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Muhasemiıt Gece 
Saat 12 den itibaren 
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lngilteredeki ltalyanlar Tevkif Edildi 
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per ve Sığınak İnşaatı 
çin Yeni Direktifler 
asif korunma bakımından apartıman sahiplerile ev 
lerinin, yapacaklan sığınak ve siperler hakkında te

üde düştükleri anlaşıldığından Vilayet Seferberlik 
i bu husus hakkında alakadarlara bir tamim gön-

niversite 
tihanları 

eticesi 

' 

dermiştir. 
Bu tamime göre, halkın pasü 

korunma bakımından başvuraca
ğı tedbirler şunlardır: 

1 - SİPER, HENDEK VEYA 
SIÔINAKLAR: 

Bu hususta her kazada halkın 
icap eden malumatı ve nasıl ya. 
pılacağını bizzat görebilmeleri 
için kafi miktarda nümune sL 

versitede yapılan eleme -- perleri yapılmıştır. 
arı evrakı okunmuş, sözlü Halle bunları görerek icap e-

lara girecek talebeler tes- den malUmatı elde edebilecektir. 
'imiştir. Yalnız hukuk ve Bu gibı siperlerin Cİ\'arında bu. 

t fakültelerinin birinci sı. lunan binalar yıkıldığı takdirde 
vcudu çok kalabalık oldu- müteessir olmıyacak derecede bu 

n bu s~ı~ tal;?elerini~ e~- ı binadan uzakta yapılacaktır. Bah 
tetkıkı bıtırlememıştır. / çeleri buna müsait olmıyanlar 
fakültesinin ikinci, Ü· ' böyle bir s!per yapamazlar. Bu 

ve dördüncü sınıf talebe-1 şeraıt tahtında yapmak istedik
eleme imtihanlan neticesi leri takdirde binanın enkazına 

ilan edilecektir. Bu tale- dayanacak şekilde kuvvetli ol
yanndan itibaren her gün mnsr lazımdır. 
postalarına göre muhtelif Bu hendeklerin derinliği 2 
n sözlü imtihanlarına gi- metre ve ağız genişliği bir metre 
rdir. İktısat fakültesinin ve dibi de 0,80 metre genişliğin-
sınıf eleme neticeleri de olacaktır ve üzeri yarım met-

ba, üçüncü sınıfın da 15 re toprağa dayanabilecek muka. 
cumartesi ilan edilecek- vemette tahta ağaç, teneke gibi 

ukuk ve İktısat fakültele- seylerle örtülecek ve sipere gire
birinci sınıfının imtihan bilmek için de bir yeri açık bıra
n da muhakkak surette kılacaktır. (Bu hususta evvelce 
sine kadar okunacaktır. de dağıtılan broşürlerin 6 ıncı 

t TALEBE VCRETLERİ kısmında kafi derecede malumat 
vardır. Arzu edenler Seferberlik 
müdürlüğünde mevcut broşürJer 
den istedikleri kadar tekrar ala
bilirler.) 

sene resmi leyli mekteple. 
ebe ücretlerinde değişiklik 

tir. Erenköy kız lisesinin 
mı 185, diğer leyli mek. 

210, Galatasaray lisesi de 
a ile talebe kabul edecek-

• Ancak iki kardeş ayni 
te okursa yüzde on tenzi

hi tutulacaklardır. Memur 
lan da 'ibu tenzilattan isti

eceklerdir. 

Yoklamıya Davet 
Olu Yerli Askerlik Şubeainden: 
1 Haziran 940 günü yedek su-

e askeri memurlarının senelik 
lan başlıyacaktır. Ve bir ay 

edecektir. 
22 Haziran 940 gününden 

gününe kadar herhangi bir 
aününde yoklamaya ıelmiyen-

ile nütus hüviyet cüzdan
askerl hizmet vesikalarını, umu 
ali sıhhiye raporlarını, doktor, 
er, eczacı ve dl~çller diploma 
as vesikalarını geUrecekler-

Yoklama sırasında istenilen 
atı ıılfahen veya mektu;ıla bll
ş ve şubeye ıelerek kayılla
ptırmamış olan yedek subay
) lira para cezaSIDa çarptırıla-

% - EVLERDE YAPILACAK 
KORUNMA MAHALLERİ: 

Korunma odasr yapmağa elve
rişli olan binalarda bodrum veya 
zemin katında bir veya bir kaç 
odayı parça tesirine ve enkaza 
karşı koruyabilecek şekilde tak
viye ve tertiplenmesi lazımdır.Sı
ğınakların büyüklüğü ve adedi 
yapılışlan ve binada oturan ve 
sığmağı kullanacak şahısların a
dedine tabidir. İnsan başına as
gari üç metre mikabı hava hesap 
edilir. Bir tek sığınakta barına
cak insanların adedi hiçbir suret. 
le 50 kişiden fazla olmam<Jlıdır. 

Sığınak olacak yerin birden 
fazla kapı ve penceresi varsa esas 
kapıdan maada diğerleri yarım 
tuğla ile örülecek ve yerleri kır
mızı ile işaret edilecektir. Bu su
retle esas sığınak kapısı enkaz 
ile kapandığı takdirde bu örülen 
kısımlardan yıkılarak dışarıya çı.. 

kılabilmelidir. Kapılar demir, ya
rım demir ve ahşaptan yapılır. 

Nümuneleri Seferberlik müdür
lüğı.inde mevcuttur. Arzu eden
ler görebilirler. Kapılar daima 
sığınağın içerisine açılacaktır. 
Pencereler de ayni şekilde yapı
lır. 

3 - RiNA ÇATIJ,ARINDA 
YANGINA KARŞI ALİNACAK 
TEDBİRLER: 

Taşrada bulunanlar, bulunduk- A - Tavan arasında bulunan 
ahallin askerlik şubelerine bir ve yanmıya kolayca müsait olan 

ile mQracaat edecekler veya- bütün eşyalar buralardan uzak
ütıü mektupla şubedeki def-
numarasile tercümei hal ve 

vesika sureti gönderecektir, 
n başka: 

Halen gördüğil iş ve memurl
ikametgAh adresi. 
Tahsil derecesi, 
MUhendls ve kimyagerlerin 

fUbcde ihtisasları bulunduğu 

lu, elektrik, sanayi vesaire) 
sureUerl, 
Dolttorların dahllt, harici, ku
ire ihtisaslarının vesika ı;u-

Yabancı dillerden hanıislnl ne 
e kadar bildiği (Tercüme ve 

). 
A kerlikte gördüğü 'kurslar. 
MalUl olanların malüliyet ve-

Dosya ve kaytt numaralan ile 
kayıtlı bulundukları defter, 
artılannı bildireceklerdir. 

Yedek subay yoklama günleri 
yazıldığı vechile sınıf ve rütbe 

takip edecektir. 
ı Haziran 940 günü: General, 

7 piyade albaylar. 
3 Haziran 940 gtlnQ: P. Yar
b~ı. Yuzbaşılar. 

4, 5, 6, 7 Haziran 940 günii: 
en, Te men. Ust"itmenler. 
10 H z ı an D<O llnU: Sıivari 
\ ı uk rülb lı subaylar. 

laştmlır. 

B - Çatı arası tavanına üç ila 
beş santim kalınlığında kum se
rilecektir. Eğer tavan tahtaları 
bu kumu çe~.miye müsait değilse 
takviye etmek lazımdır. 

C - Çatı arası tavam ile kire
mit altındaki tahtalar yanmıya 

karşı iptidai bir tedbir olmak Ü

zere sönmüş kirecin içine bir par 
ça tuz karıştırılarak en az üç de
fa badana edilmelidir. 

subayları. 

7 - 13 Haziran 940 günü: İstihktım 
subaylDn. 

8 - 14 Haziran 940 günü: Muhabere 
su baylan. 

9 - 15 Haziran 940 günü: Veteri
ner, levazım, harp sanayii, deniz su
bayları. 

10 - 17 Haziran 940 günü: Eczacı, 
kimyager subaylar. 

11 - 18 Haı.lran 940 günü: Diş he
kimi, esnaf, müıdka, imamlar. 

12 - 19 HaıJran 940 günü: Hesap 
memur ve muam~ı~ memurları. 

ıs - 20 Hıızlrıın D-"miryol, janrlar
m11 oto, t. "Vfl":'e ınıh.,,.1 ıırı. 

14 - 21 H :ı: r n il~" n{i Tar rıler 
hn .. fta, ölçme. 1•ıld k suhıı' hırı. ı 

15 - 22, 24, 25, 26, 27. 28, 2~ Ha-

·.r AN 11-6.:t 

i 
Dün, Fiyat Tesbit ve Mürakabe italyada Bulunan ·ki 

Komisyonu ilk lçtimaını Yaptı ~:!a~~:1=~=n ~:şu~~a: .:0~1Bu!. 
Toplantıda Toptancı Tacirlere Bırakllacak Kar 

Nisbetinin Yüzde On Olması Kararlaştırıldı 

lardan hükumet hesabına edebiyat tahsilini yapmakta 
olan Samim ve Suat Sinanoğlu dünkü Konvansiyonel 
trenile Milanodan gelmişlerdir. 

Bu yolcular, Roma elçiliğimL-ı ---
zin italyada mevcut bütün tale- o· • 1 • • mle 

Tehditte 

Fiat tesbit ve miirakabe komis
yonu yeni k ... rarname mucibince 
ilk içtimaını yapmıştır. Toplan
tıya vali muavini Hal(ık riyaset 
etmiştir. Kararname mucibince 
bilumum eşya ve levazımın aza
mi fiyatları tesbit edilecektir. 
Tesbit edilen fiyatları bu komis. 
yon rnürakabe edecektir. İlk gô_ 
rfü3melerde barem üzerinde du
rulmuştur. Toptancı tüccara bı
rakılacak kar nisbeti tesbit edil
mektedir. Bu nisbetin yiizde on 
alınası kararlaştırılmıştır. Her 
malın toptan ve perakende fiyaL 
lan tayin edilecektir. Bu fiyat
lardan fazlaya mal satanlar ceza
landınlacaktır. Bu itibarla her 
cins mal üzerinde ihtikara mey
dan verilmiyecek sekilde tedbir
ler alınmış olacaktır. Perakende 

fiyatların da ayni zamanda tes.. 
bitine başlanacaktır. 

tüccardan Mithat Nemli, İsken
der, Selman, Nazım Zeki, Bori
çio, Sabri Tütün seçilınişlerdir. 
Mithat Nemli ve Sabri Tülün, 
sıhhatlerinin müsait olmamasın
dan dolayı istifa etmek istemiş.. 
lerse de heyet bu istifaları kabul 
etmemiştir. Tütün tüccarlarının 
Fransaya yapılacak satış hakkın
daki şikayetleri üzerinde durul. 
mamıştır. Bu şikayetlerin idare 
heyetinde yapılacağı ve hararet
li münakaşalar olacağı anlaşıl. 

maktadır. 

bemize geri dönmeleri lüzu_ U 
munu bildirdiğini, bu sebeple 

Şirketi Hayriye 1 

Faaliyete 
Geçti 

Şirketi Hayriye bu yaz Bo
ğazda birçok yenilikler meyda. 
na getirmek üzere faaliyete geç
miştir. Anadoluhisarı plajında 

Sanyer Canlıbalık lokantasında, ' 
sularda, Beykozda, Bebekte mü. 
teaddit eğlenceler tertip edile_ 
cek, balolar verilecektir. ; 

Bu sene yaz tarüesi de halka 
kolaylık bakımından bazı husu
siyetleri ihtiva edecektir. Bilhas. 
sa Cumartesi ve Pazar geceleri 
son vapurlar yukarı Bogaz iske. 
lelerinden çok geç kaldırılacak
tır. Şirket, tenzilatlı aylık abon
man ~artlarını da satışa çıkar
mıştır. 

DENİZYOLLARI MÜDÜRÜ
NÜN TETKİKLERİ 

Denizyo11an İşletmesi Umum 
Müdürü İbrahim Kemal, fabrika 
ve havuzlarla 1stinye doklarında 
yapılacak ıslahat işleri üzerinde
ki tetkiklerini tamamen bitirmiş, 
hazırlanan projelerin tatbikına 
geçilmesi hususunda alakadarla- ; 
ra icap eden direktifleri vermiŞ
tir. Umum müdür, ıslahat işleri , 
ve yeni kurulacak büyük Türk ' 
tersanesi hakkında gazetecilerin \ 
suallerine cevaben kısaca demiş-
tir ki: 1 
"- İstinye doklarile Haliçteki 

havuzların noksanlarını yakında 
tamamlıyarak daha esaslı ve ve
rimli bir şekilde çalışmalannı te
min edeceğiz. Haliç fabrikaları. 
nın ıslahı için evvelee bir proje 
hazırlanmıştı. Bu projeye naza_ 
ran havuzların genişletilmesi ve 
daha modern bir şekle sokulması 
mümkün olacaktır." 

İlkmektep Kampları 

Dün Manifaturacılar Birliği de 
Ticaret Müdürlüğünde bir top
lantı yaparak fiyat tesbit ve mü
rakabe komisyonunun kararı ü.. 
zerinde görüşmüşlerdir. Manifa_ 
turacılar komisyonda yüzde on 
ticaret nisbetinin yüzde on beşe 
çıkarılmasını istemişlerse de ne. 
ticede itilaf hasıl olmuştur. Bun. 
dan sonra bütün toptancılara .ay. 

nj şekilde fiyat tesbit edilecektir. 

TtiTÜNCÜLERiN İÇTiMAI 

Tütüncüler Birliği dün Ticaret 
Odasında toplanarak yeni idare 
heyeti azalarını seçmişlerdir. Top 
lantıya yirmi beş firma iştirak 

etmiştir. İdare heyetine Tütün 
Limited Şirketi müdürü Saffet, 

Eski Sümer Bank 

Umum Müdürü 

Aleyhinde Dava 
Ankarada ilk 

Tahkikat Açlldı 
Ankar.q, JO (TAN Mu

habiri bildiriyor) Kütah
ya Tuğla ve Kiremit f ab
rika.cnmn Sümer Bank 
tarafından satın alınma

sındaki yolsuz muamele
den dolayı eski Sümer 
Bank Umum JJlüdiirü 
Nm·ullah Esat Sümer, es
ki idare JJleclisi Reisi ve 
halen Niğde Valisi Safa 
Apaydın, ve azadan Ha
şim Sanver haklarında 
Ankara JJ-lüddeiumumi
liğitıce hukuku amme da
vası arılmıştır. ilk tah
kikata sorgu hakimliğin
ce devam ediliyor. 

ltalyan Vapurları 

ltalyaya Dönüyor 
İzmir, (TAN) - Limanımıza 

yapılmakta olan İtalyan vapur 
seferleri durmuştur. Bir İtalyan 
vapuru da aldığı emir üzerine 
boş olarak İtalyaya dönmüştür. 

Bu sene ilk mektep çocuk 
kampları ile öğretmen kampları LİMANIMIZDA 
temmuz başından .itibaren kuru- Memleketimize ait malları ge_ 
lacaktır. Bu sene ılk defa olarak l tirmek üzere hareket etmesi icap 
esnaf teşekküllerinin müştereken · 
t 1 d kl 

.
1 1 . eden Italyan vapurları, yola çık_ 

op a ı arı para ı e ma zemesı . 
ve masrafı temin edilerek ele- mamışlardır. Lımanımızda İtal-
manları maarif müdürlügü tara- yan vapuru kalmamıştır. Son İ. 
fından verilecektir. talyan vapuru da iki gün evvel 

Macar Ataşesi gitmiştir. Karadenizde sefer ha
linde bulunan bir İtalyan gemi. 

