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Abbeville Alınarak M anşa lnildi,Bir F ransı 
•Ordusu imha ve Kumandanı Da Esir Edil 

skeri Fransızlara Göre: 
• 

aziyet Amiens, Arras Almanlara Geçt 
Diğer Cepelerde Tahavvül Yo 

Reynaud Diyor ki: 

atan Tehlikededir, 
Fakat Zafere Kati 
·madım Var, Çünkü 
F ransaya inanırım,, 
~aris, 21 (Hususi) - Başvekil M. Reynaud bugün 

Meclisinde, askeri vaziyeti bütün çıplak.lığile izab 
bir nutuk söyledi ve bu nutkunda Almanların Arras 

.\ıniens şehirlerini işgal ettiğini bildirdi. Reynaud her 
şeyden evvel: 

- Memleket tehlikededir. Va
ziyeti h içbir şey gizlemeden an. 
latacağım! dedi ve sözlerine şu 
şekilde devam etti: 

o 

Müttef ik Hav 
Kuvvetleri 

Düıman Üsler 

Bombahyor 
Londra, 21 (Husust) 

Son yirmi dört saat zarfu 
Fransanm şimalindeki 
kat sahnesi yeni bir 
vüle şahit oldu. Çünkü 
manlar Arras, Amiens 
!erini işgal ettiler ve 
tebliğine göre, Ab 
alarak Manş sahiline 
lar. 

Müttefikler, Arras 
miens'in işgalinden bahse 
beraber, Almanların sahile 
dıklarmı teyit etmiyorlar. 
manlar bundan başka Fra 
dokuzuncu ordusunu imha 
}erini, dokuzuncu ordunun 
rargiıhını basarak General 
raud ile erkanıharp heye 
sir ettiklerini bildıriyorlar. 

Müttefikler, bu haberi de 
etmemişlerdir. 

- Fransanın tahkimatı iki çe
şitti, biri Majino hattı, diğeri 
I..ongvy'den denize kadar de
vam eden tahkimat, Düşman 
Belçika ile Holandanın istilasın. 
dan sonra Longvy ile denız a
rasında uzanan bu tahkimata hü
cum etti. Buradaki Fransız kı. 
taları azdı ve en iyi Fransız kıta-

Dünkü resmi tebliğlere göre Şimali Fransadaki aon vaziyeti gösteren harita 

Almanların diğer bir i 
da bugün Abbeville'e kadar 
nan cephelerinin Şima 

M Reynaud lan, Belçikaya gönderilmişti. İ· 
• nanılmıyacak hatalar yüzünden 

--ı- ki bu hatalar cezalandırıla. RESMİ HARP TEBL.iGLERi 
İngiliz - Fransız ve Bel 
kuvvetlerin tam bir tehlike 
de olduklarıdır. Bu ku 
350 bin İngiliz, 300 bin Fr 
ve 300 bin Belçikalı, yani 
ben bir milyon askerden 

LıA- DISELER caktır - Meuse üz~rind~ki .köp-
., rüler, evvelce derpış edılmış ol- Fransız Tebliği 
karşısında 
INGILIZ 
karakteri 

raıan: M. Z. SERTEL 

f:'ransız Parlament~su 
Reisi Mösyö Hernot

felfilcet karşısında İngi
.duygusunu izah için ~u 
~eyi anlattığını söyler-

• 

"191a da fngı1terede Birmin. 
&Qrayında idim. O gece Baş. 

'O ~nar Law'ın bir içtimada 
~lıycceğini öğrendim. Ben 
~l!n. 

rı ınuazzamdı. Bonar Law 
, e geldi ve sozüne şöyle baş-

"8~ bu akşam fena bir haber 
ğ~lll. Alman orduları İngiliz 

lli yarmış bulunuyorlar. 
1lltcı_ ınuzaffer olacağımıza 
~ • fakat kara günler uzun 
~ltllliş gibi hareket etmeğe 
\> !'um. Onun için sizlere a. 
trgiler yükleneceğini haber 

'I!. tlt . 
cı11 •• ısterim.,, 

h Söz üzerine, salonu doldu
lllk, hep birden ayağa kal· 

ha lla.ŞVekilin sözlerini alkış. 
idular. 

~ ~iün tarihin ayni şekılde 
t· tekerrür ettiğini ~ g~yo.. 
~iıUz Başv.e · · • _ ·ıı. 

( . 

duğu gibi atılmamıştır. Alman 
motörlü fırkaları bu gedikten 
geçmişlerdir. 

Meuse, müdafaası güç olan bir 
nehirdir. Kıyılarına mitralyözler 
koyarak nehri müdafaa etmek 
son derece müşküldür. Bu yüz. 
den felaketli bir vaziyet hasıl ol-

du. 

Paris, 21 CA-~.) - 21 Mayıs sabahı tebliii: 
Bu gece cereyan eden birçok çarpışmalara rafmen 

Somme He Cambra arasında hAIA milphem olan vaziyette 
mühim hiçbir değişiklik kaydedilmemiştir. Cephenin di
ğer muhteli! noktalarında, ezcümle Aisme üzerinde ve 
Trethel bölgesiode düşman hücumları püskürtülmüştür. 

Tayyarelermiz di.ışman gerilerinde şiddetli ıece bom
bardımanlarına devam etmiştir. 

R icat kararı Paris, 21 (A.A.) - Fransız akşam tebliği: 
General Veygand ile geçen Somme'in şimallndeki mıntakada, tazyikına devam e-

pazar günü görüşt~~üm zama~, den dusman, ileri un~rlarını Amiens ve Arrasa kadar 
düşman açılan_ ged~ğı a~tmış ı:nıl l llerlebneğe muvaffak olmuştur. Cephenin geri kalan kıs
aşmıştı. Ve muttcfıklerı ~ehdıde mında, düşmanın mevzii gayretlerine rağmen, vaziyette 

(Sonu: Sa: 4, Su: 1) değişiklik yoktur. 

ltalyan ve Sovyet 
Matbuatı Müttefik 
Devletlere Çatıyor 

K ont Cianonun, l\1ilanodaki 
beyanatından sonra İta lyan ga. 
zeteleri müttefikler aleyh inde 
tefsir edilen şiddetli neşr:yata 
başlamışlar ve bu arada bilhassa 
İtalyanın metalibatını yeniden 
ortaya sürmeğe vesile bulmuş
lardır. Şimdi gazeteler İtalyan 
milli toprakları ile İmparatorluk 
arazisin:n genişletilmesi için ha. 
rekete geçmek zamanından bah. 
setmektedirler. 

Sovyet matbuatı da mi.ittefik. 
ler a leyhinde çok şiddetli neşri. 
yata başlamıştır. izvestia ve 
P ravda gazeteleri Almanları hil. 
hassa son hareketlerinde haklı 
göiiil"Y,azılar yazıyorlar. 

Bu ıfttsustaki tafsilatı üçüncii 
~ayfamızda bulacaksını7.. 

İstihbar hava kuvvetlerimiz ve bombardıl"ftan filola
rımız, bahriye pike bombardıman cüzütamlarının işbir

liği ile, şiddetli faaliyette bulunmuş ve durmadan arazi 
üzerinde düşman kıtalarını hırpalamıştır. 

Fransız hava kuvvetlerinin ve tayyare dAfl bataryala
rının yalnız bizim hatlarımızda, 10 Mayıstan 19 Mayısa 
kadar olan de\·re arasında düşürdüğü düşman tayyarele
rinin asgari miktarı bugun 308 e varmış bulunmaktadır. 

lngiliz Tebliği 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz seferi kuvvetleri umumt 

karargahının teblığı: 

Bugün Scarpe'nin cenup mıntakasında Alman zırhlı ve 
motorlu cüz.i.ıtamları tarafından Selte mevzıine müker
reren yapılan taıırruzlar milttefik ku\•vetler tarafından 
muvaffakiyetle geri pilskilrtulmüştür, Belçika ordusu, 
şimdi cereyan etm('kte olan tedafut muharebenin muvaf
fakıyctıne geniş mikyasta yardım ctmıştlr. 

• • 
Ha,•a Nezaretinin teblığl: 
İngiliz. hava kuvvetleri dUn Fransa ve Belçikada ve 

muharebe cephesinin hemen arkasında kain bölgelerde 
duşman kıtaatının münakale yolları ve tahaşşütleri üze
rine şiddetli taarruzlara devam etmişlerdir. Bu taarruz
lar butün gece devam etmiştir. 

Bu gece Roterdam üzerine yapılan bir baskın esna
sında rnuteaddit benz.in depolan uurine bombalar isabet 
etmiş ve yangınlar çıkmıştır. 

ASKERİ 
VAZiYETiN 
HULASASI 

Aakerl vaziyet i hulba eden üç 

nokta vardır: 
1 - Almanluın 

Hhflldlr. 

2 - Almanluın 

hedefi, Manı 

moUSrlze kı-

taları uzunca meufeleri geçerek 

hedefe yaklatmııtır. 
3 - lnglllz ve Franıız orduluı 

maAIOp edllmemltlerdlr ve vazi· 
fe baıındadır. M ütteflk ordular 
baıkumandanı General Weygand, 
cephededir ve mukabll tauruz 
için hazırlanıyor. 

Vaziyet bu üç noktaya göre 

m una keme edlllrae Amanların 

kati bir net iceye vumıktan çok 

uzak olduklırı tıvaz:ruh eder. 
Gerçi Almanlar. Manf'a varm••· 
lırdır. Fakat Man, Hhlllnde yer· 
leımemiılerdlr. Kolaylıkla yerlef· 
mlveceklerdlr. 

i nqlllz ve Franıız kuvvetleri 

muhtelif noktl luda Almanlarlı 

earpıtıwır ve vı:rlvet eok müp· 

hem. c:ok karııık bir mahlvet ıl· 

m11 bulunuvor. O kadar ki, Fr11n· 
u ile 1 nnllt,.rf'den d•hl vıı,,.fv•+ 

hıkl<ı"tf• ıuırlh m11lO,..•+ "'""•mı· 
vor, l!lu vU:rden va,,.fv••l llvıl<ll• 

kavr•mak lef" blrı:r bf'kl .. mek il· 
"•m. Franerz· l nnlll:r kuvvf'tlerl bir 
huhran aerlrmı, olmıııklı beraber. 
bu kuvvetler ..... ıtm•m ıt ve ka · 
tlyen ~IS:rOlmeml•tlr. Almıın taar· 
ruzunun hakkından gelmek karıa
atl, gDnden güne kuvvetleniyor ve 
bir tarafta n l'r•-•. itlier t ... ef• 
tan l nglllz tanklarının ve tlınk 
dlfll toplarırıın Alman akırıını 

,.n.ı.rı..+ ...... ııı '""h11kk11lt ıavılıvftl' 

Alman Tebliği 
1 
şekkil imiş. Müttefikler, bu 

Führerin umumi kararıAhı, 21 (A.A.) - Alman or- vetlerini tehlike içinde g 

1 

(Sonu·, Sa: 4· c.u· dusu başkumandanlıiının tebliği: . ., 

Bütün devirlerin en muazzam taarruz hareketi, ayrı 

ayrı bir seri büyük taktık muvaffakiyetlerden sonra, ha 
len ilk neticelerini vermektedir. Vazıfesı düşmanın Bel 
çıkadaki kuvvetli kıtalan ile Sedan'ın cenubunda Mag 
not hattı arasında irtibatı temin etmek Qlan dokuzunc 
Fransız ordusu imha edılmlştır . .Bu ordu, halen, inhıl 
halindedır. Genel kurmay ve şımdıye kadar yedinc 
Fransız ordusu kumandanı iken dokuzuncu ordu ku
mandanlığını deruhte etmiş bulunan General Gıraud esir 
edılmlstlr. Alman fırkaları, bu taarruzla açılan gedığe Muhacirler 
gir2n~e4\r. Hucum arabaları kıtaları ve motôrlil kıtaat, 
Arras'ı, f\mıens'ı ve Abbe\llle'ı almışlardır ve Somme'un Nevyork, 21 (Hususi) -
şimalinde bulunan Fransız, İngılız ve Belçika orduları ter Roosevelt, bugun mat 
cüziltamlarını bu suretle Manş sahiline. doğru sürmekte- mıımessillerine beyanatta 
dir. Belçikada kıtalarımız, Gand'ın şarkında Escaut'nun l rıarak Fransadan cenuba d 
cenubunda mi.ıfrezelerimlz.e karşı koyan diışmana hucum 1 h•cret eden beş milyon m 
etmektedir. Duşmanın Valanclen.nes mıntakasında cenu- r:.'1 Alman tayyareleri taraf 
ba doğru yarma teşebbılslerı akım kalmıstır. Hususi bir mitralyoz ateşine tutulmuın 
tebliğle bildirdiğımiz gıbl, Alman kıtaları, cenup .cenahın- , buhsetmiş ve bu tl.iyler ur e 
:ia Laon'u almışlar ve Chemin deh D mes yolıle Aınes-Oı e f d ğ b"l . 'h ~la 

1 

acıanın o ura ı ecegı ı tı • 
kanalına kad~r ilerlemlşlerdır. Kıtalarımız, Fransı7: hil· isaret etmiştir. Mister Roose 
cumlarını gerı pü kurterek, bu mıntakada birçok hucum b hf ı · t t h' · d 
arabalarını tahrip etmiştir. Dilşman mufrezelerinin ş m- , J 

1 1 a a ın ma ıyetin en 
Sl!tmemekle beraber bunları 

diye kadar mukavemet gösterdıklerı Rethel ehrl alın- • . _. . 
mıştır. Hava kuv\etlerimlz, Alman ordusunun bu zafe- ş~nmek hızım geldıgını anla 
rine müessir surette yardım etmişlerdir. Havada hfıkım tır 
olarak, nehirler uzerinden geçitleri \'e nakliye mfıesse
,ı;elerini tahıip ederek, yi.ıruyuş halindeki kollara hu-
cum yaparak, dokuzuncu Fransız ordusunun inhllfılıni 
çabuklaştırmış ve şimdiye kadar duşmanın gedlğimizln 

cenahlarını tchdıt için yaptlğı biltiln teşebbilslerl nüve 
halinde iken boğmuştur. Fransız sahili iızerlndeki keşif 

uçuşları esnasında tayyarelerimiz, bir Fransız torpidosu-
nu, 5482 toni!Atoluk diler donanma sarnıç vapurunu, 
Pavon Fransız karıosunu ve diğer iki kargoyu ağır su-
rette. hasara uğratmışlardır. 20 Mayısı 21 Mayısa bağlı
piı &ece. Douvres ile Kale arasında ceman 43 bin toni
llto hacminde e nakliye ıemisl ve sarnıç ıemileri batı
ritmış, diler taraftan 13 bin tonillto hacminde 4 vapur 
afıt 1Urette hasara uğratılmıştır. Düşman kayıplan dün 
1'7 tayyareye balii olmuştur. 15 Alman tayyaresi kayıptll'. 

• Paris, 22 Hususi) - Gen 
C!ro'nun esir edildiğine daır 
nıanların verdikleri haber te 
ediliyor 

İspanya Bitaraf Kalac 
Londra, 21 (Hususi) - C 

litarıktaki sivil halkın tahli 
1spanya tarafından hasman.e 
harl'ket beklenmediğinden do 
vuku bulmamaktadır. İsp 
koti bitaraflığa devam cd 
temın etmiştir. 
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J9 ıuayıs t!eaçlik Bayramı bütün memlekette çok büyük tezahüratla kutlanmıştır. Dün Adanadan tayyare postasile aldığımız yukarıld resimler, Adanadaki bayramdan iki safhayı göstermektedir. 

s p o R 

TLETİZM 
AYRAMI 

-0---

e Müsabakaları, Pazar 
· Fenerde Yapılacak 
bul atletizm bayramı seç

bakalan, pazar günü Fe-
e stadında yapılacaktır. 

