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5 KURU Ş GÜNLÜ K SiYAS i HALK 

1- Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gaııson diyor lı::h 

.. Her tacir bn kitapta g15ıterdiğim usuTierf tatbtk etmelr 
ıureti7le bir iJri ıene rıöi kısa bir zaman içinde mflşterile. 
riniD adedini bir misli arttırabilir. Ben bu lıcitabmıda tize 
bu sanati 6f'retiyonım_ Fiyatı 50 1nıru .. 

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

t; üttefikler, Almanlara Karşı Bütün 
~ Cephelerde iddetle Dayanıyorlar 
eş Gündenberi Devam Eden 1 

Harp, Henüz Netice Vermedi 
lransızlara Göre: Almanlara Göre: -

Sommede Yeni Geçitler 
ide Edildi, Cephelerdeki 
ücumlar Püskürtüldü 

Dün Calais işgal Edildi, 
Flandres'teki Çember 

Daha Ziyade Daraltıldı 
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il.._ ~ette düne oazaran esaslı bir değişiklik 0~3m1ştır. C~~he, ~~e Belçikada Gand'dan baslayıp, L:s·ı 
'"'tl Lllle'e iniyor. Oradan Valenciennes - cambraı - . .\rras musellesıru muhafaza ederek St. Omar'a dogru 

cır, Calais önQnden geçiyor, Abbeville'de Amiem, Loeo, RiUıel Mondmedy üzerinden Lougne'ya varıyor. 

llc:ak Şimdi 
Uyanmıştır 
~Qıan: M. Z. SERTEL 

'lı:ıgiliz siyasetinin hususi
~ ~eti uzağı görmemesidir. 
a~ görüş o kadar itiyat ha
~ Ştır ki, ancak hı.ikümet 

esinin nasıl çalıştığını ya
gorenler tarafından mü

~ edilebilir. Bunuı ya-
şa:?', bilhassa L a t i n l e r 
~ıl ltl.dar anlıyamazlar. Ya
~~t için İngiliz siyasetinin bu 

~~~l'Üşlülüğü hem ümit km
' i ~e akla sığmaz bir şeydir. 

lııa Çtndir ki, İngiliz siyaseti. 
nıq.tı Olmaz, kanaati hasıl Ol

ı Q i ·Onlara İngiliz siyasetir.in 
~§}etliğini izaha kalksanız 
bi~tırnazlar. Onlara g~r: .?.u 1 ~t·e'. çok uzağı gören Ingı,ız 

J lıı 1~ın zarif bir ifadesidir." 
~lı .. h · · · 1. · ve ı:ıl'tıa c. arıcı~e rıca ı~.n . 

3 blt tlarm, Ingiliz :.ıyaset~
I ııl'ı b~Ususiyetini bilmamelerı, 

li~ ~r çok hatalara sevkeder. 
~il 81Yasetine uzun devirler i
()ıırıa.nmış planlar a.tfeder
ııq~<>t~Unist görünen sathın 
d;ıh. hır plan değil, bir pren. 

b·a doğru anane ile tec>ssi.ıs 
~ ır Ölçü görünce şa~ırır. 

/ngiliz ve Mısır 
KıtalarıKahıTeden 
Cepheye Gittiler 

Mısır Ordusu Bütün Hazırlıklarını Tamamlad ı 
Kahire, 26 (Hus':1si) - Kahire civanndaki çölde ka

rargahlarını kuran Ingiliz - Mısır askeri kuvvetleri, bu
gün buradan ayrılarak, cepheye hareke~ etmişlerdir. 

---ı Mısır ve logilterenin miişte • • d D • • rek motörize kıtaları da ceı>heyc ln9dtere e un h areket etmiş bulunuyorlar. Mı. 
sır Müdafaa Nazırı Salih Pasa, 

Nihai Zafer Mısır ordusunun bütün haznhk

İçin Bütün 
Millet Dua Etti 

Londra, 26 <Hususi) - Kral, 
Kralice ve Holanda Kraliçesi 
Vilheimma ile Mister Churchill 
ve hükumet erkanının i~tirakile 
memleketin her tarafında zafer 
içln dualar yapılmıştır. Kral ile 
hükfunet erkanı Westminister 
kilisesinde yapılan ayin sırasında 
İngilterenin ruhani lideri sayılan 
Cante:ııburv basniskoposunun son 
~ece beliğ ve ümit verici mevi

larını tamamlamış olduğunu vt> 
vazifesini yapmak için can attı· 
ğını söylemiştir. 

Filistin ve Suriyedcki askeri 
kuvetler de ayni şekilde haı.ır. 
llır. l\lısırda dahili emniyet rııc

ı;elesi :Mısır hükfunetinin elinde
dir. Mısır hükumeti Be~inci Ko. 

lona karşı alınması lazım gelen 
her tedı.iri almışbr. Kahire ,.e 
İskenderiyenin ·askeri valileri 
bütün silahların hükumete tesli
mi için birer tamim neşretmişler 
ve hiitün silah lar toplanm1ştır. 

" "'tuPah diplomatların ~u ~illi dinlemişlerdir. Muazzam 

Elhasıl, Mısır ve bütün Yakın 
Şark Akdenizde vukuu muhte. 
mel her hadiseye kar~ı hazırlan. 
nus bulunuyor. (Sonu: Sa; 4, Sin 1)"" • ""' . · <Sonu: Sa. 4. Sil: 1) 
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Londra, 26 (Hususi) - Almanlar en son tebliğlerin
de Calais'yi işgal ettiklerini bildiriyorlarsa da, müttefikler 
bu haberi henüz teyit etmemişlerdir. Müttefikler, umumi
yetle sükutu, söz söylemiye tercih ediyorlar. İngiliz İstih
barat Nezareti bunun sebebini izah ederek diyor ki: 

"Herkes cepheden haber bcklL 
yor. Fakat düşman da ayni ha
berleri beklemektedir. Bu ha
berleri vermek bir çok ki~inin ha 
yatına mal olabilir. Hiçbir kimse 
bu haberleri velev bir tek İngıli
zın, bir tek Fransrzın h_ıyatı p:ı

hasma satın almalc 1c::temın. B;
naenaleyh tehlikesiz .. urette ha
ber alabilmemize kadar itimatla 
beklemeliyiz." 

Son Harekatın Tafsil.atı 

Bununla beraber Havas aiansı 
harekat hakkında şu malfımatı 

veriyor: 
Courtrai de Belçika ve bu şehriıı 

Cenubunda Fransız kıta::ıtının tultuk
ları mıntakaya karşı Almanların Lys 
iizerinde yaptıkları taarruzlar büyük 
vasıtalarla icra edilmiştir. Bu taarrıı7.
lar büyük mikyasta ve çok topçu hli
rum tayyareleri ve tank kütlelerinin 
müzaheretile yapılmıştır. Bu taarruz, 
dün bütün gün muhtelif fasılalarla \ u 
kubulmuştur. Gece yarısı, şiddetli 
Fransız ve Belçika mukabil taarruz
lan neticesinde cephenin heyeti umu
miyesi üzerinde vaziyet eski haline 
irca edilmiş bulunuyordu. Mulkfik 
kıtaat gayet bariz tedafüi tabiye mu
vaffakıyetleri kaydetmişlerdir. Asker! 

1 
mahafilde beyan ediliyor ki, bu müt
tefik kıtaatın maneviyatının mükem-

1 

mel olduğuna ve yeni Alman vasıta
larına piyadelerimizin alıştığına biı 

(Sonu; Sa: .J.; Sü: 2) 

1' 

r-· ASKERi -, 
j VAZİ!ETİN 
' HULASASI 

Müttefiklerin Somme üzerin
deki vaziyeti gittikçe kU\ vetlenl
yor ve Fransızlar, bugün de 
Somme üzerinde bir ilerleme 
kaydediyorlar. Fakat burada şid-

• detli muharebeler devam etmek
tedir. Franqzlar sahil şehirlerin
den Boulogne'yi sokak muhare
belerinden sonra bıraktıklarını 

bildiriyorlar. Buna mukabil Al
ınanlar Calais'yi de zaptettikleri
ni resmen bildiriyorlar. 

Somme ve Flandres'de mütte
fikler ile Almanlar arasında de
vam eden muharebe, Garp cep
hesinin mukadderatını tayin ede
rektir. 

İngiltere, harbin sahllledne 
yaklaşmakta olduguna mebni. 
İngiltereyi her istila hareketine 
karşı müdafaa için tedbir almış 

\•e memleket muda1aasını Gene
ral ironside'e verrniştir. 

General İronside'in yerine mu
avini General Dill geçmiş ve bu 
~uretle General Dili Umum Er
kanıharl>iye reisi olmuş ve sabık 

1 
amirine karşı 
geçın iştir. 

\ ... _ ·~· 

da amir \'<lZiyctine 

JJu resim, Alman bombalarilc yıkılan bir Fransız şehrindeki 
mektebin dershanesini göstermektedir. Bombardımandan önce 

kara tahtada talebeye son verilen \'azifeyi görüyorsunuz. 

General 

lngiliz Umum 
Erkô.nzharbiye 
Reisi Değişti 

Bu Vazifeye, Weygand ile Daha Ziyade 
Anlaşabilecek Olan General Dill Getiril 

İronside İngiltereyi Müdafaaya Memu• 

Kuvvetlerin Kumandanllğına Tayin Edild 
Londra, 26 (Hususi) - İngiltere hükumeti, memle 

ket müdafaası bakımından yeni ve mühim tedbirler al 
mış, Fransada yapılan kumanda değişikliğine uyarak ik 
taraf kumandası arasında fikir ve mesai birliğini tem~ 
için İngiliz kumandasını deruhte eden zevat arasında bir 
takım değişiklikler yapmıya lüzum görmüştür. 

Britanya Erkanıha~biyei Umu. ,-
miye Reisi General Ironsid.e, bu ................. ;İ~4 
gün İnglitereyi müdafaay.l me 
mur kuvvetlerin Başkumandanlı 
ğına tayin olunmuştur. Ger.ere, 
İronside bu memuriyete getiriı 
mesi, İngilterenin kendini müda 

EN SON 
.DA i<-rt(A 

raa. i~ine verdiği b~yük eııemmı-1 Fransadaki Harekci 
yctı ızah etmektedir. . 

General, en geniş r,alahiycti 
kullanarak İngiltereyi her istila 
hareketine karşı müdafaa için her 
tE.'dbiri alacak. Almanyanm ge. 
rt'I< hava, gerek deniz yoluyJ -l b
giltereye karşı vuku bul.ıcak her 
l~tila hareketini akamete uğrat
makla meşgul olacaktır. 
İrr.paratorluk Erkaruharbiye reis 
l!ğıne ise, General Dill, tayın o
lunmuştur. General Dill. General 
Ircııside'in muavini idi. General 
İronside'in ,İngiltereyi m·.idafaa 
ba5kumandanlığına tayini üzeri. 
ne, onun muavinliğini yapan Ge
neral Dill,in bu makamı işgal' et
mesi gerekleşiyordu. 

(Sonu: Sa: 4, Sü: 4) 

M. P. Reynaud 
Churchill 'le 
Görüştü ve 

Parise Döndü 
Londra, 2 6(Hususi) - Fransa 

Başvekili M. Reynaud, bugün 
Londraya gelerek Mister Chur
chill ve arkadaşlarile görüştük
terı sonra akşamleyin Parise dön
müştür. 

• 
Belçika Başvekili Pierlot, ya. 

nmda Hariciye Nazın Spaak, 
Milli Müdafaa Nazırı General De 
nis ve Dahiliye Nazırı Van Den 
Porten olduğu halde, dün Lon. 

(Sonu; Sa. 4; Sü. 2) 

Hakkında Sovyet 

Noktai Nazarı 
.Moskova, 26 (Hususi) 

Pravda gazetesinin askeri mu 
h:ırriri, Garp Cephesindeki v~ 
ziyetten bahsederken müttefı 
orduların külli kuvvetlerim 
henüz harbe girmediğini, mil 
tefiklere ait ihtiyat kvvctler 
bütünlüğünü muhafaza ettiğ·rı 
anlattıktan sonra paraşütle e 
rat sevkinin eski ehemmiyeti 
kaybetmiş olduğunu anlatıyo 
fakat müttefiklerin ilk sarsınt 
nın tesirinden kurtulamadıkla 
rını ve bu yüzden vaziyeti 
henüz lehlerine dönmediğin 
ilave ediyor. 

• 
Londra 26 mususi) - :fngilh 

tayyareleri tarafından her ge 
ce Almanyaya ve Alman isti 
lası altında bulunan müttefil 
devletler arazisi üzerindek 
düşman muvasala ve münaka. 
le hatlarına ve diğer mühin: 
askeri hedeflere vukubulan a 
kınlar ve bombardımanlar sı 
vil halkın ehemmiyetle nazar 
dikkatini celbetmeğe başla. 
mıştır. 

Çünkü şimdiye kadar Almar 
halkına, Alman hava teşkilatı 
nın müttefik tayyarelerin AL 
man topraklan üzerinde uc 
malarına imkan vernüyecek 
surette kuvvetli olduğu telkir 
edilmişti. 
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Galatasaray muhacim/eri, Altay kalesi önünde ikinci golü yapıyorlar 

enerbahçe Altınorduyu 7 - 0, 
. Saray Altayı 2 -1 Mağlôp Etti 

Milli küme maçlarına dün de devam edilmiş, Fener- C 
çe Altınorduyu 7 - o, Galatasaray da Al tayı 2 - 1 yen-1 rB--.------------.................. -.... A.-; .................. _; 
· Altay karşılaşırken Kadıköyiinde ır Alman Telgraf ıansı 
Gal. AI de Fenerbahçe _ Altınordu karşı. İ 

atasaray - . tay_ . laştı. Ahmet Ademin idaresinde. y··rk·yede au··ro Kuracakmıc1 
alatasaraylılar Salaha~dınsız ki bu oyunda her iki takım bir U 1 3'• 1 

a çıkmışı~, Altaylııar d~, gün evvelki kadrolarını muhafa- 1 
tılma.mas: ıcap eden Ze~ır za ediyorlardı. o·· ş k M 1 k ti . d G . T k"l"'t i 

?e ıçl:rıne almak suret.le Baştan nihayete kadar Fener- Un, ar em e e erin e enlŞ eş 1 a 
ışlerdL . bahçenin hakimiyeti altında ge- y M Ed"I M"" "I G fd" 
na Altay başladı ... Muavın çen oyunun ilk on beş dakika- apmıya emur 1 en umeSSI e 1 

da kır~lan .. bu hucı.ımdan smda, beraberliği bozacak gol kay 
mu.kabı! hucuma geçen Ga- dedllemedi. Bir Fener hücumun
aylılar, Alta;ı: k~lesin~ teh. da Altınordu aleyhine verilccı bir 

Almanyanın Trans Kontinental Pres ajansı başmu
ı harrir ve mümessili Dr. Henrih Diez dünkü Semplon 

başladılar. 2?. ıncı dakikada frikik cezasını Esat gole çevirdi. 
alataşar~y huc~munda Eş- Bunu Küçük Fikretin yaptrgı i. 
