
" ıer 
!rlıt 

Pazar+e ... Flı.:ı .... 

10 
HAZİRAN 
1 9 4 o 

'= y i 

TELGRAF: TAN, tSTANBUL 
TELEFON: Z4310, 24318, 24319 

ALTINCI YIL - No. 1716 

5 KUR U $ SiYASi HALK GAZETESi 

-----------------------------------------.. A Ş K ·I N T E M I Z I 
Yazan: AKA GONDOZ 
Sahı yeri : TA N • lıta•lt•I 

Fiyab 1 100 Kr. 

~--------------------------------------.... ~ 
Alman Kztalarz Rouen'e Sarkmağa TJğraşıyorlar 

A lmanlar iki ilyon Aske 
' 

Hare kil ahasına 
Fransız Ordusu, Argonne Mıntakasında D · 
Başlıyan Taarruzu Kat'i Olarak Durdurd 
---Fransız r Resmi Tebliqi-~ 

Parla, t (A.A,) - 9 Haziran akpm tebfili: Bu 
aabahki tebliide bildirildiii veçhile, düiman. evvel_ 
ki bucaınlanna devam etmekle beraber, taarruz cep. 
besini Aragonne'e kadar cenişletmiıtir. Düıman 
Breale üzerindeki tazyikini azaltarak zırhlı kıtaları_ 
m Force • ı.eı _ Eauır •c Arcuil bölceıinden Rouen 
Ye Giıon bölcelerine doıru sürmüştür. Birkaç keşif 
müfreı:cai Roacn ve Pont De Larche varo1lar1na var_ 
m111 ve Seine nehrini ceçmeie beyhude yere çah'.5. 
m11ur. Daha prkta Montdidier ve Noyon arasında 
düımamn tazyiki Dunkerque'den daha hafif olmuı
tar. Filhakıka alman esirlerin müteaddit ifadelerine 
cöre, ba bölgede düşman dün öiledcn sonra ciddi 
mavaffakıyet!lizliie ve çok büyük zayiata ueram1ş. 

tır. Bugun öileden evvel Oise ile Aisne arasında 

Noyon'dan Soiasons'a kadar da böyle olmuıtur. Bu. 
rada da düşman ordularmdan biri acı bir ıurette 
aarsılmııtır. Diiıman buradaki taarruzuna Soiaaons 
yakmmda Aıııne'in cenubunda yeni zırhlı krtalarm 
müıahereli altında yeni fırkalar sürdükten sonra. 

ancak öiltden sonra tekrar bqlamqtn'. 

Cbamp•cne'de diitmanm Cbateau Porcien n A. 
nıonne arasındaki bütün cephe üzerinde pfakla 
beraber airiıtiii büyük taarrua kati ıarette durdu -
d.ık. DüJman Aiıne nehrini ancak iki noktada ceçe. 
bilm!ı ve buralarda makabil tu.mı:ıa ceçilmiıtir. 

Düııman Voazierı'in ıimalinde hatlarımum ar. 
kasma paraıütçüler indirmiıtir. Bu paraıütçüJer ha. 
len muhaoarıt edilmiıtir. 

· Y.1talaran1& 70rpnluJdanna 'Ye adeden d6n ol. 
malarına rılmen, ıiddetle •e kahramanca döiüıme. 
ie devam edi7orlar. 

Avcı n bombardanan ta:rnrelerimi& harekette_ 
rine de'f'ım ederek, dütman a'f'Glarmm " dafii top. 
larınM ıiddetli mnkabelelerlne rajmen, za-hlı tetek_ 
küllerin ileri hareketlerine kartı koJ'IDatlardD". Öi. 
leden evvel )'&pılan istiklaflar birçok kollann alır 
z.ıyiıta marm kaldddarau n mühim miktarda maL 
ı?eme terkeltiJderini sBatenrıittir. 

Fransız Kıtaları Dün 
Düşmana Çok Ağır 
Zayiat Verdirdiler 
Paris, 9 (Hususi) - Fransızların bütün kahramanca J 

ıayretlerine rağmen, Almanların cepheye mütemadiyen 
)eni kuvvetler sevkeaerek tazyiklerini arttırmalan yü
ıünden Fransız kıtalan gerilemek ıztırannda kalıyor. Bu
gün harp cephesi hayli genişlemiş ve harekat 185 millik 
bir saha üzerinde cereyan etmiştir. Yann cephenin daha 
fazla genişlemesi ve İsviçre hududuna kadar dayanması 

Parise Hava 
Hücumları 

Yaptılar 

beklenjyor. 
Vaziyet bugün tam manasile 

bitik 1ai. Başkumandanlığın em
l'i yevmisi de vaziyetin bu mahi.. 
)etini tanıtmakta ve Fransız as
kerlerini daha fazla sebat ve mu. 
ltavemet göstermiye davet etmek 
tedir. Almanlar, Rouen'i tehdit 
~erek Sen nehrine varmak için 
~yorlar. İngiliz ve Fransız 
hava kuvvetleri de buna mani ol-
lbak için uğraşmaktadırlar. 

Almanlar bugün paraşütçüleri
ili Cle harbe sevkettilerse de bun
ların süratle kuşatıldıkları bildi
l'iliyor. 

,-ASKERİ 

VAZiYETiN 
HULASASI 

iki Taraf Tayyareleri 
Büyük Bir 

Faaliyet Gösterdiler 
Paris, 9 (A.A.) - Alman tay. 

yareleri bugün Paris mmtakaaı.. 
nm bütün münakale yollan üze. 
rlne büyük mikyasta hücumlar 
yapmıılardır. Pontoise bölgesin. 
de bombardımanlar bilhassa aid.. 
detli olınuftur. 

D ünkü hava barplen 

Paris, 9 (Hususi) - Fransız 
hava kuvvetleri, son yirmi dört 
saat zarfında harikulade bir faa. 
liyet göstererek düpnaru ağır za
yiata uğratmışlardır. Hava Ne
zaretinin neşrettiği teblijde de. 
niliyor ki: 

Cam~r~i 

Brtlcuı7 
Gournt1 )' 

OUEN ° 

'ingiltereye Taarruz 1 

Başlayınca ilalya 
Harbe Girecekmiş! 

lar ve cenubı doğru 
başlamışlardır. Hedef 
ridir. Alman tazyiki d~ 
Beauvais'da kendini 
mektedir. Bir kı.ım ku 
tehrin ıimallndeki Bre 
mışlardır. Montdldier 
deki taarruz Almanlara 
yiata mal olmuştur. Oilt 
prkında Alınıanlar Aiane 
aeçerek bir miktar Uer 

Daha prkta, Chateau 
den Araonne'a kadar 
hada ba1lı7an Alman 
tün cephede Fransızlar 
kail surette durdurulm 

GEMİLERE 
Avdet Emri 

Verildi Alman 

Rouen'de 

Nehrini Geç 
Paris, 9 (Hususi) -

tün (Üll muhtelif sah 
defle devam eden t 

Bütün vaziyet Almanların, ta. 
· - lrruzlannı müsbet bir neticeye .._ 

A lman taarruzu, Fransızların 

muannldane mukavemetile 
karşılanmaktadır. Fakat Alman
ların cepheye mütemadiyen yenJ 
kuvvetler göndermeleri ve Fran
sız müdafaasını tazyik etmeleri 
karşunnda Fraruıız.lar, cephenin 
Garp kısmında gerilemek mecbu
riyetınde kalmışlar, ve Almanlar 
da Rouen şehrine kadar ilerle
mişlerdir . • 

Kara kuvvetlerile sıkı bir irti... 
bat halinde çalıpn tayyareleri
miz bu gece hareketlerini şiddet
li muharebeler cereyan etmekte 
olan muharebe sahnesi üzerinde 
teksif etmiflerdir. Tayyareler Ült 
üste münakale yollarının düğüm 
noktalanna Ham ve Peronne böl. 
gesinde kafilelere ve kıtalara fid
detli hücumlar yapmıflardır. 
Bombardıman tayyarelerimizin 

Roma Radyo!LCna 

Göre, Duçe Kararını 

Yermek Üzeredir 
Roma, 9 (Hususi)- İta!-

\tardırmak için, her şeyi göze al.. 
dıkıarmı gösteriyor. Motörize 
lcttaıar hariç olmak üzere cephe
tle dövüşen Alınanların iki milyo
lla vardıkları hissolunuyor. 

Bu muazzam kuvvet, her şeyi 
latib.kar ederek açıktan açığa a
\eıle karşılaşarak Fran~z topçu. 
•unun isabetli atışlarından yılını. 
)arak ilerlemektedir. 

Alman hava kuvvetleri de bu
lün büyük bir faaliyet göstermiş 
lerdir. Pariste beş kere tehlike i
tlreti verilmiş ve Parisin cenup 
"aroşlan Almanlar tarafından 
bonıbardıman edilmiştir. 

llavua Göre Askeri Vaziyet 
llavas Ajansı askeri vaziyet 
~da şu malumatı veriyor: 

ller ne pahasına olursa olsun 
"-tice almak istiyen düşman bil
\Uıı kuvvetlerini muharebe hattı. 
"- ıürmUş ise de, dün hücuma 
~il koyan Fransız kıtaları, bu. 

de muharebeye ayni azimle 
~şiardır. 

(Sonu Sa: il: 

Fransızların hasma karşı, canla 
başla mukavemet gösterdikleri 
muhakkaktır. Fakat Almanlar, 
Flandres harbinde açtıkları yara
dan istifade ederek ve bütün kuv· 
veUerile yüklenerek kaU bir ne· 
tice almak için uğraşıyorlar. 

(Sonu; Sa. 4; Sil: 6) 

Fenerbahçe : 3 

Galatasaray: 2 

Vaziyet gerçi vahimdir. Fakat 
Fransızlar henüz vaziyeti kur
tarmak ümidindedirler. Bu ilmi
din tahakkuk ettiiini görmek en 
derin memnuniyeti uyandırıcak
hr. Ve bu ümidin tahakkuku, ya
pılan kahramanca müdafaanın en 
sarih hakkıdır. Faik silAhlar bu 
ümidın tahakkukuna mini olur- Galatasaray • Fenerbahçe ta. 
sa, vaziyetin mühim bir vahamet 1 kımlan, d ün Fener stadında ae-
arzetmesi beklenir. nenin en mühim ka111lapnumı 

Garptan başka dıler cepheler- y..,ml§larchr. 10 • 1Z bin kadar 
de Fransız mukavemeti Almanla- bir 1eylrei ldltleai önün de · yap1-
rı mllhlm sadmelere utratmakta 
ve Almanlar ilerliyememektedlr- lan tiu maçı F eaerbahçelller 3 • 1 
ler. Almanların bütün ümidi an- lrasalllmflardu. · 
rattedlr. Almanları yıpratmık aa- Beşiktaş • Vefa taknnlan ara. 
yesinde bu ümidi kırmak müm- sındald kal'Şllapa d a 3 • 1 Be. 
kündür ve bütün dünya, bu imki-

1

1 pktaşın lehine netlcelenmiıtir. 
nı takip ediyor. Bu maçlann tafailltını ve dtla. 

'Ollıt!--~-·------""'.J kti spor hareketlerini ikinci AY·. 
famıllda ı.aı.wum. 

ya Hariciye Nazın Kont Ci- Sinyor Mussolin:, Trablusgarp seyahatinde ;ken .. 

ano'nun gazetesi olan Tele-ı 
grafo'nun başmuharriri Sin- ı A • k y d 
yor Ansaldo bu sabah da merı a aJ' tmJ 
raôyo ile İtalyan askerleri-

~~:~: ::lı :::~.: .. :~ Genişlet~ek için 
)izlerin Fransayı tek başına ter- T db 1 Al 
kederek adalanna çekilmeleri. e ı· er o 
:!r il~~:~~:av~nf!~~::~~;o;r~~=: r 1 y r 
yı terketmediklerini anlatmak i... Londra, 9 (A.A.) - Reuter: men yarar bir haldedir. Komis-
çin hem askerlerinin, hem hava Lomirada bugün Qrenildiğine yon, her taraftap daha evvel 
kuvvetlerinin Fransada bulun. göre, Amerikadan İngiltere ve yapılan ve her türlü harp teçhi
dutunu söylemektedirler. Sinyor Fransaya yapılan her türlü mü. zat v~ malzemesini ihtiva eden 
Ansaldo. İngilizlerin beklenen hiınmat sevkiyatı 4erhal artmak slparişlertn teslimatına inzimam 
Alman taarruzu dolayıaiyle bu üzeredir. eden bu malzeme. komisyona is
hattı harekP.ti takip ettiklerini İngiliz • Fransız mübayaa ko. tikbalde muamelatını Amerika 
anlatıyor, İtalyanın vaziyetin. misyonu müttefiklere yarıyacak endüstrisinin genislemesi itibari. 
den bahsederek cenup kuvvetle. Amerika harp malzemesi fazlası. le de ayrıca ve daima genişleyen 
ri kumandanlığına Mareşal Dö- nın satın alınmasını müzakere bir esas üzerine iptina ettirmek 
boDODun tayin olunduğunu ve etmektedir. Bu malzeme eski imkanını verecektir. 

(Sonu: Sa: f. Sil: t> model olmakla beraber ise tam• (Sonu; Sa· 4. Sü: 9) 

SF.ymıyorlar. Fransıd 
hedefi düşmanı mil 
be yıpratmaktır. Nf 
he" günde Fransn·l81' '1 
imha etmiş ve Almab 
hin zayiat verdirmi"le 

Almanlar Rouen'e 
Parise yaklaşmış bulun 
da d:ier ~ephelerde 
oıade~elere uğramışlardır. 