Macar sefareti askeri ataşesi 
Albay Aday dünkü ekspresle An- sine bitaraf bir limana iltica et. 
karadan gelmiştir. me.si için talimat verilmiştir. 

NEVYORK BORSASINDA 
DOLAR YÜKSELİYOR 

N evyork borsasında dolar yük
se lm iye başlamıştır. Dün geç va
kit dolar 154 kuruşa çıkmıştır. 

Fransız frangı 2,75 , liret 8.35 tir. 
Altın 2365 kuruştan satılmıştır. 

Taksilerin 
Muayenesi 
Başladı 

tahsillerini ikmal etmeden hare
ket ettiklerini, kendilerinden son
ra yola çıkan iki talebenin de ya
rın geleceklerini söylemislerdir. 

Anlatıldığına göre, İtalyada 
geceleri yalnız mavi ışık kulla
nılmakta, bu hafif aydınlıkla na
kil vasıtalarının güçlüğe uğrama
ması için bütün yollar beyaza bo
yanmaktadır. 

Binlerce asker N apoliden va
purlara bindirilerek Tarablus
garbe sevkedilmektedir. 

İSVİÇREDEN GELENLER 

Bunlardan başka İsviçredeki 
hususi talebemizden Kazım Me
lek de dönmüştür. 

Lozandan yola çıkan daha iki 
talebenin de bugün gelecekleri 
bildiriliyor. 

Lozanda hükumet hesabına 
tahsilde bulunan 10 talebemiz 
avdet için hükumetin emrini bek
lemektedirler. 
Almanyanın Lehistanda kur_ 

duğu işgal idaresi altında kaL 
mak istemiyen Polonyalı üç kişL 
lik bir aile de dünkü konvansiyo
nclin yolcuları arasındadır. Dünden itibaren taksilerin se

nelik muayenesine başlanmıştır. 
Ayni zamanda, makinelerini ta. FRANSANIN MOSKOV A 
mir ettirmek üzere müsaade alan BÜYÜK ELÇİSİ 
otobüslerin muayenesine de de- Ankaradan geldiğini haber ver-
vam edilmektedir. Taksilerin mu diğimiz Fransanın Moskova Bü
ayenesi bir buçuk ay devam ede- yük Elçisi M. Labonne dün sabah 

1 rektir. Yeşilköyden Rumçn tayyaresiyle 

l 
KÖPRÜ YÜKSELTİLİYOR Bükreşe hareket etmiş, şehrimiz_ 
Karaköy köprüsünün yüksel- d~ bulunan Fransız Hariciye er_ 

ı tilm.si için yapılmakta olan tahta kanından Şatenyo ile başkonso_ 

1 
köprü on gµpe kadar ik~l edi_ los Binet tarafından uğurlanmış
! lecektir. Köprünün yaya yolcu- tır. 

l 
lara ait olan kısmı bitmiştir. M. :1-abonne Romanyadan tay

Köprünün bir ucunu yiikselt. yare ıle yoluna devam ederek 
mek için dubaların içindeki su Rusyaya gidecektir. 
boşaltılacaktır. Böylelikle yük- İSVİÇRENİN KAHİRE 
! selecek olan dubalarla köprü de ATAŞESİ 
kalkacağından boş kalacak olan f . . K h. f 
mesnet ayakları doldurulmak su.. ~vıçrenın a .1.re ~e areti ata-

n .. k lt"l kt· şesı Pahud ta dunku ekspresle 

1

re
1 ;Jı~İ~tN1 ~;,~tKLERİ ge~miştir. Şehrimizde kısa bir 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi muddet kaldıkt?n sonra Mısıra 

ı 
Kırdar, dün Belediye sular ida- hareket edecektır. 
resine giderek tetkiklerde bulun. BULGARİSTANOAN 
muş ve idarenin pasif korunma GELENLER 

1 bakımından ittihaz ettiği karar- Sofya civarında Draca kasaba-
lar hakkında müdür Ziyadan sındaki eski Türk vakıf heyeti re-
izahat almıştır. isi Hasan Süleyman Hamamcı ve 

1 HASEKİDE İKİNCİ KURS azadan Ali Kazan aileleriyle bir-
Haseki hastanesinde açılan 500 likte serbest muhacir olarak 

ki~ilik imdadı sıhhi kursunda memleketimize gelmişlerdir. 
tedrisata devam edilmektedir. Buradan Bursaya giderek daha 
Dünden itibaren bu hastanede i. evvel hicret etmiş olan akraba 
kinci bir kurs daha açılmıştır. lan nezdinde yerleşeceklerdir. 

Küçük ~f emlcket 
Haberleri 

e İZMİR - Karaburun dvannda 
kayaya çarpan kömür yüklü bir motör 
batmıştır. Tayfalar kurtulmuşlardır. 

• ÇANAKKALE - Burada dokuz 
fırın olduğu halde üç gündenberl ge
rek has ve gerekse harici ekmek çı
karılmamakta ve halk çok sıkıntı çek
mektedir. 

e EDİRNE - Edirne ve Tekirdağ 
müstah!!illerlne tevzi edilmek üzere 
Ziraat VekMetindcn 13 bin kilo Aka
la pamuğu gelmiştir. 

Kongre 
TOrk Matbuat Teknisyenleri Bir· 

llOinden: 
Môtad senelik kongremizi 16 Hazi

ran 940 Pazar günü saat 13 de Emin
önü Hslkevi salonlarında yapacağı

mızdan birliğe kayıtlı arkada~ların 

o gün umumi içtimada hazır bulun
malarını dileriz. 

s p o R 

Hakemliğe Ait Bir 
Müşahede 

Otuz seneden fazladır, tutbol maçı 
seyrederim. Bu oyunu oynadım ve 
hakem olarak da müteaddit beynel
mllel müsabaka idare ettim. Bilhas
sa mühim maçların, hele birbirine 
rekabette taassup gösteren takımla
rın mlısabakasını idare etmek ne ka
dar müşkül olduğunu pek iyi takdir 
ederim ve nihayet hakemin de insan 
olduğunu, herkesin gördtlğu bir hare
keti görmiyebileceğini, hükümlerinde 
yanılabileceğini herkesten daha ge
niş bir müsamaha ile kabul ederlm. 
Olmuş bir golü gönnlyen, bir penaltı
yı sezmiyen, bir ofsayde aldırmıyan 

bir hakem için - belki de ıorememls
tlr - diyebillr ve bir mazeret yakıştır
mıya çalışırım. L~kin sahada verdifi 

. . 

kararları oyuncularla münakaşa eden, 
oyuncunun itirazına cevap veren ve 
hattA oyuncuların protesto makamın
daki hareketlerine ses çıkarmıyan 

hakeme hiçbir mazeret bulmam. Her 
birine karşı muhabbet ve hürmetim 
olan hakemlerimizin çoğunda gördü
ğüm bu kusur maalesef büyük bir na
kisedir. 

S U AL· CEVAP 
S - Hayat Anılklopedlıl nerede 

ve kaç kuruıa satılır? 

C - Bu eser () cılttir. Bütün ki
tapçılarda 3Jb~a bulablHrsinlz. 

• 8. - Kitap, çiçek ve fidan to-
humu getirtmek için döviı: alabl· 
lir miyim?. 

C. - Tohum ve fidan getirtmek 
için döviz verilmiyor. Kıtnp ee
tlrtmek ı~·n d iz al hTı-!I iz. 
Runun ç n k m 
ıııiir CI? t P 

, .. .,, 

ettiğiniz kitabı Beyoğlu kltapçıla

rına milracaat ederek getirtmek 
tc mümkündür. 

• S, - Sıtma lıastalığını 

na getiren sebepler ve 
çareleri nelerdir? 

meyda· 
korunma 

C. - Sıtma hastalığını Anofel 
denilen sivrisinekler y::ıp::ırlar. Bu 
si\ risineklerin kanında yasıyan ve 
ıı!ı:ı1mıxlinm elenilen mikrop bıın-

1 rır> ısırma ı ile insan kanına ka
r ~ır. Ru sinl'k!er hııtnklıklarde. 

durgun sularda yaşar ve ürerler. 
Bu kabil yerlere mazot dökülerek 
sineklerin sllr!eleri imha edilme
lidir. Hastalığa kar~ı da en basit 
çare olarak kinin kullanılmalıdır. 

• 
8. - Kızılaya faal Aza olmak 

mümkün mUdUr? 

C. - Miimkilndür. Civarınızda_ 
ki en yakın teşekkUle müracaat 
eder, arzunuzu 
E>dllirsiniz. 

sôyler ve tatmin 

Oyunculan hakeme karşı itaatsiz
liğe sevkeden yegllne Amil de budur. 

Bulunmuş! 
Ömer isminde bir genç, Sultan· 

ahmet çorap fabrikasında çalı
şan Haliceye, Çemberlitaş civa· 
rında, arkadaşlarının yanında İ· 
lanı aşk etmiş ve eğer kendisile 
evlenmezse halinin fena olactı· 
ğını bildirmiştir. 

Hatice, Ömerc yüz vermeyin· 
ce, aşık bir defa Haticeye: 

"- Başkasile evlenirsen, heJt'I 
seni, hem de kocanı öldürürürtı 
Bu yüzden benim başıma gelecelC 
şey de şerefli bir felaket olur'' 
demiştir. 

Bunun üzerine hayatını tehli
kede gören Hatice, arkadaşlarıxı
dan birinin kardeşi olan İsmaifle 
nişanlanmış ve mahkemeye mii• 
racaat etmiştir. Bu ölümle tehdit 
davasına dün 7 inci asliye cez!l 
mahkemesinde bakılmış, Hatice· 
nin şahitleri dinlenmiştir. Mah· 
keme, Ömerin 711üdafaa şahitleri· 
nin getirtilmesi için başka gur" 
bırakılmıştır. 

BİR YANKESİCİLİK 

Recai, Yenikapıda zengin ar: 
kadaşı Ali Rızanın evinde vcrdigı 
bir ziyafete bonjur giyerek gi~ 
miş ve ayrılırken bir gençle kar
şılaşmışbr.Kendisine, "MuhtereJll 
Beyefendi, aziz mebus bey" di)e 
hitap M~tı für" gencin 11b'tanbtı1 

belediyesinden bir çok şikayetle· 
ri ile karşılaşmıştır. Kendisindell 
ne istedi~ini sorunca, m~t!htıl getı 
cin arnavutça küfürleri ve yurı'l 
ruklarile karşılaşmıştır. Nihayc 
genci kovmuş ve evine gitmi~1r 
Evinde elbisesini değiştirirkc0 

para cüzdanının kaybolduğuJ1l1 

görmiiş ve derhal Ali Rızanın e• 
vine koşmuştur. Kapının önun· 
de bir kağıda sarılı evrakını bul· 
muş ve fakat 15 lirasının kaybol· 
duğunu görmüştür. Derhal polise 
miıracaat eden Recai, kendis.in~ 
belediyeden şikayet edenin Nurı 
isminde meşhur bir yankesici ol· 
duğunu anlamıştır. Yankesici ıı· 
ranmaktadır. 

Bugünkü Program: 

12.30 Program 
12.35 Ajans haberleri 
12.50 Alaturka müzik 
13.30 Karışık müzik (Pl.J. 
18.00 Program 
18 05 Cazband (Pl.) 
18.30 Çocuk saati 
19.00 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans habeı1erl 
20.00 Konuşma 

20.15 Küme ses ve saz heyeti 
21.00 Konuşma 

21.20 Serbest saat 
21.30 Küçük orkestra 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki program. 

NiKAH MERASiMi 
Emekli Albay Muhittin Ada~'ın ıcı· 

zı Saadet Ada& ile Belediye T~f 
Heyeti Müdürü Samih TiırkdoğııII 
oğlu Semih Türkdoğan'ın nikAbl 
diın Beyoğlu Belediye dairesinde >'8 

pılmıştır. Nikah merasiminde '' 
1 ve Belediye Reisi Dr. Lütll Kırd r 

birçok guzide davetliler htızır bulu 
muşlardır. Tarafeyne saadetler ıeınc • 
ni ederiz. 

ACIKLI BİR ÖLÜI\l 

11 Hazır n 940 gı.1nu: Topçu 
ve küçuk rütbeli subaylar. 
12 Haziran 940 günQ: Nakliye 

ziran 940 günleri: HPrhangi bir sebep- 1 -------·----------------------------------
le yoklamaE ~lmiycn sub ylar. 

Hakem, sahsl dostluğunu, oyuncu
lara kar§ı olan muhabbet veya ada
vetini sahanın dışına bırakıp içeri 
girer. Ve orada, ona karsı hiçbir itiraz 
sesi yükselmez. Yükselirse hakemin 
böyle bir oyuncuyu sahada tutmağa 
hakkı yoktur ve böyle itirazlara mü
~amaha etmek hiçbir hakemin hakkı 
değildir. Çünkü bu bir şah~t iş değil, 

bir sporun idaresine alt otorite me«e
lesldir. 

'il. FIJJLEK 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fal< 
tesi eski doçentlerinden Etibank JcO 
jonktür servisi şefi Ahmet Ali özel< 
Ankara Merkez Bankası memur! 
rından Nezihi Ö:ı:eken'in bııb ııırı 
raat ':~ktıletl Ziraat Milşavirl Ali ~ıc
man Ozeken milsep olduğu hasta! , 
tan kurtulamıyarak Tanrının rahrtı' 
tine kavuşmuştur. Cnazesf ı 1 Hazirll 
1940 Salı gUnü !<Bat 14.30 da o~n1111 

beyde Şair Nigar sokağında Kit P 
Apt. 1 No.lu dairesinden kaldırıl r 1 .. aile kabrbıtanınn defnedilccckUr. p. 
1:.h >":>hrrıot .. vtAdn 



• 1 

f.i 

11. 6. 9Mt 

~~ Harbe Doğru 
lzan: O. Rıza /JOGJ:UIJ 
• 
6 
i'ttefik dc\·lctlcrin rni.i'ikül 

bir vaziyetle karsılastık. 
\iiphe götiirmcz. Ha;p dedi. 
~ hiiviik hadisenin bircok 
P h~l·~·llilcri vardır. Ba;an 
tınuinııyan hadiseler vuku 

ita • gi;ç:i;klcr birbirini tc:.ki~ 
\c ortalık altiist olur, fa. 

el .l'k geçmeden va;ı:i~·ct dcği. 
r ve ayni hal başkalarının 

'il gcl'r. 
ren Büyük Harp sırasında 

na benzer hadiseler vuku 
lış, hir aralık Alnıan~·anın. 
fıklcrc karı>ı kati bir zafer 
bacağı zannedilmişti. 

an kuvvetleri yine bu sı. 
~il olduğu gibi Fransız top. 
ltını çiğnem· ş, Fransız hii. 
~ti flordoya İntikal etmiş ''C 
~ıı~·anın Parisi işgal etmesi. 
~lllnk kalmıstı. Fakat Fran. n· • 
ı, hükumet merkezleri olan 

ll· ı tahli;re ettikleri halde ken. 
8· ı 

ili derleyip toplamış ve i· 
·ıe 

harbi ile Paris 'in işgaline 
r~ı gelmişlerdi. 

