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5 I< U R U Ş GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Gasson diyor ldt 

"'Her tacir bu kitapta c<Ssterdiiim aımllerf tatb!t etmek 
ıuretiyle bir ild lene gibi asa bir taıı:wı içinde müşterile. 
rinin adedinJ bir mJıU arttırabilir. Ben bu 1dtabmıc!a elze 
bu u.nati 5ğred'Jt)rum- FintJ 50 mm. 

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

.: Müttefikler, imali Garbi F ransad 

o. 

ı. 

ehlikeyi önlemek için Çalışıyorla 
Fransızlara Göre : 
Manşa inen Alman Rical Hattını 
l<esmek lçi.n Amiens Zorlanıyor 
Almanlara Göre: 
üttefikler Kuvvetlidir. ilerleme 

1914 deki ---, M. Churchill 
LONDRA' 

ı. ............ ____ ._, 
Moskova'nın 
ita/gaga Son 

Bir ihtarı 
Moskova radyosu İtalyaya son bir ihtarda bulunuyor: 
- İtalya hakkındaki düşüncemizi söylemeğe lüzum yokt 

divor. 
0

İtalya hükt1meti Akdenizde eski Roma İmparatorluğunu 
mak hulyasıD1l kapılmıştır. Harbe girerek Şimali Afrikayı 
cağını, Balkanları boyunduruğu altına sokacağını .ve Cen 
Fransayı işgal edebileceğini zannedebilmeleri için Italyanla 
aptal olmalan lazımdır. 

İtalyayı böyle bir teşebbüste bekliyen akıbet mağlubiyet 
perişanlıktan başka bir şey değildir. Balkan milletleri, istikJi 
rini tehdit eden her tehl'keye kaTşt koymağa karar vermişler 
Onlara yardıma muktedir ve hazır müttefiklerden de mahn 
dci!'ildirler. 

"İtalya Afrikada Fransız ve İngiliz orduJarile karşılaşacak 
Bu devletler ~imdi garpta varlık ve yokluk kavgası yapıyor 
f:ıkat bu nziyet zayıf İtalyanın hakkından gelmelerine m 
değildir. 

"İtalya garpta müttefiklerin mağH'ip <'lacağını hesap etme 
dir. Pakat bu mağlôbiyet muhakkak değildir. Çiinlı:ü Alman 
hiicumlarmın bugiinkü şiddetini tt7.11n müddet devam ettirem 
9rkalar1 da miittefiklerin mukabil hücumlarına acıktır." 

Cilalar 
! ~•kerrür Ediyor 

" o 

Ş==f==M_A~ 

=E N=l=Z= I-- ----- -- Son Askeri 
Vaziyeti Anlattı ltalgan Gençleri 

DuçeninHareketc 
Geçmesini l si igo 

(. ~ lırareşal Foch, 1926 da 
lı',.ansız erkiinıharbiyesi
~in zihniyetini şu cümle 
lle ifade etmi!lti · .. y • 

A.akerler daima gelecek 
ha,.bin de geçen harp ııek-
ı· y 
ıtıde olacağını zanneder. 

lI al.buki bu hiçbir zaman 
böyle olmamıştır, ve hiç
bi,. zaman böyle olmıua· 
'aktır. 

l> azan: M. Z. SERTEL 

~ hnan ordusu, on beş gün 
geçmeden Holanda ve Bel

}'} İstila etti, Fransız müstah
t~evkilerini yaraı.U Şimali 
~ Ya girdi ve Man.ş denizine 

~ıı~ 
• """U muvaffakıyetiı:ı sebep-

,: ar.aştınrken Fransrz Baş.. 

Molostone 
~ Douvres 

_ Lewes 
o 

"81 aeynaud şu teşhisi koydu: 
4 de düşman top ve makineli 
baltnnından bize ilstündü; bu 

~ ll'ıeltanize kuvvetler ve hava 
~. !~Crj bakımından üstün bulunu
'an OTdusu modern teknik ve 

Dün gece gelen haberlere göre son harekatı gösteren lıarita 

~it tla harbediyor, biz klAslk harp 

11 ~e rnetodlarlle hareket ediyoruz 
~4 harbinin siper harbi yerine 

kern mevkiler vücude getirerek 
@~ h.ııı-p için haz.ırİandık, düşman 
~it t harbi yapıyor. Şimdi harp 

' ~e rnetodlarınuzı bu yeni harp 

Tebliğler jr'-YA_z_We~~K~~LASASI 
Fransız Tebliği 

Ve ınetodlanna uyduruyoruz." Paris - Akşam tebliği: 
~ Şimal m.ıntakasının muhtelif nok-
.-ıtazıs12 Başv:kiliııin bu söz- taıannda, birçok muharebeler olmuş-

1 tur.İleri kollanmı:ı: Amiens'in varoı;-
ll eri bize 1914 harbinde larına kadar gelmişlerdir. Sedanın ce-
1 ~ hataların tekrar Pdildi- nubunda düşmarun şiddetli bir topçu 
~ 8tetiyor. hazırlığını müteakip yaptığı taarruz 
~~sız askeri ricalini"l 1914 akim kalmıştır. Longwyou ile Moselle 
lgi~ ıt olan en büyük hatalar1 arasnda topçu ateşi teati edilmiştir . 
~tQtn. terbiye ve bilgiye fazla e- Bombardıman tayyarel~rimiz .. gece 
~hı 'Yet verip yeni ve modern ve gündüz büytik bir faaliyet goster
~~ ~ta karşı itimatsızlık besle. mektedir. 22 Mayıs akşamı bombardı
l• "ıdit. Fransız kumandanları, ı man ve avcı tayyarelerimiı. muhar~be 
4 ~ orduda en mühim unsı.ı- cephemize pike suretlle taaruz etmıye 
'l\i 8\ivar· . d lduğuna uğraşan her biri yirmi kadar tayyare-

di lI 1 ve pıya e 0 d den mürekkep dü~manın dört bombar-
\ta~." • albuki Alman or usu, dıman grupunu ricate me<:bur etmiş-
~"'~ 1t ıç · · T h ayılan •ı.ıJt ın yem sı a. s . .. • tir. Vuku bulan muharebe esnasında 
~lf!r toplara. ve serı a~e~li tı1. en aşağı sekiz düşman tayyaresi dü-
t;~~· ehemmıyet vermıştı. şürülmüştür. Bütün tayyarelerimiz 
<i\ 1 1Z askeri mütehassısı üslerine avdet etmistlr. 

lngiliz Tebliği · 
'ııcı. liart, İngiliz • Fransız ku
~ 1 a_ıııarının bu zihniyetini i
~lı~~rı onların 1914 harbinde 
1914 arı hataları an1atrr· Londra, 23 (A..A.) - Resmi teblig: 
~ ~\ı harbinde İngihz ve Fr,a_n. Almanlar. Escoaut mevzilerine mu-

l'l°landanlarına -nitrilyöz \ve vaffakiyetsizllkle neticelenen hücum-
<Sonu: Sa: 4, Sil: l) -... (Sonu Sa: 4, Sü: 3) 

\ 

' 

Harp vaziyeti vah.imdir. Fa. 
kat vahamet, bir tarafa ait de. 
ğildir. Çünkü iki tarafı da teh. 
dit eden ayn ayn tebl:keler 
var. . 

Almanlar, Fransanın şimali 
garbile Belçikanın cenubundan 
müt~ekkil bir müsellese sı
klşan müttefikleri tehdit edi. 
~·orlar. Müttefikler de Manş 
sahilinde Abbeville'e kadar İ
lcrliyen ve Kalai'yi istihdaf e
den Almanların ricat hattını 
kesmek için Anıiens'e ilerli
yorlar. 

Hangi taraf daha cabuk dav. 
ranarak muvaffak olacak? 

Bu suale cevap vermenin 
bir tek çaresi var: Neticeyi 
beklemek. 

Müttefikler vaziyetin vaha
metini inkar etmiyorlar. Bila. 

kis Mister Church1U, bunu a. 
paçık söyledi ve müttefiklerin • 
büyiik bir tehlike ile savaştık- il 
lannı, bu tehlikenin çok vahim 
neticeler vermesinin mümkün 
olduğunu söyledi. 

Buna mukabil Almanlar da 
müttefiklerin çok iyi teçhiz e
dilmiş, çok büyük kuv\•etlerile 
karşılaştıklarını, bir neticeye 
varmanın kolay olmadığını, 
bilakis çok büyük güçlükleri 
yenmek lazım geldiğini bildi
riyorlar. 

Bu da iki tarafın hakiki va
ziyetini gösteriyor. Vaziyet, en 

merakla, en heyecanlı, en ger
gin s41fhaya girmiştir. Hüner, 
bu safhayı sükun ve itidal i
çinde takip etmektir. 

\...----·----------------------------' 
lngilterede Bir Mebus Tevkif Edildi 
İngilterede dün mebus yüzbaı;ı Ramsey ile Fasist lideri ve ~klz 

arkadaşı tevkif edilmi ştir. Bunlar Dahiliye 
Hükümete verilen salahiyete is tinadcn tevkif 

Bu husustaki tafsilat üçüncü •Y!amızdadır. 

Vekaleti tarafından 

edilmişlerdir. 

Faris, 23 (Hususi) - Bü
yük harbin en mühim hadi
sesi, Fransanın şimaligarbi
sinde ve Belçikanın cenu
bunda vukubuluyor. Bu iti
barla, bütün dünyanın dik
kati ve merakı bu saha üze
rinde toplanmıştır. Son va
ziyet şudur: 

Almanlar, müttefiklerin Şinu •• 
li Fransa ve Belçikada bulunan 
kuvvetleri ile asıl "Fransadaki 
kuvvetleri arasında bir gedw a~
mağa muvaffak olmuşla1·dır. Al
man motörize kıtaları, Manş s::ı. 
hiline doğru ilerlemi~ler ve ~alıil 
üzerinde açıla açıla, Cenubi Bel. 
çika ile Şimali Garbi Fransanın 

Cibuti ve 

Tebaası, 

Cebelitarıkta 

Buraları Terke 

Bulunan 

Davet 

Roma, 23 (Hususi) - Üniversite talebeleri bugün 
çeye bir muhtıra götürmüşlerdir. Talebe, bu muhtıra r 
İtalyanın denizyollanna ve istiklaline tamamen sahip 
hakim olması lazım geldiğini, binaenaleyh müttefikle 
Akdenizdeki hakimiyetlerine bir nihayet verilmesi i 

bır köşesine sıkıştırriıkları müt- ettiğini söyliyerek Duçenin hare. , •• - .- .- .- .......... . 
tefik kuvvetleri imhıı etmek is. kete geçmesini istemışlerdir. . 
teciiklerini göstermişlerdir. Bu İtalya Gazetelerine göre : 
kuvvetler sahil üzermde Abbe. Kahireden şu hab~r veriliyor 
ville'e varmışlar, daha sonra bu- Elehram gazetesinin Roma mu 
radaki işgal sahalarını gcmi~leıe. habiri tarafından bildirildi~1n. 
rek yine sahil üzerindeki Bou- göre, İtalya matbuatı artık Ital 
logne ile civarındaki müttei•k 1 yanın Avrupa ihtilafına müdaha. 
kuvvetlerle harbe tutuşmuşl:ır- j JE! edip etmiyeceği 11olitasın: de- j 
dır. Harp, şimdi burada devam i ğil, fakat ne zaman müdahale e. 
etmektedir. deceği meselesini mevzuubahıs 

Harp, Almanların lehinde ne- etmekte ve bu vadide mütalaalar 
ticelendiği takdirde bir müselle. St'rdetmektedir. 
se benziyen saha içindeki mütte- Akdenizdeki İngiliz Tebaast 
fik kuvvetlerin akıbeti son de-ıe. İngiltere hükumeti. Cibuti ıle 
ce vahim olacaktır. Almanlar, bu Ctbelitarıkta bulunan bütün İn. 
hedefi tahakkuk ettirmek iGin giliz tebaasına derhal buraları 

uğraştıkları gibi müttefikler de terketmelerini bildirmiştir . 
Alman teşebbüsünü :ıkamet~ uğ. Cianonun Teftişleri 
ratmak için canla bajla uğraşı- Kont Ciano, Arnavutlukta 
yorlar. Draç, Tiran ve İşkodrayı dolaş-
ChurchiJl'in Mühim Beyanatı mıştır. Ciano, bilha:>sa maden ,,_ 
İngiliz Başvekili Miste·• Chur-1 Coklarını ve yeni kurulaıı fabri. 

chill, bugün Avam Kamarasında ! kalan dolaşmıştır. Aı:,ıavutlar, 
bu vaziyeti izah etmi~ ve vaziyt=-- j Cıano'ya harare_tli te~ahuratt~ bu 
tın bütün vahametini teharuz et- lunmuşlar ve numayışter yapmış
tıren şu sözleri söylemistir. 

"Alman zırhlı kuvvetleri, Bcl
çikada miiUefik kuvvetlerin ar. 
kasına girmişlerdir. Bu kuvvet. 
ler şimdi. müttefiklerin münaka· 
latını i~kille teşebbüs etmektedir. 
Abbeville, şimdi düşmanın elin
dedir ve Boulogne civarında ve 
Boulogne'de şiddetli bir çarpış.. 
ma vukua gelmektedir. Sahilde
ki bu çarpışmanın ne netice ve. 
receğini söylemek için vakit he. 
nüz erkendir. Fakat bunun va. 
hirn mahiyette neticeler doğura. 
bileceği aşikardır. . 

(Sonu; Sa: 4: Sü: 2) 

lardır. 
Mihverin Yıldönümü 

İtalyan gazeteleri mihverin yıl 
dönümü münasebetHe neşriyat 
yapmaktadırlar. Giornale d'İta. 
lıa diyor ki: 

"Son dakikaya kadar İtalyan _ 
Alman tesanüdünden şüphe edil 
miş ve her ne pahasına olursa ol. 
sun bu tesanüdün ~izlenmesı ıs. 
te-nilmiştir. Bu suretle Roma ve 
Berlin arasında bir menfaat ih
tilafına inandırmak ıstenmiş ve 
bu aynlığın İtalyayı demokrasi. 
lErle birleştireceği bildirilmiştir. 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

ı...unara, .:J tn ..ısusıJ - Frt 
sız kuvvetleri Amiens'i ist 
için büyük bir gayret gös 
yor. Hedef evvela sahile do 
ilerliyen Almanların ricat b; 
tını kesmek, sonra Alman k 
vetlerinin açtığı gediği ka 
mak için Amiens'i üs o 
kullanmaktır. Harekatın net 
si bekleniyor. 

Boulougne'de devam cd 
harp hakkında yeni 
gelmemiştir. 

• İstihbarat Nazırı Dufi C 
pE::r, Almanların ilerledıkıt:
C"'alais'nin de tehlikede oldu 
nu, fakat vaziyetin iırnitsiz 
madığmı söylemiş ve şunlan 
1ave etmiştir: 

İngiliz ordusu bütün ku 
tini muhafaza etmektedir. Z 
yiat ağır değildir. 

