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5 ICUI UŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

• 

Sıcak havalarda midenizi yormaktan sa
kınınız. Hastalık aeti.rir. H• yemekte bir 

tabak Ankara'nlll -
~:1 y ~!.';!in ~~t~~-ası 

Bütün bükaliye majualannda araymız. Bulacaksınız. 

fıf iittf!fil<lf!r, Mul<abil raarruza Gf!ctilf!r 

Almanlar 
Milli Müdaf aaga

1 

Yüz Milgon Lira 
Daha Veriliyor 

Laon'a irdiler 

Buna Ait Kanun Proiesi Baıvekalete VerDdi, 
1940 Bütçesinin Müzakeresine Ba~lanıyor 
Ankara, 20 (TAN Muhabiri bildiri~or) -. Ica~~ ha~inde 

-~ dil k ·· Milli Müdafaa Vekaleti emrıne yuz mılyon 
""Cleıe me uzere kk d M ı· v k" kü ı· f k-1~d tahsisat verilmesi ha ın a a ıye e a-sur ıra ev CUct e .. Ba k~ 1 t · 
leti bir kanun layihası hazırlıyarak bugu~ şve cu~ e veı:nış-
tir B 1 •. h .. .. .. dekı· gu··nierde Meclıse sevkedilecektır. . u ayı a, onumuz .. . 

YENİ SENE BUTÇ~I 

lflilli ~tüdafaa l'eküi 
Saffet Arıkan 

Meclis Bütçe Encümeni, yeni sene 
bütçesinin tetkikini. ~itin;rek b~t~e.. 

\ yi esbabı mucibe layıhas~~ le bırhk· 
\ te Meclis Umumi Heyetıne sevket. 

, 
miştir. . . 

Yeni bütçede 268 mılvon 476 hın 
3%1 lira masraf ve 268. milyon 4~1 li

'il ~· varidat olarak tesbıt ve tevz.ın e. 
V dilmiştir. Bütçe kanun layihasının 

!" müzakerelerine önümüzdeki Pazarte. 
si gitnü Meclis Umumi Heyetinde 
başlanacaktır. 

Bütçe, masrafların . fc\'kalade ah· 
\'al dolayısıyle kısaltılması esası göz 
önünde tutularak tanzim •dilmiştir. 

Yurdun müdafaaSI için verilmesi 
icap eden tahsisatın, imkan nisbetin. 

-, de idi bütçe içinde karşılanmasına 

CHURCHILL
ı•n çalışılmış ve ihti~acın iuolarına gii-
1 re daha fadasının fevkalade tahsisat 

olarak temin edilmesi esası takip 0-

1 t EH• v • lunmuştur. 
§Gf e ICJI Bundan başka bütçenin tanzim'nde 

sanayileşme programına mümkün ol-

Tehl•ıke duğu derecede dev.a~ etmek. milli 
paramızın kıymetını korumak ve 

l"cızan : M. Zekeriya SERTEL milli itibarımızı idame ve tehirinde 
zarar görillmiyen bazı teşebbüsler 

l ngiliz devlet adamları açık için masraf ihtiyarından çekinmek 
konuşmakla meşh~rd.~lar. gibi esaslar da gözönUnde tutulmuş. 

t!aJtfk1ıti millete olduğu gibı goster. tur. Bütçe encümeni masrafların 
...,_4: · · de- mümkün oldux..· kadar kısılması için -..ı~ı kendilerine vaıtfe bilirıer ve .... 
lbolr.raaiıerde bir başvekilin en bil- Meclis nezdinde hüktimetten 10 te.. 
)\iJt kuvveti tehlikeyi saklamaktan mennide bulunmaktadır. Bu husus
L_ L - - de taki etTafJı tafs"lit ile koordinasyon 

Son Vaziyeti Gösteren Harita 

o .lO 

Almanların Yeni 
Hedefi, Manş' a 

inip Müttefikleri 
Ayirmak imiş 

'Ot-.ınaması, her şeyi millet onun 
•Çıt &onuşabilmesidir. heyetinin Vekiller Heyeti tarafından 1. 

Chaınberlain'i halk nazarında za- diin tasdik edilerek meriyete konan ş• ld 1 •ı• . . . 8 . ·ı • k o d 1 
,..ı diifilren sebeplerden biri de, ı_eh- yeni kararlan 3 üncü sayfamızdadır. ıma e ngı iZ .ve . e ÇI a r U arı J 

~~:.':.ı=an~endisinden ,... G WEYGAND G Al d 1 

S:~~::Iit
1

d::::: ~arbi Bütün Yeniden eri Mevzilere ın ılar 1 

~olmuştur. 
Churchill, cesur ve azimklr bir 

~tır. Hakikatten korkma:& ve açık 
~Ufmaktan kaçmaz. Dün akşam, 
%octa millete hitaben Garp cephe
lto!Cfek.i vaziyet hakkında verdiği bi
t~ de bu açık konuşmalardan ~iri· 

. lııgıliz Başvekili, bu nutkunda ~a. 
ti)etın vahametini inkira liizum gor. 
lbeıniştir ve İngiltereyi tehdit eden 
>'tııı \'e büyük tehlikeye el koymak
\trı Çekinmemiştir. 

• J ngiliz Başvekilinin nutkunda 
işaret ettiği tehlike şudur: 

':carr cephesinde muhareb~ '!ci. 
ct.tır,j kaybettikten ve cephede ısUk
r_. tet"11üs ettikten sonra, İngiliz a
~ uzerinde muharebe olacaktır. O 
"ırıarı bu ulvi anda bütün tedbirle
!11\ en müthişlerini dahi alm~k~ te
'fcıdut etmiyece"'z milletımızden ) e• , . .. 
1:p<ıbileceji son gayrete kadar butun 

Cephelerde idareye 

Memur Edildi 
Paris, 20 (Hususi) - Resmi 

~azete Gl. Weygand'ın, General 
Gamelin'in yerine Başkuman
danlığa tayinini bildiren karar
name ile birlikte Fransız kara 
orduları Başkumandanlığını il- 1 

ga eden bir kararnameyi de 
neşretmiştir· 

Bu karamame ile istihdaf edilen 
gaye fUdur: General Veygand, bütün 
cepelerdeki hare~Atı idareye memur 
bir Başkumandandır. Bu itibarla 
münhasıran Fransız orduları Başku· 
mandanlıjı artık bahis mevzuu de
ğildir. 

Nazırlar mecliıinin kararlan ~kar lıkları istiyecejiz." 
c l>eınek ki, İngiliz Başvekili Garp Fransız Nazırlar Meclisi, bu ak-
~Phesindeki Alman taarruzu gaye. 1 pm saat 19 da Elyse sarayında Re

•ttıe \"ardıktan sonra, Almanların İn- isicümhurun riyasetinde toplanmış.. 
~ adalanna hücum edeceklerıne tır. 
~>ıicltr vı bunu fimdiden milletine Nazırlar Meclllinde, Reynaud, hil
... ber °"rmekte fayda görmektec'Jr. k<mıete iştirak ile memlekete J&P-

• makta olduğu yeni hizmet dolayısıy. 

Londra, 20 (Hususi) - Son yirmi dört saat zarfında vaziyette birtakım tebeddüller hasıl 
olmuştur. Fransanın şimalindeki Alnian cephesi Montmedy'den başlıyarak St. Quentine üzerine 
uzanmakta ve oradan geçen büyük harbin Somme muharebelerine sahne olan Perraine ile Com
brai'ye kıvnlmaktadır. Bu akşamki Alman tebliği Laon'un uptolunduğunu bildiriyor. Burası 
mühim bir mevki olup birçok şehirlerin yol' ağzıdır. Almaitlar Laon'u aldıktan sonra Aisne ve 

ASKERİ 
VAZiYETiN HULASASI 

Oise nehirlerini birleftiren kanala 
------~-~ • ..__ doğru iletledilderini de bildiriyor

'\ lar. Alman kuvvetleri burada da dur 
durulmacbkları takdirde Reims şeh
rine dotru ilerllyebilirler. İki nehrin 
birleftjği noktanın öbür tarafında 

Almanlar, Manı denizi Nhlllne var· 
mak ve 1 nglltere ile F'ranunın ara11n• 
girerek irtibatı kumek için bUt On k uY· 
vetlerlnl kullanıyorlar. MUtteflkler bu 
hareketi akamete uiiratmak için Alman• 
!arın 110n derece flddetll tıOcumlartna 

mukavemet ediyorlar. Buna reiim•tt Al· 
manlar garba dotru biraz datıa ilerle · 
diler ve Perrene girdiler. Fakat ırran· 
eız kuvvetlerinin Cambral'den hettiiz 
ayrılmadıkları anlatılıyor. 

lnglllz ve Belçika kuvvetleri etMald ... 
rlcate devam ediyor ve 8el9lka orduau• 

nun Uımemlıiiını muhafaza ettliil t emin 
olunuyor. En - haberlere glSre, lnıl· 

!izlerle Belçikalılar, mOttlm •Fl•tlı •1· 
ramadan Fenl mevslllf'fn• geldlMlflerdlr. 

Qenerel Weygand'ıR lcum•n• 911 ... 
almuı Dzerlne ilk .. , , La p.,.• •• 
mukabil taarruza ıetm•k olıwıuftur. Te• 
arruz muvaffaklyetle dev•M ed9" va 
mUtteflk kuvvetler, Almanla"" ıarlıa 

dolru llerleft'IHlne kal'fl ıelebilll'le,.., 

A lman oenattl•rı tehlikeye da,.r ve 
mUttefiklerlıt veırlyetl, •IAh bulur. 

Daha .. rkta MontMedy•de AIManlarıtt 

)'eni taarruzları •tr Mtlee verMeMI" 
F'raneıı blektt•v•'ları atUtOn tearruılan 
pUakUrtmUı ve Alma nlar burada alır 

zayiat ve11111ıerdlr. 

Almanya ttarbl kazan• ""• muhare· 
benin bltmlyec•Ol kanaati umuMldlr. 
Harbin aona erMeel anoak l•ıllterenltt 
lt11allle kattlldlr. Haıa. .. 1ııı AIMan erd11· 
tarının yıkıllft•ı Alm•ttJ'•ftın 111atllbl· 
Yeti tein kAfldfr. 

a u yUllden l•9Htel'lff h• rltt• Alman• 
ya tlıNftnd•fl U.tttlM- IMJ,...11 ..._ .. .. ........................ . 

IC•flh M ............ ,_. ft .... 

MM MI' Q lk•M• .... ... ,_,_ 
MClttıefllder fek ,...nr tılP .......... 

lctıPftlllll"ak.. ......... ....tarı ...... 
lcanr .... ı ... e 11111fhr. 

Soisson fehri bulunuyor . 
Abnanlann geni halefleri 

Pariateki lntıbaa göre, Cambrai ile 
Perrain araıına varan Almanların 
hedefi Manş sahilidir ve bu sahile 
vararak bir taraftan Belçlka ile Fran 
IUUD, diler taraftan İngiltere ile 
Fransanm arasına girmektir. Hatti 
Havasın aldıjı haberlere göre, f.l· 
manlar bu hareketi baprdiklan tak. 
dinle Fransa ile Belçikaya sulh tek. 
lif edecekler Ye böylece İngiltere ile 
karp karpya kalmıya bakacaklar. 
dlr. 

Yine HaYUa a&-•, Alman hariciye. 
it bu Mm baJallıN bpılmaınüta 
w ..._,.. •• , bllhauı General w.,,._ .• 1nananc1uı aıtıncta bü· 
dın ... rjt.tai blrleftlrerek harbi a. 
om! fiddetle devamettlreceline inan 
JlıütadJr. Nazi mahfilleri Belçika ve 

Londra, ZO (Hwıusi) - Marepl 
Görinc bqtlnkü beyanatında f8 
söderi söylemittir: "Almanyuua 
Garbe atılışı, münhasıran Her 
Biti.in diltilncesidir. Bitler, ibı· 
lipçı bir stratejisttir. Ve onu 
tdttutu strateji, tam manuiyle aa. 
biyanedir. Karar kendisi taraba.: 
dan verilmit ve erkinı harpler ta
rafından uzun uzadıya milzakeN 
edilmeden tatbik edilmittir.,, 

Görinıin bu sözleri son hareke
tin ihtuas eseri olmadıtuu göst.. 
diii için müttefikler, ihtısasa da
yanmıyan bu hareketi ve pllnı a
kamete airatmak için yeni bir 

. cayret hissetmektedirler. 

• 
Almanyanın bueün devam eden 

savaşı kazansa da harbin 'bitmiye
cetı kanaati Londrada umumidir. 
Almanyanın harbi 'bitirmesi, an
cak lnciltereyi işgal etmesine hat
lıdır. Aksi takdirde muharebe so. 
nuna kadar devam edecektir. 
Almanyanın harbi kazanması 1 

çia inslltereyi igal etmesi ve tn: 
sllldere pes ettirmesi şart oldufu 
Mide, Almanyaaın m8tteflkler ta. 
rafından lgall harbi kazanmak ı. 
~ tart deilldlr. Çtlnk8 Alman 
ordulannm yıkılması Bzerlne, AL 
manyanın lwall kendlliiinden Vtl. 
b 'bulacaktır. 

F llbaklka Alınan otdulsn, Fran· le M8re§8l Petaine te~kkür etmiş 
aız topraklarına girdili za. ve bilihara askeri vaziyet hakkında 

~ Alman erkanı harbjlesinin ~· iJthatta bulunmuştur. Bunda~. sonra 
(Sonu; Saj 4: Sü: 4i '\ (Sonu Sa: 4, Su: 3) 

'---- (Sonu: Sa: 4. SCi: 1) ••••• 

• 
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19 l\hyıs lln:framı munusc:bctı~1e Ankarndaki merasimdelf hıfılrn'laFıft'i~i&it, 'Stadyohıda lst'!klifı Marşınr dinliyorlar, kızlarımızın idman hareketleri, Milli Şef, Ebedi Şefin muvakkat kabrine bir büket bırakıyorlar. 

Ecnebi Okullar Talebesi 
için imtihan Yerleri 

Azlık ve Yabancı Mektepleri Son Sınıf Tal ebesi, 

içlerinde Kendi Muallimlerinin Bulunmadığı 

Mümeyyiz Heyetleri Önünde imtihan Verecekler 
Yabancı mekteplerin devlet ortaokulu olgunluk imtihanları

nın nasıl yapılacağı hakkında Maarif Müdürlüğünce hazırlanan 
talimatname alakadarlara bildirilmiştir. Şehrimizde bulunan 
yabancı mekteplerin son sınıf talebesinin imtihanlara girecekleri 
gün ve mektepler tesbit edilmiştir. 

Ekalliyet mektepleri tnlebesi 1 
Vefa lisesinde, Fransız mektep
leri Galatasaray, Almnn mektep. 
!eri İstanbul kız, İngiliz ve 
Amerikan mektepleri Kabataş 
erkek, İtalyan mektepleri İnönü kız 
lisesinde, kendi muallimlerinin bu. 
lunmadığı mümeyyiz heyeti önünde 
imtihan vereceklerdir. Bu talebeler 
bulunduklan sınıfın bir evvelki sene 
derslerinden de imtihan edilecekler
dir. 

Yurtlarda Devlet Hesabına 
Oturanların Vaziyeti 

Şehir, iki Park 

Daha Kazanıyor 
Hc~iktaşta Abbasağa mez!lrlrğının 

yerinde yapılmakta olan parkın tan
zin•i i~i bitmiştir. Barbaros türbesi. 
nin etrafmdaki parkta da tanzim i~i 
s.:>!"a ermek üzeredir. Her iki park 
hatiran sonunda açılacaktır. 

