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~~ lngiliz Tayyareleri,Asmara'yı ve ı Paris $ehri 
-~~ Libyadaki Bazı Italyan üslerini IMüdafaay 

• • 

~N Ansızın Bombardıman Ettiler f Hazırlandı 
· · Sahıllerıne Dun Askeri ve Bahri 

Tedbirler Alındı 

Roosevelt'in 
Nutku 

Lutfen Son 

Sayfamızı 

Çeviriniz 
~lı'tlgün gazetemizin son say. 

11lda Akdeniz havzasını gös 
~~it mufassal bir harita bula. 
~ınız Bu haritayı kesip du 
~il asınız. Harp harekatına 
~ ır gelecek haberleri hu hari. • 
'\illerinden takip edebilirsi-

Mayin Döktüler 
Dün 28 ·lt afyan ,Gemisi Batırıldı 

Ve Zaptedildi. lngilteredeki 

Bütün İtalyanlar Tevkif Ediliyor 

Bükreş, Sovyet Rusyanm Balkan 

Sulhünü Koruyacağmdan Emin, 

ispanyanın Vaziyeti Değişmiyor 
µ ) 

ITALYANIN HAZIRLIGI 

Ankara ya 
Avdet Ettiler 

Cümhurreisimiz İnönü, dün tan, Jandarma Kumandanı Yar_ 
1 sabah saat 8 de trenle Trakyada- bay Ziya Timur ve diğer bazı ze
kı seyahatlerinden şehrimize ::ı.v- vat tarafından karşılanmışlardır. 
det etmişler ve saat 10,40 ta Hay- Cümhurreisimiz, karşılayıcı. 
darpaşadan trenle Ankaraya ha- lara: 
reket buyurmuşlardır. "-Merhaba arkadaşlar!,, 

Milli Şefimiz Sirkeci garmda, Diyerek iltifatta bulunmuşlar, 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- o civarda toplanan halkı sel8mla. 
dar, İstanbul Kumandanı Tümge_ mışlar ve garın merasim salo
neral İshak Avni Akdağ, Halk nundan geçerek refakatlerinde 
Partisi Vilayet İdare Heyeti Re. :;\filli Müdafaa Vekili Saffet Arı
isi Tevfik Fi ret Sılay, Emniyet kan ve Vali Lutfi Kırdar olduğu 
Müdürü Muzaffer Akalın , Mer- halde otomobille istasyondan &Y-
kez Kumanda.ıtı Albav Hüsnü E l. (Sonu; Sa: 3; Sü: 1) 

OUNYADAKI AKiSLER 

Norveç teki 
Alman Gemileri 

Bombalandı 
Londra, 11 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin tebliği: Bugün öğ1edcn 
sonra, sahil muhafaza hava kuv_ 
vetlerirnize mensup tayyareler, 
Trondheirn limanında dü~man 
deniz kuvvetlerine muvaffakıyet 
le hücumlar yapmışlardır. İki 

düşman kruvazörü ve bir nakliye 
gemisine bombalar isabet etmiş 
ve diğer bir çok bombanın harp 
gemileri arasına düştüğü görüL 
müştür. Tayyarelerimiz. düşman 
avcı tayyarelerinin ve hava dafi 
bataryalarının şiddetli mukave_ 
meti ile karşılaşmıştır. İki tayya 
remiz üssüne dönmemistir. 

AlENCON r . 
F 

Ilarekiıt sahasını ' 'e Almanların Parisi istihdaf eden taarruz istikametlerini ~österir harita 

Harp Dün Azam 
Şiddetini Buldu 

Almanlar Mag:not'yıf
Aı~kadan Çevirmek 
lç~n Uğraşıyorlar 

Frc;as~zların t.~ukavemeti Düşmanı Müthiş 

Sur-ette Y ıprat~yor ve Zayiat Verdiriyor 
rise doğru yeni mevzilere çekil
diğini bildirmektedir. 

Paris şehr:nin içinde barikat
lar yapılmaktadır. 