Mısırda, gerekse İstanbul
muvaffakıyetli derece
unda olduklannı gös

tletlerimizden bu müsa-
daha iyi neticeler bek-

Sporlan İçin Program 
Hazırlanıyor 

bul Su Sporlan Ajanlığı, 
deniz sporları faaU)._ti 
geniş bir program hazır. 

• Bölge klüplere ihtiyaç
betinde yardımda buluna-

:Altay ve Altınordu 
Altay ve Altmordu ta. 

bu hafta milli küme maç 
,Yapmak üzere İstanbula 

erdir. Takımlar, Fener-
Galatasarayla karşılaşa. 

Lise Ve Orta Mekteplerde 
Dün Tedrisata Nihayet Verildi 

l\faarif Müdürü Tevfik Kut 

imtihana Girecek 
Talebeler Bugün 

ilan Edilecek 
Dün akşam orta mektep ve li

selerde dersler kesilmiştir. Bu 
imtihanlara girebilecek talebe Us. 
tfıleri bugün ilin edilecektir. 

Dün talebelerin imtihan vazi. 
yct?eri üzerinde tetki!:at yapmak 

'ı Alfln Saflslarında 

1 Temevvüç Başladı 
l 24 Liraya Yükselen 
1 
Fiyat, Dün Akıam 

-------------. için üç müdürler içtimaı yapıl-

ı mıştır. Bunlardan bir tanesi Gn. 
23,5 Liraya indi 

Şehirde Fazla Un 

Stoku Bulunması 

Lüzumlu Görülüyor 

Jatasaray lisesinde hususi Türk Altın satışlan Uzerinde te. 
liseleri müdürlerile bu mektep.. mevvüçler bqlamııtır. Yir. 
ler talebesinin imtihanlarını ya- mi dört liraya kadar yükse
pacak olan dört resmi lise mü. len altın, dün geç vakit 23 
dürünün iştirakile olmuştur. Top buçuk liraya inmiştlt. Altın 
lantıda imtihana taui talebelel'in 1 satışlarının yapıldığı yerlerin 
otuzar kişilik gruplar halinde : daha ziyade Tepebaşındaki 
mekteplere gönderilmesı karar- ı kahveler oldutu söyleniyor. 
:isştınlmış ve imtihan güııl-! Evvelce 80 liraya verilen 
teEbit edilmiştir. beşibirlikler, şimdi 110 liraya 

Ekalliyet Mektepleri satılmaktadır. 

Rasathane Müdürü 
Erzincandan Döndü 

Üstat Fatin: " Hafif Zelzeleler 
Bir Buçuk Sene Sürebilir.. Diyor 

İstanbul Rasathanesi Müdürü üstat Fatin, zelzele mın
takasında kurulacak yeni ıehir ve kasabalar için mahal
linde yaptığı tetkikleri bitirmiş ve şehrimize dönmüştür. 
Profesör Fatin, tetkikleri etrafında gazetecilere §UD.lan 
söylemiştir: 

11
- Erzincan ve havalisindt 

yer yer devam eden hafif zelze
lelerin bir buçuk sene kadar sür
n1esi ihtimali vardır. Bu sarsın.. 
tılar çöken toprağın yerleşmesin
den ileri geli;>~r. Tetkiklerımizin 
neticesinde yeniden kurulacak 
Erzincan şehri için iki yer tesbit 
ettik: Bunlardan blrl istasyondan 
cephaneliğe doğru uzanan arazi, 
diğeri ise harap olan şehirden u. 
zak. Kemah boğazı ile Hakköyü 
arasındaki sahadır. Keyfiyeti a- Rasathane müdürü Fatin 
12kadarlara raporla bildirdik. Ko 
yulhisar kasabasının tekrar eski ı dük Ayvalık ve Ezbider kasRbası 
yerinde kurulmasını muvafık gör da eski yerinde kurulacaktır." 

Bir Fransıs 
Gazetecisi 
Anlatıyor: 

Garp cephesinde tetkikat 
pan Fransız gazetecilerinden 
Lupo, dün tehrimize ge 
Misafir, harp vaziyeti ı.uıı.--.. ı 
IULlan söylemiştir: 
"- Garp cephesindeki blytlk 

ruza kartı Fransızlarm ciddi •• 
hareketleri henüz baılamam~tır. 
aaı milleti, Almanlarm iıcal ı 
terine ahımıı oldaldanndan bit 
ıım yerlerin iıtiliya uiraması 
:ri PJD'1manuıtır. Hazırhldarllll 
mal eden Pranaız ordulan 
mukabil taarruza seçerek d 
muhakkak mallbp edecektir.,, 

Dünkü Trenle §ehrimi 
manyada bulunan bir Türk 
ci de gelmiş, genç, diğer 
talebenin de avdet hazırlı 
mcı~ olduklarını söyİem· 
LoR~Y• .Qjden Talebeler· 

Vaziyeti 
Tahsil için Londraya gldeO 

niz inşaiye talebelerinin pa 
kaldıklan ve harp vaziyeti 
yJsHe geri çağırılacaklan 
k..nda deniz mahafilinde 
ır.l!t yoktur. 

Kollejde Atletizm 
Bayramı 

esi günü saat 14.30 da 
Kollejde atletizm bayra
caktır. O gün t.alebele

caklan şenliklerde bi. 
mükifat verilecektir. 

İstanbulda fazla un stoku bu
lundurulması lüzumlu görülmüş. 
tiir. Belediye, Dahiliye ve Ticaret 
vek81etlerine müracaat etmiştir. 
Dün bütün değirmenciler beledi
ye iktısat müdürlüğünde bir top
lantıya çağırılmıştır. Akşam saat 
17 ye kadar devam eden bu top. 
lantıda İstanbula verilecek fazla 
buğdayın un halinde muhafazan 
için icap eden tedbirler üzerinde 
görüşülmüştür. 

Ekalliyet mekteplerinin yük- Fiyat. Kontrol Komi~onu 
sek sınıflara devam eden tale. ~,, 
heleri Vefa erkek lisesinde lise için Talimatname 
bitirme imtihanı verece'ltlerdir. İhtikirla1' mücadele için 
Yüksek tahsil yapmıyacak olan. yapılacak ar&ftırmalarda e. 
!ar mekteplerinde, Maaı·if Ve- saslı vazifeler ıörmek üzere 
kaletinin tayin ettiği mümeyyiz. fiyat tesbit ve kontrol heyet-
ler huzurun4a imtihan olacaklar- )erinin teşkil olunacağı ma. 

Kadın Avcısı Eyüplü Halidin Yen 
Birçok Marifetleri Meydana Çıkt 

Haberleri: 
dır. Ecnebi ve ekalliyet mektep- lômdur. Bunların vazifeleri 
!erinin imtihan komisyonlan dün hakkında bir talimatname 
mekteplere tebliğ edilmiştir. hasırlanıyor. Milli İktısadı 

Ortamektep Müdürlerinin Koruma Kanunu hükümleri. 

Muhtelif Sabıkası Bulunan Maznun, Bütün 
Bu Marifetleri inkarda lsrar Ediyor 

A d B ·ı Yaptıkları içtima ne göre, her vilayette teşkil 
vrupa G U unan tkinci toplantıda resmi orta edilecek tetkik ve kontrol K d ıI .. il .. h bul k dınian ek mekt~p müdürleri bulunmuştur. komisyonlan her gün topla- d la ınd avc ıgı e şo ret an, a iğfal etm 

eıekkürleri Talebenin Vaziyeti Bu toplantı Maarif Müdürü Tev. nacak, mahalli piyasa vazi. ve o an ırmaktan muhtelif mahkfuniyet ve sabıkası Qlan 
a, 21 (A.A.) - Riyaseti. Ankara, 21 (Tan Muhabirin- fik Kutun riyasetinde yapılmış.. yetini yakından tetkik ede. Eyüplü Halidin İkinci Ağırceza mahkemesinde yeni birkaç 
Umumi Katipliğinden: den) - Avrupada bulunan tale- tır. Umumi Müfettiş Salih Zeki rek ihtikara kaqı koyacak 1 suçu tetkik edilmektedir 

t t ı . .. 10 L- • • • hak1.. de irtimada hazır bulunmuştur tedbirleri ittihaz edecektir. ı E - 1- H l'd k d" . k• l ur sme nonu, ucmızın vazıyeti ~nda Ber. ~ • -·-------·-..& yup u a ı , en ısıne om - nın sabit olduğunu söylemiş ve 
f'JCliman bayramı miınasr-

1 
lir.c!e ve Pariste bulunan talebe Mektepler, mümeyyizlerine da 3cr süsü vermiş,Marika Haralara- cEza verilmesini iatemiştir. Muha 

• makam ve kurum- müfettişlerimiz tarafından M:ı- vetiyelerini göndermişlerdir. Bu K" bo isminde bir kadınla tanışmış, ı.eme karar tefhlınl için ba§ka 
yurttaşlardan aldıktan arif vekaletine muntazaman ha- mümeyyizlerden 45 saat zarfında ubadan Şeker onu Beyojlundaki birincl sınıf gür.e bırakılmıştıı:. 

den dolayı teşekkür ve berler gelmektedir. Bu haberle. dmüsbet veya menfi cevap gön. 1 lokantalardan birisine götUnn.üş, Galip Efganlnln n-.-ası 
tebriklerlle kıymetli genç ı re nazaran vekilet hesabına Bel- ermeleri rica edilmiştir. fhal Edilecek orada 9 lirasını çalmııtır. .... ... _,-

dalına artan başarı: .. rı cikada tahsilde bulunan talebe- Lise Müdürleri Toplantısı Berto Yako isminde bir kadı. Perapalas oteU aahibi Misbahı 
· temennilerinin ibla. ~in hepsi de Parise gelmi' bu. Son toplantıyı da lise müdür- Kahve ve Çay Birliğinin em. n:n evine gitmiş, bir gec~ misafir dolandırdığı iddias;le mahkeme-

dolu Ajansını memur !ur.maktadır. Berlin ve Pariste, leri yapmışlardır. Bunlar da ye. rinde bulunan kabveleıden 1200 ye verilen Galip Efgani evvelce 

tin lıleteceği 
ür Ocakları 
21 (Tan Muhabirin

Meclis ruzname,ır.e alın. 
unan Ereğli kömür hav

ocakların devletçe işlc
hakkındaki layıba esas

e.- havzadaki kcmür o-
tamamının veya bir 

devletçe işlettirilmesine 
ye Vekiller heyeti 
olacaktır. Bll o~ak!a

tçe işlettirilmesi zamanı 
~a mahsus olmak üzere 

ile tesbit ve ilan olu-
. 
ada ocaklardaki kıymet

takdir edileceğı geniş 
le ızah edilmiştir. Kıy

muamelesinin katileş 
üteakıp depolardaki ye. 
ve malzeme bedcllerı 

ödenecektir. Diger 
mukabilinde, hak sa-

• hazinece bu yüzde beş 
lar verilecektir. Bono

e içinde on müsavi tak. 

li 1 kalmıf, yemiş, içmi:ı. eğlenmif, k' · · li abk 
ve diğer Alman ve Fransız şe- ni ta matname hükümleri etra- 'fUVa ının piyasaya çıkarılmasına se ızıncı as 'ye cezam emesın 
hirlerinde bulunan talebemizin fında görüşmüşler ve mümeyyiz karar verilmiftir. Kubadan ithal P\irsi sabah ta evden ayrılırken df° beraet etm:ştL Temyiz mahke
vazıyetlerinde endişeyi mucip bir heyetlerinin listeleri üzerinde ko edilen 1500 ton şekerder. başka haraç istemiştir. mesi bu beraet kararını dört nok-
hal yoktur. Sefirlerimiz ve talebe nuşmuşlardır. bir miktar şekerin getirtilmesi ka A?ıs Karabet isminde l•!r ka- tadan bozmu§tur Bozma sebep. 
müfettişlerimiz her talebenin v:ı- Mümeyyizliği kabul edemedi. rRrlaştınlmıştır. dınla tanı§llll§, vuıe kendine me- leri arasında GaJlp E!ganinin bah 
zıyetile bizzat alakadar olmak. ğini meşru bir mazeretle bildiren * İhracatta değişiklik yoktuı. mur süsü vere~ır evini arayaca- settiği bin sterlinllıt kredi ınPJr. 
tadır. Vekalet, bugün için bu ta- öğretmenin yerine bir başkası ta- Dı.Jrgunluk devam ediyor. Yµna- ğ1ı.ı söylemiş, aramıı ve "11 Ura- tubunun nereden alın:fığmın, Ye
l::?beleriınizin memlekete avdet- yin edilecek ve imtihan güniine' nistana bir milyon kilo bu~day sını çalmıştır. Ftlkat Hal.it bütün men \·eliahdine gönderilip gönde. 

kadar hazırlanması kendisinden !atılmıştır. İngiltereye tiftik ve tunları inkar etmektedir. rilmediğinin, kambiyo idaresinin 
lerini icap ettirecek bir halin rica edilecektir. fındık ihraç olunınuştur. İddia makamı, Halldin suçları. pasaporttaki derk"!nara istinaden 
mevcut olmadığı kanaatindedir. y5ptığı elli İngiltz liralık mua-

Icabı halinde gelmeleri için melenin kanuna muvafık olup ol-
bütün tedbirler alınmıştır. ;• nı=ıdığının da tankl'lc! vardır. 

Belçikadan Parise ~eldikleri Galip Efgani mahkemede ter. 
tesbit olunan talebemize ait ikirl- cunıansız isticv:ıp edilmiş, 1896 

dc.ğumlu olduğunu, elyevm BriS-
ci liste, Hariciye Vekaleti tarafın t·'l otelinde oturdJ:!un.ı soylemı·"= 

8 - Ortamektebl bitirme lmtl· bu dara loln huauaf veya umumf bir suna almabllirsinlz. " - s 
dan bugün ilin olunmuştur Bu hınlarına alt yeni talimatnameyi tetekkUI var mıdırf ve: 
lıstede §U isimler vardır: Salih nerede bulablllrlm? Almanoıdan C - Ücretsiz alaturka ders veren • ı "- İlk karar güzeldi. Temyi-
Pekiner, Münevver, Epir. Diğer Methode Alge adlı kitabı• birinci umumi bir teşekkül yoktur. Ala- 8 - Raif ve Oktay Rıfat ile Cı· zin nakzına uym<1ym, eski kara. 
isimler geldikçe neırolunacaktıi". kısmını okuyotum. Bu kı11111dan mı turka ses ve saz mütehassıslan da hlt Sıtkının ııır kitapları var mı· nnızda ısrar edio" 

l 
imtihan olacaOım, yoku ikinci kı•· ücretsiz ders vermezler. dır7 Faırıl HUanU Dajilarcanın yeni Demiştir. Avukaharr da nakza 

--o- mını dı okuyayım mı? • bir ıllr kitabı Qıkmı1o Adı nedir? "lT'Ulmamasını istemiı:letdir. 