Fıırtına Hafifledi 
Şehrimizde dün sabah ta kapalı o

lan hava, öğleye doğru düzelmışti:. 
Evvelkt gün başlıyan lodos fırtınası 
d:ı hafiflemiştir. 

Elektrik ve Havagazi Ile 

Altın Fiyatları, Dün 
23 Liraya Fırladı 

Yeniden Spekülasyon 

Hareketi Görülüyor 
Altın satı ları ilzcrlnde yeniden spe

killfısyon hareketleri göze çarpıyor. 

Altın için bir p yasa mevcut olmrunak
la beraber el altından satışlara devıım 
eden bazı sarraflar, altın 2230 kuruş
ken fiyatı 2290 kuruşa kadar yükselt
mişlerdir. 

1 M. Korunma Kanununa 
Aykırı Hareket Davası 

Köstenceden Üzere Hayf aya Göndermek 

Yükliyen Hatay Vapuru Sahip Kereste 

'/ e Kaptanının Muhakemesine Dün Başlandı 

Diln aksam 23 liradan bir miktar al
tın satılmıştır. Alıcıların kimler olduğu 
hcnilz tc bit edilmemiştir . ....... ·-····-·--·····-·-··--·········· ..... ·· 

1\iilli Korunma Kanunu ahkamına ve Koordinasyon Heyeti 
kararına muhalif olarak Köstcnccden Hayfaya götürmek üzere 
kereste yükliyen Hatay vapurunun sahip ve kaptanı Osman 
Marmara, Adliyeye verilmiş ve dün Yedinci Asliye Ceza mah
kemesinde duruşmasına başlanılmıştır. 

Tlıtikiir Komisyonu, dün Valinin riyasetinde 
yaptığı içtima es11asmda ..• 

1 
Okunan tahkikat evrakına naza

ran Osman kaptana İzmir Esnaf ve 
A}}ali Bankasının pamuklannı gö-
türmek ve Sümerbank'ın sellülozla. 
rını yükleyip getirmek üzere Kösten. 
ceye gidip gelmesi için izin verilmiş, 
fakat Osman kaptan pamukları gö
türdüğü Köstenccden sellülozları 

1 yükliyeceği yerde bir Rumen firma.. 

1 
sına ait ve Hayfaya götürülmesi icap 
eden keresteleri yüklemiştir. Bu su-

! retle de Sümerbankın sellülozlannı 
1 getirmek için mezuniyet aldığı halde 
hem bu taahhüdünü üa etmemiş, 

hem de bir diğer ecnebi limana gö. 
türmek üzere kereste yükliyerek 
milli korunma kanununa muhalefet 
e;tmiştir. 

Her sene, devlet hesabına yurtlar
da yatınlarak fakültelere devam e. 
den talebeler, herhangi bir dersten 
eylül devresine kaldıklan takdirde, 
bulunduklan yurtları tatil devresin. 
de bırakamaz, aksi takdirde yurt ile 
olan alakaları kesilerek, yattıkları 
müddet zarfında kendilerine harca.. 
nan parayı tazmin ederlerdi. Bu se
ne. harp vaziveti ile hususi bazı se. 
bepler yüzünden yurtlarda okuyan 
talebeler ikmale bile kalsalar mem. 
leketlerine dönebileceklerdir. Her ne 
kadar talebelerin gitmeleri mecburi 
değilse de, bütün talebelerin yaz ta
tilinde aileleri nezdine dönebilmeleri 
kararlaştırılmıştır. 

Diğer Şebekeler J 

Bt.lcdiye, yol inşaatının gecikmc
me~i için elektrik, su, hava gazı ve 
knnalızasyon şebekesinin trotuvarlar 
a1n(la alınması işini de deruhte et-

Harp, Piyasalarda 
Durgunluğu Arttırdı 

Osman kaptan Sümerbanka ait seL 
lülozları getirmemenin hukuki bir 
mesele olduğunu, bu davaya ticaret 

1 mahkemesinde bakılabileceğini, Kös
tenceye müsaade ile gitmiş olduğu 
için bu gidişin suç olmadığını, her ne 

Dekoratif Yazı Sergisi 
Dün Fatihte ilk dekoratü yazı 

kursu sergisi, merasimle açılmıştır. 
Sergi, memleketimizde bu sahada a
çılan ilk sergidir ve 15 gün müddetle 
açık bulundurulacaktır. Sergi Fatih. 
teki 45 inci ilkokul salonlarmdadır. 

Yeni Mektepler 
Yalovaya tabi Kirazlı ve Taşköprü 

nahiyelerinde birer ilkokul binası 
yapılmış ve mektepler merasimle a. 
~lmıştır. Yakında dört ilkmektep bL 
nasmın daha açılma merasimi yapı.. 
lacaktır. 

Tehir Edilen imtihan 
Dün yapılması iktıza eden hukuk 

fakültesi yabancı dil imtihanları, 
mekteplerin 19 Mayıs bayramı mü. 
nasebctile kapalı olması yüzünden 27 
Mayısa bırakılmıştır. 

m\5fü Bu şebekeler, belediye tara
f.ndan yenı yerlerine konulacak, m;ıs 
raf., c:Jf.kadar daireden tahsil oluna
caktır. 

--0-

Üçüncü Halk Hamamı 
Belediyenin yaptırmakta olduğu Ü

çüncü halk hamamı haziran içinde 
ikmal edilecektir. Süleym:ıniyede 
ynpt rılmakta olan bu hamam iperit
IHerın temizlenip tedavi edılmesi için 
muhtelif malzeme ve vesaite de ma. 
lik bulunacaktır. 

Gelen Demirler 
Amerikaya sipariş edilen 4800 ton 

demirden iki bin tonu limanımıza 
gönderilmiştir. Fakat bu demirlerden 
5 _ 6 yüz tonu yanlışlıkla Pire lima-
nına çıkarılmıştır. Geriye kalan 1400 
tonun gümrük muamelesi yapılmış. 
tır. Tevziatın ilk partisi devlet işle. 
rine tahsis olunmuştur. 

ihtikar 

Dört 

Komisyonu, Ellerinde Mal 

Kalay Tacirini Mahkemeye 

Saklıyan 

Veriyor 
Harp vaziyeti, bütün piyasalarımızdaki durgunluğu arttır

mıştır. İngiltere, Fransa ve Amerikaya tiftik, av derisi ve ken
dir satılmış ise de miktarlar pek mühim değildir. Romanyaya 
susam ve balık gönderilmiştir. 
Yeni Zelllndaya fındık ihraç olun.. 

muştur. Dünkü ihracat 133 bin lL 
ra kadardır. 

ltalyaya ihracat 
İtalyanın kliring hesabından mem. 

leketimize olan borcu iki milyon li. 
rayı geçmiştir. İtalyadan son günler
de piyasamıza hiç bir mal gelmemiş. 
tir. Akdeniz seferlerini yapan İtal
yan vapurlarının limanımıza gelme. 
leri bekleniyor. 
llıtikiir komisyonunun irtimaı 

raya dönmüştür. Vekil, muhtelif iş. 
ler üzerinde gazetecilere şunları söy
lemiştir: 

''- İhtikarla mücadele için yen!... 
den tedbirler aldık. İhtikarın mah. 
kemerle delillerle tesbit edilmesi lA
zımdır. Önümüzdeki hafta meriyete 
girecek yeni bir kararname ile bü
tün vilayetlerde fiyat mürakabe ko
misyonları teşkil olunacaktır. Bu ko. 
misyonlara valiler veya vali muavin. 
leri riyaset edecektir. Komisyonlar. 
piyasada daimi surette fiyat kontrolü 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- yapacak ve ihtikar vakalarını delil-
dar, dün mıntaka ticaret müdürlüğü- lerile tesbit ederek muhtekirleri ad
ne gitmiş, umumi, iktısadi vaziyet liyeye vereceklerdir. 
hakkında maliımat almıştır. Tütün Meselesi 

İhtikar ve zaruri ihtiyaç maddeleri Tütün meselesine gelince: Tütün 
üzerinde tetkikler yapan komisyon, Limited Şirketine inhisar verilmiş 
dünkü to?.lan;ısında, . elde mevcut değildir. Fransızlar tütünü şirketten 
dosvalar uzerınde tetkıklerde bulun- almak arzu etmişlerdir Bununla be. 
muştur raber biz, limitedin alacağı siparış. 

Kalay Saklıyanlar l lerin bir kısmını tüccara bırakmayı 
Müsait fiyatlarla kalay ithal eaen temin ediyoruz." 

bazı tüccarların sebepsiz olarak yiik. \ o, __ _ 
sek fiyatla kalay sattıkları ve ellerin_ Dünkü Yangın 

; d~ki_ malları sakla.dıkları te~bi.~ e~~ı.: Dün akşam saat 16.30 da Marpuç. 

1 
~~ştır .. Mıntak.a ~ıc:ıret mudurl~gu çu!ardcs Salihefcndi hanında bir yan

• d.ort tuccarın ıhtıkar .. yap~~ğı netıce- gın ç1kmı~. bir ayna imalathancsı ile 

1 
sıne varmıştır. Bu dort tuccar hak- hır saraciye fabrikası tamamen yan
kmdaki e"'..r~~ mil~i ikt~_sadı koruma ıruştır. 

I kanun~. huku.mlerın: go~e hazı~l~~- Yangın. ilk defa hanın ikinci ka. 
1 mış, Cu.mh~rı~et. muddcıumumılığı_ tında. Savanın ayna imalathancsiııde 
1 ne tevdı edılmıştır. bo<-lam•", süratle üçüncü kattakı Ha-

kadar oradan Hayfaya götürmek ü. 
zere kereste yüklemiş ise de bu ke. 
resteleri Hayfaya götürmeyip İsken.
deruna götürdüğünü, bu suretle Türk 
karasuları haricine çıkmadığını ve 
suç işlemediğini söylemiştir. 

İddia makamı Köstenceye gitme 
müsaadesinin Sümerbankın selliiloz-
lanrı.ı getirmek şartile veıildiğini, bu 
şaı t yerine getirilmemekle suç işlen
diğ~j söylemiş ve milli korunma ka
nununun 36 ıncı maddesi delaletlle, 
54 iınt'iı maddesinin birinci fıkrası 

mucibince ceza verilmesini istemiştir 
Muhakeme, müdafaa için çarşamba 
gününe bırakılmıştır. 

Erol Kaptanı Tevkif Edildi 
Err,l vapurunun ikinci ltaptanı Sab 

ri ile lostromsu Arslan Kostenceden 
ka~ı>k kravat ve kumaş getırmek su
çıle y&kr.lanrnış, adliyeye verilmiş. 
lcrchr. Sultanahmet birinci sulh ce
za hakimi Reşit, suçlulann tevkifine 
karar vermiştir. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU, 

Salı, 21. 5. 1940 

12.30 Program ve memleket saııt 8y!lt1. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Müzik. Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Cev
'det Kozan, izzettin Ökte. Okuyan: Muzaf• 
fer llkar, ı3.30 - 14.00 Müzik: Hafif mü• 
zik (Pl.). 

18.00 Program ve memıeıı:eı saaı ayarı, 
18.05 Milzik: Cazband (PL), 18.30 Cocule 
saati, 19.00 Müzik: Fasıl heyeti, 19.45 
Memleket saat ayarı, ajnns ve meteoroloji 
haberleri, 20.00 Konuşma (Çl!tçlnln saaU), 
20.15 Müzik: Ankara radyosu küme ses ve 
saz heyeti. İdare eden: Mesut Cemil; 21.00 
Konu:ıma (İktısat ve hukuk saaU), 21.20 
Serbest saat, 21.30 Müzik: Kilçük orkestra. 
22.30 Memleket saat ayan, ajans haber
leri; ziraat, esham - tahvlldt, kambiyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22.50 Mllzik: Caz
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki prograni 
ve kapanı:ı. 

• 
Eçnebl Radyolarında Türkçe 

Neşriyat 

TUrklye 
Şehir eaatlle TOIDmevo 

Nis 19.45 250 metre (Orta) 
Roma 20.56 245.5 • (Orta) 
Roma 20.56 31.15 • (Kısa) 

Londra 18.55 19.62 • (Kısa) 

31.32 
Arnavutluk 19.20 38.22 • (Kısa> 
Yugoslavya 20.30 49.18 • (Kısa) 

Tahran 12.15 31 " (Kısa) 

ÖLÜM HABERLERi 

Madenci izzet Arıtın oğlu Madenci Ce
mal Ant ve!at etmiştir. Cenazesi bugilnldl 
Salı gOnil saat 11 buçukta Taksim Tarla
başı caddesi Guzel İzmir apartımanından 
kaldırılarak Teı;vlkiye camUnde namazı 
kılındıktan sonra Fcriköy aile kabr!staru
nn defnedilecektir. 

• Glrid Kındiya eşrafından merhum caıer 
Şeremetin oilu, Sevkiyat müdürü sabıkı 
Emekli Binbaıı Rifat Badaa1a Doktor Ab
dülmuktedirin biraderi ve Milzeler Dahi,. 
!iye Müdürü Bekir Sükril Eielinin kayin 
biraderi Askeri Tıbbiye eski Hocalarından 
Doktor Kimyager Giridli Mustafa Seremet 
vefat etmiştir. Cenazesi burün saat (11,30) 
da Şifli~ıhhat Yurdundan kaldırılarak na.. 
mazı Te5vikiye camiinde kılındıktan son· 
ra Beıiktaı tarikiyle Osküdara geçirilip 
Şehitlikteki aile makberesine defin edile
cektir. Mevli rahmet eyliye. 

MEVLÜDÜ NEBEVİ 
Emekli Albay merhum Fazıl Tarımın 

ruhuna ithaf edilmek üzere ayın 22 inci 
Çarıamba günü öğle namazından sonra 
Bcşiktaıta Sinan Pa5a camii ıerifinde la.. 
raat olunacaktır. Merhumu seven eıe. dos
ta. akrabaya ilin eder, teşriflerini rica e-
derim. 

Merhumun Eşi Saliha TARIM 

. 
uaıw~daki merasimde kızlanmrzm idman hareketlerinden bir lntıba: l Ticaret Vekilinin izahatı yi~ıı s;raciye fabrikasına sir:ıyet et-

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, mişt~r. Hayimin eşyaları beş bin lira. 
dün sabahki tayyare postasilc Anka- yn sıgortalıdır. x ıne Ankaradaki merasimde genç kızlar ıeçlt resminde: 

• 

• 
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iBTiG"lf N·ı 
·~-. . 
~.;~~··Ai;~~ .... -. 
•Aünim TedbM'or 

İ'azan: 'ömer Rıza DOGRUL 

A kdcnizde vaziyetin günden gü

de . ne ehemm'.yet kazandığı, bu 
ald~ı.z kıvılarındaki memleketlerin 

h gl tedbirlerden açıkça anlaşılıyor. 
huı u rnemlcketlerin başında Mısır 

tınınaktadır. 

hı l\J~str, Libye'nin komşusu ve Lib. 
)· ' ltalyarun müstemlekesidir. İtal
tııarıın harbe karışması, Akdenizde 
d ~hJ>us olmaktan kurtulmayı istih
\'a ettiği için, hedeflerinden biri Sü
\·ey~ kanalını ele geçirmektir. Sü. 
~~·ş kanalı Mısıra ait olduğu için 
lil1.~ır, istilaya uğramamak ve her is. 
" aya karşı koymak üzere hazırlanı. 
~or. 

d ~ısır tarafından İngilterenin yar
e~lllıle alınan tedbirlerin genişliği ve 
11\·eınnıiyeti hakkında birçok maili. 
'-l at Veriliyor ve Mısır hududunun 
ltıitık geçilmez bir hale de geldiği te. 

n olunuyor. 
f·f hsır ile Libye arasında geniş bir 
ti~· uzanır. Bu çölü aşarak Mısırı is
~ aya kalkışmak bir hayli tehlikeli 
d arekettir. Sonra bütün Mısır hudu. 
dil, hava kuvvetlerine karşı en mo

~o !tem cihazlarla techiz olunmuştur. 
3' atta huduttan bir tek düşman tay. 
~llresinin görülmeden ve mukave
t ene karşılaşmadan geçmesine, ge
iı'rse mukabil tayyarelerin taarnızu. 
d ~ uğramamasına im.kan bırakılma. 

e 
o 
o 

.. 