Parisin Dünkü 11anzarası 
Bu sabah şafak. Pariste renk

siz ve mağmum olarak sökmü~. 
~ür. Bütün şehir, dumanla örtü_ 
lüdür. Çünkü yangın bombaları. 
civardaki mahallerde yangın çı
karmıştır. Seine boyunca bir 
köprüden öteki köprü gözükme-

(Sonu: Sa; 3 Sü; 2) 

"Kimse T ürkiyenin 
As!a Mevcudiyetini 

Küçüksey(.mez,, 

Re ynaud Henü2 

Cepheden Dönme• 
Anadolu ajansının en son 
dakikada verdiği haberler 

Paris, l 2 - Hiikiimet, hug 
Paris haricindeki yeni merke 
de toplarımış, cephedeki Reyna 
~-erine Chautemps celseye ri 
set etmi§tir. 

• 
Roma. 12 - Nazırlar l\fec1 

d ü~man devletler tebaasına 
emlaki müsadereye karar v 
ıniştir. Meclisin diğer hir kar 
harp ınınlakalarını tahdit ediy 
Gıda maddelerinin fi~·atları, 
r'frler, kiralar. maa~lar, ycu 
yeler. harbin dc\'amı müddet 
ce değişmiyccektir. Yeni fcd 
lade \'ergiler de ihdas olunmı 
tur. 

• Paris, 12 - Tunusta 
tedbirler alınnu§, örfi idare il 
ohınmus, hiikiimet hizmetler 
deki hiiiün ital:rnnların hizmf' 
ne nihayet \'eritmiştir. 

Fransadaki İtalyanlara ka 
da genis tedbirler alınmışf 

Fransada~ ikamet eden İtah•anl 
nn sayısı bir mil~·on tutmakl 
dır. l\farsil~·adaki İtal~·anla 
yüzde ~-etmi5 besi Fransaya h 

Ankara, 11 (TAN Muhabirin:. nıin eseri idi. Milli hürriyeti bu met etmek istediklı>rini hilrl 
den) - Ulus gaz.etesi, "Siyaset siyasetle kurtardık: milli devleti mislerdir Fransız Somali i 
ve Kuvvetimize Itimat,, b:ı~lığı bu siyasetle kurduk ; bugünk!.i ffahesist~n arasındaki köpriıl 
altında bugün neşrettiği bir ınv- milli kudret ve beynelmilel iti. atılm;ştır. 
kalede diyor ki: ı barımızı bu siyasete borçluyuz. • 

"Bizim bir milli politikamız "Diğer huzur amil, Türk ordu. Londra 12 _ Akdenizde h 
vardır ~i ~s~i~e:ıberi .. Türk emni-1 sunun, milli vazife. i~aplarını ?er gün başh~~n hava harplerind 
yet ve ıstıklalının mudafaa zaru., zamandan daha ıyı başarabıle- sonra İngiliz donanması ftaı3 
retlerinden doğmuştur. Kimse . cek kuvvet ve kabiliyette olma. Şarki Afrikasına miihimmat 
nin toprağını ve hakkını istemi-ı Sldır. Şunu haber verelim ki or. er 

1
• götiiren Un hria 

yoruz ve hiç bir tehdit ve tehlike- dumuz, geçen Eylfıldenberi bir ~ ~ ~cnizd vak:Iamı 
karşısında, toprak ve hakkımızın saniye vakit kaybetı,neksizin. en k'~zı tmistir e · 
zerresinden fedakarlık etmeyiz. yeni silahlar ve müdafaa tertip_ 

1 
e ' · 

Kuvayımilliye mucizesi bu az.. (Sonu; Sa; 3 Sü; 6) ••••••••••••• 



U. ti. 2'ıtU 

'(azan : ULUNAY 

Suriye Ordusunu 
istikbale Çıktı 

L~yli Talebeye Ait rAkdeni;de°'I inhisar Kaçakçıiığı 
Ucret!er List~si Yeni vaziyetin 1 için Tedbir Alınıyor 

Haçlılardan bizarı ğa sola koşturan Kahire valflitıne 
meselesi olmasaydı, Şa- bütün Mısır imaretlerinde o gün 

Amori ile bir kum- için daha nefis yemekler pifirtil-

Bu Yıl Ortame~tep ve Liselerde Devlet 
Hesabına iki Bin Talebe Okutturulacak 

ak, Şirkoha karşı bir mesini ve bütün fukaraya sada. Bu sene ders yılı başından itibaren şehrimizdeki yatılı 
ayı bile göze alıyor. kalar daiJtılmasını özengi oğlan- mekteplerin talebe ücretlerinde' degı""şH-Iik olacagı" nı yaz-