• 
LoncJra. 9 <Husnsn -

H• 8 Haziranda inıtUs 
mu. ilt. Alman dona 
sındı hir tem..- vuku b 
bildiriyor. Almanlar, 
Uj'lerinde tayyare 
fnriliz mrhhsmı bah 
1t'ldiriyo•1"na da l.on• 
fili bu id•ia hakkında 
wylememektedlr1n. 
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Yeni Bir Tapulama ''Hiç Altın Reng nde 
1 Projesi Hazırlandı Toprak Olur mu?,, 
! Senetsiz Veya Mabeyn Senedile Tasarruf 

1 Edilen Arazi Ücretsiz Tapuya Bağlanıyor 
1 Adliye Vekaleti, yeni bir tapulama kanunu projesi 

Böyle Söyliyen Tacir, Çekiçle Kırılan 

Altınları Görünce Soluğu Poliste Almışl 

hazırlamıştır. Bugünlerde Meclise verilecek olan bu proje
de bilhassa arazi üzerinde ka- j 
dastro faaliyetine başlanması e- ı A'I il r· t 

Ayvalıklı yağ taciri Mehmet Uçan, Samsuna yağ gö
turürken vapurda Salih K_öse isminde bir gençle tanışmış. 

1 Tesadüfen de Samsunda ayni .1 h .k" 1 M •• d l .. 1 otele inmişler. Bu suretle ahbap
tı ar a uca e e l~_ları ilerlemiş. Bir gün Salih sası gözönünde tutulmuştur. manya e ıcare 

Şimdiye kadar Maliye Veka. Kose, Mehmet Uçana: 

iki rakibin karşıla§tığı maçta heyecanlı bir enstantcrne 

111 Kümenin En Mühim 

leti, emrinde bulunan tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü faa
liyetini yalnız şehirlere inhisar 
ettiriyordu. Esasen mevcudu az 
olan kadastro ekipleri bir şehir 
üzerinde uzun müddet çalışma. 
ğa mecbur kalıyordu. Hatta İs. 
tanbulda bazı mühim semtlerin 
haritalarının çıkanlınası sene. B"'f lerce sürmüştür. 

" Geçen sene içinde Ankara, İz.. 

rbahçe, G. Sa ayı 
3 - 2 Mağlôp Etti 

mir, İstanbul, Beyoğlu, Kadıkö. 
yü, Çorum, Kırklareli, Adana ve 
Kırşehirde kadastro faaliyetine 
devam edilmiş ve buraların bari.. 
taları çıkanlmıştrr. Ayrıca Ha. 
tayda da kadastro faaliyetine 
başlanmıştır. 

Bu sene Manisada işini bitiren 
kadastro heyeti Balıkesirde ça. 
lışmağa başlamış, Tokattaki he. 

illi kümenin en mühim yet de buradaki işini tamamlıya. 
lnası Fenerbahçe stadında Be •kta da Vefaya Bire Karcı rak Boluya geçrnJştir. 

rakip Fenerbahçe _ Ga- ŞI Ş . ~ Şimdiye kadar kadastro faali. 
y arasında yapıldı. Stadı • • yetleri .ikmal edilen yerler şun-
yen on, on iki bin kişi. Ue Gol Atarak Galip Geldi ıardrr: 

eyirci kütlesi önünde oy. 3' Denizli, Aydın, Malatya, Çan. 
u maçta Fenerbahçeliler kın, Bursa, Mudanya ve Konya. 
tun bir oyun oynayarak Ankara Spor Kupası Maçında Kavga Çıktı, !stanbulun Unkapanı köprüsün. 
t iplerini 3 - 2 yenmiye den başlıyarak sahili takiben 
"k oldular. Bu suretle bir Bu Yüzden Oyun Tatil Edild; Yenikapıya, oradan da Unkapa. 
t farkı üçe çıkararak şam nına bağlanan kısım dahilinde 

!lki vaziyetlerini garanti- •·--------------------·-----ı bütün gayrimenkuller tapuya 
Jiular. VAN C ET y EL ,. , b;ığlanmıştır. Adalardan da Kı-Beşiktaş karşılaşması da P U nalıadadan maada, hepsinin ta. 
şiktaşlılar lehine netice. Takım M.. G. B. M.. A. v. P. pu mua?Il€lelerl. ikmal edilıriiştir. 

İzmirde Gi.izelyalıdan Alsancağa 
28 ve Karşıyakadan Osmanzadeye 
28 kadar olan kısımların kadastro-
26 lan tamaTrilantnıştır. ~ezcanm idaresindeki bu 

taraftarlarının coşkun te~ 

arasında her iki takım 
u kadrolarla çıktılar: 

Muharu 
Gençler 
Fener 
Altay 
G. Saray 
Altın ordu 
Beşiktaş 

Vefa 

14 
14 
10 
14 
10 
14 
10 
10 

6 
7 
7 
4 
6 
4 

2 

2 

2 
4 
1 
1 
2 
2 

6 ., 
ı 

6 
3 
9 
3 
6 

35 
31 
33 
24 
24 
23 
28 
16 

30 
27 
12 
42 
11 
45 
20 
28 

26 
23 Adliye Vekaleti, yeni hazır. 

bahçe: Cihat .. Orhan, 
fJmer, Esat, Fikret. Kü. 
ret, Yaşar, Melih, Naci, 

23 ladığı kanun projesi ile arazi Ü-

22 zerindeki tapu muamelatına da 
16 j başlamış olacaktır. Bugün bütün 

•--------- ----- - ------------' memlekette arazi mülkiyeti ya 

ı .. . büsbütün senetSiz veyahut ta ma. Bu mühim maç ta bu suretle 3- len maçlara dun sabah Taksım . . . 
2 Fenerbahçe lehine neticelendi. stadında devam edilmiş ve Bey. beyn senet'.erıne ı~tınat eden ~a. 

ıtsaray: Osman • Faruk, 
Musa, Enver, Eşfak • 

"alahaddin, Gündüz, Sü .. 
Sarafim. 

.kikalar her iki tarafın 
.dit oyunu ile geçti. Fa. 
geçmeden rüzgarı da leh
prak oynayan Fenerbah
yunda ağır basmrya baŞ
Bu hakimiyet Galatasa. 
afaası için çok müşkül 

ıer doğurdu. Bu arada bir 
kkak gol fırsatı kaçırıldı. 
· kovalıyan Fenerbahçe 
rından sonra nihayet sol 
atasaray kalesine inen 
r Nacinin ayağile ilk 
kazandılar. Bunu Fik. 
uzak bir mesafede fri

aptığı ikinci gol takip eL 
e yapılan bu iki goı Ga
Wara bir kamçı tesiri 
canlılığa sevketti ve der. 
ma geçen sarı kırmızılı
r kalesini sardılar. 

Beşiktaş - Vefa 

Büyük maçtan evvel Ahmet 
Ademin idaresinde Beşiktaş -
Vefa milli küme karşılanmasını 
yaptılar. 

Vefaya nazaran daha kuvvetli 
bir kadro ile çıkan Beşiktaşlılar 
daha ilk dakikadan oyunda bir 
hakimiyet kurdu. Ve çok geçme
den ilk gollerini kazandılar. Bun. 
dan sonra canlanan Vefalılar, 

devre ortalarına doğru beraber
golünü yaptılar. Bunu Beşikta
şın yaptığı ikinci gol takip etti. 
Ve devre de 2 - 1 Beşikaş lehi
ne bitti. 

İkinci devrede hakim bir o. 
yun oymyan Beşiktaşlılar bir 
gol daha kaydederek sahadan 
3 - 1 galip ayrıldılar. 

KAVGALI MAÇ 
Milli küme haricinde kalan 

klüpler arasında (Ankara spor 
kupası) namı altında tertip edL 

oğluspor ile Şişli klüpleri büyük sarn;f ş:klıne baglıdır. AdlıJ'.:e 
bir kalabalık önünde çarpışmış. Vekaletı, mahkemelere gelen da. 
lardır. Çok güzel ve heye- valar arasında en büyük yekunun 
canlı bir şekilde cereyan eden bu hukuk mahkemelerinde arazi 
maç maalesef seyircilerin, oyun.. davaları, ceza mahkemelerinde 
cuları taşlıyarak sahaya hücumu de tarla yüzünden çıkan cinayet 
üzerine ·büyük bir kavgaya inkı. ve kavga davalarının teşkil ettL 
lap etmiş ve yüzlerce kişi birbi.. ğini görerek bunun önüne keç
rile kapıştıktan sonra münazaa, mek üzere bu yeni kanun proje
polisin müdahalesi ile karakol ve sini hazırlamıştır. 
mahkemelerde hitama ermiştir. Esasen bu arazi kadastro. 

Nuri Bosut'un çok güzel idare suzluğu yüzünden içtimai ve ik. 
ettiği bu maçın ilk devresi 1 - 1 tısadi birçok zararlar da meyda
berabere bitmiştir. İkinci devre 
her iki tarafın karşılıklı akınları na çıkmaktadır. 

n açılan bir hücumda 
Galatasarayın ilk ~o-

detti. Ve devre karsıl!_k
ar arasında 2 - 1 Fe
lehine bitti. 

arasında cereyan ederken 20 nci Bu kanun Meclisten çıkınca 
dakikada Beyoğluspordan Şükrü teşkil edilecek olan muhtelif ka. 
takımının galibiyet golünü yap- dastro postaları, birer tapu ha_ 
mış ve bu sayıdan sonra yukarda kimi ile kasabalara ve köylere 
yazdığım hadise vukua gelmiştir. gönderilecek ve bu postalar se. 
Beyoğlusporlu oyuncular seyir. netsiz veya mabeyn senedile ta.. 
cilerin tecavüzüne maruz kaldık. sarruf edilen bütün araziyi bila 
landan oyun 20 nci dakikada ta. ücret tapuya bağlıyacaktır. İhti. 
til edilmiştir. Hadisenin miiseb- laflı arazi için de ihtilaflar ye_ 
bipleri polis tarafından yakala. rinde halledilecektir. Fakat ala. 
narak mahkemeye verilmişlerdir. kadarlar bu işin çok uzun zama. 

=========================== na muhtac olduğunu söylemek. 

Alacak için 
ci Devrede Vaziyet 

devreye rüzdn arkası
başlıyan Galatasaraylı. 
bir oyunla Fenerbahce 
ünde birkaç tehlikeli 

Birbirlerini 
Yaraladılar 

das ettiler. Ve bu ara- Galatada Arapcamiinde otu. 
erliği temin eden golü ran kahveci Hüseyin ile komşusu 
ttiler. Oyun bundan son kasap Beytuilah arasında alacak 
eyecanlı bir şekil aldı. yüzünden bir kavga çıkmış, her 

alip vaziyetten berabere ik. . d b" b. · · b akla la 
düşen Fenerbahçeliler ısı e ır ırını ıç yara -

"ni şampiyonluğa getire- mıştır4 
biyeti elde etmek ıçın * Liman tahmil tahilye a. 
anlandılar. Birbirini ta- melesinden Ali oğlu Bekir, bir 

Fener hücumları ara. Amerikan vapurunun ambarında 
nan sakatlanarak oyu- çalışırken, başına vinç demiri 

etti. Ve Galatasaraylılar . . . 
kaldılar. Fenerliler bu çarpması neticesınde muhtelif 

da istüade ederek bas. yerlerinden yaralanmıştır. 

Hava Kurumu 
TeşkilCitında 

Yenilikler 
On beşinci çalışma yılını biti. 

ren Türk Hava Kurumu, memle
kete yeni hava kuvvetleri hazır. 
lamak için çalışmalarını daha ve
rimli bir şekilde tanzim etmiştir. 

Son Hava Kurumu kurultayı
nın verdiği kararlara göre nizam 
namede bazı değişiklikler yapıl
mıştır. Türk.kuşu Genel Direktör
lüğü, kuruma bağlı bir müessese 
olmaktan çıKarifuiiş ve Havacılık 
dairesi adıyla kurum bünyesi da
hiline alınmıştır. Bu ay içerisin.. 

Ancak devre ortalannda * Alemdarda Tavukpazan so.. 
"r Nacinin ayağile bera- de yapılacak idare heyeti azalık

kağında 18 numarada oturan larına maarif müdür ve memur-~zan üçüncü gollerini de 
ar. 

n -;onra oyun mütevazin 
aldı. Ve Galatasaraylı

ıır gol .fırsıı.tı kaçırdılar. 

Dilber ismindeki kadın, ayni e- larile emniyet müdür ve amirle
vin sofasının ani olarak çökmesi rinden, beden terbiyesi bölgesin. 
üzerine alt kata düşerek muhte-ı ce tayin olunacak bir memur se. 
lif yerlerinden yaralanmışt1r. çilecektir. 

tedirler. 

Fransanın Moskova 

Sefiri Geldi 
Fransamn Biikreş sefiri iken 

Moskova elçiliğine tayin olunan 
M. Labon Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Kendisi daha evvel va
zife ile gittiği Tunustan tayyare 
ile Ankaraya ve oradan da İstan
bnla gelmiştir. Buradan da Mos. 
kovaya gidecektir. M.-Labon, ev. 
velki gün şehrimize gelen Fran
sız Hariciye Nezareti şeflerinden 
M. Chataignan ile görüşmüştür. 

Maliye ve Maarif 
YekiUeri Gittffer 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Maliye Vekili Fuat Ağ
ralı ile Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel dün akşamki ekspresle An
karaya gitmişlerdir. 

Anlaşma Müzakeresi 

Devam Ediyor 
Almanlarla yeni bir ticaret an. 

laşması akdi için Ank.arada mü
zakereler yapılmaktadır. 

Berlin Ticaret Ataşemiz, bu 
mesele hakkında malumatına 

müracaat eden bir muharririmi
ze şöyle cevap vermiştir: 
"- Almanlar, ticaret anlaş

masının bir an evvel yapılması
nı ve mümkün olduğu kadar ge
niş olmasını istiyorlar. Fakat 
şimdiki iktısadi vaziyet müzakc_ 
relerin uzamasını mucip olmak
tadır.,, 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre, ticaret anlaşmasının he
men ikmal edilememesinin başlı_ 
ca sebebi, harp dolayısile Al
manyanın bütün istediklerimizi 
verecek vaziyette bulunmaması
dır. Almanyada inşa edilip te, 
harp yüzünden gönderilemiyen 
vapurlarımızın teslimi meselesi 
de ticaret anlaşın.asile birlikte 
halledilecek, bunların bedelleri 
yeni anlaşma esasları dahilinde 
ödenecektir. Almanlar anlaşma
nın, mevcut güçlüklere rağmen 
yakında yapılacağını umuyorlar 
ve memleketimizle büyük tica
ret işlerine girişmeğe hazırlanı
yorlar. 