~ 
) 

) 

) 

) 

) 
) 

•t:ı bildiriliyor. 

~ısırda Beşinci Kolon 
..._____-~~~~~~~~ l\IJ ısır ordusu, günden güne büyü. 
~ nıekte ve Mısırın yirmi sene. 
1tı}urınak hurriyetini haiz olduğu 
su' 1ı müdafaa, hadiseler yüzünden 
l)ı r;tıe kuruJmakta, MısırhJar alıŞ
Qı; ~klan ağır vergilere dayanarak 
d ık)~ müdafaayı kurmak için her fe-
a arJığı göze almaktadır. 

) Son günlerde beşinci kolon faali. 
ltıetleri, paraşütçü kuvvetler sevki 
\. esefesi kendini gösterjr göstermez, 
·•ıı 
içi sır-, ~u tehlikelere ~arş~. koy~~k 
do. ll katı tedbirler almaga )uzum gor. 
~ · Çünkü Mısır beşinci kolon faali-
eııerine son derece müsaittir. 
ft.~ehebi Mısırda yerleşen Alman ve 
~!il. ~anJarın büyük bir yekfut teşkil 
)ıı.?lıeieridir. Bilhassa Mısırdaki İtal
dıı:ların çoğu, adeta yerlileşmiş ol
t'it ları ve yerli halktan ayrılamıya. 
h • hale geldikleri için vaziyetleri 
l':§ınci kolonluk ve sabotaj ajanlığı 
Pınak için birebirdir. 

!)) ~ır hükumeti derhal tedbir al. 
lı 'j> Ve tehlike anında Almanlar ile h:l Yanlan beşinci kolonluk ve sa. 
tıt aj ajanlığı imkanlarından roah-
ın etmek için herşeyi yapmıştır. 

~lann Hamiyeti 

f\1ısır, istiklalini ve hürriyetini 
likı· Yeni kazannıış olduğu için is· 
lik n] ve hürriyetinin herhangi teh
lığ e~e uğramaması için her fedakar~ 
~lta .katlanacağını göstermekte ve 
dıl'.erı hizmete seve seve koşmakta~ 

~t;Tısır makamatı asker bulmakta 
lıır l'e kadar güçlük çekmiyor ve bir 
bıa aftan gençlik. diğer taraftan kalk 
içinYolda hissolunan ihtivacı tatmin 

koşuyorlar. 
~t lıu yüzden l\lısınn karşılayacağı 
İtıar tehlikenin hakkından geleceğine 
~!}\ ll.ılrnakta ve Mısırlılar istikbali 
lett~'1Yet ve itminan içinde beklemek. 

ır e .. 

~============== 8t.aradaki Amerikaldar 

Gitmiyorlar. 
n>.;ınerikan sefarethanesinin daveti 
~ı:ıtıtırıe şehrimizdeki Amerikalılar, 
~.~ S<'loshaneye müracaat ederek va
~ .. ~tlerini bildirmişlerdir. İstanbul. 
lııt·ı OQ kadar Amerikalı vardır. Bun
İ4 r, ~~ Çoğu ailelerilc burada yerleşmiş 
l'tı .. ~~ sahibi kimselerdir. Bu sebeple 
tlıl"l 1Yede kalmayı tercih etmektc
glıı:ı er Yalmz beş aile gitmek arzu. 
~"ık ı. göstermiştir. Standard Oil ve 
IQ1• 

0 t-.i Vakum kumpanyahrı müdür 
""; ~(co ailelerini göndermiye karar 
<\ı trı'~lerdir. Bu suretle şehrimizdekı 
t;~~r tkarı mektepleri ve diğer AmP. 
tee:;: müesseseleri bu davettec mü-

lt olmıyacaklardır. 

İtiıaı~t · · · · a ve ihracat Vazıyetımız 
l\rı• 

ta.tıd.;ı;~l'a, 20 (TAN) - Geçen ni-
b·l'\ ~ltı ihra<:atmnz 10 milyon 37 
lira.' lthalatımız da 6 milyon 741 bin 
~1_1\1~larak tesbit edilmiştir. En fazla 
"~ k 1Yağı, fasulya, balık, yumurta, 
lı1ı d (?ndır satmış ve en fazla maki
~ı~{lt e:n1ir ve madeni eşya almış va. 

te bulunmaktayız. 

TAN 

Yeni Bütçe 268 
Milyon Liradır 

BÜTÇE Fabrikalarda 

Yeni Tasarruf Tedbirleri Ahnması, Belediye 
Vergilerine Zam Yapdması Ve Benzine 

İspirto Karıştırdması Teklif Ediliyor 

Encümeni 

Mazbata 

Muharriri 

SALAH 

Hafta Tatili 
Y q,pılmıgacak 

Ankara, 20 (TAN Muhabi
rinden) - 1940 mali yılı Mu
vazenei umumiye kanun layi
hası bugün Meclis · Umumi He
yetine sevkedilmiştir. Önümüz
deki pazartesi günü müzakere

rnuh&tarn vukuunda zarar tevlit ede
ceğındl:'n devlete ait gayri menkul
ler'..e gemilerin devlet tarafından hu. 
susi tarzda sigortalarının faydah o_ 
lacağı t!ncümence görülmü~ ve hü
kumetin bu hususu ehemmiyetle na. 
zaıa alarak lazım gelen tetkikleri yap 

YARGI 

Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) - Memlekette kağıt sto
kunun azalması ve hariçten ithal imkanlarının da daralması 
karşısında ilk tedbir olmak üzere gazete sayfalarının tahdidine 
mütedair olan 23 sayılı kararname bugün neşredilmiştir. Beş 
giin sonra meriyete girecektir. 

Koordinasyon heyeti tarafından~ .. 

kabul edilerek Heyeti Vekilece tas- IJ f ClfK 
dik edilen ve bugün neşredilerek ~ 
meriyete giren kararnameleri bildi- il . ...l..i.j ........................... .. rıyorum: ,.. -

tıktan sonra büyük hususi mfü~ssese
Ierde buna benzer tatbik ~dilen usul
ler dairesinde bahsedilen emlaA: ve 
gemileriıı her nevini tehlikeye karşı 
s!gorta ettirilmesi, 

Kara .. sayısı, 24: T 
1 - Darphane ve damga matbaası eselli Değil. 

sine başlanacaktır. 
Bütçe encümeni devlet bütçesine 

dahil dairelerin 1940 mali yılı mas. 
ra!larmı 268 milyon 476 bin 321 lira 
ve Lu masrafların karşılığı olarak v~
r:da.t miktarını da 268 milyon 481 

iş yerlerinde milli korunma kanunu. 
nun 19 uncu maddesi hükümleri daL Muhakeme LCizun 

Benzine ispirto karu)tırılacak 
bin lira olarak tesbit etmi:ıtir. 3 - Memleketimizde yeti-?en nıuh. 

Bütçe encümeni mazbatasınd;:ı. goz telıf mevaddan ispirto istihsal edil. 
önünde bulundurduğu esasları, kısa. dığine göre, her gün resmi, hususi 
ca şu cümlelerle izah etmektedir: m:>törlü vasıtalarla ve iabrıkalarua 

Masraflarda azami tasarruf s~rfe:dilen. memlekette bulunmaması 
Biıtçe encümeninin derpiş ett:ği itıbarile döviz vererek hariçten teda

no1dalar, amme hizmetlerinin hic- rıki mecburiyetinde bulunduğumuz 
bir veçhlie haleldar olmasına mah~l, benzin~ ispirto katmak suretile bir 
kalmamak kaydile masraflardan ta- kısım paramızın memlekette kalma~ 
saırufu gözönünde bulundurmı:ık, ttmın edilebileceğinden, ·evvelce de · · 
y1ı~·t müdafaası ıçin lazım gelen mas- muhtdif vesilelerle bahis mevzuu e- ı ?'~"!ere aile mak~eresi ittihaz etmek 
rafları her türlü fedakarlığı göze a- dılip bir neticeye iktiran ettit'ilmi- uz<. rt: yeı ler verılmesi, 
laraK mümkün olabileni adi bütçede yen ou husus hakkında hükümetimL 1 6 - Ankaranın ihmali caiz olmı
kabtıl ve ihtiyar eylemek, ihtiyacın zin acilen tetkikatta bulunarak bu yan mühirr. bir ihtiyacının kanalizas· 
icaplarına göre, daha fazlasını fev- imkclrun ~~hakkuk sahasına isali, I yon o1d~ğuı:u bütçe ~üza~eresi sır~. 
kalade tahsisatla temin etmek, feyız. 4 _ Koy salmaları hakkında h:ıL smda bııvesıle tebaruz ettın°n cmu. 
li neticeleri her günkü inkişafile gö- km ç·ok haklı şikayetleri görülmüş ve 1 mc_n., 'cu. husus~ Dahili?.'e ve Naf~a 
rülPn sanayileşme programını, hali h:r rıe kadar Dahiliye Vekilimiz sal. ı Ve!\'1.lerı huzurıle de muzakere etıruş 
hazır vaziyetin imkanları dairesinde ma clarak köylüden alınacak paranın 1 ise cic h<.:ddi zatında işin ehemmiyeti 
d~vam ettirmek, mali itibarımızın ı·- ·k • 1 bak mı11,~an herhangı' k'ld ·ı · mı ·tarının ilan edilmesi vesaire hak- ı 1 "' şe ı e ı erı 
damesi için iktrza eden taky!datı mu- kmna bir kanun mevcut ise de bu j sı..irülen sebeple, bunun geri bırakıl
hafaza ile beraber milli paramızın kanunun ırı.ükemmeliyetini ·aa· . ı ma~ım tecviz ettiremiyeceğinden sıh. 
ihraz ettiği kıymeti korumak, t.:ıhı- lunam•y&cağını beyan etml~ ~e 1~~t • hi mah:l.urlarına inzimam e.:ien bir 
rinde zc.rar görülmiyen bazı teşeb· rahı tayin edilmiyen bir paranın n~ ha~lı. fedakarlık: par~ s~rfilc vuc .. ude 
büsler için masraf ihtiyarından çe- maksatla olursa olsun köylüden alm. ~etıı ııen. bu şehırdeki. hına ların Leh-
kıNnek gibi hususlardan ibaret oldu_ d _ lm _ ltkeve gırecek maddı zararları da 
g-u "'U t· d h 1• 1 b·ı· · maMnın ogru o ıyacagı miktarı· ı d · • . • re ın e u asa o una ı ır: . . ' 0rpıı: olunarak emlak sahıplermın 

B .. ·· · b .1 mn takdin hususunun köylüde olma •. . . utçe encumenı azı temer.nı erde t ., h · - umuır;ıyctle bu masraflara ıstırak e· 
bulunln kt d sı ve opııanan paranın i tiyar hevet 

1 

d • . .• · a a ır: • • eı•t:gı tabu olmakla evvel"e yapılan 
Kırtasiye masralf arı kısalıyor l<:.>rınde bulunması sujistimalc müsait ~klifler üzerine hazırland;ğı beyan 

1 - Tasarruf imkanları aranrrken bulunan bu __ halin bugünkü vaziyette . ecıı•en planlar dairesinde Ankara ka
kırtasiye masraflarında isratın Ö- deva~·~~ ~oz yumula_mıyacağı cihet- 1 nalızasycn tesisatının bir an evvel 
nüne geçildiği takdirde mi.ihim bir le. koylunun çok yerınde ola!l bu •Ş vi..ı~t•ôc getirilmesine hi.ikıimdirı atfı 
tenzilat yapılabileceği neticesin~ va. hakkın?~ki şikayetini önlemek üzt-. ehemmiyet eylemesi, 
r;ımış ve bu meyanda bir dairede re Dahılı!e V~kaletinin ciddi tedbir. Belediye resim ve rergilerine 
kullanılan kağıtların gerek cinsleri, ler almaga musaraat eylemesi, 
ve gerek Üzerlerine yazılacak vazıla- Ankara Belediyes · d zam yapılacak " ıne yar ım 7 - Memleketin en b1sit ve en 
ra göre, hacimleri büyük ~lduğıı gibi 5 _ Ankarada teşis edilen ve uzun · b J 1 · 
kalem ucu ve sapıyla Üzerlerindeki m:.ı. rt.>rn ihtiyaçlarını kar1ı ama;: ı_ 
darr.gar.ın hükumete ait oldug"ıu ya- z,1ınandanberi ikmal edilemiyen As- çın belediyelerin bugünkü varidatla. 

ri nıezarlık için hükumetin teklifi de rt11ı k'l t · ı· · · d da olu ztl: bulunan kurşun kalem ve dolma rı ı aye sız ıgı mey an p, 
kalemlerin memurlar tarafından ço- 250 t-ın lira yardımda bulunulması bugüııkü harp sebebile gümrük vari-

i~in 1940 bütçesine tahsis.ıt konma- da.tının azalması yüzünden oktrova 
cuklarma kullandırdıkları beyan e- Sl•U kabul eden encümen, Ankara i. rı.:smınden belediyelere taksim t-dilen 
dHdiğinden gerek bunların kullanıl· çin pek mühim bir ihtiyaç manzarası hi~selerın tenezzlilü de hesHbl kafl
masında israftan tevakki olunması, a~2c~en m~_zarlık _işinin Ankara bele-1 bnık b!"lediye vergi ve rcsimlerinın 
ve gerek suiistimal demek olan bir dıye~mce suratle ıkmal ettirilmesinin h~m liızıım ve ihtiyacı kar')rlıyacak, 
tarı:cla resmi mahaller haricinde kul. hü!{ıimet tarafından alaka ve ehem. ve herr. de halkı t;zyik l"tmi~·ecek 
lamJmssının men'ine itina edilmesi, · 1 t k' ed'l mıyet e a ıp ı mesi tamamile ik. SLtrE>tft. tezvidi çarelerini aramaK üze. 

Milli emlşk sigorta edilecek mal edilmese bile iki ay içerisinde ö- re t'iddı tet~ikler yapılarak bir kanun 
2-Milli emlakin sigorta edilmemesi lü defrunt: müsaade edilmesi ve istL layihası hazırlanması, 

resinde günde üç saate kadar fazla 
mes:oıi yapılmasına müsaade veril
miştir. 

2 - Birinci maddede mezkur iş 
yerleri milli korunma kanununun 
19 uncu maddesi hükümleri dairesin
de hafta tatili kanunundan istisna e. 
dilmistlr. 

Fabrikalar hafta tatili 
yapmıyacak 

Karar sayılı. 25: 
1 - Bilümum sanayi iş yerleri 

milli korunma kanununun 19 uncu 
maddesi hükümleri dairesinde hafta 
tatili k::munundan istisna edilmiştir. 

2 - Her nevi iplik ve dokuma ima. 
lathane ve fabrikalarile Sümerban
ka bağlı bilümum fabrikalarda milli 
korunma kanununun 19 uncu mad
desi hükümleri dairesinde günde üç 
saate kadar fazla mesai yapılmasına 
miisaade verilmiştir. 

Etibanka verilen mütedavil 
sermaye 

Karar sayısı, 26: 
1 - Etibank K / 14 numaralı karar. 

name ile kendisine tahsis olunan 300 
bin liralık mütedavil sermayeden ih. 
raç iskelelerinde depo edilmiş olan 
krom cevheri mukabilinde aşağıdaki 
esaslar dairesinde avanslar yapabilir: 

A) 48 tenorlu cevher için beher t0-
nu 20 lira hesabile yüzde 80 e kadar 
avans verilebilir. 