__pek ıüze1 anlıyordu lannın amiri ile haber göndert- ~ 
bir tetebbüs bütün ti. mıştık. Maarif VekMeti bütün memleket mektepleri için 

•üthit b~~ ih~! .. ae- Alay yavaş yavaş Babülfettah bir ücret listesi hazırlamıştır. 
kan govdeyı goture- cihetine doğru ilerliyordu. 1 Bu listeye göre talebeler sene. 
kendisi deği~ .Fatımi Halife beyaz bir küheylana Ad 1 1. • vi ücretleri şu şekilde verecekler. 
bu kan selının sav. b" · t" At ·· · d · a ar çın d" 

~nı.LDB::rı:;- ~l ~~er le altın işlemeli kırmızı atlas bir Afyon, Denizlt, tütahya, Bile. 
---~t Ş ınmış ı. ın uzerın e mıneler- \ ır· 

bak te e gore, eğer bulunuyor ve hayvanın sağ. s • • cik ve Niğdede 140, Gaziantep, 
an h ş at çare:~~- nsma doğru altın ve incilerle ör. U TarıfeSI Kastamonu, Bolu, Maraşta 150, 

Vt;_ ~~ mı da ın gülü bir örtü uzanıyordu. Atın Trabzonda 155, Aydında 156, E.. 
gore ı re e. erek boynunda firuzelerle, zebercetler .. .. . dirne, Sıvas, Kars, Konya ve Ça-

lcap eden entrikava le süslenmiş altın tülbentl 1 Buyukadanm su derdı halle- nakkalede 160, A.,.lyada .165, 
eflemeyi düıündü. Ia~yor, dört ayağının bile;:e~~: dildikten sonra Heybeli, Kınalı Manisada 169, Adana, Bursa, Dl-* de yine altın. halhallar bulunu- ve ~~r~a~ ~dalara da u~~z su yarbakır, Kayseride 1'70, Erzu. 

dskarfarı yordu. ı temını~ı ıs~ıyen h~lkın mura~a- rumda 175, Erenköy !;isesi birin-

Is 
Azıdın başındaki yeşil ipek sa- at!a~ıL~~~ı~ dvalıL~e beI1edıye ci devresi ile Balıkesirde 185, 

tlkbal nğın alın hizasına gelen nokta. 1 reısı u 1 ~. a.~· .. ıman şlet- Bursa Kız Muallim 'Mektebinde 

Azlet, bu sefer saraym
çıkablldL Mutantan 

la Suriye ordusunu 
Halifenin bizzat bu 

wunasıni Şaver iste. 

smda som yakuttan bir hilal par. mest. umum muduru. R~ufi Man. 190, İstanbul ve İzmir mekteple. 
byor, bu hilAl şeklindeki yakutun yas ıle temas,_ geçmıştır. rfyle Kız Enstitülerinde 210, Ga. 
etrafında bir 11ra zümrüt dizisi Belediye Büyükadada munta- latasaray Lisesinde 260 lira. 
bulunuyordu. Fatımt hazineleri- zam tesisaf yapmış, liman işlet. İLKMEKTEPLERDE 
nin en kıymetli mücevheratından me idaresile de tonu 20 kuruş. İMTİHANLAR BİTTİ 
olan bu parçayı halifeler ancak tan Elmalı suyu nakli üzerinde İlkmekteplerln Haziran devre-
fevkalide gün~erde ~~lanna mutabık kalmıştı. Diğer adalar si imtihanlan bitmf,tir .. İkmale 
takarlardı. Halifenin uzenndeld için böyle bir anlaşma mevcut kalan talebeler 22 Haziranda im. 
e~rammda ziynet namına başka olmadığından ve liman işletme- tihana gireceklerdir. İmtihanlar 
bır feY bulunmuyordu. sine müracaatlar da münferit dört gün devam edecektir. 

halde vukubulduğundan; az mik- DEVLET HESABINA 

Fakat Mütemen Azidi 
ve aralannda geçen 

'1lat hadım ajası ile l
bir nevi cürüm ıerL 

. Şaver halifenin ya.. 
kttni kaybettiğini an- A zıdm biraz arkasında say-

bu tokıtın nereden gel. hancı başı geliyordu. A-
tarda su nakli için su iantlarını OKUTULACAK TALEBE 
tahrik çok masrafı mucip olmak. Bu sene devlet hesabına orta. 