Yeni Vergilerin Alınmasına C - Yeni imtihan talimatnamesi C - Raif ve Oktay Rıfatın ki- Muhakeme bu husust1t karar 
ll ..... ı ... -•yor 1 henüz neşredllmemişttr. Methode 8 - Orta okulun birinci vı D· taplan yoktur. Cahit Sıtkınm "Ötn- \ nilmesi için başka güne bırekıl-
~u Alge'nin hangi kamını okuyorsa- QOncU aınıflarından taadlkname a- rilmde Sükdt" isimli bir ıiir kitabı 

Ankara, 21 (Tan Muhabirin- nız o kwmdaA imtihan verecekai- tırık ayrıldık. Devlet Dımlryolla· vardır ki, tairin eski ıürlerinl muh- mıt1ır· 
den) - Yeni vergttere dair olan' nlz. rında bir memı.ırlyıte yerıe .. blllr tevidir. Fazıl Hilanil Datıarcanın da 1 * Usküdarda Mwese sokaln:ı 
kanun haziran başında tatbik e- • miyiz! eseri "Cocuk ve Allah" adlı ıiir ki- da oturan Aziz ile metreat Emine 
dJl(>Ceğinden Maliye Veklleti bu.. 1 - Ocretals olar1k alaturka ... C - Memur olamazsınız. Ancak tabıdır. Bunlar, her kitapçıda bu- u.ısmda kıskançlık yüzünden çı. 
na ait izahnameleri hazırlamak- 1•-tl•eralllllllll•a·l·"'···lc·l·etflıııy•o•r•um_. · 'et- an· b·U·fl-la-·m- Ösa- b.Ak•a• i•le_ m_Q.st.ah• d•e•m•1P•r• k•A•d•ro---Ju. n. u.r •. _________ ... kan kavıada Aziz, Emineyi .... 
tadır. l cakla altı Yerinden yara~. 

• 

ÖLÜM HABERLE 

ÖLÜM 
'Üçüncü Mıntaka Etıb 

Odasından: 
Uzun seneler Türk heklmlerf 

luk ve yardım cemiyeti ile 
mıntaka etibba odasının kliµbı 
mlliklerinl ifa eden metanet ve 
leti ahlAkiyesi ile kendi ini muııl 
ve rnealekdaşlanna son derece 
dlrmiş olan Doktor Rıza Rilsteıtl 
kolcay vefat etmiştir. Cenazesi 
saat 11.30 da Fatih tramvay i 
nunda postahane üstündeki 
mandan kaldırılarak namazı 
camiinde kılındıktan sonra Eyi! 
tandaki aile makberine defnedll 
tir. ( 

• 
Doktor Rıza Rüstem PekolcaY 

etmiştir. Cenazesi bugün saat o0 
buçukta Fatih Tramvay istasyon 
Postane üzerindeki Apartım 
kaldırılarak namazı Fatih camit 
tinde kılınd ktan onr Eyüp 
daki aile makberesine de!ncdil 

• 
letınbul Öjiretmenlerl Yardılll 

mlyetl Baıkınlıjiından: 

Cemiyetimiz Azasından Beykol 
merll k6yU llk okulu öğretmen! 
den Saffet Derin'! kaybettik. K 
ailesine ve sayın arkada lara tB 
lerimlzl sunarız. 

NİŞAN 
İstanbulun maruf tüccar ve 

katörlerinden Mehmet Ali Yasin 
Bedriye Yasin ile Gillhane has 
Jinekoloji başmuavlnl Dr. Y 
Necabl BlcloAlunun nlıan meras ıııl 
Mayıs 940 pazar S(lnil Orduevind 
le w dostluı Jnızunihda noıl 
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Şimali Fran. 
1~ ve Belçikadaki \'azi. 
ilin vahim bir mahiyet ar. 
l§ikardır. 

. il resmi · tebliği mütte. 
burada bozulduklannı 

llliih;nı zay:at verdiklerini, 
1-rın Manş denizine kadar 

Abbeville Manş sahili
larını ve arada Aras ile 

·ı 
Sovyetler 1 Sovyet Gazeteleri 

Müttefiklere Çatıyor Birliğinin 

1 
Şefleri 

lzvestia, Emperyalistler Elinde Mübadele Akçesi Olmakj Stalin ve 

lstemiyen Devletler Vakayiden Dersler Almalıdır, Diyorf Molotof 

ltalganlar Yine Arazı 
Davasına Girişigorla 

•· 
1 ~hirlerini işgal ettikle. 
lldırnıcktedir. 
nların bu hareketi başa. 

ı..., ~iın•ali Fransanın Belçika. 
::"'l§tk sahasında müttefikle

lbilhim bir kuvveti de 
ın göğdesinden tecride 

Ja. •k ol~ukJarına da:r bir ta. 
le b~rler veriliyor. Fakat bu 
tın mahiyeti henüz anla. 

hr. 
fikler vaziyetin vaha· 

.. inkar etmiyor ve bir ta. 
tatarın buna amil oldu

l~Ylüyorlar. Fakat vaha· 
""«llllda yapılacak teY, vaha. 
laertaraf edecek tedbirleri 
Olduğu için Fransızlarla 
er vaziyeti kurtannıya 

0:rlar. Bu çalışmayı fev
~ bir mahiyete çıkarmak 
t? şey yapılmakta ve bir 
başarmıya yetecek py

tiaterildiği göze çarpmakta. 

Gttefikleri sarsıntıya uğra-
tan en mühim amilin Al· 

ı._. !arafından kullanılan a. 
--.Uar olduğu anlaşılıyor. 

lar bu tankları kullanmak 
llda büyük bir hüner ve 
altıyet göstermişlerdir. in
'n en maruf askeri mu. 
rinden General Sir Char· 
Yrln, bu noktadan bahse. 
diyor ki: 
ağır tanklar Polonyada 

lınamıştı. Gerçi Almanla
) ları imal ettikleri malılm
lkat bunların imalinden 

olunan tabiyevi maksat, 
anııştı. Bilhassa bu ağır 
rı motörize piyadelerle 
hareket edebileceği tah. 

'dilıniyordu. Bu yüzden bu 
. il bu şekilde kullanılma-

~Uttefikler için bir sürpriz 
etmiştir. 

tanklar çok kalın zırhlı ol· 
~beraber, tank dafii silahla· 

lara mukavemet edemedi-
clair ileri sürülen iddialar 
değildir. 

~t bu silahların nisbeten 
i~~nlarının mermileri, bu 
""llkların zırhlarına tesir 

ktecıir.,, 
liı Generalinin bu izaha· 
~ 4.lnıanların, son taarruz. 

. ftefiklerin hesaplamadık. 
takım silahlarla karşıla. 

•nlaşılıyor. 

tının Sebepleri : 

'1t\t sarsıntıya sebep olan 
lınil, yalnız bu çeşit sllih 
· ilaha başka sebepler de 

• Bunların en mühimmi, 
• ile Belçikanın mukave. 
lüzumundan fazla güven. 

' llolanda ile Belçikadan 
tok nüfusu, daha geai' a-
01anPolonyanın akıbeti gö. 

iken Dolanda ile Belçi
itlllkavemetine daha fazla 
ek doğru olamazdı. 
ki İngiltere ve Fransa. 

'-ken muharrirleri ,bu iki 
lQ ~ernleketin müdafaasına 

)'Uk bir kıymet vermekte 

~ lbesele, darbenin tesirin· 
tdnıak için yapılabile. 
Şeyi yapmaktır. Ve müt
bu azim ile hareket et. 
rösteriyorlar. 

Moskova, 21 (Hususi) -
Sovyet gazeteleri Garp cep
hesindeki muharebelere ge
niş bir yer vermekte ve har
bin yayılması ihtimaline dair 
mütalaalar yürütmektedir. 

İzvestia gazetesine göre İngil
tere ile Fransa, Holanda ve Bel
çika yoluyla Almanyaya taarruz 
fikrindeydiler. Almanlar miıtte • 
fiklerden evvel davranmışlar, ve 
müttefiklere karşı faikiyet temin 
etmişler, Majino hattını yandan 
çevirerek Holanda sahillerinı iş
gal ve Alman hava üslerini Lon. 
draya 300 kilometreye kadar ya. 
kınlaştınnışlardır. Bu mesafe, 
byyareler için yarım saatliktir. 
Almanya, Norveç ve Danimarka 
sahillerini zaptetmekle Şimal de
r.tZıne de hakim olmuştur. Al
man hava kuvvetleri İngiliz do
nanmasını zincirliyerek onları ta
aı ruz manevraları y.ıpmaktan 
m3hrum etmiş ve İskandinavya. 
da cereyan eden deniz muhare. 
bP.leri bunu isbat etmiştir. Di
ğer i~{i bitaraf rr. ' nleket dahi 
har1;ı tehlikesile karşı karşıyadır. 

Akdeniz ve Balkanlar 
Tehlikededir! 

İzvestia, daha sonra diyor ki. 
"İngiliz - Fransız blokı.ı ile 1. 

t:ılya arasında gerek Akdeniz, ge. 
rekse Uzak Şark meseleleri hak
kındaki tezatlar, son derece had 
btr devreye girmiştir. ChambE'r
lain 'in istifuından pek az evvel 
&arih bir surette tebarüz ettiriL 
diği veçhile, Akdeniz havzasile 
Balkanların yakında harp hare. 
katına yeni bir sahne teşkıl ede
ceği derpiş edilebilir." 

lzvestia, harp tehlikesinin "Ho. 
landa mirası" yüzünden Pasifiğe 
de sirayet ettiğini söyledikten 
soı.ra diyor ki: 
Beferiyetin Yarısından Fazlası 

Harp içindedir! 
"Belçika ve şimali Fransa top. 

rakları, amansız muharebelere 
sahne olmaktadır. Emperyalist 
harp, milyonlarca kurban istc
ır.ektedir. Bir milyar 250 milyon 
insan - Beşeriyetin yansından 
fazlası - Avrupada ve Uzak 
Şarkta harp mahrekine dahil ol. 
muştur. 

Bitaraflığını temin edecek ha. 
kiki kuvvetlere malik olmıyan 
küçük devletlerin "bitaraflığı· 
nın" bıayali bir şey .:>I:Ju:unu, son 
., hadise teyit etmektedir. Bu sU
;etle bitaraflık ve istiklillerini 
muhafaza etmek . istiyen. küçü~ 
dtvletlerin bu ihümallerı asgarı. 
ye inmektedir. Büyük emperya
lıst devletlerin öldürücü bir harp 
idame ettirdikleri bir devirde, 
küçük devletlere karşı yapıla~ 
harekatın meşnıiyet veya ademı 
meşruiyet hakkındaki yürüt~len 
bütün mütalaalar, ancak salıya. 
ne bir hareket olarak g~rülebi.~r, 
hiç şüphe yok ki, harbm bu~n
kü inkişafı anında, emperyalist. 
ler yeni memleketleri ~ü~klc.. 
ınek için bütün gayretlerını sar
fedeceklerdir." 

Küçük Devletler Ders 
Almalıdırlar! 

nda Bir Baltık 

" isin Çallııyor 

"Bitaraflıklannı samimi bir su. 
rette muhafaza etmek istiyen ve 
İngiliz - Fransız emperyalistle: 
ı inin ellerinde mübadele akçesı 
olmak istemiyen küçük devletler, 
ahvali hazıra vekayiinden fay
dalı dersler almalıdır. 

Hiç yorulmadan ş~ cihet~ ha
t;rlatmak lizımdır kı, harbm ge. 
nielemesine hadim bulunan bazı 
bi;araf devletlerin politikasr, an
cak bir intihar politikası olarak 

21 (A.A.) - Bung gaze. tavsif edilebilir. İngiliz - Fran. 
~ bıuhabirinin Finlandada sız blokunun, harbin geni§lemoı!: 

it ntaliimata nazaran Fin- sine mütedair ileri sürdüklerı 
~ 'b üç Baltık devletine da. parolanın neticeleri de bundan 