B) 48 den daha aşağı tenor'daki 
cevherler için beher ton kıymeti te
nor'a göre hesap olunur. 

C) Yapı.lacak satışlarda fiyatm 
noksan olmasından veya tenorun ilk 
gösterilen dereceden daha düşük zu. 
hur etmesinden dolayı, elde edilecek. 
lerine dair müstahsillerden taahhüt 
senedi alınır. 

2 - Etibank birinci maddedeki 
mütedavil sermaye icin senevi yüz. 
de üc; buçuk faiz ödiyecektir. 

Fransada Gazeteler İki 
Sayfa Çıkacak 

Parıs, 20 (A.A.) - Bu sabahkı gıı. 
zctelcrde şu haber okunmuştur- Pa
ds rnatbuat sendikası karari le. ga
zetPJer 21 mayıstan itibaren ik; say. 
fa olarak çıkacaktır. 

Almanlar Belçikada çalışan beşinci kol men. 
suplarını gizlemek için onlan "Cihan Harbinde 
Ölen Almanların Mezm·lığım Koruma,, ismi al
tında onranize etmişti. ... 
Mo~kova, Garp Cephesindeki harbe karşı tamamen lii.. 
kayt bir vaziyet almıştır. Radyo ve gazeteler bu harbe 
karışmamakla Stalinin ne kadar büyük bir dirayet 
gösterdiğini kayıt ile iktifa ediyorlar. Moskovanın 

şimdi en ziyade meşgul olduğu şey, hu şehirde açılan 
büyük ziraat sergisi, ve tiyatro festivalidir. 

ten Amerikan donanması Pasifik ve Lngılıı donann1ası 
A11as Okyanusunun kontroliinü üzerine almıştır. l\liit. 
tdiklerin askere de ihtiyaçları yoktur. Fakat Amerika 
miittcfiklere kredi ile veya doğrudan doğruya binlerre 
tayyare ve gönüJlü ismi altında binlerce pilot göndere
bilir. Bu suretle Amerika harbe girmeksizin. Avrupa. 
daki harbi derhal müttefiklerin lehine çc,·ircbilir. 

• 

• 

... 
Amerikada lıükiimet ve efkarı umumiye ihtiyac 
ve zaruret lu1s1l olduğu gün harbe girebilmek 
için hazırlıkla me!}guldür. Bir taraftan matbuat 
efkô.n umumiyeyi bu lüzuma hazırlamakta, dl. 
ğer taraftan Roosevelt kabineye repüblikenler· 
den bazılanm alarak hükumete daha ziyadE 
milli bir mahiyet ı•ermiye çalışmaktadır. Bu sa. 
yede Roosevelt iki paı·tinin de muvafakatill 
harbe girmek kararını verebilecek bir vaziyett 
gelecektir. 

Amerikanın milttefiklere yardım ıçın ordu ve donan· 
ınasını göndermi;re liizum olmadığı kanaati vardır. Za. 

... 
ltalya, gii11ler geçtikçe için için kaynamakta 
berdevamdır. Salahiyettar kaynaklardan veri
len haberlere göre, ltalya Kralı Emamıel'i11, 
ıllussolini harbe iştirak ettiği takdirde kendisi
nirz tahtını terkedeceği mahiyetindeki tehdidine 
clflir olan !}ayialar esassızdıl". Nitekim Habeşis· 
tan harbi esnasmda da bu gibi rivayetfrr orta
dan eksik olmanuştı. 

... 
Son ramanlarda Jtalyan matbuatı, iki taraflı bir cephe 
kullanıyor. Bir gün müttefiklere ateş püskürü~·or. erte-

si günü birdenbire yumuşuyor, derken tekrar yine müt. 
tefiklere çatmıya başlıyor. Ekseriyetle matbuat bir mil. 

Jetin ve hükumetin fikrini ifade ettiğine göre, gazete. 

}erdeki bu biribirini totm1yan siyasi tahavvü1 İta1:·ran 
hükumetinin ne kadar mütereddit bir dene gecirdiğini 
gösterir. 

Yazan: B. FELEK 
Bizzat İngiliz Başvekili Chur. 

chill itiraf ettikten sonra, 
Fransadaki harp vaziyetinin ciddi~·e. 
tini bizim bilmemezlikten gelmemiz 
manasız olur. 
Yalnız bu ciddiyeti derpiş ederken 

hadiselerin yakın tarihteki emsal:ni 
birlikte mütalaa etmek bu işin ~kr 
betini tahmin etrniye çok yardım e
der. 914 te de Alman orduları Belçika 
yoluyla Şimali Fransaya girdikleri 
gibi Alsas Lorenden de teca\'i.iz et. 
mişlerdi. Daha ilk hamlede Fransız. 
ların 15 bin esir vererek ricate ınec. 
bur edildiklerini bugün pek i~ i ha· 
hrlarım. 

Almanların (Marn) bozgununa ka
dar bu. böyle devam etti. Hatta Fran
sa hükumeti payitahtını, Paristen 
(Bordo) ya nakletti. Alman taarm. 
:zuna karşı Paris kalesi bile harekete 
ge~ti. O zaman Paris askeri ,·alisi o. 
lan General Galyeni şehrin hiitün 
taksi otomobillerini toplayıp onlarla 
cepheye kıtaat sevkederek harbe 
miidahaJe etmişti. 

O zaman yine bugünkü gibi harp 
kabineleri hem İngilterede, hem 
Fransada değişmjşti ve yine o \'akit 
te bu sferki gibi Başkumandanhkta 
tebeddül yapılarak çabuk karar ve
ren bir adam Başkumandan tayin o. 
lunmu!';fu. O zaman Alman orduları 
yine pek çok arazi kazanmış, fakat 
müttefik ordularını imha edemediği 
için harbi kaybetmişti. 

914 te askeri muvaffakıvetlerin ni. 
hai zafer iizerine olan tes.iri hugiin
künden fazla idi. Bugiin bu tesir da· 
ha eksiktir. Bu harbe (top~·C'kiin 
harp) deniyor. Memleketler Yalnız 
orduları ile değil, bi.itün me~·cmli. 
yetleri ile, bilgileri, servetleri. mR. 
nevi kuv,·etleri; hatta dünya fö:eri. 
ne yaptıkları iyi veya fena tesirin 
semereleriyle harp ediyorlar. 

Yalnız Fransanın değil, dün'.\'anın 
en biiyiik tahi)·ecisi sa~·ılan Genrral 
Ve~·gan'ın daha bida~·ette Ba-ku. 
mandanlığa ı?etirilmc-ınesi de Fr:ın· 
sada bir dahili siyaset meselesi ifli 
Daha zi~·ade sol cenahın itir-la
dını haiz bir kumandan olan G"
neral CGamlen) in Umumi Harpteki 
faaJi~·C'ti Vcy~an ile mukayese edil. 
miyecC'k kadar küc:iiktii. En son ,.,.. 
zife!>i fırka kumandanlığı idi. V .. ,. 
'?an ise Mareşal FoC'h'un Erk!lnı 

Harhi~·e Reisi idi. Bu adamın Kr~H. 
yetçi olduğundan kmıkulandık 1 ·m 
irin hasa g<'drilmediğini söy1üyor1:ı,. 
Hadiseler hu hatanın da hemen ta 
mirin i c-m'°ı>tti. 

Parlnıanter meml"kf'tlerıie m~~ 

!esef böyle şeyler oluyor. Fakat hı> 

fayı ı?ör.-nler onch inat P.tme7lcr. H<> 
men ta.,.hihe kalkın"ar. İntrilter(' w 
Fransııı'!aki son had iseler bunu hi ,., 
~österirkcn dikkat edeceğimiz noki:ı 
şudur: 

Bu iki nl('l'tl1"1-0(İn hii ·iik ha, .. ,t: 
veti, ktt\'Vetli donanma ve orclıı"ıı 
hala dimdik duruyor . .Xihantsh t., 

hii ınt>ınha ve servetleri Almanlı>"'•· 
takatsiz nıali"""'İ ve hoş ham ma<l•' 
ilepoları öniinct.. olanra kuvvet "" 
haşın<'fİllİ mnhnfMa edivor. n\ln\'ı> 
:1e miinasebetleri. alış verişleri Hl. 

lunda. · 

1\ffüellah harbi ordulRr ''RllaT r-., 
ra, sen·et. incıın nıemhaı hol o1~ .... 
-len 'zlne. yolJara ,.e İptidai mrırl ~ 
lere ı:.tk~m ve malik olan taraf ~a.,.., 
nır · Inırıltert> Kralı Majeste Alhnrı 
Corc, harp ilanına dair halk .... 
t • h t b · .. "an 1~ 1 a e!';ınde !'ekiz ay evvel: 

. Karanlık ııünler 1?t'cil'Pce9'1.,.ı 
flıve hahf'r ''Cl'mi..ti. ~f Pmıil ol;>.., r 

"'tinler, İste '"'""'iinfordir ,.,. ""' 1 • rr('('f' 

!ır. Anıına "iinhP•d·ı ''iiz lıinll'rr 
nn hn•anR! ,. rn 
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üttefikler Dün Mukabil . CHURCHILL'ln 
lıarel Effiği 

Tehlike 

Son Avrupa Hidisele 
Karşısında Italya Taarruza Geçtiler (Bqı 1 lndieJ 

kfp ettllf hedef henüz malum değil
di. ltalya - lngiltere Arasında Kontrol ve Ablo 

Meselesi etrafllK.la Müzakereler Oluyor 
(Bap 1 incide) 

msan:m kolayhlda bat eleceklerl
tahmm ediyorlarsa ela Havu, bun. 

bu mıdı aldandıklanm ve 
•ımın geçen harpte Almanların 

karp yaptıkları taarruzları 
defa kırdıktan gibi bu defa da 
fe)'ı yapacaklarım anlatıyor. 

Bu izahat.tan ahnacak netice 111. 
Almanların bir hedefi, mütte. 

araama aiftrek aralanıadald 
tı kesmek diler hedfi de ParL 

kup yurwrıektir. 

'"'-'"' 6lr """' olııgor Uiyetln nuilt ve son dence ckl
:oıctup inUr olunmuyor. 

taraf aruında son derece flci
bir harp vuku bulmaktadır ve 

bu harekitın alacalı kati isti. 
ballutır. 

azlJet. hıkkında v..uen IOD U. 
g6re Fransız kuvvetleri Cam. 
arp ..-Alman ceqah)an. 

-.. La J'en'den mabbll turra.. 
~eıdir.tn,ilız tanklan bu ta 

lftlrak etmektedfr. Mukabil 
ilnllızun Pddetl• devam ettili biL 

JnCJiliı Resmi Tebliii 
Londra 20 (A.A.) - ın.ntere kuvvet seferfyest umumi tararılhı teblilf: fnıfllz 

cepb91. bu8Gn dilfnwı taZ)'llu karpmıda muvaffaki7etle mullavemet etmiltir. 

• • Hava ff)erl Nezareti teblll ~r: fqWz tanare kuvvetlerinin bombardıman 
hareklta, evvelki ıece de Belçlkanın cenu bund ki mUnakaıJt hatlarlle Garbi Al-
11Wl71da intihap edUmif oıaa llkert hedeflere k&rfl devam etmlft1r. 

Altnan Resmi Tebliqi 
Berlln, 20 (A.A.) - J'Ohrer'ln umumi karardhının teblilf· Zeeland'da dOtm•· 

nın ıai maır.elerfne tarp takip harekA t.ı devam etmektedir. Derıdre'l geçtik ve 
Yukan Blcauqe vardık. lqWz kıtaıarı ısüratle Mani limanlanna dolru çekilmekte
dirler. 

Maubeup 711kınında ve Valenctennes, n cenubunda, cenuba dolru mahreç bul· 
mata çalrpD bir l'rMllZ • Belçika ordulunun hilcumlannı püskllrttük. DQ.şrnanın 

D71ata eok mQblmdlr, Düfman ezcUmle blrçqk tank ka7betmJ1tir. Akim kalan bu 
:rarma teeebbfllQnden ıonra ehemınl7etle sarsılan dOpnan prba dolru çekilmek· 
~. Daha batı - cenupte motısrlO mllfrezelerbnlz n tanklanmız Cambral • Pe
ronne 7olu Ozerinde 19UI dald Samme me1dan muharebellnin C8"e7U eWll 7.-.. 
varmıtJardır. 

Avcı ve bombardıman tanaretert Leon'dan telerek fhnale dotru ilerlemekte olan 
bir dllpnan tank kolunu tahrip ve bu kolu ricate mecbur~. 

Lf7eJ'ln ve Namur'Un bOUln kaleleri, bir teld mOIWDa olmak OUre Alman lata• 
lan tarafından lua1 edllmltUr. 

Plzar l(lnll Alman han kuvvetleri Belelkada w lbnaJl l'nnllda dOtrnamn P
rllettne ve ricat 7ellarme tarp baskmlanm ~ DOiman bava m~
larma 711pılan bukm1ara muvaffaklyetle devam edllmfttlr. Ketlf ~ 
l'nna - !leletU l&hlH 6n0nde iki dOpn an d•tr01erinl etbrlp etrnif ft bir da.
man destro)'erile bfr Fransız torpidoınuıu ve yUGnu ıs 000 tona balll olan Qç bO• 
:rGk 11181 ciddi lwara utratmıflardır. Dilpnan dOn eesnan Hl tanare ıı:a,betlalt
Ur. Bunun il i bava ba*mlan elDMIDda, 15 l deft toplarmm tantm4aa " mllte
bakili de :ra'd• tahrip edPmllttr. 11 tanaremla dllınmenılftlr. 