pek güzel hissediyor. çık havai mavi kuma§ üzerine 
Bin Zerik'ten kurtuldu-· altın kJ.aptanla işlenen sayhan 

,emsiye şeklinde, kalın sapile et
rafından harkanlar, püsküller 
som altındı. Saybanın tepesinde 
ufak yakut kakmalı bir alem var. 
eh. Bu muhteşem şemsiyenin al
tın sapını Saybancı başı eğer ka. 
yıpndakl yuvaya 4ayamış ye a. 
lay yürüdükçe dhu maharetle i. 
dare ediyor, efendisini güneşten 
muhafaza ediyordu. 

tadır. mekteplere ve liselere alınacak 
Vali ve belediye reisi Lutfi talebe miktan iki bin olarak tes

Kırdar temaslardan müsbet neti- bit edllmlftir. Budlann seçilme'. 
ce elde qtmiştir. Liman işletme. sine yakmda başlanacaktır. 
.si de inceden inceye tetkikat • Ortamektep muallimlerin. 
yapmış ve ton başında asgari den kıdem zammı alması icap e. 
15 - 20 kuruş tenzilat yapılabi.. denlerin sicilleri tetkik edilmiye 
leceğı neticesine varmıştır. Key- başlanmıttır. Netice yakında Ve. 
fiyet dün akşam vali ve beledi. kllete bildirilecektir. 
ye reisi Lutfi Kırdara bildiriL • Üniversitenin Hukuk ve İk
miştlr. Yeni tarifeye bugün esas tısat Fakültelerinin bazı sınıfla. 

şekli verilec~, ve t!t84ik 1 ~~ tıırun eleIJle imtjl'\aıılfU1.Qda ~ 
Vekileie g:nderilecek\'\r4:"' • • Vaffak 018.nları ilan eclllnµpır. 17 (Devamı Var) 

c::=ı-==-ı:.--==--=-=::mı;==-ır;=ı:;::;:=============-=== Haziranda da birinci aınıfiann e 

Dün Sabah Gelenler 
leme nticel~ri twdlrilccektir. 

,, j d ' '°' "' h4 ıl o 

Parti Grupunun 
Dünkü içtimaı Fransm ve lngllz Yolculara için 

lsvlçre Yome Trenlerden istifadeye 
imkan Kalmadığı Anlatılıyor 

Ankara, 11 (A. A.) - C. H. 

havada dalplam-
Jdpıemeleri ifitiliyor, İtalya, müettefiklere harp ilan ettikten sonra ilk Av-

Partisi Meclis Grubu bugün 11 • 
6 - 940 saat 15 de reis vekili Sey. 
han Mebusu HilıAi Urq'ın reisli. 
ğinde toplandı. 

Teşltjl ectilen parti milli emllk 
komisyonu tarafından tanzim e
dilip grup umumi heyetinin ge
çen haf ta ruznamesinde dahil ol
duğu halde Maliye Vekilinin hu. 
zuru ile müzakere edilmek üzere 
bu haf taya tehir edilmiş olan ra
por, bu hafta da gene Maliye Ve
kilinin bulunmaması dolayısile 
müzakereye mevzu ittihaz ec:liL 
memJı ve ruzııamede b&fka mad
de olmadığı için rlyasetçe celse
ye nihayet verilmiftir. 

;DICIU',, harbeler IÖZ ka rupa trenleri dün gelmiştir. 
=ı Bir müddet evvel Parise gVlen 

1
.-----------ı ı Efgan Kralı Ala' Hazreti Mu. S P Q R hamet Zahirin hekimi doktor 

Rifat Kamil Urga ve ailesi dün

gftmbürdemlye bq.. 
ancte mmah esvaplı e
em!rlerin oğullan, ku

))ekllyorlardı. Onlan 
devlet 9damlan takip 

..-naı.Kl.eri atlann iki ta
IKJIUU elbise giymif kö

e aaplan gümüı 
U:larlından bir püskülle 

sineklerini kovuyor. 

10nra saraya men. 
geliyorlardı. Azıdın 

debdebesi diğerlerini 
aölaede bırakmışu. Bu 
-r1ar bir altın, gü

mücevherat madeni idi. 

defa temas eylediii 

Bu Hafta 
Yapllacak 

Maçlar 
MilU küme müsabakalanna bu 

hafta da devam edilecek ve Be
fikta§ stadında Galatasaray Be. 
şiktaşla, Fenerbahçe de Vefa ile 
karşılapcJl]llardır. 