la ir surette yaklaş~a.ğa ~e ibarettir." 
ı......~ ekonomik ve polıtik bır Pravda Ne Diyor? 
}kil etmeğe hazırlarunak-
~~~ğunu bildiriyor. Pravda gazetesi de ayni mev-

1& .. ll(. • .'\ • B ltık zua temas etmekte ve ayni esas. L • ı hükumetı, a 
~rııe olan ticari münase. lar dairesinde mütalaalar yüril-
~ ~Vsi için Litvanya, Es.. terek şunlan yazmaktadır: 
e Letonya ile ekonomik "İngiliz - Fransız bloku tara. 
elerim hitama erdirmiş.. fından Belçika ve Holandanın 

harbe sürüklenmesi, Stalinin 

Cianonun Gazetesi: Avrupanm Mukadderat. 

Belli Olmadan Harekete Geçeceğiz, Diyor 
Roma, 21 (Hususi) - İtalyan ga~eteleri Kont Ciano

nun son nutkunu tefsir etmiye ve Italyanın hakları ve 
emelleri uğrunda her şeyi yapmıya hazır olduğunu ve her 
meselenin hemen hallini istediğini anlatıyorlar. Kont Ci
anonun gazetesi olmakla maruf Telegrafo gazetesi diyor ki: 

''(.'iano, İtalyanın hükümranlık j cet kalmadan anlct~~ıa.cak k.ut.ar 
hckkına sahip bir devfot olmak il~ıktır. İtalya, harbı ıstem~r.1 ış . 

1 
itibar!le hukukunu müdafu et. tır. Faı &t bütün c.an:• ınilletlc
mtsı •azım geldiğini söylemiştir. rin mukadderatı bu ihtili!la .T.ev 
Muınaiıeyhin bu sözü bundan zuubahis olduğu töyle biı za. ,-
boyle İtalyanın hükün,ranhk manda, İtalya ~za~ta. kalam3ı.. I. 
n:Jtlarının istimalinde kontrolle. talya, emellen, i.htıyaçl.1.·1 ve 
re tandidata ve cebir ve "Şiddete haklan meselesini O• t.eya atJyor. 
tabi cılrr.ak gibi bir vaziyete uzu"l n.uçen~n ve.. memleketin de~ın 1 
11 <ıdde~ müsamaha edemiye.:eği hıss n .! tercuman olan Kon~ Cıtı. 

1 Manr.• ını ifade (.der. İta1ya, ge- no, bu emelleri iimdi halli li.ı.tm 
reY. m:lli arazisinın ve gı::ıek im. gc·len milli siyaset!n müsl>et bir 
r.aratorluğu arazisinin t'.?VEiı e- mese. lesi şe_ k.linde bir kere daha R 

t t t icat, bir askeri h mP!mdedir. İtalyanın bu em~lleri eyıt e mış ır. 
Knnt Ciano'nun 30 t~şrinisani Ciano Amavutluğa geliyor Bir ordu kih ileri 
tı33 tarihli nutkunda tarif edil- Roma, 21 (A.A.) _ Kont Cia. kah ıeri ıelir. iki boksör 

d §Ürken ileri, geri gidip pi n. :~tır. Mumaileyh bu nut~un a no, Çarşamba günü Tiranaya gi. ri gibi. 
b.r takım coğrafi isimler zikret. decek ve Arnavutluğun ekono. 

tedir: "Emperyalistler ateşi baş. rinde tesirlerini gösterecektir. mi~ ,.E': şiddetle alkışlanmı~ttr mik merkezlerini ziyaret ede- Bir harpte içtinap edilm 
katarına tutturmayı severler,, Bu memleketler yanmağa ne ka. 0 tt.rihte demokrasiler. bt• sa. cektir. zım gelen akıbet hezimete 
"Garanti edenlerin ellerinde bi- dar maruz kaldtklarını anlama. b maktır ve eter bir ordu 

r.n m:..~ .. ebeleri nazar. .tı ara M\IUOlininin Temastan tazam rı·cat edebilı"yo .... rer oyuncak olan Belçika ve Ho. hd:..rlar. Almanyanın vaktü zama ı l d H ı· h d d ---. 
a mc.mış ar ır. a 1 azır a e- Mu.ssolin. i,_ bugün Bavye.r. a u. metten kurtulmuc demektir .. landanın akıbetleri de Molotofun nile yapmış olduğu sulh teklifle. n.o~:rasilerin bu mutale!>eleri ,,_ Alın üste ır 

·· l · · b' k d h t "t · · edd d mumı vawsı ve an m m· ten muntazam ricat her şu soz ennı ır ere a a eyı rını r e erek, Avrupada ikinci k b k b" k'ld k ı 
'K'" "k 1 pc aş a ır şe ı e ar41 aır.ı. leke birliği şefi. G.enera .. ı .. von Ep. her istedigwi zaman müy etmektedir: ' uçi.ı dev etlerin bir emperyalist harp çıkardıkla. • d ld ki 1 lı 
f 1 . 1 ya ama e o u arı an .ar yor pei kabul etmıştir. G_oruşme es- mu• bir ""Y değildır' • Ve hukuk ve men aat erı, emperya. n için, ngiliz • Fransız emper- . · t ır ır-

1. 1 . ll · d b' ··b d 1. 1 . . Fakat vakit geçmıştır. nasında talyan Afrikası Nazın yet unutmamalı ki· ord··'--ıst erın e erın e ırer mu a e· ya ıst erının üzerlerine almış ol. • uuu-
le vasıtasından ibarettir.,, Belçi. dukları mesuliyet şimdi görüL Bu gazete, İtalyan· n eylUJ a. Attilo Teruzzi de hazır bulun- nuniyetle, sevinçle ricat 
ka ve Holanda topraklarında in. mektedr. !'•ndanberi bilhassa Alp budu· muştur. ler. Bir strateji zarureti 
kipf temekte olan vakayi, za- u. R. s. s. sulh menafiini mü- dunda bir çok Fran!ız fırkal 'rmı Cebelitarık Boşaltıhyor çekilirler. 
minlerinin keyfine göre, harp dafaa ederek emperyalist bir atıl bm.kmak suretile hadiS&t ü. Reuter bildiriyor: Bunu sivil halka anlatmalı 
mepleleri ellerinde dans edip, harbin sureti umumiyetle feci a. ı.erınde mühim tesirler icra ~tnıi' Cebelitarıkta kadınlar ve ço. güçtür ve hayli elimdir. Vı 
ancak bir intihar politikası de. vakıbından ve bilhassa yayılma. olduklarını kaydettikten sonra cuklar tahliye edilmektedir. llk dan dolayıdır ki, ricat eda 
nilebilecek bir politika takip et. sından mütevellit netayici teba· şöyle demektedir: grup, bugün Cebelitarıkı terket- ordunun bu zaruri hareketi 
mekte olan küçük devletler hü- rüz ettirdiği zaman, bir kere da. ..italyanın, cereyan eden VU- mişlerdir. Diğer gruplar, yann bile endişeye düşmüf 
kümetleri için bir ders teşkil et. ha haklı olduğunu ispat etmiş. kuat esnasında, kendisinin he· ve müteakip günler Cebelitarıkı teskin için çeneye kuvv.t 
mektedir. İngiliz - Fransız blo. tir.,, d~:lerini elde ettiği ., .. man daha terkeyliyccektir. Tahliye edilen- ler. Vaziyeti, vaziyetin m 
kunun yeni harp mihrakları ha. faal bir hattı hareke~ ittihaz ede. ler Fransız Fasına gönderilmek. si nisbetinde izaha çalıprlar. 
zırlamakta olmaları hasebile, bu Parti l\feclis Grupıa ceği muhakkaktır. Biz, tınihin tedir. Bence bir hük6metin • 
ders daha mühim addedilmelidir. Ankara, 2l (TAN) _ Parti Si'atindeki ibre hulw ettnit olan Mussolini, Marepl Pietro Ba. !erinden, en sıkıcı, fakat 
İngiliz devlet adamlarının son Grupu bugün Hilmi Uran'ın baş.' za:ınanı göstermeden evvel hare. doglio'yu kabul etmiştir. Mare- lu vazifelerinden biri bad 
zamanlarda, Akdenizde muhare. kanlığında toplandı. Muhtelit ko. !<et etmek mecb&Ariyetindey11.. şal, Batı hududunda yaptığı tef· Eter herkes asker olsa ve 
belerin pek yakın olduğundan misyonların iki raporu kabul e- Bİ2. Avrupanın mukadderMtı tıı- tiş hakkında Mussoliniye izahat kes böyle bir ricati icap 
bahsetmeleri bir tesadüf eseri dildi. ayyün etmeden evvel haake~ e. vermi§tir.,, amilleri mütalaa edebilse bu 
değildir. Harp tehditleri Balkan -o-- aeceğiz." AmMesaikjlarR~e~~mhdilmiyecek U de lüzum kalmaz. Likln İf 

1 k ti · b "" t·· y k er a cısıcu urunun - men berakistir. Sivil, aske mem e e en ve u un a ın Milli Piyangonun 30 i 1 B k1-- 1 sini O t 
Şark üzerinde dolaşmaktadır. ta ya a ...-ı Mese e raya mumi Katibi, matbuat mümessiL ladıiuıı kavrıyamaz ve rica 
Ümit etmek lizımdır ki, Norveç, Ağustos Keşidesi Atıyor !erine beyanatta bulunarak Ro- görmez. 
Belçika ve Holandadan alınan Ankara, 21 (TAN) Milli Piyan- Giornale d'İtalla da §U n-.ütali- osevelt ile Mussolini arasındaki Harpte müşahede edilen 
dersler, zaminlerinin yakında go 30 Ağustos zafer bayramı pi. aları yürütüyor: muhaberatm hiçbir kısmının ga. vaziyetin tamamen zıddı da 
ellerini arp ateşine so turmağa yangosu eşı esıni zmir uarın- ~- "T h k k ·d · 1 f Kont Cı"ano'nur., Mı"lanoda so"y- zetelerde ne~ilmemic olması. da go"ru""lu"r. 
hazırlandıklan hükfunetler üze- da yapılacaktır. !ediği sözler tasrih ve tefsıre ha. na binaen bu iki devlet adamı a· Hiçbir asker, bir spor 

rasında teati edilmiş olan son biyetini kabul etmez. Etm 
mesajlan neşretmek için hiçbir iil, eder ama mağl(ip ol 
sebep görememekte olduğunu be. fetmez, hoş görmez. HADİSELERİN iÇYÜZÜ - yan etmiştir. Spor müsabakalan netle 

• Amerikalı mütehaaBUlar Garp cep
heainde Almanların bu totaliter 
harpte aarfettikleri petrol miktannı 
hesap etmifler ve ıu rakamları bul
mıqlardır: 

Al~ganın dahilden ve hariçten te
min ettiği petrol miktarı günde 
2,589,000 galondur (Bir galon 3 litre 
185 gramdır). 

Alman ordUBu Polonya harbi eana
sında günde 1,615/J(JO galon petrol 
aarf etmiıtir. Polongada harbe 70 
fırka iftirak ettiğine göre, fırka ba
ıına 667,000 galon petrol dilfer. 
Garp cepheainde 100 fırka aaker bu
lunduğu aöglenigor. Şu halde bu cep. 
hede petrol sarfiyatının günde 
6,610,IJQO galana varması ltiıımdır. 
Hava kuvvetlerinin sarfettiği petrol 
miktan bu yekunun haricindedir. 
Garp cepheainde Almanlar 3000 tay
yare kullandıklarına göre, günde 
1,920,000 galon petrol aarfedigorlar 
demektir. Şu halde Almanganın bu
gün Garp cepheBi.ndeki günlük pet
rol Btırfigatı 8,590,000 galonu bulur. 
Y tini günlük tedarik ettiği petrol 
miktarının 1 misl.i. 

• • 
• 

Fransızlar tarafından esir edilen Alman. 
lann ifadesine göre, Garp cephesinde 
harp eden askerlere 16 Mayısta Parise 
girmeleri emri verilmiştir. Fakat Alman 
ordusu bu hedefine vaktinde varama. 
mııtır. 

• • Berlinde Amerikanın harbe girmesi 

ihtimali endife ugantlırmıga bafla· 
rnııtır. Amerikan matbuatının kul
lanmakta olduğu aert Usan, Ameri
kan ricalinin aldıkları vaziyet Ber
lini ~ de memnun etmemiftir. Bu 
aebeple Berlin, Amerika harbe gir
meden Avrupa harbi'ni bitirmek lca
rannı vermiftir. 

• • • Sofya ve Bulpristanda Almanlann adedi 
günden güne çotalmaktadır. Bütün otel· 
ler Almanlarla doludur. Sofyada her yer. 
de almanca konuıulduju görWmektedir. 
Alman sefareti, Norveç ve Holandada ol
duğu gibi, Sofyada da Polonyanın İfgali
ne ait filmi halka ıöstermiftir. Bulca· 
ristanda Almanyadan korkuluyor. Bu se. 
beple Bulıaristanı istlli eden Beıinci Al· 
man Koluna karşı tedbir almıya cesaret 
edemiyorlar. 

8 BulgarilJtan aon dakikaya kadar bi
taraf kalmıga karar vermif görünü
yor. Fakat Balkanlarda bir aakeri 
hareket olduğu takdirde Sovgetlerin 
kendilerini lümage edecelderini zan
nediyorlar. 

• 
• 

• • Atlnada vaziyet normaldir. Bük4met fev • 
kalWe tedbirlere baf vunnamı,hr. Halk 
endite içinde Garp cephesindeki harbi ta
kip etmektedir. . . -
Bulgariatanın müttefiklere karp te-
mayül gÖIJlerdiği hakkındaki haber· 
ler teeyyüt etmemiftir. Bulgar hü
kumeti vaziyeti ülare etmige pılıf
rnalda ve müttefik diplomatlarına 
güler güz göatermektedlr. Fakat ha
kikatte Almanlara mütemagU bulun
makta ve Sovgetlen güvenmektedir. 

Belfortlu Analann Mussoliniye daima kuvv.etliye veya 
Müracaata gülmediğini çok defa şama, 

Belf ort arazisinde ikamet eden sabakalann mizacına, 
İalyan anaları, Mussoliniye tşu rin meyline bağlı olduğunw 
mesajı göndermişlerdir: nihayet insanın üstün bir 

"F t .. vet ve maharet karıısında ransa ve alyanın muşterek hi t 1 b·ı w• · 1 medeniyeti olan hıristiyan ve d P a 0

1 
at 1 ecegıllmnı ondara 

Lit. ed . t• . k dd ar an a sanız a e em 
ın m enıye ının mu a era. ç·· k.. k wl .b. t• 

tı mevzuu bahsolduğu şu saatte .~n u as er nıag u ıye 1 

Belf d . . d İ 1 goremez. 
or arazısın e oturan ta yan Eğ · ·ıı h h •-• 

anaları Duçeye müracaat ederek el~ w ~iV•. er arp ~~-
k d' · k li h "" tl ik" asker ıgın ıcaplannı ıyı 
~n ısıne ema urme e . ı Jar, askerler de sivillerin 

mıllet arasında yapılacak bır ü d 1 1 • d 1..1 

h b. b" k d .. d 1 . . m ca e e erın e eaue 
ar ın ır ar eş muca e esının t• 1 · k • ··ı ili ı b"' f · d h f . + .... , ğın bil ne ıce erı as erı o ç ere 

d~ .uf e şe ını -.-yaca ı - selerdi, her ikisi de ne ita 
ırır er.,, hat ederlerdi. 

Mektepler Kapanıyor -=--===--=---.... 
Romadan bildirildiğine göre. 

İtalyan anaları, Mussoliniye Ş'1 
karrer olan 16 Haziran tarihi ye
rine 31 Mayısta kapatılacaktır. 

Amerikada Müttefiklere Askeri 
Yardım Cereyanı Başladı. 

Hava Kurumu 7 

Büyük Kurul 
Yarın 

Ayan Meclisinin ordu encü. Ankara, 21 ( ~A~) .--:-. Tür. 
meni reisi May radyoda bir hi- vav kurumu y~d~~cı b~yük 
tabe irad ederek Amerikanın ta. ı yarın Buyuk Mıllet 
müttefiklere ihtiyaçları olan bü.

1 

s~lonunda topl.anacaktır. 
tün mal%emeyi göndtrmesini kıl Doktor Refık Saydam biE. 
tavsiye etmiştir. tukla top~antıyı ~çacaktır. 

Reis;cümhur naltl7.etlerinden ı rulta) munasebetile Türk 
biri olan Robert Taft, Avrupa kurumu büyük bir hava 