~unına ılk golu kazandırdı. Jdnci Fener golü takip etti. Yine 

ı ~e~re 1-0 Galatasaray bir hücumda Melih üçüncü l<"'e-
~ıttı. ner golünü de yaptı. Devre de 3 -
cı ~devrede Galatasaraylı- o Fenerbahçe lehine bitti. 
dagınık oyunu Altaylılara, İkinci devrede de Fene:-in ha. 
~er~. Ga~atasaray ~üd:ı!a. kimiyeti devam etti. Bu devrede 
u~k_ul .vaz~yetler geçtrdı. ~L de Fenerbahçeliler üçü Melih, hi-
hakımıyetı . on .beş dakı~a risi Yaşar vasıtasile dört gol da

devam etti. Nıhayet 18 ın- ha yaptılar. Maçı, bu suretle 7-0 
ikada Eşfak bir korner ah- gibi büyük bir farkla kaı::ındıl::tr. 1 

gole çevirdi, Galatasaray da D""' l\I ,.ı 
galip vaziyete geçti. . ıger a~~ 1 
inci dakikada Altay lehjne Taksım stadında Şışlı - Kur-
bir kornerden sağ iç giizel tu1uş Ankara kupası maçında 

afa vuruşile takımına bir gol Şişli hakim bir oyun oynaynı·a~ I 
dırdı. Vaziyet 2-1 ulunC'a, maçı 4 - 1 kazandı. 
eyi sezen Galatasarayh~ar, Beşiktaş stadındaki Beşiktaş - 1 

arça canlanır gibi oldular. Pe~a ka~şı~aşması .?a .. 3 - ~ Pera 
inci dakikadan sonra sertle. lehıne bıttı. Kadıkoyunde ~ cner

oyunda çok müessif bir ha- bahçe • Feneryılmaz B .~akımları 
oldu. Ha~~emin müsamahosı maçını da Fenerbalıçeliler 6 - O 

a idaresi bu hadisenm doğ- kazandılar. 
a sebep oldu. Salim ile Ö- Atletizm Seçme 

, saha ortasında tokatlaşıp, Müsabakaları 
leştiler. Hakem her ikisini İstanbul atletizm bayramı seç. 
undan çıkardı. Oyun sert me mi;ıabakaları dün sahalı Ro. 

bav.a içinde 2-1 Gala~a~ara- bert Kolej sahasında yapılm;ş ve 
lehıne olarak sona -erdi 2 mayıstaki birinciliklere iştırak 
enerbaçe - Altınordu edecek finalistler taayyün etmiş-

iırı stadmda Ga.latasarav • tir. 

ekspresile gelmiştir. 
Kendisine zevcesi ve katibesi re

fakat etmektedir. Bu Alman yolcu-
lnr, Sirkeci garında, Türkişe Post 
gazetesi muharrirlerinden Dr. Tei
ber tarafından karşılanmışlardır. 

A lmanyanın tanınmış gazetecile
rinden olan Dr. Henrih Diez, men
sup olduğu ajans namına şark mem
leketlerinde geniş t~kilat yapma
ğa memur edilmiştir. 

Burada birkaç ay kalarak ajan
sın İstanbul şubesini kuracaktır. 

Mümessilin Sözleri 
Alman ajansı mümessili, kendi

sile görüşen bir müharririmize ~un
ları söylemiştir: 

"- İstanbulda ajansın ·Türkiye
ye alt bürosunu hazırlamakla meş
gul olacağım. Teşkilat vücude geti
rilince işi Almanyadan gelecek o
lan memurlarımıza devrederek 
memleketime döneceğim ve Viya
nada ki merkezimizde çalışmaları-
ma devam edeceğim. 

Almanya, Türkiye ile ticaret mü-
nasebetlerine çok ehemmiyet ver
mektedir. Almanyada, Türkler 

Dün gelen Ajans mümessili 
Dr. Hanrih Diez 

dostluğunu da kuvvetlendirmeğe 
gayret edeceğiz. 

"Harp Havadisi Sormayın!,, 

Bana harp havadislerini ve dün-

ya vaziyetini sormayınız! Çünkü 

birkaç gündenberi seyahatteyim; 
vaziyeti sizin kadar bile bilmiyo-

rum!" 

hakkında mevcut dostluğun bu Ajans mümessilinin katibesi de, 
münasebetlerle artmasını kolaylaş- mükemmel surette konuştuğu fran
tıracağını umuyoruz. Açacağımız sızca ile ziyaret intıbalarını anlata
büro vasıtasile elde edilecek iktı- rak ötedenberl güzelliğini iliittiği 
sadl istihbarat da bu hususta fay- İstanbulu gördüğü için pek büyük 
dalı olacaktır. Zaten faaliyete geç- sevinç duyduğunu, ilk işi Eehrin 
mekliğimizln başlıca sebebi budur. her tarafını gez.mek olacağını söy:-

·ı 

1 

'.'."~ynl ...,onda iki memleketin -1-em-iş_ür_. __ 

l 
l 

ı 
1 
1 
1 
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Kaoalı Fırınlar Yüzünden 
Hali e de Zarar Görüyor 1 

Bir Tavsiye .. _..... 

"Üstün Sermayeden 

Doğan Müşkülat 

Bertaraf Edilmelidir .. ................................................ 
Ekmekçiler şirketi tarafından 

İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy 
mmtakalarında kapatılan fırınlar 

meselesi, belediyeden başka def. 
terdarlığı da alakadar eder bir 
mahiyet almıştır. Vaziyet şudur: 

Kapatılan 60 fırından beher!lı' 
nin senelik kazanç vergisi 350 ile 
850 lira arasındadır. Bunların 
yekunu aşağı yukarı 30 - 35 bin 
liradır. Her fırında asgari 10 işçi 

~kmekçller Şirketi tarafından kapatılan 
Umbonun fınnı 

çalıştığına göre, vasati hesapla in ' 
600 içşinin bir senelik kazancı 

da 42 - 45 bin liraya baliğ 01- B u L G A R 
maktadır. Bu hesaba nazaran. Memurla 

Müşkülat Çıkarıyormu 
İstanbul maliyesinin kapatılan 
fırınlar yüzünden senede 70 -
80 bin lira tutan vergi hasılatı

nın alınmadığı anlaşılmaktadır . 
Bir Fırıncının Tavsiyesi 

Bu vaziyet karşısında senede 
100 - 120 bin lira açıktan para 
ödeyen şirket, bilerek veya bil
miyeı:ek, hazineyi de ızrar et
mektedir. 

Bu fırınların yeniden a~ılabil
mesi için ne yapmak lazım geldi
ği hakkında Kadıköy Yeldeğir
meni caddesinde 90 numaralı fı
rın sahibi Hüseyin Yazgan bize 
şunları söylemiştir: 

"- 25 senelik fmncıyun, şirkete 

dahilim. F ak at bugünkü çalışma :ıek

linden şahsım memnun değilim. Me
mur maaşları, depo, idarehane, kapalı 
fırın kiraları ve simitçilere verilen 
·paralarla masrafa boğuluyoruz, içi
mizden birçokları taahhüdata riayet 
etmiyor, mahkemelerde uğraşıp duru
yoruz. Kapatılan :fırınlıırın açılm::ısı 

çok kolaydır. Belediye ekmeğin imat 
saatlerini tahdit etmelidir. Sermaye 
üstünlügiinden gelecek müşkülat ber
tara! edilmelidir." 

İzmit l{ağıt Fabrikasında 
Faaliyet 

İzmit, (TAN) - İzmit kağıt 
fabrikası gazete ve mecmua ka
oıdı cıkarmak için büyük bir 
faaliyet sarfediyor. 

Yurt dahilinde çıkan gazete 
ve mecmua idareleri, fabrikaya 
müracaat ederek kağıt talep et
mektedir. Bu talepler, Basın Ko· 
operatifi vasıtasile yapılmakta. 
dır. Fakat fabrika, Sümerbank 
Umum Müdürlüğünden aldığı 
bir emir üzerine, gazetelere ka
ğıt vermemektedir. Çok evvel
den yapılmış ve sıraya konulmuş 
siparişler vardır. Fakat bunlar, 
mahallerine verilmemektedir. 
Fabrika sellüloz tedarikinde 
müşkülat çekmektedir. 

Gazetelerimizin 6 sayfaya in. 
meleri bile buraca mahzurlu gö
rülmekte ve dörder sayfa ola. 
rak intişarlan zaruri sayılmak
tadu'. Çünkü Maliye ve İnhisar
lar Vekaletine- ait kağıt ve kar 
ton siparişleri de mühim bir ye. 
kuna baliğ olmaktadır. 

Bulgaristandaki Türklerin Geçim Sıkınfl ~i 

Yüzünden Hicrete Hazırlandığı Söyleniyor 

Dün Bulgaristan.dan ve 1 
Yugoslavyadan "altışar kişi
lik iki göçmen kafilesi gel
miştir. 

Bulgaristandan gelenler, ora
da işsizliğin ve geçim sıkıntısının 
çok ~rttığını, birçok Türkün hic
rete hazırlanmakta olduğunu 
söylemişler, fakat Bulgar me. 
murlarının pasaport işlerinde 

müşkülat göstermelerinin, mu
hacirlerin bir an evvel yola çık
malarına engel olduğunu ilave 
etmişlerdir. 

Bulgar memurlarının Garip 
Muamelesi 

Yugoslavyadan gelenler, BuL 
gar memurlarının garip muame
lesine maruz kalmışlar, trenin 
perdelerini kesip aldıkları iddia
sile 200 leva ödemeğe icbar edil
mişlerdir. 

Bu muhacirlerin söylediğine 
göre, Arnavutluk hududu civa
nnda, bilhassa Debre ve Struga
da fazla miktarda asker vardır. 

Avrupadaki Talebelerimiz 
Ajansın bir telgrafı ile Belçi

kadan 31 talebemizin İngiltereye 
geçtiği bildirilmiştir. Halbuki 
Londra radyosu, yalnız Deniz
yolları hesabına giden talebemL 
zin Londraya muvasalatlanndan 
bahsetmiştir. 

Bu haberler, bekleşen talebe 
ailelerini tereddüde düşürmüıı
tür. Bu hususta Hariciye Veka. 
letine müracaat edilecektir. 

Diin Gelenler 
Niste bulunan öğretmen He

diye Duhanç ve tüccardan Sabri 
İpar kızı Fatma Şaziye ile AL 
manyada tahsilini bitiren iktısat 
doktoru Osman Nebi şehrimize 
gelmişlerdir. Osman ~~bi, Al. 
manyadaki talebelerimızın tah
sillerine devam etmekte oldukJa_ 
rmı Alman orduları son taarruz. 
lar~ başladıktan sonra Berlinde 
eğlence yerlerinde dans ve top· 
lantıların yasak edildiğini söyle. 
miştir. 

lıaret 
-0--

Caddeler· Otomob 

Parkı Halinde! 
s cyrüsefer kazalaı:ııı• 

gün görür, dinler, 
anlatıp acırız. Bu ka 
vukuuna şoförlerin, va 
tarın dikkatsizliği kadar .. 1 
mesini bilıniycn zavaıııJ..-J 
gafleti de sebep oluyor. f,Y, 
bunların hepsinin üstünde 
bir sebep var ki, bu, be , 
edilmedikçe ve caddel 
seyrüseferin yolunda cert 
nına ıniisait hale getirilııı 
çe daha birçok feci kazal J 
karşılaşmamız • maaleP' 
muhakkaktır. 

Bankalar caddesine 
ediniz. Caddeden başk• 
şeye henziyen bu daracık 
sabahlan adeta otomobil 
kı halindedir. Neredt. / 
tramvay yolunu dahi i~g~, ~ 
mek üzere bulunan busu,. 
rahalar, hiçbir takibe tabi 
ğildir. 

Yenicami arkasındaki 
yerine bakınız. Sağlı sollO 
tonıobiller, ne otobüsün, JI~ 
sair nakil vasıtalarının 1'0 

lıkla ilerlemesine imkan 
memektedir. 

Vakıf Hanının karşısıtı~/ ,~ 
metrôk sebilin önüne gi~ııf 
Vakıf Han kapısından • ~, 
önüne kadar tıklım tıklıtı' ; ' 
susi araba ile dolu ola#/. 
cadde, artık caddelikteJI f ~ 
mış, geçit vermez dar bit 
tika yoluna dönmiiştür. tJf 

Yollan seyriisefer kabl b"f 
tinden mahrum bırakan 5j JI 
ler ortadan kaldırılnı• 1 

Çünkü İstanbulda şoförJil~,' 
otomobil idaredliği, Y' 
kaza ve kadere bağlı bir it 
lini almışhr. ,,_,! 

Anadoluda Bahara Henüz Yeni 
Kazdığı Kuyuya --· ---- ~ 
K d• • D .. ı··i .... ı1ı>ii[jlili .. •'&.::•:.i•'•i1111~.,,~ en ısı uş u __,_ _ -

Eiireuua atlarken 

Kavuşan Kasabalar 
1 

Erbaa, (TAN) - Son devamlı yağışlar Taşovanın bir-
çok yerlerinde ehemmiyetli hasara sebep. olrnu~, _Kelkit, 
Yeşilırmağın tuyğanı derin bir korku tevlıt etrn1ştır. 

1 Taşovada tütün dikimi zama. yağmur, münhat yer.~e~deki pa
l nı gelmiş, fakat havanın gayri muk tarlalarında muhım hasa 

i
l tabii gidişi, fidelerin yetişmesine rata sebep olmuştur. 
henüz imkan vermemiştir. Yağışlann zeytinlere pek fay. 

; Kasaba, beş aydanberi bahara dalı olduğu muhakkaktır. 

1 yeni kavuşmuştur. Ekim vaziye- Kandırada Bir Gence Yıldırım 
l ti iyidir. Saban değmemiş saha İsabet Etti 
'rkalmamıştır. 

Aydında Kandıra, (TAN) - Evvelki 
Aydın, (TAN) _ Günlerden- gün Balcı köyünden Emrullah 

beri devam eden yağmur, iki isminde bir genç, şiddetli yağ
gün evvel kesilmiş, pamuk zira- mur esnasında yıldırım isabetile 
ati tekrar başlamıştır. SürekH ölmüştür. 

ı------
1 ................................................ . 