, d.efaki harp ise, geçen har. 
1shetıe daha şiddetlidir. Bu 
il müttefiklerin hasımları. 
rata yıprata daha fazla ge. 
eleri muhtemeldir. Fakat \'a 
irı bu buhranı geçirmekte 

elC 'ı, kati bir netice temin e. r'' 

li· llıkü Fransanın işgale uğra. 
~tazisi, pek küçük bir kısım • 1 ne eder. 

i~t ~klerin Kaynaklan: 

za J ngiltere ile Fransanın kay 
e· nakJan ve kuvvetleri bir 
b· ~.ıeq uaw~.ı .ı.<as .ıaq 'spf 
ri· .. ~t?nrııs.rns an aqa.rnqnur PU 
r-" ~receği muhakkak sayılıyor. 

ıl

r• 
ı' 

a' 

rı uzaması ise müttefiklerin 
1 Sonunda kazanacaklarına 
-e hırakmıyor. 
iltere ile Fransamn müte. 
en tekrar ettikleri bir şey 

E
o da sonuna kadar harbe 
dır. Her mağlbiyete, her 
('ye ye her sademeye rağ
rbe devam. 
k İngiltere. gerek Fransa 

lltıun mümkün olduğu ma. 
11'. İngiltere ile Fransa im
-Otluklarına davanarak her 
larını telafi edebilecek \'a. 

tdirler. Bu yiizden bir ta
lldemeler ancak harbi u. 
~~ sebep olur \'e harbin u. 
ı ise, :nıkarda dediğimiz gi. 
~ltefiklerin lehindedir. 
Çİ Alman ordulan harbi 
tl'~ınek için her fedakarlığı 
\~lnıakta ve bu yüzden iler
led ir. Fakat bu ilerleme 
~~·iik zayiat pahasına temin 
~·l>r ve bu da Alman ordu. 
ıı tabii tüvanını kesmiye se. 
~il Yor. 
d;ı harbi uzatmaktan başka 
~veremez. 

I Edirnede 
C)kumacıhğın 
inkişafı 

l'lıe, (TAN) - Yapak, pa. 
;ve el, ev işleri ile meşgul 
ilrak makinelerinin ve bun-
0\.>en dink ve dolapların sa~ 

lrmumi Müfettişin dave. 
1ine Umumi Müfettişlik sa. 
:qa toplanarak iki saat ka
"lnusmuslardır. 
tcıplanÜda Ticaret Odası 
~iraat Müdürü de hazır 
~Uştur. 

koylerden kaba yapağını 
Ve şehirde tarak makine
&eçiren köylü tekrar iplik 
~ üzere bunları köylerine 
~cır ve tezgahları olanlar 
~okuyor; olmıyanlar da do
Q.~lar. Bu işleri inceliyen 
ı M:ürettiş Kazım Dirik es. 
~ köylüyü dinledikten son. 
~ları derleyip toplamak 
r komite ayrılmıştır. Bu 
~bir haftaya kadar raporu-
~ektir. 
lıııııantıda, makinelerin ma 
~alışma ve tedarik tarzı 

;1ınuş, İstanbul ve İzmirle 
~te açılmıştır. 
~a liamdi Akman adında
~ bir öğretmen İstanbul 
"tlirliği ile temas etmek ü-
lıtnbula gönderilmiştir. 

q~ Kamarasında Gizli 
.[eı Geri Kaldı :a, 10 (A.A.) - İngiliz 
illeti neşrettiği bir tebliğ
~~ amarasının yarın ak. 
~1 gizli celsenin başka bir 
~l tehir edilmiş olduğunu 

ellliştir. 

T il 1' 

Son deniz harekatına sahne olan Norve{ körfezinden bir görünü§ 

Fransız 

Başvekili 

Sö_qlüyor 

1 Müttefikler N orveçteki 
Kuvvetlerini Çektiler 

(Başı 1 incide) 
leri Papa ve Roosevelt, bütün hı
ristiyan ideallerine ve insanlık te 
sanüdüne muhalif bulunan bu 
harbe mani olmak için birçok de. 
fa fakat beyhude yere teşebbtls 
etmişlerdir. 

"M ussolini, kan akmasına ka
rar vermiştir. Bu harp ilanının 
bahanesi nedir? Büyük elçimiz 
François Poncet, Cianoya bu su. 
ali sorduğu zaman, Ciano, Musso 
tininin ancak Hitlere karşı aldığı 
taahhütleri ifa etmekte bulundu
ğu cevabını vermiştir. Muhase
mat bu gece yarısı başlıyacaktır. 
Müttefikler, Akdenizde, hatta di.. 
ğer yerlerden daha ziyade, kuv
vetlidirler. Fransa bu harbe a. 
çık bir vicdanla girmektedir.Fran 
sa ölemez.,, 

Londra, 10 (A.A.) - Mussoli. 
nmın nutkundan 4 saat sonra, 
Londradaki İtalyanların tevki.fi. 
ne başlanmıştır. 

Kanada mebusan meclisi, İtal
yaya harp ilanını tasvip etmiştir. 

Tevkif Edilen Gemi 
Londra, 10 (A.A.) - Londrada 

öğrenildiğine göre, çarşamba gü. 
nü Cebelitankta kaçak kontrol 
servisi tarafından tutulan ftaL. 
yan bandıralı Vulcania vapuru, 
birkaç saat sonra serbest bırakıL 
mıştır. Amerikadan İtalyaya git. 
mekte olan vapurda 600 yolcu 
ile bir miktar mal vardır. Buma
lın büyük bir kısmı için deniz 
sertifikası mevcut bulunmakta. 
dır. Vapurdan hiçbir yoku çıka. 
rılmamış, hiçbir mal alıkonul. 
mamıştır. 

N egüs Londrada 

Londra, 10 (A.A.) - Reuter: 
Habeşistan imparatoru, İtalya. 

run harp ilanının bilinmesinden 
evvel Bath'daki ikametgahını 

terkederek Londraya gelmiş ve 
bir otele inmiştir. Kendisinin 
Londrayı ziyaretinin hedefi hak
kında hiçbir malumat mevcut de. 
ğildir. 

Duif Cooper'in Nutku 
Londra, 10 (A.A.) - İstihba. 

rat Nazırı Duff Cooper, bJl ak
Şam radyoda bir konuşm:.. yap. 
mış ve İtalyanın bugünkü şerait 
içinde harbe girişini takbih ede
rek bunun tarihin tanıdığı en adi 
hareketlerden birini teşkil ettiği. 
ni söylemiştir. 

Mussolininin, İtalyanın İngiL 
tere ve Fransaya karşı harbe gir. 
diğini bildiren nutku hakkında, 
İstihbarat Nezareti, aşağıdc.ki 

deklarasyonu neşretmiştir: 
"Balkan milletleri, MussoUnL 

nin kendi haklarında söylediği 

cümlelerden ve teminattan ahzı 

malumat edeceklerdir. Mihver 
devletleri, mazide bu tarzda te. 
minatta çok semih davranmış. 

lardır. 
Bunlan, Norveç, Danimarka, 

Holanda, Belçika, Lüksemburg, 
kendi aleylerine olarak öğrenmiş 
lerdir. Medeniyet ile Almanya
nın müşrik ve dinsiz sürüleri a
rasındaki bu mücadelede, faşist 
hüklımet, müdahale için, mütte.. 
fikler için en büyük sıkıntı daki... 
kasını beklemiştir. 

Bu yiğitliğe yanaşmaz, kahpe 
siyasetle, İtalyaya, Almanyanın 
kendisine verm~J;. hitfunda bulu
nacağı ganairn t..,

1
min edilmek Ü

midi olmuştur. 

Norveç Kumandanı Askere 
"Ateş Kes,: Emrini Verdi 

Londra, 10 (Hususi) - Norveçteki İngiliz kuv· 
vetlerinin kamilen çekilmiş olduğu resmen bildi. 
riliyor. Norveç Kralı, ve hükumeti erkanı İngiJte. 
reye gelmişlerdir. Norveç kumandanlığı ateş kes
mek emrini dün vermiş ve bu suretle 9 hafta de .. 
vam eden Norveç harbi nihayet bulmuştur. 

İngiltere hükılmetİ\ harbin yayılma istidadında 
olmasına mebni Norveç seferinden vazgeçmek Vt.' 

buradaki kuvvetlerden başka yerlerde istifade et. 
mek lazım geldiğini anlatıyor. 

İngiltere hükumeti tayyare taşıyan zırhlı Glo
rious'un geri dönmediğini ve ona kaybolmuş na
ıarıyle bakıldığını bildirmektedir. Bundan başka 
iki destroyerin ve bir nakliye gemisinin de aynı 
akıbete uğradığı haber veriliyor. 

Alman resmi tebliği 
Führer'in umumi karargahı: 10 A.A.) - Başku .. ,. 

mandanlıktan tebliğ edilmiştir: 
General Dietl'in kumandasındaki muharebe 

ırtupunun Norveçte uzun haftalardanberi fevkala
de güç şartlar altında adetçe kahir bir tefevvuku 
olan düşmana karşı gösterdiği kahramanca muka
vemet bir zaferle nihayet bulmuştur. 

Eski Avusturyanın dağ avcıları, askeri hava 
kuvvetlerinin unsurları ve torpito muhriplerimi. 
ıin mürettebatı iki ay muharebe esnasında Alman 
askerinin kahramanlık vasfını göstermiştir. Bu 
vasıf sayesinde düşmamn kara, deniz ve hava kuv
vetleri Narvik ve Harstadt bölgelerini boşaltmağa 
mecbur edilmişlerdir. Alman harp bayrağı Narvik 
"Şehri üzerinde kati olarak dalgalanmaktadır. 

9 Haziranı 10 Hazirana bağlıyan gece Norvec; 
kuvvetleri de muhasamatı tatil etmişlerdir. Tes. 
lim olma müzakereleri başlamış bulunmaktadır. 

M. Roosevelt, Süratle Silah 
Yetiştirmek Lazımdır, Dedi 

(Başı 1 incide) 
dikkate alındığını anlatan Hull, 
bu hususta kati bir ilandan evvel 
belki iki gün geçeceğini bildir. 
miştir. Hull, halen Akdenizde 18 
kadar Amerikan gemisinin bulun 
duğunu haber vermiştir. 

Ayan Hariciye encümeni reisi 
Pittman, İtalyanın hareketinin 
Amerika Birleşik devletlerinin 
müttefiklere, insan hariç, müm
kün her yardımı yapmak gayret. 
lerini çabuklaştxracağını söyle. 
miştir. 

Ayni zamanda öğrenildiğine 
göre, Harbiye Nezareti, 150 mu. 
harebe talim ve bilhassa bombar
dıman tayyaresini, tüccarların 
müttefiklere vermeleri için sa
tışa çıkaracaktır. 

Ayan azasından Lee, bugi.in a
yan meclisinde, Amerika Birle. 
şik devletlerinin müttefiklere, in
san hariç, mümkün olan her şe~ 
yi, müşterek düşmana karşı men 

faatleri müşterek bir hale koy-ı "Alman noktai nazarına göre Ame
mak üzere, müttefiklere yollaya. rikan müdafaa programı Amerikanın 
cağını söylediği zaman, dahili ni- ı;'.mdiden .!~gil:ereye ve Fransaya il
zamııame hilafına, ayan locala~ tihak e~tıgı _man~sını tazammun et
rını dolduran dinleyiciler hatibi mektedır. Bıze aıt olan her şey, ken-
'dd tı· tt Ik l ıa' d dimizi ve istikbalimizi en müessir su-

şı e ı sure e a ış amış r ır. , y 

Roosevelt'in Bir Teşebbüsü rette Fransada Weygand ın tuttugu 
Nevyork, 10 (A.A.)- Nevyork hatta müdafaa etmekle kabildir. Mil

Times gazetesi Roma muhabirin- li menfaatimizin hududu Somme üze
den aldığı şu telgrafı neşretmek- rindedir." 
tedir: 

"Romadan alınan malumata 
göre, Roosevelt, Mussoliniye har
be girdiği takdirde bunun bir çok 
müdahalelere ve ezcümle Ameri
kanın müdahalesine sebebiyet 
vereceğini bildirmiştir." 

"Amerika Harp İlan Etmeli,, 
Vaşington, 10 (A.A.) - Bugün 

toplanan 30 Amerikalı pedagog, 
kanun adamı ve muharrir, bir 
beyanname neşrederek Ameri. 
kanın Almanyaya ilanıharp et. 
mesini talep etmişlerdir. Bu be
yannamede şöyle denlimektedir: 

Beyannamede Amerika bitaraf 
kaldıkça askeri teslihatın kafi 
derecede süratle müttefiklere 
gönderilemiyeceği kaydolunmak. 
tadır. Bu sebeple Amerikanın bu 
vakıayı ve vaziyeti derhal takdir 
ederek haliharp mevcut olduğu. 
nu resmen ilan etmesi lazımdır. 

* Lizbon, 10 (A.A.) - Amerikan 
filosu, kumandanı Amiral Davit 
Lebrotton, Clipper tayyaresile 
Lizbona gelmiştir. 

ASKER . GÖZÜ İLE VAZİYET 
A. lman taarruzu, Alman planını da gittik. 
• çe tebarüz ettirerek inkişafını tamam

lamaktadır. Alman ordusunun kullandı. 
ğı tabiye şudur: 
Cenahlarda şiddetle taarruz ederek, Ha
vre'dan Montmedy'ye kadar uzayan cep. 
henin ortasında mevzi alan Fransız ordu.. 
sunu da, ricate mecbur kılmaktır. 

* * Çiinkü, cephe ortasındaki Fransız kuvvet-
leri, cenahlardan yapılan taarruzların 
inkişafına rağmen ricat etmedikleri tak. 
dirde, çevrilebilirler. Fakat, Fransız or .. 
dusunun gerek Roun'da, gerek Soissons'
ta, gerek Rettel'de yaptığı ricatler, bir 
plan dairesinde başarıldıktan kanaatini 
uyandırabilecek derecede muntazamdır. 

* * Ş imdi, Alman taarruzunun Şimalde Ha· 

vre'i merkezde Soissons'u ve Cenupta da 
Reims'le VCYdun'ü istihdaf ederek siddet. 
lenmesi beklenebilir. 

* * Fransız, resmi tebliğlerinden de anlaşıl· 
maktadır ki, Alman ordusu, Fransız or. 

dusuna: 
l - Adetçe, 
2 - Ve techizat mükemmeliyeti bakı
mından, üstün bulunmaktadır. 
Mütearrız mevkide bulunmanın avantaj. 

larına da sahip olan, ve ustaca bir taarruz 
planı dahilinde ilerliyen Alman ordusu 
karşısında ba~labilecek yegane iş, 

"yıpratma harbi,, yapmaktan ibarettir: 
Fransız Erkanı Harbiyesinin de, bu tek 
yolu tutmakta bulunduğu aşikardır: Düş. 
mana, imha darbesini nerede vurmak isti
yeceğini şimdiden kestirmek zordur. 

* * Fransız ordusunun, kendisine techizatça, 
adetçe faik bir ordu karşısında gösterdi. 