harbine karşı Amerikanın tama. 1 hazırlamıştır. 24 mayısta 
mile bitaraf kalmasını tavsiye sut hava sahasında yapıl 
etmiştir. Taft, Amerikanın yal. lan mitingi Cümhurreisimtz 
nız kredi ve donanmasile yardım j Şf"f İnönünün şereflendir 
etmek suretile müttefiklerin ya., muhtemeldir. 
nında harbe giremiyeceğini kay. . Türk Hava kurumuna yeru 
dettikten sonra demiştir ki: 1 ~dat membalan temin edi 

~letıer de, Flnlandanm emperyalistler hakkındaki bi~ 
kalkınması için filli mütaliuının derin hayatiyetlnı 1..---------------·------------~-~""'"'!"-----· 

vaadetmialerdir. bir kere daha t.Marii1ı .wn-k-

"- Emniyetimizin ve müda. tır Kurumun geliri 6 mil 
faamızın tehlikede bulunduğunu ractan bir buçuk milyon 
kabul edecek olursak buna karşı dusmüştür. On kuruş muıtı 
yarım tedbirler alamayız. MüL 1 d~ aza olanlar şimdiye bclar 
tefikler için milyonlarca dolar rım milyonu bulmuştur. 
sarfetmek ve onlara donanma. kurumu şimdiye kadar 
mızla yardım etmekte kendimizi 172 milyon lira ve 343 tavv 
haklı gördüğümüz için onlara as.

1 

m'n etmiştır. Havacılık 
kerlerimizle de yardım etmemek içın sarfedilen para bir 

aJoJrhJr A1.m.." buıma,ıur. 
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No. 52 Yazan: ULUNAY 

l lia~ep Ahalisi iskenderiye 
t\.~eidafiini Karşıhyordu 

f
"'ehrin kapısında Eyyup Sultan Her zaman seferden avdet e. 
reddınıp gônd.eruıği istıkbal d:nce ahalinin coşkun alkışlarile 
etlerile birlikte idi. Yeşil bay. karşılanan Şirkoh, yeğeninin ya. 
lar dalgalanmıya başladı. Am- nmda unutulduğunu göri.:yor ve 
ile yeğen süvarilerin ortasm.

1 

bütün tecrübelerine rağmen kal. 
atbaşı beraber geliyorlardı. b:nde tahlil edemediğı garip bir 
yyup kardeşile müsafoha et- his uyanıyordu. 
jjabusının eııni c.ıpen Salahad-1 Esedüddin, Salahaddini kıska
ı kucakladı. Gözlerinden · öp. myordu. 

Alay saray meydanına geldi. 
u kadar uzun müddet mem. Aı;:ık kapıların yanında sıralanan 

etten uzakta kalan ve büyük muhafız bölüklerinin ıırn.smdan 
Türk Sultanının bütün !s- iç avluya girdiler. Emirler atla. 
ı yükselten teşebbüslerini ı nndan indiler. Sultan Nureddin, 
mir neticelere eriştir~n kah- derhal ayaklarının tozlarilc huzu
anlarda ha~lı bir gı.;rur var-ı runa gelmelerini emretm;şti. 

Büyük divanhanede Sultan her 
skenderiyeyi Müdafaa edenler zaman olduğu gibi sedire!.:? otu. 
ı bir alay halinde Jdiler. İçle-1 ruyor, nazik parmaklarile zi.i.mrüt 
e hala yaralılar v;ıı-dı. Onla. bir tesbihin tanelerini çekıyordu. 
hali görünce her tarsfta fer- Ne bir mağlübiyetin, ne de bir 

lar başlamıştı: galibiyetin asil simasında ufak 
- Salahaddin! Salahaddin! bir iz bırakmadığı bu büyük hü-
- Allah senden razı olsun. kümdar, ayaklarına kapanan Ey-
- Allah kılıcını keskin etsin. yubileri ellerinden tutarak kal. 
au dualara bütün ordu iştirak dırdı. Kendisi de doğruldu: 
yordu. - Muvaffakıyetlerinizi dikkat 
falahaddinin kalbi h~yecan !- le takip eyledim. Size verdiğim 
arpmağa başladı: vazifeyi pek güzel ifa ettiuiz. 

ryyup: Hizmetiniz indallah makbuldür. 
('.; ~llah seni aziz etsin oğlum, Allah hepinizden razı ols~n. . 
li. Islama büyük hizmet ettin. Sonra yanında duran altın ış.. 
htiyar askerin bu menmuni. lcmel.i bir çekmecenin kapağını 
i Salahaddinin heyecanını faz_ açtı. Içinden kıy.metli bir gerdan
ı:.tırdı. Çok defa büyük şairle- !ık çıkararak, Şırkohun boynuna 
en ince duygularile çarpan taktı. 
eğinde bir rikkat hasıl oldu; 

ı>asına cevap verem~di. Bütün 
&tında bir an bırakmadığı mü 
azi tavrını tekrar tak:nmıştı. 
tün bu güı 1 'tülerden, alkış

.:ıan. dualardan bind!kleri at. 
sanki efendilerinden fazla ke· 
eniyorlardı. Salahaddinin kıs
' kuyruğunu dikmiş, asabi ve 

~ adımlarla oynuyor gibi tepi
$)r ve uzun gerdanını kırarak 
98 sola efendisi namına teşek
• ediyor gibi idi. 

ilhalinin bütün tezahüratı Sa. 
,addine matuf bulunuyordu. 
ierin damlarından yüzleri i'jr. 
ıi kadınlar, çocuklarını genç 

E sedüddin Sultanın ayağına 
kapandı. 

Nureddin, babası Eyyubun ya. 
nında duran Salahaddine döndü. 
Bir an için nazarlarında büyük 
bir şefkat lem'ası parhJı. Elile 
i~aret etti. Kölelerden biri iler
ledi. Uzattığı kollarında ıpek ör
tülü bir yastığın üzerinde altın 
kakmalı ve kabzası kıymettar 

taşlarla süslenmiş bir kılıç du. 
ruyordu. Sultan mecazi bir kıy. 
meti haiz olan bu hediyeyi aldı, 
ör.tinde eğilen genç kumandana 
uzattı: 

- Salahaddin! dedi. Bu etti-
~re doğru uzatıyorlar ve her ğin hizmeti sana hatırlatacak bir 

itlen; ''Lu Ilı lu!" feryatları dö- nışanedir. 
Lüyordu. r vevamt Var} 

.Reynaud Diyor ki: 
(Başı 1 incide) ğer her nefer oynadığı muazzam 

Jamıştı. Belçikadaki müttefik rolün manasmı anlarsa, ~Jugün 
svetler tehlikeye uğradıkları günde 12 saat çalışan amele.erin 
• geçen çarşamba günü ricat lıer biri makinelerin öni:ındP yilk-
prını verdik ve tebliğ ettik. sek bir heyecan ve ihtirasla di- 1 
:.8 saattenberi, Alman ilerleyi- dinirse, eğer her kadın, her er
levam etmiştir. Amiens ve 1~ek yaşadığımız saatir:ı azameti~ 

~las, bu sabahtanberi işgal edil. :tıi müdrik olursa, bu scf~'." de, ay. 
_tir. nen öteki harpteki gibi muzaffer 
_jizim klasik harp idaresi te- l)l&cağız. Yabancı memlıak,.tler

'~irniz, derinlere doğru motör. de, milyonlarca erkek, Jrn<lın ve 
akınlardan. ve paraşütçüler çocuk istikballerinin mavzuuba. 
liyetinden mürekkep yeni bir his olduğunu anlamıya başhyor-
eki ile karşılaşmıştır. lar. Bunda çok geç kalmasınlar. 

1 apılacak gayretlerin birinci- Gurur Duyduğumuz Nokta 
~~tellektüel mahiyettedir. Ka- Vatanın bu felaketli anında, 
ıer almak lazımdır. Pc-t&.in ve Veygand'xn bi?Jmle ol-
Ier erkeğin her kadının ya. cluğundan gurur duyuy-.ı ·uz. Ver. 

1 akta olduğumuz saatin aza. dun gal'bi Petain, Fransıı gale
ini anlaması lazımdır. Bazı }:.esinin nasıl elde edileceğini bi
etler, bunu çok ge; anlama- Jiyor. Veygand, Alman ileı leyişi. 

ı.:ar. Kazandıkları ~erefler<len -:-ıi durdurduktan sonra, b.izi, za
ı,ra istirahate hı:ı.k kazar.mı~ o. fer~ ulaştırmasını bilmiş~~r. Ha
l iki adam Veygand ve Petain, rekatın idaresi, yalnız ve,.~anda 
ınleketc hizmetlerini arzetmiş- aittir. Hükumet kararıa:·ını al. 
fır. Veygand, 1918 ".le Alm:ı.n- ır •• ~tır. Hiçbir hususi menfaatin 
\ı Manş'e ve Parise hltcumu- artık söz söylemek hakkı yoktur. 
durdurmuş olan l!'och'un .ıda- KE::ndimizi, vatanın feHtketleri se. 
br. Veygand, şimdi, muhı:ıre- viyesine çıkarmağı bilelım 
meydanındadır. Petairı, Vey. Size hakikati söyledim. Çünkü 
d ve benim ararr..ızda ta ·n bir rakikat, bize hareket kı.<vvetini 
J beraberliği vardır. vererek bizi kurtarabilir. Ağabey 

d l · k ]erine layık olacak Fransız asker~ ~aafa mlisaadc c i mıyece 
"' lerine itimat edelim. Fnnsa ve lerhangi bir zaafa m :isaade e. 

İngiltere, biribirile sıkt surette 
piyecektir. Vatım h;ıinleri, birleşmiş olan bu iki büyük mil. 
~nc~larcİ alçaktır ve kor~ak- let mağlup edilemez. Fıansa Ö

çınh ukn an sonl:,at uzbukn sı.:l re. 1emez. Eğer yarın birisi gelir ve 
mu a eme usu u at ı 1 un. ı . . 

k bana Fransayı yalnız bır mucı-
l. aca tır. . :ze kurtarabilir der ise, ona şu ce-
iuyilk şefi°,lize ve asked.?~~ın~- vahı vereceğim: 
ti:m:t edelım. Tayya1~:l!<'ll· "Ben mucizeye inanıyorum. 
zafere koşuyorlar. Ing~lız ha. (_,,ünkü Fransaya imanun vardır." 

~uvvetlerıne de teşekkur ede- Ayan meclisi, Reynı.ıud'nun 
nutkunu hararetle alk!'?lamış, a

lNutkun bu noktasmdcı. büt:ln ~an reisi de kISa bir n·Jtukla. !:'u 
azası ayağa kalkan.~ ·~aş • ..ı1Kısıarın zafere karşı besknım 

li şiddetle alkışlam;~tır.) it irr adı ifade ettiğini s~:y~e_niştir. 
lleçen harbin oidı.yetrnde. a- e 

topçu ve makin<.>li tüfek oa- Harbin idaresi için lazım olan 
ndan çok dun olmaını.L.a rağ. dövizleri memleketin emrine a. 

:ı, tutunduk. Bundan s~•nr3, made kılmak için muhasamatın 
1ri dürüst düşman taraf·nd:ın bidayetindenberi takip edilmek. 
1 kullanılması ne:tic~s\rıd~ki ı te ~lan si~aset ~.ca~atını yerine 
rük sürprizle kar;,ılaştı?..:. Fa- getırmek uzere hukumet bazı ka. 
nihavct muzaffer oldt.k. E- rarlar ittihaz etmiştir. 

HADİSELER 
Karşısında 
i NGi LİZ 
Karakteri 

(Başı 1 incide) 
radyonun başına geçiyor ve 1916 
da selefinin söylediklerini tekrar 
ediyor: 

"Almanlar Majino hattının Şi
malinde Fransız müdafaasını deL 
mişler ve zırhlı arabalardan mü
rekkep kuvvetli kollar iki gün 
müdafaasız buldukları sahayı iş
gal ve tahribe başlamışlardır. 
Hatlarımıza derin bir surette gi. 
ren tanklar orada telaş ve kar. 
gaşalık tevlit etmişlerdir. Fran
sız ordusuna ve Fransız kuman. 
dasına itimadımız vardır. Vazi
yet istikrar bulacaktır. Fakat 
milletimizden en son gayretine 
kadar her türlü fedakarlıklar is· 
tiyeceğiz. Dünya üzerine uzun 
bir barbarlık gecesinin çökmesi. 
ne mani olmak için hürriyet yıl
dızını fethetmeğc mecburuz.,, 

' ( ngiliz Başvekillerinin haki-
kat ne kadar acı olursa oL 

sun onu göğüslemek cesaretini 
göstermeleri İngiliz karakterinin 
hususiyetlerinden biridir. 

İngiliz metindir, cesurdur ve 
soğukkanlıdır. Ne zafer onu ha-

TAN 22. 5 - 940 

IMüttefik T ayyareleril 
Düşman Us1erini 

Bolnbahyorlar 

ı-·--A S K ER L t K i Ş LE R İ 
....... _.... ...... 
Yedek Subaylar Çağırıhyo 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı yedek subay 

ve memurların 1076 sayılı kanun mu
cibince yapılacak mütad yoklamaları
na 1 Haziranda başlanıp 30 Haziran 

kate.11 veya ha~talık sebebile g 
mıntakasında bulunacak sub!. 
dördı.incü maddedeki vesaiklf 
ber oturduklan mıntaka emn~ 
den alacakları ikamet ilmill'ı• 

(Başı 1 incide) 
yor ve vaziyetin bu şekilde roü. 
balağalandırılmasmı kabul et
miyorlar. Müttefiklere göre, A
miens ve Arras'ı işgal eden AL 
manlar, Garbe doğru sızmağa 
muvaffak olan hafif silahlı un
surlardan ibarettir. Ve bunlar 
tam manasile bir işgal kuvveti 
teşkil etmemektedir. Bu kuvvet· 
ler bir yerde yerleşebilecek kud. 
rette olmadığı gibi, bir tehlike 
sayılacak mahiyette de değildir. 

Şiddetli Bir Harp Oluyor 

Telefon Muhaveresi Kesildi 
Dün akşam saat 19.30 danbe

ri İngiltere ile Fransa arasındaki 
telefon muhaberatı münkati bu
lunmaktadır. Maamafih İngiliz 
ve Fransız hükumetleri arasın
daki temaslar idame edilebil
mektedir. 

940 da son verilecektir. 
2 - · Subayların gerek ntifus ve ge-

rek vesikalarının görülmesi ve bazı 

malUmatın tebliği zaruretile bizzat 
yoklamaya gelmeleri ica? ettiğinden 

İ~t:ınbul dahilinde olduğu halde yok-
lamaya gelmeyip yazı ile bildirm,,ği 
itiyat ~dinenlerin yazılı yoklamaları 

maksadı t!'.'min edemediğinden bu sene 
için hükümsüz addedilecektir. 

Deni71nde Yeni Faaliyet 
Amiralliğin bir tebliğinde, Ef

firıgham ismindeki İngiliz kru-
vazörünün Norveç sahillerinde 3 - Şube mıntakası har\einde mu-

müracaat etmeleri. 
6 - Yoklamr.ya gelmiyenleı' ıı 

kında yine 1076 sayılı kanunuıı t 1 
maddesinin tntbik edileceği. ltl 

7 - Yoklamaya gelecek erıı il 

ihtiy:.>t billınu:m subay ve rneJI'. 
rın yukarıl~i maddelerle isterıJlt 
s:ıiktt>n haşka bir defaya m 
ınak üzere maıışa müstahak 
rinin nüfcs ciizdanlarını da 
hal ı:{etirı!'!.elerl, getirmedikle~ 
diPde yoklamı:-ya gelmemiş ad 
cekled ilan olunur. vakkaten bulunup haziran ayı içinde 

blr kayaya çarptrktan sonra bat- şubemize müracııat edcmiyecek ohın-
tığı bildiriynektedir. Ölen yok: ların yoklrunalarını bulundukları ma- 0 

tur. 9550 tonluk olan Effingham hallin şubesine müracaatla yaptırma- Galatasarayın Pila\'1 
kruvazörü 1921 de inşa edilmiş. lan. . t· de v, 
tirJ 4 - Yoklam<ıya : Nüfus cüzdanı, Galatasaraylılar Cemıye ın 

· v· terhis ves·;kası, ~eya diğer vescıik ve Senelik pilfıv ziyafetimizi Bıı i Bundan başka (Prınces ıcto- o eı 
ihtısas diplomaları ile geçen yoklama- ikinci Pazar günü veriyoruz. ria) İngiliz mayin gemisi bir dtiş- d t' ı · i oaJ l' 
da fo!ngraf istE>nildiği halde vereme- saraylıların ave ıye erm 