___ ,o,---

Komisyon Bugün 

Yine Toplanıyor 
İhtikarla mücadele komisyonu 

bugün Mıntaka Ticaret müdür
lüğünde toplanacaktır. Her vila.. 
yette teşkili icap ed~n fiyat mu
rakabe komisyonları da bugün
lerde faaliyete geçirilecektir. 

Sehrimizde valinin riyasetinde 
fiy~t murakebe komisyonu ku
rulmuştur. Bu komisyon piyasa
yı daimi surette kontrol altında 
bulunduracak, fiyatları tesbit e
decek, etiketsiz satış yapanları 
adliyeye verecektir. 

Bugün toplanacak olan ihti
karla mücadele komisyonu, Mın
taka Ticaret müdürlüğü teşkila
tının tesbit ettiği muhtekirlerin 
vaziyetleri üzerinde tetkikat ya
pacaktır. Bundan başka, yarı top. 
tancı ve perakendecilerin müba
yaat ve stoklarının ihtiyaçları 

nisbetinde olup olmadığını göz
de!\ geçirecektir. İhtiyaçtan faz
la stok yapan tacirler hakkında 
takibata girişilecektir. 

Barem Zamları 
İstanbul muallimlerinin maaş

larını yeni bareme göre yükselt.. 
mek için 60,000 lira ayrılmıştır. 
1890 muallim yeni barem zam
lannr almrya başlayacaklardır. 

Harp Sahasında Kalan 

Talebemizin Vaziyet i 

Ne Oldukl arı Bilinemiyen Beş G encin 

Belçikadan Hof andaya Geçtikleri Anlaş ıld ı 
Belçikanın işgalinden sonra bir müddet ne oldukları 

anlaşılamıyan bir kısım talebemizin vaziyetleri nihayet 
meydana çıkmıştır. 

Dün Berlin Ticaret ataşemiz 
Doktor Sait Sarper, Almanyadan 
gelmiş ve bu talebeden beş ki
şilik bir grupun sefaretimize 
gönderdiği mektupları getirmiş. 
tir. 

Bunlar, Adnan Erzinçay, Mem 
duh Özkul, Hicri Zamangil, Nev
zat Eratan ve Abdülkadir Ören
cik ismindeki talebeye aittir. ~u 
gençler, Belçikadan Holandaya 
geçmi§ler ve memlekete avdet i- ~ 
çi1:1 scf~~et vasıtasi:e h~fımeti. BEKLİN TİCARET ATAŞEMİZ 
mıze muracaat etmışlerdır. DOKTOR SACİT SARPER 

Almanya ile Holanda arasmda- ı . h · · · kı d • . mış ve mu arrırımıze saca e~ 
ki yollar askerı naklıyat dolayı- . t" k" 

v d . 1 .d mıs ır ı: 
sil~ kapalı oldugu~ an ış~a 1 ~- ,;_ Almanyada Türklere hür-
re:u Almanyaya gı_tmelerıne mu. met gösteriliyor. Burada çocuk
saade etmemekt~d~r. larımın yanında iki üç ay kaldık-
. ~erlin sefar~tımız _Alman Ha- tan sonra Berline döneceğim. Al. 

rıcıye Nezaretı nezdmde bu bu. manyadaki talebemiz tahsillerile 
susta teşebbüsl~re girişmiştir. meşguldürler. Her hafta sefirin 

Dr. SAİDIN İZAHATI iştirakile talepe klüpte topla. 
Bir ay mezuniyetle gelen Ti- nıyor. Kendilerine memleket ga

caret ataşesi, bir iki güne kadar zeteleri veriliyor. Profesörleri as. 
Ankaraya giderek hükı'.lınetimize kere alınan mekteplerdeki tale-
izahat verecektir. henüz diğer mekteplere nakledil 

Doktor Sait Sarper, bir muhar. mişlerdir." 
ririmize şunları söylemiştir: DÜN GELEN TALEBE 

"- Bizim iki arkadaş bir de
fine bulmuşlar, eski ve üzeri çi. 
çekli altınlardan mürekkep bi 
define... Geçer akçe olmadığı i
çin açıktan açığa satışa çıkara

mıyorlar, !stanbula götürecek
ler,, demiş. İki tane de altın gös
termiş. Mehmet Uçan altınları 
evirmiş, çevirmiş, bakmış: 

"- Şunları biz alıversek, de
miş, acep ucuza satarlar mı ki?,, 
"- Belki burada satmazlar. 

Biz, bu teklifi vapurda yapalım, 
olur ki, kandırırız.,, 

Bu karar üzerine iki ahbap, 
Aksu vapuruna binmişler, İstan. 
bula doğru yola çıkmışlar. 

İnebolu önlerine geldikleri za. 
man, Salih Köse gitmiş, vapurda 
define sahipleri ile temasa giri~ 
miş ve gelip Mehmet Uçana ne
ticeyi bildirmiş: 
"- Satiyorlar, kaç lira \rerL 

yorsunuz, diye soruyorlar,, de-
miş. 

Mehmet Uçan cevap vermiş: 
"- Yüz lira verelim.,, 
"- Nasıl olur, iki yüz altın.,, 

"- Haydi iki yüz olsun, ma-
IU.m ya, gizli iş. Bunlar da bu al
tınları açıktan açığa satamaz
lar.,, 

"- Bir soralım bakalım .. ,. 
Salih Köse definecilerle Meh

met Uç~n .. şras;ında gide gele, 200 
altını beş yüz liraya kesmeğe 
muvaffak olmuş, Mehmet Ucan 
500 lirayı vermiş, bir torba i~in
deki 200 'altını almış, sıld 1 sıkıya 
saklayıp İstanbula getirmiş. .. 

Bir gün içinden birkaç altın a
lıp sarraflara göstermeğe ve fi_ 
yat sormıya niyet etmiş .. 

Sarraflar, altınlan muayene 
etmişler ve: 
"- Babalık, demişler, bunlar 

altın değil, toprak.,, 
"-Altın renginde toprak o. 

lur mu? çocuk mu kandınyorsu
. ? nuz sız.,. 

"- İnanmazsan gel bak.,; 
Sarraflar, altınlardan birini 

Mehmet Uçanın gözü önünde bir 
çekiçle kırmışlar. O zaman gö. 
rülmüş ki, eski bakır metelikler 
tuğla çamuru ile altın kalınlı.. 
ğına getirilmiş, sonra kalıpla Ü
zerlerine çiçek resimleri nakşe
dilmiş ve bunlar koyuca altın 
suyuna batırılarak, altın haline 
sokulmuş .. 

• 
Mehmet Uçan, paracıklarının 

bu şekilde dolandırılmış olma.. 
sından müteessir olmuş, soluğu 
polis müdüriyetinde almıştır. İs
tanbul zabıtası, şehir içinde Sa. 
lih Köseyi aramış, 36 gün sonra 
Salih Köse, Fenerde yakalan
mıştır. 

Salih Köse, adliyede yapılan 
sorgusunda: 

"- Bu altınları ben satma· 
dım. Mehmet Uçan, altınların 
hepsini gördü, muayene etti ve 
satın almıya talip-oldu. Biz, sa. 
tın almasını teklif dahi etmi' 
değiliz,, dedi. Tevkif edildi. 

** 
"- Belçika ve Holandada ka- Bclçikadan Fransaya geçen ta-

lan talebemizin vaziyetlerinde lebemizifen Fahri Gönüllü, Bugünku .t'rogram; 
endişeyi mucip olacak bir hal Fethi Çorluhan, İtalyadakilerden 
yoktur. Hepsi yakında memleke- Doktor İshak ve iktısat doktoru ıl22.3305 ,PA~ogranh1 b . 
te avdet edebileceklerdir. Al- · vl p · t kil j · Jans a erlcrı 

Tevfik Manavog u, arı_s e er_ / 12.50 Muhtelit şarkılar (Pl.) 
manyamn muhtelif taraflarında den Reşat Temizer, Sadı Elden ı 13_30 Hafif müzik (Pl.). 
mevcut yüzlerce talebemiz silkti- Husrev Ekicioğlu, Zeki Tulgay, 18.00 Program 
netle tahsillerine devam ediyoır. dünkü konvansiyonel trenile gel- 18.05 Oda müziği (Pl.) 
lar. Hepsi de iyi vaziyettedirler. mişlerdir. 18.30 Radyo caz orkestrası 
Kendilerine gönderilen kavurma Bugün Frat'lsadan dört, İtalya- 19.10 Alaturka miizik 
v e diğer maddeleri muntazaman dan üç talebemizin gelmesi bek. 19.45 Ajans haberleri 
alıyorlar. Tahsillerini bırakmala- !eniyor. 20.00 Fa~ıı heyeti 
rı için sebep mevcut değildir. Se- HAl\fBlTRG KONSOLOSUMUZ 20.30 Konuşma 

· · b"·t·· t l b · l 20.45 Alaturka müzik 

.ı.:----

faretımız u un a e emız e e- Merkezde bir vazifeye tayini 
1 21.00 Müzik folklör'ünden IJ~ekJcr hemmiyetli surette meşgul o - dolavısilc Ankaraya çag-ırılan 

21
_
10 . Konuşma 

maktadır." Hamburg konsolosumuz Ömer 21.30 Radyo orkestraııı 
BERLIN ELÇİMİZİN REFİKASI 1 Lfıtfi de dünk.~ knnvansiyonelle 22.30 Ajans haberleri 

Berlın büyük elçimizin zevcesi gelmiştir. Buaun A.nkarava. ~ide. 22.so Cazband (Pl.) 
Lamia Gerede de ayni trenle gel. cektir. 23.25 Yarınki program. 
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4 TAN 

'ngiltereye Taarruz 
aş ayınca ltal:y:a 

Almanlar iki Milyon Askeri Almanlar Hava 
Hücumu Yaptılar 

l 

1 Harel<it Sahasına Sürdüler 
~ıarbe 

• (Baştarafı 1 incide) 
Dünkü şiddetli muharebeler

den sonra en şiddetli Alman hü-Girecekmiş 
(B t f 1 

. . cumu çıkışını cenup istikametin-
aş ara ı ıncıde) dog~ruya alay etmekten baska bir ·d· · f 1· • de yaparak Amiens'in cenup böl-

ıscnın cvka ade ehemmi. şey degwildir. Onun için İngiltere · ld w gesinden Moye ırmağx üzerinde 
aız o ugunu izah ediyor. ve Fransa ile artık anlaşmak 
ld 

Beauvais'e 30 kilometre kadar 
a oya göre, Fransa garp imkanı kalmamıştır." 

~sınde Il\Ukavemetini kay_ Bir Alman Heyeti italyada mesafedeki Breteuil bölgesine 
· t F d k" h kadar terakki etmiştir. Daha do~ 

ır. ransa a ı arp biter Alman propaganda nezareti 
Alm I

. ·ıt ğuda Peropne'm cenubundan iki 
z anya ngı ereye te. müsteşarının riyasetinde bir AL 
edecektir. Ve bu taarruz man heyeti Cremona'ya vasıl o1- hücum çıkm.ış~ır: Biri, Oise üze-

r başı İt ı Alm 
rinde N oyon istikametinde, dig~ c-

amaz a ya, anya- muştur. Alman misafirleri şere-
anında harbe girecektir. fine verilen bir ziyafet esnasında ri de Noyon ile Breteuil arasın-
oma Radyosuna Göre İtalyan nazırlanndan senatör daki Montdidier istikametinde. 

ma, 9 t Radyo) - Burada Farinaçi, irad ettiği bir nutukta Düşmanın elde ettiği kazanç za. 
m süren kanaate göre, Du- ezcümle demiştir ki: yıftır. Bir kaç kilometreyi geç. 

ih
. k k ·· memcktedir. Almanlar Breslc ile 
ı arannı verme uzere. "Tarih süratle yürüyor. Hak 

It .. Jya, Ingıltcre ve Fransa. ve adalet yerini bulacaktır. İtal. Noyon arasında 40 fırka ileri sür-
tedigi arazi meselelerfni yanlar hazırdırlar, ancak Duçe. müşlerdir. 

acccktir. Tunus, Cibuti, ve 1 nin emrine intizar etmektedir- Somme taarruzunun başlangı-
ys öteden beri malüm olan 1 ler." cında Almanlar muharebe hattın. 
elerdir. Nis ve Savoi mcse- Alman müsteşarı da söz alarak . d;ı 27 fırkadan mürekkeı;> ilk saf. 
ise defaatle tekrar edilmiş- demiştir ki: larmı koymuşlardı. Bu .. ıl~ safın 

ngiltere ve Fransa, Ameri. "Almanya bu harbi istemedi. yıpranm~sı ~ kadar buyuk ol-
harbc sokarak İtalyanın Mussolini, harbin patlamasına muştu.r !ti' .dun Alma~~ar, 20 fır

flhalesinc karşı gelmek isti. mani olmak icin her şeyi yaptı. kalı~ ık.ıncı saflarını surmek mcc 
rs da bu müdahalenin ta- Bugün dövüşmekliğimiz, sadece burıyetınde kalmışlardır. 
uku dahi İtalyayı kararın- doğru ve devamlı bir sulhün te- Oise'm doğusunda, 10 ft.-11:-an 

cevirmiyecektir. Kaldı ki, sisi icindir." fırkası zırhlı fırkalarla bırlıkte 
ikanın harbe girmiyecegi (Rex) Vapuru Gidh or Aisne nehrini geçerek nehrin ec-

en gune tahakkuk etmekte- Roma, 9 ( A.A.) - Pazartesi nubundaki Tardenois yaylaları 
veya salı gilnü Nevyorka gidecek üzerinde ilerlemiştir. Alman piya 