ği şayanı takdir mukavemet, Fransız as. 
kerinin tarihi kahramanlığını bir defa 

daha meydana koymaktadır. 
Fransız ordusu bugünkü emsalsiz muka 
vemetiyle, modern muharebede, azmin, 
cesaretin, ve mane\'l hasletlerin ehemmi. 
yetli rolünii inkara kalkışanlara en şanlı 
örneği ve dersi verınektedir. 

biAREM 
Kanunundaki 

Tadilat 
Dün Milfet Meclisinde 

~~ebusların Vaziyeti 

de Müzakere Edildi 
Ar.kara. 10 (Tan Muhabirinden) 

- Meclis, bugünkü toplantısında 
._'evle~ memurları aylrklarmın 

tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nuna ek olarak hazırlanan layi. 
hayı müzakere etmiştir. Bu es. 
nada söz alan Manisa mebusu 
Refik İnce, mebuslar ne maaşlı, 
ne ücretli memur sayılamıyaca. 
ğına göre. kurslarda ve mektep. 
lerde tedrisatta bulunanların va
ziyetlerinin Teşkilatı Esasiyeye 
ne dereceye kadar uygun oldu
ğunu sormuştur. 

Bütçe encümeni namına cevap 
veren Sırrı Day, ne barem kanu. 
nunda ne de layihada mebusların 
muallimlik etmeleri meselesinin 
derpiş edilmediğini söylemiştir. 

Mümtaz Ökmen, bu kabil me
busların hangi kanuna göre tah. 
sisat aldıklarım sormuştur. Sırrlı 

Day, buna da cevap vererek bu 
gibi mebuslara konferans ücreti 
adıyla para verildiğini mebusla
rın ne şekilde para aldıklarını 

Divanı Muhasebatın veya hüku. 
metin izah etmesi lazım geldiği. 
ni söylemiştir. 

Hamdi Yalman, (yerinden) 
böyle uydurma iş olmaz diye ba. 
ğırmıştır. Kürsüye gelen Divanı 
Muhasebat reisi Seyfi Uran, kon. 
ferans veren mebusun memur sı
fatını haiz olmadığını, verilen 
paranın hocalık ücreti veya maa
şı değil, doğrudan doğruya kon. 
ferans ücreti olduğunu üade et. 
miştir. 

Refik İnce, Profesör mebusla. 
ra verilecek konferans ücretle. 
rinin bir kayıt ve şarta bağlan. 
masını istiyerek bu maksatla bir 
de takrir vermiştir. Bundan son. 
ra söz alan Mümtaz Ökmen de. 
miştir ki: 

MEBUSLAR BAŞKA İŞ 
YAPAMAZ 

"-Öyle zannediyorum ki mü.. 
zakeresini yaptığımız kanunun 
üçüncü maddesinin mebusların 
muallim sıfatile veya konferans. 
çı sıfatile tahsisat almalarile a. 
lakası yoktur. Çünkü, kanun 
doğrudan doğruya devlet memur. 
larının maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan kanunla il. 
gili bir kanun olduğuna göre, 
ancak devlet memurları muaL 
!imlik yaptıkları takdirde şu şe. 
rait altında şu şekilde para ala
bileceklerini natıktır. Şimdi ar. 
kadaşımızın bahsettiği başka bir 
meseledir. Teşkilatı esasiye ka
nununun ilk defa müzakeresi sı. 
rasında mazinin acı derslerinden, 
acı tecrübelerinden büyük ders 
almış olan o vaktin inkılapçı Bü. 
yük Millet Meclisi azası, muay. 
yen milli meseleler üzerinde bü. 
yük hassasiyet göstermiştir. Bu 
meyanda mebus olan, millet ve. 
kili olan zatın vazüesi hükumeti 
mürakabe etmekten ibaret olan 
mebusun her ne nam ile olursa 
devletten para almayı meneden 
bir hükmü teşkilatı esasiye ka. 
nununa koymuşlar, bu kanun 
müzakere edilirken o vak.it Saru. 
han mebusu olan Reşat ve Vasıf 
Beyler hiç olmazsa Üniversite 
hocalarının bu kayıttan istisnası 
icin bir takrir vermislerdir. Fa. 
k·at Meclis bu teklifi· reddetmiş. 
tir.,, Neticede Refik İncenin mek
teplerde mebuslar tarafından 
verilecek konferans ücretlerinin 
on lirayı gcçmiyeceği fıkrasının 
layihaya ilavesi hakkındaki tak
riri reye konularak reddedildi. 
Layiha maddeleri görüşülürken 
Halk Partisi ve menafii umumi. 
yeye hadim cemiyetlerde geçen 
hizmetlerin devlet hizmetine ge. 
çer gibi sayılmasını temin eden 
maddenin tayyini teklü eden Re. 
fik İncenin teklifi kabul edildi. 

Meclis, bundan sonra, TürkL 
ye - Suriye dostluk ve iyi kom
şuluk muahedesiyle merbutu pro 
tokolların, Türkiye - İsveç kil. 
ring anlaşmasının bazı hükümle. 
rinin tadiline ait notaların tas. 
dikleri hakkındaki kanun layiha. 
lariyle, ordu subayları heyetine 
mahsus kanunun dördüncü mad
desinin tadiline ait kanun layiha
larının birinci m'üzakerelcrini 
yapmıştır. 

" . ---

Havalar, Havcdaı 
Yaza11 : C. FELDl\ 

M a~allah. nazar d('ymcs;n 
Yaz içinde bahar, hem rl 

böyle yağısh bir ilkbahar. Görül. 
mü~ ~ey değildir. 

- Zerzc\ ata iyidir, diyenler 
olduğu gibi: 

- Ekinlere faydası ;yok. l\Iah. 
sul kundaklandı. Diyenler de 
,·ar. 

Bu sene rahat rahat çilek lİ
yeccgımızı sanıyordum. Yag
murlar onlan da çamura gar
ketti. Hava açmadan toprak çek. 
meden toplanmaz ki! 

Kiı'azlara gelince; bu yağmur. 
dan sonra onlar da çatlar, kurt. 
lanır. Ve (Arslan marka) kiraz. 
lar 1ıi;1•asada çoğalır. 

Hıyarı sormayın! Vezir par
ma.~ı kadar hıyarları giiçlükle 
çeyreğe alabiliyoruz. Gazeteden 
pah ah. 

Geçende kiraz almak istedim 
Elli kuruş dediler. Kırk bir bu. 
çuk maşallah. Eskiden abur cu. 
bur diye yüziine bakmadığımız 

mallarımız kıymetleniyor. Ser. 
vetimiz artıyor. Elli kuruşa ki. 
raz. Ne saadet Yarabbi! Bari fi. 
yat kontrolii komisyonu buna i. 
li~mcse de clalem para kazansa. 

Sordunuz mu? 
- Havalar böyle gitti de on. 

dan! diyorlar. 
Öteden beri fiyat yOkselişi 

hakkında yaptığım tetkiklerde 
birincj del'ec.ede amilin •avala 
olduğu kanaatine varmış bulunu. 
yorum. 

Kışın fırtınalı zamanlarda et. 
ler yükselir, sorarsınız: 

-- Havalardan mal gelmiyor 
ki! derler. 

Yine ayni mevsimde pırasayı 

15 kuruşa satanlar, ıspanağa 25 
istiyenler: 

- Havalara baksanız a bayım! 
Diye mazeret sererler. 
Yağmur olur, yağıştan, güneş 

olur, kuraktan zerzevat, yemiş, 
et, balık, yumurta, yağ, peynir 
yükselir. 

Nedİı' bu havalardan 
miz efendim! 

Bu sefer de haziranda kış ya. 
pıyor. Gerçi hikmetinden sual c. 
dilmez ama, bu kadar aykırılığa 
da can dayanmaz oldu. 

Kahveci, gazinocu, otelci, sucu, 
~erbetçi, limonatacı, plajçı hava. 
lar ısınsın da bir kaç kuru~ kaza. 
nalım diye beklerlerken kış geri 
tepiyor. 
Yağmur, rüzgar ve soğuk he

pimize tabiatin de insanlar gibi 
ara sıra pusulayı 15aşırdığın1 gös. 
teriyor. 

Kandilli rasathanesi 
Fatin Hoca iistadınuza 
gerçi havalarda gayri 
\'ardır. Lakin geçecektir. 

Üstat, bu kabil kerametleri 
pek se\·er. Ben de biliyorum ge. 
çereğini erenler ama, sineye geç
tikten sonra geçerse neye yarar 
sanki. 

4iovyetlerle 
Japonlar da 
Anlaştllar 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas a .. 
jansı bildiriyor: 

Geçende Hariciye Komiseri 
Molotof ile Japonya sefiri Togo 
arasında cereyan eden müzakere. 
ler 9 Haziranda bir itilafla neti. 
celenmiştir. Bu itilafla Sovyet • 
Mogol ve Japon Mançu tarafla. 
rının geçen sene ihtilafın çıktıgı 
mıntakada hududun tahdidi mc. 
selesinde menfaatleri bulunduğu 
mütekabilen tasdik edilmektedir. 

Muhtelit Sovyet - Mogol ve 
Japon • Mançu komisyonunca 
vaktile halledilememiş olan bu 
mesele Sovyetler Birliği ile Ja. 
ponya ve Mogolistan halk cüm
hur1yeti ile Mançuko arasındaki 
münasebetlerin tanzimine mani 
olmakta idi. 

iT ALYA SEFİRi 

Moskovaya Gidiyor 
Moskova, 10 (A.A.) - "Havas 

Ajansından,, Sovyet Rusyadakı 
İtalyan sefiri Rosso, Moskovaya 
gitmek üzere Romadan hareket 
etmiştir. Sovyet Rusyanm Rom 
.!>efiri Gorelkine de Romaya g t. 
mek üzere Moskovadan ayrılmıs. 
tır. Her iki sefir derhal vazıfele. 
rine baslıyacaklardır. 
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Kadıköy (SÜREYYA) da -
D RIZA TİYATROS 
HALiDE PiŞKiN beraber 

un Akşam ilin Etti r ıJ3 :muran ap~~be :rı~,;;:;:Pe 
ene K t tY il d '----•HerPerşembe SÜREYYA'da·--1 1 aa O a 1 (Bap 1 fncide) Nazırı Von Ribbentrop, Alman 

sini hallettikten eonra, deniz hu. hükıimetinin, bütün Alman rad-
dutlarımızm meselesini müdafaa yolan ne negredilmiı 01an bir Acele Kiralık Apartıman 
için siliha aanlıyoruz. Bizim de. deklirasyonunu Alman ve ya. 
nizimizde bizi boğan arazi zincir. bancı basın mümessillerine biL 
lerini ve askeri zincirleri kırmak dirmiştir. Alman hükUınetinin 

dra, 10 (Hususi) - tngit
hükümeti, bugim Fransaya 

n kuvvetler gondermiı ve 
kuvvetler bir Fransız lima
çıkarak cepheye doğru iler
lerdir. Bundan başka Fran

İngiliz hava kuvvetleri 
'7 niden takviye edilmiştir. 

Churchill, bugiın Rey
ya gonderdiği mesajda bun

bıldırmiştir. Mesajda denili
k\: 
İngiliz kuvvetleri, Fransız or

llarıınm halen bu kadar yüksek 
cesaretle yaptıklan büyük 

rebeye azami surette muza
etmektedirler. Karada, de
ve havada yardım için eL 

bulunan butün vasıtalar kul-
aldadır. İngiliz hava kuv
ı muharebe meydanlan il-

de devamlı bir faaliyet sar
r ve son günler zarfında 

ya, daha evvel müşterek 
eleye iştirak etmif bulu. 

kuvvetlerin yanıbqında yer 
uzere yeni İngiliz kuvvet. 

ihraç edilmiştir. Diğer mü
takviye kuvvetleri teşkili 

ir. Bunlar yakmda hazır 
•ıJWardır." 

Son Harp Vaziyeti 
10 (Hususi) - Cephe

Parise yaklaşmas;na rağmen, 
et Pariste bulunuyor ve 
müdafaası için tedbirler 
• Yalnız bazı daimi me
vilayetlere naklolunmuş

• Halk tam bir sükunet i-
e hükumetin verdiği emirle

yet ve hilkümetin tavsiye
daireainde hareket etmekte. 

edeki vaziyetin mühim 
kler içinde olduğu umumi. 
kabul olunmakta, hatta güç 

gunden gilne arttığı da 
ektedir. 

Qzer nde cereyan ebnekte olup 
beye 100 Alman fırkasının tı-

e oldutu beyan edilmekte-
ton askeri sınıfiar, harbe iıU

tedir. Bu harbin yeryüzün-
• ıelmiı olan muharebelerin 

olduğu muhakkaktır. Bun
a ıimdıye kadar bu kadar 

bu kadar çeşıtli ve bu kadar 
b harp ıörillmemiıUr. 

bahı, 4 m lyondan f zle tn
Clm'Pıtmal& baılamJJtır. Milatevll 

etmektedlr.MQttefikler, muka-

RESMİ HARP TEBLİGLERi 
Frans1Z Resmi Tebliği 

Paris, 10 (A.A.) - 10 Haziran sabah tebutl: Denizden Argonne'a baar 
harp, ıttıide şiddet peyda ebnek sure tiyle devam ebnektedlr. 

• • Paris, 10 (A.A.) - Fransız akşam tebuıt: Denizden Olse kadar dQe-
man, Amıens'den Rouen'e ve Amlens'den Vernona ilden yollar arasında. 
taZ)"ikıru, bazı noktalarda Aşalı Seine'e kadar fazlalaıtırmıştır. Bu bazı 
noktalarda, bazı unsurlar nehri geçmiştir. Dilaman, her ;yerde, ıiddeW mu
kabil hucumlarla tutulmuıtur. 

Amiens - Vermen yolu ile Asalı Olse'e kadar, dQ1man piyadesi daha 
az tesirli olmuştur. Dü man, bilha sa hava kuvvetleri ile, •erilere mOker
rer bombardımanlar yaparak, cuzütamlarımızın hareketlerlnl llkll etme
:Yi araıtırmııtır. 

Olse'in şarkında, dQn öğleden sonra Soissons mıntakasından ileri çık
mıı olan düşman kollan, bu sab h Ourcq'den Lafertemllon Lafere'den 
Tardlnoil'ya kadar hUcumlanna yeniden başlamıştır. Dıiter dlzütamlar, 
ayni zamanda, Velse vadisinden Fismes istikametinde hücum etmişlerdir. 

Champagne'de düşman, şaf kla beraber, tank mQfrezelerl ve bombar
dıman ta7yare fılolan hımayeslnde, yeni fırkalarla Rethelin her iki ta
rafınd n taarruzuna yeniden ba lamıştır. Dil:pnan bOtün gayreUerine 
rağmen, ancak, Retornes'e k dar iterek vilcude getirdiği köprü baııını 

ıeniıletmlye muvaffak olmu tur. 
Alsne'ln şarkında, Attlgnles'de, dilşman, hilcumlarmı. Beaumont'a, Jle

use'e kadar Argonne'un şlm llndekl biltlln seçlUere iefmll etmlftlr. 
Her yerde kıtalanmız, dil mana gölüs germis ve adım adım mOdaha 

ederek ve mukabil hilcumlarda bulunarak duşmana en enerjik mukave
mette bulunmuştur. 

Cephede ve gerilerde, birçok keşif uçuşlan yapılmıetır. Bilhassa Namur 
ve Donauchinıen uzerlerinde uçulmuıtur. Hava kuvveUerimiz, For
ges - les - Eaux'da, Sissons'da ve Pontavert'de düşman kafileleri bom
bardıman edilmiııtir. 