m~n mau"inine çarparak batmıs- d k" k k l karşısında 'l'1 ·o 
- J • • miş olanların ikişer fotografla müra- rav a e::: ı ara ·o ' 

tır. caatlurı. cü- çıkmaı.ında Reşitpaşa hll a 
12 mayıs gece yarısı hitam bu- 5 - !st;ınbul haricindeki şubelerde cemiyet lokalinden tedarik etrıı 

lar. hafta zarfında, ticaret filosu- kayıtlı olup h:ızirıın ayı içinde muvak- rica ederiz. 
na düşman tarafından verilen -
zayiat hakkında İngiliz amiralli- , •••••••••••••••!lll•••-
ğ1nin verdiği tebliğ şudur: yarınki Perşembe günü matineleı·den itibaren 

Halihazırda Almanlarla İngi. 
lizler çok şiddetli muharebelere 
tutuşmuşlardır. Bundan başka, 
Cambrai mıntaktasında da çok 
sıkı bir muharebe cereyan et~ 
mektedir. Havasa göre, Alman 
hücumlarına rağmen, karşı tara. 
fın gayreti, her tarafta durduruL 
muştur. Her yerde, Fransız kuv
vetleri, kendilerine gösterilmiş o. 
lan mevzilere yerleşmektedir. 
Hatların sağlamlığı şundan da 
belli olmaktadır ki, Alınanların 

Rethelin Garbınde Aisne'i geç
yallere kaptıı:r, n~. d.~ suk;ıtu ~~- mek hususundaki bütün gayret
y~l onlar_ı . yeıse ~uşurn:ıege. kafı. leri püskürtülmüştür. Nefsi Ret. 
dır. İngıliz panık ne.~ır bılme:. helin işgaline gelince, Rethel 
~e~en harı:_te uzun muddet mag. ~ehri, Aisne'in sağ sahilinde bu
lubıyeti sogukkanlıhkla ka;şılı- Iunmaktadır. Somme hattı da 
~an ve ~.onunda galip gele~ Ing~ sağlam surette tutulmaktadır. 
lız, bugun de Garp cephesındekı Somme'den Ren'e kadar mü
muvaffakıyetsizliklerden dolayı kemmel mevzi almış vaziyette 
sarsılmış değildir .. O, ~ir . ~~arlı~ bulunan Fransız ordusu, Alman 
veya yokluk harbıne gırdıg.ıne 1- hücumlarına karşı koymak için 
na~mıştır. Bu harpte zaferı el~e organize olmaktadır. 

"4 İngiliz, 1 müttefik, 3 bitaraf § A R A y S 1. N E M A S ı 
ki, ceman 15008 ton hacminde 8 
gemidir. 

4541 tonluk Campinas Alman 
vapuru 10 mayrsta bir mayine 
çarparak batmıştır. Bundan ma· 
ada denizaltılann icraatı netice. 
sı ceman 25 bin tonluk 5 gemi 
de batmış telakki edilmektedir. 

Aşk, Neş'e ve sevimlilik filimleri Yıldızı 

A N N A B E L L A ' yı 
ROLAND YOUNG ile beraber son çevirdiği 

OGLUMA KARI ARIYORU 
Bir izdivaç Romanı filminde takdim edecektir. Amerikada Aşk.··: O 

İngiliz Kralının Kardeşi viçrede sevişme ... Ve Pariste evlenme ... Çok şen, eğlenceli ve zevklı e 

edınceye kadar devam edecektır. Avrupadaki stratejik vaziyet 
Yaralandı film Ve ayrıca: Fransızca sözlü güzel bir Film olan • 

İngiliz kralının kardeşi Gene. Ş.A R L i ŞAN CAN i LE R PEŞ 1 ~ D 
B u hakikati Alma~lar da an

lamışlardır. Ingilizlerle 
harbin o kadar kolay olmadığını 
onlar da müdriktirler. 

12 Mayıs tarihli Kolnişe Zei. 
tung gazetesi bunu itiraf ediyor: 

''Harbin çetin olacağını son 
İngiliz kalıncaya kadar harbin 
bitmiyeceğini biliyoruz, diyor. 
Fakat biz askerlerimize inanıyo. 
ruz.,, 

Almanlar ilk defa olarak İngil
terenin sonuna kadar harbe ka. 
rar verdiğini kabul ediyorlar. 

Hulasa, bu harp yalnız ma
teryel harbi değildir. Mad

di kuvvet bir dereceye kadar ve 
bir zamana kadar üstünlüğünü 
muhafaza eder. Fakat en büyük 
mağlubiyet manevi mağlubiyet
tir. İngiliz ve Fransızların mane
viyatı bozulmıyacak kadar me
tindir, ve bu metanet sayesinde, 
geçen harpte olduğu gibi, bu 
harpte de nihai zaferi kazanma
sını bilecektir. 

lrl;i•l'i•:J 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Dalga UzunluOu 
T. A. P. 3l.7 m. 9645 Kes. 20 K;w. 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

Çarşamba, 22. 5. 1940 

12.30 Program ve memleket sf\at 
ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12.50 Müzik: Muhtelif şarkı
lar (Pl.), 13.30 - 14.00 Müzik: Küçük 
orkestra. • 

18.00 Program ve memleket sarıt 

ayarı, 18.05 Müzik: Cazband (Pl.), 
18.30 Müzik. Çalanlar: Kemal N. Scy
sun, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte, Oku
yanlar: Nebile Raif, ·Aziz Şenses, 

19.00 Konuşma {Dış politika hadise
leri), 19.20 Türk müziği, 19.45 Mem
leket saat ayarı, ajans ve metaoroloji 
haberleri, 20.00 Müzik: Fasıl heyeti, 
20.35 Temsil: Orduya nişımlıyım. Ya
zan: Kemal Tözem; 21.35 Serbest sa
at, 21.45 Müzik: Riyaseticüınhur ban
dosu, 22.30 Memleket saat ayarı, a
jans haberleri; ziraat, esham - tahvi
lfit, kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 
22.50 Müzik: Cazband (Pl.), 23.25 .. 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

Ecnebi Radyolarında türkçe 
Neşriyat 

Roma kısa dalgada 31.15 ve orta 
dalgada 245.5 metre üzerinden Ttirki
ye saatile saat 20.56 da. Nis orta dal
gada 250 metre üzerinden 19.45 de, 
Londra kısa dalgada 19.62 üzerinden 
18.5~ de, yine kısa dalgada Arnavııt
luk 38.22 den 19.20 de, Yugoslavya 
49.lB den 20.30 da, Tahran da kısa 

dalgada 31 metre üzerinden 12.15 de 
türkQe neşriyat yapmaktadırlar. 

Toplantılar, davetler : 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin kongresi, nizamna

men!n Binci maddesi mucibince Mayıs 
&YJ içerisinde yapılacağından 23 Mayıs 
940 Perşembe günü saat 18 de Etibba 
Odası konferans salonunda yapılacak 
toplantıya muhterem meslekdıışların 

teşrifi rica olunur. Kongreyi mütea
kip Difteı::i Seromu hakkında sinema 
illmi gösterilecektir. 

noktasından denilebilir ki, Al
~an ihtiyat kuvvetleri Rhin neh
rinin yukarı mecrası üzerinde bu 
nehirle Main şehri arasında bu
lunmaktadır. Bu ihtiyat kuvvet. 
lerinin 20 ila 30 fırka olduğu tah_ 
min edilmekte ve Fransada kar
şı !aşılan müşkülat dolayısile Al. 
man kumanda heyetinin bunlar
dan 3-4 fırkasını almağa mec
bur kaldığr da söylenilmektedir. 

ral Dük de G1oucester, müstacel Ve ilaveten: FOKS JURNAL son dünya ve harp haberlerı. 

bir vazife ile dün gece Fransadan . ....._ "l••••••••••••••••••••••••iıı Londraya gelmiştir. Dük de -. 
Gloucester'in yakında Fransada. , •••••••••••••••••••ı:--
ki umumi karargahına döneceği S u·. M E R S 1. N E M A S I 

Mühim Hava Faaliyeti 
İki tarafın da hava faalıyeti 

mühimdir. Alman kuvvetleri pek 
büyük zayiata duçar olmaktadır. 
Alman :zayiatı Fransız zayiatına 
nazaran üçe bir nisbeti geniş bir 
mikyasta aşmıştır. Alman pilotla
rı şimdi bilhassa bizzat muhare
belere müdahale etmek vazifele
ri almaktadır. Müttefiklerin rnev 
kilerine, yollara, tr~n hatlarrna 
ve istasyonlara, sahildeki liman. 
lara hücum etmektedirler. Fran. 
sız hava kuvvetleri ayni işleri 
yapmakta, İngiliz havacılığı ise, 
harekat sahasını tevsi ederek 
dün, Renanie'de Almanh.nn u
zak arkalarını, ağır ve müessir 
bir surette bombardrman etmiş. 
tir. 

• 

muhtemeldir. 
Dükün yaralandığı, bilhassa el. 

}erinin bereler içinde bulunduğu 
haber verilmektedir. Dük, Lon. 
draya muvasalatı üzerine Kral 
tarafından kabul olunmuştur. 

Garp cephesindeki vaziyet 
hakkında, salahiyettar mahfil. 
lcr, bunun her zamankinden aa. 
ha karışık olduğunu söylemek. 
tedir. 

Bu dakikada vaziyet o derece 
karışıktır ki, bir tablo yapmak 
imkanı yoktur. Poşun içinde bir 
C'ok noktalar vardır ki bu yerler 
hala Fransızların elindedir ve 
buradaki Fransızlar bu yerler
den mukabil hücumlar yapmakta 
ve mükemmel surette harbetmek 
tcdir. 

Alman gayretinin hedefi, mü. 
nakaşa götürmez bir surette, 
Manş limanlarıdır. Almanlar, 
müttefik ordunun Şimal cenahı
nın münakalesini kesmek iste
mektedir. Tank sürüleri, tahrip 
edebilecekleri her şeyi tahrip e. 
derek ve bilhassa terör saçmak 1 

niyetini güderek bu arazide do- ı 

Bugün matinelerden itibaren: 2 Büyük ve görülmemiş film bird~ il 

1 • KADIN İHMAL EDiLiNC ~ 
GAIL PATRICK ve WILLIAM WARRElı it 

( Fransızca sözlü ) 
Yolunu şa§rran bir kadını, kocasının öldürmeğe hakkt var mı? E 

ve itimat içtimai ı;aadetin yegane esası olmalı rrudu:? 

2- HO.LLYWOOD REVÜS 
Harikalar memleketinin bütün sevimliliğini, lüks ve ihtişamını ve lı 

musikisini gösteren bir film. 
Baş Rollerde: JOHN KING ve ALiCE 

................................ ~·~ , ' 
N Bütün di.inyayı KahkabB~ lı y A R 1 

Matinelerden itibaren saran NES'E ve ZEVK Kaytl t . ~ 

eğlence ve güzellik menb hi 
\ 

İ PEK 
Sinemasında Nefis bir filmi 

GENÇLER SEViŞiYO 
Mikey Rooney • Lewis Stone - Judy 

2 nci büyük film TARZAN ve OGLU İngiliz hava işleri nezareti, İn
giliz hava kuvvetlerinin 18 ma
yıs tarihinde büyük bir mıntaka 
dahilinde düşman kuvvetlarinin 
tahaşşüt noktaları ile tayyare 

laışmaktadır. "••••••••••••••••••••••••lllj~ 
Bir Yaralama 

meydanlarına ve münakalat dö. Dün Sultnahmette bir vaka ol
vüm noktalarına karşı yapmış oJ. muş, 18 yaşında Kemal isminde 
dukları taarruz hakkında mütem- bi: genç, komşusu ·15 yaşında Yu 
mim malumat vermektedir. (Hin- slıf Ziyayı bıçakla sırtının 2 yerin 
düz Blenheim sistemindeki bom- den tehlikeli surette yaralıı.mI§-
bardıman tayyareleri, Landre~es tır. 1 

istikametine doğru yürümekte o- * Hasköyde oturan Kemal dün 
lan Alman takviye kıtaatmın i- Sultanahmet parkında gezerken 
leri harekatını durdurmağa te- eskidenberi aralarr ~çık olan Yu-

1 
şebbüs etmişlerdir. Bir motorize suf Ziya ile karşılaşmıştır. Onu 
kuvvete karşı tam işabetler ya- gızlice takip eden Kemal parkın 1 

pılmıştır. İngiliz tayyareleri, Al- . ter>ha bir köşesine geldiği zaman 
man tayyare dafii toplarının ı:e 1 bıçağım çekerek Yusui Ziyayı ar-

1 
Alman avcı tayyarelerinin mü- ı kasından yaralamıştır. 

dahal~lerine rağ~en ~ütemadi- * Kutuculardaki Klise camii- ı 
yen pıke suretıle hucumlarda ne girerek fersude halıları çalan 
bulunmuşlardır. 16 ve 17 yaşlarrnda olan Necdet, 

Gece hücumların hedefleri a. Nusret ve Recep dün adliyeye 
rasma Hanovra yakınında Duis- teslim edilmişlerdir Sultanah. 
burg benzin deposu ile Gem- mE::t birinci sulh ~eza hakimi Re
bloug, Givet, Dinent ve Namur_ <ııt haklarında tevkif kararı ver- 1 

~ 

daki düşman hatları gerisinde miı:.tir. 1 
bulunan yollar ve köprüler de da ~ 1 
hil olmuştur. Duisbourg benzin 
deposuna ağır bombalar atılmış 
ve birçok infilakler vukua gel. 
miştir. Dönüşte İngiliz tayyarele. 
ri, Cuma gecesi içlerinde yangın 
cıkmış olan benzin depolarınm 
hala yanmakta olduklannı gör
müşlerdir. Yangınlar çok uzak
tan görünüyordu. Bu esnada 
Wellington sistemindeki bom. 
bardıman tayyareleri Garbi Al
manyanın münakalat düğüm nok 
talarını bombardıman etmişler 
ve mühim hasarata sebebiyet 
vermişlerdir. 

İngilizler 17, 18 ve 19 Mayıs 
günlerinde 65 Alman tayyaresL 
nin düşürüldüğünü ve bunların 
daha evvel düşürülen bin tayya. 
reye ilavesi lazım geldiğini bildi. 
rivnrlı:ı.r 

KANZUK 
MEYVA 

TUZU 

ÇEMBERLİT AŞ SinemasınO 
Bugünden itibaren 

Senenin en muazzam 2 şaheser filmi birden 
GARY GRANT ~ VICTOR MAC LAGLEN 

DOUGLAS FAIRBANKS tarahndan çevrilıniŞ 

1-GUNGA Dl 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kahramanlık devri1ıin eşsiz destanı, yeğitlik 
tarihinin parlak efsanesi, sinema tekniğinin 

en son merhalesi. M eşlıur sinema yıldızı 
GRACE MOORE 'nin yarattığı Büyük Şaheser ~ı 

2-LUiZ 
Muazzam müzik filmi - Ayrıca - MAYMUNLAR AŞKI Renkli 

Devlet Demiryolları ve Ur:nanlaw~Ştefnıe 
Hububat ve Un Nakliyatına Tenzilat 

Hububat un ve diğer zahirelere mahsus 9 No, lu tarife üzerindetl 
bubat ve un nakliyatına ayrıca tenıilftt yapılmıştır. 

Tarifenin bazı münasebetlere ait ücretleri değiştirllnıiştil'. 
Bu husustaki tarife 16-6-940 tarihi ndcn itibaren tatbik edileceıcuı., ' 

ıa tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2334) ( 

• . l . ce ı - Haziran - 940 tarihinden itibaren (Tuzla ıçme) tren en •fi ~t 
başlıyacaktır. 18, 20, 22/27, 26/31, 28/33, 30/35. 19, 36/41 No.lu 1'11 
trenlerile 9/10, 13/14, 7 No.lu trenler içme münasebatını temin ede 
!erdir. Fazla tafsilat için Köprü gişesile istasyonlara müracaat oıunıflıl' 

1 - Ha:ı:iran - 940 tarihinden itibaren ve içmeler mevsiminin .~~ 
müddetince Haydarpaşadan saat 8 de har<:'.ket eder, 20 No.lu ba.nUY0 .el 
rının itincrerl tMil edilecek ve Hay da rpaşadım saat 7 .55 de hare~ 