Fransız ordusu ise. Alman 
rın uğradığı zayiatın yarısu 
hatta dörtte birine bile duç 
olmamıştır. Almanlar birk 
hafta içinde büyük bir zafer e 
dt> edemedikleri takd:rde ha 
bi muhakkak surette kaybed. 
ceklerini bildikleri içh bütf 
kuvetlerile tazyik 
tedirler. 



site Rektörü, Tahsil 
Verimi Ozerinde 
izahat Veriyor: 

"Biz, Birinci Derecede Alim Arıyoruz, Yoksa 

Bir Ecnebi Getirtmekte Fayda Görmüyoruz .. 
Rektör Cemil Bilsel İki gün sonra Üniversitede dersler kesilecektir. Bu 

---ı seneki .~1mumi talebe vaziyeti ve muhtelif meseleler hak
. ----~---, kında Universite Rektörü Cemil Bilse!, şu beyanatta bu-

:_P_~-~ ı ı~mı::::~e kadar dmler tam yük merasimle diploma verilecek 
hızla devam etmiştir. Tahbemiz tir. Bu merasim üniveısitenin i 1 li Küme de. profesörlerimiz a.e dere; yılı- yaptığı ilk diploma merasimi 0-
nm son günlerinde dahi ıforslere lacağından hü.kfunet reisimiz Re. 

açlarının 

~ahaları 

başladığımız günler ı. adar he- fik Saydamla, Maarif V ckilimiz 
vesli ve diridirler. Arızasız geçen Hasan Ali Yüceli da·ıct P.ttik. On
tahsil yılımızn verimi elbette iyi lann da huzurile yapılacak bu 
o!acaktır. Bunu gösteren en yeni merasimde 851 mezuniyet talebe. 
delil dil imtihanlandır. Dil imti- sine diploma vermemizi çok iste. 
hanlarının birinci ve ikinci gü. rim. Her yıl mezunların!n sayısı 
nüne girmesi lazım gelen talebe kemiyet ve keyfiyetçe adan üni-

akşam toplanan merkez yekunu 1787 idi. Bunbrdan 30 u versitenin bu seneki mezunları, 
~asyon komitesi bu hafta imtihanlara girmediler. Muvaffa. her iki bakımdan bundan evvel. 
cak milli küme maçlarının kıyet nisbeti de yüzde 79 u buldu ki yıllara üstündür. 
rını tayin etmiştir. Yamı. İmtihanlar Profesörler Meselesi 
Çların her ikisi de Taksim Bütün fakültelerde imt1h::ınla- Üniversite, bu yıl kadrosundan 

a yapılacak, pazar günü, ra ayın 31 inde başlanacaktır. 9 eksik profesörle derslere başın. 
ahçe kendi maçınr Kadı. Yalnız tıp fakültesinin so11 sınıf dı. Profesörlerden ilcisi gelmedi. 
e, Galatasaray da Taksim 1 doktora imtihanlarına daha evvel Bunlar göz ve birinci şirürji pro. 
a oynayacaktıt'. başlanmıştır. İmtihan, talebelik fE:sörleri idi. 
th Biletler İçin Miiracaat hayatında daima heyecanla kar. Diğer münhal olan yerler, ec-

1 küme komitesi, m<ıçlarda şılanan bir merhale olmakla be. zacı mektebinin şimi farmasotile. 
nensuplarına tenzilatlı bi. raber çalışan talebe için muvaffa- şimi galenik ve şimi endüstriyel, 

mcsine müsaade ed:lmesi k;yet gururunu duyma m~rhalP- hukuk fakültesinin hL•kuk felse. 
nbul deftcrdarlığın:ı mü. sidir. Üniversitenin nasıl çalıştı. fesi, tıptan ikinci kadın ve do. 
karar vermiştir. Miisaa. ğını iftiharla gördüğüm bütün ğum, edebiyat fakültesinden İn

diği takdirde klüp azaları talebesine imtihanlara başlama giliz dili ve matematik profesör. 
iletle sahalara girebilecek· gününde muvaffakıyet dilerim. lükleridir. Fakülteler bu eksikli. 

· ~ütün imtihanlar haziranın 19 ği telafi için fazla gayret sarfet-
.lvvelce oynanamıyan fstan. unda bitmiş olacaktır.'' mişler ve eksikliği duyurmamı~-

- Fenerbahçc lig maçı. Diploma Merasimi !ardır. Bundan dolayı faktiltele. 
ecek"Ilafta yapılmasına İs- Diploma alacak olan talebeye rin sarfettikleri mesaiye teşck-
bölgesi karar v~rmiştir. temmuzun 5 inci cuma günü bü- kür etmeği borç bilirim. 

BEKLİYORUZ? 

t1dıköy Mıntakasında 

Fırınlar Kapatılıyor 

Bir işçi. Ekmekçiler Şirketinin Müdahaleli 

lçyüzünü Anlatıyor 
Uınıe"k:çiler Şirketinin bazı fırınları kapattığı ve bu 
le rekabete mani olduğu yolunda vaki neşriyatımız 
;ne Belediye tetkikata geçmişti. 
Jugün Kadıköy Ekmekçiler Şirketinin kapattığı fı
r hakkında bir arkadaşımızın fırın işçilerinden birile 
.. konuşmayı neşrediyoruz: 

Yeni Gelecek Profesörler 
Şimi parfasotik profesörlüğüne 

tayin edilen profesör Diikenüva, 
ordudan terhisi uzun sürmüş ol. 
mak itibarile bir ay eyvel gelmiş 
ve işe başlamıştır. Şimi galenik 
profesörlüğüne tayin edilen ts. 
viçreli profesör Razantame], ey
Jıll birde gelmiş olacaktır. Ş!mi 
er;düstriyel profesörlüğünü ka. 
bul eden Polonyalı kazmirskj bi. 
zimle bir sene için mukavele yap
mıştır. İngiliz dili için Londra, 
Kembriç, Oksford üniversiteleri 
birer namzet göstermişlerdir. E. 
debiyat fakültesinin profesörler 
meclisi bunlardan birini intihap 
edecektir. Diğer boş profesörlük. 
ler için muharebe yapmaktayız. 

Biz ancak birinci derecede bir 
alim arıyoruz ve böyle olmadık
ça üniversitemize bir ecnebi ge. 
tirtmekte fayda görmüyoruz. 

Yeni Doçentler 
möyde, Zaveni:t fırınında - Bakkalın zaran yoktur. Es- Doçentlik kadrosunda terfi ve. 
karlık eden bir işçi ile ko. kiden fınncıdan ald!ğı karı, şim- ya ilave ~ilen doçentlikler yü-
orum: di halktan alıyor. Karı ise fırıncı zünden 14 yer açıktı. Bunların 
Sizin fırının meydanına ile iyi geçinmek. dördüne talip çıkmadı ve mü. 
ş ekmek arab:ı,;ı yığılmış, İstanbul halkının yüzde dok- n:.caat edenlerin i.mtihanlan ne. 

sanı bakkallardan öt•.? beriyi ve. ticelendi. İkinci parti müııhal do
resiye alır. Bakkal, ekmeği defte- çentlikler de on birdir. Punlar da 
re, on kuruş on paradan değil, on iian edilmiştir. Yapılmakta olan 
bir kuruştan yazmaktadır. imtihanları tıp fakülte·:;i bitirmek 

vet! Bir kaç çift te at! 
unlar nereden geldı? 
irket, dün de Kirkorun 

pedeki fırınını kapattı. A
brdan ikisi oranın. Biri de 
cı arabası. 
· kor arabaları Zavene ~at 

- Ya sizin bu işlerdeki zararı. üzeredir. Diğer fakültelerin jm. 
nız? tihanları da bitince tayinler ya. 
Şirketin Aldığı Sağlam Cephe! l akt p• ac ır. 

- Eskiden biz, bu fırında yedi Talimatiıameler Değişiyor 
kişi çalışırdık. Şimdi ekmek daha Üniversitenin yedinci senesi 

ayır! Arabalarını şirkete- fazla çıkıyor. Buna karşılık kad. bitmekte olduğu için tecrübelere 
aldı. Buraya koydu. romuz beşe indi. Buna ses çıka- ve yeni ihtiyaçlara göre talimat-
atrnamış, Şirkete Satmış ranuyoruz. Vereceği cevap basit. namelerde lüzumlu tadilat yap. 
eki, Kirkor fırınını niçin tir: İşine gelirse ... Artık fırın sa. mak için bazı fakültelerde çalış. 
? hfüi bizi istediği gibi kullanabi- malar başlamıştır. Tıp fakültesi, 
Kapatmadı, Kndıköyde1d lir, cezalandırabilir. Günddiği. staj müddetini arttırabılmek için 
1500 liraya c;;ıttr. Hem bu mizi kesebilir, daha az para tPk. programlarında bu yoldan deği

cebinc indirdi, hem de şim lif edebilir. Çünkü bütün fırınC'ı- şıklik yapmaktadır. Hastahaneler 
ay, oturduğu yerde, şir. lar, halka ve belediyçye karşı ol- de mevcut olup üniversiteye ait 

120 lira alıyJr, kendisi de ciuğu gibi, bize kar§ı da sağlam olmıyan 408 yataktan da istifade 
ete dahildir. Biner lira ve- bır cephe almışlardır. Piyasa, iş meselesi sayın vekilimizin teşeb
beş hissedardan biri de o- arayan işçilerle dolu... Yalnız büsü ile tahakkuk etmek üzere. 

u 120 lira, işte onun bu bin Kadıköyde, 30 işçi açıktadır. iş. cfü Üniversitenin umumi talimat 
n oturduğu y~rde getirdi- sizdir. namesinde dahi değişmeler yap-

adır. . l. B. mak için çalışmalara başladık. Ta 
adıköyde, böyle şirketin ı lebenin vaziyetini daha iyi for. 

tığı fırınlar var mı? Otomobil Çarptı mille edecek kararlar vereceğiz. 
Var. Beş tane. Şoför Avramın idaresinde- 'Üniversite Haftası 
Peki ama, şirketin bu iş. ki kamyon, Cibali tütün depasu Açılış nutkumda dahı haber 
karı nedir? önünde 7 yaşında Sabahattine verdiğim gibi ilk üniversite hat. 

1) Veresiyenin öni"ı alındı, çarpmış, çocuğun yaralanmasına tasını, Milli Şefin, deimryolu si-
kalları avuçları içine aldı· sebep olmuştur. yasetine şükran borçu olarak Er. 

) Bakkallara, ekmek ba~ına Nevşehirde Bir Kaza ~?1~a açacağız. Bu haftanın 
tıkları kırkar para kendile- Nevşehir, (TAN) _ N~wşehi- gununu 1~ te~uz perşembe o. 

ldı. 4) Ortadaıı rekabet rin Kayacami mahallesinde Kili"- la:ak tesbıt ett.~ .. Bu saha~a .at-
5) Eksik ekmek sürmek dün Mcmiş oğlu Mehmet, evinde. t:g:mız adım;. u~ıversı!e bı~~~~e-

..;Jll çoğaldı. k; bir duvarı yıkarken aşağıda rını memleketin ıçerlerıne g_ot_u_:-
Halkın Zaran 1 çı.lışan bir ustanın üzerine yuv&.r ~ek V? memle~et ?1-~selelerını u-

u işte bakkalın, halkın za. lanmış, sukut net;._cesinde ölmüş- nıversıte faalıyetının mevzuu 
.:ı;r? tür. yapmaktır.'~ 
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PasH Müdafaa 
,,ıehirde pasif korunma talimat

namesinin tatbikına devam edili
yor. Beyoğlu semtindeki apıartıman 
sahiplerinden bir çoğu Belediyeye 
muracaat ederek, sığınak pro
jelerini tasdik ettirmişlerdir. Siper 
yapmıya mecbur olanlar da nümu
ne siperlerine uygun olınak üzere 
inşRata bRŞlnmışlardır. 

Bu faaliyet devam ederken, di
ğer taraftan da tahrip ve yangın 
bombalarına karşı alınacak tedbir
ler hakkında yer yer kon!.eransler 
verilmektedir. 

Dün Feshane fabrikasında bu 
mE"vzu etrafında mütehassıs tarafın
dan bir konferans verilmiş, bu kon
ferans bütün işçiler tarafından ta
kip edilmiştir. Yandaki resim, bir 
subayımızın verdiği izahab. dinli• 
yenlerden bir kısmını gösteriyor. 

·----------------------

Fiyat Kontrol Heyeti 
Dün Çalışmıya Başladı 

''On Param Varsa 
Ciğerime Yapıssın!,, 

Birçok Esnafın Yüz Kuruştan Fazla Sa+.şlarda 

Müşterilere Fatura Vermedikleri Anlaşıldı 

İlamat Kaleminde Böyle Sızlanan Arapkirfin' 

Üzerinde Hapse Girerken 480 Lira BulunmlJ 
Fiyat kontrol heyeti, dünden itibaren faaliyete başla- - On param varsa on yerimde çıoan çıksın,, lieQsi 

mıştır. Belediye müfettişleri bu heyetin emrinde olacak- ğerime yapışsın. 
!ardır. Müfettişler dün şehrin muhtelif semtlerinde geniş - Canım, topu topu sefsen furuş. Ver şunu -

--}bir kontrol yapmışlardır. Bu kadarcık para için bir ay mahbus kalınır mı? 

Moto•• r Bu husustaki kanuna göre yüz - Ne yapayım, babam, yok. için bu cehennem gibi yerde Bir 
Parçalandı 
Hapishaneye ait Azade isimli 

deniz motörü, dün saat 15 te Ali 
Batmanın idaresinde köprü al. 
tındanı Halice girerken mukabil 
cihetten g~len gümrük muha. 
faza teşkilatının 16 numaralı 

motörile karşılaşmıştır. Çarpış. 

ma sonunda Azade motörü par. 
çalanarak batmrş, içindekiler de-
nize dökülmüşlerse de etraftan 
yetişenler tarafından kurtarıl. 
mışlardır. Cemal kaptanın idare.. 
sin<leki muhafaza motörü hasar · 
uğramıştır. Liman Reisliği ve po. 
lis tahkikata b8§lamışlardır. 

• Beşiktaşta oturan Yusuf Zi. 
ya Kıroğlunun kızı Mukaddes, 
dün Yıldız caddesinde arkadaşla. 

kuruştan fazla bütün satışlar için Allah devlete zeval vermesi~ gi. tılır mı? demişler. O yine: 
fatura verilmesi icap etmektedir. rer yatarız. - Onlar, emanet para .. V 
Halbuki dünkü kontrollerde bir. Borçlu, Galatada Çeşmemey- mem, diye ısrar etmış ve bap· 
çok esnafın kanunun bu madde.. danında tenekeci Arapkirli E. neye girmiş, 
sine riayet etmedikleri, bu su. min. 38 kiloluk sıska, pejmürde, Yirmi dört saat sonra: 
retle ihtikar yoluna saptıkları acınacak halde bir adam.. 80 ku. - Haydi demiş, çıkarın b 
görülmüş, bunlar hakkında zabıt ruş kazanç vergisi borcunu vere- S k - e sen kuruşu veriyor 
tutulmuştur. memiş, maliye şubesi de hapse sun? 

Dünkü kontroller esnasında konularak tazyiki için adliyeye 
çilek satışlarında ihtikar yapıldı. müracaat etmiş, adliye, Emini, - Neye vereyim yahu? 24 
ğı da anlaşılmışbr. yakalatmış, seksen kuruşu isti- at yattık ya! 

40 kuruşluk çileğin İstanbulda yor. Vermezse hapse konulaca.. - Bir ay yatacaksın. Ama 
50, Beyoğlunda da 80 kuruşa sa. ğını anlatıyor, Emin: sen kuruşu verirsen, şimdi ç 
tıldığl görülmüştür. \-Yok, veremem, demekte ıs- sın. 