Avcı hava kuvvetlerimiz, setir vazifeleri esnasında, mühim zaferler ka
zanm ıtır. Blnbası Hibandet kumandasındaki bir avcı ırupu - bir çıkışta -
12 dQşman tayyaresi düş(lrerek temayüz etmlıtir. Bu garpışmalara iştirak 
eden tayyarelerimiz.in hepsi, üzerleri nde bir tek kuraun izi olmakaızın 

dönmüşlerdir. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi karargAhı, 10 (A.A.) - Alman ıenel kurmayı teblll 

edıyor: Takriben 350 kilometre ıenielilindekl saha üzerinde asalı Sine, 
Marue ve Champangne havalı 1 i Uka metindeki Alman harekltı, evvelce 
teemmül edıldlll şekilde lnk af ebnektedir. Şlmd~e kadar büyük mu
vaffakı7etler elde edılmi tir. Daha bilyük muvaffakl1eUer de bunlan ta
kip edecekUr. Düşmanın zırhh tanklarla yaptıktan da dahil olmak Qzere 
bütan mukabil taarruzlan akim kalın ıştır. Muharebe, birçok noktalarda 
ııüratll bir takip halini almıştır. 

Her sınıfa mensup ta)"Yarelerden m Qteşekkil kuvvetli filolar, ordunun 
Aşatı Sine ve Champangne sahillerindeki hareki tına müzaheret etmiş
lerdir. Tayyarelerimiz Reims ountılkasında genel kurmay kırargAhlannı, 
barakalarla dolu ıeııiı sahaları, asker tecemmületlni, saba mevzilerini, 
lstihkAmlan, bataryalan ve hareket halinde bulunan askeri kollan, büyQk 
muvaUakı7eUe bomba altına almı la rdır. ApJı Slne'de de tayyarelerimiz 
a;ynl muvaffakıyetle yollan, ıimendi fer yollarını, lstasyonlan ve gekll
mekte olan düşman asJı!erlerlnl ateee tutmuşlardır. 

r-ASKERİ 
VAZiYETiN 
HULASASI 

mışlar ve bilhassa her taraftan 
Parisi muhasara etmek itsedikle
rini gostermişlerdir. Almanlar 
Parisin varoşlannı fiddetle bom 
bardımana devam ediyorlar. Bü
tün gece tayyare dafii batarya
lar, Alman tayyarelerinin Parjı 
mıntakasındaki demiryollannı 

istiyoruz. Çünkü, 45 milyonluk deklarasyonu şudur: 
bir milletin Okyanusa serbest yo "Alman hilkümeti, ve bütün 
lu olmazsa böyle bir millet haki- Alman milleti, İtalyan Duçe'si
katen hür değildir. Bu muazzam nin sözlerini derin bir heyecan 
mücadele, ancak inkılibımızın ile öğrenmiştir. Bu tarihi saatte, 
mantıki inkipfınm bir safhası- bütün Almanya, Fa§ist İtalyanın, 
dır. Bu, fakir fakat kol bakımın. kendi hür karan ile, müşterek 
dan ZEngin milletlerin, dünyanın düşmana, İngiltere ve Fransaya 
bütün zenginliklerinin ve bütün karşı çarpışmak için yanıbaşmda 
altınının inhisarmı sıkı surette yer aldığından dolayı, heyecanla 
ellerinde tutan istismarcılara doludur. Bu dakikadan itibaren, 
karp mücadelesidir. Bu genç ve Alman ve İtalyan askerleri, yan. 
velüt milletlerin kısır ve inhita. yana yürüyecekler ve İngiltere 
ta yakın milletlere karp mücade- ve Fransa zimamdarlarının, miL 
laldir. Bu, 1kl uır ve iki fikir a.. !etlerimizin hayad halçlanna hür 
rasında bir mücadeledir. met göstermelerine kadar çarpı-

"Şimdi, mukadderat taayyün şacaklardır. Genç nasyonal sos. 
ettikten ve azmimiz arkamızda yalist Almanyanın ve genç faşist 
kalan köprüleri yıktıktan sonra, İtalyanın zaferinden sonra~r ki 
resmen beyan ederim ki, İtalya, milletlerimize daha iyi bir istik. 
kendisine denizle ve kara ile hem bal temini mümkün olacaktır. 
hudut diğer milletleri anlaşmazlı- Zaferin garantileri ise Alm~ ve 
ğa sürüklemek niyetinde değildir İtalyan milletlerinin zaptolun. 

"İsviçre, Yugoslavya Türkiye maz kuvveti ve iki büyük ada. 
Mısır ve Yunuistan bu kelimC.: mın, Adolf Hitler ve Benito Mus. 
!erden kaydi malUnı~t etsinler. aolininin sarsılmaz dostluğudur." 

Almanya be Yanyana • 
"Berlinde unutulmaz bir top- İtalyanın harbe girmesi müna. 

lantı esnasında dedim ki, "Faşist sebetiyle, Führer, İtalyan Kra
ahliki kanunu muci>ince insa lına ve Duçeye iki memleket ara. 
nın bir dostu olunca on~la so- smdaki silih kardeşliğinin kıy. 
nuna kadar yürür.'• .A.ımanya ile: ~~tini t~b~rüz ettiren telgraflar 
Alman milleti ile ve muzaffer or- gondermıştır. 
dulan ile bunu yaptık ve bunu * 
yapacağız. Aleyhte tezahürlerin önüne 

"Bu tarihi hadisenin arifesinde geçmek ÜJ:ere Fransa ve İngilte
fikirlerimizi majeste kral ve im- re Büyük Elçilikleri önüne kuv. 
paratora çeviriyoruz ve ayni za- vetll askeri müfrezeler ikame e
manda büyük Almanyanm tefini dilmiştir. 
de sel.imlıyorua. Tunustaki İtalyanlar 

"Proleter ve fafilt İtalya, her Roma, 10 (A.A.) - D. N. B. 
zamandan daha Jiyade kuvvetli, ajansı bildiriyor: Tunus'tramvay 
vakur ve müttehit bir halde, Ü- kumpanyası ve birçok ticaretha. 
çüncü de~a ola~a~ ayaktadır. ~._ neler bütün İtalyan memurları. 
rola bir~ı~, katıdır ve he~kes_ıçin na yol vermişlerdir. Memlekette
mecburıdir. Bu parola, şımdıden ki İtalyan mülkiyetleri askeri 
uçuyor ve Alplardan Hint Okya- • . 
nus n kadar b

··t·· k lbl . kontrole tabı tutulmuştur. ttaL 
u a u un a erı a- k.. ı·· ·· 1 1 1 

te•liyor: Galip -ım .. t.. İta! a ya~ oy usun~ ~ var '!' yasa arda 

A
:I' d~- ._, iha Y ya, gidıp gelmek ıçın venlen ruhsaL 
VNP'Y• ıı:e uıır9a n yet u

zun bir sulh devresi vermek için bameler geri alırunıitır. Tunus 
galip geleceğiz. şehrinde akşam saat dokuzdan 

.. ltalyan milleti, İnat ve ısra. itibaren başlıca yollar demir teL 
rmdan başka, cesaretini, takın, lerle kesı~e~te ve hıı bimrl&. 
kıymetini göster halk son defa rll mitralyozlu askerler yerleş. 
olarak di§lerini ~ık." , mektedir. 

e İtalyan Guetelerlnde 
Duçenin nutkundan ve tezahii- Roma, 10 ..(A.A.) - D. N. B. 

lerden sonra, halk kral sarayına ajansı bildiriyor: Matbuat harp 
giderek tezahürlerde bulunmut- bahriyesi hakkında uzun maka. 
tur. leler yazıyor ve Mussolini'nin 

Ribbentrop'un Sözleri buna vermiş olduğu inkişaftan 
BeJilin, 10 (A.A.) - D. N. B. bahsediyor. İtalyanın bugün 6 

bildiriyor: Bu akpm, Hariciye 
safıharp gemisi, 22 kruvazör, 60 

Bu sabahtan başlıyarak garpta bombardıman etmelerine mini 
yeni bir cephf açılmaktadır. Bu olmak için faaliyete g~iştir. ta olduklan taarruzlar fasılasız 
cephe Fransa - İtalya cephes dir. Müttefiklerin tayyareleri mü- surette devam etmektedir. 8 Ha. 
Fakat bu cephedeki hareklt hak- tema~ .faaliyet halindedir. ziran akpmındaDberi ve bütWı 
kında henüz hiçbir teblll nesro- İngilız bombar~ tayyare- 9 Haziran günü İngiliz tayyare-

kontr torpiyyer ve torpido, 117 
denizaltı gemisi ve birçok gam. 
botlara malik olduğunu ilave e
diyor. Messagero ve Popolo gaze-

lunmamıetır. leri Cumartesi gunu Bresle ve leri, cepheye gitmekte olan Al-
Pariae karşı yapılan harekAt, 5?~e mıntakasında Alman mo- man kollarını imha etmişler, de

Almanlarm Parisi muhasara et- törlu arabala~na, kıtalarına ve miryolu ile yapılmakta olan nak
mek istediklerini ıösteriyor. Fran- tank. 1arma muthlş zayia.t verdir- liyatı bozmu•lar ve trenlen· taı.. 
sızlar Parlat müdalaa ediyor ve 1 rdir T l :I' ıa
lfddeUnl arttıran muharebeye mış e · ayyare er pike sure- rip etmişlerdir. İngiliz tayyare-
karsı dayanıyorlar. tiyle yaptıklan hücumlarla Al- leri Abbeville'de bir silih fahri. 

Almanlar Parise karşı şarktan man hatlannm ~erilerinde birçok kasını tahrip etmişler ve Saint -
ve ıarptan ilerlemekte ve ıehnn noktalarda tahrıbat yapmıılaı: ve Valery en - Caux garına isabetli 
cenubuna da varmak için bir ta- bozgunlara sebep olmuşlardır. Or endahtlar yapmı'1ardır 
kım manevralar yapmaktadır. Bu ta büyüklükte lngillz- bombardı- fsviçredCJ Endi~ 
manevralar muvaffaklyeUe başa- man tayyareleri ~iens ile Au. Zürih, 10 (A.A.) - General 
nldıtı takdirde Parısin çember ~~arasında yol uz.:r~ mo. Veygand'm, harbin İsviçre budu 
içine alınması kolaylaşır. törlu araba kuvvetlerını sıkııtıra duna yayılması ihtimalini d 1 

Fransa hüktimett, bir taraftan rak yüzlerce bomba atmışlardır. eden emri evmisl ve Alın e( f 
PariaJ tahliye ediyor, diler taraf- Bir tank ve motörlü araba kolu- yarelerin~ Cumartesi .an0 ~
tan tehri müdafaa için her ıeyt na tam isabet vaki olmu§tur. Hor İsviçre tayyaresini dil""~eler~ 
yapıyor. nay mmtakasında durmakta olan İs · 11"' ' 
HarekAtın ehemmiyetli bir sat- bir kamyon kolu bombardıman vıçrede pek hayra allmet ola-

teleri, bugün karann arifesinde 
bulunulduğunu yazıyor. Message. 
ro gazetesi: "Artık bu ifi bitir. 
mek lizımdır. İtalyan milleti, 
Fransız ve İngiliz demokrasi ve.. 
plutokrasilerine karşı amansız 

harbedecektir" demektedir. 

Keşanda 

Köy Katipleri Kursu 

Nihayete Erdi 
hada olduju ıüphe götürmez, fa- edilmiştir. Halli Villen civarın.. rak telikki edilmemektedir. Bu-
kat J'ransızlar harikulAde kahra- da ·rmi Alman zırhlı arabası nunla beraber, bu ara ormanda Keşan, (TAN)_ Merkez kasa-
manlıkla harbed yor ve Almanla-ı yı - il- vuku bulan kıtaat harekltının Is.. bada lan · 
nn tahammfilunü tüketecek ve dan mur~klcep bir grup bombar- viçre için bir tehdit te§kll ettili açı k6y kl~pl!n v_e 
kuvveUerint yıpratacak bir mu- Clıman edılmişt;tr. Quevau Villers hakkındaki pyialan teyit eden muhtarlar kursu, 10 gunl~ bır 
kavemet ıöateriyorlar civannda yolların birleştilt bir hı"ç bır" kt r So lk" tedris devreabıden sonra nıhaye. . teY yo u . n ı ay zar- t · t• K k b lı \.,, J noktada, tanklardan, nakliye ._ fmda Baden'de cereyan eden kı- e er:?1~§ ır. ursa, aza~a ~ğ 

rabalanndan ve kıtalardan mü- taat harekAtı hakkında son gün- 57 ko.yiin m~tarı ile 9 koy kati. 
tanıtmasıdır. Tanklara karşı kullanıl- reklcep uzun biıY kol ağır zayiata lerde fevkalide hiç bir §CY görül bl i§tırak etmışti. 
mata mahsua 24 mllimetrelık toplar utramıştır. NamPl- _ Au • Val'de memiftir. Bu bölgede 15 ·ıa 20 Kursun açılışında olduğu gibi 
i141 yaramamıı ve yedi buçukluk top- motörlü nakliye arabalarından ve fırkanm bulunduğu bildi~ k kapanışında da bir konferans ve-
lar muvaffak olmuıtur. Şımdl yedi seyyar tayyare dafi bataryaların.- te ve fakat Cenubi Alm e - rilmiıtir. 

rp modern ve apl zamanda buçukluk top, bu seyyar cephede dan mürekkep bir kol bombalar- §imdiye kadar askeri iht~:;·:~ Gece Halkevl ve Avcılar Klü 
harpUr. Alm n hatlarının çok ıenif m ky sta kullanılmaktadır. la dağıtılmı§tır. Poix civarında posu olarak kullanıldığı hatırla.. bü tarafından bir ziyafet veriL 

e birçok yangınlar çıkmıştır. 
• ıeeen harpte oldutu libi ai

zılmıı delildir. 
emel mevzileri dalınıktır ve 

h le sokulmuştur. 
ler, berrak ve aydınlıktır ve 

m kıta tının nehırler-

4Jlll~~ı~ta olduju 1 ler keııf tay
nazarından kaçmamakta-

Bu tanarelerin bombalan ale
lnsa edllmiı olan aheaP köp
tahrip etmektedir. 

vakti, Adeta birer devi an
ı , ortaya çıkıyor ve top

al e\: cudiyeUer n1 hissetti-

Bu sureile 200 kilometreden daha yürüyüş halinde bulunan bir ko- tılmaktadır. miı ve bunu temsil edilen bir pi. 
uzun olan bir cephede her çitWk kQ- lun kamyonlan ~oğru atlflarla 24 saat içinde mezun bulunan yes takip etmiştir. 
çQk bir kaledir ve bataklıklarla or- hurda demir haline getirilmiş, İsviçre askerleri hafta tatilinde ============ 
manlar tuzaklarla doludur. diğer bir tank kolunda da isabet.." Zürih eokaklannı doldurmakta 

Modem harp: SilAhlı dört milyon ler vuku bulmuştur. Fresroy'da berdevam idiler. Tren müna
insan, binlerce tayyare, yüz binlerce tanklar ve zırhlı otomobiller cid kalatı muntazam saatlerinde ya. 
otomatik alllh, toplar, tanklar. dl hasara ujratılmıştır. Quevau pılmakta ve halk süktllıeti mu. 