Şampiyona üzerinde rol oynı. 
yacak maç, Galatasaray. Beşik
taş müsabakasıdır. 

KAVGALI MAÇ 
Pazar günü Pera • Şişli ara. 

stnda!d maçta, sahada başlıyarak 
sokakta biten hadise, teşkilatça 

ehemmiyetle incelenmektedir. 
Hidise müsebbipleri şiddetle tec
ziye edilecektir. * Gül kupası atletizm müsa
bakaları finallerinin de 14 Tem-
muzda Fenerbahçe stadmda ya
pılmasına karar verilmiştir. Fa. 
kat Fenerbahçeliler ayni günde 
senei devriyelerini yapacakların.. 
dan, stadı veremiyeceklerini bil
dirmişlerdir. Müsabakalar da 
başka bir tarihte yapılacaktır. 

Şehirlerde Pasif 
Korunma Şartlan 

bu alkış feryadmı hay 
L Nedimlerin hu. 

pirlerin ~ıliidelerin-
blr teY bilmiyen bu Ankara, 11 (TAN) - Şehir 

rdlamll' mefllıl olduğu pllnlannın tanziminde ve mil. 
onun tacına, tahtı- him bina yerlerinin tayininde 

dua eylemesinden u- tatbik edilecek pasif korunma 
eldu. Buna bir muka- prtlanna dair nizamnamenin 

iati7erek alaym hı. meriyete konulması Vekiller He. 
••• ~ atım 11-_:,etincUW>.uLedllnrl.atir, 

kü Semplon ekspresile Klblle 
dönmek üzere gelmiılerdir. 

Doktor, burada birkaç gün ka. 
lacak ve sonra Kabile gidecek
tir. Harbin ilanından evvel İtal
yadan geçen btr L ··bnanh 6ok
tor da dünkü Semplonun yolcu. 
lan arasındadır. 1 

Bu d<ıJtor tsviçreden geldi,i Müteahhitler ~in 
trene yetişemiyen altı arkada31-
J\111 memleketinin Fransa hiı:paye Yeni lir Karar 
sinde olması dolayısile, harbin Ankara, ll ('!'Ali Muhabirin.. 
'?nu?a kadar beklemek mecbu. den) _ Başvekilet müteahhitler 
rıye~ınde . ka~acaklarını bildir- hakkında Velilletlire fU tamimi 
miştır. Şımdıye kadar Fransız g··nd lşt" . 
ve tngili7. yotc~lar İsviçre yolile 

0 ne::ıe ~ahhüde girişmiş o
~ vrupa trenlerınden istifade e- lan müteahhitlerin kendi kusur. 
dıyorlardt. lan olmakswn umumi ahvalden 

Son vaziyet üzerine, buna im- mütevellit sebepler tahtında bü. 
kan kalmadığı söyleniyor. yük zararlara düpnemeleri için 

GELEN TALEBE bunlar hakkında mukavele ve 

İtalyada tıp tahsili yapmakta 
olan talebemizden Feridun Ti
mur, dünkil Konvansiyonelle 
gelmiştir. Bu talebe, ahvali ha
zıra dolayısile tahsilini yanda 
bırakmıya mecbur olmuştur. 

Yolda olan dört talebemizin 
de bugün gelmeleri bekleniyor. 

Paristeki talebelerimizden Şe. 
rif Dosdoğru dünkü trenin yol
cuları arasındadır. 

Ankara, 11 (A.A.) - Elyevm Bel-

şartn,me hükümleri mahfuz tu. 
tı,ılmak suretiyle adilane bir su. 
rette muamele yapılmalı 1hım 
gelmektedir. 

Müteahhitlerin mücbir sebep 
iddialannın çürük ve iltlnat et. 
tiji vesikaların noksan bulunma. 
sı dolayısiyle alakalı dairelerce 
doğnıdatı dofruya reddedilmtye. 
rek hazine hukuk müşavirliğinin 
veya Devlet Ştlrasının mütalAa. 
sı alınmalı ve bu suretle mua. 
mele yapılmalıdır. 

cikada buıunaı:'ıj~ıebemızın iıtmterı Mithat Recai Hakkında 
evvelce illn ednmfşU. isimleri aşağl· 
da zikredilen talebemizin de halen Amme Davası Açılıyor 
Brilkselde sıhhatte buıunduklanna Ankara, 11 (TAN Muhabirln. 
dalr Hariciye Vekllet.lne maldınat den) - Sümerbaıık mensUQılt 

ıelml,Ur. sanayii dairesi şefi Mithat Recai 
Nihat Ba1f'dl, NeJat Aybel'I, HOie- hakkında Amme davası açılm1~. 