Giden Ecnebi Artistler raı ediyor ve nihayet hapisha. Emin, düşünmüş, taşınmış, 
Şehrimizdeki ecnebi artistler. neye gönderiliyor. Hapishanede iki saat sonra tekrar müraca8 

den bir grup da dün gitmiştir. Bu adetmiş, girerken insanın üzerini derek seksen kuruşu ödeyip 
kafileden başka müzisyen ismi. ararlar, parası pulu varsa ema. mıya razı olmuş. 
le İstanbulda bir kısım ecnebiler r.et olarak alır saklarlannış. İla- Alakadar memurlar, 480 l 
kalmaktadır. Bunlan bar ve ga. mat kaleminde: smdan seksen kuruşu kesip 
zinalarda müzilc çalmalarına mü. - On param varsa ciğerime ya tarafını eline vermişler, ken 
saade edilmesi için vilayete mü. pışsın, diye haline acındıran ~ ni de serbest bırakmışlar. 
racaat etmişlerdir. Halbuki bun. rapkirli Eminin hapse girerken Fakat Emin, buse.ter de: 

.. 

... 

rile oynarken bir kamyondan kaç 
mak istemiş, düşerek yaralan. 
mıştır. Şoför yakalanmıştır. 

lar da hudut dışına çıkarılacak. üzeri arandığı zaman tam 480 - Benim param i30 lira de 
tır. Yalnız konserv.atuardan me.

1 
lirası çıkmış. Garqiyanlar: 510 l:ira idi, gardiyanlar 30 · 

1
11 

zun olduklarım isbat edenlere - Yahu şu 80 kuruşu ver de sını ıç etmişler, diye bir ıaf 11 

bu yolda müsaade verilecektir. git, bu kadar paran var, 80 kuruş miş. Adliye de tahkikata ba ~ 

ipekli Kumaşlarla Çivi 
Fiyatları Tetkik Ediliyor 

Esnaf, Etiket Usulüne / 
. Riayet Edecek 1 
Ihtikarla Mücadele Komisyonu, dün Vali ve Belediye 

Reisi Lutfi Kırdann riyasetinde Mıntaka Ticaret Müdür
lüğünde toplanmıştır. Bazı ipekli kumaşların pahalı sa
tıldığı tesbit edilmiş ve komisyon, dün bu hususta tetki
kat yapmıştır. 

Tacirler, bu malın diğer em· 
saline faik olduğunu iddia ettik. 
lerinden kumaşlann bir eksper 
heyetine havalesi kararlaşmış. 
tır. Çivi ve civatalann da pahalı 
satıldığı üzerinde tetkikat yapan 
komisyon, bu hususta alakadar
lan dinlemeyi münasip görmüş. 
tür. 

Komisyon, dünkü toplantısın. 
da gıda maddelerinin satışı hak
kında mühim kararlar vermiştir. 
Bu kararlara göre, bütün gıda 
maddelerinin üzerine kalite ve 
cinsi -yazılacaktır. Esnaf buna 
mecbur tutulacaktır. 

İngiltereden Tüccar Siparişleri 
Gelemiyecek mi? 

nacaktır. Bazı ithalatçılar dün 
telgrafla İngiliz fabrikalarına 
müracaat ederek, siparişlerinin 

gönderilip gönderilmiyeceğini 

sormuşlardır. 

Enko Şirketi 

Balkanlardan ve Türkiye pi
yasalarından muhtelif mallar a
lacağını yazdığımız İngiliz Enko 
şirketinin Haziran içinde faaliye. 
te geçeceği piyasamızda müsait 
bir tesir yapmıştır. Birkaç gün 
evvel Alınan radyosu, Enkonun 
Balkanlarda iş yapmaktan vaz 

geçtiğini bildirmişti. Bu haber, 
asılsızdır. 

İngiltere hükumetinin sanayi 1 
müesseselerini harp sanayiine eı. zmirde Bir Cinayet 
verişli hale kalbetmeğe karar t 
vermesi üzerine, İngiltereye ve. zmir, (TAN) - KeçecHerde 
rilen birçok tüccar siparişlerinin bir cinayet olmuş, 18 yaşında Ali 
gelemiyeceği anlaşılmaktadır. Keskin, kendisine tecavüz f'tmek 

istiyen 44 yaşında Mehmet Minez 
Ingiltereden getirilmekte olan 

otomobil lastikleri de badema isminde bir adamı öldürmii~tür . 
getirilemiyecektir. İngiliz malla- Katil yakalanmıştır. Mahkeme, 
rından yola çıkarılmış olanlar, suçlunun tevkifine karar vermiş. 
hu hafta lim~z-~~lmiş_ bu:..l.u""-._ t_ir_. 

M. L. Ek1s 

LETONYANIN 
Yeni Ankara 

Sefiri Geliyor 
Letonyanm Ankara orta elçi. 

liğine tayin olunan M. X. Ekis, 
bugün Transilvanya vapurile 
şehrimize gelecek ve bu akşam 
Ankaraya hareket edecektir 
Şimdi 48 yaşında olan M. Ekis, 

Riga Üniversitesinde okumuş, 

bu sırada patlıyan Büyük Harp
te askere çağrrılmış ve harpte ni. 
şan almıştır. 

1934 den 38 e kadar Maliye 
Vekaletinde çalısan M. Ekis, bu 
c;ırada Türkiye ile Letonya ara. 
sındaki ticaret muahedesini im

zalamış, 938 den sonra Varşova, 
Peşte ve Bükreş sefirliklerinde 
bulurunustur. 

mış, şikayetçi olarak Emini 
mışlar, taramışlar, bulamarı:ııl 
Nihayet Emini tanıyanlardan 
ri: 

- O, ara sıra icraya alac 
1 1arından para tahsiline gelir, 
onu oralarda arayın, demiş, d 
~ de çıkmış. Seksen kuruş bo 
nu vermemek için hapse giretl 
min, dün icra vezn~sindeıı 

liralık bir alacağını tahsil 
ken görülmüş. Ancak seksen 
ruşun acısı bu cimri adamuı 
reğinden çıkmış olacak ki: 

- Ben o zaman pek fark 
değildim, paramın ne kadar ol 
ğunu hesaplamamıştım, kati 
şey söyliyemem" deyip işini 
den çıkmış: 

ÖLÜM HABERLE 

ÖLÜM 
Müteahhit tüccarlardan Halid 

cim ve Elektrik idaresi mcmurl 
dan Fatin Yücebaşın kain ped 
bahriye müstanllkliğinden miit 
Celfıl Tunç

0

oğlu dün rahmeti rab 
kavuşmuştur. 24-5-40 cuma 
Karlıköy Hasanpaşa mahallesi t: 
Bey sokağı 55 numaralı hanesi!! ~ 
kaldırılarak Kadıköy Osman d' hı; 
miinde öğle namazını müteakip \ı 
ze namazı kılındıktan sonra J{ll e) 
ahmet mezarlığına defnedilCC 
Cenabıhaktan rahmet dileriz. 

Mesut Bir Nikah 
"Akşam" Matbaası Müdürü 1' 

Şinasi Dersan'ın kızı Selma Ders~ 
Riyaseticümhur sabık Umumi ~ b 
Bay Hasan Rıza Soyak'ın oğlu 11 
Soyak'ın nik5h merasimi dün ac 11 

lu evlenme dairesinde yapılırııştı!· 1 
mesut vesile ile her iki aileyi ft 
eder, gençlere sıhhat ve saadet i' 
uzun ömürler dileriz. 
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TAN 3 

~ahim İnkişaflar 
l'azan: ö. Rıza DOGRUL 

( ngilierc Başvekili Mister 
Churchill, diin Avam Ka

~tasına cok acı hakikatler an. 
~~ Ve biJhassa Belçika ile Şi. 
~ ı Fransanın sahil köşesindeki 

Belgrada Konser V ermiye ingilterede Tev11·ıc 

G 1 S•J"hl Al I Bir Mebus il ,ııttefikler ordusunun, mühim 
''.. tehlike geçirdi.ğini söyledi. 
llttefiklcrin bu ordusu, muva
lasının kesilmesi ihtimalile 
~l'şılaşınaktadır. Diğer taraftan 
e tı~an kuvvetleri Manş sahilin. 

1 
ısga} ettikleri mıntakayı ge. 
etınek icin Boulogne'da bir 

e en ı a ı man ar Faşist Lider 
~b'~ gi~is~işlerdir. . 

t
l 1i.lttefıklcrin bu sahadakı or
d arının tehlikeye düşmesi, bu 
ltyu kurtarmak hadisesi, har. 

~-en heyecanlı macerası haline 
{n_tiştir. 

~ ~gıltere Başve""'ilinin beyana. 
u kuvvetlerin akıbeti hak

da endişe verecek mahiyette. 
ld Ç~nkü Mister Churchill, "sa. 
c ~~ı çarpışmamn ne netice ve
~1 hakkında,. söz söyliyecek 
ı . 
Yette olmadığını, fakat "bu 

t~1Ştnanın vahim mahiyette 
•celer doğurabileceğini,, anla. 
~~ . 
I ' lngilterede çok derin a. 
ı{t bırakacağı muhakkak olan 

e:r söylemiştir. 

ehlikede Olan Kuvvetler: , 
l ehlikede olan kuvvetlerin 

11 
Belçikalılardan, İngilizler

\ı'e Fransızlardan müteşekkil 

1111ğu ve aşağı yukan bir mil. 
btuttuğu evvelce söylenmişti. 
e:vanatın hakikate ne derece 
~ olduğunu tayine imkan 
tllt. Fakat bu kuvvet, ister 

l'Uk, ister küçilk olsun, Al. 
t lar tarafından bu şekilde sı-
1l:rllarak denize dökülmesi, 

. l'~efikler hesabına maddeten 
ıs; 1.1lı: bir ziya te~kil edeceği gi. 

~anen çok derin ve tesirli bir 
;l\ltbiyet teşkil eder. 
~ gibi hadiseleri, bir günlük 
1. 
tın eseri saymak beyhude. 

v ~1esele daha fazla silah mü
~il:~•zlığının neticesidir. 
~; 11h müsavatsızlığı ise, bir 

Ul{ mesele değildir. Şu var 
~Uttefikler bugiin bir takım 
1
1' iııkişaflarla yüz yüze gel. 
~l'i halde, telafi edilmez bir 

, Qeet karşısında değildirler. 
tek İngiltere . gerek Fransa 

, ~engin kaynaklara sahiptir
! e bütün kaynakları yeni i
ilta göre harekete getirebile. 

~-~aıiyettedirler. Bu yiizden 
d~ ~~tıkü muharebe müttefikler 

inde neticelense de, bu ha. 
harbi bitirmez. Belki harbe 

~.~·aınan bir şiddet verir. 
1ltıal ki, Almanlar bugünkii 

,anın lehlerinde olmasından 
ilde ederek müttefikleri ayır

~ ~ llih-aşacaklardır. Fakat bir 
, llthin makii..~ bir netice ver. 
~ ~Üzünden müttefiklerin ay. 
llgı tahmin edilmez. 
lllasa, bütiin dünya vahim 
l}ıllhnrebe safhasını. dikkat, 
.~, endişe ve heyec~n i~inde 

' ~ :_diyor. Vaziyeti iki kelime 
~lll~sa edebiliriz: 
hını inkişaflar. 

l ara, 23 (TAN muhabirin-
1- Muamele vergisi hakkın. 
~anun layihası Meclis ruz
~•ne alınmıştır. Bütçe encü. 
~,ltanunun bazı maddelerinde 

;klikler yapmıştır. Buna se
l 0 .~rak bu verginin memleket 

Yıınin hemen her şubesile 
1~1 bulunduğunu ve milli sa. 

d ~~ inkişafile gittikçe ehem
r ~{! 1 ?rtan muamele vergisinin 

, ~•zin en mühim bir 'varidat 
aı olduğunu kaydetmekte. 

Bu Yugoslavya Hükumeti, 

Silahh Müzisyenleri Derhal 
Hudut Haricine Sevkediyor 

Belgrat 23 (Hususi) ·-ı teıı gelen haberler Rom:ınyar'la 
.. ' .. 1 d seferberliğin süratle tam&mland1. 

Bundan uç gun evve bura a ğınr bildirmektedir. Roı.1aııya 
bir konser verecek olan Ber- hükumetinin silah altına çağrr:l.ı
lin filarmonik orkestrasının ğı 300 bin kişi, derhal vazüe ba
bu konserinden müzisyenler şına koş~u.şlar~ır. Fakat Ro. 

. _:. manya hukumetı, Rumen ordusu-
Belgrada geldıgı halde son nun aldığı tedbirlerin bir ay sü-
dakikada vazgeçilmiştir. Bunun nceğini ve bu tedbirlerın bir se. 
hakiki sebebinin müzisyenlerin fcrberlik tecrübesi mahiyetinde 
ve bunlara refakat eden teknis. oiduğunu bildirmektedir. Şimdı
yen gazeteci vesair kimselerin ce- kı halde bütün Rum~m ihtiyatları 
man 500 kişilik bu kafilenin ba. silah altındadır. 
gajlarında silahlar bulunmu~ ol. Romanyada demir muhafız!~r 
nıası teşkil ettiği söylenmekt13dir. tevkifatma devam olunmaktarlır. 

Müzisyenlerin bag'ijlannda si- Bu yüzden herhangi bir hadise 
lah bulunması üzerine bunlar ve çıkmaması için hükumet sıkı ted
refakatlerindeki eşhas, derhal Yu birler almıştır. 
goslavyayı terketmiye davet o- Başvekalet ve diğer vekaletler. 
lunmuştur. le bir çok resmi daireler silahlı 
Yugoslavyada Hiyanet Koluna nöbetçilerin muhafazası altıncıa 

Karşı Mücadele bulunmaktadır. 
Kral Karol İçin Yıldönümü 

Yugoslav kral naibinin tasdiki. 1 
ikt. d b' · ·ı Merasimi Yapılmıyacak ne ıran e en ır emırname 1 e, .. 

Yugoslav ordusuna yeni bir te- I Kral K~rol dun akş~ Tata-
1 kk·· ı ·ıA d"l · t· reskoya bır mektup gondererck, 

şe u ı ave e ı mış ~r. . 
Bu yeni teşekkül, eski Sırp ko- beynelmilel vaziyet dolayısı!.~. 

mitacılarından ve Çetnik.lerden t~ht~. ç~_masının_ onuncu ~ıl do. 
mürekke 60 bin kişiyi ihtiva e. numu munasebetıle _8 Hazıranda 
d ekt" p yapılacak olan şenliklerden vaz-
e~e;~ ufak müfrezelere ayn- geçilmesini rica etmiştir'. 

lacak olan bu teşekki.ıl, vatanm Macar - Rumen Demıryolu 
enerjik ve tam müdafaasına yar- Anla~ması .. 
dım eyliyecektir. Vazifesinin esa. Hudutta demıryolu transıtı 
sını Beşinci Kolon ile uğraşmak hakkında Macar - Rumen ~nlaş. 

a ni zamanda düşman hatları- masının musaddak suretlerı, bu. 
ve Y ·· b d t ı· dil · f nm arkasında tahribat yapmak gun ura a ea ı e ~ış ır. 
teşkil edecektir. Slovakyada Bir istifa 

Şimali Yugoslavyadnn polisin Budapeştede dün akşam öğre. 
faaliyeti hakkında haberler gel. nildiğine göre, Slovak hükumeti 
rn€ktedir. Bir çok motosikletler propaganda şefi Maç istifa etmiş 
müsadere edilmiştir. ve yerine Galan tayin olunmuş-

Belgradda Arras'ın müttefikler tur. Maç, Slovakyada Macar 
tsrafından istirdadı büyük bir hareketinin şefi olarak telakki e-
neyecanla karşılanmıştır. dilmekte idi. 
Sovyet - Yugoslav Yakınlaşması ------0-----

Sovyet - Yugoslav ekonomik Almanya Aınerikadaki 
anlaşmalan, iki güne kadar tas. Parasını Çekti 
vip edilecektir. İki memleket a.. 
rasında yakında resmi heyetler Nevyork, 23 (A.A.) - Nev. 
teati edileceği de tahmin olun- york Times gazetesinin Stokholm 
maktadır. muhabirinin, İsveç banka mahfH

lerinden öğrendiğine göre, AJ. 
manya, Amı:rika Birleşik devlet. 
lerindeki bankalarda yekuna 15 
ila 20 milyon dolara balig olan a
lacaklarının büyük bir kısmını 
tasfjye etmiş ve İsveç bankalaı ı
nm kredilerine geçirmiştir. 