Modem ordular, kull nmakta ol- Vlllers mtn'takasmda sık mesafe- halaza etmektedir. 
duldan muazzam insan kilileleri de- lerle ilerilyen zırhlı arabalann- * 
receetnde malzeme iatfhlAk ebnekte- dan mün:~.~p bir kola ve daha Paris, 10 (A.A.) - Fraııaız 
dirler. Bu çelik tufanı altında insan- bazı motorlu kollara isabetli B- cephelinde Almanların uğradılı 
lar, muntazaman toplarla endaht ;ya- tıflar yapılmıştır. zayiat o kadar büyüktür ki 8 Ha 
pıyorlar ve tasavvuru ıa.Yri kabil o- * ziranda Führer, Achen ve Ko. 
lan bu herdlmerce bir nizam veriyor- İngiliz radyosu, bu sabah hav3 lonyanın tehir ve kasabalannda. 
lar. tebligi hakkında aşağıdaki tasri- ki biıtun binaların yardımcı has. 

di r bir m nzara ı da Milthlt Hava Faaliyeti hatta bulunmuştur: tane olarak kullanılmasım em. 
uuçı~ıuk toplann tanklara kar• Bugün Almanlar en fiddetli İnailiz hava kuvvetlerinin AL retmek mecburiveünd& kalmı._ 

acil ve mlleuir surette kul- harbi Solslons fstikametinde vao tı• " :r-

Ayaspapda Barlı apartmanında azami konforlu, 
bef odalı daire ehven teraitle ciro edilecek. Kapıcıya 
22956 telefona müracaat. 

.l - Ke11i1, şartname ve plim m ucıbınce d e ın M ltepe 
enstitilsünde yaptıracatı tQtün kurutma hangarı in aatı işi p 
hale olunacaktır. 

II - Keşif bedeli 2058,47 lira muvakkat teminatı 154,23 
III - Pazarlık 24/VI/IMO pazartesi günü at 16 da K bataştl 

zım ve mllbayaat şubesindeki ahm komi yonunda y pılacaktır. 
iV - Şartname a6zo. ıeçen şube vezn inden 10 k\ıruı m 

alınabilir. 

V - lateklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
sinin (I') fıkrumda yazılı vesaik ve % 7,5 guvenme 
mezkdr komJarona müracaaUan illn olunur. 

Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi H 
Tramvaylan Tirk Anonim Şirketind 
. Sermayesi şirketi!) onda birini mütecaviz hisseye 

hıssedarlar tarafından şirketin mali durumu sebebile fe 
tasfiye memurlarının intihabı ve salahıyetlerinin tayini 
hissedaran umumi heyetinin fevkalade içtimaa daveti 
talep edilmiş olmakla şirket esas mukavelenamesinin 57 
maddesile Ticaret kanununun 368 inci maddesi hük ·· 
tevfikan hissedaran heyeti um um.iyesi hususu mezkiıru m 
kere etmek üzere 4 temmuz 1940 perşembe gunü saat 10 
toplanacaktır. 

İşbu fevkalade tçtimea bir hisseye sahip olan dahi i 
edebileceğinden hissedaranın mezkıir tarihten laakal bir 
ta evveline kadar tirketin Ba ğlarbaşındaki idare merk:f!flll9lı•lıı 
hiuelerini tevdi ederek duhuliye kartı almalan lüzumu 
olunur. İdare M 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Şirketin feshile tasfiye memurlarının intihabı ve 

lihiyetlerinin tayinine müteallik teklifi tahririnin müz-1r•i9l:ı&H 
sile karar ittihazı. 

Deniz Gedikli Erba§ OrtCI 
Okul Müdürlüğünden: 

l - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulunun her Uç sınıfına da 
be alınacaktır. İstanbuldan isteklıler doğruca Ka ımpaşadaki Mektd 
dürlillllne, diler mahallerde bulunanlar Askerlik Şubelerine ın 
edeceklerdır. 

İstldaya etınlar bailanacaktır: 
a) Fototranı nüfus cllzdanı veya noterUkç~ ınilsaddak SfYi.•il· ( 

zeltenle veya tashih ettirllmiıı nüfus cuzd nı kabul edilmez.) 
b) 8ef sınıflı lllı: okul phadetnamesı veya orta okul tasdi 

(Doğrudan doğruya 11nıf geçmek ve h detname ve~a tas 
nln Ozerinden bir seneden fazla zaman geçmemiş olmak 

c) Uzerinden bir une •eçmemiı çl çek a ısı kAtıdı. 
d) Gerek ken~ •••kse ailesinin Tilrk ırkından olması, kıf 

lAk ve fena '6hret sahibi olmadıklarına ve mahkllmlyetleri 
madıtına dair büsnil hal kAlıdı. 

2 - Birinci sınıf için yaı ".12 yi bl Urmlş ve 18 yı bitirmemiş b 
ikinci ve üçüncu sınıflar için de birer yaı farklı bulunmak 

3 - Bu yaşlara ait boy ve alırhk h adlerı Mektep Müdilrlllğllnde 
kerllk Şubelerindeki Askeri Lise ve Orta Okullar talimatının 71. 
özlerine uyıun olmahdır. 

4 - İsteklilerin bu prtlardan maada Deniz ha tanesinde yapıla~ 
b1 muayenede aailam çıkması ve yapılalak seçme sınavında kaza 
da lAzımdır. 

5 - Yukardaki sartlan balz talebe ierden birinci sılıfa kayt 
isteyenler 1 Hazirandan lUbaren ve ik ınci, üçllncü sınıfiara kayt 
isteyenler - Bu sınıfların IMO tedrisatı erken b lıyac tından - heıll 
rakile birlikte Mekte.P Mildürlııtllne muracaaUeri t1Aıı olunur. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
BANKASI ZİRAAT 

Karabq Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 285 
Zirai ve tiearl her nevi banka muameleleri 

Para linlltirenlere 28,800 Ura 
iKRAMiYE YERiYOR 

Ziraat Buncnınde kumbereh ve ihbarsız tasarruf heuplarında ... 
• llraeı bulunanlera •nede 4 defa çekilecek kura ile aplıdekl oll ... 

4 
4 
4 

40 
100 
120 

Adet 
• .. 
" • 
• 

lkremlye dalıtılac•ktır. 
1.000 Liralık 4.000 

100 • 1.000 
HO • 1.000 
100 .. 4.000 
IO .. 1.000 
40 • 4.800 

180 • IO • 1.200 
DiKKAT: Reaplanndald paral r b'r sene itinde 50 U dan a Jı 
,.enı.re Uuual.7• cıkblı takdirde .. 20 f zl yle ve nece Ur. 
~ ' defa, ~ E)'lUl. l BirlnclkAnun, ı Mart ve l 

tarlhlerlnde çekilecektir. 
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11 HAZİRAN 340 

'.A 
BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 '~ 
3 Ay 800 " 

" 1 Ay 300 n 

llerarası posta ittihadına 
olmıyan memleketler için 

<ı bedeli müddet sırasiyle 
'6, 9, 3,5 liradır. Abone be
tıeşindir. Adres değiştirmek 
uştur. Cevap için mektup-

10 kuruşluk pul ilavesi 
laz.ımdır. 

şartrı~ b miz 
birıı' 

<4730
' elesi 

•••••••• •••••••••••••••• 
Bu harita bugünkü Av 

rupa ihtilafı karşısındc. 

Akdenizin umumi vaziye 
tini gösteriyor. Akdeniz

deki İngiliz, Fransız ve 

İtalyan deniz üslerine ay

n ayrı işaretler konul

muştur. Akdenizin analı· 

tarları sayılan Cebelitarıl 

ve Süveyş oklarla göste 
rilmiştir. 

...•••................. , 

TAN 

.J lk lsikanın işgaü üzerine ' 
"JCI .~ransaya geçen Brüksel 

, ~ Nebil Batu, bir kaç gün 
delt1 ~hrinıize dönmüştü. Güç 

}ıi ~a~ırabildiğini öğrendiği. 

Italyanın "Harp Hali,, 
Kararından Sonra 

s~ .,e sandık, dokuz bavul eşya
~s~ iJl h.ı nıaskesiyle Sirkeci ga
mı :çen ~il sefir, orada, Belçikada. 
;ıhr1! el eleriınizin velileri tara. 
57 ~e ~arşılanınıştı. O gün, taleN 
nlcr 1lerinin suallerine cevap 

··ıı-
JllLI 05 an Bay Nebil Batı, gaze-

t 10 'a Şu sözleri söylemişti: 
. ~en, sefir sıfatıyle Belçika 

~ştırıı!· ~inin gittiği yere gitmek 
>Ir ıı. e Yetinde olduğumdan, hfı
rke~ı~ııjı takiben Belçikadan ayrı1-
rıu ı;~ı lbarise acele hareket edişi
JeclıS1 ebi budur. Fakat, Brü.k-

ilılunduğum sırada, müra
r ve sB· n. talebelerimizle müm-

tı:ı.!,, 

:~"'•be meşgul oldum. Pa.. 
\re vize muamelelarini 

t, o gün, bir kadın vatan~ ·tO ıı. sefire l1itap ederek şn 
söylediğini de hatırlıyo. 

~tı.lebelerimizi bırakıp git
a d~ ııl Ydiniz: Onlarla meşgul oL 
•ktf'P ~~ız. Talebeleri toplayıp 
mur~ lıydiniz. Sefir olmak itL 

biz sizi mesul tanıyo;-uz!,, 
~den sonra Belçikadan gc. 

· CY9
; ~elerimizi dinliyenler, se. 

z.) •. ~lenen bu sözleri haklı 
iikll•· I· d 1 ç··nk·· k t• t] . ·ıcrı it ır ar. u ·u a ıye e 
~dl .... ~ ·~~ektedir ki, sefir N ehil 
azıı•· "ll"k ı e başlar başlamaz, ta. 
köttl ı"'iılc meşgul olmayı ta. 

~ri bı.ıl e unutmuş, ve kendisini 
:ıı~k kaygusuna düşmiis. 

~ı ~ 

Julu!l" 
azınıdıf ~i, Nebil Batı, Brüksel. 
de vedd k devletini temsilen bulu. 
· nııı ll: Bunun içindir ki, bir 

1' ~ lltı.ında, talebelerimiziıı o. 
lac~ . ~lltaları. ondan yardım is. 
ıza 1 Çok tabii idi. Öyle nazik 

oıu11ıf. ~anda, sefirimize düşen 
f 0ıuıı <ttan bir gemi kaptanına 
:ıeaıerı,, bazifeden farksızdı. Ve 

w· atı, kendisini, oradaki 

:ıı 

talebelerimizden sonra 
t!k mecburiyetinde idi. 
htıriyeti unutmuş bulun. 
hugün teessürle karşıla· 
.eliınizden gelmiyor. Bel. 
1 

lalebelcrimizden bazı. 

1~aya olarak kaçmak mec 
. tı.1 de bırakıhşları, mazur 
1 
t!cck bir ihmal değil-

•• 
l' İdaresinin Alakası 

İnhisarlar Umum Mü. 
diir1••V•• d V ..J k " ugun en aşagıua ı 

aldık: 
lııı:ı gazetenizin 10 Haziran 
hsının "Günün Meseleleri" 
lnevzııubahsedllen okuyu

ltayeti tetkik edildi. Birin
tômbekisinin paketi on beş 

l\ı a satılmakta iken bu 
tlara müdafaa vergisi zam
tı sonra fiyatı 16 kuruşa 
btı fiyat üzerinden satılına
lştır. 

~ sevkedlldiği bildirilen 
bugüne kadar ne Umum 

> lle de Başmüdürlüğe mü
i'tıiş değildir. Şi!{ayetçi ida
teı·ek fazla para alan bayiin 
11tıu tcsbit ettiği takdirde bu 
11'lda ni:uımnnmenin tayin 
tı.ın tatbik edileceği tabii-

"aftan, malumatına müra
~ Olduğunuz depo memuru
ll'ıuamelesine gelince, ida
llplarımn amme ile olan 

tla nazik ve teshilkar da\'
"az.ifeleri ctimlesinden bu
lıu baptaki şikayetiniz e

'İ! l'luznrı iti bare alınmış ve 
\'tıt>n1ur hakkında gereken 

, .~ra olunmuştur." 

'.tı nesrivatımıza karşı 
ığı dil t

1 alak~v~ miiteı-ek'<iri7. 
ıır •ıı , 

. 1" F tı 1>ku;rar·ık olan al~ıkn-
1 ıt0 lla.,ın, lazım gelc-n mii 

1111 v d d .. l acagın an a emımz. 
llderiz ki, idarenin gös-

' 

Müttefiki erin Hava ve Deniz 
KuVvetlerine Göre 

Müttejiklerle 
ltalganın Vaziyeti 

ita/gaga Karşı 
Tatbik Edeceği 
Harp Pillnı 

N iliayet İtalya da harp haline girmiş bulunuyor . Ba
zı askeri mütehassıslar İtalyanın karadan ve de

nizden müttefiklere açık olduğunu iddia etmektedir. Bu 
mütehassısların kanaatlerine göre, Fransız Başkuman
danı General Weygand, isterse, Napolyon ve Anibalin 
izini takip ederek, Alpler üzerinden Po vadisine inebilir 

A kdeniz harp sahnesi, modem havacılık için mü
kemmel bir yerdir. İtalyanın harbe girmesile Ro

ma - Berlin mihverinin müştereken veya İtalyanın mün
feriden yapmayı tasarladıkları birçok işler olabilir. Fa
kat bunların hemen hepsi de denizden yapılacak nakli
yat ile mümkün olan şeylerdir. Bundan başka kapalı 

ve buradaki Lictor hattını yar. 
dıktan sonra, Milano ve Turin 
kapılarına dayanır. Bu iki şehir 
de, İtalyanın harp sanayii mer
kezlt:>ridir ve İtalya ordusu için 
fevkalade mühimdir. 

Yine bu mütehassısların iddi
alarına göre, geçen yaz, MussolL 
ni, Po vadisinde ordusuna bir 

müdafaa manevrası yaptırmış, 
fakat bu tecrübe İtalyan baş. 
kumandanlığının ümit ve ce
saretini kırmaktan başka bir 
netice vermemiştir. Bu tec
rübeden sonradır ki Alınan

ların Brenner yoluyla İtal- • 
yaya girerek, İtalyan ordu. 
sunu takviye etmek me:::buriye. 
tinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bütün bu mülahazalara rağmen 
aynı mütehassıslar, müttefikle. , 
rin İtalyaya denizdn taa;ı-ruz et-

melerini daha muhtemel gör. 
:ı:nektedirler. Bunların söyledik. 
lerine göre, müttefik donanmala 
rı, evvela Süveyş kanalile Cebe
litarığı kapıyarak, İtalyanın de
niz yollarını kesecektir. İtalya, 
bu hareketin yapıldığı andan iti
baren, hariçten bir damla petrol 
alamTyacak, bir clirhem gıda 

maddesi ve ham ınacide getirte~ 
miyı:cektir. Süveyş k a ,a!mm 
k::tll::tnması, İtalyanrn Habeşic; . 
t::ındf ki ordusuna mühimmat 
götıdumesine mini olacaktır.· 

Habeşistamn yegane "!lahreci o
i::ın Cibuti limanı da Franszzla .. 
rın dindedir. 

Bu mütehasıslar, İtalyanın en 
ziyade, denizaltı gemileri ve 
tayyarelerile müttefiklerin do
nanmasını hırpalıyacaklarmı u
muyorlar. Ancak, müttefik do
nanmanın üstünlüğü, bu hulya
mn tahakkukuna meydan bırak. 
nu~acak derecede olduğu içindir 
ki Italyanın harbe girmesi, müt. 
tefikleri endişeye düşürmekten 
uzak telakki edilmektedir. 