Pendike saat 8.50 de muvasalat etmek üzere Haydarpaşa - Pencti!C4ı 
ı::ınıhıki iııt.asvonlardıın 5 daklk:ı Pvvel harı>ket el.tirilrcektir. { 
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Yaprak Dökümü ille 
Yazan: Sevim SERTEL 
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Kahve! 
Yaprak Dökümü 

1 abiat henüz uyanır, to-

-
Gazeteler her gün. 
Kahve çıktı, kahve indi, kth

ve geliyor. Kahve Ç':!kildi. Kah
, .e kavruldu! Diy.:? bunun lafını 
ediyorlar. 

Havadisi Geç Alan Pilot 
Unutulan Mücevherler - iki Ate 
Arasında - Casus mu, Değil mi 

tice birçok memleketler 
tu.~ist celbi için nezaretler 
tdıyor, birçok masraflar 
• birçok teşkilat vücude 
0rlardı. 

llistan, Yugosl8'·ya ve 
llda birer turizm nezare

Ve bunların gayesi 
mümkün olduğu ka. 

turist celbetmekti. 
tle Başvekalete bağlı 

t müdüriyeti umumiyesi 
edilirken bir turizm şube. 
tu.lduğunu görüyoruz..ı 
İ son zamanlarda tu

l beşinci Kol teıkilltına 
• dlJ.kları anlatıldı. Birçok 
lrıernlcketlerde bu turist. 
!inan hesabına çalıpn a-
01~uğu meydana çıktı. Bu
rtne Romanya, Yugoslav. 

~llnanistandaki turizm ne. 
ilin vazifeleri değişti. 
te turist celbedecek, 

~ernieket dahilinde bulu-

' 
murcuklar daha yeni ye. 

r.ı körpe filizler halinde si.ırcr 
ve nihayet tarlalar yemyeşil lıı. 
rer halı gibi ayaklarımızın altı
na ve gözümüzün önune seriHr
ken; yaprak dökümündan bah
sedişimi bir münasebetsizlik o
larak tavsü ederseniz sizi pek 
nazik bir münekkit olarak ka
bul eder, terbiyenize karşı olan 
hayranlığımı sunarım. Sunula
cak gibi en küçük bir şeyin a
tE:Ş pahasına çıktığı ou sıralar. 
da bu armağanıma hor bakmaı-

1 Yazan: Bu1han Felek 1 

sınız sanırım. 

- Sizin kazan sizlere om'..ır 
\•efat etti! 
Demiş. Buna karşı: 
- Yahu! Hiç kazan ölür mü? 

Diyen herifi Hoca: 
- Tencerenin doğurmasına 

in~'lırsın da, kazanın ölümüne 
neden inanmazsın! Cev.lbile is
kat etmiş: 
Şimdi gazeteciler de: 
- 32, 24, 20, 16, hatt~ 12 

sayfa tıka basa havadis, tefri. 
ka, haber, sıcak ve soğuk her 
nevi faka, roman, hiklye, ma. 

Canım, efendim! sal, tevatur, pyia ile dolu bir 
Yaprak dökümünden maksa- gazeteyi beş kuruşa alırken ses 

dım, ağaç yaprağı, gül yaprağı, etmiyenlerin şimdi alu sayfa. 
asma yaprağı gibi yeşil yaprak da mı akıllan ba§larına geldi? 
değildir. diyorlar. 
Hatıl (Varakı mihri vefs) gt. Doğrusunu söylemek lazım 

bi mevhum ve rengirenıt bir gelirse, bu yaprak dökümünden 
yaprağın lifını da etmek istemi- halktan ziyade gazeteci müşte. 

ki. Okuyuculara bildirilecek 
yorum. · k. ted·~· h b l · t k ak Mevzuubahıs etme ıs ı6ım a er erın ve gaze eye onac 
yaprak dolmalık yapraktır. yazıların çokluğu karşısında 
Yaprak dolmasını bilirsin~ de- sayfa bağlıyanlar herkesten faz. 
ğil mi? Sağ yağlısı olur, zeytin. la zorluk çekiyorlar. 
) ağlısı olur. Sağ yağlısı hafif Lakin ne yapalım! Harp her 
yağlıca kıyma ile yapılır. Ufacık §eyden evvel kağıdın beline 
ufacık sarılır. Bir iki baş yekpa· vurdu. Ona da layıktır ha! 

Çünkü başımıza ve baş nıza 
gelen her şey, her sıkınU hep 
kağıttan gelir. 

Cumallar kağıda y:nıhr. 
M3hkCımiyet kararlan kaitıda 
yszılır. İcra ihbariyelerı, vergi 
hnciznameleri, hulasa can sıka
cak ne varsa hepsi kağ.da ya. 
2.ılır. Kağıt olmasa idi ?unların 
ı-_;çbiri olmaz ve bi1hassa şu 
meşhur ve mendebur kırtasL 

yecilik olmazdı. Köküne kibrit 
bUyu! 

İlle Kahve! 

Ben tiryakisi değili 'D dP 
onun için mi kcll:ıvenin 

kıymetini bilmiyorum acaba? 
Nedir bu kahveye karşt g~ste
rilen izzet ve ikram, dedrı J. 
lika? 

Yani kahve olmazsa kıyamet 
Havadisi Geç Alan Pilot 

mi kopar sanki! Almanların Holandayı isti. 
Eskiden: lalan esnasında buraya 
- Bir kahvenin 1r ırk yıl ha. inen ilk tayyareci Kanadalı bir 

tın vardır, diye bir soz soyle- I zabittir. Bir çırpıda uç Alman 
ııirdı. Şimdi bir ad:.ma bir k·ıh- tayyarecisile tek başına mücade. 
ve içirseniz değil, bir knlıveha. le eden Kanadalının son dakika
ne hediye etseniz ne hatır sa- da motôrü bozuluyor ve yere i
yı) or, ne gönül! Sırası gelince, niyor. Karşısına çıkan yabancı 

insanın bal gibi beline vuruyor. üniformalı muhafızlara soruyor: 
Demek o da boş. - Neredeyim? 

O halde? Nedir bu kara kuru - Holanda topraklarındası. 

~aneciklere karşı olan inhirnal:' 
Piyasada pahalı olan bir bu 

mu var yahu? Şu marula bir 
baksanıza! Beş kuruştan aşagı 

inmiyor. Erbabı lçin bir marol, 
bir fincan kahvede:ı çok daha 
kıymetlidir. Hele akşam üstü! 
Kerahat vakti yaklaşınca. 

Ya o kabağın kabarışı, bakla
nın hali! Ne ise bakla~ ı çıkar. 
mıyalım ağzımızdan 

Mademki; pahalı şey arıyo. 

ruz. Daha kolayı: Şunur. fiyatı 
çıku, şunun miktan azalCı. bu 
maldan ithaliıt yapıldı: falan 
gibi eksileni, yükseleni, pahalı
laşan şeyi yazacağımıza, ucuzlı. 

yan veya pahaWaşrruyan şeyleri 
yv.sak hem da~ıa az yer !;ıal et 
miş, hem de halka alamıyacağı 
değil, alacağı şeyi haber vermis 
oluruz. Fena mı olur? 

naz. 
O zaman Kanadalı yorgun ol

masına rağmen soğuk kanlılıkla: 
- O halde size teslim oluyo. 

rum, diyor. 
Bir gece evvel Norveçe yap. 

tıkları taarruzdan henüz donüp 
yere inmiyen bu tayyarecinin 
aşağıda olanlardan haberi yok-
tur. Hitlerin Holandaya taarruz 
ettiğini ılk defa sabahın bu er. 
ken saatinde kazara düştüğü Ho. 
landa topraklarında öğrenıyor. 

Zira Holandalı muhafızlar: 
- Teslim mi? Ne münasebet 

diyorlar. Şimdi siz bizim mütte
fiklerimizsiniz. 

Sonra uzaktan geçen bir ta. 
bur askere işaretle: 

- Bakınız, diyorlar, işte sizin 
ordunuz geçiyor. 

re soğanla birlikte kuşhanede ---------·---------------------------tleri hudut harici et. 
a.ıeşgu1 olmaya başladı. 
de turizm şubesinin bu 

içinde ne iş yapacağını 
'tıız. Harp içinde, bütün 

İzi müdafaa etrafında 
etnıeğe mecbur ol~utu
•ırada, bir turizm ıubesl 
ltlks bir iş eibi görllyo

pişirilir. İlik gibi bir yemektir 
Eşine emsaline gezıp d\)latt• ''Im 
divan küfürde tesadüf etme
di~. "Diyarı küfür" deyince 
{Üphesiz dalın~ k~f redilen sö. 
vülüp sayılan bır memleketten 
bahsediyorum sanmazsmıı. Bu. 
radaki küfür bizdeki küfür de

Fransanın Vazife Başına 
Çağırdığı Mareşal_Petain 

Bu ufak vaka hadiselerin ne 
kadar süratle değişmekte oldu. 
ğunu gosteriyor. On saat için 
yeryüzunden ayrılıp geri döndü
ğünüzde bir devletin daha orta. 
dan kalkmak üzere olduğunu öğ. 
reni yorsun uz. 

• Unutulan Mücevherler 

8 ugün Londrada başından 

§ubeye harpten sonra 
Fakat bugün turizm 

lıı faali~ et ı:ahası gör. 

hulda yapılan tetkikat 
de•· k. rrncn ve fırınlarda a-
lll"da ihtiyat un bulunma· 
a.ıeydana çıkarmıştır. 
il~ hakikat, dikkatimizi 

l'çok ihtiyaçlar üzerine 
h terektir. 
•tp halinde lstanbulun 

hiçbir arıza vukua 
İni temin için şimdiden 

l' alrnıl a mecburuz. Tay. 
llınlarına karşı sığınak 

ıacı .. -.. Yapmak kafi deiildir. 
itlerinin durmamasını te
ek te yapılacak işlerin 
relir. 
İstanbulun elektrik, 
su gibi ihtiyaçlannı 

i ti bir arızaya karşı hi
Çln lazım gelen tedbirler 
« lrııdır? Nakliye vasıtala. 
lll'rnaksızın işlemesini te
ftek surette hazırlıkları· 

l.Pll-,~-

ınıdır? 

\'allmtzin bu ihtiyaç. 
illinde 't ulundurarak, bu 

• \'aletinde alacağına 

ğil, alafr~ga küfürdür. 

Evet! Zeytin yağlı yapru dol 
masma da yalancı dolma derler 
P.ıımçle yapılır. Evveli pir.nç 
biraz kavrulur. Ondan t'.ln!"l 
yapraklara sarılır. Bol yağ li
zımdır. Fıstık üzüm ve biraz da 
bahar ilave etmeyi unutmama. 
Iıdır. Bu yalancı dolma fre:ıkle
rin bizim yemekler içinde mef. 
ıun oldukları bir (maide) dir 
Ju, bunun da cihanda meııena! 
yoktur. 

İşte benim bıhsedeceğir.ı 
vaprak bu dolmanm yaprağ'ı
dır. Ama hakiki manasile değil 
de, mecazi manasile: 

Evirip çevirip ağzımızda ge
velediğimiz yaprak dökümü gc. 
rek bizde, gerek Avrupada ga.. 
7ete yapraklarının dökulmesi
dir. Oralardakı neı kllda.ra çık
mışken ne derekeye dü~müştür. 
pek bilmiyorum ama bizde 3:l 
sayfaya kadar gazete basıldığı
nı ve yine nüshası bet kuruşa 

satıldığını henüz unutmadığımız 
gibi 5 kuruşa gazete alıp kese 

fiyatları kontrol işinde kağıdı yaparak apartman bina 
cle"ıet müesseseleri ma- etmi şaçıkgözler de unutulma

tıazım rolünü oynama. mı§tır. 
lltıdan bahseden yazı- Bugün iş geri tepti.Diyorlar ki: 
l'erıı Mallar pazannda - Beş kuruşa altı sayfa ga. 
'IYa fiyatlarının hayli zete olur mu? . 

ilden bahsetmistik. Bu sualin cevabını Nasredd;n 
ank Yerli Mallar mü- Hoca meşhur doğura.ıı tencei'e 

atı·· fıkr~ında vermemi§ midir? 
Udürh·etl, bu yazımız Hani Hoca, eyreti aldıgı ten-

~ \~derdiği bir izah name. cereyi komşusuna iade ederken 

1 
t yanına bir de küçük tas koy. 
ahrikalarda imal edi-

•111.. • • muş. 1 •t .. heyeti umumıyesı- . 
~ ı i 1 Komşu sormuş. I 
S khsat Vekaleti Ce i. _Bu tas nedir Hoca? I 

iirnerbank pmumi mü- _ Sizin tencere gebe imiş. 
tarafından yapılan tet- Bizde iken yavruladı, demiş. ! 

~tlt-akabeden sonra tayin Komşu ses etmeden taşı a_lmış. J 
Ve mağazalarımızda Aradan bir müddet gcçtıkten 
fiyatları da yine ayni &onra, Hoca ayni ltom~udan yi
tarafmdan verilen di. ne eyreti olarak kazan almış, fa. 

dahilinde teıbit ohm.. kat aradan hayli geçtiği halde 
'> · kazanı iade etmeyince komşu 

•tların her hangi tekil· istemiş: 
0lsuıı arttırılması tak. - Hocam! Şu geçende aldı-

... _ cağı veçhile hiçbir ğın kazanı versene! 
~\'ıuu bahis değildir.,, Hoca; ----

85 lik ihtiyar Asker, Geçen Harbin En Büyük Kumandanlarındandır 
gayet tuhaf bir hadise 

geçen ufak tefek yapılı, orta yaş
lı bir Holandalı vardır. Onun ce. 
bınde, daha doğrusu beyninde, i.. 
çinde 88 milyon frank kıymetin
de elmas bulunan bir kasanın a
nahtarı bulunmaktadır. Bu kasa, 
Amsterdamdadır, fakat kasayı 

açan parolayı, yalnız Londradaki 
bu elınasçı biliyor. 

Son zamanlarda Fransız ka. 
binesine giren ve esasen Fran
sız askerlik hayatının tanınmış 
simalanndan olan Mareşal Pe. 
tain'i ukuyuculı.rımıza !>iraz da. 
ha tanıtalım: 

Alınan ordularına karşı kul
landığı, "dayanacağım!,, keli. 
mesini seksen üç yaşına rağmen 
ihtiyarlığa karşı da şiar ittihaz 
eden bu büyük askerin bir asra 
yaklaşan yaşının izlerini yüzün. 
den anlamak kabil değildir. 

Çünkü bu azimli simada tıfak 
bir buruşuk görülmez. 

Büyük Harpte Petain ismi, 
bütün dünyada Fransız muka
vemetini temsil eylemi§ti. Her 
türlü cereyanlardan hariçte kaL 
mış, her yerde şahsiyet ve hu.. 
susiyetini ancak Fransaya olan 
merbutiyeü şeklinde gôstenni§
tir. 

Mare§81 Petain çok s5z söyle
memekle maruftur. Fas harbin
den sonra hazırlanan bir mera· 
simde, Lejyon alaylarına karşı 
uzun bir nutuk söyliyeceği bek. 
lenirken, Ma!"e~al künüye çık. 
mış ve: 
"- İçinizde kahramanlar 

vardır. Bu sıfatı haiz olınıyan
lar da gayret edip arkadaşları 
gibi kahraman olmalıdırlar!,, 
demiş ve kürsüden inmiştir . 

Fransa en müşkül hadiselere 
onun kaya gibi sağlam şahsL 

yetini daima bir siper ittihaz 
eylemişti. Pek fırtınalı hadise
lerden sonra 1934 te teşekkül 
eden son Dumerg kabinesinde 

Mareşal Petain 

bir aralık "vazifeye göre adam,. 
prensibi gözetilerek, Harbiye 
Nezaretine getirilıniş ve Dahili
}E- Nazın Md::~ ö Cheron ile zu.. 
hur eden ihtilifta: 
"- Hükıimetin muvaffak o. 

labilmesi için onu hareketinden 
al.Jtoyan bir tdkım ağırLklar a
tılmalı!,. 

Yolunda vukubulan itirazına 
1-arp Mösyö Clıeron: 
"- Bu ağırlıklardan mura

dınız ben miyim?., 
Dediği zaman, koca askerin, 

kısaca: 

"- Evet!,. cevabını vermesi
ni o zaman bütün gazeteler diL 
lerine destan eylemişlerdi. 

Mareşal Petain'in Büyük 
H:ırpte ettiği >:izmetler r .• alCım. 
dur. Fransa, İspanya harbinden 
sonra Marepli sefir olarak 
Madride gönderdi. Petdin Fran
sada tahsil eden General Fran. 
<"n'nun taktik hocası idi .li'as vu
kuatında da General Fr~nco ile 

Resimli Rövortai 

temasta bulunduğu için, temsil 
ettiği devletle İspanyayı müm
kün mertebe uzlaştırmıya mu. 
vaffak olabildi. 