Alman • Macar İtilafı 

Almanya ile Macaristan ara. 
sında bir itilaf imza edildiğine 
dair dolaşan şayialar hakkında 
İngiliz resmi mahfillerinde ma
ltlmat mevcut değildir. 

Romanyada Carol çukurundan bir parça 

Hava Kurumunun 
Kurultayı Toplandı 

Ankara, 23 (Tan Muhabirin
den) - Türk Hava Kurumu ye
dinci kurultayı bugün saat 10 da 
ha lkevinde toplanmıştır. 

Başvekil Dr. Ref~ Saydam, al
kışlar arasında kürsüye gelerek 
açış nutkunu söylemiş ve eı.ci..ım
ı~ demiştir ki: 

"Türk Hava Kurumunun ye. 
dinci kurultayını açıyorum. Ku
rultayın bu toplantısının, lıavarı
lığın bütün dünyada hemen har 
meselenin başında alındığı bir 
zamana tesadüf etmesi, her va. 
kitten daha fazla vatandaşlan a
lakadar edeceğine şüphe yoktur. 

liyor. Bunu bilhassa tebarüz et. 
tirmek isterim. 

Hüktimet, tayyare piyangosu
nu, milli piyango haline çevirmiş 
ve hasılatının yine tayyare işle. 
rine tahsisini esas tutmuştur. 
Yerli mahsullerden alınmakta o. 
hm tayyare ianesini kaldırmıştır. 
Bundan mütevellit gelir noksanı
nın, Türk vatandaşının Hava k11-
rumuna aza yazılması suretile te. 
la.fi edileceği hakkındaki ümidi
mfa gittikçe artmaktadtr. Bugün 
aza adedinin yarım milyonu geç
tiğini iftiharla söyliyebilirim. 

Çalışmalarınızda muvaffakıyet 
dHer, hepinizi sevgi ile selamla-

Karşısında bulunduğumuz dün 
ya vaziyeti, havacılık hususuna 

rım." ne kadar ehemmiyet vermek la-
zım geldiğini bir kere daha isbat Ebedi Şefe İhtiram 
etti. Binaenaleyh Türk Hava Ku. Kurultay adına seçilen bir he-
rumunun çalışmalarınm da o ni!=- yet kurum reisi Şükrü Koçağın 
bette ağır ve üzerine aldığı hiz- riyasetinde bugün saat 17 de A. 
metlerin de o derece mesuliyetli t:.ıtürkün Etnografya müzesindc
olduğunu gözönünde tutarak ku- kı muvakkat kabrini ziyaret ede>
rultayın eski mesaiyi tetkık eder- rek bir çelenk koymuşlar ve E
ken, gelecek seneler işlerini de bedi Şefin manevi huzurunda ta-

dikkatle tesbit etmesi lazım ge-zimle eğilmişlerdir. 
--------Romanyadaki Tedbirler 

Paris, 23 (Hususi) - Bükreş-

Amerikada Harp 

Lehinde Hareketler 

H A. D i S E :L·.E R f N . i Ç Y O Z ü. -

Nevyork, 23 (A.A.) - Senato 
azasından JamesByrnes radyo ile 
ş•.ı beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

"- Ne albay Lindberg ve ne 
de herhangi başka bir tayyareci, 
B~rleşik Amerikanın harici siya
SE;ti hakkında söz söyliyecek sr. 
fatı haiz değildir." 

Bu beyanat pazar gilnü 1.ınd
berg tarafından radyo ile yapılan 

1 ve hükumetçe ittihaz edilen mii
daiaa tedbirlerini tenkit eden k0-

• 

• 

• 

Fransada, Dahiliye Nezareti11itı em
rile, bilaistisna bütün dans yerleri, 
ve bazı eğlence mahalleri faaliyetle
rine gayrimuayyen bir zaman için 
nihayet vermişlerdir. 

• • ı\tinada beynelmilel vaziyetın halk ara. 
unda n~ünakaşası yasak edilmiştir. Bu 
memnuiyetin konulmasının sebebi, halk 
:ırasına böyle miinakaşaları maksadı 
mahsusİa açabilecek şüpheli şahıslar ka
rışmış bu1unması ihtimalidir. 

• • Yunanistanda bugün bir hayli Al-
• 

tı. Fakat Garp cephesindeki harekatın 
"üratle inkişafı, Bitlere yeni bir mat>era. 
ya atılmıya lüzum olmadığı kanaatin\ 
vermiştir. 

• • 
Macaristan Romanyaya hiçbir ta-
rırruz niyetinde olmadığı hakkında 
Bükreş hükumetine yeniden teminat 
vermiştir. 

• o 

Ütç m~şmıya, hükumetin cevabını teş 
~t· e encümeni raporunda, kil etmektedir. 

man vardır. M eseld, yalnız Atinada 
mevcut Almanların yekunu 5 bini 
bulmaktadır. Bunlar, bütün yabancı 
memleketlerdeki Almanlar gibi top
lu bir haldedir. Toplantı yerleri mu
ayyendir. Birbirlerile temasları çok 
sıkıdır. Fakat Yunanlılar, Almanya
yı henüz kerulilerinden çok uzak 
saydıkları, /talyayla aralarındaki 
ademi tecavüz paktını nazarı itibaı·a 
aldıkları, Arnavutlukta tafışidat ya
pılmadığı kanaatini besledikleri, ve 
üstelik müttefiklerine de güvendik
leri için müsterihtirler. Hükumet de, 
emniyeti arttırıcı her tedbiri almak
tadır. 

İsviçre hükumetine aşağı yukarı bir ülti. 
matom makamında olan bir Nazi mesa
jının verildiği söylenmektedir. Bunun, 
İsviçrede uyandırdığı heyecandır ki, bu. 
radaki İngiliz sefarethanesindeki hususi 
ve miiphem kağıtların yakılmasına sebep 
olmuştur . ~i 1• ~ldukça yüksek olan bu 

. ıyı bir kontrol sistemi ile Byrnes şunları ilave etmiştir: 
~~ edilmemiş olduğundan ba- "- Beşinci Ko.lo~ A~cmkada 

Üesseselerin dürüst yoldan da harekete geçmıştır. Bılerek ve 
l'ı~iYerek kendilerine bazl ı ya bilmiyerek Amerikanııı mü. 
ilatıer temin ettiklerini, ha. daiaa tedabirini geciktirenler Be-
~~rarına vergiden kurtul- şinc? Kolonun en iyi istinatgahr

ıı f!~areıerini aradıklarını beyan nı ve en iyi tezgahtarlarını teşkil 
~ ~e ve bu sebeplerden dola. etmektedir. Lindberg, bize teca. 

.ı i~~ilata zaruret. hasıl oldu_ vüz etmeği kimse dürıünmi.ıyor 
ilh ave etmektedır. dedigwi zaman Hitlerin veya Go· 
t'lla t d·ı· tt t ik" ' "'a.t:ı n a ı a ~ eşv ı san~. ring'in namına söz söylemeğe me 
_1lınundan istıfade eden mu- d ? 
~'""er· . . kl zun mu ur. 
~ ın harıçten getırtece e. · d d 

t Ve d t "d . tıs." Son hadisatın ırşa atın an S(Jn 
b 

e eva ın vergı en ıs · t · ~, · 
ı; ltnların nakil, tahmil ve ra bu genç bayın temın e tıgı gı-
ı)elerinde gösterilecek ko. bi biz harbi istemezsek, harp de 
1ıtlar hakkında hükümler var bize gelmez kaziyesini Amerlkan 
~tlteip sebepler layihasında milleti kabul edemez." 
af e Ve marangoz mamulatın- Bir istila felaketine uğrıyaca. 
1 •tıan vergide de mühim ğız diye titremenin isterik bir hal 
" Zayiatı olduğu kaydedil. olduğunu Lindbergh istediği ka-
. dar bize söylesin. 

• 

• 
• • ft Almanya İsviçreyi işgal etmek iizere idi. 

Hudutta yapı1an tahşidat tamamlanmış-

• • 
Yalnız iki hadise l svirrenin işgalini 
menedebilir: 
1 - l svirrenin kendiliğinden teslim 
olması. 

2- Mussolininin fikrinden vazgeçip 
sözünden cayması . 
Birincisine imkallsız gibi bakılmak
tadır. ikincisi ise olabilir. 

• • 
İtalyanın bitaraf kalacağına en iyi misal 
olarak l\fussolini, 1942 dünya sergisi ü:r.e. 
rindeki faaliyetlerini gösterirdi. :Şimdi ise 
hu sergide yı:-T :ılm.ıık i"ti~·pn Am!:!rikan 
firma dircktörl<·rine 1 u muanam tc~ı-b 
biisiin I 945 senesine tehir edildiği hildL 
rilmektedir. 

H apsedildile1ı 
Londra, 23 (Hususi) - Bugün İngiltcrede memle 

tin selamet ve emniyeti hesabına birçok tevkifat yapı 
Evvela Avam Kamarası, mebus yüzbaşı Ramsa) 

tevkif edildiğini ve Brixton hapishanesine gönderildi 
bildirdi. Daha sonra, İngiliz fa-

1
--

şistleri lideri Sir Osvald l\fosley ~~- Ei.E~ 
fü.. sekiz arkadaşının tevkifi ilan 
olundu. Ayni zamanda Mosley'in -' 

evi basılarak araştırmalar yapıl- -----------
~ış .. ~~u.ndan baş~a İngiliz f~şist Halk Gözile inanı 
bırlıgının merkezındc taharnyat 1 

yapılmıştır. 

Yapılan tevkifat müdafaa ni. 
.tlmnamesi ahkamı dairesinde ol- Ne derseniz d(>yiniz! H 
muştur. Bu nizamnameye g::fre, ancak gi\zile inandım 
düşmanla alakadar olan ve ha. kabildir. Lafı dinler ama ku 
riç nüfuza tabi bulunan ve dev. asmaz. Bunu ötedenberi dilin 
letin sı;:lametini ihlal eden şahıs- de dolaşan bir~ok darbımese 
larm tevkifi, Dahiliye Nazırının de göc;termez mi? 
sa Iahiycti dahilindedir. Dahiliye l\lesela: 
Nazırı bugün Mecliste yapılan - Bir kulağından gtrer, 
tevkifatın fikir ayrıhğ!, yahut kulağından çıkar! diye bir 
propaganda faaliyeti yüzünden ,·ardır. Lakin hiç: 
yapılmadığını anlatmı~tır. - Bir göı;ünden girer, ö 

Bundan başka parı~şütcü kuv. gözünden çıkar .. dediklerini el 
vetıere karşı alınan tedeirler t~- dunuz mu? 
hemmül etmiştir. İngiltereye gi- Gazetelerde okuyoruz, ağızt 
ren muhacirler arasında Alman kulağa işitiyoruz: 

ajanları bulunmasından şüphe C- - Pahalılıkla mücadele e 
dilerek bütün muhacirlere düş. yor ... diyorlar. 
man ecnebi muamelesi yapılıyor. Komisyonlar kuruluyor. 
lrlandalı tethişçilerden 167 ki~i, malar, tetkikler yapılıyor. 
bugün İngiltere haricine çıkarıl- tarafta bu kafir pahahhğa kı 
mıştır. ciddi ve samimi bir isyan var 

Avam Kamarası vatan3 hıya. Bu, güzel bir şeydir. Ümit 
r,et kanununu değiştirmiştir. Bu rici bir şeydir. Bu komisyon 
kanun vatan hainleri hakkında şiiphesiz pek iyi fikirler mü 
idam cezasını kabul etmektedir. kaşa etmekte, ciddi tedbirler d 

Paraşütçülerle m ikadefo eden. piş eylemektcdirlcr. \Lakin 
lerin askerlik hizmetlerinden is- tün bunların neticesini hal 
tisnası için hazırlanan kanun 15.. ağızdnn kulağa işitmesi kafi 
yihası bugün Mecliste!'l. geçmiş, ğildir. İş fiili~ ata intikal ctm 
ve kanun mahiyetini kazanını~- dir. 
tır.Kadın emeğini harbin devamı - Saçım ağarmış mı? dt3 
müddetince ağır sanayie te;;mil müşteriye berber nasıl: 
i~in bugünkü team;_ili.in muvak- .. ---:.Şimdi ~n~ne ~?~_Hliir, 
katen terki hakkında birleşmiş rursun demış ıse. butun bu 
Mühendisler Birliği ile iş veren misyonlar, heyetler \ ' C memur 
mühendisler federasyonu ara.sır·- ! da ~ahal~hkla :111.ücadele edip 
da dün akşam bir anlaşmn hasıl 1 medıklcn sualını soranlara: 
olmuştur. - Yann çar~1ya gider, gör 

Fransada her bozgnnculuğa sünüz! diyebi1ınelidirler. Yok 
karşı gelmek için teubirler alın. 1 tetkikat, tetebhüat. içtimalar 
mtş, Şanzelize ve ivlonmartr'da münakaşalar haddizatında p 
araştırmalar yapılmış. Avginon'- kıymetli şeylerdir. Hele bu · 
da kırk komünist te\7!dI ecülmi~- mnların \'e ·komisyonların hu 

tir. İ d hakları da varsa hu tetkikat < 
İtalraya Göre ngiltere e ha pahalıla"ır da. Lakin haU. 

Diktatörliik Var 
İngiliz matbuatı tarafından a

lınan yeni tedbirleri mevzuubah"s 
eC-:en İtalyan matbuatı bu ted. 
birlerin İngiliz hükumetmin va
ziyeti ne büyük bir enerJi ile kar· 
şılamıya azmetmiş bulunduğunu 
gösterdiğini kaydey lemekt ı::dir. 
Gazeteler, hükumete İngiltere ta

gözü diin 60 kurusa satılan e 
bugiin 50 kurusa indiğini, sağ 
ğın il O dan 90 kurusa indiril 
~ini. pirincin 46 kurn--tan hiç 
mazı.a 35 kuruşa diiştii~i~nü g 
ınezı.e biitiin bu haberler, bu 
timalar, hu kom"syonlar birer 
dcbiyat olur. Edebiyatın ise si 

rihinde misli görülmem~ş salahi- diye kadar kimsenin karnını d 
yetler veren bu tedbirlerin sü- yurduğu göriilmii~ değildir. 
ratle ittihaz ve tatbik edildiğiı,i 
tebarüz ettirmektedirler. 

Popolo di Roma J::tzeesı , kırk 
beş dakika içinde demokrntik ~ıs
temden bilkuv n Jikt:ıtörlül{ f.iE • 

temine geçilmiş olduğunu yaz
maktadır. 

Almanlar Norveçte 

Bir Kruvazör Batırdı 
Berlin, 23 (A.A.)- Alınan res

mi teblif!inden: 
Narvik civarında bir muharebe 
kruvazörüne tam bomba isabe•i 
vaki olmuştuz:. Bundan baş~a 300 
tonilatoluk bir nakliye gemısı ba
tırılmış, bir diğeri de ciddi suret
te hasara uğratılmıştrr. 

Bir cok mühimmat depoların. 
da yan"gın çıkanlmıştır. Düşma
nın takviye kolları dağ.t•lmıı ve 
bataryalara ve rıhtımlar-1 muv::ıf
fakıyetli hücumlar yapılmıştır. 