. . . .. 

DIL~.K 

Mezbele HaJınde ! 
.Bir okuyucu Pan.galtıdan yazıyor: 
"- Büytik masraflar ihtiyarile ya

pılan Abidei Hürriyet caddesi şimdi 
toz toprak içindedir. Yıktırılan polis 
karakolu binasının enkazı ve moloz
ları hô.ld duruyor. Şubelerine sevkiyat 
yapan fırınların hayvanları yeşil sa
hadaki ağaçlara bağlanmk:tadır. Köşe 
başından itibaren bütün cadde boyun
ca bircok :ırah::ıliırın yolu iş~"'ı e' ·ne
leri ise ayrı bir dc:·tt~r. Bdcdiye
nin bu \"aziyete şiddetli müdahalesi, 
bülün bu semt halkını rahatsız olmak
tan ve meydana çıkan bir eseri c;ir
kinleşmekten kurtaracaktır." 

terdi[!i bu alaka. bazı inhisar me
murlarıyle halk ar~sındaki mi.i
nasehatın daha !'ia:v~. nı memnuni
vet bir lıale gin ue sini mümk iin 
• • 
kılsın! 

. ..... -... ···--......... Akdenizdeki ........................... 
i 

Kuvv'etler Arasınd.a Mukayese j 
1939 senesi Eylfilünde Akde nizde lngiliz, Fransız ve İtalyan ! 

kuvvetleri hakkında verilen en son rakam şudur. B u r akama, E 
o tarihtenberi yeniden denize indirilen harp gemileri de ilave 
edilerek aşağıdaki neticelere varılmıştır: 

İngiltere Fransa İtalya 
Büyük zırhlı 15 7 6 
Tayyare gemisi 6 1 O 
Büyük kruvazör 15 7 7 
Diğer k ruvazörler 43 12 14 
Destroyer 179 59 61 
Denizaltı 57 78 .17 i 
Torpidobot O 12 70 İ 
Motör Torp idobot 26 1 72 • 

·--------.. --=-· .. ---·-·-·---·= .................... ..__ """!!"" - ---

HARP Arifesinde 
ltalyanın !çerden 

Görünen Manzarası 
Romadan üç gün önce ayrı.. 

lan bir arkadaşimız, İtal. 
yadaki son vaziyeti bize şu su
retle anlatmıştır: 

- "Kont Cianonun, harbin 
ilk aylarında söylediği nutku 
hatırlarsınız: İtalya, o zaman 
Hitleri, mevcut ittifak muahede 
sindeki kayıtlara riayet etme
mekle itham etmiştL Yani, AL 
manya üç yıldan önce harp aç. 
nıış olduğu için İtalyanın harbe 
giremiyeceği öne sürülmüştü. 

Nitekim İtalyada, uzun müd
det Roma - Berlin mihverin
den bahsedilınedi. Gazeteler 
harp haberlerini verirlerken Al
man tebliğlerini üste, Fransız 
ve İngiliz tebliğlerini alta koy. 
maktan başka Almanya için ge
niş manalı bir sempati göster
miyorlardı. 

Bütün İtalyan milleti bu har. 
bi beğenmiyor, memleketi harp. 
ten uzak tuttuğu için Faşizmden 
memnunluk gösteriyordu. 

Bu hal, Brenner mülakatına 

kadar devam etmiştir. Müla. 
kattan bir müddet sonra Alınan 
ya önce Norveçte, sonra da Bel
çika ve Holandada taarruza geç

tik ten sonra İtalyan gcızelel<!rın 
de bitaraflık emareleri mütte 
fikler aleyhinde bariz bir su. 
rette ortadan kalkrruya başladı, 
Fakat millet, bu değişmeyi he
nüz sezmiş değildi. Harp ve po
litika haberlerini bitarafça ve
ren Vatikanın Osservat;')re Ro 
mana gazetesini halk scrbcstçt 
alıp okuyor, h1:1rbe karşı istek-
sizliğini, hatta Almanlara karşı 

antipatisini aralarında konusa. 
biliyordu. ~ 

Hatta Almanlar Belçikaya hü
cum ettikleri zaman, Napolide 
halk karısı Belçika Kralının kız 
kardeşi olan Veliahtin sarayı Ö

nünde toplanıp "Yaşasın BelçL 
ka!,, diye nümayişler bile yap
mıştı. 

Fakat Almanların Garp Cep. 
besindeki taarruzları ilerlemiye 
başlar başlamaz, İtalya üzerin
deki tazyikleri de birdenbir~ 
artmıştır. Bu tazyik neticesi, ga. 
zeteler, müttefikler aleyhinde 
şiddetli neşriyata başlamışlar, 
talebeler yer yer "Korsika, Tu
nus, Akdeniz hakimiyeti,, diye 
nümayişler yapmışlardır. 

Bu V·aziyet içinde Alman 
· propagandasının alabildi. 

ğine yürüdüğünü tahmin eder. 
siniz. Mesela, halka, "Belçika L 
le Holandaya kuvvetten mah
rum Fransızlarla İngilizler ta. 
rafından hiçbir yardım yapıl. 
madrğına, bu milletlerin kendi 

hallerine bırakıldığına" inan. 
nuştır. Aln:ıap. propagandası, 
Franı-a ile Ingiltcre kendi1erini 
mıirhf;:ııı ed"nıiyrc"k b;r haHc, 
0lduk lar• na. İta ı vanrn ~fiyle bir 
gezinti yaparak Savua'yı, Kor. 
sikayr. Maltayı, Tunus ve Mısırı 
zaptedebileceğine bu memleketi 
inandırmak gayesini gütmekte
dir. 

Fakat Fiyume'nin hir nıırcası 
olan Su~ak şehrinin ve Dalmaç

. yanın fogiliz ve Fransız hıya
neti yüzünden 1918 de ilhak e
dilemediği acı acı hatırlanıhyor. 

bir denizde bulunan ve Av
rupa kıtasına küayetsiz demir. 
yolları ile bağlı olan İtalya, ti.. 
caretinin beşte dördünü deniz. 
den yapar. Bilhassa, m~vcudi.. 
yet i için zaruri olan maddele
rin yüzde yetmişini Süveyş. 

le Cebelitarıktan geçirip getirt. 
meğe mecburdur. Bu münakala. 
tı durdurtmak, İtalyayı hayli 
sarsabilir. İtalyanın buna mani 
olabilmesi için deniz kuvvetle. 
rinin kafi derece müessir olup 
olamıyacağı tetkike muhtaç 
bir mevzudur. 

Büyük küçük bütün harp ge. 
mileri, ancak sahil bataryaları 
ve mayinlerle yaklaşılamaz ha
le getirilmiş bir sahile kolaylık. 
la sığınabilecek bir uzaklıkta 
ancak müessir olabilirler. 

1918 de Amerikalıların Kar
go kafilelerini Atlantikte hima
ye etmiş oldukları gibi bir hare
ket, İtalyan bahriyesi için ve 
dar bir deniz olan Akdeniz için 
mevzuu bahsolamaz. 

Akdeniz gibi bir dar denizde 
kargoları, deniz ve hava üsleri
ni vurmak için en müessir silah, 
tayyaredir; Deniz tayyarelerin
den daha seri, daha az ser
vise muhtaç oldukları için kara 
tay ya releridir. 

İtalya A'kdenizdeki cografi 
vaziyet i yüzünden bu gibi hü. 
cumları karşılayabilmek için 
kendi kuvvetlerini bütün sahil. 
leri boyunca dağıtmıya mecbur 
olur. Onun için, İtalyan müte. 
hassısları, dalına gayet kuvvetli 
bir muhacim ve mütcarrız hava 
kuvveti teminini tavsiye etmiş. 
lerdir. Ancak böyle kuvvetler. 
le Akdenizi seyrisefaine yasak 
etmek mümkün olursa, İtalya, 
tehlikelerden korunmuş olabi
lir. 

İtalya bunu yapamadıkça, 
harp gemileri himayesinde kar
go kafileleri ile nakliyatı da te
min edemiyeceğine göre, tayya. 
reler için bu nakliyatı durdur
mak zor olmaz. Çünkü nakliye 
gemilerine tayyarelerin alçak
tan hücumu ve bombasını hede
fe isabet ettirmesi daima milmN 
kündür. Bu gibi gemilere hü
cum edişte, harp gemilerine hü. 
cum ederken yüksekten uçuş 
gibi bir mecburiyeti yoktur. 
Şu halde böyle bir neticeye 

varılacaktır. Akdenizde harp 
,ı;ı;emilerindrn ba~ka gemi rlola
s:ıırnız. Bıı harp g('milerin'n va. 
zifesi ise. kapalr dcnizdç, scyri
sefaini kolaylaştrrmak değiJ, o. 
nu menetmek olabilir. 
Bombardıman tayyareleri, ka 

radan ziyade denizde daha ser. 
best hareket edebilirler. Bun
lan hareketlerinden ancak düş.. 
man avcı tayyareleri alıkoyabi
lir. 

Mütehassısların kanaatlerine 
göre, Fransa ile İngilterenin 
Akdcnizde mevcut üsleri, mu-

Jir lngiliz Neferinin Hikayesi - Otelcinin 

Anlattıkları • Terzilere Dikkat ! 
\şağıda anlatacağım bu vaka, Dun
terque müdafaasına iştirak eden İn
iliz efradından Jimy'nin hikayesi
'ir: 

B izim alay Belçikanın işgal 
olunduğu gündenberi her 

gün düşmanla dövüştü. Gönde
rilmediğimiz cephe kalmadı. Bir 
aralık ben alayımı kaybcttım. 
Ormanlarda başı boş bir serseri 
ye döndüm. Nihaye: bir yolmrn 
bulup Dunkerque'e, şehre var
mıya karar verdim. Orada, d;
yordmn, Cook kumpanyasından 
bir bilet alır, kendimi İngıltereye 
atarım. Dunkerque'e vardığım 

zaman bir de baktım ki, orası 
bir mahşer halinde idi. Cook şir
ketinin yerinde yeller esiyor. Şe
hir, cepheden gelen yaralılar ve 
askerlerle dolu ... Sahilden uzak
ta demirlemiş İngiliz dom~nması 
gözüküyor. Fakat mübarekler o 
kadar uzakta ki.. Deniz, tn;;iliz 
zırblılar:..na doğru giden yar~ 

dolu kayıklar, ~an havlile kendi· 
ni denize atmış, yüzerek oraya 
varmağa çalışanlarla dolu. Zira, 
kayıklarda herkese yer yok. U
nutmayın ki, bütün bu işler gece 
yarısı oluyor. Ben bir türlü yL.z
miye cesaret edemiyordum. Ce. 
bimde ıslanmasını istemediğim 
blr paket te sigaram va\dı. Sakın 
gülmeyin.. Bir sigaranın C'ephe. 
deki bir asker için ne demek ol
duğunu bilmezsiniz. Derken şa. 
fak sökmiye başlar başlamaz yi
ne o uçan yıldızlar (tayyareler) 
geldı. Ben Louven'de de tayyare 
hücıımuna uğramıştım. Fakat 
ruç böylesini görmedimdi. o ka. 
dar yakından uçtular ki.. Evvela 
yalnız üç tanesi geldi. Derken 
dnha dokuz tane göründü. Bir a
teş yağmurudur başladı. Bunlar 
dan bir tanesi tam bizi kurtarını
ya gelen zırhlının üzerine düşmüş 
olacak ki, denizden bir gürıiltü 
bir çığlık ve bir kıyamettir yük. 
seldi. Baktık oradan da ümit kal. 
matlı, tekrar sahilden geriye 
Dunkerque'e dönmiye karar ver
dik. Bu hengamede pabuçlarımın 
içine su dolmuştu. Güçlükle bi
zim grupun en arkasında yürü
yorclt:m. Üstelik bütün bu gürül
tülerde bana sadık kalan batta. 
niyemı de hala omuzumda taşı
yordum. Yolda tekrar düşman 

tayyarelerinin hücumuna uğra
dık. Kurşunlardan bir tan~i be
nimle yanyana yürüyen arkada
şıma isabet etti. Tayyareler geç. 
tiği zaman yere beraber kapan
dık, o bir daha ayağa kalkmadı. 
Öğle üzeri Dunkerque'e vardığı
mız zaman burası da bombalanı
yordu. Biz istifimizi bozmadan 
bir kahveye gidip oturduk. Geçir 
diğimiz tecrübelerden sonra artık 
şarapne] attşi bize vız geliyordu. 
Burada hakiki ve müthiş tayya
re harbi seyrettik. Hepsi o kadar 
alçaktan uçuyorlardı ki... Orada 
bizim gözümüzün önünde iki Al. 
man, iki İngiliz tayyaresi düştü. 
Akşam saat dörtte bizim gibi ge. 
ri kalanları da İngiliz bahriyeli
leri toplayıp en son gelen bir 
gemiye bindirdiler. Ayağım ge. 
miye basar basmaz kendimi in. 
giliz topraklarında sandım. De. 
rin bir nefes aldım. Gemiciler 
bize, şuraya oturun şimdi size 
çay ve bisküvi dağıtacağız, dedi
ler. Hl saattenbcri ağzıma hiç
bir şey koymadığımı ancak o za. 
man hatırladım. Oturduğum yer
de uyuyakalmışım. Müthiş bir 
gökgürültüsünü andırır gürültü
lerle uyandım. Yine düşman 

bombardımanına uğramıştık. Ge. 
mideki bütün ışıklar söndü. Zifi
ri karanlıkta kaldık. Sanki gök 
üzerimize yıkılıyordu. Derken 
üst gi.ivertedcki mühimmatın bit. 
tiği haberi geldi. Artık biz üze
rimizdeki silahlara sarıldık. Ha. 
bire sıkıyorduk. Kırdan fincanla
rın, dökülen çayların haddi hesa
bı yoktu. Güverteleri öyle bir 

hilten İtalya merkez noktasına 
doğru olan yolları daha az hava 
kuvveti ile kontrol etmiye im
kan vermektedir. 
Eğer Korsika ile Tunus şima

linde, sarsılmaz hava ve deniz 
üsleri tesis edilmişse, müttefik
ler, bu üslerden Tirenien, Yan. 
ya. hatta Adriyatik denizlerini, 
yani İtalyanın en iç sularını 
kontrol edebilirler. 

Bu, İtalyaya müteveccih bü. 
tün münakalatı durdurabilmek 
demektir. 

çay seli basmıştı ki, bir aralık 
gemi su alıyor sandım. Ateş ke
silip te güverteye çıktığım za
man burada sağ bir can bulamı. 

yacağımı sanıyordum. Fakat tah. 
minim hılafına ölen ve yarala
nanların adedi sağ kalanlara nis
betle gayet azdı. İngiliz gemicile. 
rının cesaretine hala hayra. 
mm. Bugün onların sayesinde 
ben de hala hayattayım. bir kutu 
sigaram da selamettedir. 