Puar stınGntı puartellJe balb7an ı•c:e. tnsWa tanatelert Batı AlınaDJUı 
flzerine tekrar bombalar atmıtlardır. Bazı sıvın. aımot w ~. 1.tıerine 
bomba llabft ..... 7edne ukerl hedef bir ban ..trl bnrlllaı olmuıtur. Dlrl8f 

Bazdan Alman ordusunun l'ranaa 
hud:.ıdundaki taarruzlan.nı, Fransız 
ordUl'ur.un Belçtkaya yardım edem~ 
me!tıni temin için yapıldıjmı zan. Londra 20 (Hususi) - Ste- yak saymaktadır. 
nettiler. fani aı·an~ Kont Ciano tarafın- Fransa ile İtalya arasın~ iyi 

Bazılan Alman ordulannın Möz ' .. nasebetlerin inkıtamdan eski 
nehr1ni attıktan ve A.ıdenler'i g~ dan dün Milinoda Karagom- mi klübi mesul tutmak.tadır. 
reıc Fransız müstahkem mevzilerini leklilere hitaben Söylenen ve AMERİKA.DA : 
yardıktan sonra Majlno hattının ar. İtalyanın son hldlseler karşısındaki 
kasma sarkacağını ve bu su!'etlc vazıyetini az çok ifade eden nutkun Amerika Ayan Mecliainin 
Franaanın m°:'tahke•. hattını çevir. metnini veriyoruz. İtalyan aj.ım:sm8 J!ncwneni, milli miiclafaa için 
mek tstiyecejini tahmin ettiler. ıor•, Ciano, fU IÖZleri aoylemiftir; nen bir milyar 820 mil)'OD do 

Fakat şimdi Alman kumandanınm •Bugün Milanoda wtua gelen top. krediyi tuv p etmiftir. 
maksadını anlamak_ artık mümkün- lantı biç ktmwnln gözünden kaçma- Rooaevelt, bugun n8fNCÜ)ell 
clGr. Alman ordulan Franm toprak. muı 1kım l8len bir m&na, ve kıy. mesajında demiftir ki: 
Lırmda damı. ıarbe dotru ilerle- mi.ti haiz bulunma.ktadll'. Bu tıoplan- "Serbeat ticaret mübadeleleri 
~Uedirler. Bu yüzden aol cenahla· tı, .ııiaauaf azamatl haiz hidlleler her yaaetin1 7'lrütmek Amerika cbf 
rını Fransız hücumuna maruz bir §e· saat Avrupa ve dunyaya yeni bir tikasımn esu hedefıdir. Ame 
kılde bırakmak tehlikeeini bile göze mukadderat yaratırken, vukua aol- halen cereyan etmekte olan 
almıı gbrimiıyorlar. Garbe doğru mc.ktedir. Genç mensuplan kahra. el81'i nihayet buldulu uman d .. 
il .. r)eyiften maksat, Fransa Ahtı- man cılLi mensupları kadar muteyak.. ıun yeniden lnpınna ancak 'böyle 
leriııe inmek ve İngiltere katfJ11ncald ktz olan Milano fqfzml pe& iyi bilir ıiyuetle hızmet edebilir." 
l>utun sahillere hikim olmaktır. Jd, harp ve lnkıllp İtalyuı, Habefle- Vqin,ton 20 HUIUSI) -M 

Lonclracla Çlkan Times gazetesinin tan ve İlpanya zaferinin ttalyası, Av. kilisesi sabık piakQPOBu, "Hi 
t..bmintne ıöre, Almanlar bu sahil. rupa myatındaki hidilelere yabancı na benzi7enlere brp,, harp 
l~e yerleftik1en 10ma elde edecek- kalamaz ve Roma, bu hAdiseler hak.. dflmesi ~in, kongre bası nezdlll 
lerl mühim hava ve deniz üaJıeri u- kında kendi sözünü söylemek istiyor nüfuzlarını lstlmal eylemeleri 
yainde hava ve denizaltı kuvvetlen.. ve 16Jllyecektir. l8dile Relsicümhurla Hariciye N 
le İııgiltereye hücuma tepbbila ede. İtalyan milleti, kendUlnl davet ~ nu birer mektup yumıftu". Bu 
ceklerdir. Zaten Bitler ve Göring, Junabllecefl yeni vazifeleri, bir iman tupta Ameıikanm bitarafhktan 
Almanyanın böyle bir hedefi oldu- hJulyatı ile göz önünde tııtmıya ha. hp ~a harp ilh 
tunu mttteadcllt defalar tekrar et. zırlanıyor. Bu vazife ne olursa olsun, v~yetlu dwbal deiifeceline 
nü§l•rdir. Bu defaki harbin 881rl. de benim kadar siz de biliyorsunuz ki, sa ışarat edilmektedir. 
Almanların bu hedefe varmak :çin buuJarı, karada, denizde ve havada MISIRDA : 
Ça!ıJtıldarmı pt.ermek~l". hilk\imran devlet ~tzın mü. Kahire, 20 (A.A.) - Asteıt 

aruuıda 6lenı.r vardır. 

Almanlann plAnlarına pre, lngll. daf&UJ, memleketin bizzat hayatiye- bir emimame nepederek Mısır 
tereye taarruz bafla1uaca hıaWs hü- tine ebem bulunduiu için tabii oları İngiliz üniformuile yahut ela at 

• • kUıneti Akden\zdekl don•nmasmı da tatrJrlerlmbin Dlbayet tabaklcuku lü- 1arak paraşütçüler veya ta 
Alman ordusu baf)rmnınaanbımm teb llji: Alman kıtalanı bQOn t.on'u almJI- ı•maue çekmiye mecbur olacak ve 0 zuma ve &aabbfltlerlm w aJDi u. indiği takdirde düşmanın harele 

lardır. Llıon kaleli ilwiDe Alman harp ba7l'8iı onı1mı.ur. Laan'daD cenubu vakit Bitler, Muuoliniye ltalya~~ mandam~~ a- karp kendllinl muhafaza etmeli 
IUbi1e dolru lnDenk AIM-Aime kwlana nnJnuttu'. harbe girmesi zamanının ıeldJiirıi dık kalmak umlnde buhmaa İtalyan halka talimat vennlftlr. BmılmUDI 

Fransm Resmi Tebliği bıldirecektlr. • !l!u ~ = :=v:e;.:: =:ı.::e:_~avtzlerlnba, 
Parti, to (A.A.) - 20 118"11 l'ranaz a'k19111 tebUll· Salnt .. Quenttn'ln sfmallnde H itler, bu ha)'allni bugün baki- tutmak iradesi dikte etmektedır. 

J1lbek lmmanünblmm ordu- Ye ıarblnde Alman ltltl, dalma COk tld deWdlr. lloatmed7 mmtakam0 da dQpna• kat MhM'N çıkarmak lçlıı İçinizden hiç birintıdn bu,IOn bu 
.ı cwbmı kati mtlce)'I Utlblale nm ı.m JtOonraJen pQaldlı1GbnQftar. Cephenin 191'1 blaıı kılunlarmda ehemmi· çalJtıyOI', falrat unutmıyahm ki, Bit- huıuata daha fazla söyllJecelfmi da. 

.. ._ .... 
ettlll llmdl lfttlflce teenOt etmek- 19tll t>lr • JOktur. lP.r gıbl bütun dilnJ•Y• hüim olmak fÜnmediliJıbe eminim.. Duçe karar 

Sambre ne Ofıe arumda 50-80 kilo- Han JaaV'ffUerlınbln b070k faalbıeU. btıUln ıtın devam etmlftlr. 1ıfllteeddlt h~veatne kaplan Napoleon ela ayni vercllli zeman, parola blu gelecektir. Gesen Taleltetnk 
bir cephede faali7ette bulunan Jı:..uter, bombarduhan ti ı o ı arının dillman zırhlı umurlarile tutuımala- hayali bulemif, o da Avrupadakı ga- Parola, sulhte ve harpte yegAne -- Ankara, 20 (A.A.) - tlJıc .__M•-

Jaa'fVetler nnı hazırlaln1fUr. Kollar Gzeriııe tonlarca bomba at.ılm11 ve bu suretle bunJann t-.-:ı~- y-- JUUUCJ 
4 ven 15 lll'hh fırka o- llerlqifl Wblr edilmlf ve bunlara çok bil)'ilk ka:yıplar kaydettlrilmiftir. libiyetlerine majrur olarak~ a. flmlzclen, yirmi mücadele ff fütuhat larak Belçikadan Fransaya geçm 

tabmln eclilmett.dtr. Bu kunetıer dalaruıı i11ale te19bbüa etmifti. O senelbün illn1ni muhakkak pn ve lan talebelerlmizln isimleri fUD]ar 
~ ~ ~ vakit bu t.efld>bila ııuıl Napoleon'wı zafer mOteradift ba1iM ptlrdilf a. Huktlmet talebesi: 

öt.ede 1*lde ... .., .. .._ dlllW l..au ,..,,.,..,..,,,,,. l•ll..ıı manlann tatbik eWklerl usulleri an- he&imatine w nihqet lliyuet ve as- damdıa ~ O, " _.rl ver- Orhan :&.vkal. l'erit Zeki 
.__. .. , l&1lnOle l6n. prp latlka· tnan1z tanarelai diipnan, taZJik la~ Ba laMte g6re, ~- keıltk Mh•·f·a fllld1 ı•t• ,..bep dlft _... ~ w·· ta. lsman 'l'bm, Ali PAboJ N ...... uı;-.~ -.'*1 a:numı harekete )Vdım etme- için mütemadi faaliyettedir. Alman- damda hava 1>9mbardımanlan U., şeh oJmUfSa, bu 4efa da Jittler Mapole- tin ıuıano, btr ~--· daha· a,.klana. Eriı't :Adiwi~~ Yı 
•mı pp11ma bareketlerldlr. Fakat yanın prblnde netrol taaflyehanele- rin 500 bin kiflllk nüfus\inun 100 on•un Akıbetine b'911f1Nk tebllkesı. cak, 'bir k•e daha Uerl k:>l vazif&- Cett.al Uluatıd, Nezih Rona, 

tmıJı:Jarı timdi motAkl4 l'ramlz " rl bombardıman; · ~ bafka, bial öldOrülmüttür. Holanda ordule. ne maruzdur. sini ist1yecek ve her zaman oldup Esldei, tlhaml Bomfln Necdet tJ 
Jı:ıtalarlle karplapna]dadırlar. Bu Bdlknlha eenubundald demieyolu n çekılme 81Da11nda Almanların lfi· Bir IDlanm eceli geldiii zaman, bu libl fflllyatla, sflAblan ile ve bllhas. Sadık Ansev, Hasan Tahsin Ya 
iki lflndenbert eeJ'e7Ul eden zırhlı köprillerl tahrip olunmUf, Sedanda ne 7arayabilecek her 19y1 tahrip et- kabil meplo idealere bpıldıJı gö- sa kaJblerl ile hazır bulundutunu is. Saim YurdakOf, Hamr.a Batuk. 

bir =ldha~u::!: bir Alman kamyon kaflleal yakılmq, mı,Ur. Harp cldnanmuıru da tama. rülür. Httler bugün böyle bir megalo bat. !"lecektlr." Kendi hesapWuıa tahsilde 
~ blDdlrUmJt nıülnelt to- cumartell n pazar l(inlerl 50 Alman mm tnalltere gekmltt1r BütOn ben- ldeımn kurbanıdır ve gaUba ölümü Kont Cianonun sözleri flddetU al- nanJ111dan: 
~ ~ baeltet tanaresl dÜfÜriUJDüft.ür. zirı ltoklan imha edllmlftir. de bu yüzden olaaktır. kıflarla ve Y8fMID Dup nuelerUe Fahri Gomulu, Seyfettin Bu 
lıta tank ldHW.n lclll dnamh bir • • .. .. b.rtıl•ngııqtır. Vodl lpnan, Hümıu Erpnç, 
.... AJıunlarm bal motodc- Amirallik datresl, Vhitler adında- General Venaand Harbı Bulun ''"'"". Fraw ..ıüaue6alı OrJıanollU, Şakir Ulusa, Hayri 

•Ofnleleri ba IUNtl9 blrJı:ao IOD ld 1ngıliz torpido muhribinin bom. ~ 6 Romadan bilclirildiatne g6re, ttal· la, Bmtn Ulusoy, Nevres Sa)'U', 
LaoQ civarına tadar " nvelld ,_. ba.w' llabetile huara utrayank ka. c h 1 _J l ' _J '111 d ya 1iyaa1 mahafW, Pramuı hariciye. aut Ankara. Can Çölıeçen. ~-

tadar flerJemillerdir. Bu mu• raya oturmuı oldutunu blldirinekte- ep eıerae aarege ır1.emur ur sinin clikta16rü Ayılan umumi Jdtlp Tezal. 
tank -:'= ":ıı: b= dil'. Mürettebatından 4 Jd§l telef oL dlap 1 lnd .. > G ~ a4 l,.,,ut Lepr'in dellftlrilmatn! l'ranlıs si. Bundan IOD1'akl kafilelerin 

-.:.. ltQıWilmektedtr. Alman- mu,ıur • Marepl Petaln de askeri vaziyet hak Rö~~"!ı,ıoma~ muııa!: de yuetilule büJOk teb9dc:lillleri 6na. rl cifi ıeldikçe bUc:lirileeekti. 
nehri tberlnde balı JdtprQlerl Bqlnd hla iarp fl4tletU kında maıtımat vermlftir. Yeni HarL Weygancl'ın tayini yüzünden Loııdra.. =-= :::. --:•= ,.,,,,,.,.,. alınıl/01' clye Nazm Daladier, diplomatik VL da htsaolunan memnuniyeti anlattık. ll'••••lllllll••••••••••••••••-

maıreaııt Dlbrla kari& Mhlll• 11• {Befinel Jı:ol) meuuplarmm Ho. zl7etl izah eylemJfür. tan aoma l'raıwz kabinesinde ve YA R I N AK Ş A )1 ~ SAAT KAHKAHA ft 
mllftfrü olmQflana da diler ~a v•purJarlle l'ranliya strmeJe- Adliye Nazm Serol, bugf1nldl vazl. bqknmanclanhpnda yapılan tadllL M E L E K Güzel Ye zevkli, elJeneell bir 

noktalarda -' ~. rlne mini olmak için icap eden ted. yette bi1bı• alır bazı auçlann lerl tm yaJmz ubrl ubada delil, enter. içinde PN _ iNCE ve DYL 
_.. ... nmftflak oı.n Dd 1'aın.e. blrıer almmıftır. Bu pmtJarden bir IUNtte ceulandm1mumı m6mldln nuyonal politika aahasmda da çok d 

--. ldUll u. irllbıata ır.t.shnt .. PIU, Holand•nm ltdlAIQKtanberi in. JnlM&k branwneler tmzalatmqtır. sarih b~ delifOdlle 1ebep olacajma s i n e m a • 1 n a CANLI bir l'ranm nımı 
ılüz llmanlanna ıelmif bulunmak- Bu kararnamelere göre, ezcümle, or.. kanidir. K A F E D A p A R 1 s 

tlaeQ'de Ahunlar bu mmtatada t.acbrlar. Tll1nıry'de Holanda vapurla. dular mıntabamdakl askeri mahke. Yal """'"' w /nglltne .., 
Mqlnot hattana ~ bq1a.. n mJD bir ne~ tAbl tutulmakta meler, ci1rmü mepıut suçlan için DL Lonclranm sl7ul mahfillerinde en 
Bu ilet, etrafı orta eeumette ve mllrettebatı tadcvap edilmektedlr. vanı Harp halinde ff g6reeek ve der. -hiqı larak örülen tayin 

• ... ıtd!lr"~ ~=!';: HolaMalı mtirettebat ıemllerinden !:1 infaz olunacak kararlar verecek- ~ ~ ~ l'ranaauıu'ı:'t:i 
....... tllr ı. otomatik ll1AblarJa ~1ar.Yal1uz zabitlerin ?.n.-et Mali •-- N lan. siyauünden mesul bulunan HariCiye 

(CAPB tle PARIS) 
Bat Bollerde: CJ.omecll l'rançatse lltistlerlndm 

VERA KOBB B • JULES BEB&Y 
döa kGCOI Jrnamıa.rıa ma- aftniln buı muayyen aaatlerinde ka- - 3 ' ye " Mmp asır pneı 18knterl IA&w'nin Jeline 

1111U1nektedlr. Almanlv _. ldlt- rayı çıkmalanna millaade edllmet. nm tüpleri berine, ~ ftlfbaı CbarJH Roa'nun ptlrllml9ldlr. Bu- Aynca: ı.tıTRO JURNAL en 10D Harp bavacıw.rt. 
• blaum .,..l'rıdlr. Bacam alır tadir. Holanda c;•lerl, bu tahdldatı tells oluımıaftur. llüstem ete Kazın rada küu1 olunduJuna ,Ore, bu • ~-•••••••••••••••••••••il 
bnelldnln lidde&ll bcıaabudana- memnuıılyetle ul etmekte ve bu ROWn de Omeral ~trolmlmı Hin- llf'JdJk ...._. _ tn,wz ltttf•lnnın 
...,.. ••• Alamı "7llde 1D1alan- kabil tedbirlerin Holandada tatbike. dl Çim Umuml VL ~ tayini em- mümeyyir vufmı tef)dl eden tam ve ~---------~---•-••••••• lalcum •Jplın Prauıa tıopculan- diunemit olmam"t teellilf etmekte rhü imza ettirmlfti.r. aıkı lfbirlJline b1çbir aurett.e t8l1r le-
..!°:'~ marua kala- olcluklanm söylea:IMtedlrler. Alnwınlonn Wr llfllanı ra etmiyecek, fakat eilter4UJOD8l 

bu noktada ..;. 8"lk1erl ""' Dai)J Telepıth pzetminl4 _yaz- Alkerl hareldtm Mvk ve idarell bavtyı berrakJ8ftumak auretila siya. 
[lu~mlaım ldlçQk kaıamıılaıdm cblın• 1.öre, InallteNJe 800 mülteci hunaunda l'raw yüksek kuman.. letiD ,eniden orpiıbe edilmesim ko-

ptednm..l oımuttur. nakletmekte olan vapur, Şimal den\. danlıiı ile 1nıUtere hükiimeti ara. lqlqtıracaktır. _.llllln dtlll' Jrwm1annc1a Montıneb- l!inde bir Alınan tayyai"esl d6fflrmtlş, sında ihtlllflar mevcut oldutuna et. Siyul lngillz mahaflJI, Framada. 
'a.11!!1'9 hududuna D1ar ka1da deler diler .bir tanareJI eh halara utrat- ir Almanlar tarafından ileri ai1rü1en ki delitiJdiklerl, birlile, mil~ 

olmımlfbr. nuF· ldcHalar l8Jlhf1ettar mahflUerde ta. .,. kuvvete dojru bir ller)eJJt olarak 
"""'"1wnln f1Uigell Yolculardan biri, pmhıln bir tere mamiyle ha1al mahsulü olarak tav. ,annokted!r. 