Norveç Tebliği 
Nore·eÇte bir mahal, 23 (A.A ) 

22 Mayıs tarihli Norveç tebliği: 

1 

Lafoten mmtakasında Norveç kı. 
taları Lilleballak ve Kobbı?-f
jC'ld'i geri almışlar ve Alman kı. 
tnlarını Lilleballak ile Kuberget 
a ;::.f.ında Layan dağım.lan inm"ye 
mecbur etmişlerdir. 

Habogaland cenubunda yc·nl 
hh· sP.v yoktur. 

Üstelik şu da vardır ki; ınutt 
sıl topla:um bu koın'syonlar 

akfodilcn hu içtiınaların 'c l 
pılan bu dc>rin tetkikatın knliıb 
Hidanheri bir netice \"erıned 

\'e pahalılığ'a hir türlü carcsaz 
lamadığı göriilerek onlara ka 
da it"mat silinir. Bu dn mu\ af 
kiyet bakımından pek hayırlı 
şey değildir. 

Halkta şu kanaat '\'ardır: 
- Her şeyde ihtikar olu3or 
Bu doğru mudur? Bilmem. 

nadoluda büyük seylaplar old 
ğu, Karadcnizde fırtına ;-.·üzti 
den ufak teknelerle hayvan na 
ledilemediği için bir . zamnn1 
altmısa çıkmı;-ı oJan et, hiitiin l 
tabii a{etlerin geçmiş \'e bahnr 
gelmiş olmasına rağmen halü 
fiyata sabhrsa buna ihtikfır d 
ınemek kahil olmaz. MeğeT ki h 
zim bilmediğimiz izalesi imka 
sız bir takım sebepler fi:, at]a 
tekrar arttırmaya am'l olmuc; o 
sun. 

Bence bu kornic;:. onlar111. h 
içtimaların ve bu müzakereleri 
varabileceği neticeler şunlardı 

Sırasile evvela gıda rnaddeh 
rindcn başlayıp onar otıar hiitiı 
zaruri hacet cs~·a.,.mın fi)' 1., 

~e~en senekint', harbin a" ~ 
nazaran ne k:ıdal' vii1 rlı ,· 
niçin ~·iiksclmis oldugunu tctk 

(Lfıtfen sayfayı çeviriniz) 
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(Bap 1 incide) 
önünde süvarinin büyük 
dığı, ve bu yeni siliıh

emmiyet vermek lazım 
anlatıldığı zaman, Gen~ 
g "Mitralyözün ehem.-ni. 

Müttefikler F ransanın Şimali 
Garbisinde Tehlikeyi önlemek 

için Çalışıyorlar 

, ........................ .... 
Bug!ln Matlnelerden 

Jtibaren TAKSİM 
Sine. 

masmda 

2 büyük Film. birden 

HARP. 
ANNABELLA 

CHARLES BOYER 

Katilin İzi 
808 BAKER 

(Başı ı incide) ı·········· Hale~ başkumandanlığı de. 
ruhte etmiş olan General Wey- Teblı•g""ler 
gand, kombine cephelerini yeni-

mübalağa ediyorlaT. Bir 
iki makineli ttifek kafi
iştir. General Kiçner de 
e iştirak etmiş, bir ta. 

rt mitralyözün kafi ge. 
söylemişti. Halbuki har-

den tesis etmek maksadile bütün (Başı 1 incide) 
müttefik ordularının giriştiği ha. !ar yapmışlardır. Yalnız Audenarde 
rekatı idare eylemektedir.,, civarında şehri zorlamışlardır. Arras 

Mister Churchill'in beyanatın. mıntakasında şiddetli çarpışmalar vu
da anlattığı gibi Boulogne'de de- kua gelmiştir. Mevz.ilerimizi mllessir 
vam eden çarpışmaları:ı neticesi surette tutmağa muvaffak olduk. Ar
hakkında bir söz sövleme;c sıra- ras ile Lapaume arasında dı.işman una doğru her tabura 

fazla mitralyöz vermek 
;1elmişti. 

· açtığı gedikten zırhlı unsurlar geçlr-
sı gelmemiştir. Bunun sebebi, meğe muvaffak olmuşlardır. Bu zırh-

te İngiliz erkamharbiyesi. 
yapmak Hizı..ımundan 

diği zaman, İngiliz ku. 
an "Hayalle uğraşacak 

yalnız buradaki muharebenin de. tı unsurlar hemcivar mıntakaya var
vam etmekte olması değildir. mışlardır. Bu müfrezelere karşı ha
Fransızlann Mühim Hareketi yatı noktaların müdafaası için tedbir

Bundan başka, Fransızların da ler alınmıştır. 
Amiens'e karşı yaptıklan hare- Fransanın şimali şarklsinde şuddet-
kattır. li hava faaliyeti ol.muştur. Büyük 

Bu harekat muvaffak olur ve miktarda Alman bombardıman ve ke
Fransızlar Amiens'i işgal ederek şif tayyareleri, hava dA.tl bataryaları 

yok" demişlerdi. Gene-
er'e ilk tank gösterildiği 

"Güzel bir oyuncak" de. ve hafif otomatik silAhlar taı·afından 
burayı sapasağlam bir şekilde diisürülmü;ıtür. 
tutmağa muvaffak olurlarsa o za-

erkinıharbiyesinin sağ 
General Wilson hatıra. 
Fransız lrumandanile 

i 13 eyllılünde yaptığı 
vereyi anlatır: 

ehi bana Alman topraklan
..ıtit gireceğimizi sordu. Bir 

O üç hafta k!tidir, dedi. 
o ıiln Alman ordusu Aian 
dayanmı~tı ve dört sene ora-
" 

sene haziran ayında 
Reisicümhuru, General 

e şikayet ediyordu: 
e bana geçen teşrinlerde Al
hududun öte tara.tına atacak-

leml1, kAnunlarda, mart ve 
17larında ayni teminatı ver

tiki ne oldu. BüUln hOcum
çıktı ve bize birçok zayiata .. 

man sahildeki Abeville'e Herli
yen Almanlann ricat hattı kesi!. 
mi~ olur ve Alman kuvvetleri teh 
likeye düşer. 
Dediğimiz gibi, bütün dünya

nın dikkat ve merakı bu t"ephe 
üzerinde toplanmıştır. AlmanJ.sr 
da çok büyük bir işe gkiştiklerini 
takdir ediyor ve onun için D. N. 
B. askeri vaziyeti şu şekilde an
latıyor: 

Vaziyetin bariz vasfı, düşma 
nın halA elinde bulunan harekat 
sahasının gittikçe daralmasıdır. 
Fakat, her ne olursa olsun, sıkış. 
tınlan düşman, yalnız adetçe çok 
kuvvetli olmakla kalmamakta, 
fakat ayni zaman çok ta iyi teç. 
biz edilmiş bulunmaktadır. Bun
dan çıkq mana düşmanın inhi-
lal halinde olmadığı ve binnetice 

enerallerin nikbinliği hak. Alman kıtalannın önünde güç 
lmıda bir fikir vermek için işler bulunduğudur. 
vaka daha kaydedelim: Cephelerdeki Vaziyet 

teşrinlerinde General Cephenin dlğer kısımlannda 
harbin mühim kısmının vaziyet şu merkezdedir: 
söylemişti. 915 kanunla- Almanlar Şimanlde Esko ıize-

arbin hazirandan evvel rindeki Belçika müdafaa hattına 
· temin etmiştL Ayni ~e- yüklenmişlerse de, Andenarde 

pbat ayında General J of. mevkiinden başka bir mevkii a· 
da harbh1 biteceğini lamamışlardır. Daha Cenupta ~ 

General Haig de o se- rras'da İngilizler Almanlarla 
uzdan evvel Almanların harp ediyorlar. Fakat bu taai-ru. 

·yeceğini ileri sürmüştü. zun az, çok muvaffak olmasına 
generallerden hiçbiri rağmen, nikbinlik göstenniyor

mahiyetini anlamamış, Iar. Sebebi, hadisenin daha fazla 
ın kuvvetini ölçememiş, mevzii mahiyette olmasıdır. İn. 
.. lann rolünü takdir et. gilizler burada 400 esir almışlar, 
ve harbin ne vakit bitece. 300 Alınanı öldürmüşler ve bir. 

in edememişti. çok tank ta tahrip etmişlerdir. 
bunlara ben:ı:er bir çok İngilizler Arras ile Douai ara-
anlatan Liddl Hart ş1J smdaki bölgede mukabil hücum. 

veriyor: da bulunmuşlarsa da, netice he. 
Jilksek askeri mütehassısların nüz öğrenilememiştir. 

görüı ve tahminleri istikbal Fransız kuvvetleri Cambrai'in 
ihtar vazifesini görmelidir. Bu eteklerine varmış bulunuyor. 
llvhalar halinde ukert mek- Valenciennes ve Cambrai ara· 
duvarlanna asılmalıdır. Bizi smda son derece şiddetli yeni ve 

tahminlerde bulunmaktan me- büyük bir muharebe başlıyor. Bu 
bile, ;yenilikleri görmemize harp med ve cezir harekatı gös. 

edeblllr." termekte ve dünkü gün zarfında 
te ordular cepheye yürü- müttefikler Cambrai'nin yakın. 

gitmişlerdi. O vakittenberi lanna kadar arazi istirdat eyle
vesait o kadar çoğaldı mışlerdir. Longuvion mıntakasın 
süvarinin yeri kalmadı. da Montmedy ve Longvy ara

in ayağı yerden 1tesildi. smda, gece esnasında Almanlar 
\iteharrik bir kuvvet ha. şiddetli topçu harekatı yapmakla 
eli. Bu sebeple stratejinin iktüa etmişlerdir. Bu sabah ta 
bin de şekli dı:ığlşti. Rethel Şarkında topçu harekatı 
eni harp strateji ve us-.ıl. yapılmıştır. Rethel'in Garbında 

defa Almanlar tatbike. Neufehateau'da şiddetli bir fan. 
bu harbin de geçen harp liyet vukua gelmiş olduğu hak
cağınI zanneden Fransız kında yabancı membalardan ve. 

heyeti pşırdı. rilen haberler, Pariste yalanlan. 
maktadır. Ne, Aisne üzerindeki 

Alman ordusunun seri mu- Neufchateau'da, ne de Bray'da-
tinin sırrı buradadır. ki Neufchateu'da hiçbir şey ol-

t General Weygand'ın de- muş değildir. 

i, Almanlar ilk hamlede Mukabil Taarrma Geçilecek 
r muvaffak olurlarsa ol- Londraya gelen haberler, bü. 

• Hava Nezareti bildiriyor: 
Dün akşama doğru muharebe tay

yare gruplanmızdan biri d~anın 27 
bombardıman tayyaresini düşilrmüş

tür. Mitralyöz ateşi altına alınan on 
düşman tayyaresinin de harp harici 
bırakıldığı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. Geçen haftanın son iki g(lnQ 
zar.tında aynı piloUar asgari elli düş
man tayyaresi dQşQrmütlerdir. 

Alman Tebliği 
.bcnırı, a (A.A.J - -AllDAA oae.w.. 

mandanhğınm tebliii: 
Flandres'de, Escaut flzerlnden ya

pılan Alınan taarruzu, şiddetli düşman 
mukavemeti ile ka~ıla1t1ğ1 için yavaş 
ilerlemektedir. Valenciennes civarında, 
çarp1Şmalar vukua gelmektedir. Va
lenciennes'in Cenubu Şarkisinde, Fran. 
sız kuvvetlerinin iltica etmiş olduk
tan Mormal ormanlan temizlenmiş_ 
tir. Düşman zırhlı kıtalanmn Cambrai 
cephesini yarmak t~ebbüsleri dün 
tekrarlanmu,, fakat düpnana büyük 
zayiat verdiren Alman ordusu ve ha. 
va kuvvetleri arasmdaki İl birliği ile 
akim bırakılmıştır. 

Artois'nin Garbında gediiin açılmış 
olduğu mahalden kalkan Alman krta-
lan, Valenciennes • Calais istikame. 
tine doira ilerlemektedir. Somme'den 
Meuse'c kadar bütün cephe imtidadm
ca, diipnan mukavemet ıöstcrmekte. 

dir. 
Liege isbnkimtarmda, ikinci mo_ 

dem inşaatı teşkil eden Battice kale
si, 20 subay ve 600 erden mürekkep 
müdarıterile Alman krtalarma teslim 
olmuştur. Namur'un Cenubundaki 
cephede düşman hali müteaddit kale. 
leri elinde tutmaktadır. 

Alman bava kuvvetlerinin hücum.. 
lan, her ıeyden evvel, düıman ıerile
rindeki münakalita, ricat halindeki 
kollara ve Flandresıerde ve Ar. 
tois'daki asker tahaşşütlerine tev. 
cih olunmuştur. 
Manş sahilleri önünde faafiyette bu

lunan ordu keşif tayyarelerinin hare. 
katı neticesinde, takriben 20 bin to_ 
nilato mecmu hacmind~ bulunan 3 
nakliye gemisi ile bir sarnıç gemisi 
batrrtlımştır. 

Bir torpido muhribi cidd! hasara 
uğratılmış, Dnnkerk ve Douvres ka
leleri inşaatı muva.t.taldyetle bombar
dıman edilmiştir. Alman bahrlyesine 
ait ser! motörbotlar torpillemek sure
tile Dünkerk önünde bir düşman tor
pido muhribini batırmı§lardır. Hava 
kuvvetlerinin faaliyeti, hava ıeralti 

dolayısile iki taraftan da mahdut ola
rak cereyan etmiştir. Düşman 9 tayya
:e kaybeylemlstir. 5 Alman tayyares' 
kayıptır. 

Geçen gece düşman, gnyrf askert 
hedeflere karşı hücumlara devam et
miştir. Holandada Nymegue ve Waal
waven İngiliz tayyarelerinin hücu
muna uğramıştır. Birçok sivil ölü var
dır. 