!yanın mukadderatı Duçe- olan İtalyan bandıralı Rex trans_ desinin Herleyisi 10 - 15 kilomet
ıelindedir ve Duçe kararını 1 atlantiğ1nin ekseri mevkileri tu- reyi gec;mcmiştir. 
istir. Bu kararın tatbikine j t~lmı:ştur. Fakat, bir taraf~an da Bu sabah Almanlar her taraf
olacak hiçbir kuvvet yoktur bılet satılmasına devam edılmek- ta taarruza ayni şiddetle tekrar 

n Bombardıman Edilirse ı tedir. başlamışlardır. Bundan başka 
rnale d'İtalia, Londra ga. Teeyyüt etmiyen haberlere gö- yukarı Aisne'de 40 kilometrelik 

erinden Daily Telegraph'ın 're, pazartesi günü Triyesteye ha- bir cephe üzerinde yeni bir hü
mütaliı.alarile meşgul ol. rcket etmesi lfızım gelen (Augus- c11m vuku bulmuştur. Bu hücum 

adır. tus) yolcu vapuru askeri nakliye- Chateau Porcien ile Chene - Po. 
lyan gazetesine göre, Daily ye tahvil edilmiştir. puleux arasındadır. Bu yeni hü
raph, Romanın bombardı. lVIaarif Nazırı, müzelerin kapa- cumun Soissons bölgesindeki hü
edilmesinden ve İtalyanın tılmasını emretmiştir. Bunlar bir cumla irtibatı yoktur ve şiddetli 
l harp harici bir hale getL sanat eserini korumak maksadile topcu b0mbardımanları ile hazır-
inden bahsetmiş. Buna mu. alınmış tedbirdir. - • lanmıştır. 

le eden Giornale d'İtalia, İtc:lyan hükumetinin emrine Bir müddettenberi 40 fırka tah 
bir hiıdise vukuu takdirin. tevfikan, bir cok İtalyan gemile- şit edilmiş bulunuyordu. Bu sa
lyanın mukabeleye hazır ri Meksika limanlarına demirle- hah Alman piyadesi kütle halinde 
unu ve nasıl mukabele ede. mişlerdir. denizden Montmedy'ye kadar 
i çok iyi bildiğini söylemek- * r Fransız kıtaatma karşı kati bir 

Hayfa, 9 (A.A.) _ 6 haziran- muharebeye girü:mi.~tir. Fransız 
yan isteklerine gelince. Po- da Calithea vapuru ile hareket e- kıtaatı her tarafta hucumlara kar 
d'Italıa gazetesi bugiinkü ya denler arasında Kudüsteki İtal- şı koymaktadır. 
a Korfu ile Giritli de İtal- yan viskonsolosu ile Banco di Ro- ~ün Forg~~ - Lcs - Eaux böL 
tehdit eden Akdeniz nokta. mantn ve Adriatica ajansının ba- gesınde serguzeşte atılan zırhlı 
rasıtlda saymaktadır. zı memurları da bulunmaktadır. knl Fransız tayyarelerinin hü-

ızete, Süveyş ve Cebelitarık · • cum1an neticesinde cok mühim 
rini saydıktan sonra İtalya. • zayiata uğramıştır. .Bu koldan 

M:alta Korfu ve Giridin top- Meksiko, 9 (A.A.) - Halen şimdi yalnız bir kaç grup tutun. 
ltmda mahpus oldugunu bıL .Me1:sika korfezi limanlarında o mafüadır. 

• nkü haberlere göre, Italyan 
llerine, İtalyaya yakın bir 

değillerse oldukları yerde 
ıak için talimat vcrilmistir. 
aya yakın yerlerde olan 'ge. 

derhal İtalyaya avdet ede. 
r, bitaraf limanlarda olanlar 
ada kalacaklardır. 

Harp Knçağı Kontrolii 
rp kaçağı kontrolii hakkın
u e'ye verildiğini dün bil
imiz ikinci rapor, İtalya. 

müttefikler tarafından ken. 
karşı tatbik edilmekte o1an 

a hakkındaki şikayetlerini 
etmektedir. Raporda, İtal. 

gemilerinin tevkif edilme. 
n, g~milerdeki eşyanın hac. 
n, It\.ı]yan beynelmilel ti. 
mm onune geçilmesinden 
et edilmekte ve İtalyanın 
nizdeki hürriyetinin bu su. 
tahdit edildiğinden bahso
aktadır. 
pora göre, 9 aydanberi Ak. 
de tatbik edılen abloka sL 
ı İngilterenin İtalyan men. 
rini takyitte hicbir şarta 

t etf!lediklerini göstermiştir. 
z - Italyan müzakerelerinin 

:mesinin sebebi şudur: 
ilizler, İtalyan sanayıının 
kabiliyeti hakkında malU-

ı temişlerdir. Bu malumatın 
esini İtalya kendi hürri. 

c bir teca vilz telakki etmiş-

nkü İngilterenin bu arzusu 
ilirse İtalya lüzum gördü

konomik tedbirleri almak 
ıyetini kaybedecek ve İn. 

renin Akdenizdeki mutlak 
olü hnkkını kabul etmiş o. 
·r. İngilizler İtalyanın bu 
şikayetini kabul etmedik. 

in İtalya müzakereyi keS
tercıh etmiştir. 
rapordan bahseden Gior. 

d'İtalia gazetesi diyor ki: 
ransa ve İngiltere İtalyayı 
nizde boğmağa çalıştılar. 
anın haklı şikayetlerini na.. 
dikkate almadılar. İtalyanın 
niz ve açık deniz ticaretle. 
mahvettiler. Bu da onların 
ya karsı besledikleri fena 

leri meydana cıkarmış oldu. 
le her türlü ihtilaflı mese

., dostça halledecekleri hak. 
a vermek istedikleri teminat 

milleti ile doğrudan 

kadar çok İtalyan sarnıç gemisi Yeni Taarru7.a 90 _ 100 Alman 
vardır ki, İtalyaya petrol ihracı Fırkası İ~tirak Ediyor 
bilkuvve durmuştur. Bu sabah yeniden hücuma kal. 

784 tonluk Fede vapuru telsiz. kan Alman kuvvetleri, Garp cep
le aldığı bir emir üzerine Napo- hesi üzerinde bulunan Alman 
!iye ait olan hamulesi ile birlikte kuvvetlerinin hepsidir. Bu kuv. 
Tamico'ya iltica etmiştir. vetler z1rhlı fırkalar hariç olmak 

Bitaraf limanlara girmek için üzere 90 veya 100 fırka olarak 
verilen emrin dürt İtalyan vapu- tahmin edilmektedir. Bu müthiş 
runu alakadar ettiği anlaşılmak. kütle denizden Argonne'a kadar 1 

tadır. Bunlar arasm<la Cenova'ya hücum halindedir. Bu fırkaların 
gidecek olan 6511 tonluk Vizot su suretle dağıtılmış olduğu söy. 
vapuru da vardır. letıcbilir: 

İçlerinde 9660 tonluk Orinoco. 40 fırka denizden "Oise" e ka-
tla dahil olduğu halde dört büyük dar muharebe etmektedir. 10 
vapur Meksikanın Puerto lima- fırka "Aisne" üzerinde "Soisson" 
nında kalmnktadır. etrafındadır. Yukarı Aisne ile 

Maltada Hazırlıklar Champagne'de 40 fırka mevcut-
Malta. 9 (A.A.) - Halk her ih- tur. 

timale karşı haz1r bulunmaktadır Almanlar tarafından di.in kaza. 
Müdafaanın muhtelif subelcrine nılan arazi muharebeye istirak e. 
mensup her fert vazifesi başın- den ordu mevcuduna ve bilhassa 
dadır. Efkarı umumiye, Beşinci Almanların verdikleri müthiş 
Kolona mensup olduğundan şiip- zayiata nazaran zayıftır. Somme 
he edilenlere karşı seri icraatta üzerinde Alm<>nların yalnız üç 
bulunması için hükumeti ta~yik gün muharebeden sonra ikinci 
etmektedir. saflarını ileri sürmeğe mecbur 

Nasyonalistlerdcn eski Adliye kaldıkları bilhassa kaydedilmek. 
Nazırı Carla Mallia, Roma rad- tedir. 
yosunda yaptığı bir görüşme es. Wcygand'ın Emri Yevmisi 
nasında Maltanın İtalyaya terki- General Weygand, bu sabah 
ni istemişti. Bunun üzerine Mal- saat 10 da ordulara aşağıdaki em
t:ı Sendıkal konseyi tarafından ri yevmiyi göndermiştir: 
tertip edilen bir mitingde Carlo "Alman taarruzu şimdi deniz. 
Mallia'yı takbih eden bir karar den l\'lontmedy'ye kadar bütiin 
sureti kabul edilmiştir. Karar su- cephe üzerinde ba§lamı~hr. Bu 
retinde, Malta isçilerin1n mütte- taarruz yarın İsviçrcye kadar ya. 
fik ordulara müzaharet için her pılacaktır. Emir, yine herkesin 
türlü fedakarlığı yapmak husu- kumandanlığın kendisini koydu. 
sundaki sarsılmaz azimleri ifade j ğu yerde gerilemeği düşünmek. 
edilmektedir. o;izin, dimdik bakarak düviişmc. I 

• "d" 1 
Rahat. 9 (A.A.) - Havas: 

51 ır. ı "Ba~kumandan, muharebeye 
Resmi mahfiller, Fas, Kazab-

lanka \'C Meknes'de gfıva tahar- iştirak eden orduların ve hava I 
rivat vuku bulduğunr. '..ıir olan ordusunun fasılasız bir surette 
h~berleri kati surette yalanla. parlak misalini verdikleri kahra. 
maktadırlar. Bi.ıtün Fasta hayat manlık gayretlerine tamamen 
"'cm bir insicam ve kardeslik hi~ vakıfttr. Ba~kumandan bundan 
si dairesinde cereyan ve devam dolayı mezkur ordulara tec;ekkiir 
etmektedir. eder. Fransa kendilerinden daha 

Küçük :Memleket 
Haberleri 

e İZMİR - Son iki sene zarfında 
!zmirde zabıta vakalarınrn yüzde 33 
nisbetinde azaldığı görıilmüştiır. 

e EDIRNE - Koy kadınlarının 
ev ve sağlık hakkmda bilgilerini art.. 
tınnak maksadiyle seyyar köy kurs_ 
]arı açılmasına karar verilmiştir. 

fazlasını istiyor. 

"Suba~Tlır, asteğmenler. erler, 
''Yurdun selameti sizden yal. 

nız cesaretinizi değil, fakat nrnk. 
tcdir olduğunuzu bildiğim biitiin 
azim ve ısrarı ve biitiin harp fi. 
kir ve ruhunu istiyor. Di.isman 
muazzam zayiata uğramaktadır. 
Pek yakında gayreti tiikcnecck. 
tir. Son devredeyiz, iyi dayanı-
nız.'· 
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Fransız Resmi Tebliği 

Paris, 9 (A.A.) - Fransız tebliği: Muharebe, günlerdenberi taarrÜz:ı 
uğramış olan bütün mevzilerde ayni !iiddetle devam etmektedir 

Muharebe meydanı. daha ziyade Şarka doğru ve "Argonne,: a kadar 
uzanmıştır. Düşman fecir vakti "Chııteau Porcien .. mmtakasından "Chene 
Populeux., ye kadar imtidat eden C'ephede yeni bir müthiş taarruz yap_ 
mıştır. 

Alman Resmi Tebliiji 
Führerin umumi karargahı, 9 (A,A.) - 9 Haziran tarihli tebliğ: 

Somme ve Oise bölgesinde cereyan eden 4 giınlük muharebeden sonra 
Alman piyade ve tank fırkaları hava kuvvetlerile sıkı bir teşriki mesai ha. 
linde mühim düşman kuvvetlerini ortadan kaldırmış ve kısmen yeni cep_ 
heye gelen diğer bazı düşman kıtalarımı da geri sürmüşlerdir. Düşmanın 

~lman hücumunu her ne pahasına olursa olsun durdurmak teşebbüsü a. 
kım kalmıştır. Aşağı Seine istikametinde düşmanın geri müdafaa hatları 
delinmiştir. Düşmanm geniş iaşe ihtiyatları ve tesisatları zaptedilmiştir. 

Hava kuvvetleri ordunun Somme nehri ccnubundaki ileri hareketine mü 
zaharet etmektedir. Topçu ve hava dafi batarya mevzileri ve her nevi kol: 
!ar bombardıman edilmiştir. Kıtaat ve tank tahaşşütleri dağrtılmışhr. Da_ 
ha ~arkta fırkalarımız düljmam takip etmektedir. Muharebeler esnasında 
Aisne nehri Soissons'ın ı;arkmdan ve garbından geçilmiştir. 

Bu sabah Fransadaki Alman cephesinin yeni kısımlarında da taarruz 
başlamıştır. Tayyareler Cherbourg limanını tekrar bombardıman etmiş 
!erdir. • 

Parisin $imalinde ve doğu _ cenubunda birkaç tayyare meydanı ile 
Parisin batı • şimalinde şoseler ve demiryolları bombardıman edilmistir 
Düşman cemıın 58 tayyare ve bir ucu bağlı balon kaybetmiştir. 9 Al~a~ 
tayyaresi geri dönmemiştir. 

- . . )' . ~ ..,:· ... !-• ' .. f ,.":,,1-.- . . ... . .:. .,, •' . . ~ . . ... 