Umanda, bir kere de denizde olmak sif edilmektedt.r. Fransız HarlciJ• Genel Smeter-
0... ~ defa taarrua ulndıln f Ayni lllahftltenle bu iddianın in.. Jiiine tayin edllmif olan Charlea 
IOflemlP· lilla - J'rama b;ıokwiu ayırmal• ma.. Roa, dün a'kf8JD Papaya veda etmiı 

Ç MBER ~Ş Sinemaslllda 
Yarından itibaren : 

1-GUNGA -DI N 
T"OBKÇE sl)ZL 'O 

2-LU I Z 
-----· AJnea Miki Maus 

Mlllılf .Aı.. .,,,,,,,. tuf yeni tJir manevra olabileceli llA.. ve bu sabah Parble hareket erle:nit- ----------------------ıı 
Almnlarm .,tatlan b klmuL bir ve edilmektedıt. tir. 

• fOdr vermek 1ç1n fimADda za)ia:an. 1'ranş1Z mahaflll Weypnd'm bq.. Bir görifıne 
aiBtela1Nıalar, vulJettD eld- m n barbln Som lılarn ~ kmnaManlJAa ptlrilmeskıden aoa Reynaucl, DonQma Genelkurmay 
aım eameınakla beral>er müt ı..:: vercUlderl .a;;:ııa kıyas et. derece meıma\ladur: Bu ıpahafJlin ka. Batlwıı Amiral Darlan'ı b1"ıl eı. 

taama ı.tmlrk mub~ni tOdert &öze çarpmUtadır Somme, ma .. ne &öre ~tı harp mütehatı. m•~ı • 
.wrmekt.e ve dilfmu HT/Jt Marn harplerinde AJınanl .. rın ver. mı olan Weygancl, dlkkate f8)'8D bir 
-aıam ~ elde..,_ 400 000 -·'-.... ' • tntıbak ~ ınallktlr. Bu mL • • • 
mette deVam eder1eiile. ı.. dildft1 •)'iat 1• ' .-.-.. mec- bmmel aOvarinln bif...-vt sırhh li1. Besim ve Fotolraf Sersiti 

.,. WJbwa taDk balbmmdaa 1'IJa ,,. bJJPU. varl kuvveti olan ~ltl fırblan Ankara 20 (TAM) - C. H. P. Ge-
ıa utnJacaklanm )(aJdet. d:,, ~~d~'~:U uln- rimedeceiinden tullMt ed•Jmemett.. nel Sümerlllinln tertip ettlll aına-
Je.r. __,_. ---~ ~ ver. c:lir. tör r.-tm ve fotolraf ,..-glsbıbı bi-

.-..ı.ar;, BiiJ'Qk BritanJap mı,. Jdtkllr. Wena.cl la tıpkı '.t.ôh libl -' rinClal 22 ma)'llta qılacaktır. 
~" lbdmauDı .OlıılDet HOLANDADA kararla eden ve ~ SerPJe 28 balkevi, 110 parça re. 

tetkik .-... ,,. tJqMUHk m pifen bir Jı:umand.a. lllm ve 31 balkevl de 185 parça fotol• 
ilD mittefik l'ranlaJ• Jiik .Pan., 20 (HlllUll) - Solanda el- dır. M takcllN llyık aükO.. rafJa Jftlrak etmlft.lr. 
möyliyerek Frama haklun. ç1qi Bolanda müdafaasmm son gün- neti 'm eo~unluğunu Sergide dereae alacak eserlere 11 

ve idmatıanm H.de eı'· leıhle alt tafalllt ııefl'8Clerek bilbas- itidale Jılar-1 Petain U. litaJan 150 lirava kadar mndfa$ vo. 

Dünyamn en mes'ut adamı .•• Amerllwun en aevlm1l art'lltl: 
CLARK GABLB balayı seyahatinden LALE 'ye d&ıdfl. •• 

LAL B, bu _peıfea..._ itibUm 
Eflne ıdneme mentmlnde bile u teeadlf .uı. 2 ..-.. 1Dm4flli 

-~ •ithlt bir Prop'8lll hamrJadı: 

1 HA iL • KA BI 
Diin7amn m çok aevlloıı CLARK GABLIJ ft llABIOH DAVW.. 

m.U1onlar1' çerçevelenen muhtetem fllmf. •• 

2 MAHKOM KA 
HapbhaneJerln dört duvan aruutda ıtzı.n.. ,,. .....,_ 
mlaline nadir rutlaıwı heyecan. .. Aft ve lltnp naun .. 

llıidl&r. a Amaterdainı tahrip etmek için Al- birlikte caJ•pn•p. rllec.ektir. ... ___________ _ _______ _ 
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Muharrir, bu yazısında, İngiltereyi ötedenberi yabancı bir istilaya uğramak 

-ı-- A. N 
ABONE BEDELi 

endişesinin bizar ettiğini yazarak bugün bir Alman ihraç hareketine veya 

paraşütle asker indirme teşebbüsüne karşı alınan tedbirleri anlatıyor. 
TUrklye Ecnebi - • • • 140<> Ki' 
760 " 
400 • 

1 sene 
8 Ay 
8 Ay 

2800 
1600 
800 

Kr. 
• 
• 

~ " 1 Ay 300 • 

P.ıııı Ucrarası po ta ittihadına dahıl 
0lnuy n meml ketler için abone 
bedeıı mUddet sır sıyle 30, 111, 9, 
a,s liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres d ği Urmck 25 kuru~tur. 
Cev p için mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ılAvesJ 1 zımdır. 

giltere ti i 
..-dileb lir ? mı. 

l=iya lcrı 1 o?ıtrol 
..,eseles! 
1 lcaret Vekili eşya \'e gıdam~: 

L. delcrindcki fiyat yükselmesını 
""Ulltroı ederek ihtikarın öniine geç
~lı:. için yakında bütün vilftl etlerde 
Jı. er kontrol heyeti tcskil edileceğini 
~her veriyor. Bu h8:.ber, bil~ass~ 
it 11~ bir zamanda e~~-" u':°um~.ye~~ 
fi brıın edecek bir mu3dcdır. Çunku 
.:•tlar sebepli sebepsiz l ükselmek. 

\"e hayat günden güne pahalılaş. 
'-lktadır. 
let'takat bu pahalılıi:'ln başında dev. 
a._ f~brikalarının mamulatında görü· 
ftıl· fıyat yüksekliği dikkati çekmek

~. Yerli l\lallar Pazarlarına gidi. 
~· ve eşya fil atlarına dikkat ediniz. 
l$ tı on kuruşa aldığınız şeyi bugün 
...._.- 20 kuruşa alamıyorsunuz. Hal
•1qti bu fabrikalar memleketteki eş. 
~fiyatlarını .tesbit hususunda ni
l t Vazifesini göreceklerdir. Bunun 
J il hUkitmetin fiyat kontrolilne 
L:"let Fabrikaları mamulatından 
-tlanıası ve bu eşya üzerine kona
~ fi) atları esas ittihaz etmesi doğ_ 
Ilı olur fikrindeyiz. Bu fivat kontrolii 
~ e&elesinde biraz da geç kalındığını 
'4 lltıediyoruz. Ticaret Vekaleti itha
a.! Ve ihracat birlikleri ile bu kon
'-e 1 vazifesini ifaya teşebbüs etmis 
lb de şimdiye kadar bu teşebbüsten 
.._••bet bir netice çıkmamıştır. Fev

lade zamanlarda yaşıyoruz. Fi,1 rı.n kayıt~ı~ .,,.e .şartsız ala~~ld~
'e e Ytikselmesının hır an evvel onü

Ceçmek gerektir. 

o 
tençlik Bayramındaki İntizam 
'--=----~~~~~~~~~~ 

} 9 Mayıs Gençlik Bayramı mil. 
> nascbetiyle Fener Stadında 
t 'Pılan merasimi şöyle görenler, o 

lıJı' ~ nizam ve intizamı temin için a
l n tedbirler sayesinde temin cdi
~ intizamdan dolayı fevkalade 
s_ lllnun olduklarını Dolmabahçe 
~ tayındaki faciadan sonra Kadıköy 
\ l'tnakam ve zabıtasının gösterdiği 
~~ llYanıklık ve intizam cidden tak
~ ~aya'ndır. O gün Kadıköyünde 
ıı.: hır kalabalık görülmemiş herkes 
~ iıarn içinde geçitleri seyretmiş ve 
~ lbııuniyetle ayrılmıştır. Kadıköy 
~ hııakamlık ve zabıtasının bu mu
a'!fakıyetini difer dairelere de bir 
'"'llluaıe olarak gösterebiliriz. 

• 
~ 8 •ikan devletleri arasında yeni 
""1 bir temayülün tezahürlerine 

t oluyoruz. Şimdiye kadar Al-
::: tazyikine karşı İtalyanın yardı. 
•·~ a güvenenler artık, dayandığı bu 
~ çürük olduğunu anlamış, yü-
~ Romadan çevirmiştir. Şimdi 
ıı. ıiyade Macaristanda Romanya 

I• spanya donanmasının 
izınihlalinden Napole

on'un sukutuna kadar İngil
tereyi bizar eden en mühim 
endişe, yabancı bir istilaya 
uğramaktı. 

Napoleon'un en bellibaşlı hed~li 
İngiltereye asker çıkarmaktı. Tra
folgar muharebesinde Napoleon'. 
un &sker taşımıya yarayacak d0-
nanmasının imhası rahi, opu bu 
düşünceden vazgeçirmemiştl 

Üçüncü Napoleon'un ihtlrasları, 
bu korkulan canlandırmış olduğu 
lç:tn İngiltere daimi bir gönüllü 
kuvveti bulundurmağa karar ver
di ve anavatan ordusu ile nizami 
ordu tu ordudan doğdu. Maksat, 
her istilaya bu ordularla mu
k1bele etmekti. 

Almar.lar hiçbir vakit böyle bir 
istilayı ciddiyetle düşümnemi~ler _ 
dl. Bılhassa Büyük Harpte kaza
n }ar. zaferden sonra İngilizler böy. 
le t-;r ihtimali hesaplamıya lüzum 
germediler.Fakat bugün vRzıyet ta. 
mamıle değismiştir. Çünkü hava 
k ıvvetinin inkişafı, istilayı denız 
k 1vvetile yapmağa lüzum bırak
matlı Yabancı bir sahile düşman 
kuvvetile karşılaşacak asker çıkar. 
mal<, askeri harekatın en çetlnidir. 
Bugür.kü vesait bu çetinliği kat kat 
arttırmış ve bu şekilde ihraç 
ameliyatını adeta imkansız hale 
ııef !rmiştir. Sebebi, ihraç edilecek 
k:.ıvveti tasıyan gemilerin, tayyare 
kııvvetleri için tam bir hedef teŞ
kil etmesidir. Sonra ihral edilecek 
aı;keı lerin karaya çıkarılması da 
nyrı ı.yrı bir gı.içlük teşkil ediyor. 
Bur.u yapabilmek için, ıhraç sıra
sıı·da mukabil tarafın hava kuv. 
vetledni kamilen uzaklaştırmak 
:cap eder. Fakat müdafııaya ait 
hava kuvvetleri, sahilden hareket 
ettikleri için, mukabil tarafın ge
tireceği tayyarelere tefevvu_lt ede
bilır. 

Bütün kuvvetler içinde, btl. 
hassa kendi arazisi dahilin

de hareket eden hava kuvvetleri, 
en çok kolaylıkla hareket eden 
kuvvettirler. Bunlar süratle topla
nır kolaylıkla arttınlabilirler. Bu
na mukabil müstevlilerin kaynak
lı•n zayıf kalmağa mahkumdur. 
Ve onl&nn zaafından kurtulmalan 
için memlekete girmeleri, kafi de-

f 

7 

8 

BULMACA 
Bugftnkil Bulmacamız 

•rılaşmak ve Sovyetlere dayan. 
~ temayülü başlamıştır. Yugoss:;•. İtalyadan ümidini keserek 

~ l'etlerle anlaşma yollarını ara.· SOLDAN SAGA: ı - Fasıla - Cin değil, 
~a başlamıştır. çok gilzel. 2 - Dahi - Bir nota - Pislik. 

l..ı._ -11lgaristan, bitarafiıfın faydasız- 3 - Bir sesli harf - Bir dağ - Bir nota. 
:"allı ı 1 b 1 b w 4 - Bir kız ismi - Bir harf. 5 - Kışın a..~ -· an ıyarak Sovyet ere e ag. 
~ bulunur - İfa etmek. 6 - Evvel. birinci -
' siyasetini tutmuştur. Hatta Ro- Masallarda adı geçer. 7 _ iı - Bir harf -
4 >'a bile Almanya ve müttefikler- Bir harf. 8 - Bir harf - Saha - Bir nota. 
tt."' Ziyade Moskovaya güvenebilece- 9 - İskambilde birli - Avlanır - Geniş 
~aatini beslemiye başlamıştır. değil. 

1-t YUKARDAN AŞAGI: 1 - Dört yanı su -
•-41 e Balkanların felaketi bul'ada. 
~ Z Blr bağlama edatı - Bir şart edatı. 2 -
ıe_' amana göre şu veya bu devlete Bir nota _ Baba kardeşi _ Bir harf. 3 -
)')bllmak, şu veya bu devleti şu ve- Bir harf _ Aşağı doğru eğilme. 4 - Bir 
'ı.::11 devlete karşı senet ittihaz et- hayvan _ Bir göz rengi. 5 - Ansızın - Ya-

• . nardağda bulunur. 6 - Bir harf - Sayı -
1.... ..._.kanlar bir türlü kendi kuvvet. Bir harf. 7 - trnve, yama - Bir İngiliz 
~ dayanmak lüzumunu kavra. Nazın - Bir harf. 8 - Şımall Afrikada
~ "ıışlardır. Ve bir gün Balkanlar dır - Avlanır - Bir nota. 9 - Kom~u bir 
.;:: •abası olacaksa bundan dolayı devlet - Bir meyva. 
ııııı... :lttır. • 
~ DÜNKÜ BULMACAMIZIN 

HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 

Vergiden İstisna Edilen Soldan saııa: ı - Malmedy - o 2 - Un 

~~kataalı Gayrimenkuller - Ara - As. 3 - Şair - Na - L. 4 - An-
- ... lJ< til - O. 5 - Yan - imal. 6 - Ebe - Rakit. 