Jwvvayı külliyeler karşı yük mikyasta bir mukabil taar- faa Nazın Gen 1 De · ,. B ı_ 
geldikleri gün harbin ruza daha geçilmem.iş olduğunu ikalılar taraf::~a .. r;,;. ı~lm ~ 
değişecek ve zafer müt-lbildirmektedir. Maamafih bu bil- ~lduklanna dair ::ıe 0tt.~uh bu~ 

d .. k · yük. uk bil ta h dakik şre ıgı a e 
onece tır. m . a arruz er a ri, Londradaki Belçika sefareti 

hu yükselişlerin haksız 
derhal illn etmek ve 

~iyetleri varsa fiyatla. 
ine ait tedbirleri alıp 

başlıyabılir. t• k t' ed t k · k 
M li 1 

v b" sure ı a ıy e e zıp etme te-
anş man annm agır ır dir H ile' ekil ük' 1 

bombardımana tabi olduklan · er . ı v m emme en 
muhakkaktır. Maamafih, bu li. sıhhattedır. 
manlar istimal edilemiyecek ha- Hava Harbi Şiddetli 
le gelmiş değildir. Hava harbi bütün şiddetile 

Paris Boşaltılmıyor devam etmektedir. İngiliz Hava 
andan itibaren pirin. Bu sabah toplanan harp kabi. Nezareti bugünkü tebliğinde di. 
fiyatı ıudur ... diyebll. nesi, Parls mmtakasmı boşaltma. yor ki: 

mıya karar vermiştir. Hiçbir "Diln İngiliz bombardıman tayyare-
mtbnkün müdür? Bilml. memur vazifesini terketmiyecek- leri Manş limanlarına doğru nü.tuza 

Ben..ı k i tı tir. Endüstri de yerinde kalac&L çalışan Alman kollannı müteaddit de-
•• anun mevzua • talar ser! dalgalar halinde bombala-
mösait değildir. Öyle tır. mışlardır. Bu kollar havadan maruz 

Wıkla kanuni yollardan Yalan Haberler kaldıkları bombardımanlardan sonra 
eleyi terketmeli. Alman radyosu, General Ga. havadan bakıldığı zaman bir keşme-
isi: Eğer, bu pahalılık ih. nıelin'in intihar ettiği hakkında ke;ı manzaraStl atzedlyordu. Ekseriya 

delil de harbin ve ondan lıazı haberler yaymıştır. Londra- karada kargaşalık o kadar büyük o
lçtimat ve lktısadl rahat.. claki sallhiyettar Fransız mahfil. luyordu ki tayyareler düşmanı tanı-
icabı ise, bunu açıkça leri bu haberin tamamile asılsız yabilmek için bombardımanları kes-
halka hak'kati anlatın.. Jd .ıı...... Ö l mektedir Di:. meğe mcbur kalıyorlardı. Alman as-

o U5~u S Y e · 5er kerlerl yol Qzerinde kaçışmakta olan 
O zaman da buna karşı taraftan İngiliz kuvvetleri baş. mültecilere karışıyordu. Almanların 

gefinenlerin gelirlerini kumandanı General Gort'un İn- doldurduğu bir yol üzerinde yeşile 
n her yerde olduğu gi. giltereye dönmüş olduğu haberi boyanmış 40 _ 50 kadar Alman kam-

u aramıya koyulmalıdır. de yalanlanmaktadır. yonu vardı. Bunlar o mültecilerin a-
8çilncll çıkar 701 sörmlL Alman radyosunun, Belçika rabalarile ve seyyar haata arabalarile 

Başvekili Pierlot ile Milll Müda- o kadar karışmıştı ki tayyarelerimiz 

/ 

300 metreye kadar indikleri halde bun Türkçe sözlü İstanbulda ilk de.ta 

lann üzerine ateş etmiye cesaret ede- "••••••••••••••••••••••••
memişlerdir. Daha Jleride beş kilo-/ •11111!1•••"9•••••••••••••••••••~• metre uzunluğunda bir zırhlı araba 1 
kolu tayyarelerimiz tarafından bom- ~§§~~~~-§§§§§§-~~~~~~§§§§~~~~~~; 
bardıman edilmiş ve milteııddit araba j 
yanmıştır. Abbeville'e giden yol uze
rinde zırhlı arabalardan ve bin;ok 
motosikletli kuvvetlerden miitesekkil 
bir seri kol görülmüş ve muvaffaki
yetle bombardıman edilmi;ıtir. Keza 
hafif zırhlı arabalardan muteşekkil 

bir kol da Abbeville civarında bir or
mana gizlenmiş olduğu halde tayya
reden müteşekkil bir filomuz tarafın
dan yakalanmış ve 150 ağır bomba 
atılmak suretile bombardıman edil
miştir." 

Bundan başka İngiliz tayyarelen, 
gece esnasında Sedan mıntakasında 

ve Belçikanın cenubunda düşmanın 

münakale hallarını da büyük bir şid
detle bombardıman etmişlerdir. Bu 
esnada Almanyada harp sabalan is
tikametine doğru demlryollan üzeri
ne de hücumlar yapılmıştır. 

Gece Namur, Dinant ve Alx - La -
Chappelle bölgesinden geçen düşman 
münakale hatlarmm başlıcalan üze
rine büyÜk mikyasta bombardımanlar 
yapılmıştır. Müteaddit köpril tahrip 
edimi§ ve deınlryollanna ve askeri 
nakliyata çok mühim hasarlar ika e
dilmiştir. Diğer mühim tayyare :tilo
lan Ren bölgesinde ve Pnısyada ba
yatı ehemmiyeti haiz noktalarda as
keri hedefler üzerine baskınlar yap
mışlardır. 

Stavenger tayyare meydanı dOn ak
pm bombardıman edll.miştir. İngiliz 

1 

tayyareleri uzaklaşırken müthiş yan
gınlar çıktığını görmüşlerdir. 

Gerek gündüz ve gerek gece yapı
lan bu harekfıta iştirak eden hava 
kuvvetlerinden beş tayyare dönme
miştir. Dün gündüz avcı tayyareleri- I 
miz Belçika ve Fraruıada muharebe
lerin cereyan ettiği bölgeler üzerinde 
bombardıman tayyarelerimizi himaye 
için devriye vazifesi görmüşlerdir. 

Muhtelif çarpışmalar olmuş, 24 düş
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 8 İn- ı 
giliz avcı tayyaresi kaybedilmiştir. 

Salahiyetli bir Fransız bugüne 
1 

kadar yalnız Fransa toprakları 

üzerinde düşürülen Alman tay. 
yarelerinin bini geçtiğini söyle- t 

miştir. 

Deniz Harekah 
Şimal denizinde Holanda ada. 

lan ve Fla~ders sahilleri açıkla
nnda yapılan deniz harekatı s1. 
rasında Doris denizaltı gemisi 
Ladroit destroyerini ve Le Niger 
sarnıç vapurunu kaybettik. Son 
iki geminin mürettebatı kurtarı~- , 
mrştır. 

Harekata iştirak eden diğer b5 
tün gemiler sıksık ~füşmmı tay. 
yarelerinin taarruzuna uğrama!~ 
rına ra&men vazifelerine devam 
etmekt;dir. Bu tayyarelerden bir 
çoğu düşürülmüştür. 

• 
Rünes ismindeki silahlı balık-

çı gemisinin bir bombardımaa ne 
ticesinde batmış olduğu bildiril. 
mektedir. 

Söylendiğine göre, eski Kayser 
Vilhelro, şimdi Potsdamda bulun 
rnaktadİr. Alman makamlan Kay 
sere karşı pek hürmetkarane mu
amele etmektedirler. 

ltalyan Gençlerinin 

Duçeye Müracaati 
(Başı 1 incide) 

.lÇ n~ uı~ LIA.ı3U6' m&ı'1&1.Ja1tııvlll!J, .ısasur meme
lerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fiı

tüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

REKTA PATI Şifayı temin eder. 
.. ilmi ............................ , 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

I - Şartnamesi mucibince bir adet Donki açık eksiltme U8Ullle utm 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 600 Ura muvakkat teminatı 45 Uradır. 

m - Eksiltme 28-V-940 Sah günü saat 16 da Kabatqta Jevazun ve 
mübayaat subesindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 'lı 'l~ ,U.ven-

me paralarile birlikte mezk1lr komisyona müracaatlan. (4255) 

SÜMER BANK 
Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
Müessesemizin İzmit vesair Riimrüklerdeld (Malın 

gümrüğe vürudundan çıkanlmasına ve buna müteferri 
bütün muamelatın ikmaline kadar olan) işlerinllı tedviri 
nakliyat veya bu gıöi islerle istiilal eden bir müeuesey~ 
tevdi edilecektir. 

Bunıµı için 1 

1 - Türkiyenin her yerinde ~ük 
yapabilmek. 

2 - Sellüloz sanayiine ait iptidai maddelerle inşaat ve 
makine aksamı üzerinde - gümrükçülük bakımından. 
ihtis8:S sahibi elemanı haiz bulunmak. 

3 - Müessesenin işlerini istenilen her yerde ifaya her 
an amade bulunmayı kabul etmek. 

4 - Nakdi veya itibari (banka mektubu) olmak üzere 
asgari iki bin liralık kefalet verebilmek. 

5 - Kuvvetli ticari referans R&terebilmek esastır. 
Bu işi deruhte etmek isüyen müessesatm yukanda 

yazılı şeraiti tamamen kabul edebileceklerini ve bunun 
içln ne gibi bir esas dahilinde ve ne kadar ücret talep et. 
mekte olduklarını bildirir dilekçeyi azami 10 Haziran 940 
tarihine kadar (İzmit - Sümer Bank Sellüloz Sanayii Mü. 
essesesi Müdürlüğüne) göndermeleri. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin lzmitte Müessese 
Ticaret Servisine müracaatlan. 

~ 

'Komoien 
Saçlan besler, kökle-

rini kuvvetlendirir. 

Dökülmesini önler, 

kepekleri giderir. 

lngiliz - Kanzu~ 
Bu hayaller hakikaten gülünçtür. Eczanesi 
İtalyan hafızasının fena olduğu-

Dr. 
Hastalarını akşama kadar 
kecide ~iyana oteli yanın 
muayenehanesinde tedavi 

Telefon : 24131 

nu zannetmek yanlış olur." Beyoğlu - lstanbul 
Bu yan resmi gaı:ete yazısını 

1

, ~ I Pek az müstamel, ufak model 
şu suretle bitiriyor: ••••••••••••••••••••••-.,. O 

"Çelik paktın ilk yıldönümü tomobH Aranı 
İtalyan milleti tarafından Alman. 
yaya temenniler gönderilerelt ve 
Führer için olan hayranlığını bil
direrek tesit edilmektedir." 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

SATILIK ENKAZ 
Ortaköy Müezzinoilu sokak 1 ilA 13, 8 ilA 14 NoJu hanelerin enkazlan 

mahallinde bil.müzayede kaimen satılacağından talip olanlar 31 - 5 - 940 
Cuma günü saat 11 de mahallinde bulurunalan ilin olunur. (4300) 

Mihverin Esasta Beraberliği 
Ayni münasebetle Alman Ha

riciyesinin gazetesi olan Deut. 
sche, Diplomatische Und Polı
tiche Korrespondenz gazetesi şu ı--1~-------------------------satırlan yazıyor: stanbul Emniyet Sandığl 
"Nasyonal Sosyalizmle faşizm~n 

iki milletin istik1aı ve ehemmi- Direktörlüğünden : 
yetlerile münasip bir istikbale 
doğru olan yollan ayni şartlar al. 
tında çizilmiştir. 
İtalya Şeflerinin Emrini Bekliyor 

İtalyanın bilhassa Habeı mu
harebesi sırasında plütokrasiler 
tarafından maruz kaldığı müşkü. 
latı kaydeden gazete yazısını şöy. 
le bitirmektedir: 

"Alman ve İtalyan milletleri 
istikballerine doğru birlikte yü
rüyorlar. 

Almanya mücadelesine başla. 
mıştır. Son 8 ay zarfında demok. 
rasilerin muhtelif tehlikeli tasav
vur ve hesaplarını devirmiş olan 
İtalya da cenahı tutmak için şeL 
lerlnin emrini takibe amadedir." 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay CelAl varislerine ilAn yolile tebUt 
Bay CelAl Kasımpaşada Yeldeğimıeni Yeniçeorne caddesi eski 18, 16 mil 

16 mü 16 mü 16 mü yeni 26 ilA 36, 28/1 NoJı ahşap üç ev bir arsanın ta
mamını birinci derecede ipotek göstererek 12-9-935 tarihinde 22153 he
sap numarasile sandığımızdan aldığı (375) Ura borcu 17-2-940 tarihine 
kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (385) 
lira (68) kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi bas· 
!anmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede g6s
terdiği ikametgAhına gönderilmiş ise de borçlu Bay Celllin öldüjü anla
şılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkılr kanunun 45 hıci maddesi vefat 
halinde tebligatın ilAn suretile yapümaaını Amirdir. Borçlu ölü CelAl ini· 
rasr;ıları işbu ilAn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 5andı#Jmıza 
müracaatla murislerlnin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan 
bir itirazları var ise bildirmeleri lAzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar 
veyahut başlıyan takibi usul dairesin de durdurmazlarsa ipotekli gayri 
menkul mezkılr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler adtkadar
larca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine Qn 111r1 ihbarna
me tebliği makamına kaim olmak tızere ke;yfiyet illıı olunur. (f815) 

Posta kutusu 

milracaat 

letanbul 

Hukuk HAklmllfilnden: 

Aliye Balsız tara.tından koc 
lunan Beşiktaş Valde çeşmesin 
tarlar sokak N. 10 oturan Ali 
tin aleyhine mahkemenin 40/5 
ile açmış olduğu boşanma dA 
yapılan tahkikatı sonunda; DA"" 
nan Ali Rızaya 10 gün_ zarfında 

verilmek üzere gönderilen dlva 
hali bllAtebllj iade olunduğun 
nen tebligat yapılmasına ve 
vaya karııı 20 gün zarfında cevd 
mesine ve tarafların 24 - 6 ' 
tarihinde saat 9.30 da m 
davet edilmelerine ve istida 
davetiyenin mahkeme divanlı 
tAUk ve gazetelerle UAnat 
karar verilmiş olduğundan o 
karar sureti tebliğ mak~ 
olmak üzere llln olunur. 

Dr. Hafaz Ce 
Pazardan maada 1aat (1 

18 e Sah, Cumartesi 12 n 
karaya. DiYall;yolu No. 104. 



23 - 5 - 940 

BEDELi 

Ecnebi 

1 acne 2800 Kr. 
6 Ay 1500 
3 Ay 800 " 
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U rarası postn ittihadına 
0L'llıyan memleketler için 

1 e hedcll muddct sırosiylc 
1 

6
• 9, 3,5 lirndır. Abone bc

lt i>et!.lldtr. Adres dcgistirmck 
urı:, tur. Cevap için mcktup

ı o kuru luk pul iliıvc l 
lazımdır. 

eşa Çakmag n 
llt Seyaha i 

TAN 

~;,:.~ CUZUM[ [AD PAKLAR 
~ 

!. Yazan: Sevim SERTEL 

Köpeğcn Taşıdığı Mektup • Fazla içme 

Yüzünden • Norma Şerer Fabrikada 
Köpeğin Taşıdığı Mektup 

Almanyarun Ho!anda ve Bel-
çikada kullandığı hileler, 

.} aptırdığı casusluklar hakkında 

insann hayret veren hikayeler 
nnlatrlmaktadır. Hoıanda polisi 
bunların ôni.ıne geç.-nek için elın. 
den gelen gayreti sarfetmekle 

1 beraber hazan tesaciüflerin de 

- Bizim limandakı gemimiz 
bile üç tane gizli toµumuz v 
dıyor. 

llsıı: ve İngiliz Şnrk or
duları erkanının Anknrn. 
~!klal'l ziynrcti inde etmek 
ıle Beyrutn giden l\larc

lllilô.ttan evvel 55 se11csillde Roma orclularmm /11giliz adalarına Tıiıcumurıu tasvir içın yapılmış bir tablodur. 

1 

yardımı olmuştur. Mescl.i bir ge
ce Amsterdamda oır otomobil, 
bu köpek çiğnemıştu Yere dev. 
rilen bu iri cüsseli kurt. köpeğine 
acıyıp ta etrafına toplanan halk, 
hayvanın agzında bır nıektup bu
lunduğunu görmüşl~rdir. Vaka 
mahalline gelen polıs mektubu a
çınca bunun huduttakt nazi ka. 
rargahlarından birine yazılmış o
lup bir çok esrarı ıhuva ettiğini 
görmüştür. 

Greary, bunun altmd,\ kal 
mak için kenciı gemıierındekı to 
lann gizli yerlerini l/c mikta 
ü~a ediyor. Boylece beşlıyan m 
mıkaşa gittikçe kızışıyor ve h 
ikı gemici de kendi m; il etlerin 
tefevvukunu isbat cmelile ol 
biten esrarı dışnrı venyorlar. T 
bii ornda bulunup tu sarhoş o 
mıyanlar butun bunlaı:ı öğren 
yarlar. 

Bugün Liverpool'deki muhak 
me, John Greary'i muhakeme 
diyor. Jüri heyeti ikiye ayrı 
mıştır. ak'ın, bugün memleke

ecel:ini dünkü gazetelerde 
Avrupanın Dokuz Asırdanberi Bir kısım: 

- John, bir vatan haini değf 
bilakis fazla vatanper~erdir, 

§tllk. 
e''-· ~ gece, General Wcy. 