J 

Ucuz Tütün 

Satışına Ait 
Şikayetler 

Dün, Düzce ve Samsundan 
aldığımız telgraflarda tütiin 
müstahsilleri tütün limitet 
şirketinden şikayet etmekte
dirler. Müstahsil, tiitün liıni
tet şirketinin Fransaya 88 
kuruş gibi çok ucuz fiyattan 
tütün satmasının kendileri i
çin pek zararlı olduğunu te. 
bartiz ettirmektedir. .............. ...... __ , ____________ _ 

Burdur, (TAN) - Sabıkalılar
dan Abdürrahman ile arkadaşı 
Gülenin oğlu, Rıza isminde bir 
adamın parasını çalmak isterler 
ken bunlardan Abdürrahman, 
Rız~ tarafından bıçakla öldüriil. 
müstür. Vaka şöyle olmuştur: 
tİapishaneden henüz çıkmış o

lan Ab<lüITahman, Gülenin oğlu 
ile söz birliği etmiş, Rızayı sar
hoş edip kırlara götürmek, pa. 
rasmı aldıktan sonra kendisini 
öldürmeyi kararlaştırmıştır. Fa
kat tam Rızanın üzerine hü
cum edip, ona birkaç bıçak vur
dukları sırada Rıza, Abdürrah
manın elindeki bıçağı almış, o
mın göğsüne saplamıştır. Bu es 
nada Gülenin oğlu kaçmış !se 
de, biraz sonr

0

a yakalanmı,tır. 

Bugünkü Program: 

12.30 Program, saat ayan 
12.35 Ajans haberleri 
]2.50 J?lakla alaturka milzlk. 
13.30 Plt'ıkla karışık neşriyat. 

18.00 Program, saat ayan 
18.05 PHlkla hafif müzik. 
18.30 Caz orkestrası. 
19.10 Müzik: Saz eserleri. 
19.30 Alaturka müzik 
19.45 Ajans ve meteoroloji hab 
20.00 Halk türküleri 
20.15 Alaturka müzik 
20.30 Konu:ıma 

20.45 Alaturka müzik. 
21.10 Konuşma. 

21.30 Radyo orkestrası 
22.30 Ajans ve Borsa haberlerf. 
22.50 Plakla caz müziği ~ 
21.25 Yannkl Pr•- ve ıraP 



27. 5. HO 

'llltere HükCimeti, lngiltere 
ilin müdafaası için geniş 

aldı ve General f ron. 
lnc'ltereyi her istila ha. 

karp müdafaaya me. 
. General lronside, Al. 
ın hava veya deniz yo. 
here) e kar ı yapmağa 
edeceği her istila hare. 

1bukabele edecek ve harp 
in kendisine verdiği sa. 

il istifade ederek lfizunı 
her tedbiri alacaktır. 
1 lronside, lnPilterenin 
askeri sayıldıktan ba~ 
oyayı ve Alman metot. 

tok iyi tanımakla maruf. 
n manevralarını daima 
takip eden ve miitead. 

ar bilmek yüzünden =-s
ini daima tueliyen tn. 

eralinin deruhte ettiğ' 
feyi büyük bir muvaffa 

1._ ifa edeceğine deria bir ka 
,...lenmektedir. 

reyi müdafaa için alınan 
hler, Franaanın timalin. 

eden muharebenin, 
ler aleyhinde bir netice 
ihtimalini derpiı etme. 

ııeticesidir. 

t ba tedbirler Garp cep. 
laesindeki muharebenin 

TAN 

Fransadaki İnıiliz Alır Toulan : Amerikada 
Müffefiklere 

Yardım 

3 

Cif 
Çalmalı mı, 

Çalmamalı mı7 
Yazan: B. FB 

V allahi bu ıuale: 
- Evet! diyenler de 

- Hayır, sakın ha? dl~ 
de var. 

Ben dikkat ettim. Ana 

Hareketler•· ban yerlerinde çalanlara 
karınıyorlar. Bazı 
biç müsaade etmiyorlar. 
de kah müsaade ediyorlar, Nevyork, 26 (A.A.) - Ameri. 

ka efkan umumiyesinde mütte. 
fiklere yardım lehindeki hare· 
ket. gün geçtikçe daha ziyade 
genişlemektedir. 

Şıkagoda North - Westem ü. 
niversitesine mensup 55 kis\, 
kongredeki İllinois mümessille· 

1 
rine telgraflar göndererek, mü t

i tefiklerin derhal tayyare satın 
ı alabilmeleri için Amerika Birle 
.. ik devletlerinin müttefiklere bir 
milyar dolarlık bir istikraz ve. 
rilmesini ısrarla rica etmişler. 
dir. Bu tf'lgraflarda, ayni za 
manda muttefikler yanında biz. 
met etmek üzere gönüllü yazıl 
masını mumkün kılan bir kanun 
nroh·si çıkarılmıısı ve Johnson 
kanununun ti•lil olunması d. is
tenmektedir. 

etmiyorlar. 
Bana sorarsanız, çaımaxıa; 

mahzur yoktur. Amma 
yasak ediline, hepimize 
yasak olmalı, fU çalsın ses 
muınlar, bu çalsın y 
lar. Buna ran deiiliz. 

Diyeceksiniz ki; ne olar! 
Ne olacak, intizamsızlık 

haksızlık olur ve nihayet y 
luk olur. 

Eskiden klakson yokta. 
otomobillerde korne adı 
ihtikan listiji azmanı el ile 
cıklanan borular vardı. 

Sonradan itte bucün 
mı, çalmamah mı, diye m 
şasını edeceğim klaksonlar 
olununca, tabii herkes b 
kullanmaya baıladı. Bu 
tarın kolaylıit ıudur ki, 

Diğer taraftan, Emora gazete. lindeki direksiyonu bır 
sinin sahibi Alben White, kur. bir dtllmeye baıınca, m 
muş olduğu, "müttefiklere yar· hayvan hatlar ötemele. B 
dım yolu ile Amerikanın müda. hayli kerih öter. 
raası,, komitesine durmadan a.. Şimdi litifeyi bır·um111 
za yazılındığını bildirmiştir. iti ciddi ıörilşelim. Yuald•r 

er aleyhinde kati bir 
lirdiğini ifade ehluıL 
ıarp eepbeainde vaat. n.a ıeçtikçe müttefikler le. 

•laıi bir mahiyet almaia 

1 

Şimdiye kadar Amerikanın en dır ki; hakikati eşyaya 
ileri gelen şahsiyetlerinden 150 için ıtlç yürür. Bunlarüa 

--------------------------------------------------den fazlası komiteye dahil ol· de itte bu kllbon yBAılH'-
muştur. Ba yuaiın başlanııeı 

Bir /ngUiz ağır topu Belrika hududunda gizlendirUmiı birvazigette 

ır. 

"kler buıf1nlerde sükdt 
için vaziyeti liyıkile 
tan uzak bulunuyoruz. 

ba sükdtun zaruri oldu. 
e ıötilrmez. Mister Duff 

dediii dbl ba sırada 
.. vdis yetittirmek için p. 

etmek can pahanna mal 
llavadisi bu kadar palıaliya 

ise, kimsenin kabul 

Sovyetlerle 
İngiltere 
Arasında 

Müzakereler 
hlr py değildir. Moskova, 26 (A.A.) - Sovyct 

Bulgaristan N eallg 
Muahedesini Bozda 

Yunanistanda Yeni ihtiyatlar Çağırıldı, ltalya - Mısır Hududunda Bir 
Hadiseden Bahsediliyor, ltalya - lngiltere Müzakereleri ilerliyor 

terin büttin sükdtuna matbuatı, Reutcr'in beyanatı et. 
ıiz e çarpan bir nokta, rafında mütalaa yürütmektedir Sofya, 26 {A. A.) - Harbiye 1 ani, Harbiye Müsteşarı Gener3l giliz delegelerinden biri, iki ta. 
ler m.lıafiıınde L.ıı.kim 0• İ liz ük. . Nazın, Bulgar ordusunun teşki. Soddu, Harbiye Nezaretınd .. se. raf arasındaki muzakerelerin ıler 

IUI Bu beyanatın, ngi · h · umeb-
lnliktir. nin, İngiliz • Sovyet münaseba. litı hakındaki kanun projesini ferberlik servislerini idaıe eden lediğini ve çok iyi bir safhaya 

ıazetelerinin birleşti. tını düzeltmek hususundaki ar. mebusan meclisine tevdi etmic. generaller ve Pasif Koruı ma vardığını, yakında iki taraf ara.. 
bir nokta, Bitlerin yü. zusuna ve Staflord Cripps'in ri.. tır. Dairesi Şefi ile gorüşmelerd! b•ı· sında tam anlaşma ha:.ıl olaca-

18len harp talilnin, artık yaseti altında Moskovaya bir Harbiye Nazırı, bu tetkilatlan- lunmuıtur. Mussolini, bıtihsalin gını söylemiştir. 
lerin yüzüne sühneie İngiliz ticaret heyeti gönderil dırmanın, Neuilly muahedesi ile fazlalaştırılması bahsi üzerinde ltalyada Kanaat 
dır. Almanyanın zaferi mesi ihtimalinden bahta ecnebi Bulgaristan üzer\ne konan aske. , esaslı teslihat fabrikala:-ı şefleri İtiyada hüküm süren knnaale 

na ramak kalmıttı. Fa. gazetelerine dairdir. B'u hususta ri tahdidatın kaldırılmasından ıle de görüşmüştür. ,. göre, Garp caphesindeki muhare. 
~anlar fırsatı kaçırdılar Londrada görüşmeler yapıldığı doğmuş olduğunu bil~ir~iştır. ı Hususi müsaade verilecek 0- beler~n ilk .safhası'. ~imanların 

et tamamile değişti. anlaşılmaktadır. 22 Mayısta neş. Bu kanun projesının esaslı lanlar hariç olmak tizer.? mayi zaferıle netıcelenmıştır. Alman. 
gazetelerinin bu muta. redilen ~~et t~bliğinde, Rus. maddelerine göre~. ~.7 ycışmdan mahruk ile işliyen btlttln otomo. lar, Holanda ve Belçikayı çiğni-

Ştiphe yok ki, müsbet bir yanın Buyük Brıtanyaya karşı 65 yaşına kadar butun Bulgar va ı biller bir hazirandan itıbaren iş- yerek Fransız hududunu aşmakla 
le istinat ediyor. Fakat olan vaziyeti izah edilmekte idi. tand:aşlan silah altına alınabıle. lemi~ecektir. Majino hattını değerden dü~ür. 
ihet tahavvtilün mesnedi Ticari. müza.k.erelere b~ş~anı;na~ı cektır. . Dun Mısırın garp cephesi üze. muşler ve bu h a t t ı tes:ı 

ar henüz tavazzuh et. için bır prensıp meselesı ılerı su· Yunanıstan İhtiyat Sınıfian rinde İtalyanlar ile Mısır kuvvet için sarfolunan emeği sıfıra hıdır-
• rülmektedir. Ve İngıliz kontrol Çaiınyor 1 . d h' b' h J mişlerdir. 
kak ki müttefiklerin ilk servisleri tarafından tevkif edi. I Atina, 26 {A.A.) - Harb~e e:n arasın a va ı~ ır 3 ıse 1 Fakat harp bu safha ile so.1 

1 hal Fr 1. 1 nd N . . vuku bulduğu şayı olmuştur. Fa b 1 ak b afh bir ta. karşısında uiradık arı lip en ~nsız ıman an a j ezaretı neşrettiği bır teblığle, . . . . u mıyac ve u s avı 
geçmiş ve müttefikler tutulan Sovyet bandıralı Selen.. 34 ve 36 sınıflarının bütu.ı ihti- kat Mısır Başvekılı. Alı Mah•r kım safhalar takibedecektir Mtit 

. k N k k' 1 il b' tali d Paşa bugun bu şayıayı kcıtıyttıe t f'kl . b . fh 1 d ne yetin icaplanna uyma ga ve aya ovs ı vapur arının ya arını, ır m evresi için tekzip etmiş ve Mısır hududu u. e ı erm u yenı sa a tr, a ll 
derecede fırsat bulmuş. serbest bırakılması şart koşul- silah altına çağırmıştır. İhtiyat . d h' b' h d' , b 

1 
yapacakları merak ve claka e 

hk sersemlik yüzünden makt~dır. Diğer ta:a~tan !eblığ. 1 efrat, bu. talim de.vresi r.snasınrla zer~nğe bı~ldiı~ ~ t~ V'.lı<u u - beklenmektedir. 
hir safhası müttefikler a. de, tıcaret meselesının muzake. 

1 
yeni silahlarla istinas peyda ede. ma .1w ını ı rmış ır. . . . lnciJiz • halvan Mü7akereleri 

e tecelli etmişse de harp resinden imtina edilmekte ve bu ı ceklerdir. Dı~er taraftan haber. v.erıJd ~1- İngiliz • İtalyan daimi komite. 
aaiyle deiil. fakat netice cihet, münhasıran Sovyet hükıi. Mısır • ltalyan Hududunda Bir ne gore, 26 mayısta but ın Mısır si uasından Sir Vilfrid Green bu 
Un eder. Müttefikler de metinin salihiyeti dahilinde te. Hadiseden Bahsediliyor arazisi ~~hilin?e, I§ıkları sondur- akşam Londraya dönmıtş ve iki 
derin bir itimat ile bek- ~ikki edilmektedir. Molotof, ev. Roma, 26 (Hususi) - Kont CL me tecrubelerı yapılacutır. taraf arasındaki mtlzakerelerin i. 

velce Sovyet Rusyanın, Sovyet ano ile kendisine refakat eden İtalyanın en çok şikayet ettiği ki tarafı da hoşnut edecek mahi. 
menafiine hiırm~t .ede~ bütün Nazırlar bugün Arnavutluk ıııeya- ve bir takım hasmane ntlmay; ... yette olduğunu söylem1ş, İtal. 

Sairifilmenam 

e Pencereden 

memleketlerle tıcarı munasebet. hatinden geri dönmüılerdir. ler ve neşriyat ile ka .. şı!adığı yan makamları taraiından yapı. 
ler idamesıne &mide olduğunu Mussolini Ordu Şefierile b'r iş, müttefiklerin harp kaçağı lan tekliflerin anlaşmıya esas teı 
söylemiı .ve Sovyetl~r ~ırlijı ile Görüşüyor kontrolü idi. İki tarafın mumt>s- kıl edecegini bildirmiştir. İtalyan 
ticari munasebetlerm ınkıtaın. Mussollni, bugün ordu Genel- ıilleri İtalyanın şikay tleri ile ve İngiliz mümessilleri Romada . 