Salahiyettar mahafil, Fransız Pazartesi günü saat 19 da Har. 
ordusunun ricat etmek suretilc biye Nezaretinde bir kabine top
düşmanın kahir olacağını . ümit lan tısı yapılacaktır. 
etmekte olduğu sadcmeyi defet- Belôka Kıtaabna Emri Yevmi 
tiğini ve Almanların akurane hü- Potiers, 9 (A.A) - BcJcika 
cumları karşısında geri çekilmek Milli Müdafaa Nazırı Belcika· kı. 
suretile Fransız kumanda heye- taatrna hitaben bir emri- yevmi 
tinin Alman erkanı harbiyesi ta-. neşretmil'tir. Başlıca şunları söy. 
rafından intihap edilmiş olan yer lemektEdir: 
de ve saatte kendisine kati mu- "Malınız, mülkünüz istilacının elle 
harebeyi kabul ettirmek istiyen dndedir. Böyle bir felaket karşısında 
Alman hesabını altüst etmiş ol. sızlanıp şikayet etmemelidir, kendini_ 
duğunu beyan etmektedir. Ayni ze gelip, enerjinizi gererek._ kaybo_ 

h 
!anlan geri almıya karar vermelidir. 

ma afil, Fransız kumanda heye-
tinin henüz inisiyatifi eline :ı.lma. Eli silah tutabilecek binlerce Bclı;i_ 

kalı elyevm Fransada bulunmaktadır 
mış olduğunu. fakat isted·gwi za- B ı · k ı · un ar, yenı, a abalık ve mükemmel 
man alabileceğini ilave etmekte. silhlanmış kıtalar teşkil edecekler ve 
dir. bu kıtalara, vatanı kurtarmak olan en 

e şerefli vazife terettüp edecektir. A~-
Paris, 9 ( A.A.) - Reynaud, kerler, biliniz ki, aileleriniz, baba top_ 

dün de Mareşal Petain, Başku- raklarmız ve kendi kendiniz için h~rp 
mandan Veygand, Donanma Ku- ediyorsunuz. Belçika Almanların elin. 
mandam Amiral Darlan ve İn- de kalırsa. bütün bunları kaybede_ 

ceksiniz. Bunları sizlere, ancak müca. 
giliz Sefiri CamJ?bell ile görüş- deleye devam etmek kararı iade ede_ 
müştür. bilir.,, 

1940 İKRAMİYELERi: -

(Baştarafı 1 incide) şimale uzanan bir bölge ile prus-
atrşından sonra büyük yangınlar ya Rhenanie'si ve Ruhr bav:tS' 
görülmüştür. sında askeri hedefleri bombardr 
Düşman tarafından işgal edilen man etmişlerdir. 

bütün noktalar üzerinde kolların Sahil müdafaa tayyarelerim" 
iaşe kafilelerinin ve zırhlı kıtala- gece Gand'da petrol depolan ıı· 
rın bomba ve mitralyözle hırpa- zerine bamba ve mitralyözlerl.e 
l~nm~sı bütün gün devam etmiş- hücumlar yapmışlardır. Gell 
tır. Bır tek bombardıman filosu hasarat vukua getirilmiş ve nıU· 
düşmanın üzerine 30 tondan faz~ teaddit yangınlar çıkarılmıştır 
la bomba atmıştır. Bütün tayya- Bu gece harekatına iştirak ede • 
relerimiz üslerine dönmüşlerdir. bütün tayyareler, üslerine döJI 
Avcı ve hücum tayyarelerimiz müşlerdir. 7 si bombardıman ta~· 

düşman zırhlı kıtalanna ve tank- yaresi olmak üzere dün, avcılS
larına karşı tahrip hareketlerine rımız tarafından 10 düsman ts 
devam etmişlerdir. Toplu halde yaresi düşürülmüştür. lki tayY8 

tanklar tahrip edilmiş, motörlü remiz kayıptır. 
kollar dönmiye mecbur kalmış, Muharebe bölgesi üzerind 
ve tayyarelerimizin şiddetli ate- devriye vazifesi gören 8 a:ı.ır· 
şi altında dağılmışlardır. ricane tayyaresi, dün düşmauı 

Bu harekat kara harekatile 111 Heinkel tipinden 20 bornbıır 
tam iş beraberliği halinde sevke- dıman tayyaresinden mürekkt' 
dilmiştir. Avcı gruplarımız ayni bir filoya tesadüf etmiş ve 

1 

zamanda hem Alman motörlü kı- Heinkel düşürmüşlerdir. Dii~ 
talarına hücum ediyor, hem de man bambardıman tayyarclerj;l l 

bir çok muharebeler veriyordu. refakat eden 1 O adet Messerclı-
Fransız avcıları ve defi topları midt 108 bombardıman tayYarf' 

!erini tesirli bir surette hiınaf 
bir çok düşman tayyaresi düşür-mü~lerse de bunların adedi he- edememişlerdir. Messerschnıidt. 
nüz malum değildir. lerden de bir tane düşürüwiir 

t~ ~ 

• * -İngiliz Hava Nezareti, dün ge. • d" 
ce ağır bombardıman tayyarele- . Londra, 9 (A.~.) -:- İngilteıt' %~ 
rinin Almanyada ve Şimali Fran. nın cenubu şarkı sahillerinde 1ı1' 
sada askeri hedeflere hücum et. gece Alman tayyareleri göriİ~ ee 
tiklerini bildirmektedir. Abbevil- müştür. Hava müdafaa toplaflı n 
le'e iki defa hücum edilmiş, mü- faaliyete geçmiş ve bir AJ.n:ls.ı' 111 
him bir demiryolu köprüsüne, tayyaresi düşürülmüştür. in 
bir mühimmat deposuna ve düş- Dusseldorf Bombalandı a 
man tayyare meydanlarına doğ. Dusseldorf, 9 (A.A.) - D. ~· 
rudan doğruya bombalar isabet B, Ajansı bildiriyor: 6 • 7 ffaır qs1 

ettirilmiştir. ran gecesi düşman tayyareler• ti 
Holandada Eindhoven'de kain Dusseldorf üzerinde uçarak bW ~: 

bir dü§man tayyare meydanına bir askeri hedef ve tesisatın bil' İl" 
da gece hücum edilmiştir. Düren, lunmadığı kalabalık bir mahalleJ İ~· 
Essen ve Euskirchen civarlarında yi bombardıman etmişlerdir. 13& , 
demiryolu depoları bombardıman reket versin ki, ancak 6 kişi Jı9' ~u 
edilmiş ve bu bombardımanları fif surette yaralanmıştır. McS' k~ 
büyük yangm!ar takip eylemiş- kenlcrin uğradığı zarar roühiJlY c 
tir. dir. · 

Hava Nezaretinin Tebliği İsviçre Üzerinde Muharebelet' 

Londra, 9 (A.A.) - Hava Ne- Bern, 9 (A.A.) - Ordu erkaııl 
zaretinden tebliğ edilmiştir: Dün harbiyesi tebliğ ediyor: cwnıı~· 
kü cumartesi, bütün gün İngiliz tesi sabahı tarassut tayyareJe:t

1
' 

bombardıman tayyareleri düŞ- mizden biri Porrentruy üzerinde 
manın münakale hatlarına, yol altr Alman tayyaresinin ani taıı'' 
birleşme noktalarına ve muhare- ~uzuna uğramış ve düşmüştiİ'' 
be cephelerinin gerilerine olan içindeki iki kişi telef olınuştııf~ 
hücumlarını devam ettirmişler·- Bir müddet sonra bir Alman 11' 

dir. Keza kıtaat tahaşşütleri ve va filosu, Vardant'ın şarkında ~s 
zırh1ı muharebe arabalarından in Saigneloz üzerinde uçmuştıır· 
müteşekkil kollar da aranmış ve CAasseral üzerinde vukua geıeıı 
bombardıman edilmiştir. Tayya. bir hava muharebesinde bir 15' 
relerimizden ilcisi dönmemiştir. viçreli pilot yaralanmıştır. . 
Bu harekat gece de devam et- İkinci bir Alman tayyarest 
miştir. I ~o~~~ntı-_y yakınında İsviçre ar:: 

Amiens'in Şimal kapılarına ve zısı uzerınden uçmuştur ve Jı.ır 
Abbeville bölgesindeki başlıca da ye~e in1:1i.y': :rı:~cbur ~lrnı.IJ 
sevkulceyş noktalarına ağır bom- tur. İçındekı ıkı kışı tevkü ed. ~de 

· t· ö~ 1 -d t · a, bardıman tayyarelerimiz hücum m1ş. ır. g'4_; en sonr~- svıç_re 1, ııı 
etmişlerdir. Ardenne'lerde or- zerınde uçmu~ olan diger bır P.. '
manlık bölgelerde gizlenmiş mü- man tayyaresi, keşif tayyareler~ hi., 
himmat depolarını berhava ettik. miz tarafından takip edilmiş, 15 llc 
Diijer ağır bombardıman filoları- gen'de yere inmiş ve ateş aııııtr ·ı 
mız gece Ardenne'lerden doğu tır. 

..-d 

Amerika Yardımı Genişletme~ ~ 
İçin Tedbirler Ahyor 
(Baştarafı 1 incide) 

100 Tayyare Gönderiliyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - HarbL 

ye dairesi, ordu ve donanmanın 
tayyarelerini, tayyare fabrikala
rına iade etmek suretile mütte
fiklere yardımda bulunmayı na
tık olan ahkam çerçevesi dahi
lır.de müttefiklere yüz hücur:: 
tayyaresi vermeyi karar altına 
almıştır. 

Bu tayyareler beş mitralyözle 
mücehhez Northrop sisteminde 
tayyareler olup faaliyet dairele

' ri 1600 kilometredir. Tayyareler. 
de bir pilot ile bir mitralyözcü 
bulunmaktadır. İnfilak eden 
madde hamulesi, dört büyük ve-
ya yirmi küçük bombadır. 

süratle artacaktır. 
Süratle Yardım Edilmen 

Nevyork, 9 (A.A.) - Avru!": 
da cc:eyan edt;_n hadisata ~~ı 
Amerikan efkarı umumiyesıtı. 
müşahede edilmekte olan d~f~ b 
tebeddül, Amerika ahalis1ıı0, lig 
müttefiklere derhal yardırtl ~ 

19' bulunulması hakkındaki arzı.ı 
rının gittikçe şiddetlendiğini gos
termektedir. 

• 
Nevyork, 9 (A.A.) - Ne"'1oti, 

Times gazetesinde Willia:rn }> 
len Whitc diyor ki: 

"Cümhuriyetçi namzetleri 
f . · ıc!• 
ırat taraftarlığını terketmıŞ d, 

1 adet 2000 llralık 
3 .. 1000 " T. IS BANKASI = 2000.- llr; .. 1 Maddi Zorluklara Rağmen 

dir. Filadelfiya namzetleri . 
1 

siyasetteki hattı hareketıerı1' 
göre seçilecek veyu reddedil~ 
c:klerdir. Bunun manası şı.ıd~ 
kı, bu namzetler müttefikle

3
, 

mümkün olan her türlü yar 
mm yapılması lehinde fikirle!' 
ni bildirmek mecburiyetindedif' 

6 " 500 

12 " 250 
40 

,, 
100 

75 " 50 .. 

= 3000.-

" = 3000.-.. = 3000.-

" = 4000.-
• = 3750.-.. 

" .. .. .. 
.. 

1 Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork 

1 

Times gazetesi, Amerika efkarı 
umumiyesinin müttefiklere der-. 1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

210 25 = 5250.- i 
hal yardım lehinde karar· ver-
mekte gösterdiği sürati bilhassa 

Keşldeler: 1 şubat, 1 mayıs. 1 
1 ağustoı;, 1 lklnclteşrin tarihlerinde 

1

. kaydetmektedir. Gazetenin Va. 
yapılır. ~ingtondaki muhabiri, kongrenin 

• ______ , _________ ..;..~------------' umumi hissiyattan biraz geri oL 

Tic~r~t _v~~aleti İç ~ic.aret l~ınum Miidiirliiğiinden: 
3? Ilti?cıte~rın 1330 taııhlı eı:nebı Anonim ve Sermayesi eshama mün

kas~m Şırket~er .kanun~ hukıimlerine tevfikan Türkiycde çalışmasına izin 
v.erıl_en ecnebı Şı:ketlerındcn İngiliz tabiiyetıni haiz "Hidiviyal :MC'yl is
tımşıp ant. Grcyvın I<ompani L'.m~tcd - The Khcdivial Mail Steam Ship 
And Gravıng. Dock .~0~1pany .Lımıtec~" Şil'ketinin tasfiye edilmiş bulun
ması dolayısıyle T11rkıyedckı şubcstııi scd ve muamclfıtını kat'etmek üze
re e~i.r ve u'.limat aldığını bilciirıııiş ve kanunen verilmesi lı"ızım gelen 
vc,.,aıkı vcrmıştır. 

Bu Şırketle alak.ısı olanların mczıtı:ır Şirketin Türkiye Umumi Vekili 
b~lunan. İsta~bul'da ?alaLı'da '!:ahir hanında, Gilkrist, Voker ve Ksi. Li
mıted Şırkctinc ve ıcabında Tıcarct Vekaletine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (999) 

duğu kanatindedir. 
Amerikanın müttefiklere ya

pacağı yardımın maalesef maddi 
zorluklar dolayısile derhal bi.i
yük mikyasta vukubulamıyaca. 

ğını izah eden muhabir, Ameri
kanın derhal yapabileceği mah. 
dut yardım ve müttefiklerin sL 
lah imalatını tesri etmeleri sa
yesinde müttefiklel" Fransanm 
Sima1inde dayanabildikleri tak
dirde. Amerikanın .rnüzahareti 

ler.,, n< 
Diğer taraftan cümhuriyet p· 

tisinin en güzide namzetlerirt0 

biri olan Wendell Wilkie, :eirl~ 
şik Amerikanın batısında yaI'tıc 
bir turneden sonra yaptığı b , 

y~natta, infiratçılığın artık rıı;i. 
hım olmadığını Birleşik Arı1e ~ 
knyı teşkil eden devletlerin °. 
ğusundakilerle batısında veri 
ortasındakilerin noktai nazarlll! 
arasında artık fark mevcut ot~·, 
dığını. bildirmiştir. Kahir . ~~ 
ekserıyet Ameriknda müttefil<d'' 
re mümkün olan her türlü ya.! 
mın yapılmasına amadedir· 
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"aoNE BEDELi 
1lllye Ecnebi 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 H 

1 Ay 300 " 
l!t!erarası posta ittihadına 
l olmıynn memleketler için 
e bedeli müddet sırasiy1e 

ıs, 9, 3,5 liradır. Abone be
PE'$indir. Adres değiştirmek 
ru tur. Cevap için mektup

l 10 kuru luk pul ilAvesi 
lfızımdır. 

~kke 
've (ı ~Çen gün okuyucularımız. 
D~r dan emekli binbaşı Eşref, 
erııl 'anııza geldi. Evvelce 15 
rclı- kuruşa verilen bir paket 
are- ti nevi tömbekinin son vergi 
a) ~ndan sonra 16 kuruşa sa
idi- lfizım gelirken Fatih ve 
i.iŞ' . tta 16 kuruş 10 paraya·ve

tıi anlattı ve bunun scbe. 
lordu. 

t re' f disine cevap .,;erebilmek 
ı e Jıı1 lllhisarlnrın Sirkeci satış de. 
-~riil- telefonla müracaat ettik. 