1'l-ansız ordusu Bnş1..'1-
lllı :'tııa getirilmesinden, 
eşalimizin Beyruta git-

• 
Düşman Istilisına Bu vaziyet karşısında Holanda 

polisi fena halde şaşırmıştır. Zi
ra Holanda kanunların~ göre hay 
vanları öldürenler şöyle dursun, 
zulüm yapanlara bıle ceza veri. 
lir. Fakat yine Holand,ı kanun. 
larınn göre, polise he= yardımda 
bulunnn şahsa muayyen bir mü
kafat verilir. 

yor. 
Diğer bir kısım da: 
- Ne isterse olsun, mem!eke 

hıyanet etmiştir, dıye ısrar e en bahseden Berlin rnd. i!' sözleri söylüyordu: 
c:vgand'ın ayrılmasile Şarkta.. 
tı ordulan başsız kalmı:;tır. 

lla ar icap ederse, Ttirkiyenin 
ı;- Yetişecekti. Ve Türkler, en 

Uğramıyan Köşesi: İngiltere 
yorlar. 

Bu adam vatan 
değil midir? 

• 
N orına Şerer Fabrikada ransı:ı: kumandanına güveni

~ liatbuki, Fransa, kendi me. 
. ıuu bahsotunca, Türkleri dü. 
ış, &rk ordusunu başsız bı
llaındar Generalini kendi top. 

}'tckıniştir. Şimdi artık, Gene_ 
hnd Beyrutta değil, Parlste
Fransızlardan ve İngilizler. 

tt t unıan Türkler, bu hidisc. 
llhnaııdırlar !,, . ., 

11' ziyaretin iadesi mak
glldiJe yapılan bir seyahat
~~aip mfınnlnr çıkarılabiL 

:<>renler, Berlin rnclyosu-
• ~&riyatı hakkındaki hü
"n' 
1 ı biraz dahn kuvvetlen. 
~t ve ltizım gelen ibreti 

tı radyonun ta\Siyesinc 
dul nıadan - almışlardır. 
aı Wej gnnd, hiç şiiphc
>'tik ek değerli bir asker. 
tın kn metinin üstiinlü. 
~an Harbinin muzaffer 
~nı l\lnreşal Foch'un, t: .hayata yumarken, mil
lı i şu \ asiyettcn de bel-

}:' 

1 tansa ne zaman yurdu. 
tıkede g<irürsc, W eygnııd' -
11 
sarılabilir!,, 
IIarbindc, Fransız ordu

,;l'kunıharı> reisliğini mu. 
detlc başarmış, ve meslek 
a birbirinden iistün ta

\\ etler knzanmış olan Ge
,11~l'gand'ın şerefli terdi. 

1 bilenler, 1\1 a r e ş a 1 
le ne kadar isabet göster
tstirmekte zorluk çck

li':Nitekim, General Wey. 
ransız ordusunun bnşı
i, derhal tesirini gös

. Onun iş başına geçme. 
rp cephesindeki askeri 

il J.'~·ansn lehine değişme. 
0Iınuştur. 

• 
1 

gelince, miittefiki bu-
llnduğumuz Frnnsanın 

İh~ ordusu başında Wey. 
\ 

1 l'iiksek bir kumnnda
t ~Zife alması, dostlarımı
t1~e karşı beslediğimiz 
hır kat dnha kuvvetlen. 

il'. 

h t;'l'ansızlnrdan, icabında 
d ckliyebileceğimizi, Al
llıt Çok iyi biliriz. Bu ba
~l l~ı.ım geldiği zaman, 

Holanda)rı, Lükscmburgu 
ve Belçikanın bir kısmını 

çiğnedikten sonra Fransız top. 
raklanna saldıran Alman ord•ı. 
!arının motörize parçaları Manş 
denizi kıyılarına val"mı~lar. He
defleri bu dar deniz kolunu aşa. 
rak İngiltereye taarruz etmek 
olac....ık. Dokuz asırd . .mberi ada
larında kendilerini büyük bir 
emniyet içinde görmıy~ alışmış 
olan İngilizler bu tehlikeyi ar
tık iyice hissetmiş olacaklar kj, 
çok şiddetli bir takım tedbirler 
alıyorlar. Büyük Britanya ada.. 
sı hakkında tarihin kaydettiği 
ilk istila Milnttan evvel 54 -
55 senelerinde olmuştu. O za. 
man bu adada Britonlar yaşı
yorlardı. Romalılar idarclerı aJ. 
tına aldıkları Gollarn bu Briton 
kabilelerinin yardım etmelerin. 
den bıkmışlar, !:>una manı 
olmak maksadile Manş denizini 
geçmiye karar vermişlerdi. Baş
larındaki kumandan meşhur 

Jül Sezardı. Romalıların gemi. 
!eri İngiltere kıyılarına yaklaş
tığı vakit Britonlar nskcr ihra
cının önüne geçebilmek için at
larını denize sürerek basit alet. 
lerile bu teşebbüse karşı gel
mek istemişler, fakat sırtların
d~ zırhlar, ellerinde daha mü. 
kemmel sfüı.hlarile gelen Roma
lılarla baş edememişlerdi. Ro
malılar, İskoçyaya kadar mem
leketi zaptettiler ve dört asır 
Britanya adasına hnkim oldu
lar. A vrupada yeni bir devrin 
açılmasına sebep olan Şimal ka. 
vimlerinin istiliisı bsşlndığı va • 
kit, Romalılar, anavatanlarının 
tehlikeye girdiğini görerek İn
giltereyi kendi haline bırnkmış, 
çekilmiş gitmişlerdi. Askers:z 
ve himayesiz kalan Dritonlnn, 
İskoçyadan inen Pict'ier ve 
Skotlar bir taraftan, denizler. 
den gelen Angl'ler, $aksonlar 
gibi Germen kavimlerle D::ıni. 
markadan gelert Dan'la.r öbiir 
taraftan çok rahatsız etmiye 
başladılar. Briton'lar, Ro. 
ma imparatoruna mesaj mesaj 
üzerine gönderiyor: "Siz bizi bı. 
rnkıp gittiniz, bizim halimiz ne 
olacak, şimalden gelen Bnrbar-

crıınizin nasıl bir vazi. 
ltı~~crini çok iyi bilmek, 
t~lı ~mniyetimizi lıüsbii
tıı l', Faknt bu arada, Ber
i~~nu siiylctcnlere hatır. 
~· tıyacını yenemediğimiz 
tı'tn iki nokta ,,ardır: 
~t~tlin bilmcliclir ki, bı!
le . ordusunun başında, 
llt tınc, bilgilerine, kıy
~~ tecriibelerine, cesaret. 
da t lllilletin imrencbile
" t \isti.in birçok kumnn-

birçok diinya milletlerinin men· I 
suplarından çok daha yakından, 
ve çok daha iyi bilmeleri lazım. 

lltd d 1 h· ır. Bu kuman an ar. 
~'",1l'i, dört harhin tccrü-

, ı::nıi lerdir. Ve ömiirlc-
t . 1Jn bir kı~mını cephe. 

•rltı. 
t ~. ış bulunan bu şe-
n ltk ek, değerli kuman
lu~~.lik, göğiislerinin al. 
u iı her zaman yenil-

! Stiin b" ·· k lll'd saymış ırer yure 
-•" ır. Bunun içindir ki, 
~ ,. 111nda, yokluğunun acı
lıı"~ntan tadılnmıyacak o. 
'd erden birisi, ordu ku

ıt 

~ hilh' 
vJ 'İla assa Umumi Harpte 

ı\ıttı h arkadaşlığı etmiş 
ilnların bu hakikati, 

dır. 
2 - Biz, yurdumuza bulaş. 

ınak istiyebilecek Jıer hangi bir 
tehlike karşısında, herkesten, ve 
her se .. ·deıı evvel kendi kudreti-

~ J d" mize kendi silahımıza, ken ı ze. 
' lA kiimıza, kendi imanımıza, hu a-

sn, tek kelime ile kendi yiğit ve 
yenilmez milletimize giiveniriz. 
Bizim müttefiklerimizden ica
bında yardım kabul edişimiz, AL 
manyanın tıpkı bugiin olduğu 
gibi italyadan, veya Sovyet Rus. 
yadan medet ummasına hiç ben
zemez. Alınan rad:yosunun spi. 
keri türkçe bilmediği için, iki 
dostun birbirine yardım etmesi. 
le, aciz ve saf bir tarafın, kur
naz ve fırsatçı bir seyirciden 
medet umması arasındaki hiiyiik 
farkı takdir edemez. Bunun için. 
dir ki, ona, Tiirkiyenin, hiç kim
seden medet ummadığını hatır

latmayı milli bir vazife tanıyo. 
ruz! 

ı-=-=-v ----·-ı L azan: Faik Sabri Duran _ 
cavüz yapmak planlnrı yeni bir 
fikir değildir. Londrnnın büyük 
gazetelerinden Daily Mail 1934, 
26 şubatında neşrettiğı bit mıı. 

Şimdi bu şoföre ceza mı ver
mek liizım, yoksa mi.ıkiıfat mı? 

• 
Harbin bu en kritik günl 

rinde, Fransızlaı, kadı 
erkekli, çoluklu çocuklu, yaşlı 
tiyar, vatanın miıdaf:ıası için e 
krinden geleni yapıyodar. H 

lar bizi denize sürüyorlar, der
ken orada da karşımıza müstev
l::ler çıkıyor. Ya ccllatlann eli. 
ne düşüyor, ya denizlere dokiı
lüyoruz" diye imdat istemişler. 
di. Bu muhacimlerin en korkun. 
cu Dan'lardı. Bütün halk klis~ 
lere koşuyor ve "Aman Alla. 
hım, bizi melunların şerrinden 
sen kurtar'' diye dua ediyordu. 

Bu muhacemeler Miladın 
449 uncu senelerinden 

600 senesine kadar bir buçuk a. 
sır sürmüş, nihayet bütün mem
le~e~ ;:~hancıların eline g(;ç. 
mıştı. Olümden kurtulabilen 
Briton'lar adanın garbınd<ıki 
dağlara ve ıssız yaylalara çekil
mişlerdi. Biribirlerile iyice kay. 
naşan Angl'lar, Jut'ler ve Sak. 
sonlar ise yeni bir ırka vücut 
vermişler, Anglo - Saksonları 
meydana getirmişlerdi. Bu eski 
devirlerde İngiltere 1066 sene. 
sinde bir kere daha, bir ccncb: 
istilasına uğramıştı. Bu defa ya. 
hancılar Büyük Britanyaya ce
nuptan, Fransarun Normandiya 
kısmından geçiyorhırdt. İngil
tere krallığını aklına koymuş 
olan Normandiya Dukası, mu. 
zaffer WiJliam, askerlerini kar
şıya geçiriyor, Hastin'de İngiJiz_ 
leri yeniyor, ihtiyar krallar! Ha. 
rold'u öldürerek Londra üzeri
ne yürüyor, Westmiııister klise. 
sinde taç giyiniyordu. 

Aradan asırlar geçti, f ngi]. 
tere birliğini temin etti, 

kuvvetlendi, zamanın ''n ilerıde 
gemici bir devleti olan !span. 
yollara bile karşı koymıya baş
ladı. 1577 de Francis Drake'in 
kumandasında bir İn~ılız filosu 
dünyanın etrafında Magellcn'. 
dan sonra ikinci devri fılemi ya. 
pıyor ve yolda rastladığı İspnn
yol gemilerini soyup duruyor. 
ciu. İspanya kralı İkinci Filip, 
İngiltere krnliçesi Elizabete 
"Bu korsanın hakkından gel
mezsen pişman olursun,, haberi
ni göndermiş, tehdıdiııc kulak 
asılmadığını görünce bütün do. 
nanması ile İngiltereye hücum 
etmiye hazırlanmıştı. İkinci Fi. 
lip'in Armada'sı 130 gemiden 
mürekkepti. İçinde 10 bin bah
riyeliden başka 20 bin de asker 
vardı. O zaman İspnnyanın e
linde bulunan Holandada da 
40 bin asker hazırlanmıştı. Bu 
filo Manş denizine girerek Ho-
1::.nda gemileri ile birlcsecck ve 
bütün bu kuvveti İngiltere sa
hillerine dökecekti. İngiltcrcnin 
o devirde 30 küçük gemiden 
9aşka bir kuvveti yoktu. Bu. 
nunla koca filoya naı.•l meydan 
okuya bileceklerdi? Memlekette 
yine heyecan başlamış, halk kli
selerde duaya kapanmı§tı. Fa
kat bu sefer tali İngilizlere ya. 
ver oldu. Plymouth'dan düşma. 
nın peşine takılan Drake, boş 
gemilere ateş vererek ve bunla
rı düşmana doğru akan akıntı. 
l<ara bırakarak İspanyo! filosun. 
da büyük bir panik koparmıştı. 
Derken şiddetli bir kasırga kop
muş, o koca Armadadan bir ha. 
yır kalmamıştı. 

Fazla İçmek Yüzünden 

Her memlekette olduğu gibi 
İngilterede de memleketin 

sırlarını dışarıya veren yerli ve. 
ya ecnebiler cezalandırılır. Umu
miyetle böyle işin ancak kasten 
yapılacağı kabul edılrn.iştir. İşte, 
bu yüzden bir İngHtz gemicisi, 
çok fena bir vaziyete düşmüştür . 

39 yaşındaki John Grcary, ka
nunusani başlarında Liverpool. 
den Portekizin Cenubi Afrikada
ki müstemlekelerind~n birine ha. 
reket eden Silvia vapurunun a. 
teşcisidir. O vakittenber~ gittik
leri limanda beklemeleri emrini 
aldıklarından küçük ve eğlence
si2' olan bu müstemlekede dört 
ayçlır çile dolduruyorlar. Yine bu 
ayni yerde bir kaç trınt> Alman 
gemicisi vardır. Bunlar da bura. 
da bekliyorlar. 

İşte bir gün bir barda Greary, 
bır kaç kadeh içtıkten sonra, 
başlıyor İngilterenın ne kadar 
kuvvetli olduğu hakkında konfe
rsns vermiye.. T~sadüfen ayni 
barda yine sarhoş olarak bulunan 
bir Alman gemicisi de ona kendi 
memleketinin kuvvetini anlat. 
rnıya kalkıyor ve mısal olarak: 

ta tatilleri kaldırılmıştır. Her 
rafta herkes gece gündüz ça 
maktadır. Biıtün Frnnsa hum 
lı bir faaliyet içindedir ve ya 
mak için mücadele halindedır. 
Bütün bu heyecan arasıııda yi 
Fransız kadınlan kıskançlık, se 
gi, ilah .. gibi kadınlıklaruu unut 
mamışlardır. Bir gün bir kur 
fabrikasında çalışan ustaba 
Hanri'nin yazıhanesi başın& gel 
nıüfettişler burada Madlen K 
rol, Norma Şerer gibi, meşbuı 
kadın artistlerin resimleril.e kar. 
şılaşmışlnrdır. Vnziyete taaccup 
ederek: 

- Yahu, demişler, bunları b 
raya ne getirdin? Onl3rın yer! 
i.-ini düşünsen dah'i iyi ol 
mı? 

Fena halde utanan ustabaşı af; 
diliyen bir tavırla: 

- Ne yapayım efendim, diyor. 
frbrikada kadınlarla alakadar ol 
mıyayım diye bunları ban.:ı .ksn 
verdi. Her uç gimde bır yenisini 
verir. Artık oradaki1erdcn blk. 
mıştndır sonra fabrücada yenil~ 
rini ve konuşabilenl~ri hulursun 
diye. 