il.yarak Ötdü 
dan Fransa lle İngıltereyi mesut kurmay Başkanı Marepl Grazi- meşgul olmakta idiler. Bugun İn· teferruat uzerinde çalışıyorlar. 
tutmustu. 

lece, saat 24 u çeyrek ge. 
i Ebussuud caddesinde 
otelinde uykuda gezme 

muptela Bafralı Me. 
ıoz ismınde ve 35 yaşın.. 

Sovyet - Yugoslav 
Ticaret Anlasması 

&lgrad, 26 A.A.) - Akşam 
gazeteleri, Yugoslavya ile Sov. 
yetler Birlıği arasında imza lan. • 
mış olan ticaret ve Seyrisefain 
anlaşmasının tasvip edildiğini 
bildiren nazırlar mecli i karar. 
namesini nPııretm c:tir. 

H .A D i S E L E R i N i Ç Y Ü Z Ü 

idam, uyku halinde pen· 
IOkağa duşerek parça 

\te olmüştür. 
ı Mecit Açıkgoz hali, 

»'erinde, emlik sahıbi bir 
l' İki h!fta evvel mana. 
~ası almak iızere htan· 

ltlftıl§ ve Aydın otelinin en 
ndr. bir odaya misafir oL 

kendisinin İstanb.alda 
okuyan bir oğlu ile, bir 

\tardır. Mecit Açıkgöz, 

Fin Ticaret Nazın 
Moskovaya Gitti 

Moskova, 26 (A A.) - Finlan. 
da ticaret nazın Koflainen'in r.i. 
yasetl altında bir Finlanda tica. 
ret heyeti, 25 Mayısta Moskova
ya vasıl olmuştur. 

ı beraberınde Bafra. Atatürkün Anadoluya 
ek için imtihanlarının Ayak Bastığı Gün 

beklemeğe ve bu yüzden .. .. 
buldaki miaaferetinl u- Havza, 26 (A.A.) - Ataturkun 
ınecbur kalmıftır. • millt mücadele için Samsuna ~~k 

dün gece. uyku haUn. ayak bastıkları tarihten alt~ gun 
yataktan klllanıı ve IODra Havza'ya tepiflerinın 21 

!elden blrlnl vücudlle inci yıldönümü bugün Samsun 
etını., camlan kırarak ve valisi, kolordu komutanı, tilin 

~larile beraber sokatın komutan, Erzurum mebusu ve 
~a duşerek ölmüştür. mıntaka Parti müfettişinin de 

hakkında emniyet ve huzuru ile ve bu binlerce kasa
umllik takibata bq1a.. balı, köylü halkın i§tirakile kut. 

lanmıftır. 

Odeaa askeri mıntakaaı kumandanı 
General Bol.din, mah.allf fırka kon
greaine hitaben aöglediği bir nutuk
ta I ngUlz • Franaız aigaaetinin SolJ-
11et BirUğine kartı hamaM bir mzi
get aldığını, müttefiklerin Boman
gaga karp göatertllklerl alikanın 
mühim oldu~unu aiglemiftir. 

• • 
• GHeral Boldin, sözlerine ıunlan da ilive 

etmlftir: 

"Bu alaka, Balkanlarda bir harp ceph•i 
viicude cetirmek, sonra Romanyanın 

mahrukat ve madenlerlnden istifade et
mek arzusundan ileri ıellyor. 

"İnlllis • Franaıs emperyallatlerl, Sovyet 

Birligini harbe sokmak için alrqmaı.ta

dırlar. Fakat bizim kati bitaraflık slyase. 

tlmizln sarsılmasına imkin yoktur. Ve 

• 

• 

bu siyaset Sovyet Birliğinin muazzam 

kuvvetine dayanmaktadır. Emperyalist

ler ••rafından vukubulacak her tahrike 

karp son derece uyanık davranıyoruz.,, 

• • 
General Boldin, Odeaa aalceri mınta-
kawulaki Sovget u/cerlerinin SolJ
get hududunu, azami uyanıklıkla 

muhalaza ettiklerini, bir diifman ta
arruzu üzerine harekete geçmeleri 
icap ed.erw diifmanı kendi toprağın
da mağlup edeceklerini söglemiftlr. 

• • 
Moıkovada çıkan Pravda ıazeteal, "A.me 
rlkanm v1alyetinden bahsediyor ve ., .&. 

merlkaam parası, Avrupa harbindedir. A· 

merikah sermayedarlann kalbi de para. 

sının bnlundujıı yerd-,dir,, diyor. 

White, Nevyork Times gazete. Otomobiller vakitli, 
sin;n bir muhabiri ile yaptığı gö. ve bilhassa ıeeeleri 
rüşmede ıunlan söylemiştir: klaksonlarla halkı baç 

"Noktai nazarlanmızı temsil lardı. Dahası var; Tevakkaf 
eden bir kanun projesinin kon hallerinde duran taksiler 
gre önüne gelmesini bekliyoruz )erile alay için de bu mi 
Müttefiklere tayyare, tank ve 
daha başka müdafaa levazımı öttllrtlyor ve tabii eivar4ald 
satmak için meşru bir vuıta ve. kın rahatsız olm~ma se 
recek bir tek kanun projesinin luyorlardı.. tlstel~ • A 
veyahut müteaddit kanun proje. baza yerlermde tehır ıçin•e 
terinin çıkanlmasını ümit ediyo- son çalmanın yaıak ol 
ruz. Kongre, geçen harpten son. dütilnülere~, klakson 
ra, Almanyadan alınan arazide yasak. edlld~. D~~ dofraa 
hasta küçük çocuklara süt satın mek ıstendı. Lakın yuak 
alınması için 20 milyon dolar medi. Çünldi hlli nsml 
kredi kabul etmiştir. Bu, Fran. larla ecnebi pllkablar 
sanın Şimalinde ifgal edilen a- çalıp duruyorlar. • Bunlana 
razi mültecilerine yardım k'in lstanbulda adetlen bet 
muazzam bir mebliğ talep edil. kın oldupndan, düdWderl 
mesi için mükemmel bir emsal yen arabalann susman, 
teşkil eder. temin edemez oWa. • 
Holanda Ve Belçikan 150 Bin Şimdi bu karışık nzı 

L. G.. d 'idi fi ye etmek lazım. Ba da 
ıra on erı tur: Ya hepsini ıustarmak,. 

Amerika Kızılhaç Cemiyeti hepsini öttürmek. Bana 
reisi N orman Davis, İngiltereye nız fikrim ıudur: 
gelen Belçikalı, Holandalı ve Klibona müsaade e 
J .. üksemburglu mültecilere yar. s hah sek' den akşam 
dım için, telgrafla 150 bin dolar dar u; ' 

gönderditlnl söylemittlr. a ÇfinkB, bizde ıobklar 

Am •k da Bulu ve kalabalık yerlerde Jlalk eri a nan ıul ve dalcındır. Korne 

Komünistler 

Tevkif Olunuyor 
Meksiko, 26 (Hususi) - Troç. 

kinin evine yapılan taarruz ve 
T~ki ile oğlunun yaralanması 
ve Traçkinin katibinin kaldırıl. 
ması hadisesinin komünistlerin 
t'Seri olduju tahmin edilmekte.. 
dir. Esasen Troçki de bu hldise. 
den Gepeu'yi mesut tutmuıtu. 

Şimdi Amerikanın birçok yerle. 
rinde komünistler sıkı surette ta. 
kip edilmektedir . 

Bükreıteki Yelo 
Müsabakalan 

Bükreş, 26 (A A.) - Anadolu 
Ajansının huausi muhabirinden: 

Bisiklet Balkanyad müsabaka. 
larına, bugün Mat 16 da Bükreı 
veloromunda devam edilmiftir. 

hıçkınk sesli düdilklerl tle 
mez. lıitıe de, aldırmaz. 
sanıp, kulak asınaz. 
çünkü: Korneyi sıkmak i"" 
för, elinin birini direbi 
ayırmaya mecburdur O 
bir ıeri hareket yapmak 
tanjmanı tutmak icap etse, 
ba direksiyonsuz kalabilir 
zaya yol açar. 

Onun için, hem lııi ve 
yanmaktan, hem halkı 
ten, hem de kllksop çaldı, 
birkaç ıafill cezadan km~ 
için yasaiı bu ı kle " 

Yokta busünkü vaziy 
birde bet. altı yib resmi 
sual araba klakson calark 
kileri sıkıtbrnuva kalkmak 
ruıu revayı hak olamas. 

Emirname 
Dün demi.fond yanpnda ya-

ralanan Tallt, vites yanpnın fL Budapefte 26 (A A.) 
nallstl olarak, yaralı bulunması. vu muhabirinin Slovak h 
na rajmen yanp iftirak etmif \re dan öğrendiğine gore, 
dorduncu olmuftur. hükümeti, yahudiler 

Takip yanpnda çekilen kura yeni bir emirneme ne 
üzerine, evveli Bulgar eldbı Rıı- Bu emimemeye gore, 
men ekibi ile, Türk ekibi de Elen mesleklerde çalışan yah 
ekibi ile farlfllllJ. ve neticede nlsbeti, 1941 senesi niha 
Bulgar ve Tilrk ekipleri finale evvel, Slovak umum! n 
kalmıftu'. Final müsabakuında nazaran yalıludi halk-nüf• 
Bulıarlar blrinci, Türkler ikinci betinin yüzde onuna teb 
olmuJtur. Yunan ta1amı üçüncü. den bir nlsbete indirllmif 
Rumen aüım• dördüncüdilr. tir. Bu eminıameye ıore 

Bundan IODR yapılan Ameri. dilerin elinde bulunan 
kan yanfma d6rt Balkan mernle.. esseaeler "arl" leftirilecet 
ketinin Dd blaildetçklen milrek. hudi sanatklı'lann mesl 
kep takımlan gırmiş, bu yanfta banlan fl>k sık la t 
da Bulgarlar birinci, Türkler -Mamafih bu yeni em ..... ,,._ 
ıkinci, Rumenler üçilncü, Yu. 7ük yahudi enduatny·elltm 
nanlılar dordüncü olnwltur. kadar etmemıektedlr. 



4 TAN 

NGİL TERE 
ncak Şimdi 
Uyanmıştır 

(Başı l incide) 

1 Müttefikler Bütün Cephelerde 
Almanlara Karşı Dayanıyorlar 

lış muhakemeleri çok defa 
terenin işine yarar, bazan 
nnı mucip olur, fakat A vru
lara zararı dokunduğu mu
kaktır. İngiltere, evvelinden 
yapmamış olmak yüzüı•den 
t nin eUıstikiyetinden \'e i-

(Başı l incide) 
delildir. Birbiri ardından (iç Alman 
taarruzu kaydedllml Ur. Taarruz on 
IUı on be~ kilometrelik bir cephe uze
rinde cereyan etmiştir ve cephenin 
vıis tine ve muharebeye i. tirak eden 
kıtaatın adedine binaen Almanlara 
deh etli zayiata mal olmu tur. Şimal-

ra uyuşundan istifade eder. de mutlefıklcr cephe ınin Garp veç-
t harici siyasette eksC'riya hcsınde bilyuk de l iklı .ıcr olm mı -
alı ol n bu tcmayul, müda- tır. Vnlenclennes, Cambrai ve Arr s 

l rinde mutlnkn zarar ve- mıntaka ında muharebeler d vam e
Nit k m mustacel rntidafna dıyor, fakat d er yc-rl rde nısbi bir 
etleri daima İngilte:-eyi ha- ükünet ka;>dolunmu tur. 
sız bulmuştur. Bunun için- Öyle goruluyor ki, Almanlar Valen
·, İngıltere için beynelmilel cienne ve Arras cephe ine birçok in

darbımesel halinde şu sözü san ve tank tak\ iye mufrezc1eri sev-
erler: kedıyorlar. Bu evkiyatı şiddetli mu-

İn harebelerln vukubulmuş olduğu Ar-
gıltere yalm:~ bir lıarp ka. rns ın ş maline de yapıyorlar. 
: Sonuncusunu." Yaralılar Ve Askere Alınanlnr 
ukar?aki s~tırları İngili~ a~- Hnvasm oğrendiğine gorc, Kn-
kerı mutehassısı !-'~da1~ I renti ve Stiri eyaletlerine, Garp 

'ın "Silahlı ~ vrupa" ısım ı cephesinden şimdiye kadar alt
bındnn nakle~ıyorum. . . 1 mış, yetmiş bin kadar yaralı gel. 
aksadım, İngıltercnın ıkı Uç rniştir. Bu yaralıları iskan için, 
evvel bir rejim değiştirmesi- hemen bütun mektepler \'C otcl
uadil telakki edilebilecek o- Ier tahliye edilmiştir. 
enı bir hazırlık devresin.:? gi- Almanyada kırk ile nltmıs yaş 
ı ızahtır. lnn arasında bulunanların :;efeı -

14 - 18 harbinden sonrn ln- 1.Jer hale getirilmesi işine başlan
re ve Fransa yeni bir hat p rnıştır. 
hazırlanmamışlardır. Onlar iktisadi Ablokanm Tesiri 
ay muahedesile, Avrupa- Ablokanın Almanya üzerine 

verdikleri nizamın bir daha tesiratı artık bütün faydalarmı 
lmıyacağına inanmışlardır. göstermektedir. Şurası kati:iir ki, 

için İngiltere silahlanmıya H:itlerin garpta başlamıya ccsa
mıyet vermemiş, Fransa ret ettiği muazzam hnr .. kuhn se
isinı müdafaadan başka bır bebi, Almanyanın yeni bir kışa 
dtlşunmemiştir. tahammülü olmamasıdır. Kışın 
·ıtere, ileriyi görememenin şiddetli olması, feyezanın yaptı&ı 

ıararını Habeşistan h:ırbi es- hasarat dolayısile Almanya, Rı.ıs· 
müşahede edebilmiştir. ya ve Balkanlarda mahsul hak. 

akit İtalyaya karşı cezri ted. kmdaki tahminler bedbinanedir. 
tatbikine teşebbüs edildigi Danimarkada hububat mah~ulti 
İtalya, İngillereye karşı zayıftır. Hayvnnatın dörtte bıri 

açacağı tehdidini savurmuş yemsizlikten telef olmu~tur. 
u tehdit karşısında İngiltere Almanyanm mayi mahrukat 
lanmamış olmanın tehli,msi- sarfiyatı iki misline çıkm•stır. Al 
etmiştir. İngiliz donanma- manlar, halen ihtiyatlarını da 
zaafları anlaşılmış, ltalyan kullanmaktadır. Romanyaya gön. 

