 
karşısında. 

KAYIP: Beykozun Sırapınar köyil mil· 
Jet mektebinden aldıiım 3/3/932 tarih ve 
22720/2 numaralı şahadetnamCfi kaybet
tim. Yenisini alacatımdan hQkdtQ yoktur. 
Mehmet oOlu Mehmet Uygur 329 doOumlu 

KAYIP: 14/87~ sicil numaralı llmaı 
hüviyet cüzdanımı kaybetUm. Yenllbi 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. azı 
doOumlu Mehmet All SarıoOlu. 

Cild"niz hemen tazeleşip gende e. 
ır. "BIOCEL" Vıyana Univers'te. 

fesoru Dr. STEJSKAL"n keş. 
ki, halihazırda cild unsuru o~~ın 

~--- Vergi:erde Değişiklik ---~lı• Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM, 
Yeni kanun. bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuuna 1 H kk K f p ı•ıı • d d ı 

KAYIP: Birecik Dumlupınar ilkokubı 

beılnci sınıftan aldıltım phadetnamQI 
ka7bettim. Yenisini alacqımdan esldsinh 

be renkteki Tokalon kreminin 
kibinde mevcuttur. Her akşam yat 

n evvel tatbık ediniz. Sız uyur. 
cildinizi besler ve gençleştirir. 
üzleri için de yağsız beyaz renk. 

Tokalon kremini ku}lanınız. Bir ı 

ithtıl etmişt r .. Ve çok !tısa bir mürldet içinde stok mallar hakkında I' a 1 a ran as 1 erı e var ır. .. 
bty&.nnam~yi vermeyi emrctınektedır. --------------

Bilhassa mükellefiyete yenı giren tüccarın bu beyannamelerin tan.. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Daktilo Aranıyor 
ziminde ve hesapların tc::ıis"nde yanılmaması ve ceza gelmemesi ıçin Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
m,ıessesemize müracaat etmesi mo:nfaati iktizasındandır. ı - TeşkilAt ihtiyacı için alınacak 9400 111 10500 kilo pirincin açık eksiltmesi İyi daktilo yazan bir Ba7 veya Ba7ana 

hOkmO 7oktur. HalOk Erol 

ç gün zarfında, siyah benleri eritir. 
1 

ile.sap ve Tercüme Bürosu 
açık mesameleb~i ~ılkd~aştırır. En '\eni Postahane karşısı Kımtcıyım Han yanında Güzel Han No.6 

münasip Qcret verilmek suretile lh~ 
21 Mayıs HO Salı günQ saat 15 de yapılacaktır. vardır. Arzu edenin İstanbul VilAyet kU'• 

2 - Muhammen bedeli 3000 ve ilk teminatı 225 llradu 

v~~~n~~mer ır cı ı yumuşatıp 1' Telefon: 23406 •••••••••a, 3 - isteklilerin kanuni vesaik ve ilk teminat makbuzlarile Galata Mumhane cad- şısı 28 sayılı yazıhaneye müracaat etme-
deai İbrahim Rıfat hanındaki komis7ona ıelmeleri. (3921) lerl rlca olunur . 

• 
... --------BUGÜN 

Büyükdere leyas l!ark· 
AÇILIYOR. 

ROS~LL ORKESTRASI 
Taze Balık - Canlı lstakoz - Eif tek 

___ , 
TURKiYE CUMHURİYETİ 

ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Ziraf Ye ticari her nevi bank• muamele)e..; 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

...... t "•nkaıtmda lnnahanlı n lhhann tuarnd heuplannda "' 
• $0 lirua buJunanlara aeaecle f defa çekile~ek kur'a ile •f81i•d•IU 

plba ....... ikraml7e datıtılacaktu. 
t Adet t.tff UraJıll f,100 Un 
• • iti • z.ooo • 
t • zsı • ı.ooo • 

Ct • IH • f.000 • 
ıH • ·1 • ı.ooo • 
121 • 41 • f.800 • 
ı• . zo • a.zoo • 

DIKKA T: Hel&l)Janndakl paralar Dlr tene l(lnde 50 liradan aşalJ 
du.ıniyenlere tkraımiye çıktılı takdirde ., 20 fazlastyle verilecektu 
Kanlar senede 4 defa. 1 Eyl61. 1 Bırincikinua, ı Mart ve 1 HllZtran 
tarthle-rindf' ~kiltt•ktlr. 

T. IS BA.NKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 
İKRAMİYE PLANI 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

lHO IKKAMJYl!:LKIU: 
1 adet IOOO llralık = looo- llr• 
1 " 1000 • = aooo- • 
• • 600 • = aooo.- • 

12 • 250 • = sooo.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
71 • 

210 • 
10 
21 

• 
• 

K.,ldıler: 1 tub•t. 1 "'ayı• 

1 aOuatoe. 1 lklrtoıt..,ırt tarlltlet'lrtde 

yapılır. 

1 - Yalova kaplıcalarında Riyaseticümbur köşkll :ranmda ,.ptmlacak lrltibl 
amumililr binaaının inşaatı baklrında ilin olunan •e 16 Ma:pıa 1940 tarihinde icraaı 
mukarrer bulunan kapalı zarf uaulile ebiltme7e talip nhar etmemlı oldaiandan 
intaat arttımı& ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddeai hfllmıflne söre puarhlda 
yaptırılacaktır. 

Z - Pazarlık Ma111m yirminci pazartesi F' saat on bette yine Dolmababcede 

Sara7lar mlidiıriyeti binaamda 1apılacakt1r. 