Napol~n Mısır seferinden- kale ile böyle bir planın mev. 
berı İngilizlerle bir türlü cudiyetini İngiltere efkanumu

anlaşamıyordu. İngilizler hudut miyesine haber vermi:;ti. Bu fL 
suz hırslarının önüne her vakit kir bütün teferruatı ile Ewald 
bir set çekmiye çaiışmışlardı. Banse isminde bir coğrafyacı
N apoleon adalarına hücum ede. nın yazdığı bir eserde gösterıl
rek İngilizleri ta kalblerinden mişti. Bu eser 1933 de neşrcdil. 
vurmadıkça Avrupada ıstediği diği vakit Almanya hükumeti, 
gibi at koşturamıyacaktı. Ni- ve National Sosyalist Part•sı bu 
h?~et kararını vermi~, Manş de. bizim görüşümüz değildir diye 
nızı kıyısında Bulogtıe limanın. eseri toplatmışlardı. Herr Ban. 
da büyük bir hazırlığ:ı başlamış- sc'nin fikirleri o zamanl:ı.rdn Al
tı. Bonapart 2000 gemi yaptın.. manyada bile gülünç sayılmış, 
yordu. Bunların altı düz ola. Daily Mail de kitabın belli başlı 
caktı. Bu suretle gemiler sığ kı- yerlerini naklettikten sonra IJu 
yılara kadar sokulacait ve tenha fikre iştirak ettiğini saklama. 
bir yerde kolayca asker çıkar. mıştı. Yerimiz olsaydı da size 
mak mümkün olacaktı. 100 bin burada Banse'nin kitabından 
kişilik bir ordu hazırlanmıştı. çıkarılmış olan pasajları gö~te. 
Ordunun bütün teçhizatı ile ge. rebilseydik, bu fikirlerin bugün
milere bindirilmesi ve karaya kü vaziyete tamamı tamamına 
çıkarılması talimlerine durma- uyduğunu görürdünüz. Yalnız 
dan devam ediliyordu. Napole. şu kadarını söyliyelim ki, Ban. 
on sırası gelince Holandıı ve se eserinde biiyük miktarda ef
İspanya donanmalarının da yar radın tayyarelerle havadan düş
dımıru temin edeceğini umuyor man memleketinin tfı göbeğıne 
ve birisine eski rnüstemlckelr. nakli mümkün olacağı Jlİmin 
rini, ötekine Portekizi vaudcde- pek uzakta olmadığını görmi"ış, 
rek onları ele geçirmiy~ çalı~l- ve o zaman Almany:ı için İngiJ. 
yordu. Muzafferiyetinclen 0 kn- tereyi istila etmek güç Lir iş ol. 
dar emindi ki, Londraya girdi- mıyacaktır, mütalansmı ıleri 
ği gün askerlerine dağıtılmak sürerek bir de plan hazırlamış. 
~~em~~~~r haurla~ı~~-----------------------------------------· 
ve bunların bir yüzüne .. Lon-1 • 
drada basılmıştır" damgasını 
vurdurmuştu. Sık sık: Boulogne. 

LOKMA_N - HEKt Mt N ö<' O TL ER i 

yaya geliyor, hazırlıkları teftiş 
ediyor, büyük nümayişler yap
tırıyordu. Yolunun üzerine di
kilen takızaferlerin üstüne bü
y~k yazılarla "İngiltere yolu" 
dıyc yazdırmıştı. Parlak resmi 
geçitler yapılıyor, Amiral Dcc
ris verdiği nutuklardn Nnpolc>
on'u "İkinci bir Jül Sezar obı
caksınız" diye koltukluyordu. 
Bu reklamlar halkın heyecanını 
kamçılamak içindi. Paris, Lyon, 
Marsilya gibi büyiik şehirler 
kendi isimlerine birer gemi yap 
tırıyor, eyaletler bu hazırlr1tıa
ra muavenet için biribirlerile 
rekabete girişiyordu. Manş ,n 
öte tarafında İngilizler bu nü
mayişleri soğukkanlı~ıkla 'karş1-
lıyorlardı. Yalnız uonannınları-
nı göndermişler, İtalya, Balan
da ve Fransa sahillerini abtoka 
altına adlırmışlardı. Her şey ta. 
mamlanmış, iş, Tulondaki Fr:m
sız donanmasının N~lson'un ab
loka hattını yararak Atlas Ok
yanusuna geçmesine kalmtştı. 
Napoleon bu haberi dört gözle 
bekliyor ve "Alb saat Manş de
nizine hükmedebilirsem, bi'ttin 
dünya benim olur" diyordu. Fa. 
kat Amiral Villeneuvc filosunu, 
Nelson'un elinden kurtarama. 
mış ve Trafalgarda İspanvol do
r.anmasile birlikte bütün. F'ran. 
sız donanması perişan olmuştu. 
Bonapar'ta İngiltereye hiicum 
sevdasından vazgeçmekten ve 
Boulongne'da topladığı ord..ı
yu. çiğnetecek başka bir diyar 
göstermekten başka yapacak hır 
şey kalmıyordu. 

Almanların Holandayı ve 
Belçikayı ele geçırdikten 

sonra İngiltere üzerine bir te-

Kuru Fasulye Memleketinde ••• 
Bi~im gazetenin, geçen gün 

gösterdiği muharebe haritasına 
bakılırsa, Alman askerinin 
Saissons kasaba5ma girmiş ol
duğu anlaşılıyor. Gazetenin ha. 
ritasında karanlık gösterilen kı
sınıdaki başka şehirlere ve ka
sabalara girdikleri vakit Al. 
mnnların ne düşiindiiklerini bu
radan tahmin etmek pek giiç ise 
de, Saissons kasabasına girmek. 
ten pek memnun oldukları tah. 
min edilebilir. Elbette bilirsiniz 
ki, bu kasaba Fransızların meş
hur beyaz ve kırmızı kuru fa. 
siilyelerinin vatamdır. 

Geçen seferki Büyiik Harpte 
Almanlar o kasabaya daha gir. 
mcden (ince top ateşi yağdıra
rak, oranın kuru fasulye am
barlarını yakmışlardı. Kuru fa. 
sulyenin muharebelerde daha 
ziyade meydana çıkan ehemmi
yetini bilenler, o zaman Alınan 
kumandanlarının böylece bii
yiik bir acemilik göstemıeleri. 
ne parmak ısırmışlardı... Hat
ta sonradan Almanyada bir iaşe 
nazırının başvekil olmasında 
- kuru fasulyeye karşı daha 
ziyade saygı göstermek lüzu
munu anlatmak iizere - bu 
hadisenin tesiri bulunduğunu 
iddia edenler çıkmıştı, 

Kuru fasulye yükte en hafif, 
fakat kalöride en zengin gıda 
olduğundan, onun nakli de, baş. 
ka gıdalara nisbetle, en kolay 
demektir. Bir kilo kuru fasulye, 
bir kilo etle, gene hir kilo ek
mek kadar besler. Eti her yer
de bulmak miimkiin olmadığı 
gibi. ekmeği yapmak ta havlice 
külfetli iş olduğunu diişünürse. 
niz, zihninizde kuru fasulyenin 

kolaylıkta kıymeti biraz daha 
hüyür •.. Kuru fasulyeyi her ye. 
re taşımak kolay olduğu gibi, 
gittiği yerde de onun insanı bes
liyeck bir yemek olması ıçın, 
bir çömlek yetişir. Saissons hal. 
kı bu kelaylığı daha ziyade te. 
hariiz ettirmek üzere bir taraf
tan da çömlek yapmakla şöhret 
almışlardır. insan oradan bir 
ÇU\'al fasulye ile bir de çömlek 
satın alınca, çuvaldaki fasulye 
bitinceye kadar nç kalmamak. 
tan emin olabilir. 

insanı korumak bakımından 
da. kuru fasulye pek zengin bir 
gıdadır. Yüzde 3,5 miligram nis. 
betinde madenleri bulunması, 
onu biitiin nebatlar arasında en 
yiiksek derecede tutar. Hem de 
en liizuınlu on iki madenin hep-
si tamam olmak şartile... Ma. 
denlerinden hepsinin neticesi o. 
larak yüzde 8.74 nishetinde al
kalen ~iması da onun yine iyi. 
liğidir. Ayni miktarda ekmeğin 
vereceği ek iliği karşılar. Fakat 
fasulyeyi pila\'la karıştırdıktan 
sonra ikisini birden ekmekle 
yerseniz, ekşilik derecesi fazla 
olur. 

Fasulyenin tazesindeki bol A 
vitamininden kurusunda bir 
şey kalmazsa da, Bl \"e B2 vi
taminleri taze fasulyenin tane· 
terinde ne kadar ise, bir yıl son. 

ra yine o nisbette kalır. Ya. 
tılı mekteplerde kuru fasulyeye 
gösterilen biiyük rağbet düşü
niildlikçe. IQıru fasulyenin İl· 

min ucuzlamasrnda ve daha de. 
mokrat olmasında tesiri bulun. 
duğunu inkar etmek te, doğru 
sn, kolay değildh. 

B·ULMACA 
Bugiinkii Bulmacamız 

] 2 3 5 6 '1 1 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Temadi eden. 2 - Sonuç 3 -
Bir renk - Bır hay\ an. 4 - Demir 
yol - Nota - Nota. 5 - Mamur - Bir 
hnyvan. 6 - HMısc - Fasıla. 7 
Dört yanı su - Nota - Sıcaklık. 8 -
Siz - Bir çiçek. 9 - Bir kulj. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yemek knbı. 2 - Bir sebze. 
3 - Ekmt>k ynpılır - Boyunda bulu
nur. 4 - Cilt de •il - Dahi - Nota. 
5 - İspirto - ~·ran ada bir havza. 
6 - Hazım organı - Yükseltmek. T -
Tatlı değil - Uzaklık bildirir - Esmek
ten emir. 8 - D hi - Bır renk. 9 -
Politik. 

• 
DÜNKÜ RUL!\1AC/\NlN 
HALLEDiLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN 8AGA: 

1 - Petek - Sem. 2 _ Kemer • LI. 

3 - Feaat. 4 - At - Kefen. 5 - Fop 

• Remiz. & - Kel • Tasa. 7 - Nar • 

S•m. 8 - it · Var • Na. 9 - LOt • 
Yer. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Saf • Mil. 2 - Ek • Tok • Şu. 
3 - Tef - Ben. 4 - Emek • Llv S _ 
Keser - Ray & - Ref('t . Re 7 _ 
Temaa. 8 - El - Nıun. 9 _ Mal • 
Z•muı. 
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Harbiyede Bahçesi 
Şimdiye kadar görülmemiş bir saz kadrosile 

YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN YENİ MEVSiME BAŞLIYOR. 
Memleketin çok sevi mli bestekarı Tamburi 

SALAHADDiN PINAR 
ve arkadaşları 

Saz hey'eti: Kemani NOBAR TEKYAY • Kemençe SOTİRİ • Piyanist ŞEFİK -
Cümbüş CEMAL - Udi HIRANT - Kanuni İSMAİL - Klarnet SALİH 

Okuyucular: AKSARAYLI YAŞAR - HAMİT DİKSES 
Okuyucu bayanlar: FAİDE-SUZAN - NEVZAT-AYDA- ZEHRA- GÜZİN. 

Nazarı dikkate : 1 Hazirandan itibaren ses kraliçesi 

HAMiYET YÜCESES 
1 

1 
Sahnemizdedir. Pek yakında biiyük sürprizler. " 

·, evlet Demiryolları ·ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 1510 lira olan m uht.elif takatta 10 adet iki kutuplu 

ont nıuhafazalı otomatik yağlı şalteT 5-6-940 Çarşamba tünü saat (15) 
n beş~ Haydarpaşııda Gar bınası dahilindeki komisyon tarafından kapa
ı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i~teyenlerln 113 lira 25 kuru~luk muvakkat teminat, ka
nunun tayin ıı:ttiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfların1 ayni ıun sa
at (14) on dörde kadar Komisyon Re isligine vnmeleri lazımdır. 

Bu i,e alt şartnameler Komisyondan para.;ız olarak dagıtıl-

maktadır. (4002) 

KAYIP: "Sen Benu\·a .. Fransız li

..:sinden aldığım 6-7-930 gün ve 38 

.ayılı tasdiknamemi kaybettim. Yeni-

l sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - izzet Raif ÖliUz 

ı , Dr. SUPHİ ŞENSES ' 

1 

idrar yolları haltalıkları müte· ı 
ha•ıaı. BeyoOlu Yıldız ıinemaaı 
karaıaı tramvay duraliı Lekler 

apartımanı Tel : 439~-

lP 

. - ·. . ·. . .. , ( ~ ; 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik. 1 

roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın. erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini gi. 
derir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede tasla-

rın tesekkülüne mani olur. , 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. ller Eczanede Bulunur. 

' • • •• , •• ' ~ı • t. ' t. . ~ " .. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BtL•&ve.:KLleiNIE 

Tabletleri her eczanede buıunur 
P...t• kutusu 12~~) Galata, lıtanbul ..•.• ,~ ... ...,..., 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: 

-

Riyasetimiz motörleri için açık eksiltme ile 32 kalem muhtelif dns mııl
ıeme alınacaktır. 

Mecmuunun tahmin bedeli 1054,54 liradır. 3 7,5 muvakkat teminat 79.10 
liradır. Taliplerin 27.5.940 pazartesi İstanbul mıntaka liman riyasetine saat 
10.30 ve malzemenin cinsi ve miktarını öğrenmek ve şartnameyi almak is
teyenlerin idare şubesine muracaatla rı ilan olunur. (3910) 

23. 5. 940 

.. .. 

EON 
MÜNİR NUREDDİN 'iı: 

270916 No. 

270917 No. 

270918 No. 

Son okuduğu pHiklar 

OELİ GÖNÜL Beste· Saddettin Kaynak. 

İNCECİKTEN BiR KAR YAGAR - Elif tür1'ilf' 4 
YÜCE oAG BAŞINDA - Türkii he 
KALENiN BURCU - Halk melodisi 

B i L M EM K 1 GÜNAH 1 M - Beste 

Rakım Elkutlu Şair: N. Özeren 
BiR GÜN NE OLUR - Beste 
Rakım Elkutlu Şnir: N. Özeren 

, VERGİLERDE DEGiŞiKLi~ 
Yeni kanun, bazı maddeleri ve bazı i~leri yeniden vergi mi? 

ithal ctmi~tir. Ve çok kısa bir muddet ıçınde stok mallar halt 
beyanname vermeyi emretmektedir. . . . 
Bılhassa mükellefiyete yem gıren tüccarın bu beyannamelerin 

ziminde ve hesapların tesisinde Yanılmaması ve ceza gelmemdİ 
müessesemize müracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 

Müdürü Eski Maliye Hesap Mütehassısı 
iSMAİL HİLMİ ASŞAR 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Littfi DÖRDÜNCÜ, Gazel 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

T 
INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA. BARSAK 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

Müferrih ve Midevidir . 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına' dikkat. 

FRANSIZ MUSTAHZARATI 
-f'" 

FLY - TOX namile FRANSADA istihzar edilen Haşerat ilacı KARASİNEK - GÜVE - SİVRİSİNEK - HAMAM BÖCEGİ - TAHTAKURUSU - PIRE - KARINCA - BiT ,.e 
bilUmuın haşa·\"İl saniyede ani tesirle imha eder. Kokusu gayet latif ve sıhhidir. Piyasaya bu sene yeru ve taze gelmiştir. Her yerde arayınız. Türkiye için Umumi Acenta: 

MAKNAMARA ve Şsi. Tel: 44747 .......................................... ,,J 