7tn UW.. Turban Tapaan, Balrut öa- tır. B•ına s~bep, banke ida~ m-c-
aen. Hr"nin mensucat flv"tla1"1 h<ı'ı;lur 

ÇEKLER tfll vcrd"ti bir ka,.an. l'rthatı• 
Almanyadan kaçan Çek g"""- .. qm:ınında fabrikalara t0bliğ et 

!erinden 27 kişilik bir kafi'e, 1 miyerek bu geciktirmeden bazı 
dünkil Konvansiyonel trenile j tacirlerin Jstifadelerlni temin et. 
gelmi§tir. mis olmasıdır 

Akisleri 1 
Gerideki Yatakları Takip için Cenup 
Hududunda istihbarat Teşkilatı Kuruldu 
Adliyede son seneler zarfında kaçakçılık davalarınııı 

arttığı görülmektedir. Eskiden bu davalar, ekseriya hu .. 
dut kaçakçılıklarından doğmakta olduğu halde halen 
memleket dahilinde yapılan inhisar kaçakçılıklanndaıı 

çıkmaktadır. I 
Deniz. sahil ve kara hudutlan. Dı·r Tehd·ı+ 

Akdeniz vaziyetinin 
aldığı son şekil üzerine 
vapurla sevkıyatın im
kansızlığını gören ihra
catçılarımız, Anadoluda
ki ajanlarına telgrafla 
mal mübayaa etmemele-

1 
rini bildirmişlerdir. Va
ziyetin inkişafına kadar 
şehrimizde bulunan ihra-

rnızda, ve bu arada, Edirne ve " 

1 
Kars mıntakalariyle İran Jıudu. 
dum'\ızda kaçakçılık vakalşn hl"
men yok denecek kadar azalmış
tır. Fakat buna rağmen henüz 

Davası 
cat malla.tının da ancak 
trenle sevkedilebileceği 

anlaşılıyor. ltalyaya son 
satışlardan bir miktar 
yumurta gönderilmittir. 

/tal yanlar 
Türkiyede bulunan İ

talyan tebaası ecnebile
r in vaziyetlerinde bir de
iitiklik yoktur. ltal
yan Sefarethanesi, henüz 
bunlara avdet etmek yo
lunda bir tebligatta bu
lunmuş değildir. Yalnız, 
evvelki gece Suriye ve 
Filistinden Toros eklpre
si ile 30 kişilik bir İtal
yan grupu şehrimize gel
miıtir. Kafile buradan 
ı talyaya ridecekttr. 

Vapurlar 
lıtanbul limanında ha

len l talyan vapuru yok
tur. E1Uen limanımıza 

110n- üç pndenberi ltaı-
yan vapuru &'elmemlıtır. 
~nda bulunan iki 

lııai& ıilebi Wİliyeleri· 
ni bftlrtlfkleri halde he
niiz limanımızı terkct
memiılerdir. 

Cenup hudutlarımızda kaçakçılık Kumkapıda kendi evlerinde o
vakalan devam etmektedir. Bil. t an H ik il k Ef"mi ., "lh k ur aç e arısı ı e.-
hassa Hatayın ı a ından ıonra 1 r~-d ıkın icb kS 
b d k ak lık l" •• en ç ıya ar ve a 

u mıntaka a aç çı artmış. t kd" d k d"l · · b :ır. l •-t a ır e en ı erını o6 az ıy-
ırM. 1 k t d h"l" d ki . h" cağını söyliyerek tehdit eden C• 

em e e a ı ın e ın ısar Un hak · b ı---·• 
k k 1 ğ i,_ · k k lı' ma mu emesıne aş cuuı..,-

aça çı ı ı .,. saır aça çı i.t t HA1.· d 1 IAh· t k -
k l d 

. 
0 

ır. AAUD a em sa • ıye a .... 
va a arının artmasın a yenı r. il ~ ... - "'dd i ·u 

K d 
.. . 1 n e """".7ayı mu e umumı 

man anunu a muessır o muş. göndermiftlr 
tur. Eskiden bir ıuç teşkil etmez · 
iken yeni Orman Kanununa göre PALTO BIRSIZUGI 
suç sayılan bir çok vakaların Universltenin muhtelif fak~ 
meydana çıkması kaçakçılık va- telerinden palto ve kitap çaldıl' 
kalannın heyeti umumiyesi üze. ididasile tevkif edilen ve mu 
rinde bir artış göstermiştir. 