• 
Otelcinin Anlattıkları 

Ingilterenin Cenup sahilin~ 
de Belçikaya en yakın 

nokta olan Daver bir düşman hü. 
cumundan en evvel müteessir o
lan şehirdir· Buranın en meşhur 
oteli olan Daver Palas, şehirden 
on dakikalık mesafede ve deniz • 
kenarındaki bir yamacın üzerin. 
dedir. Bu otelin sahibinin anlat. 
tıklan da gayet enteresandır: 

"Daver'de her gün ve her ge. 
ce uzaktan gelen top sesleri du
yulmaktadır. Hani cinli perili 
evler olur, herkes onlardan kor
karak bahseder, işte Daver de 
bugünlerde öyle bir nam aldı. 
Herkes ondan büyük bir endişe 
ile bahsediyor ve bizim burada 
ne yaptığımızı merak ediyorlar. 
Ben her gün, müşterilerimden 
yaptıkları angajmanları bozan 
yüzlerle mektup alıyorum. OteL 
de bir tek kiracı yoktur. Koca O

telde tek başıma kaldım. Her ge
ce uzaktan gelen top sesleri din
liyorum. Gece uykum bile kal
madı. Tam dalmak üzereyken 
yine uyanıyorum. Fakat artık a. 
lıştım. Biz burada Daver'de her. 
şeyi gayet sükunetle karşılıyo
ruz. Çarşıda, kahvede rast geldi
ğim herkes ayni kanaattedir. Fe
laket geldiği zaman yekpare bir 
vücut gibi ona göğüs gereceğiz. 
Fakat şimdiden telaşa düşmekte 
man a yoktur. Zira lazım olan bü
tün tedbirleri almış bulunuyo. 
ruz. 

* Terzilere Dikkat I 

ı ngiliz hükumetinin aldığı 
dahili tedbirlerin en mü

himleri Beşinci Kolona karşı a
lınmaktadır. Bunların Belçika ve 
Holandada, o memleket askerle
rinin üniformalarını giymek g i
bi hilelere de baş vurduğunu gö
ren hükumet, bundan böyle ter
zilerin üniformaları dikmeden 
evvel müşterinin hüviyet ve as
kerlik vesikasını istemelerini 
mecbur kılan bir kanun çıkar_ 
mayı düşünmektedir. Birçok mü
esseseler şimdiden bu gibi ted
birler almıya başlamışlardır. 

BULMACA 
Bugünkü Bulmacanıız 

ı z a 4 s 6 1 s s 
ı ı ı ı ı ı•ı n 
2 1 1 1 ı•ı-ı 1 1 
31I1 • : 1 1 I• 
4ll_J9Lf ll l 
5 ••Tll 1 1. 
-ı -, -, •• , ı•ı 

1 1 l•ı 1 ı• ı= 
1 1 , 1 . - 1 ' 
. - 111\ 1 1 1 

SOL DAN SAGA: 

1 - İnam, dursun diye vermek -
Nota. 2 - Bir çiçek - İsim arkadaşı. 
3 - İz, alAmet, övr - Yol. 4 - Ta
baka - Bir erkek ismi. 5 - Hikaye. 
6 - Duyurmak. 7 - Ciğer - Za
man • Çok değil. 8 - Dtişürmek -
Merhum. 9 - Bir renk - Azmetmek, 
bUyük. 

YUKARDAN AŞA~ I: 

1 - Mühim bir tabiat kuvveti. 2 -
Üstünde yemek yenir, y<o:ı yazılır -
Sada. 3 - Yaraç, vaı;ıta - Bir harf 
değişirse mer'a olur. 4 - Ters oku
nursa bir nehir olur - Su - Bir renk 
5 - Bir edat - Bir hayvan. 6 - Ta
raça. 7 - Gtivey - Cevher, asıl, nÜ\'t!. 

8 - Kıyı - Bir erkek ismi. 9 - A
mel - Bir meyva. 

D 'ÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDA N SAGA: 

1 - Mtitevazı. 2 - Ütü - Eti. 3 -
Nüma - AI. 4 - Al - Bu - Ab. 5 -
Keman - Oda. 6 - Ama - Ad. 7 -
Le "" Malike. 8 - Elt • Alem. 9 -
Uç - Kabe. 
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Ağzın Hıfzrssıhhası 
Dişleri aağ'lim "' beyaa-muhafa.ıe lçiıl 
lı.emeo küçük j'aşlanoda •ğım lııfzasılıı. 
haınna itine etmek lazımdır. 
Ôfılunuıuıı veya lcıııoıun tuvaret man .. 
•ında daima DENTOL müstahzarat~ 
buhıııcfurmayı unutırıa1ıon;. ' 
PASTEUR tetkikleri Hy~inde btih.ui 
olunan DENTOL miistahzaratı. g•yet 
anti1eptiktit. ı 
~ı deı.enfekte ve tatir eder. l:>i~ 111{.: 
nalannın siyahlanmasıoa mani olur. Di~ 
W:re Parlak bU beyaz.lık le.,.;.,. eder. 
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PETROL N·izA l i L A N 
. Selanik BankaS'I vasıtasile dl 
Bankası nezdinde 100 No. altııl 
çika hususi takasına müstenit • 
akreditifle Belçlkanın Charletc

1 

rinde kain F. ELOİ 
0

ve Co. s. 
masından satın almış olduğUtıl 
yaz II yeşil markalı 2032 b8ı 
adet ve 193895 kilo sıkletind 
mirler Felemenk bandralı Ga~ 

\'apuru ile 23-5-~40 tarihinde 

ıımıza gelmiştir. 

Bu defa işbu demirleri, elitnc!l SAÇ DÖKÜLMESİNi KlSINTIYI KESER 

F. 

1 
. ÖNLER 

İstanbul Maarü Müdürlüğünden~ 

~ut evrakı müsbiteye göre ç~ r---
den, sözü geçen demirlerin 
dolayısile alamadığım konşiflleıı 

Maarif Vekilliği köy enstitüleri "köy öğretmen okulları" için satın a
lınan "33050" kilo eşyanın Kras, Trabzon, Malatya, Kayseri, Smasun, 
Kastamonu, Eskişehir, Kocaeli, Ariüye, İzmir, Seyhan, İsparta, Balıke
sir ve Antalya vilayetlerine nakli pazarlığa konulmuştur. Nakil işinin 
muhammen bedelı 2386 iki bin üç yüz seksen altı lira 38 kuruştur. 

Teminatı "357" lira "9611 kuruştur. 

İstekliler bu işe aid şartnameyi Maarif müdürlüğü Yardfrektörlüğünde 
ı:?Örebilirler. Pazarlığın 12 Haziran 1940 Çarşamba günü saat 15 de Ma
ılrif Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetile yapılacağı ilan olu-
nur. (4814) 

nu hiçbir kimseye ciro etmedi 

bu sebeple hükmü olmadığutl 
sin malfunu olmak üzere il3..ıl 

Gazaroz Nil'~ 

Dünyanın En Meşhur Fabrikaları olanTHE EVER.. ~EAOV 
{ Great Britain ) Ltd. Sosietenin mamulatı olan . 

c 
lngiliz Mamulatı 

Cep Pilleri, Radyo için anod-bataryaları, Telefon oifleri we sai· 
re pillerimiz gelmiştir. 

Her Yerde arayınız. 

Türkiye Genel Deoosu : Jak Oekalo ve Ssı.. lstanbul, Tahta.· 
kale No. 51 . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~it 

Güze~ 

Olmak 
• • 
lçın 

ı-rer şeyden evvel 
sıhhatli ve parlak bir 
tene, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır 

Krem 

Pertev 
'>izin de cildinizi gü
.elleştirir, guddelerini 
besliyerek canlandırır. 

40 .senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV, tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla yağlanma
sına mani olur. Yağsız olar sk hususi tüp ve vazolarda satılır . 

................................................................ ~ 
.. .-ıımK ........ _. ................. ,, 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
l - 65 ton söıni kok ve 70 ton "K riple" maden kömürü açık eksiltme 

ıle \·e 350 ton "Karabük" izabe koku kapalı zarf usulile satın alınacak-
tır. ' 

2 - Dunlardan sömi kokun muhammen bedeli 1482 ve muvakkat temi
.ratı 111, 15 lira ve kriplenin bedeli' 1050 ve teminatı 78,75 lira ve ko
kun bedeli 9450, teminatı 708,75 liradır. 

3 - Sömi kokun eksiltmesi 24-6- 1940, kriplenin eksiltmesi 25-6-940 
\ c kokun eksiltmesi 26-6-940 günleri saat 14 de İdaremi:ı::deki komisyon
da yapılacaktır. Bu eksiltmelere girmek isteyenler 2490 sayılı kanun mu
c bince ibrazına mecbur olduklaı:ı vesaik ile muvakkat teminatı eksiltme 
gunlerinde muayyen saate kadar mezkür komisyon reisliğine vermeleri 
1.Pımdır. İzabe kokuna ait teklif.mektubu kapalı ve milhürlü bir zarfla 
eksıltme saatinden bir s~at evveline kadar verilmiş olacak ve mukabilin
de makbuz alınacaktır. 

4 - Şartnameler 10 - 6 - 1940 tarihinden itibaren her gün idare-
den verılır, (4653) 

İ::;tanbul Valiliğinden : 
~ocuı-ıarı Kurtarma ~urdunda 40 lira ücretli demircilik sefliği a

ç ttır. Taııplenn adı geçen yurt direktörlüğüne bir dilekçe ile I/VII/940 
ıarihıne kadar baş vurmaları ıI.an olunur. (4717) 

260 Göçmen Evi Yaptırı.lacak 
Kayseri İskan Müdürlüğündc.n : 

Mevkii Ev adedi 

Potuklu 44 kargi: 
Kılıç Mehmet 21 ,. 
Boran 50 
Karagöz 25 
Halitbey viran 90 ,. 
Beserek 30 kerpiç 

Yekun 260 

Ketfi • 
beheri 
L. K. 

832 40 
832 40 
832 40 
812 47 
832 40 
811 16 

Tutarı 

L. K. 

36625 60 
17480 40 
41620 00 
20810 00 
74916 00 
24334 80 

215786 80 

o/o 1,5 İhale gün il Saat 
teminatı 

L. 

2747 .. 23/6/940 15 
1312 " 23/6/940 15 
3122 " 24/6/940 15 
1561 " 24/6/940 15 
5619 " 25/6/940 15 
1826 " 25/6/940 15 

1 - Pınarbaşı kazası merkezinde 3 kilometre mesafede 'Fotuklu, Kı
lıç Mehmet ve 5 kilometre mesafede Karagöz ve 15 kilometre mesafede 
Boran ve Halitbey viran ve 40 kilometre mesafede Beserek köylerinde 
yukarıda miktarları beherinin keşif bedeli ve umumunun tutarı, temi
natı ve ihale günleri yazılı cem'an 260 göçmen evi yaptırılacaktır. 

2 - Mezkur- 260 evden 230 göçmen evi tip VIII tek 'kargir ve yalnız 
Beserekteki 30 ev tip IX ahşap iskeletll ke,rpiç olacaktır. 

3 - Evlerin keresteleri kısmen mevcut olup isktlndan verilecek ve 
noksan keresteler inşaat müteahhidi tarafından temin edilecektir. İskan
dan verilecek kerestelerin bedelleri keşifte gösterilen bedel üzerinden 
tenzil edilecektir. İskandan verilecek kerestelerden maada diğer inşaat 
malzemesi ve işçiliği müteahhide ait olmak üzere anahtar teslimi şartile 
7 /6/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

4 - İhale yukarıda tayin edilen gün ve saatlerde Kayseride İskan 
dairesinde teşekktil eden komisyonu mari!etile yapılacaktır . 

5 - Talipler ihale gününe kadar Ticaret Odası vesikası % 7,5 te
minat mektubu veya makbuzları ve teklif mektuplarını ihzar ve art. 
tınna, eksiltme kanununa tevfikan kanunun tarifatı dairesinde zarflar 
derununa konmak ve adresler muvazzah olmak suretile eksiltme zama-

mndan bir saat evvel makbuz mukabilinde kapalı zarflarını komisyona 
tevdi edeceklerdir. Ahar mahallerden posta ile gönderilecek tekliflerin 
eksiltmeden bir saat evvel komisyona gelmiş olması liizımdır. Postada 
vukubulan gecikmelerden mütevellit mazeret kabule şayan değildir . 

6 - PIAnlarla fenni ve idari şartnameleri görmek ve izahat almak 
istiyenler her gün iskan müdürlüğüne mürcaat edebilirler. İnşaat ma-

hallerini ve taş, kum vesair malzeme durumlarım mahallerinde inceleme 
yapmak istiyenlerin de yol masrafları kendilerine ait olmak üzere inşaat 
mahallerine kadar gidilerek icap eden izahat verilir. Talip olanların is-
kan müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4700) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
1 - 10 Haziran 940 Pazartesi günü Bakırköyünde Marmara hayırsız a

da istikametinde saat 15 de 12 Haziran 940 Çarşamba günü saat 10 da 
Okmeydanından ve 14 Haziran 940 Cuma günü saat 10 da Metris çiftliğin
den olmak üzere okul atış sahası üzerine tayyare defi topları ile atış ya
pılacaktır. 

2 - Bakırköy Hayırsız ada hattının cenubunda 10 Haziran !;Sat 15 ile 17 
· aralannda deniz vasıtalarının bulundurulmaması lüzumu topçu atış ko
mutanlığından bildirilmektedir, (4787) 

J; ___ v_n ___ a 
. SAÇ ~ SABUNU 

Saçlarınızı .;;uhafaza için harlkOla 
teı;;lrlnl ilk kullanışta ı:;örecek&lnlz. 

•·· 30 Kuruştur 

lstanbu 1 Birlncf İflas Memurluğun. 

dan: Müflis Yahya Kemal masasına 

gelen alacaklı hazinenin istediği 310 

lira 78 kuruş ile 3470 lira ve faize ait 
talepler yerinde olmadığından alaka-

dar merci ve mahkemede davada 

muhtar olmak üzere reddine İflas ida

resince karar verilmiş olduğu ilan o

lunur. (27537) 

Acele Satılık Otomobil: 

Opel Admiral markalı çok az kulla
nılmış 339 model radyolu tenezztih 

otomobili satılıktır. Alıcıların Tak-

simde Fiat garajına müracaat etme
leri. ,---------·--

A 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 

ve her türlü tabı, cilt 
ve klişe işleri yapılır. 
TAN Matbaası - İstan-

bul. Telefon: 24310 , ________ , 
Dr. Hafız Cemal 

Pazardan maada saat (14.30 dan 
18 e Sah, Cumartesi 12 ye kadar fı

karaya, Divanyolu No. 104. 

.:iahibi ve Neşriya t MUdUrü Halil 
LQtfl DÖRDÜNCÜ, Gazetecllfk ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN Matbaası 

BALSAMİN Kremleri • BALSAMİN Giizellik eksiri - ti~: 
MİN Rimelleri - BALSAMİN Pudraları • BALSAMİN ııııJ 

BALSAMİN Dudak ve yanak allıkları /. 
En kibar mahfillerin kullandıklan ve bütün dünyaca t

8111 

~~ 
R. 

(la 
1tnüt 

saa1 

sıhhi güzellik müstahzarlarıdır. rl'~t 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - BEYOÔLU, isTA ~lı~g 

E VA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLİK ve YANMALARINDA EMNİYETLE KULLANILABILIR. 

~ ltıd 
~il' 
~ı_ J 
~ı.ır 

~~a 
~r < 

~ ·~. g 
,tt~. 

Müferrih ve Mi devidir 'MİDE ve BARSAKT.;ARJ temizler al1stımıaz ve vonnaz. MAZON iı:.im ve RORO~ rnıuk::ısma ifikkat. 