3 - Milli Saraylar miıdıirlüiü kalemine müracaat edecek olan talipler apan pro. 

je, eksiltme prtnamesi, fenni '8rtname, ketifname •• makanlename müaveddesL 

nin birer suretlerini (2,S) lira ~el mukabilinde alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat (3650) lira (71) kanattur. 

Bu paranm pazarlıtm yapılacatı saatten bir saat evveline kadar malaaıtdılma 

yatınlmıı balunmaaı lbnndır. 

S - Puarhta sirecek olanlar Ticaret odaaına ka1'Jt}ı balanacalrlar •• timdi" 
kadar bqka yerlerd yaptıkları upri ( 4o-50) bin lira ratlde8lncleld l111&&t itlerine 
dair elde ettikleri •esikalarla bu vesikalan siSetermek aaretlle kontrol mlm...SS· 
iından aJnC• alacaklan fenni iktidar tabadetnameaini •e teminat peraa makbuaaa 
muayyen zamana kadar pazarlık heyetine teYdi edeceklerdir, (4092) 

Sahibi n Neşrivat MUdfJrft Halil Lfttfti DÖRD'ONCO. Gasetecilik n 
Netriyat T. L. Ş Buıldılt yer: TAN Matbull 

.............................. ~ .......... , 
AGARAN 
SAÇLARA 

JUVANTIN 
·KANZUK 
Saç boyalan saçlann tabii 
renklerini iade eder. Ter .e 
yıkanmakla çıkmaz, daima 
sabit kalır. Kumral ve si
yah renkli sıhhi saç boya· 

landır. 
lNGfLtz KANZTJK 

ECZANESİ 
Beyoğlu • İstanbul 

Gayrimenkul Satıı ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğiinden : 
Huri7cnin 251M hesap No. aile Sandığımızdan aidatı (735) liraya karp bl• 

rlnci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vernıedfiindcn hakkında ,.apı)n 

takip üzerine 3202 No. lu kanunun 48 CI maddesinin matufu 40 cı maddaine .a
re aablmuı icap eden .Molla~anide Sa rımusa mahııJleslnin eski Muhtar )'eni 
Softa Sinan ııokatında eski ? Mü. yeni 17. 36/1 No. lu döşeme ve merdivenleri 
ahşap bir klrlfir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmayla konmUftur. 

Sabf tapu sicil kaydına töre 78pılmak tadır. Arttırmaya girmek iıUyen (200) 
lira pey akçası verecektir. MllU bankalarımızdan birinin teminat mektubu da b· 
bul olunlll'. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve telWI• 
7e rilaumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 - ~ • 40 tarlhln• 
den itibaren tetkik etmek lat17cnlere sandık hukuk işleri 1enWnde açık 
bulundurulacaktır. Tapu •lcil k97dı ve sair lüzumlu lzat at da ,a"rtmıırnede ve ta• 
kip doeyuında vardır. Arttırmaya girml' olanlar, bunlan tetkik ederek aablıl• 
ı:ıkanlan rantmenkul hakkında her şey! ISğrenmiş ad ve itibar olunur. Blrlnd 
arttırma 15 - 7 • 40 tarihine mQsadif Pazartest g(lnQ Cafaloilunda kllD 

, sandıtımızaa saat 10 dan 12 7e kadar 7apılaraktır. Muv11kkı:.t ihale y&pılabllmesl 
için teklif edJlecek bedelin terclhıuı alınması icabeden ıayrimenkul "\Qkellefi7et• 
lerile sandık alacatını tamamen gecmle olması şartbr. Aksi takdirde son artbranın 
taahhfldü blld kalmak prtlle 30 - 7 - 40 tanh ne müsadif Salı l{lnQ ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ıantmenkul 
en eok arttıranın Ostande bırakılacaktır. Haklan tapu slcillcrlle sabit olmıyan alt• 
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve muarife 
dair iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi ,On içinde evrakı mOsbltelerlle be
raber dairemize bildirmeleri 1tzımdır. Bu ııuretle haklannı blldirmemfl olanlarla 
baklan tapu slcillerile 88blt olmı,.anlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka• 
hr)Jr. Daha fazla malQmat almak isteyenlerin 938 - 170'7 d057a No. aile Sandı• 
tunız hukuk illeri 1ervı.tne müracaat etmeleri lüzumu llAn olunur, 

• •• 
DiKKAT 

ımnb'et San.dıtı, Sandıktan ahnan ıa:JrimenlrulO 
7enlere muhammlnlerimlz.tn koymue old utu kıymetin ~ 40 nı temvQz etme
mek Qzere ihale bedellnln 7arwrıa kadar borç vermek sureUle kol97hk ı61ta'-
mektecllr. (4129) 

Cağaloğlunda ÇiFTE Saraylar Bahçesi açıldı 
Bugün saat 15 den 19 a kadar KEMANI NECATİ 
ve 15 arkadqmdan mürekkep BÜYfiK SAZ HEY'ETI 

Bah~miz lçkisizdir. (Kapısı Cümhuriyet Matbaası K&rflSIDdadır.ı 

lstanbul Yalllğlnclen: 
10 MB.719 Geacllk " Spor ba)T8JDIDda FenetbAhce ata"7omanda .. t 10 «1a 

V"ıll:pet adına metuhn ,.pılacaktD". A111i itinde Beşiktq Seref atacbomunda tato
bal orta mektepleri tarafından dmnaatilr tenlilrleri icra edilecektir. Ba eealild.,. 
paraau da•etiyelller sf nıc:elderdir, 

EaHn mahdat olaa ba dantiyeler labalar ile ilcili b7ma1ramJar taraf..,._ 
~r. (4Jlf) 