Mareşal Pt?\uir.ı 1850 sç.nesin
de Pa Dö Kale'nin bir ufak kö
yünde doğmuş Se Sia'da tahsil 
ettikten sonra piyade, Şasör AL 
pi alaylarında bulunmuş ve er
kanıharbiye mektebine girdik
ten yirmi sene sonra ayni mek. 
tepte hocalık etmiştir. Büyük 
Harp, bu büyük askeri, Miralay 
rütbesile altmış yaşında tekaüt 
edilecek bir yaşta buldu. Otuz 
üçüncü kolordu ile 1915 Mayı
sındaki Artua muharebesi, ay
ni senede Sampany taarruzu, 
nihayet zafer eklilinin en par. 
lok ziyneti olan Verdön! 

1917 senesinin 5 eyliılünde 

Şiınal ve Şimali Şarki orduları 
kumandanlığına tayin edildi. 
Nihayet 1918 in 19 İkincite§l'L 
ninde Mareşalliğe kadar yük
seldi. 1925 ten 1927 ye kadar 

Kendisi geçen perşembe günü 
bir iş için Londraya gitmişti. Bir 
kaç gün içinde evine dönmek ni. 
yetindeydi. Derken Holandada 
harp başladı. Cuma günü bütün 
Amsterdam ve Anvers elmasçı
lan çantalarında elmasları hudu
du geçip emin yerlere iltica e.. 
derken, o Londrada beyhude ye
re çırpınıyordu. 

Bugün Amsterdamda bu 88 
milyon franklık mücevherden 
başka, elınas namma hiçbir şey 
kalmamıştır; ne yazık ki, bu ks.
sanın da anahtarını sahibi kendi
sile beraber Londraya getirmiş 
bulunuyor. 

• 
İki Ateş Arasında 

Fas vukuatının teskinine me. ---------
Fransalı nefer Laroix'yi Ren 

mur edilmiş ve memuriyetine i.. nehri civarında Hunninge'de Al-
Iave olarak fevkalade meclisi manlar esir ediyorlar. Onlara 
ı.skeri ikinci ıeisi tayi.rı olun. alayının mevkiini göstermesi i. 
muştur. çin Laroix'yi fena halde tazyik 

Mareşal, ml ral ve :;iyasi fen ediyorlar. Sonunda razı oluyor. 
akademisi ile Fransız akademi Hep birlikte yola çıkıyorlar. La.. 
izalıklarına intihap edilmiştir. roix, şöyle hesaplamışttr. Onlara 

Bütün sayi hayatında Mare. yanlış yolu gösterip diışınanı pu
ŞPlin en yüks~k düşünce:;l. şu suya düşürür ve son dakikada va. 
cümle ile hulasa edilir: zifemi yapmış olurum. Böyle ya. 

- Hizmet. Dalına hizmet. p:yor. Alman askerlerini kendi 
Her zaman hizmet. müfrezesinin bulunduğu istika-

Tank Harbi 

1 
ç]erindeJd radyo, asker, mühimmat ve üıt

lcrindcki top taretleri (kuleleri) ile tank 

lar hakiki ve tehlikeli müteharrik kalelerdir. 

Dm, yokuş, çamur, taş, hendek, kanal aldırm1.. 
yarak, her iitrlll araıide korkunç ıuratlerle 

ilerler. 

H afif bir Inciliz tankını ıöıteren bu resim.. 

de cörüldutü veçbile tof6r, kulaklarında 

radyo ve telefon ahizesi top bleainin altında 
bulunur. Tehlike kendini ıöıterince kapaklar 

L 1 Ucum halinde tanklar. Bu reaım tankıarm 

r naaıl bir arazide iı ıördıiklerini, naııl yük_ 

aeldilderden kolaylıkla •talı atladrldanru çok 

iyi gösteriyor. Modern ordularda 
tanklar tutmuıtur, 

ıuvari fcrıni 

kapanır ve bütün tank her tarafı kapalı bir çe

lik kale halini alır. 

f 
mete götürüyor. 

Boylece kendi alayının ön 
gelince birdenbire bamT..,.,.,,.. 
başlıyor. Hemen Fransızlar a 
şe başlıyorlar. Alman tabmun 
kumandanı oluyor, digerleri 
ediliyor. 

Bugiın Laroix, Fransadald 
keri hastanelerden birinde 
vi altındadır. 

İşte size harp esnasında 
len bin çeşit kahramanlık 
yelerinden bir tanesi. 

• 
Casus mu, Değil mi? 

İngilterede artık şüphe, her 
gilizin kemiğine işlemiştir. 
redeyse ana evlattan şuphe 
cek. 

Geçen gün Micham'lı 
müfettişi Jones, otomobilile 
laşıp yangın musluklarını 
ediyordu. Etrafta endişe uy 
mamak için bu işi tek başına 
sessizce yapan Jones, oradan 
çen bir kadının dikkatini çek 
Kadın: 

- Bizim musluklanmızla 
kadar alakadar olan adam 
hakkak bir Alman paraşütçüsu 
lacak, diye düşündü. 

Ve merakını tatmin _için 
du: 

- Bir şey mf istiyorsunuz? 
Yabancı gayet hafif bir 
- Hayır, teşekkür ederim, 

mekle iktifa etti. 
Bu adamın konuşmaktan 

çınm&sı, İngiliz kadınının §ÜP 
ni kuvvetlendirdi. Müfettiş 
zifesi başına döndüğü zaman 
listen şöyle bir telef on geldi: 

- Allo, Mösyö Jones. H 
faaliyete geçiniz. Micham y 
musluklarının etrafında rup 
bir şahsın dolaştığını haber v 
diler. 

Çorlu Cezaevin 
Kaçanlar Yaka 

Çorlu, (TAN) - Hırs 
suçlu olarak Çorlu hapishan 
de yatan İzmitli Fehmi, B 
Mehmet Hoca, Muratlı n 
sinin Sanlar köyünden 
bundan 6 gün evvel hapish 
nin demir parmaklıklarını k 
rek kaçmışlardır.Mahkıimlar 
geçmeden jandarmanın sıkı 
kibi neticesinde yakaıaııtml~ 
dır. 

s 
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aJllll•~ ........ llllll~*l:m ............ ~MFIE1~EfEf:d&SllE .. Z'~*EFl .. ~ I _____________ m-=ı._.., ı 

Devlet Denizyollcıırı İşle~rna 1 

1 - İdoc=fa ih~~~~,~~~X5 ~~X~~!~~~ •b'aWnd' v• 1 

şartnamesinde yazılı \asıfta 60 ton kömür nakline elverişli bir mavmı I 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 27 - Mayıs - 19 40 tarihine m u~adif pnznrtesi günü 
saat 15 de Tophanede Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (1800) lira olup muvakkat teminat ( 133) li
r dır. 

4 - İsteklilerin şartncımeyi görmek için hergün, eksiltme için dt 
yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri • t 3363) 

............. lmtllm:lll:!IKIE!l!!lli:2:~:!:'J\"Z~Z~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
ı Ceza hukuku, İktısat, İspençiyari kimya, Umumi Fızil , P.rım:-noloji, 

Turk eclebiyatı tarihi, Umumi Türkiye tarihi, Hayati ve Tıbbi kıl'T'ya, 

t kr.:ıbiyoloJi, Genel Fizyoloji, sinir hnstalıkları doçentlikleri ar;ıkt r. 
'Namzetlerin yabancı dil imtihanları 3 Bil'incitcşrin 1940 Perşembe gunu 

apılacaktır. İsteklılerin sıhhat raporu, 5 adet fotograf, nüfus tezkere i 
rneği ve ilıni hilviyetinI gösteren !işlerile (f'isler tedris işleri kaleın.ndcn 
stcncce.'<lir) 16 Eyllıl 1940 tarıhlnc kadar Rektörh.iğe muracaatlan. ( .J.OCB) 

Öksürenlere : 1' ATRAN HA&~l!I 

HG·kkı Katrcn Pastil~~ri ' o varoır. 

1 

TAN 

v GİLE DE DEGiŞiKliK 
Yeni kanun, bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuuna 

ith l etmi tir. Ve çok kısa bir müddet içinde stok mallar hakkında 
beyıınnaıneyı •·ermeyi emretmektedir. 
Bılhassa mtikellcfıyete yeni giren tüccarın bu beyannamelerin tan

ziminde ve hesapların tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemesi için 
müessesemize müracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 
Y"nl Postahane kar~:ısı Kınacıyan Han yanında Güzel Han No. 6 

'Qız:ıammı:mm••• Telefon: 23406 # 

Bursa C .Müddciumumiliğinden: 
Bursa ceza e\'inin 1940 mali senesi içinde ihtiyacı olacak bulunan 

21°000 kiln ekl'T'egin kap:ılı zarf u~u Jile 22-5-940 tarihinden itibaren 
10-6-940 tarihıne kadar miinakasaya çıkarılmıştır. 

Ekmeğin beher kilosu tahmini bedeli on kuruş olup yüzde yedi buçuk 
kuruş nisbetlnde muvakkat teminat akçesi olarak 1576 lira 80 kuruş ve
rilmesi lazımdır. 

Eks ltme 10-6-910 tarihine tesadüf eden pa:ı:artesi güni.i saat on altıda 
Rur"'a C. Miiddeiumunıiliği bina!':ında icra kılınacağından taliplerin o gün 
•h<\leden bir saat evveline kadar teminat mektupları ile teklif mektupları
nı mahalli mezkürda müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ilan olu-
nur. (4175) 

Kırklareli Nafıa l\Iüdürlüğünden : 

22 - 5 - 940 

su .... ı 
1 

su .... 

İdaremiz !'İl indir mııkinistliği yapa bilecek istekli1erin münhallere tayin 

€dilmek i\zere en geç 25 - "Mayıs - 94.0 ak~amına kadar müdüriyetimize 

müracaatları ilan olunur. (4192) / 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

S~rmayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ~·e ticari her nevi banka muameleleri 

Zira~t ~an kasında kumbaralı ve llıba rsız tasarruf hesaplarında en az 50 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağıtılacaktır, 

4 Adet 1.000 l_iralık 4.000 Lira 
4 500 2.000 

4 250 " 1.000 " 
40 

,, 
100 .. 4.000 " 

100 50 5.000 " 
120 40 4.800 .. 
160 20 

,. 
3.200 " 

DİKKAT: He arhrındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmi
yenlere ikramiye çıktı"ı takdirde '7o 20 !azlasiyle vcrılecektir. Kuralar 
senede 4 defa, ı Eyllıl, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

GUINADD 
P4Ql5 

TUL LARI 
SAYESi~OJ 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve Eksiltme 
ilk T. Nevi M. M. Mu. K. Fi. Tutarı 

Kilo K. s. L.i. Kr. LI. Kr. 
3-6-940Paıartesi s. 14 

Ekmek parça 6000 3 180 40 50 

Yemek artığı 9000 4 360 

540 

Okul yemekhanesinde Sabah Öğle ve Alqam yemeklerinde artan yem ek Parçalarile yemek 
31-V-941 sonuna kadar arttırmaya konulmuştur. Arttırma yüksek okullar muhasebeciliği bınasında 
caktır. İstekli olanlar Nüfus hüviyf't cüzd,mile belli saatte sözü geçen muhasebeciliğe gelmeleri i.lAll 
nur. (3989) 

ZAYİ - 1929 da Beyoğlu 12 ci ilk ' 
mektepten aldığım şahadetnamem · 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es 
kisi hükümsüzdür. - GA L i P 

ı KAYIP : Kasımpaşa.Camialtı Bah
riye kumandanlığından almış oldu~ 

~um terhis tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 

j yoktur. - Rizenln Küçükcaml köyün · 
de Seferoğullarından Recep oğlu Ali 

321 doöumlu 

I - Şartnamesi mucibince bir adet Donki açık eksiltme usuıile 
alınacaktır. . 

II - Muhammen bedeli 600 lira muvakkat teminatı 45 liradır·~ 
III - Eksiltme 28-V-940 Salı günü saat 16 da Kabatasta ıevsY 

mübayaat şubesindeki alım komisyon unda yapılacaktır. 
vr - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. r. 
V - İsteklilerin eksiltme icin ~Yi n olunan gün ve saatte % 7,5 I~ 

me paralarile birlikte mezkılr komısyona müracaatları. 

TASHİH: 10 Mayıs 940 tarihli ga
zetemizde intişn eden İstanbul Def
terdarlığının mükelleflere yapılan 

tebligata dair olan llAnının tahakkuk 
senesi 936 olacak iken bir tertip ha

,_ İTHALAT BİRLiKLERi 
Ticaret Vekaletinden: İlan No, 111.1 1 t tası olarak 93 neşredilmiş olduğundan 

keyiiyet tashihan ilan olunur. 

Tıkaim Nüfus Memurluğundan: 
Musevt dınine mensup olup Hasköy 

AbdüsselAm M. Dere S. 17 hanede ka-

l 
yıtlı Ezra kızı Sinyoronun Beyoğlu 

müftiliğinden aldığı 13 - 3 - 940 T . 
ve 73 sayılı vesikaya g~re İslam olup 
iı;mi (Emel) olmuştur. IlC!n olunur. 

İştigal mevzuu aşağıda G~rük tarife numaraları yazılı madd~ 
münhasır olmak ve Merkezı Istanbulda bulunmak üzere 16 MayıS 
tarihinde 3780 sayılı k anunun 34 ncü mr.ddesine tevfikan bir J ı{ 
"MADENİ EŞYA VE MALZEME İTHALATÇILARI BiBV 

kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 
Birliğin faaliyet sahası bütün memlekete şamildir. Resml gazeW 

11 Nisan 1940 - 4482 sayısında neşredilen ithalatçı birlikleri tiP 
tlisünün 5 nci maddesine göre azalık vasfını haiz madeni eşya ve~ 
zeme ithaIAtı yapan tacirlerden isteyenler bu birliğin bası olabi 
Aza olmıyanların birlik işliial mevzuunu teşkil eden maddeler ıtıı 
tını yapması memnudur. ·~ 

Madeni Eşya ve Malzeme İthalatçıları Birliğiıt1, 
iştigal mevzu una dahil maddelerin Gümrük tarife~ 

Oemlr Grupu: 

Tarife Nr. 

517 
519 a, b 
520 a. b 
523 a 1, 2 b 1, 2 
524 a l, 2, 3 b 1, 2, 3 

Bakır Grupu: 

Tarife Nr. 

554 b 
555 a 

Kalay Krupu: 

.;atılbl ve Nefriyat Müdürü Hılll 532 a 1, 2, b, c, d Tarife Nr . 
LOtfl DÖRDÜNCÜ, Ga:ı:eteclllk ve 533 577 b ' ı Ne,rlyat T. L. Ş. Batıldığı yer ' .............................. .,,,_ 
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1 KUVVET, İ$Tİ~ A 

F O S F A R S O L, Kanın en hay ati kısmı olan lurmızı yuvarlacıkla n tazeliyerek çoğalta:r. Tatlı iştab '~ 
min eder. Vücude devamlı genelik. dinclik verir Sinirleri canlandırarak asabi buhran)an, uykasuzluğU t' 
derir. Muannid inkıbazla:rda. bars~k t~mbelliğinde, Tifo. Grip. Zattlrrieye, Sıtma nekahatlerinde; Bel gevŞV 
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayTet faideler temin eder. ,, 
FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvvet şurublarından Ustünltiğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN. ıtlf' 
VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ıt'Östermesidir ... 

Sıhhat Vekaletiniıı resmi müsadesini haizdi.r. Her eczanede bulunar. 