arelerinin üstünlüğü Akde. dermekte oldukları vuı;onlar 
ki Malta, Cebelitarık, Kıbrıs Garp cephesinde kullanıldıklnrı 

deniz üslerinin ihmal edildi- için, Romanyadan yaptıkları it
eydana çıkmıştır. halat ta azalmaktadır. Almanlar, 

i rejimi baş.Jadığı günden- ne Bclçikada ne de Holandada 
Almanya \>ütün kuvvetini mayi mahruknt depoları bulama. 
nmağa ve harp hazırlığı mışlardır. Almanlar tarnfından 

aga hasrettiği ve membkct. ışgal edilen memleketlere karşı 
harp ekonomisi ihd~ etti- da abloka çok sıkı tutulmaktadır. 

de, İngiltere ve Fransa ile- Denizlerdeki Faaliyet 
göremiyerek daima i~i dip!o. İki Holanda denizaltı gemisi, 
yoluyla halle çalışmı1ltır. sağ ve salim İngiltereye varmış. 
giltere ancak Münib kontc. t ır. 
ransından sonra hakikati gö- Amirallik dairesi Wcssex İng~ 

iş ve ciddi surette harp ha. liz torpido muhribinin Fransız 
na ancak o tarihte ba~la. sahilleri açıklarında hava hücum 

an ordularının on beş g~n 
e Holanda, Belçika ve Şimali 

yı işgal etmesi de İngiltl.'
butun bütün uykusundan u. 
rmış ve Chamberlain'm u
rucu siyasetine son veril

bir harp siyaseti, bır :Q.arp e
misi ve bir harp faaliyeti 
~e karar verilmiştir. 
4 Cihan Harbinde İngıltere
uyanması için 3 sene lazım 
· ı. Bu defa 6 ay kafi gel-
. 

lan neticesinde battığını bildir 
mektedir. 

Hava Harbi Siddetli 

RESMi HARP TEBLIGLERi 
Fransız Resmi Tebliği 

Parls, 26 (A.A.) - 21-5 tarihli Fransız sabah tebllil: 
DU~an, şlm 1 cephemiz uzerlne m üteaddlt hUcuml:ır yapmıstır. Bu hU

cumlar akim k lmı tır. Somme cephe~lnde yaptı ımız mevzii hareketler, 
lehimize dönmü tUr, nehir \!zerinde yeni ge ıt noktal rı zaptetUk. Alsme 
ile M u e arasında, iki tar f topçusunun şiddetli faaliyeti vukua gelmiş
tir. Montmedy mıntnkasında dil manın ııiddetli bır hücumu püskürtill
mUşti.ir. 

• Paris, 26 (A.A.) - Fren ız akşam tebliği: 
Somme \!zerinde ıılddetli bır mücadelede, terakkllerimizi fazlnlaştırdık. 

Şim 1 cephesinde, sön gunler zarfınd Boulogne mıntakasında mühim va
sıta! r tahşlt etm ş ol n dUşman, sokaklarda dev m edılen şiddetli bir 
mücadc-lcdcn sonra şehri almıştır. EzcUmle esirlerin sözleri ıle teeyyüt 
ctmektedlr ki Aüme lle Mcu e arasında vukua gelen son çarpışmalar es
nasıda, topçu ate !erimizin ve otomamaUk silı'ihl~rın dilsmana kaydettir
diği zayiat, ı;ok yük ektir. Hnrektıt esna ında, Alman piyadesinin baştan 
başa olduğu yerde biçilmiş kıtatarını bulduk. 

Tayyare meydanı rımızdan bazılarına hilcuma gelen düşman filoları
na şiddetle mukabelede bulunan avcı t:ıyyarelerjmiz ve hava dllfi batar
-yalarımız, yuksek zayiat verdirerek bu !ilolan d ğıtmıştır. 

lngil!z Resmi Tebliği 
Londrn, 26 (A.A.) - Hava Nezareti tebll •I: 
İngiliz bombardıman tayyareleri, A im n kıtalan tara!.ından Roterdam

da vUeude geUrılcn benzin depolanna, 25 Mayısta yeni bir taarruz daha 
yapmııılardır. BiltOn tayyarelerimiz Qsl<?rine dönm!lıılerdir. Benzin sarnıç
larına mUteaddit bombalar dUşmUş ve sarnıçlar ateş almıştır. 

Holıında s hilleri açığında motörlU bir Alman vapuru batırılmıştır. 

İnglllz bombardıman tayyareleri tarafından görillcn rnotörlü duşman 
cilzOt:ıml:ın bombalnnmışlardır. Tnyyorclerlmiz, sab:ıhtan aksama kadar 
taarruzlarına devam etmişlerdir. Daha sabahtan, dokuz İngiliz bombardı
man t yyaresinden mUteşekkll bir filo, takriben kırk arabalık bir nakli
ye koluna mühim bir yol Ozerlnde taarruz etmiştir. ŞiddeUI lnfiUık mad
dde ile- dolu buyük bUyilk bombalar atılmış ,~e y ngınlar çıkmıştır. Tay
yarelerimiz, knfıleyc refakat eden seyyar hava bataryalannın şiddetli ate
şile karşılaşmıştır. T yyarclerimiz mu rettcb:itı, kaznsız surette bombardı
man fotografi:ırı çckmişlcrdır. Blenhcim t::ıyyarelcrındcn dört filo, duş
manın motörlil harp vasıtalarından ve io <? kamyonlarından mürekkep bir 
koluna taarruz etml Ur. Tayyarc-lcrim ize refakat edc-n İngiliz devriye tay
yarelc-rl, on beş Alman t::ıyyare5iJe harbe tutuşmu lnr a da, bu dıişman 

tayyareleri, Blenheim'lcre yardıma geden dığcr bir İn~lliz tayyare filosu
nun yaklaştığını gorunce muharebeyi terketmlşlerdir. Bir saat sonra kill
Jıyctll hava kuvvetlerimiz, dO manın Oçilncu bir koluna taarruz etml :ter 
ve t::ıkrıben 150 bomba atını tardır. Bombalardan c;o •u hedeflere tam isa
bet etml tir. Daha sonra, dllşmanın h nva bntnryalarına şiddetli taarruzlar 
yapılmış, nyni zamanda d h başka Blenheim filoları, Alman motorlu ve 
ı::ışe kollarına t:ı:-ırnız etmi lerfür. 
Akşam vakti, büyilk kuvvetler tarafınd~n bir Mprü imha edilmiştir. 

Tayyarclerlmizdcn birkaçına 1 abeUer v11ki olmus. t::ıyyarccilcrını.izden 

yalnız bır tanesi, pek hafıf surette yaralanmıştır. 

Alman Resmi Tebliğ; 

Führerln umumı karargahı, 26 (A.A.) - Alman ordusu başkumandan
lığının tebliği: 

Flanders'lcrde ve Artois'dn Alman kıtalan, mahsur bulunan düşmıın 

ordularına karşı teksif ed imiş hilcum larına devam etmiııler ve demir çem
berlerini d ha z.lyııde daraltmı lardır. Dıişman, h Ui, şiddetli surette mu
kavemet etmektedir. Bu mukaveme U mümkun olduğu kadar çabuk kır
mak için, Alman hava kuvvetleri, birçok defa, askeri hnreknta ve kara
da -.ukua gelen çarpışmalara İ!itlrak etml lerdir. 

Fransa - Belçika sahillerinde, Alm nn hava kuvvetleri, Zeebrugge, Os
tende ve Dünkcrk'de limanların bahri tc i atını yeniden bombardıman 

clmi lir. Ostcnde'de bir baruthanede ve bir bahriye deposunda bombalar-
in yangın çıkarılmış ve bir nakliye gemisi çok ciddi h:ısara uğratılmıştır. 

24 M yısı 25 Mayısa bağlayan gece, Alman hava kU\'\•ctleri, ingllterenin 
şarkında ve cenubu ş rkl inde müteaddit hava meydanlnrına hücum et
mi !erdir. Bu bombardımanlar, muvaffaklyctle yapılmıştır. 

Cnlais açıklarında, beşer bin tonil!'i toluk iki bOyUk Ucaret gPmislne da
ha ufak iki ticaret gemisine ve bir harp gemisine bombalar isabet etmiştir. 

Alman hava kuvvetleri, demiryolu hatlarına, topçu mevzilerine ve bil
hassa ormanlarda müşahede edılcn asker tahaşşütlerine karliı hücumlarına 
devam etmiştir. 25 Mnyıs gOnil dusma nın kayıplan, 59 tayyarcdir. Bun-
lard n 19 u hava muharebelerinde düeilrOlmUş, 17 si hava d{lfi bataryaları 
t rafından yere indirilmiş ve kalan kısmı, yerde iken tahrıp edilmiştir. 

On bir Alman tayyare .. ! kayıptır • 
ugtln İngiltereyi bütün impa. 
luğu ile birlikte tam mnna. 

Hferber bir halde görUyoruz. 

İngiliz hava kuvvetleri müte. 
madi faaliyettedir. Boulogne cL 
varında yollarda dolasmaktn olan 
birçok Alman motörlü müfreze 
leti, İngiliz bombardıman tayya. 
releri tarafından görülerek evvf''
ki gün bütütı gun şiddetle bom 
bardıman edilmiştir. Bu tayyare. 
ler şafaktan akşama kadar hemen 
bila fasıla taarruzlarına devam 
etmişlerdir. Birçok düşman tny
yar~leri toplarımız ve hava dafi 
bataryalarımız tarafından bom 
bardıman edilmiştir. Bombardı. Alman ordulan başkumandanlığı bildiriyor: 
man edilen düşman nakliyeleri- Kıtalarımız, ileri harekeUcrine Gravelines'e kadar de\•am etmiş olduk-İngiliz impara~orluğu, 

yalnız bir hedefe doğru 
ber edilmiştir: Zafer. 
ıltere sabretmesini, sonuna 
harp etmesini bilen mem

tir. 
aenaleyh nihai muvaffakı. 
undur. Fakat şimdıye ka
zırlanmamış olmanın hnyli 
ı gorecektir ve belki de 
den harp senelerce uzaya· 

nin fotografları da alınmıştır. !annd:ın, Calais, bugUn liiddeUI çarpışmalardan 1.onra işgal edılmişUr. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine MV ........................... rı.111•• 
dönmüştür. 1 - - -

İngiliz hava kuvvetleri dün ve =========================== 
bugi.m 60 tayyare düşürmüşler. 
Almanyanın garbına taarruzlar 
yapmışlar ve petrol depolarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Reynaud, Churchill 

ile Görüıtü 

TURAN TiYATROSUNDA 
f 

C. H. P. Eminönü Halkevi Sosyal Yardım Şubesi Menfaatine 
YARIN AKŞAM SAAT 21 DE 

BÜYÜK MÜ SAMER E 
Orkestra - !\filli oyunlar - Varyete - Saz ve 

San'atkar•NAŞİT ve arkadaşları tarafından komedi. 
Fiatlar: Localar: 300 - 200 - 150. Mevkiler: 

lngi&z ErkCinıharp 

Reisi Değişti 
(Başı 1 incide) 

Sistemin Başlıca Sebepleri 
General Dill'in bilhassa Gene

ral Veygand ile en geniş anlaşma 
şartlan dairesinde teşriki mesai 
edeceğine hükmolunmaktadır. 

General İronside ise daha fazla 
General Gamelin ile teşriki me. 
sai edecek, onunla anlaşscak va
z 'yette idi. 

General Dill, geçen Büyük 
Harpte de yararlık göstermiş, 

Garp cephesinde hizmc?t etmiş, 
bılhassa enerjisi ile askni vuku
fundan başka diplomatik meziyet 
}erile de tanınmış bir şahsiyettiı 
ve henüz 58 yaşındadır. Onur 
bilhassa Fransız ordulan Başku • 
mandanı General Veygana ilt: en ı 
iyi anlaşma şartlan içinde? askeri 
harekatı idare edeceğine hükmo
luumaktadır. 

General İronside'e gelince İn
gilterenin en muktedir askerı ol
makla şöhret kazanan bu nsker, 
bilhassa Almanyayı çok iyi tanı
mnkla meşhurdur. Kendisi Al
man metodlarını çok iyi takip et
miş, bütün Alman manevraların
da hazır bulunmuş ve böylece 
Almanyanın İngiltereye karşı ya
pabileceği her hareketin mahiye
tıni çok iyi kavrayan bir şahsiyet 
sıfatile İngilterenin Alınan istila
sma karşı müdafaası baştna geti.. 
rilmiştir. 

İngiliz harp kabinesi, General 
fronside'e en vasi salihiyeti ver
miş ve onun alacağı her tedbiri 
teyit edeceğini bildirmiştir. Ge. 
neral İronside, İngilterenin sela
metinden mesul olacaktır. 

Yeni Tedbirler Alındı 
İngiltere hükumeti harbin İn

giltere sahillerine yaklaşmakta 
olduğunu nazan dikkate alarak 
tngilterede yeni tahliye sabalan 
vücude getirm~ ve bunları ilan 
etmiştir. İngiltere hükumeti neş
rettiği resmi tebliğde diyor· ki: 
"Holandanın ve Belçika ile ŞL 

mali Fransanm bazı kısımlarının 
Almanlar tarafından işgali üze. 
rine, İngiliz hükumeti, İngiltere. 
nin cenubu şarki sahillerinde a. 
şağıdaki şehirlerin tehlikeli mın
takaya dahil telakki edilmelerine 
karar vermiştir: Great Armouth, 
Lowrstoft, Felisktowe, Har
wich, Clacton, Printon, Walton, 
Southend, Margate, Ramsgate, 
Broadstais, Douvres, Deal, FoL 
keston. 

Bu şehirlerde oturan çocuklar, 
ana babalannın müsa.adesi bu. 
ltınduğu takdirde, tahliye edile
rek İngilterenin merkez mınta
kasma ve Gal eyaletine gönderi
lecektir. 

• Paraşütçülere karşı müdafaa 
kıtaları için toplananlann yeku. 
nu 400 bine yaklaşmaktadır. 
Londra ve civarında ihtiyat ted
birleri alınmnkta berdevamdır. 
Stratejik noktalar etrafında d\
kenli tel örgüleri tesbit edilmiş 
ve muhafaza ikarakollan fazla.. 
laştınlmıştır. 

İzmirde İki Muhtekir 
Tevkif Edildi 

İzmir, 26 (A.A.) - Kahve üze. 
rinde ihtikar yaptıklan anlaşı
lan Torbalının Tepeköy semtinde 
bir bakkal ile 'kahve satıcısı mah.. 
kemeye verilmişler ve sorgulan 
yapıldıktan sonra mahkeme ka. 
ran ile tevkif olunmuşlardır. 

,--.--~~ 
MEIN KAMPF 
Alman Devlet Reisi Hitler'in 

KAVGAM 
İsimli eseri Hüseyin Cahil 
Yalçın tarafından tercüme 

edildi. 
İki cilt 225, ciltli 250 kuruş. 