!018rı. ~ti anlattık: 
bıııı llir okuyucumuz, şikayet

ıın uyor. Fatih ve Beyazıtta 
l nevi tömbeki paketi 16 

~ 
N• değil, 10 para farkla 16 

• ~ İ" 10 paraya satılıyormuş. 
aı i ~ll oluyor?" dedik. Tele. 
1~ ticalarıınıza ml.Jıatap olan 
bıÇ" fkan unnımiyeyi temsil e-
bıı' ~i~ • .. t' . .... gazetenın muracaa ını 

all iyetle telakki etmek şöyle 
· JW , huşunetle mukabelede 
i }1~ du; dinlemek istemedi, 
rvfc5' k;endi ticarethanesinde ra. 

· . edilmi~ bir tacir gibi asa. 

İ~eti umum müdüre bil. 
kıitıl Okuyucuyu idareye gön-

9!' Ancak, hiddetli memur 
leri- ıtııta ne gibi bir muameleye 
iJlÔe uı edildiğini henüz bilmi. 
taaf' lli~bir memurun kendisi. 

tiif• tacaattc bulunan, danışan, 
ş ııJ!· .atını rica eden vatandaş
ş 11r iltid ve haşin muamelede 

~8 tya hnkkı yoktur. Vatan. 
ııt\İ!' t~rşılastığı miişkiil, memll
ş ıeJl hnı düsüncesilc, isabetli 
e Js- ~ tnütaluasile her zaman 

f edilebilir. Memuru, hal. 
esi lerini kolaylnştıran bir 

r r'' tı olarak telıikki ettiğimiz 
8 
r'' ki, bu on paranın sebep 

u t il hadise iizerinde duruyor, 
o:ıxl' 'il l\füdiirliiktcn iki nokta 
c ~, ~de aydınlatılınanuzı rica 
e l Ilı· 

p,.i: ': İG kuruşa satılması icap 
ıer. hı:r paket birinci nevi töm
'1'5; ~eYazıt ve Fatihte niçin ve 

"'1lde 16 kuruş 10 paraya 
lll-? 
l(endisine müracaatte b0-

~llınuz inhisarların Sirkeci 
~~l>osundaki şef veya me. 

1ltı.dir? Nezaketle müta. 
istimzaç ettiğimiz bu zatıh 

t nıuaınelcsi hususunda 
~ ''aki miiracaatimizin ne. 
tıe olmuştur? 

9 
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.._ F 
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bir y r. 
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l bol h ında yapılır, mü-
~ .._ ile - Ekmek yapılır - Bir 
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Bombardıman Ve Avcı !. Yazan: Sevim SERTEL 

ingiltere Uyumuyor - Herkes Sığnalc 

Yapacak - Norveçli Balina Avclları 

Tayyarelerinin Harpte 
Oynadığı Büyük Rol 

ngiltere, otomobilleri gayet 
1 bol olan bir memlekettir. 

Ve hemen bütün otomobillerin i
çinde de radyo vardır. Fakat 
şimdi tam 50 bini bulan bu rad
yolar otomobillerden çıkarıla

caktır. 
Posta umum müdürlüğü şöyle 

bir kanun çıkarmıştır: 

yetile, aşağı inen, paslı kilidi bin 
müşkülatla kırıp, içeri giren 
White, buranın vaktile kiler ola
rak kullanılan bir köşesinde ne 
bulsa beğenirsiniz? 

Çuvallar dolusu kömür ve yüz
lerce şişe içki. Şimdi yapılan he. 
saba göre, bu kömür White'in 
tam iki senelik ihtiyacını temin 
edecektir. 

Tayyareciliği teknik vas-
• fından ayrı ve halk di

lile tasnif edersek av tayyare. 
ciliğine hava polisi, keşif bir. 
liklerine casus, bombardıman 
teşekküllerine de yumrukçu 
vasıflarını verebiliriz. 

Taarruz! veya tedafüi tabiye. 
lerden herhangi birini intihap 
etmiş olan memleketler mutlak 
surette keşif tayyareciliğine ih
tiyaç duyarlar. Çünkü bu sınıf 
havacı düşmanın bütün sırları
nı çalar, görür, fotoğrafla tes
bit ve telsizle ilan eder. Büyük 
Harbin en müşkül zamanında 
General Gallieni'ye Parisi kur. 
tarmak: imkanını kazandıranlar 
keşif tayyarecileri olmuştur. 

Telsiz ve fotoğrafçılığın tay
yarecilikte kullanılmasının bü. 
yük faydaları olduğu muhak
kaktır. Telsiz, sesin ve diğer bir 
çok işaretlerin ulaşamadığı ye. 
re gider. Fotoğraf gözle görüle. 
miyen teferruatı tesbit eder. 
Hedeflerin uzun boylu ve rahat 
olarak tetkik edilmelerini müm 
kün kılar. Bütün bunlara naza. 
ran harbeden, sadece tayyare 
ve makineli tüfek ile bomba 

Ağrr bombardıman tayyaresi 

Yazan: A. 
değildir. Daha bir çok yardım
cı vasıtalar da vardır. 

Hava taarruzlarının en ehem 
miyetlisi bombardımanlardır. 

Ger~k maddi ve gerekse mane
vi tesiri fazla olan bu taarruz 
sistemi, topçunun gözünden ve 
ateşinden uzak mıntakalara düş 

Hafif bombardıman tayyaresi 

Ahiskal 
man topraklarının yüzlerce ki
lometre gerilerine kadar uza
narak tesirini &\')sterir. 

Her silah ve tabiyenin bir 
ba~langıcı olduğu gibi bombar
drmaı! hareketinin de bir ön
cüsü vardır. Bu harekette birin
cilik hakkını kazananlar Al-

-·~-----------------------------------'""\ ( ROMA MUHABiRiMiZiN MEKTUBU '------•=-nw ___________________ J 

Berlin, Italyayı Harbeı 
Sokmak için Büyük 

Bir Gayret Sarf ediyor 
Roma, 3 A lman tahriki, bütün t. 

talyada bir kasırga gibi 
ruhlan sarsıp sallamakta devam 
ediyor. Bununla beraber politi. 
ka ile sersemlememiş entellek
tüel arkadaşlarla, bu kasırga i.. 
çinde de hadiseleri sükunla ko
nuşmak hala mümkündür. 

Dün, evimdeki ·çayda mutat 
İtalyan dostlarla konuşurken, 
bir ara: 

- Somme kıyılarındaki faci. 
aya, dedim, siz İtalyanlar, elle. 
rinizde baltalarla Alpler boyun
ca nasıl gülebilirsiniz? O vadi. 
lerden altr asır önce geçip size 
şnrı gt~tiren Trovatore'lerin 
türkülerini işitmiyor musunuz? 
Bugün Fransayı tehdit eden se
si, siz o nağmelerden almıştınız. 
Latin kardeşliği etnik bakım. 

dan bir laftır; ama Maryan a
nanın size emzirdiği kültür sü • 
tünü nasıl inkar edebilirsiniz? 
İtalyaya manasını veren o ana 
sütüdür. 

Fransada İtalyanlıklannı U

nutan yüz bin İtalyan var; fa
kat İtalyan şehirlerinin sokak. 

. larında rastladığrnız her Fran
sız, taklit edilmek istenen bir 
insan adamdır. Siz, muztariple
re süktln ve teselli kucağını 

dalına açmış olan Fransayı her 
kesten çok tanırsınız. 

Bugün, haşin bir plastik abL 
deye benziyen barbar Alman 
medeniyet graniti, ruha sonsuz
luğu ve hayata madde ile ölçü. 
lemcz güzelliği tattıran huzur 
liman 1 arı ile dolu Fransanın Ü

zerine yıkılıyor. Şimdi bu li
manlarda da fırtına var. Fakat 
bu fırtına geçecektir; o barbar 
yıkılış ise bir cöküştür. Sizin 
istikbaliniz de bu çöküşün tam 
olmasına bağlıdır. 

Beni, belki de sırt dertlerini 
dokebildikleri biri olduğum için 
seven İtalyan dostlarım sözleri. 
m· tlısdik ed'voı+ır. 

-'· . 
Bu s:ı.tırfan TAirda okuyan 

lar, şuna_ ~ani olsunlar:Bu 
rada, (Birinci lt,alyan) dan Veu. 

tirnilfa istasyonundaki hamala 
kadar herkes bu sözlerimdeki 
hakikati biliyor. Fakat Alman 
tazyiki aman vermiyor. 

Siyasi mahfillerden sızan ha
berlere göre, İtalya, Fransaya 
harp açması ısran karşısında, 
Almanyaya, Şarki Akdeniz hak. 
kmdaki endişesini öne sürmüş. 
tür. 

İtalya, Şarki Akdenizde Tür
kiyenin harbe karışmamasından 
emin olmak zaruretindedir; 
çünkü Türkiyenin müdahalesi, 
On iki adada kain olup Süveyşe 
karşı büyük rolü olan İtalyan 
üslerinin mukadderatını düşün
dürmektedir. Bundan başka Şar 
ki Akdeniz ve Balkanlar çok ka
rışık bir ihtilat merkezidir. 

Onun için Alman diplomasisi 
ile propagandası A.nkarada ve 
Romada harikulade bir faaliyet 
içindedir. Almanya, Türkiyeyi, 
hatta Sovyet Rusyayı, Fransa. 
ya karşı olacak İtalyan müda. 
halesinin şarki Akdenizde ara
zisi ve harp üsleri mevcut olan 
İtalyanın harbi bu denize getir. 
mesi demek o 1 m ı y a c a ğ ı. 
na İtalyanın Türkiyealeyhinde 
ve umumiyetle şarki Akdeniz. 
de ve Balkanlarda hiçbir emeli 
olmadığına inandırmıya, bu su. 
retle İtalyayı Akdenizde Fran
sızlar ve İngilizlerle yalnız bı
raktırmaya çalışmaktadır. 

Almanya, eğer İtalyayı mü
dahalesinin Türkiyeyi harekete 
getirmiyeceğini temin edebilir. 
se, İtalyanın Alman ısrarı kar
şısında başka ihtiraz kaydı kal.. 
mıyacağına kanidir. 

Bu kanaatledir ki, Berlin dip
lomasisi, Romayı, İtalyan harp 
aksiyonu, garbi Akdenize ve 
A iplere mtınha~ar kcıldıkra. l'lir 
' .iyenin müttefiklerin yanında 

harekete geçmesine sebep ola
mıvacağmı temin e tmek iste. 
rrt~ktedir. 

* * 6 h'1ziran tarihi; ":17C'tc. 
ler, hükfımet'n hır teb

liğini neşrettiler. Bu tebliğ ile, 
İtalya ve Arnavutluk sahilleri 

(Trablusgarp sahilleri dahil. 
Çimkü yeni statü, Trablus. 
garbi anavatan vilayetleri ha
line koymuştur), kolonilerin 
(yani Eritre ve Somali) sahille. 
ri. (Possedimentiv) yani On iki 
ada sahilleri 12 mil genişliğinde 
bir kusak halinde seyrisefain i. 
çin tehlikeli diye ilan olunmuş. 
tur. 'l'ebliğde mayin döküldüğü 
tasrih edilmemişse de gazeteler 
serlevhalarında bunu tasrih e
diyorlar. Görüştüğüm bazı mü. 
tehassıslar ise bu kadar uzun 
sahilleri bu kadar derinlikte 
mayinlemenin imkansız olduğu. 
nu acıkça beyan etmektedirler. 

İtalyanın harbe gireceğini id
dia edenlerin kehanetlerini tak
viye edecek yolda burada alın
mış olan tedbirlerin hepsi jene
sik mahiyette tedbirlerdir. Za
ten faşist rejim, bu nevi tedbir -
leri, milletin askerlik terbiyesi 
için elzemdir diye daima göz Ö

nünde tutmaktadır. 
Asrl harbe hazırlanma işaret

lerinden eser yoktur. Mesela 
hükumet, stoksuz olan memle
kette harp halinin doğuracağı 
sıkıııtıları önleyecek hiçbir ted
bire başvurmuş olmadığı gibi 
askeri mahiyette hazırlık ifade 
edici bir hareket te göze çarp
mıyor. 

Oniki adada Alınan denizaltı
ları bulunduğu da Alman lafı
dır. İtalyada Alman deniz ve
ya kara kuvveti yoktur. Bu, İ
talyan resmi mahafilinde temin 
olunmaktadır. 

T
rablusgarp kuvvetleri ku 
mandanlığına Mareşal 

De Bono'nun tayin olunacağı 
söyleniyor. Bu doğru iı:;e, İtalya. 
mn c:ul}lı-.erverli&ine inanabilir_ 
siniz. Cünkü Mareşal askerlik-

' ten çoktan çekilmiş biridir. As-
ker olarak Habeşistan harbine 
baslamtstı. Az daha Negüsün or 
duJarına bile yenilecekti. Kendi
sini hemen geri aldılar. Mareşal 
Dı> Bono ordunun faşizmi sevdi
ğini iddia için kullantlan bir 
semboldür, işte o kadar. 

c. c. 

Bundan böyle hiçbir kimse o
tomobil ve buna benzer nakliye 
vasıtalarında radyo ve bu gibi 
havadis alan, yahut veren aletler 
bulundurmıyacaktır. 

Böyle bir tedbire sebep Beşin. 
ci Kolona mensup olan kimsele
rin düşmanla münasebetini kes. 
mektir. Kurunun yanında yaş ta 
yanar kabilinden hükumet böyle 
kökünden tedbirler alınıya mec. 
burdur. 

• 
Herkes Sığınak Yapacak 

l ngilterenin aldığı dahili 
tedbirlerden biri de, haL 

~~-... -~"-"~-·""'~-=~~~" kı sığınak yapmıya mecbur et
mektir. Hali, vakti yerinde olan-

Avcı tayyaresi lar kendi sığınaklarını yapacak. 
manlardır. 30 Ağustos 1914 gü. lar, fakirler için de hükumet ya
nü saat 12.45 te Paris üzerine pacaktır. Pek zengin olmamakla 
yapılan bir akında Cümhuriyet beraber, kendini sığınak yaptıra
meydanına ilk bomba düşmüş, bilecek bir vaziyette farzeden 
ve bir kadın ölmüştür. Eylulün Mister White'in başına şöyle bir 
birincı günü bu hareket tekrar - şey gelmiştir: 
!anarak Opera ve Madeleine Bir kunduracı olan Mister 
meydanları bombalanmışttr. White, bahçe içinde iki katlı, u
Fransızlar ancak bir ay sonra fak ve eski bir evde oturmakta
mukabelede bulunmuşlar ve ilk ıdır. Bu sığınak yaptırmak mese
hedefleri Fribourg tayyare mey l~sini ~uyun~.a .~te, ken~i ~en
danile Zeppelin fabrikaları ol. dıne şoyle duşunur: Ben, ihtıyar 
muştur. bir adamım. Her tayyare hücu

munda hükumetin bana göstere
ceği sığınağa koşmıya kuvvetim 
yetişmez, eğer şu bizim içine hiç 
girmediğim bodrum katında bir 
şeyler yaptırabilirsem, çok iyi 
olur. 