• l'bisara, 20 (TAN) - Bina ve arazi 7 _De _Meral. 8 _İsa _ K _La. 9 _ 
~· ı kanunlan hükümlerine tevfL Pıyade. 
~ it "erg'den istisna edilrtıiş olan Yuk•rdan ApOı: ı - Muş - Yedi. 2 -

l'llı sahıslara ait mukataalı gayri Ana - Abes. 3 _ L _ İııne - Ap. 4 - Marn 
~kuııerin kıymetlendirilmesi hak. - M - t. s - Er - Tire - Y. 6 - Danimıırka 
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Yazan: 

Liddel Hart 
lngiliz Askeri Muharriri 

rece de yer işgal etmeleri ve hava 
karargahları vücude getirmeleri 
lazımdır. Onun için bugünku şart
lıtr içinde deniz aşırı bir yerden is.. 
tı.ay1t uğrayabilecek yer, anava
tandan uzak olduğu için hava ta. 
arruzlarının yetişemiyeceği yerd:r. 

İngiltere, hava silahının bugün_ 
kil ınkişafı yüzünden daha emin 
bır v1tziyettedir. Bu yüzden İngil
tr.renın bir istilaya uğramıyacAğı. 
nı söylemek mı.imkündür. İngilte
te ancak başka sebeplerden dolayı 
tesl miyet arzettiği takdirde bir 
yal:::ancı istilaya uğrayabilir. Fakat 
İ!lgiltcre, son derece üstün bir ha
va taarruzuna uğrayarak kati dar. 
be'ere maruz kalırsa, buna keli
men:n normal manasile istila de. 
ni)cmcz. Çünkü bu taarruzları, ya_ 
bancı bir memleketten gelen ve 
;vatancı bir memlekete dônecek o
lan kuvvetler yapacaktır. Bu h3-
rcketler, ancak geniş ölçude akın 
ııayılır. 

b ununla beraber, ordu olma-
sa da kara kuvvet!crilc ya

pılabılecek yeni bir çeşit istila var
dır. Bu tehlike paraşi.ıtçı.ilük He 
başgostermiştir. Sovyetler Birli
ğinde başlıyan bu tecrübeler, bu
gı;iı bir çok memleketlerde inkişaf 
etti. 1936 da yapılan Sovyet ma. 
ncvralan, 1200 adam, 150 mıtrul
yöz v<:: 18 hafif sahra topil bir
likte tayyarelerle gbtürüldü ve ha
~ m cephesinin gerisindeki bir ha. 
va meydanına indirildö,, Paraşütlü 
kuvvetlerin indirilm • nden se::<iz 
dakika sonra bu askerler topla
dı ve müdafileri püskürttuler. 
O ZJmandanberi bu çeşit kuvvet. 
ler &rttınlmakta ve bunlar adeta 
bh· teh ı e teşkil etmekted;r. 

Bu şekilde sevkolunan bir kuv. 
\·etnı harp sırasında karşılaşacağı 
güçlükleri hesaplamak güç değil
dir. Çünkü bu kuvvet havadan ge
çerken, yere inerken ve bir çok 
güçluklere uğrayacağı gihi yere 
~ıdıkten sonra da bir süni tehli
ke'erlc karşılaşabilir. Bununla be
raber harp sırasında, her sürprizin 

!emin ettiği bir avantaj vardır. Ve 
ou :yüzden paraşütlü kuvvetlerin 
sebep olacağı tehlikeleri hesaba 
katmak lazımdır. Onun dolayısile 
olan stratejik tesiri, erişeceği ne. 
tıcclerden daha mühim ve daha 
büyük olabilir. 

H er ordu ve her kumandan, 
arkadan vurulmak ve mu. 

va~alanın teşevvüşe uğramasnıa 
:rnaruz kalmak ihtimallerile karşı
J::tşıobilir. Hasmın paraşütlti kuv. 
vctler sahibi olması ve bu kuvvet
lerın mühim köprü ba;;.';:ırına, 

cephe gerisindeki mühim noktala
? a indirilmesi ihtimali bu gibi teh. 
likt>lcri arttıracak mahiyettedir. 
Bu yiizden kumandanlar, muvasa
la hatlarını daha fazla takviy~ et
me.k, paraşütçulere karşı kuvvetler 
;.yırmal< mecburiyetindedir. Buna, 
bir de psikolojik gerginliği ilavt' 
etmek icap eder. Bu da bu kuv. 
vt:tJHe, yapacakları maddi zarar
!arC.:an daha fazla bir mahiyet ve
rebilir. 

P araşütçü efradın en mühim teh 
likesi sabotaj ajanları taşı. 

yıp indirmesindedir ve bunlar ha
va bombardımanı ile hasıl olacak 
za:-aı l~rdan daha çok büyı.i!< za
rarlar verebilir. Sabotaj ajanları. 

hem karışıklık çıkarah'• ?Cek, hem 
tljhnbata sebebiyet verecek tahri. 
batı ytıpacak ve istismar edecek a. 
daml&rdır Bunlar telefon ve tel
p: ar hatlarını keserler, yol!arı ve 
koprüleri tahrip eder ve boylece 
ı.ıskulerin harekatına engel olur. 
ıar \'e bir takım bozgunlan ve)'a 
c<urguııh:klnra sebebiyet verı,.lcr. 

1 ngiltere 1935 ten başlıya
rak hava taarruzlarına ve 

o::alıotaj ajanlarına ehemmıyet ver
d. "C il~ adımları attı. Bu yoldtı a
lı-ı&n ilk tedbirler, elli be i geçmiş 
<;abık askerleri, taarruz edilecek 
noktaların muhafazasına memur 
etmektir Daha sonra bu tPdbirler 
tak\•ı) e olundu ve nibeyct para
f'Üt<;u lcrle mücadele edecek yeni 
tcş~füıt vücude getirildi. İngilte
r~yi bu tehlikeden korumu 1çin 
a1macak en müessir tedbir, hi~ oJ. 
ınazsa 100 bin kişiyi bu işle me~ 
gl.11 etmektir. Ancak bu kuvvet, 
bu yeni istilaya mukavemet eder 
ve bu yoldaki her teşebbüsü de a
kamete uğratır. 

Müttefiklerin Omit 
Bağladıkları 

General Weygand 
Müttefik ordulann yeni Başku. 

mandanı General WeygaJHI 914 - • 
918 harbinde, müttefik ordulan 
zafere ulaştıran Fransız Mareşali . 
(Foş) un Erkanı Harbiye Reisliği. 
ni yapmış ve 918 de müttefik or. 
dular komitesi umumi kitipliğine 
tayin edilmiştir. 

İki sene sonra Ruslara karşı 
harp etmek üzere henüz teşekkiil 
etmiş olan Polonya ordusuna Baş
kumandan olmuştur. O sırada Var
oova Kızılordu tarafından muha. 
~ara edilmiş ve vaziyet ümitsiz bir 
hale gelmişti. 1920 Temmuzunda 
yaptığı mahirane bir manevra ile 
General Weygand Vanova harbini 
kazanmış ve Kızıl Orduyu mağ. 
IGp etmiştir. 

Bu zaferden Uç sene sonra Suri. 
ye Ali Komiserliğine tayin edl1mis 
ve sonra sırasile Yüksek Harp Şu
rası azalığına, Yüksek Harp Etüt. 
leri Merkezi Direktörlüğüne, 2 Ka_ 
nunusani 932 de Büyük Erkanı 
Harbiye Reisliğine ve nihayet 933 
te Andre Majino Harbiye Nezare. 
tinde iken başkumandanlığa geti. 
rilmistir. General, 21 Kanunusani 
935 de bu yüksek vazifesinden ay. 
nlmış ve biraz sonra Fransa Aka
demi~ine Aza seçilm·şti .... Düsmana 
karsı harhatmiş generallere mah
sus olmak iizere neşredilmis bir 
kanun ile tekaüde Se\ kedilmh·erek 

.r enı HQ§kumandan Weygand 
müddeti hayatınca faal kadroda 
kalmıştır. Ayni kanun mucibince 
939 n'sanında tekrar faaliyete ge. 
çerek Tahrana fevkalade murah. 
has ve elçi olarak gönderilmiş ve 
Irak ile de kesilmiş olan münase
batı iade eylemiş, ve hadisatı har. 
biye üzerine de Fran ız şark ordu
ları kumandanhğına ta;\ in edilmişti. 
Bugün bu 73 yaşındaki kumandan 
940 harbinin en mühim simasıdır. 
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Baca Temizleyici RCihip • 150 Harita 
isteyen Amerikall • Evini Soyan 
Hırsız • Kiliseye Gelen Polisler 

Baca Temizleyici Rahip 

P araşütçulere karşı açılan mü
cadele İngilteredeki halkı 

iyiC'e coşturmuştur. Bu arada Surrey 
mı.1takasında şoyle bir hadise olmuş
tur: 

Her tarafta halk bu gori.ınmez dil~
mant& nasıl boy ölçüşeceklerinı, gôs
tcrecekleri fevkaladelikleri yapacak
ları kurnazlıkları biribirine anlata 
d\mıun · bu arada kasap çırağı Pite. 
rin ,zozüne karşıdaki yokuşu guçlük
le ı.rmanan bir baca temizleyici ili
ş.ıyor. Bu zatın elinde bir takım k"i. 
rekler, çubuklar ve baca temizle.. 
mckte kullanılan diğer aletler vardır. 
Kasap çıragı kendi" kendine soyleni
yor: 

- Tuhaf şey, baca temizleyicileri 
çev!k olurlar. Yokuş çıkmnk onlara 
vız gelır. 

Boylece şüphelendiği adamı taki. 
be koyuluyor. Ona yaklaşınca gözü
ne ~iıphe veren diğer emareler çar
p•yor. \'. abancmın yüzünün ve elle. 
rinin simsiyah olmasına rağmen ku
l3k 1armın arkası bembeyazdır. Sonrıt 
fırçalarını sardığı battaniye de yep
ycnıdır. Açık göz Piter artık önünrle 
bin mtl~ülatla yürüyen bu baca te. 
mu:leyicisinin tebdili kıyafet etmiş 

bir A!man casusu olduğuna emindir 
liemen önüne ilk çıkan polisi vazi
yetten haberdar etmiş ve ikisi bir
likte tu yabancıyı durdurmuşlar, ılk 
s..ıa!leri: 

- Adın nedir ve nerede oturuyor. 
sun! olmuş. 

-Adım, Rahip John Den Brugan. 
dır. Kingsvood'daki klisede oturuyo
rum. 

Aldıkları bu acaip cevap, açıkgöz 

kasrıp çırağile, şüphesi kuvvetlenen 

pohsi tatmin etmemiş. Y:ıbancıdan 

hüviyPtini isbat edecek vesikalar !s
temişlcr. Kendisinden ''YanımdR boy 
1e b~r şey yok" cevabını alınca za
vallıyı yaka paça Kingsvood kara-
kr,luna götürmüşler 

Muvaffakıyetlerinden son derece 
emin olan bu iki işgüzar buyük bir 
ç::ılımla buradaki polis komiserinin 
karşısına çıkmışlarsa da, buradaki 
sllkutu hayalleri pek müthış olmuş. 
Çünkü komiserin tekdirleri yerine 
kulakları çınlatan dehşetli kahkaha. 
larla karşılaşıyorlar. O: 

- Yahu, bula bula bizim rahip 
ef~ndiyı mi buldunuz? demiş. Or.u 
biz bu kıyafete soktuk, zira bugün 
bızim mıntaka goniJ.llüleri arasında 
bir tecrübe yapıyoruz. Bakalım han
gisi onu bulacak diye. Yalnız dünya 
işleııne pek alışık olmıyan rahip e
ft::ı1Jı nasılsa yanına hüviyetini al. 
mat;ı unutmuş. Bu ona bir de~ olur! 

150 Harita İsteyen Amerikalı 

L utfen bana İsviçrenin en mü
him 3 şehrinin 150 tane harita 

sını :)Ollayınız. Bunlar bana seyahat 
ve Ptüd için lazı..mdır." 

Bu iki satır, Zürihteki bir kıi
taı:çı dükkanına gelen bir mektubu.1 
hulasasıdır. Şimdi bu mektubu gön
deren Şımali Amerikanın aşağı yu-

. kar. merkezine yakın Ohio devletinin 
Cleveland şehrinde Amerika'l teba. 
ası bır zattır. Zarfın içinden 10 dolar
lık bir dt> çek sıkmıştır. 

ts\'içreli kitapçı tecrübeli bir adam 
dır. "Yarabbim, diyor, ben bu kadar 
s·medir bu işteyim, hiç, bir çırpıda 
bu kadar büyük bir siparişe maruz 
k:.ılmadım. Ta Amerikanın Ohio dev

letinin Clevland şehrindeki bu mU
b;ırek Amerikalı, lsviçrenin en mü
him 3 ~brinin 150 haritasını ne mak 
sathı ısı.yebilir? Seyahat ... Olamaz 

Bu sıralarda Amerika hükumeti 
resmen seyahati menetti. Şu halde 
ortada yalnız haritalan tetkik mese
lesi kalıyor. Hiç bir Amerikalı ha
yırlı bir maksatla böyle bir alaka 
gösu•rmez. Bunda bir iş var." Resmi 
makamlardan Vaşingtona çekilen bir 
telgraf hemen meseleyi hallediyor 
Mevzuubahs şahıs Almanyaya sıkı 
surette baölı bulunan bir Amerikan 
Nazi teşkilatına mensuptur. İsviçre. 
li kitapçı hem"n on doları ı?cri eön
derivor. 

Evini Soyan Hırsız • 
( ngilterenin Men adası üzerinde 

kilin Ramsey, deniz kenannda 
sakin ve mulayim havasiyle nam ka. 
zanmış meşhur bir sayfiye yeridir . 
Hemen her taraf otel ve pansiyon
larla doludur. Bir çok kimseler bıı
nu kendilerine iş edinmişlerdir. Yaz. 
lan akın akın gelen zenginlerden 
epeyi bir para kazanırlar, kışın da 
yaz kalabalığı gidince köşelerine çe. 
kilip rahatlarına bakarlar. Fakat bu 
sene evdeki hesap çarşıya uymuyor. 
Son haftalar zarfında hüluimet şöyle 
bir karar veriyor. Memlekette mev. 
cut ne kadar düşman ekalliyeti varsa 
onların hepsini Ramsey'e bir nevi 
nefyedip topunu birden nezaret altı
na alacaklar. Bunun üzerine hemen 
buradaki tekmil otel pansiyon ve 
hatta ev sahiplerine üç gün içinde 
bınaları tahliye ve şehri terketmelerl 
emri veriliyor. Vaziyet o kadar sıkı
dır ki bunlann eşyalarını almalan. 
na dahi müsaade edilmiyor ve bir 
zarar ve ziyan meselesinin de sonra 
nazarı itibara alınacağı söyleniyor. 

l3ır yandan etekleri tutuşan otelci 
pansiyoncular hiç olmazsa bir miktar 
eşyalannın beraber alınmasını ve 
ufaıt bir zarar, ziyanın ilkinde.a veril 
mcsi için mı.iracaat ededursunlar.Beri 
ynnda tuhaf tuhaf vakalar oluyor. 
Ge~en gece polis, saat şöyle bire doğ. 
ru bu pansiyonların birinin arka ka
pısından şöyle bir gölgenin sıyrılıp 
çıktığını görüyor. Gôlgenin hemen 
pcşme düşen polislerin yakaladığı 
hırs.z ufak tefek yapılı orta yaşlı bir 
kadındır. Elindeki büyük bohçn için. 
de gümüş takınılan vesair mutfak L 
lat ve edevatı vardır. Maamafih ka
rnkolda vaziyet acaip bir şekil a1L 
~·er. Yakalanan hırsız bu o:ınsiyonun 
sahıbidır ve çaldığı eşyalar da kendi 
nınlları Polis hemen bunları istirdat 
ed"yor ve kadına bir daha böyle blr 
teşebbüste bulunursa kendısini hır

sız diye yakalıyacaklarını bildiriyor. 