Ahmet Halit Kitabevi 
ngilterede Dün 
er Duası Yaplldı 

m,.~ 1 ;ncid 0 l 
draya gelmişler ve bir kaç gün
denberi Londrada bulunan Bel-

(Başı ı incide) çjka Malive Nazın Gutt tarafın. 
' .,, _, ,.._ ___________ . ___ YENi NEŞRiYAT : 

50 - 30 - 20 Kuruş 

ba tanbaşa dolu idi. BaŞ- dan karşılanmışlardır. Pierlot ve 
s demiştir ki: Spaak bu sabah Lord Halifaksı 

ulmetleri, itimat ışığı dağı- ziyaret etmişlerdir. 
ır. Bu milletin tarihi mabe. Avam Kamarası salı giinü top-

n bu kilisede, geçmiş tehli. landığı zaman Başvekilin askeri 
ve bu tehlikeleri alt eden vaziyet hakkında beyanqtta bu-

1 1"1n hatıralan ile çevril. lnnacak vaziyette olap olmı ·:tca. 
bulunuyoruz. Geçmiş asırlnr, ~ ğ•, bu ana kadar mlum değildir. 
korkuıarımızı sılkip atmayı Başvekilin kararı, geniş bir su

saatte endi elerimizi tes. rette Fransada \'e Flancier'deki 
leme i ögretiyor. Alman vaziyete bağlıdır. 
etinin hain hedefine var
ın uzun seneler zarfında 

1 dıgı t hripkar kuvvet ne 
buvuk, hatta ne kadar kor. 
olu.rsa olsun, insan, daima 
rltl makineden çok kuvvet. 
Hur insanların basit c1vata.. 
lıne gelmiş makine1erden 
aha kuvvetli olduğu sübut 

tır. 

fn her tarafında ay
ın yapılmış, bu pazar 

çalışrruş, bütün fabrika. 
mesai devam etmiştir. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Ke if bedeli "17499'' lıra "38" kuruştan ibaret İzmirin inclraltı mevki

inde ahşap iskele in antı pazarlıkla ihale edılecektir. Muvakkat teminat 
"1312" lıra "45" kuru tur. 

İsteklilerin en az on beş bin liralık mümasili i i basarmış olduklarına 
dair vesika ile birlıkte 3-6-940 tarlhı ne rastlayan Pazartesi gunU saat on 
beşte Galata rıhtımındaki umum mild Urlük binasında toplanacak satın al
ma komisyonuna müracaat etmeleri. 

Bu ı e ald proje ve t.e!C'Irüatı 87 kuruş mukabilinde sözil geçen komis-
yondan alınabilir. ( 4366) 

UMUMJ TEKNOLOJi - Maki
ne imaH'ıt ve inşaatında kullanılan bi
!Umum malzemenin menşelerile istih
sal usullerinden ve istimal yerlerinden 
b::ıhis, memleketimizde ilk de!a neş
redilen bir eserdir. İnkılap kitabevi 
tarafından çıkarılmı~tır. * ç 1FTÇ1 - Bu sanat ve ilim 
mecmuasının 89 - 90 ıncı sayıları 

da intl~ar etmiştir. 

27 - 5- 940 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

ı - Konya askeri orta okulunun her Qç sınıfına da 8nOmtııdeld 
lClliln birinci günü başlıyacak 940 : 941 d rs yılı için talebe a 

2 - istekli talebenin Tıirk ırkı nd n olm sı, kendi inin ve 
klStU hAl v şöhret sahibi olmaması, sıhhi mu yenede sağlıım çı 
yapılacak seçme sınavında da k nm ı rtt r. 

3 - Bir sene tahılll tcrkcdenl , y, mı b y ltmiış veya kü 
olanlar, kendi okullarının sınıf g m l' ı \ da ıpka veya bO 
meye kalanlar, yaşlan, boylan ve ırl .ı rı t 1 m UnKi hadlere 
olmıyanlar askeri okullara alın m zl r. 

4 - İsteklilerin, fimdl oldukl rı ok 
mekle beraber 10 Hazirandan it b r n 
ıubesinden diler kaydQ kabul ş rU r l 
nl ve buna göre de kaydil kabul l ti 
rlhine kadar tamamlamııı olm 1 rı l ı 

Devlet Demiryolları ve Lini~~nıilTutf«. 
Muhammen bedeli (6616) lira (5U 

kalemden ibaret muhtelit ııekil ve b' 
mürU {25-6-1940) Salı gUnü saat (1 ) 

llndeki komisyon tarafından kap lı 

Bu işe ainnek isteyenlerin (496) il (2 ) uru luk muvakkat 
kanunun tayin etilli vesikalarla t l fll'ı,. u m htı:vı z:ırflannı ayni ,UO 
at (14) on dörde kadar komisyon r 

Bu işe ait p.rl.nameler 
tadır. 

Elazığ Nafia Müd··rıüijünden: 
l - 37666 lira 84 kuruş bedeli ke ·rn m 

inşaatı 16-5-940 tarihinde ihale J y p ılın k Uz re kapalı zarf usulilf 
slltmeye konulmuş ise de mevcut t liplcrın t lıf mektuplarını 
kanuniye dairesinde imlA etmedilcl r nden m ür i ın 16·5-940 _._,._~ 
den iUbaren bir ay içinde pazarlı a konulmu tur. 

2 -Bu işe ait evrak sunlardır: 
A - Hulhal keşif 
B - Tafslllt keşfi 
C - Vahldl fiat cetveli 
D - Husuaf ve fennt şartname 
E - Bayındırlık tıleri genel ve yapı ısıcrı 940 fenni Eartnamed 
F - Mukavelename projesi 
~ - Eksiltme prtnamesL 
3 - Eksiltmeye girebilmek için f teklıl r 2825 lira :muvakkat 

vermesi ve bundan başka aşağıd ı vcslk, l:ı.n ibraz etmesi 1Azımdıt• 
A - Eksiltmeye girebilmek için nafıa müdurluğUnden aiı.omıı 

vesikası. 

B - 939 yılına aid Ucaret odası vc-sikası. 
D- lnııaat müddeUnce iş ba ında diplomalı bir !<?n memunı • 

raeaklarına dair teahh(itname. 
Verilecektir. ( 4209) 

Aksaray yangın yerinde Mimnr Kemalettin mahallesinin Kızıltat 
ğında 28 inci adada 660 harita No.lı ve 36,50 metre murabbaı sahalı 
sablmak Uzere açık arttırmaya konulmu tur. T:ıhmin bedeli 91 lira 
ruş ve ilk teminatı 6 lira 85 kuru tur. 
Şartname Zabıt ve Muamelt'ıt MUd urHi ü kaleminde göriilecektlr. 

30-5·940 Perşembe gQnQ saat 14 de D imi Bncumende yapılacakbr. 
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ih::ıle günu 
Dalmt EncQmende bulunmalan. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan lş: 
1 _.Seyhan sağ sahil rulama ve de"arj ş b k~ ne sınat HnalAh .,. 

me binaları inşaatı kesif bedeli (2.40 0.000) lıradır. 

2 - Eksiltme 20·6·1940 tarihine r tlıy n Pcr embe günü saat 
Nafia Vekaleti su işleri reisligı u eksiltme komisyonu odasında 
zad usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlıJc 
genel şartnamesi, fenni şartname 'e proJelerı 50 lira mukabilinde ti 
lerl reisliğinden alablllrlcr. 

4 - Elulltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvaJtlc" 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla en ı gUnden en az sekiz l(ln 
ellerinde bulunan vesikalarla blrlıkle bir dilekçe ile Nafia VekAletın' 
racaat ederek bu işe mahsus olm k ilzcre ve ıka almaları ve bu 'V 

ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 

edemezler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı -~ 

saat evveline kadar su l&leri reisli ıne makbuz mukabilinde vermeı-' 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul cdıl mcz. 
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BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 
IS Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 .. 
800 " 
soo .. 
ittihadına 

aldı. 

tütün 

rlann teşckkiilü olan 
l"m"tet şirketi Fransaya 

kuru tan 3,5 milyon ki. 
mu am bir miktar satış 
r. Bız, hakiki müstahsil. 
i topraklarımızda efradı 

e calı arak tütünii ancak 
•ta mal ediyoruz. Hatta e

h· r zürraın 80 kurusa sat. 
··nde yevmiye olarak eli. 
ek para 40 kurustur. Bu 
satış yiizünden ciddi su

tııd" e içindeyiz.,, 
Undan gelen diğer bir 

da, şikayet mevzuu aşa. 
•1'1 aynidir. 
ladığımıza göre, tütnn li

Iİrketinin Fransaya kilosu 
tan 3,5 milyon kilo til-

tınası hadisesinden sonra 
tütun tacirleri hemen şi. 
ba lamış, tütün müstah. 

zarar ettiklerini de ile
k, Ankaraya bir heyet 
· lerdi. Tacirler Fransa. 
n bu son satıştan sonra 

erini daha ileriye götüre
lin ihracatının limitet şir
bıbisar ettiğini de söyle. 

t Vekili N azmt Topçu
Ankarada -kabul etti v i 

ilk sözü, böyle bir inhi-
evcut olmadığı yolun.da 

tacirlerimiz, Ticaret 
"de temaslarından mem. 
le ayrıldıklannı inkar et. 
•Çünkü Vekil, serbest tü

~lerinin de harice satış 
ının mümkün olduğu. 

hu u ta icap eden kolay. 

11 __ Yapıldığını ve yapılaca 
....ae etmistir. 

iki gün gazetelerin hava. 
arında da yer alan bu 

'l'tcaret Vekilimizin yuka
latıninkar sözlerile kapan-

aradnn zaman geçtikten 
tutun müstahsilleri gaze. 
telgraf gönderiyor, ayni 
tazeliyor ve alakadar ma-
il dikkat- nazarlarının cel
eyorlar. 

"-va, tütün ihracatçılarlle 
davasıdır. Ticaret Veki. 
bu husustaki beyanatın
a ortada halli gayri ka· 

bir mesele görmüyor 
biz bu davaya hallediL 
ıile bakıyoruz. Nitekim 
llerin yukarıya bülasa. 
dığımız telgraflarında: 

lene tütün satışlarında 
""1ndik. Bunda tacirleri. 

l'ekabetlerinin de tesiri 
demeleri, derdin hal yo. 
~ş bulunduğunu teyit 
~ifadedir. 

&ece, .Ankara radyosun-
4-= -Uir insanı bir k3pek 

takdirde ne yapmalı?,, 
eevap veren bir diyev 

prtlan içinde bir 
ilten vazifeleri kesti

Lı~çilen bu mevzu hak. 
:"""Ç te iyi bir not verme-

' aanınz. 
l'1n sükiinet bulacakla. 

sırasının -şu anda 
dan havlamasını bile 

IÖrünen- zavallı kö
~eceği gün, bu mevzuu 
~p görmek mümkün. 
_..t f1l anda, insanlara 
• köpekler delil, insan
•11nun içindir ki, diier 

tekrarlamaktan asandı 
a radyosuna tavsiye 

11.ıb ders vermek isti. 
faydalı pyler anlat
dertli ve sıska sokak 
n korunmasını bam-

laepinıb ıereii kadar bi-

~Alf 

Çeyrekte Uç 
Olan 

Totaliter COZUM[ CADPANLA 
r.~~lfı..._ 

I• ngiliz Parlamento
sunun 45 dakika 

süren müzakeresinden 
sonra İngiliz tarihi haki
katen orijinal denilebile
cek yeni bir istikamete 
girmiştir. 

İngiltere ferdin hakkı ve fer
din salahiyetleri esasına istinat 
eden bir rejimin tekamüliı yo. 
]unda ilerlemekte idi. Bin yılı 
bulan bu tekamül hamlesi 45 
dakikalık bir celseden sonra 
şeklini ve hüviyetini değiştirmiş 
bulunmaktadır. 

İngiltereyi Normanların isti. 
Jasmdan, yüz sene harplerinden 
hri bugünkü kadar ehemmi
yetli bir surette alakalandıran 
ve cemiyeti ta köklerinden sar. 
mu bir milli müdafa:ı davası or· 
taya atılmamıştı. 

İngiltere yüz sene harplerini 
tasfıye ettikten sonra deıebey. 

DEMOKRASi 
Yazan: Sevim SERTEL 

Herkesi Şaıırtan ikizler! • HCitıra m 
Bomba mı? • Bir Artistin Macerası 

• 

1 

YAZAN: 

=--· .. _s._A_D_R_I_E_R_T_'E_M __ I 
miştir. Milli müdafaayı birinci 
plana almak mecburiyetinde 
kalan cemiyetlerin hayat telak
kisinde birinci safı, cemiyetin 
varlığı ve devletin otoritesi bir 
realite olarak işgal etmiştir. 

Ferdin cemiyete feda edilme. 
si, devletin üsttin bir kudret 
telakki olunması basit hfıdiseler 
değildir. Çünkü mılli müdafaa 
zaruretleri fertleri değil, ancak 
kütlelerin hürriyetinı bir dava 
diye ileri sürebilirdi. Ferdin 
menfaatleri böyle bir cemiyet
te daiına geri planlara atılmış. 
tır. 

mukadderatlannı tayin ettiği 
gruplar vardı. 

İngiltere, Amerika ve kısmen 
Fransa, ferdi cemiyete tercih e
den cemiyet nümuneleri !di. 
Bir yandan da milll birliğini a
rayan, bunu yapma\ için devlet 
c.toritesine muhtaç olduğunu bi. 
len devletler vardı. 

Büyük harpten 'IOnra Avrupa 
bünyesine sosyalist nizam da bir 
yeni unsur olarak karı§tı. 

Ferdi, cemiyete tercih eden 
grupların başında bulunanlar 
sosyalist nizam karşışmda oto
riteyi tercih eden bazı devlet
leri bir siper halinde kullan. 
mak istediler. 

kü harp meydana çıktı. Harbi 
ortaya çıkan bir taktm realite. 
leı i de sürükledi. Bazan tabiatın öyle cilveleri 

olur ki, insan oğlunu aciz 
bırakır. İşte bugünlerde Fransa. 

lngiltere ve Fnnsaya yapı. da bulunan İngiliz tayyare kuv-
lan taarruzların mahıyeti vetlerinin kumandanı ve erkam 

şedittir. O kadar ki, bu darbe ö. gayet acaip bir vaziyete düşmuş. 
nünde ferdi cemiyoı?te tercih e- !erdir. Mesele şudur: 
den cemiyetler, tefekkür tarzla.. James ve Rejinald, harp çıkm
rını, rejim şekillerini bile de. ca tayyare taburuna göniıllu ya. 