Q zaman atılan bombalar, 
topçu mermilerinden 

muaddel idi. İlk hava bomba. 

White'in bahsettiği bodrum 
katının kapısında bir kilit var
dır ve tam on beş senedir bura
ya kimse ayak atmamıştır. Ni
hayet buraya bir göz atmak ni-

• 
~orvcçli Balina Avcıları 

Taliin hazan gayet garip cil. 
veleri vardır. Bu harp ve 

kıyamet sırasında, gayet acaip 
bir hal de, tam yedı aydanbcrı 
Şimal denizinde balina avlamak. 
ta olan (5) bin Norveçli balıkçı. 
nın başına gelmiştir. Yedi ay
danberi, geçen gün ilk defa İn. 
giltere sahillerine çıkan bu N or
veç lilere, burada memleketleri
nin felaket haberi verilmiştir. 

Birkaç ay evvel sapasağlam bı. 

raktıkları yurtlarını böyle düş
man ateşleri içinde bulmak, on
ları çok sarsmıştır. Hiddetle 
yumruklarını sıkan balıkçılar: 

"Aman hemen geri gidip ora
da düşmanın hakkından gele
lim!,, diye telaşlanınışlardır. 

Her biri kendi meşheri, kulü.. 
besi, köyü hakkında malumat is:
tiyor; sıra ile yandığını, dii§man 
dine geçtiğini, yahut seJ.amette 
olduğunu öğreniyorlardı. Hiç
birisinin, ailelerinin nerelerde ol 
duğundan zerre kadar haberi 
yoktu. 

Şimdi, Londrada bir otelde o
turan balıkçılar, aldıkları müthiş 
haberin tesirile perişan bir hal.. 
dedirler. 

Bilhassa bu heyetin mühendi
si, pek meyustur. İki senedenbe
ri aiclsini görmek kısmet olma. 
mıştır. Dört çocuğundan ikisi as
kerlik edecek çagdadır. Durup, 
durup: 

- Ah, onları bir daha ~ör_ 
mek nasip olacak mı? diye çır· 
pınmaktadır. 

srm 1915 eylıilünde Fransızlar 
hazırdırlar. Karşılıklı icatlar 
Büyük Harbi bitirdi, yirmi beş 
senelik bir devreyi de savuştur
du. Nihayet bu yeni harpte kor. 
kunç roanzarasile tayyarecilik 
meydana çıktı. Taarruz ve mü
dafaa tabiyelerinde de bir çok 
dc~işiklikler oldu. LOKMAN HEKtMIN ÖGÜTLERİ 
Bombardıman taarruzlarındc: 

isabetin emniyeti bakımından 

pike, yani hedef üzerine dala. 
rak bomba salmanın en yeni bir 
usul olduğunu söyliyebiliriz. 
Müessir bombardıman ise toplu 
uçuşlarla temin edilir. Bu tak
dirde m;,Hehassıs pilotlann çok 
sayıda yetiştirilmesi icap eder 
ki, bu, çok güç olan bir ikmal. 
dir. Şimdiki taarruzlarda beş 
tayyarelik bir filoya iki müte
hassıs bombardımancı, diğer 

tayyarelere sadece uçuş kabili
yeti olan şahıslar konmaktadır. 
Mütehassıslar, filoyu hedef ü. 
zerim• sevk ve bombardıman 

zamanım tayin ederek bomba
ların salınmasını işaret ederler. 
Diğer tayyarelerdeki pilotlar 
tek manete kumanda etmekle 
bombalarını salınış bulunurlar. 
Bu yardımcı tayyareler sadece 
bomba cihazını taşıyan ve di
ğer teçhizatı bulunmıyan maket 1 
tayyarelerdir. Bu şekil hareket
le kazanılan şey, kısa zamanda 
yetiştirilmiş olan uçucunun iş 
gorrnü~ olması ve maket tayya
renin az malzeme ile ve ucuza 
maliyetidir. 

Hava muharebesi, tam mana
sile refleks savaşıdır. Yer mu
harebelerinde sadece bir keskin 
nişancı olmak hedef avlamakta 
kafi gelirse de havalar daha 
önce refleks ve soğukkanlılık 
ister. 

Bu silahta sürat ve hareket 
kahiliyeti esastır. Teknisyenle
rin hesaplarında azami süratin 
sekiz yüz kilometre olacağı ve 
ancak yedi yüz kilometreden a. 
şağ1 hızlarda manevra imkan
ları bulunacağı ileri sürülmek
tedir. Karşılaşan iki av tayya
resinin göz karartan hızları, yi. 
ne bu iki tayyarenin bir anda 
biribirlerini kaybetmeleri de
mektir. O halde çok kısa za
manda hasmı yaralamak ve mu. 
harebe dısı bırakmak lazımdır .. 
Aksi takdirde tekrar buluşarak 
harbe tutuşmak, hem zor, ıticm 
de zamana bağlıdır. 

Bu düşünce makineli tüfek 
sayısının arttırılmasına amil ol
muştur. Bugünün av tayyarele
rinde her biri dakikada 1200 
m<'rmt atan sekiz makineli tü. 
fek, bazılarında da yirmi dört 
milimetrelik bir de top vardır. 
Vasati bir hesapla dakikadaki 

Çocuklara Deniz Banyosu 
İlkin yaş meselesi. Çocuk he. 

kimlerinden bazıları, on beş ay. 
lık olunca çocuğun denize so
kulmasına izin verirler. Fakat 
daha çoğu üç yaşından önce ço
cuklara deniz banyosunu mü. 
nasip görmezler. İhtiyatlı dü!;iii· 
nenlcr de, çocuğun deniz ikli. 
mine alışmış olduğunu belli c· 
den alümetlere dikkat etmek 
!iil!rtile iki yaşından sonra deni. 
ze girmesine müsaade ederler. 

Her halde, kaç yaşında olur. 
sa olsun, çocuğu zorla denize 
sokmak doğru olmaz. Denize gi
recek çocuk ondan korkmama
lıdır. Bunun için de, ~ocuk de. 
nize girmeden önce plaj üzerin
de bırakılır. Denizin ve denize 
girmiş başka çocukların man. 
zarası ona da girmek için heves 
verir, kendi de girmek ister. 

ateş kudreti 10 bin mermidi;--ı 
Gözü pek, refleksi normal o.

1 
lan taraf bir de keskin nişancı 
olursa büyük bir emniyetle sa
va~abiJir .. 

Av tayyarelerinde maki-
neli tüfekler sadece uçuş 

istikametine ateş ederler. Bu 
halde hasmını öne alan taraf 
kazanır. Akrobasinin rolü işte 
buradadxr. Muharebe mesafesi 
de bir metreden başlar, iki yüz 
metre gibi dar bir çerçeve için.. 
de kalır. Kısa zamanlı karşılaş.. 
mayı bol ateşle işe yarar hale 
getirwş olmak av tabiyesinde 
esas olur .. Mühim olan nokta, 
hasımların tayyare evsaflan a
rasındaki farkın çokluğudur. 

Süratli ve oynak tayyaredcki 
savaşçı, yavaş ve ağır tayyare. 
deki hasmına korkusuzca ve 
mutlak surette galebe c-a lmak 
azmilP saldırır. Pilotaj, atış ta. 
!im VP terbiyelerinin farksız ol
ması düşünülmelidir. Aksi hal. 
de, her hangi bir hasmın bol sa. 
yıda tayyaresinin bulunduğunu 
düşünmek sadece korkudur. Bu 
arada vazifelerini sona kadar 
ve büyük bir itimatla ve mües
sir bir surette yapacak kabili
yetli uçucuların bulunuşunu ay 
rıca bilmek ise, hein korku ve 
hem tehlikedir. 

Çocuğa günde bir defa deniz 
banyosu yetişir. Hatta pek kii. 
çiik, yahut pek sinirli olanlara 
iki günde bir. Kaide çocuğu sa
bahın onu ile akşamın beşi ara. 
sında denize sokmaktır. Öğle. 
den sonra girmesi tercih ellilir. 
Yalnız sabah kahvaltısından İ· 
ki saat, öğle yemeğinden de üç 
:o;aat sonra olması şarttır. Ço
cukların denize girebilmesi İ
çin, denizin sakin olması Jii:ııu
munu da unutmamalıdır. Deniz 
suyunun soğuk olduğu günler. 
de banyodan \'az geçmek liznn. 
dır.Başlangıçta çocuk birkaç de
fa denize girer, çıkar. Bir hafta 
böylece devam ettikten sonra 
dörtle, beş yaş arasındakiler iir 
beş dakika denizde kalırlar. Da. 
ha büyükleri beş dakikadan, on 
dakikaya kadar. Fakat hiçbir 
çocuk, hatta ~ençler için deniz 
banyosu on dakikadan ziyadt 
sürmemelidir. 

Pek sinirli, yahut pek küçiik 
çocukları, doğrudan doğru)'' 
denize sokmadan önce, deniz. 
den su getirtilerek ısıtıldık· 
tan sonra sıcak deniz banyosu
na sokmak ihtiyatlı olur. Suyuıı 
derecesi 35 ile 38 arasında 
Müddeti pek küçükler için l:J 
iJe 20 dakika arasında. Daha 
büyükler yarım saat, kırk daki. 
ka kalabilirler... Çocuk su:ak 
suya alıştıktan sonra, denizden 
getirilen su, yavaş yavaş 38 den 
28 dereceye indirilir. Fakat da
ha ziyade soğuk olması doğru 
olmaz, çünkü banyo içinde so
ğuk deniz suyu, deniz daha so. 
ğuk olsa bile, çocuk orada ~ır
pınarak hareket edeceğinden de 
nizdeki soğuk sudan ziyade te
sir eder... Çocuklardan hanları 
sıcak deniz suyuna bil<' talıam
miil cdeınc7ler. htı ha 1 rocıı~,ı 
kurde en C"ıkarınıs gjhı ka"m 
gelmesinden belli olur. O haJr 
deni7. banyosundan \'az geçmrl 
zaruri olur. 

Deniz banyosuna ba,ladıkta• 
sonra, onun ne vakit hırakıl:
cağını da bilmek Ja7ını-lır. c. 
cuğun deniz hal"YO<;u mr,·s'r 
hitinc-e~·e karlar ı1erıiu "'i"tnf' 
ne liizum ~·oktıır. Arıtd:> .;ıra•) 

fasıla vererek, niha~·cti otu> 
banyo yetişir. 



TAN 

Senelerdenberi tanınmış ve çok rağbet görmüs olan, ..... , .................................... ... 
AGARAN SAÇLARA LE 

Bu kerre İNHİSARIN KONTR OL'Ü ALTINDA fıçıda uzun 
müddet DİNLENDİRİLMİŞ olarak piyasaya çıkar.ıldrğınx sayın 

müşterilerine mevsim sürprizi olarak arzeder. 

Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon : 20741 

t N BİRiNCi 

İstiha Surubudur. , ' 
~•mmı:m11mm:-.11mı_.._.._..__. ........ ._ ..... ._._ .............. ı 

Kan, Kuvvet, 

SKERL/l( IŞLERJ : 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

Kadıköy şubesinde kayıtlı iken ~u
ye haber vermeden kanuni ikamet
hıru terkeden istihkam önyüzbaşı 

26 - 1) Musa Kazım oğlu Huseyin 
snü Uygurun İstanbulda ise der-

1 şubemize müracaati, taşrad<>. ise 
lunrlugu yerin şubesi elile adresini 
grafla bildirmesi tebliğ makwruna 

e DÖN ÜM - Bu, aylııt ziraat 
ecmuasırun yedinci sayısı da çık

tır. 

e DENİZ-Tiearet Kaptım ve Ma
ist Cemiyetinin meslek mecmuası

r . Haziran nüshası olan 60 ıncı sa-
ı mesleki birçok yazılarla neşredil
tır. 

e Aylık YÜ C E L ve YEN İ iNSAN 
haziran nüsha

n zengin ve mütenevvi mündere
la intişar etmiştir. 

e ÜLKU mecmuasının 88 jnci, Ad
e Ceridesl'nin beşinci ve i nhisa rlar 

t hbarat Bültenl'nin 114 üncü sayı
l çıkmı~tır. 

~NNi SÜNNETÇ i 

EMİN 
fi DAN 
nsu man, şiring .. , 

'f!Camat ve a§ı ya-
r r. Ev : Suadiye 

syon yanı. Kabine'. Beşiktaş Erip 
Telefon: 44395 

-... .... mllD .......... 

TAN Gazetesi 

Fiyatları __ ,._ 

K t§ 

Bcışlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santim i / 00 

" 'J 

,, ,, 
,, 

,, ,, 

" 
" ,, 

,, 

250 
200 
100 
60 
tf 0 

ı - ı santim: gazetenın ınce 

yazısile 2 satırdır. 
2 - İl anların fiyatı gazetenin 

tek sütunu üzerine hesap_ 
lanmıştır. 

3 - Kalın yazılar da ga~etede 
kapladığı yere göre santim 
ile olçiılür. 