Kiliseye Gelen Polisler 

1 ngilterede beşinci kola k81'fl 
açılan mücadele son haddini 

bulınuştur. Bir tarafta paraşütçüler-
le uğra§bklan gibi bir yandan da 
memlekette yerleşmiş bulunan tek. 
mil şıipheli Almanları tevkif edip hu. 
susi nezaret altına alıyorlar. Bu mü
nasebetle Bucks mıntakasmdaki kU. 
sedc şöyle bir vaka oluyor. 

Civar halkı pazar sabahı klisede 
toplanmıştır. Tesadüfen papas ~ 
senelPrdenberi İngilterede yerleşmif 
Almanyalı Hopf'tur. Mutat sükt1net 
içinde duasına başlıyor Halk imla 
çekip duruyor. Tam halktan para 
toplıya<'ak olan iki papasın klisen.in 
adeti mucibince büyük kapı önünden 
yavaş yavaş yürüyeceği ve papasın 
önüne geleceği sırada iki el bunlan 
oınuzlarmdan dürtiıyor. Dönen ild 
kt·re mübaşiri resmi kıyafette fki po.. 
lis!e karşılaşıyorlar. Halkın arkan 
dönilktür. Bunlar fıslıyorlar: "Siz ye
rınizrle durunuz, papasın önüne biz 
giaeceğiz." Ve sonra yavaş adımlar. 
la baş1 eğik dua eden rahibin önüne 
geHp dikiliyorlar. O hala önüne ken.. 
dı sdamlan geldi zannındadır. Halk 
arasında fısıltılar ve heyecan başgöa.
tcrmlştir. 

Hala kafası önünde dua eden rahip 
öntme gelen polislere: 

- Haydi gidin ya kullarım, Allah 
namına h&lktan para toplayın, diyer. 

Aldtğı cevap şudur: 
- Kaldır kafanı ya papas efendi; 

biz hükumet namına seni almıya gel. 
d>K. 

KARİ MEKTUPLARI 

Bir Hastanın Dileği 

Oaüdarda Bülbülderede Osman
derle ~okağında 7 numarada oturan 
Rızu yazıyor: 

'"- Ciğerlerimden rahatsızım E. 
limoe raporlarım var. Dort aydan.. 
beri hastaneye yatamadım. Geçinıi
le meşgul olduğum beş nüfusun in. 
fak \•e iaşesile mi uğraşayım. kendi 
ti~rrı ın f' mi pençeleşeyim? Şasırdım 
kald•m 

Bele<ııyemizin himmet ve yardı
,,ına muhtacım!' 
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Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır 

Barsak Solucanların-a 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olaca~ı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerımıze ve 
müstahzar 

tavsiye edilen 
bulunur. 

halkımıza 
her eczanede 

Kutusu 20 kuruştur. 

bu 

LORENZ ve TEFAG 1 
RADYOLARI SAYIN 
:MÜŞTERİLERİNE 

Mnkinalarınızın b(itün yedek parça
lan ve arzu ettiğiniz piyasada mev
cudu bulunmayan bilumum yedek 
lt'ımbalnrın ve makinnlarınızın her 
tiırlil tamiratı için yalnız İstanbulda 

Sirkecide Horasancıyan Hanında 
25 No. 

SADETTiN SÖNMEZ -
MIHAL LOGOTETİS 

Şirketine mürncnatınızı memnuni
yetle karşılanz. Müessesemizin başka 

yerde şubesi yoktur. Tel: 20412 

,. Bayanlara Mahsus 1911 
Son l\loda Şapkalar. Her 
Türlü Renkler ve Çeşitleri 

A R i s 

- VERGILERD 
Yeni kanun, bazı maddeleri ve bazı i~leri yeniden vergi mevzuuna 

ithal etmiştir .. Ve çok kısa bir mürldct içinde stok mallar hakkında 
l>eyannameyi vermeyi emretmekted1r. 

Bilhassa mükellefiyete ycnı giren tüccarın bu beyannamelerin tan
ziminde ve hesapların tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemesi ıçin 
miiessesemize müracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

Şapka ma!jazuında bulabilecekılnlz. 

Beyoğlu: İngiliz Sarayı kar"'- HESAP ve TERCÜME BÜROSU 
Sıhat Vrkaletinin mu~ıııır!e~ini haıniir ec,.tr ile satılır ında ve Otel Turing yanında Yen! Postahane karşısı Kınncıynn Han yanında Güzel Han No.6 

/ ----------------------------------!' ~.61 ''~--------Tu~:2M06~-------· 
ihtira ilanı_, 

"Somunların tevkifi için eUıstikt 

Halka" hakkında alınmış olan 

19-12-933 günlü ve 1690 sayılı ihtira 

beratı bu defa mevkii fiile konmak 

Uzcre fıhere defrUferağ veya icar e

füleccğlnden talip olanların Galata
da, İktısnt hanında, Robert Ferri'ye 

müracaatları ilAn olunur. , ______ ,, 
Renksiz ve 

cansız saça 

elveda 

PETROL NiZAM 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

(SATILIK ÇİFTLİK) 
SEYİTGAZİ SULH HUKUK MAH

KEMESİ SATIŞ MEMURLUCUN· 
DAN: 

Seyitıazinin Arapören köyünden Oruç 
oil11 Satılmış ve arkadaıları ile bunlardan 
ölenlerin veresesi ve diier hissedarlar ara_ 
aında ıayian müşterek Araporen köyü ci_ 
.umda Kanber çiftliiinde Karabaiilı mev
lriinde kiin olup Sarkan: Eıkitehire bailı 
Hamidiye köyü Bentbaıı Hamidiye de- , 
timıeni ve çayırı ve Beylik bahçesi ve 
Hamidiye kııla hudut taıı. Garben: Seydi 
auyundan baslıyarak Salihler hendeii. Şi

ID&len: Seydi ıuyu Bentbaıı. Cenuben: Te. 
pebap Topkaya ve Yerli kaylar ile çevrili 
ili, orta, edna dnıten tarla ve Yeıilyurt 
aarniyle maruf köy :yerinden ve ayrıca ça_ 
~r yerlerinden mıirekkep beher dö
nümü (919) metre murabbaı itibariyle 
bepıi (5200) dönüm miktarında ve mec. 
muuna üç yeminli ehli vukuf tarafından 

(27500) lira defer biçilen arazinin olbap
taki mahkeme kararı mucibince izalei ıü.. 

71111 için 7-5-940 tarihinde yapılan açılı: 

arttırma sonunda (32000) liraya ihale edil_ 
mit iıe de artırma bedelinin kanuni müd
det içinde odenmemesinden dolayı ihalenin 
feshine ve 24.S-940 Cuma ııününden itiba. 
ren yeniden on beş elin arttırmaya çıka_ 

rılmasma karar verilmiş ve 7--6-940 Cu
ma cuniı arttırma ıünü tayin edilmiş ol. 
dqundan yuzde yedi buçuk niıbetinde pey 
akçesi ile beraber Seyltıazi Sulh Hukuk 

memurluiuna müracaat_ 

.-~ ......................................... '\ 
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BOŞ VAR 1 L SATILACAK 
Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları ~Iüessesesinden : 
Defterdar fabrikasında mevcud aşağıda cins ve mikdarı yazılı boş variller 27 

Mayıs 940 Pazartesi günü saat 14.30 da Defterdar Fab. da açık arttırma ile parti 
parti satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak edeceklerin ilk teminat olan yilz elli lirayı arttırmadan ev
vel Katırcıoğlu hanındaki milessese veznesine yatırmaları. 

240 Adcd (Saç) yağ varili 200 kiloluk, 
19 " (Demir) zaç yağ varili 450 - 500 kiloluk. (4138) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Ceza hukuku, lktısat, İspenı;lyar1 kimya, Umumi Fizik, :Romanoloji, Türk edebi

yatı tarihi, Umumi Türkiye tarihi, Hayatı ve Tıbbi kimya, Mikrobiyoloji, Genel 
Fizyoloji. sinir hastalıkları doçentıiklerl aı;ıktır. Namzetlerin yabancı dil imtihan- ' 
ları 3 Birinciteşrin 1940 Perşembe giinil yapılacaktır. isteklilerin sıhhat raporu, 
5 adet fotograf, nüfus tezkeresi örneği ve llmt hüviyetini gösteren fişlerlle (Fiş

ler tedris işleri kaleminden istenecektir) 16 Eylül 1940 tarihine kadar Rektörlüğe 
müracaatları. (4088) 

Adana Belediye Riyasetinden ~ 
1 - Asfalt Dörtyol ağzından KuruköprUye kadP.r uzanacıık olan Divan yolunun 

te\•sien ve parke olarak inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 22050 lira 30 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (1653) lira 77 kuruştur. 

4 - İhalesi Haziranın dördOncü salı günü saat 15 de Belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

5 - Şartname keşif. proje ve diğer evrakı belediye fen işleri mildilrluğilndedir. 

İsteyenler 110 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Parke yol inşaatı milnakasasına gireceklerin ihale tarihinden en az ilç gün 
evvel belediye fen işleri mUdürlilğüne mü racaatıa bu işi ba5arablleceklerlne dair 
ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 - Taliplerin ihale gQnil teklif mektuplarına ehliyet vesikası, ticaret odası kayıt 
vesikasını ekleyerek en geç saat 14 de kadar teklif mektuplarını Beledly relslifüne 
makbuz mukabili vermeleri ilAn olunur. (4057) 

Nafıa VekCiletinden: 
Eksiltmeye konulan iıı: 

ı - Seyhan sai sahil sulama ve deşarj şebekcsile sınai imaldtı ve işletme bina
lan inşaatı keşif bedeli (2.400.000) liradır. 

2 - Eksiltme 20-6-1940 tarihine rastlıyan Perşembe gunil saat 15 de Nafia Ve
kaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde su işleri reisliğinden 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz giin evvel ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Veklılellne milracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almalan vP hıı ",.~; yı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemez
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat e\-ve
line kadar su işleri relslitlne makbuz mu kabilinde vermeleri lfızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2383) (4189) 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Galata Rıhtımındaki yeni yolcu salonunun Lokanta, Gazino ve Bil!elerl idarece 

hazırlanan şartname ve mukavele esasları dahilinde kiraya verilecektir. 
Bu şartnameleri almak ve ona g8re tek ilklerini yapmak Ozere bu işlerdeki ihti

saslarlle tanınmış isteklilerin nihayet 4 - Haziran - 940 zevaline kadar idare le
vazım 111besine müracaat etmeleri. (4156) 

1 • GENÇLiK 

2 • GÜZELLiK 

l - SIHHAT 
İ~te yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsıni size 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tualet 
müstahzarıdır. İnce bir itina 
vt. yapılışındaki hususiyeti 
itibarile yüzdeki çizgi ve bu
ruşuklukların teşekkülüne 
mani olur. Deriyi genç ve 
gergin tutar. 

~ - KREM PERTEV: Bir güzeL 
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 
mesamatı sıkıştırarak cild
deki pürtük ve kabarcıkla
rı giderir. Çil ve lekeleri i
zale eder. Teni mat ve şef. 
faf bir hale getirır. 

~ - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ürazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. Cild 
adalesini besliyerek kuv
vetlendirir. Kuru cildler i
çin yağlı ve yağsız cildler 
için yağsız hususi tüp ve 
vazoları vardır. 

KAYIP - 938 _ 939 den yılında Adana 
Erkek Öğrtmen Okulundan aldığım Şeha-

Darphane ve Damga l\1atbaası l\liidürlüğünden 
1 - Asgari % 97 saf yerli malı ve muhammen bedeli 9125 lira olan 25 ton ki11• 

çe kurşun kapalı zarf usuJlle satın almaca ktır. 
2 - Eksiltme 22 - 5 - 940 Çarşamba günU saat 14 de ldarcmizdcki komisyon• 

da yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 684 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunU11 
tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini ayni giin saat 13 c kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lAzımdır. 

4 - Şartname 8-5-940 dan itibaren her giln idareden verllir (3659) 

·_Devlet Demiryolları ve Limanlar(fŞletrii'e ·u. ·idaresi ilarilar·ı 
Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif takatte 10 adet iki kutupıu font mu• 

hafazalı otomatik yağlı şalter 5-6-940 Çarşamba günu saat (15) on beşte Haydar" 
paşada Gıır binası dahilindeki Komisyon tara!ındnn kapalı zarf u ulile satın aıına· 
caktır. 

Bu i~ girmek isteyenlerin 113 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun taytrl 
ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi uırflarını ny!li gUn saat (14) on dörde kadıf 

Komisyon Relslijine vermeleri lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler Komisyondan -parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 
İdaremiz silindir makinistliği yapabilecek isteklilerin münhollere tayin edilm 

üzere en ieç 25 - Mayıs - 940 akşamına kadar müdürıyctimize muracaaUarı UJd 
olunur. (4192) 

lstanbul Belediyesi 16nları 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Üsküdar kazaSJnın, Umraniye, Reşadi" 

ye, Alemdar, Sultançl!tllği, Aşağı ve Yuka n Dudullu, Ce'oneköy cuzütamlarına alt 
tahrir neticelerinin kaUleşmiş olduğu ve tahrlrın 940 mali yılından itibaren tat~ 
olunacağı ilan olunur. (4210) 

Or. SUPHI $ENSES 

1 fdrar yolları hastalıkları mOtehas· J 
sısı Beyo~lu Yıldız sineması ltarşısı 

trıımvn• duratı Lekler ıınıırtımım• 

' T'el : 4311' 

(

• Dr. Horhoruni •

1 Hastalarını akşama kadar Sirkecicı 1 
Viyana oteli yanındaki muayeneha 
n-11'r'• t~"'-" ,.,.,.r TPlefon • 2413 

1 
Terzi İHSAN OSKAY 

Bahçekapıda SadıkiJe Hanından Yeni 
Poıtane kar111mdaki Valde Hanı 1 inci kat 

18 No. ya n.aklettiiini sayın mil•terilerine 

bildirir. 

KAYIP - 8-5-940 cünü çantamı kay_ 

bettim. içinde on beş Ura, mühür, nüfus 

kifıdı, maaı cüzdanı ve beratnn vardır. Pa 

radan sarfınazar diferlerinin Beşiktaşta 
1 Kiirthane yokuşu 2 numaraya ıönderilme_ 
sini rica ederim. 

AZİZE 

Dr. HAFIZ CEMAL 

• iHTiRA ILANI 
1 

"Duvarlar, dö~emeler, damlar ve 

emsali için inşa malzemesi" hakkıa• 

dnkl 31-5-938 gilnlü ve 6589 sayılı 

ihtira müracaatını bu defa mevkil 

fiile konmak üzere Ahere devrüferd 

veya icar edileceğinden talip olanla

rın Galatada, İktısat hanında Robert 

Ferri'ye müractıatlan ilan olunur. 

!&3 

Sahibi ve Neşrivat MildftrO 
Pazardan maada saat r14.30 dan LOtfi oöaon..·cO detnameyi kaybettim. Yenisini alacafım.. u~ 

dan eskisinin hükmü yoktur. 18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. Gazetet'ilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Hilıeyin KILIÇ karaya. Dtvanyolu No. 104. Bastldıtl ver TAN maıhaaa 

MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 
Müferrih ve Midevidir 

MİDE ve BARSAKLART temizler alışhrmaz ve vormaz. MAZON isim ve HOROS mar1Casma tfikliat. 