ğiştirrnek mecburiyeti!1de kal- zılan 21 yaşında iki ikiz kardeş. 
dılar. İngiltere "Milli Korunma tir. Bıribirlerine o kadar çok ben
Kanununu" harp edecek bir a- ' ziyen bu ikizleri anneleri blribı. 
damın bedenine zırh geçirmesi rinden ayırtedebilir. Simdı bu 
gibi kabul etti, plan fikrin 1• ık. kardeşlerden bır tanesi ortada 
tısadi hadiselere, servete, miil. yoktur. Son yapılan taarruz esna. 
kiyete hükumetin müdalıalesjni sında iki kardeş ayni tayyareyle 
tabil gördü. 1 gitmişlerdir. Geriye avdette tay-

- Bakın size cepheden ne 
t;rdim, demiş. 

İşte tam bu sırada bomba 
l.muş ve Corç, muhtelif yP.r 
den yaralanarak hasta 
kaldırılmıştır. Burada cep 
yaralanan arkadaşlarına 
.en Corç dert yanarmış: 

- Haydi, dermiş, siz d
bombasile cephede yaralan 
Ya ben! Kendi bombamla k 
evimde. Bomba bombadtr. 
kın şaşırıp ta bombadan ha 
yapmıya kalkmayın! 

• Bir Artistin Macerası 

Bir müntehadan bir münteha- yareden yalnız bir kişi çıkmış, Hanri, Fransanın gayet 
ya geçiş, bir tarihin deği~mesi diğeri kaybolmuştur. Şimdi bu tanınmış artist'e · 
seyrinin ifadesinden başka bir gelen James mi, yoksa Rejinald biridir. Hanrinin senelerde 
şey değildir. ınidir? Kimse bilmiyor. İşın fena hasretini çektigi Belçikalı bir 

Harp sonrası, dünyasına ge. 
!inciye kadar cihan hari. 

tası üzerinde tarihi şartların Hikayeler maltlmdur. Bugün-
lıklere fiili surcttt nihayet ver. 
m~~~~mil3mü~fuarun~k~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Harbin bünyesi, İngiltereyi tarafı, geri gelen kardeş muca. gııisi vardır. Almanların Bel 
bö~lece üç çeyrek saatte hürri- dele esnasında hafızasını kay~~t: 

1 

ya girdikleri gün Hanri e 
yetın vatanı olduğu halde tota. mi~ olduğundan o da kendısırıı koltuğunun altına alıp Belç 
li~er devlet haline koydu. tanımıyor. Hatta, ismini, ne yap- sevgilisinin yardımına koşuy 

tığını, nereye gittiğini hiç, hi\· bir genç buluşuyorlar ve hemen 
şey hatırlamıyor. Tayyare ka:-ar. taryona koşuyorlar. Burada 
gilh erkanı gayet tuhaf bir vazi- saya muhacir taşıyan tren 
yettedirler. Kayıp liste,,ine han- birine binmek uzeredirler. 

kalesi halini almıştı. İngiltere- Mu··ıtefı·kıer' Derhal de asilzade Avrupaıım kara kıs-
mında olduğu gibi askeri şef ha. 
ünde kalmamış, bilakis o sınıf
hln kaymış zmtatçi, ve tacir ol-

muştur. İngiliz tekamül tarihi. Harekete Geçmeıı·dı·r· ııin esaslı bir noktası olan bu 
sınıf değiştirme faaliyeti, In
gÜterede fikri te:camülü da ser. 
best ticaret, serbest rekabet ve 
§ahsın hürriyett esasına istinat 
ettirecek bir şe!dlde inkişaf et. 
tirmiştir. "Ferdin hukuku, dev. 
Jetin hukukunu tahdit etmeli
dir,, , ''Fert devlet için deiil, 
devlet fert içindir,, , "Devletin 
vazifesi asgariye inmelidir,, , 
"İktısadi faaliyet kendi nizamı. 
nı tayin eder. Ona müdahale et. 
memelidir,, gibi şiarlarla ifade 
edilebilen lib~::-a\ hayat telakki
si, bunun politikada ve ikt1sat
taki tecellileri aı;ırlar i~ınde te. 
kamül ederek dünkü İngiltere
yi yarattı. 

Dünkü !ngntere serbest ti
caret, serne.::t rekabet ve 

şahsın cemiyete tercihi esasına 
dayanırdı. İng!lterenin bu te. 
fekküre ve bu tefekkürün ifa. 
cesi olan hukuk ve iktısat ve 
terbiye kaidelerine sahip olması 
tabü idi. Çünkü İngilterede te
kamül, cemiyetin hariçten gelen 
bir darbeye karşı mukave. 
meti şeklinde degıl, bilakis mü
dafaası tabii bir surette temin 
edilmiş olan İng1lterede, fert. 
lerin inkişafı şeklinde? meydara 
çıkıyordu. Böyle müstesna bir 
şarta sahip olan İngiltere tek. 
nik ilerleyişte de kara Avrupa
sından daha ileri saflarda bu1iı
nuyordu. Mesela İrıgilterede bu
harlı makine fabrikaya tatbik o
lunduğu zaman, diğer kıtalar 
bu tekamülü ancak elli sene ge. 
rıden takip mecburiyetinde idi. 
Bu sebepten rekabetten de korK 
muyordu. 

Böyle bir hava içinde inkişaf 
eden nesillerin ''tabiat ne ya
parsa iyi yapar,, diye bir telak. 
kiye sahip olmasını da tabii 
ıörmeliclir. 

Kara Avrupasında veya dün 
yanın diğer mmtakal:ı. 

nnda vaziyet bu tarihi şarta uy· 
gun değildi. Hudulları akın yoL 
lan üzerinde bulunan memle. 
ketleri tasavvur ~diniz. Orada 
içtimai tekamül bambaşka bir 
hat istikametinde inkişaf et-

A lmanyarun Ansch
luss'u yayması ve 

Avusturyanın işini bitir
mesi iki netice verdi: 

Almanlann Brenner'e var
ması, İtalyanın eşitine ve Ru. 
men politikasının üzerine mo
dern bir Attilinın golgesini dü. 
şürdü. 
Diğer taraftan, Almanya Çe

koslovakyayı yanından çevir. 
miş, ve bu suretle süngüsünü 
Polonyaya döndürmüş oldu. Bu 
manevra, tabü olarak Polonya. 
nın felaketini hazırladı. Ve Al
manya, orada elde edeceği karı 
Sovyetlerle paylaşmak suretile, 
iki cephede dövüşm·yc mecbur 
kalmak tehlikesini bertaraf et
miş oldu. 

Sovyet - Alman anlaşması, 
Sovyetlerin nazannı Baltık 
memleketlerile Finlanda üzeri. 
ne çevirdi. 

Danimarka, Alm:ınların Nor
veçe girmelerinde bir üs hizme. 
ti gördü. Böylece, ilk defa 
olarak, bir denizden geçmek ıa. 
zım geliyordu. Fakat orada Hit
ler, deniz stratejisin.n temel ka. 
idelerinden birine karşı dav. 
ranmak cesaretini bulabilecek 
miydi? 

Her zaman mal~mdu.r ki, 
burada yapılacak bir te

şebbüste muvaffak olabilm~k, 
denizlerde hakimiyeti elde bu. 
lundurmıya mütevakkıftı. Fa. 
kat Hitler, tayyaralerinin hi
mayesine aığınarak, tarihi tec
rübeler üzerine müesses bulu. 
nan bu kaideye de muhalif dav
randı ve muvaffak oldu. Bu su. 
retle Şimal denizinin şark sahıl. 
lerini ele geçirdi, hem İngiliz 
ablokasını kırmış, hem de İn
giltereyi kendis~e sened.e .100 
milyon lira temm eden bır tıca. 
retten menetmiş bulundu. Üste. 
lik te müttefik gemilerine de, 
İngifu: deniz üslerine de daha 
kolaylıkla taarruz etmesi im
k8nlanm hazırhyan üslere yer. 

YAZAN: 

Hoare Belisha 
( 1 ngllterenln Eakl H•rblye Nuırı} 

leşmiş oldu. Nazi şefi, bu mu. 
vaffakıyetten aldığı cesaretle 
Holanda zaferine geçti ve onun 
sayesinde, Narvik'ten ta Rotter
dam'a kadar dayanan 1600 mil 
uzunluğunda bir sahil hududu 
elde etti. 

Tabiidir ki, bu znterleri öde
mek lazım geliyo:du. Faköt 
harpte risque'ler, elde edilen 
neticelere kıyasen ölçülür. Bir 
şey gözden çıkarmayı göze ala. 
mıyan, hiçbir şey kazanamaz. 

C imdi bir de devam etmekte 
~ olan kara harbini gözden 

geç.relim: 
Almanlar, Majinoyu çevir

mek, ve İngiltereye daha yakın 
sahiller elde etmek, ayni zaman 
da da hudutlarını genişletmek 
gayesini gütmekte görünüyor
lar: Bu gayelere de ulaşmak ü. 
zeredirler. Hal'buki, müttefikler, 
bu cepheye yapılması şart o!an 
mukabil taarruzu başarabilecek 
kadar kuvvet yeti~tirınek on
kanlanna sahiptirler. 

Almanya istila harC'ketine rağ 
men, İngiliz ordusunu İngilte. 
rede daimi ikamete mecbur et
mek ve İngiliz takviye kıtaatı- · 
nın Fransaya geçmelerine mani 
olmak ümidini de beslemekte
dir. Bütün bu işaretlerin dellleti 
le Alınan stratejisini mütalaa 
edersek, görülür ki, nihat harp, 
kara kuvvetlerile deniz kuvvet
leri arasında geçecektir. Fakat 
müttefikler kendilerıni vaha
met içinde saymamalıdırlar. 
Fransa, kıyas kabul etmez ordu. 
suna pek haklı olarak güvene
bilir. 

1806 da Napoleon, Fransaya, 
Almanyaya, İtalyaya, Avustur
ya ve Polonyanın en büyiik 
kısmına hlldm vaziyetteydL 

Fakat neticede, zafer, İngiliz 
deniz kuvvetlerinde kaldı. 

Bugün, araya müttefikler 
lehine hayli farklar da 

girmiş bulunuyor: 
O zaman Napoleon, iptidai 

madde, ve benzin, petrol buh
ranile de mücadele etmiye mah
kum değildi. Üstelik İngiltere, 
onun karşısında hiçbir zaman, 
yüz bin askerden fazla bir kuv. 
vet çıkaramamıştı. Halbuki, In
giltere şu anda, büyük bir or
duya sahiptir. Bu ordusunu, her 
gün, muntazaman takviye et
mektedir. 

Yalnız, bugün, müttefiklerin 
nazarı itibara almak mecburiye. 
tinde bulunduklan yeni bir nok
ta vardır: 

Hava kuvvetleri, deniz kuv
vetlerine hangi şerait içinde, ve 
ne derece yardımcı olmaktadır? 

Biliyoruz ki, modern ordular, 
bir hava kuvvetine istinat ede. 
meden muharebeye girn'leınek 

mecburiyetindedirler. Çünkü 
topçu himayesinden mahrıım 

kuvvetlerin muharebe kabul et
meleri ıfeyse, hava yardımından 
mahrum kuvvetlerin muharebe 
kabul etmeleri de odur. 

Bildiğimiz şeylerden birisi d 
hava kuvvetinin bir donanma 
için lüzumu inkar edilemiyecek 
bir kuvvet oldu~dur. Halbu. 
ki, Norveç tecrübesinde, İngil. 
tere yalnız donanmasını hare
kete geçirmekle davayı hallede. 
bileceği kanaatini beslemişti. 

Bugün ise, harbin başlayıpn. 
dan dokuz ay sonra, müttefik
lere düşen iş, bütün kuvvetleri. 
ni harekete geçirmektir. Onla
nn yapmalan lizım gelen ilk 
vazife, hava kuvvetlerini müm
kün mertebe süratle tekamül 
ettirip arttırmaktır. Bilhassa 
İngiltere, asker toplnma işini 
hızlandırmalı, ve onların talim 
görmelerini temin etmelidir. 

Ancak, bütün kuvvetlerile işe 
giriştikleri takdirde bu harbi 
kazanabilirler. 

gi ismi yazsınlar? Meseleyi halle. bu sırada bir tayyare hucum 
decek olan yegane şahıs, ikizlerin uğruyorlar. İstasyonda bir 
annesi, lngilterenin ucra bir ko- oluyor; halk kaçışıyor, bu t 
şesindedir, ıırasında artist, sevgilisini ka 

• diyor. Tekrar ortalık t~ · 
Hatıra mı, Bomba mı? tıen harekete geçiyor. Faka~ 

Türkçede bir söz vardır: Her 
hangi bir hadiseden nıucize 

kabilinden kurtulan için: "Henüz 
eceli gelmemiş!" derler. öıum·in 
kadere bağlı olduğuna inananla
ım bu iddialarını hatırlatan bir 
vaka da geçenlerde İngılterede 
olmuştur. 

İngilterenin ufak bir köyür •• 
den olan Corç Androyu kıtasile 
beraber Norv~e yolla-Yuşlar. 
Corç'un kıtası burada teknıil e. 
Kir düştüğü halde, o nasılsa ka
ç.ıp kurtulmuş ve bir Norveç ta. 
buruna iltihak etmiş. Bu sefer de 
büyük bir tayyare hücumuna uğ_ 
rarnı§lar; içlerinden ancü üç, 
dört kişi sağ kalmış. Velhasıl Nor 
Vl'Çte ateş, kan, kıyamet içinde 
tam on beş gün çarpışan Corç, 
nihayet sapasağlam İngıltcreye, 
evine dönmüş. Gelirken yanında 
hatıra olsun diye cephede buldu
ğu bir de el bombası getirmiş. 

Tabii Corç'un bu kadar fela. 
ketlerden sora döndüğünü duyan 
bütün köy halkı hemen onun e. 
vine koşuşmuşlar. Bir hayli hoş
be~ten, konuşmadan sonra Corç, 
cebindeki bombayı çıkarıp: 

çikalı kız ortada yok. 
Belki trendedir timidile 

te trene biniyor. Bir dem 
köprüsünün berhava edilmi 
m&sı dolayısile tren yan y 
duruyor. Artık vesaiti nakli 
ümidini kesen halle yollara d 
hıyor. Nihayet bizim Hami 
kin fakat memnun Fransız h 
duna varıyor. Burada muha 
onu casus diye yakalayıp 
kola götürüyorlar. 24 saat u 
tJktan sonra nihayet Fransız 
murlarını tatmin edip tekrar 
la koyuluyor. 

İkinci vardıgı şehirde aynl 
he ile karşılaşıyor: 

- Casus olabilir; tevkif 
niz! 

Ertesi gün, bura memur 
dıt yola getiriyor ve yola 
Tam on beş gun sonra hat"ap 
halde nihayet Parise varan 
rinin bugun elindeki vesika 
da tam on beş karakolun m 
za ve mühürleri vardır. 