...... ms-........... ,p 

A~ 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 
ve her türlü tabı, cilt 
ve klişe işleri yapılır. 
TAN Matbaası - İstan-

bul. Telefon ~ 24310 

ve Neşriyat Müdurli Hall i 
DOROÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Negriyat T. L. Ş. Bası l d ığ ı yer 
TAN M atba:ıısı 

Muhammen bedeli (3400) lira olan muhtelif eb'atta 2000 adet çimentti 
künk (25-6-1940) Salı günü saat (10, 45) onu kırk beşde Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon tara Cından açık eksillme usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (255) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
t:ıyin ettiği ve~aikle birlikte eksiltme günü s<1atine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4665) 

• • 
Muhammen bt'deli (1166) lira olan 22 adet maa teferruat kadranlı ve 

kadranı - fosforlu 6 anahtarlı bekçi kontrol saati ( 18-6-1940) Salı gü

nü saat (10.45) onu kırk beşte Haydnrpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usu Jile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (87) lira (45) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait ;iartnamelcr 
ınaktadı.r. 

komisyondan 
·1531) 

parası,. olarak dağıtıl-

• • Mııhamm<>n hr>nPli rı 1 tıM) on bir bin lira olan 3360 adet bilyalı yatak 
18-7-1940 Perşembe "ünü ~ant 1.5 rle kapalı zarf usulü ile An.karada ida
re binasında sı>tın alınacaktır. 

Bu i~e ı?irmek i«+eyen1crin (ll~'i) 1i ralık muvakkat teminat il~ kanunun 
tayin etti~i vesikııları ve h>klifl<'rini ayni gün saat 14 de kadar Komis
yon Rcislii'ine vermeleri lıilıındır. 

S;ırtnam<'ler para~11- ol::ıral( Ank::ır.,•da Malzeme Dairesinden, Haydıırpa-
şa'da Teselliim ve Sevk Şcfliiıinden '~ ı ğıtıl<ıcaktır. (4546) , __________________ ,~ 

KIZILAY CEMİYETİ 
· UMUMi MERKEZİNDEN : 

Münakasa suretile 
17 TAIHl\I TEK ATDI ARABA KOŞUI\IU 

alınacaktır. Xümunesi ve şartnamesi için alakadarla
rın hergün İstanbulda Yeni Postane civarında Kızılay 
hanında Kızılay Direktörliiğünc miiracaatları. 

İhale 13. 6. 910 tarih ve saat onda yapılacaktır. , __________________________ , 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manisad::ı Kum r;ayının bir tahliye y;ıfağı ile :vrrırmara gölüne akı

tılması ameliyatının keşif bedeli (145.565) lira (66) kuruştur. 
2 - Eksilttne 28-6-940 tarihine rasllrıyan Cuma günü saat 15 de Nafia 

Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zar! usu
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (7) lira (28) kuruş muka
bilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i-teklilerin (8.528) lira (28) kuruşluk 
muYakkat teminat vermesi ve ek~ilt menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Ve
kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 

edemezler. 
5 - İstekHlerln teldi! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat ev\·elinc kadar su işleri reislığine makbuz mulrnbilindc vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2628) (4601) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve Bl!:LCllKVellKLiQiNE -

DBI 
T abletlerl her eczanede bulunut 

P/\•t• kutusu 1255) Galata, latanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekcsile sınai imalatı ve işlet
me binaları inşaat.ı keşi! bedeli (2.4.00,000) liradır. 

2 - Eksiltme 20-6-1940 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 
Nafia Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 

l?enel şartnamesi, !enni şat·tname ve projeleri 50 lira mukabilinde su iş
leri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is teklllerln 85.750 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şnrttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 

C'dcmezlcr. 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat ev\ eline kadar su işleri reisligine makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

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

JUVANTIN-
KANZUK 

Saç boyaları saçların ta
bii renklerini iade eder. 
Ter ve yıkanmakla çık

maz, daima sabit kalır. 

Kumral ve siyah renkli 
sıhhi saç boyalarıdır. 

ile tedavi edJllr. 
Kanın en mUhim unsuru, kırmızı yuvar
lakeıklardı.r. Onları daima çoQaltmak1a 
vücudunuzun mukavemetini arttırmış, 
kansız4•ğı ve zafiyeti g idermlş olursunuz. 
OESCHIENS şurubu: kan, kuvvet. 

iştiha ve gençlik temin eder. 
Sütün hastalıkların nekahat devrele· 

rinde kemali emniyetle kullanılır. 

Reçete ile aatılJr 

MÜHİM İLAN 
Emlak Almak isteyenlere: 

Galata Yolcu Salonu karşısında, altında büyük 
mağazayı ve arkasında üç adet kargir depoları havi 
Fırank hanına üç ehlivukuf tarafından 

92 BİN KUSUR LİRA 
Kıymet takdir edilmiş olup 

O BiN 
talibi uhdesindedir. ikinci ve son ihalesi 15. Hazi-
ran. 940 Cumartesi saat 10 - 12 ye kadar Beyoğlu 
4 neli Sulh Hukuk mahkemesinde yapılacaktır. Em-
13.k almak isteyenlerin bu fırsattan istifade etme
leri ilan olunur. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Miktarı Cin si 
Muhammen 

bedeli 

Lira 

Muva kkat 
teminatı 

Lira 

50 M: Çıralı Kadron 2750 206,25 
50 " Meşe Koğuşu 2500 187,50 
Atelyemize muktazi ve h er birinin cins, miktar ve muhammen bedelile 

muvakkat teminatı yukarıda yazılı ikl kalem kereste ayrı ayrı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

htcklilerin 14-6-940 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 d e Galata 
rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan satm alma ko-
misyonuna miiracaatları. 
.Şartname sözü geçen komisyonda hergün görülebilir . (4406) 

.L U • U • 111-S.U 

Sağ'lıJınnı kıymetini bilen Baya nlann seve seve Irullanacafı 911 111: 
r ici adet bezleridir. Mikropsuz, Ufak , Yumuşaktır. En ince elbi.şele.> 
altında belli olmaz. Her Eczanede ve büyük mağazalarda FE Mi L v~ 
bağı bulunur. 

-· ~-....................................... ~~· 

Devlet Denizyolları İşletme 
İdaresi ilanları 

10 Hazirandan 11 Hazirana kadar muhtelif hatist9 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklaıı. rıhbmlar. 
Kara.den lı lıattına 

Bartın hattına 

Mudanya hatt ı nı 

Bandırma hatt ı na 

lmro:ı hattına 

Ayvalık hattına 

lı:mlr Sllrat hattına -

Mer•in hıttına 

SaJı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (AksUl• 
Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımında11· 
Sa lı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 d e (AntalYıı)· 
Sirk(!{:i rıhtımından. 

Salı, Perşembe v e P azar 9.30 d a (Uğur), T oP' 
hane rıhtımından. 
P azartesi 13, Salı 9.50, Çarşamba, Perşcrnbt• 
Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Marakaz). Ayrıc• 
Cumartesi 14 de ve Pazar 19 da (Trak) . Gal8tJ 
rıhtımından. 

P azartesi " Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trl~ 
Galata rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 dt 
(Antalya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Topb•"e 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 d a (Seyyar ) . Tophane rıbtl' 
mından. 

Pazar 9 da (Tayyar) . T ophane rıhtımından. 

Ca;rşamba 15 de (K emAl), Cumartesi 15 IJ 
(Barbn), Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 dE" (İzmir). G alata rıhtımından. 

Salı 10 da (EtrUsk), Cuma 10 da (Konya~. '!/Jr'J 
k eci rıhtımından. (41f0 

NOT: Vapur se!erleri hakkında h er türlü malılmat aııağıda telefon ~· 
maraları yazılı Acenteler imizden öğrenilebilir. 

Galata Bıı Acenteliğ i Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galatı Şube 

Müdürlüğü binası altında. 

Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisllği binasıt altında. 401SS 

S irkeci " • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22140 

1 

~ 
s 
a 

1 
..__ _...j 

.. - lı 
Maarif Vekilliğinden: ) : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre f1": ' lI 
kulların 4 ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir "Tatill ar: 
kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. J l6,3 

2 - Müsabaka müddeti l-VII- 1940 dan başlamak ve 28-Il-1941 ctJJl1 aş • 
gÜPÜ akşamı b itmek Üzere sekiz aydır. ~ ag 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30- XI-940 Cumartesi #', ' 
öğleye kadar bir istida ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu rrı~~ ~11., ı 
bakay a girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklıır :ıl' disini 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan k itap serisi üç yıl süre ile ar~ kki 
larda oı..u tulacak ve müellifine her y ıl için biner lira tem lı!!ltkı verileP':, le 
tir_ İkinci çıkan kitap serisini yazana bir de!aya mahsus olmak üzer• ~;, '•t O 
rincinin müellifine verilenin bir yıllığı, ilçi.lncü, dördüncü ve beşinci JJt ~ld e 
kanlara da birer defaya m ahsus olrn ak üzere dörder yüz liı'a ml.lltll' e 
ver ilecektir. 

5 - Müsabakaya girece klerin eser lerini üçer nüsha olmak üzere 111
9
;, llo 

~~e ile _ve ka~~tl~rı~ _ ~alnız birer yüzüne ~azılmış olarak Maarif ~el'~, ~l'lsı 
lıg1 neşrıyat mudürlugune makbuz m uk;;ıbilınde vermeleri veya gbrıd #~at 
melezi J~zımdır. K itaba konulacak resim, harita, grafikler vesaJrt d.lk< 
asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş 0111':· ~eri 
bulunması kafidi r . Müsabakaya basılmı ş bir kitapla girenler de kltabıtl latırn 
nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 1i' l~leri 

6 - Müsabakaya girenlerin eser m üsveddelerile birlikte eserleri 11:•ıı1, ~arşı 
edildiği takdirde eserl erin i ilAD edilen telif hakkı mukabilinde ve Jı~ tene 
türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir dt~ ''1< 
için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tasfl (. l~r· 
!erinin kendileri veya kendi mes'uliy etleri albnda tayin edecekleri dl~. Q··

1
' , 

bir zat tara1ından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taııtıl1 ı:ıOrnJ 
senedi vermeleri de lazımdır. -ı t rlu, 

7 - K itaplard a bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıtV;, 111.in 
gösteren şartname ile noterliğe tasd ık ettirilecek taahhüt senedinin !~( d '~1\1 
mülil Maarif Vekilliği Neşriyat Mildü rlüğünderı alınabilir. Mektupla_ ıs&' llgu 
yenlerin 6 kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri laıll ~a Ça 

dır. (2608) ( 4559) ~l'ın 

ltıı~ 1 

Maarif Vekilliğinden,: ~;~! 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre pi( o; ~eli~ 

kulların 4 ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir "Aritmew 1 an 
kltabı yazı lması müsabakaya konulmuştur. ~..ıı' ~tı. lJ 

2 - Müsabaka müddeti l - VII-1940 d an başlamak ve 28-Il-1941 V"' h ~ 
günü akşamı bitmek üzere sekiz aydır. .~ e gi: 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30-XI- 940 Cumartesi ~;, c.cy 
öğleye kadar bir istida ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bU J'O~ ~ ~l.inı 
bakaya gi~ecekler def~e:in~ .~dlarını yazdırarak bir numara alacaJdııtOııl' .. Y 

4 - Musabakada bırmcılıgl kazanc.n kitap serisi üç yıl süre ile 0~.ıt' ~!:' 
l~da ~k~tulacak ~e müel:i~i~e her yıl için biner lira telif hakkı veril~, ~h ş. 
tır. İkıncı çıkan kitap serısını yazana bir defaya mahsus olmak nıert çJ' ~alt l' 

rincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçü.neti, dördüncü ve beşinci 13t ~ t, 
-<anlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mil'!>~ ~ 

'•'t~ 
verilecektir. , ~\ v: 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha. olmak ü:ı:ere ~ll' ) tir 
kine ile ve kağıtl arın yalnız birer yürüne yazılmış olarak Maarif '\l'C1'.ı'' il. Şal 
fiği neşriyat müdür~üğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gö.'ıÖ~ !qı:ıaJ 
meleri lazımdır. Kıtaba konulacak resim, şekil, grafikler vesaırt ~ ltıap 
ısıllarının yalmz bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş ol9\ 1r r~Urı:ı.ı 
1J~lunması katid ir. Müsabakaya basıl ınış bir kitapla girenler de !Utablıl ~iilta j 
rıushasını .. verecek veya gön~erecekler~ir. . -s~~ i~edE 

6 - Musabakaya girenlerın eser m usveddelerile birlikte eser len )( ııt ~it\ h 
edildiği takdirde eserlerini ilan edilen teli r hakkı mukabilinde ve , ı' ~i 
ıürlü tasarrui hakkından vazgeçerek Mııarif Vekilliğine üç yıllık btr dtı~' /t l 
'çi~ ~erketti~ler~ni ve kitabı~ o d;vre [~indeki her ba~ılışmın son t$:'~ ~abu 
l~rının kendı lerı veya kendı mes uliyetleri altında ta~·iıı edecelderı i:l!>l1 1 .'l- .l 
bır zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir tali b'ldı. 
~enedi vermeleri d e lazımdır. ~,ıı : haı 

.. 7 - K itaplarda b~lunması lazım gelen pedagojik ve teknik va~• ıo<' ~bit 
gosteren şartname ı le noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedin!O · ~ıt' \ lsr 
mülü Maarif Veki lliği Neşriyat Müdü ı-lüğünden alınabilir. Mektuplıı . 1 ııı' ~?t, l 
yenlerin 6 kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri ıazl bıııd 
dır. (2609) (4560) _,/ ~!!iti t 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: ,cı~ 
İstanbul Ceza ve Tevkif evinin bir senel ik süt ve yoğurt ihtıyacı 

eksiltmeye konulmUŞtur. 
8 

,~ 
Stitün muhammen bedeli 550 li.l"a olup munkkat teminatı 41 li\11~ 

kuruştur. Yoğurdun muhamm en bedeli 1000 l ira olup muvakkat terıı ~~~ 
75 liradır. Sütün eksiltmesi 20-6-940 Perşembe günü saat 1 ı de. yo~~,6ı 
eksiltmesi ayni gün saat 15 de Sirkeci Aşir efendi sokak 13 nutıı11 

adliye levazım dııireı;ıin d e yapılacaktır. ırct' 
İstekliler şartn<ımelcrini tatil l!Unle rinden mada her giln mezkur dil ııe 

gCirebilirler . tıan ücreti müteahhide aittir. Talipler kanuni veslkaıafl,0ııl 
yar.ılı gün ve saatlet"de adliye levazı m dairesinde toplanacak kaJl'liS) 
milracaatıan. (4618) 
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