Meşhur artistin başından 

çen bu vakayı Paris gazete 
yazmıştır. Fakat, zavallı 
halen Belçikalı sevgilisindea 
ber alamamıştır. 

AŞISININ MÜDDETi 
yin etmek te kabil değildir. 
ha doğrusu adamına göre: 
misinde daha az, kimisiıule 
ha çok ... 

Onun için bazılan bir 
her defa salgın çıktığı v 
şının tazelenmesi iyi o 
fikrini ileri sürerler ... Ancak 
hastahğın her yıl salgın 
de b11lunduğu yerlerde her 
tifo aşısı yaptırmak ta adeta 
hastalık gibi bir teY olur •.• 
ten bir aşıyı her yıl taı'911ıa 
biraz da fazla ihtiyat sa 

Resimli Röportaj Motörize Kuvvetler 

Tifo aşuınm bu hastalıktan 
korunmak için en iyi vasıta ol. 
duğunu ispata artık lüzum yok. 
tur. Aıa usulünün icadından ön
ce, tif~ hastalığına en dehıetli 
nisbetlerde tutulan kalabalık 
kütleler arasında aşı usulünün 
tatbikinden sonra hastalık nls
beti sıhra indiğini istatistikler 
gösterir ... Buna, istatistik oku. 
mayı adet etmiyen tstanbullu
lar da iman etmi' olsalar ge. 
rektir. Burada tifo aıısı çokça 
yapddıiındanberi sağdan, sol. 
dan işitilen tifo vakaları gittik
çe azalmıştır. Her yıl tifo aşısı 
sayesinde yüzlerce lstanbullu. 
nun hayatı muhafaza edilmek. 
tedir. 

Fakat bu aıının tesiri acaba 
ne kadar sürer? insan bir defa 
tifoya tutul~p kurtulursa, on 
dan sonra bütün ömründe has. 
tahğa tekrar tutulmak ihtimali 
pek az olur. Tifo hastalıiı ar
kasından türlü türlü marifetler 
bırakmış olsa da, onun hiç ol 
mazsa bir iyiliği unutulamaz: 

lir. Aşının verdiği sigorta 
detlnin ne 'akit biteceğini 
yin etmek kabil değilse 4e 
sati olarak dört yıldan fa 
Bu da yuvarlak hesap o 
çin beş yıl olarak kabul 

BAŞTA TANKLAR 

T anklann müteaddit tiplerine ıöre sllAhlan 
muhtellftlr: Vasat! olarak silraW ateş eder. 

Bir top ile b1r alır ve iki hafif mitral76z. 
Tanklardan sonra zırhh otomobiller, alır ve 

hafif top çeken traktörler, tam techizatlı asker 
taşıyan kamyonlar, tekerlek üzerinde hakiki ka

rargfıhlar, benzin, su, levazım, radyo, tAmirha· 

ne.- 1Wı tapyan ka1n7onlar ıellr.. 

zmuu OTOMOBİLLER 

Z
ırhlı otomobillerin tanklar libi zincirler 

üzerinde y(lrüyeni olduiu libl saatte 80 • 

70 kilometre sQrat yapan lAatlk tekerlekli olan
lan da vardır. Bir benzin alııta 200 • 250 kilo
metre mesafe lidebillrler. SilAhlan muhtelif 
memleketlere ve tiplere göre değişir. Umumiyet
le 3 tonluk küçükler yalnız bir mitralyöz, sekiz 
tonluk büyükler ile bıqilk mitralyöz ile haW 
l>lr top tqırlar. 

MİTRALYÖZLER VE Dit.ERLERİ 
ll/ı. aldnell beylir Wrıl verilen ve tank libl 

lYI zincirler Qzerinde 7Ü1'ÜJ'en bu ufak kam

~. trakt6r libi mitralyöz "8 top çekmete 
JIU'Bt'ıtı gibi karanhktan, tozdan. dumandan ı.tl
fade ederek harp sahasında c6ze çarpmaden bir 

yerden bir yere silratle hareket eden ve toplann 
mevzilerine çabuk koşmasına yardım eden en 

modern sDAhlardandır. 

Onun bir defa daha tekrar gel. 
mesine karşı bir sigorta demek. 
tir. 

Tifo aşısı da. gene tifo mik 
roplanndan öldürülmüş olanla. 
rının yaptıktan hafif bir tifo 
hastalığı demek olduğuna cöre. 
acaba o da insanın bütiln öm
ründe tekrar bu hastalığa tutul 
mamak için bir sigorta olur 
mu? 

Maalesef, tifo hastalıtının 
kendisi ve aıısının yaptıiı hafif 
hastalık bu hususta ayni şeyler 
değildir. Aşının verdiği si~orta 
müddeti, hastalığın verdiği ka. 
dar uzun sürmez. Fakat buna 
karplık ne kadar ıilrecellnl ta. 

Daha meraklı olanlar 
şısını beş yıldan önce de 
yebillrler. Sık sık tazele 
den bir zarar geldili de ti 
kadar işitilmemiştir ..• 

Şimdiki tifo aşıları hem 
tifo hastalığ1na, hem de 
tifo A \'e Paratifo B hast 
nna karşı aş1ladıklan için, 
aıı a, ni zamanda üç haı 
tan birden korur. Bir de bu 
yeni tatbik edildiği zamanı 
kemiklerin bir menfi devri 
lunduğu ve bu devirde 1 
korunmak istediji hasta 
maruz kalırsa, ona tutulmak 
timalinin çoialdılı kabul 
di. Şimdiki aşılarda bu ih 
de yoktur... f~inde mikrop 
lunduğundan ve tifo ha!lfal 
dan k«'ruyacağJndan ınsu 

min olmasa, karakulak a117a 
bl, diyecek. .. 
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VERGiLERDE DEGIŞIKLIK 
Yeni kanun, bazı maddeleri ve ban işleri yeniden vergi mevzuuna 

thal etmiştir. Ve çok kısa bir müddet içinde stok mallar hakkında 
yanname vermeyi emretmektedir. 

• Bılhaasa mükellefiyete yeni firen tüc:ca:nn bu beyannamelerin tan
inde ve hesapların tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemeı;i için 

nıicssese.mize müracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 

Müdürü Eski Maliye Hesap Mütehassısı 

İSMAİL HİLMİ ASŞAR 
Yeni 'Postahane karşısı Kınacıyan Han yanında Güzel Han No. 6 

~.•••••••••• Te lefon: 23406 •••••••••• 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
)rtaokullarına Talebe Ahnıyor 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun 1. il, Iİİ. sı

flanna Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
ada Musiki Gedikli Erbas hazırlama. orta.okulunun yalnız J. sınıfla

na önümüzdeki Eylulde ba.şlıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
ınacaktır. 

~ 2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
'f{ .. " hal ve ~hret sahibi olmaması, sıhht muayenede ıuığlam çıkması ve 
ıpılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 
1 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak lalebenin yaş haddi: 

Gedikli Orta 

.. 
" .. 

Sınıf Yaı 

1 
lI 

III 

H : 17 
15 : 18 
16 : 19 Olmak 

Bu yaşlara alt boy ve ağırlık ha d1eri askerlik şubelerindeki ııskcrt 
:eler Ve orta okullar ta.limabnın 71. maddesi özlerine uygun olma:;ı U
ırıdır. 

4 - Her uç okulun 1. Sınıfına istekli olanların beş sınıflı ilk oku
bitirıniş olmaları şarttır. Orta II ve ili. sınıflara girecek olanlar bu 

ıııflara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası veya şahadetname göstere
!lderdir. 

5 - Hangi ~ınıfa istekli oluna olsun, iki yıldıın faz.la tahsili terket
lş olanlar ve evvelce gedikliden ve ya askeri okullardan çıkarılanlar a
ıamazlar. 

6 - Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama arta okulunun her üç sınıfı 
Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazır lama orta okulunun I. Sınıflarına 

aylü istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunun 1. Sınıfl
mus!kiye hevesli şehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler 10 Hazirandan itibaren bulun-
ıltları yerin IL'!kerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydu kabul 
rtlarile müracaat yollarım öğrenmeleri ilan olwıur. (1732) (4351) 

, ............................................ , 
1 Hazir~a~~ak !~~de ~y~~i 1 

~-~:-=ı--ırıma ________________ , 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

İdaremize (260) ve (210) lira aylık ücretle birer yüksek mimar ve
yüksek mühendis ve (170) lira ücretle üç mühendis veya Fen me

ı.ıru alın caktır. 

T 1 .,le in stida ve evrak;ı müsb ltelerile birlikte 5/6/940 tarihin~ 

r Ankı raeı P. T. T. Umumi Müdürlük Muamelat Mudi.ırluğıine 

:\iracııatları. (2476 > ( 4320) 

• 

................. ~ 
TAKSiTLE 

BiSiKLETLER • VANTİLA· 
TÖRLER - ÜTÜLER • ZEN· 
GİN AVİZELER • KADIN 
ÇANTALAR! • HEDİYELER -
CEB, KOL, DUVAR SAATLE
Rİ - HAVAGAZI OCAK VE 

FIRINLARI VE SAİRE .•• 

OSMAN SAKAR 

Satıhk Yah 
Arnavutköyünde Kuruçeşme 

caddesinde vapur iskelesi civa
rında iki tarafı deni?: ve bir ta
rafı Tramvay caddesi, Bahçesi, 
Terkosu, Elektrik, Hava.li(azı ve 
Kalöriferi olan ı numaralı yalı 

kapalı zarf usuliyle arttırmaya 

konulmuştur. İsteklilerin 10.6. 
940 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 16 ya kadar Tiirkiye 
İş Bankası İstanbul Şubesi Hu
kuk müşavirllği servisine teklif 
zarflarını vermeleri ve bu işe 
mütedair malumat istiyenlerin 
mı>7k(ır servise müracaat etme-

leri ilan olunur.•••• 

eENNİ SÜNNETÇİ 1 

SMİN FİDAN 
iaşı büyü ıtlere vt 
lşradan gelenlere 
i\:olaylık çoktur. 

KABiNE : Beşiktaş 
Erip apartımanı Tel: 
~4395, Ev Tel: 40621 

~ Bayanlara Mahsus ._ 
Son Moda Şapkalar. Her 

Türlü Renkler ve Çe~itleri 

A R İ Ş 
Şapka mağazasında bulabi

leceksiniz. Beyoğlu İngiliz S:ı
rayı karşısında ve Otel Tu

ring yanında No. 61al 

,. ' 
Dr. Hayri Ömer 

ZUhrevf ve cilt haıtalıkları mU· 
tehassııı. Öğleden sonra Beyoğlu 
Ağacami karşısında :No. 133 

Telefon: 43585 ..................... 

1A~ 

a 
lP 

• 

Bayanlarımızın gizli t uvaletlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak adet bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI arayınız. 
'----~ .............................. ~ 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

kalori metrik 
bir makina va s ıtas il e 

i st i hzar edi lm ekted ir 

P udraya tam tenimize en 
uygun rengi veren K olorimet
rik yeni bir makine icat edil
miştir. 

Bu makine sayesinde şimdi
ye kadar görülmemiş emsalsiz 
bir güzellikte yeni pudra renk
leri icat etmektedir. Bu yeni 
pudra "su geçmez,, cinsinden-

TENİN G"ÖZELLİGİNİ 
İKİ MİSLİ ARTTIRIR 

dir ve yağmurlu ve rüzgarlı 
bir havada bile sabit durur. 
Burnunun parlamasına mani 
olur. En sıcak bir salonda dans 
ed.erken bile teninizin tazeliği. 
ni ve sevimliliğini muhafaza 

1 
eder. Hemen bugünden bu ye. 
ni Tokalon pudrasını tecrübe 
ediniz ve her gün biraz daha 
genç görününüz. 

~----------~--~--------------~------
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - 750 Kgr. pirinç ve 2500 Kgr. ayarlı kızıl döküm pazarlığa konmuş

tur. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 100 liradır. 
3 - Pazarlık 11-6-940 Salı günü, saat 15 de Metro Han binasında Art

tırma - Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden parası1 
tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminatları ile ilan edi-
len gün ve saatte komisyonda hnır bulunmaları. (4358) 

1 

1 

1 

2 - -:d 7 - 5 - 940 

P· LA 
OTEL ve BANYOLARI 

BURSA 
Güzel manzara 

Yüksek konfor 
Mükemmel servis 

Gayet nefis yemek 
Rahat ve zevkli yolculu1' 

Yemekli tek yatak banyolu 5, banyosuz 3 lira 
Yemekli çift ,, ,, 8, ,, 6 ,, 

Ayrıca lüks odalar vardır. 

Otel Her Mevsimde Açıktır. 
1 Hazirandan sonra lokanta ve bahçede 

hergün müzik. 

~ .. w.-.. ............................ ~ , ! ________________________ _ 

Devlet 
İdaresi 
Denizyolları işletme 

• A 

ilanları 

27 :1\fayıstan 3 Hazirana kadar muhtelif hatlaJ11 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Kırablga hattına 

1 mroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 (Cumhuriyet), Per~embe 12 de (AnlC3' 
ra) ve Pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımınd3~ 
Salı 18 de CU1gen), Cumartesi 18 de (Antal111 
Sirked rıhtımından. 
Salı, Perşrınbe ve Pazar 9.30 da (Uğur). 'fof 
hane rıhtımından. 

Pazarte~i 13, Salı 9.50, Çarşamba, Perşertt~ 
Cumd l() da ve Pazar 8.30 da (Sus). Ayr'l, 
Cumarte~i l4 de ve Pazar 19 da (Trak) G' 
lata rıhtımından. ı 
PazDrtesl, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trşll 

Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 ıl. 
(Antalya) ve Cumartesi 20 de (Ülgen). Toplı~ 
ne rıhtımından. 
Salı ve C'uma 19 da (Seyyar). Tophane rıııtı 
mından. 

Pazar fi da (Tayyar). Tophane rıhtımından. ~ 
Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sürat hattına - Pazar 11 ctr (İzmir) . Galata rıhtımından. 
1 

Salı 10 dn (Kncteş), Cuma 10 da (Erzurı.ı11',ı Mersin tıattına 

Sirked rıhtımından. ( 436 

NOT: Vapur seferleri hakkında her ttirlti mali'ımat ıışağıda telefon ııtl' 
maraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliöl 

Galata Şube " 

Sirkeci " 

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Miidürll.iğü binası altında. · 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binas11 altında. 

Sirkeci, Yolcu Salonu. .................................. .,,, 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ, Gaıeteci 

Neşriyat T. L . Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 