Cenup hudutlarımızdaki ka. kemesi görülen Hüsnü Altın 
çakçılık vakalannın kati olarak hakkında hem dördüncü 90rf1111'1JI 
önüne geçmek üzere yeni terti. hakimli.Jinin, hem de iklııci sulb 
bat alınmıştır. Hudutta bulunan ceza mahkemesinin verdili aytl 
silahlı muhafaza memurlan ile ayrr tevkif müzekkerelerinin bU
sillhlı askerlerden b8§ka geride. 
ki 'kaçakçılık yataklarını takip et lunUfWlu usule muvafık görmıo~ .. -
mek için hududa yakın yerlerdt yen mahkeme, kendi tevkif .kr 
bir istihbar te§killtı da kurul- rarmı kaldmnı§tır. 

muştur. BUBSATSIZ RADYO 
Hatay ilhak edildiği zaman 

mağazalarda mevcut bulunan ve KULLANMIŞ! 
Suriye malı olan bir çok ejYa Tuhafiyeci Mustafa Erol, 
~Uk resminden muaf tulul. palıçarpdaki dükkAnmda rulıS'" 
muş ve dahil memleket malı ola. tiyealz radyo kullandılJ. için d 
rak ad ve itibar olunmuştu. Fa. lira para cezasma çarpılmıştır. 
kat bilihare bir çok mağaza ve 
dükkan QhiplerNllP ilhaktan son TAVUK HIBSIZI 
ra kaçak olarak getirdikleri e§- Kalebent mahallesffide mütfıı' 
yayı da daha evvel getirilni!J ~f' J»adiyeı, tavuk hırsızlı~ ya 
laı"flk göstermeleri üzerine, bilfi. Fatma ~uttu suç üstünde y 
il kaçakçılık olan 'bu hadiseyi ön. 
!emek üzere bir tedbir aranmak- lanmış, 3 ay hapse mahk-wı. oı.. 
tadır. mu§tur. 

Hatay Vilayeti, Günµilk ve tn. 
hisarlar Vekaletiııe yaptıjı bir 
teklifle mevcut mallara gümrük
ler tarafından marka vurulma. 

Şehre 50 Ton 
' 

1 talyaya vapurla yolcu 
nakliyatı durmuştur. 

•------------• sını, kıymetlerinin tesbit ve ıa-______ =ıı: ____ _.. tışlarının da kontrol edilmesini Fazla Buğday 
GıdaMaddeleri 

istemiştir. Fakat vekalet yaptığı 
tetkikatta buna kanuni imkAn 
bulamamııtır. Bunun için de ye. 
ni bir tedbir düşünülmektedir. 

Fiyatları 
Tesbit Edilİ or Müstahsilin E~ndeki 

. . Y Arpa ve Yulaflar 

Yerilecek 
Belediyenin teşebbüsü üze • 

Toprak Mahsulleri Ofisi, ka 
nn ihtiyacma karşılık olmak 
zere, İatanbula verilmekte ol 
günlük bujCfay miktarım 3 
tondan 350 tona çıkarmıştır. Fıyat tesbıt ve murakabe ko-

misyonu, dün vali muavini Ha. 
lCıkun reislijinde tekrar toplan
mıştır. Komisyona, sanayiciler
den ve tüccarlardan birer lza 
seçilmiştir. Komisyon gıda mad
deleri ile zaruri eşya fiyatlannı 
ve kir nisbetlerini tesbit için 
a1akadarlarla temaslara başla. 

Satın Allnıyor 
• cak bunun için Heyeti Vekil 

mıştır. 

Toptancı, yan toptancı ve pe
rakendecileıe verilecek meşru 
kir hesap edlldikten 10nra, piya. 
sanın on Haziran tarihinden 
sonraki fiyatlar üzerinde hiçbir 
zam kabul edilmiyecektir. Mani. 
fatura, gıda züccaciye ve zaruri 
maddelerin fiyatları ve kalitele. 
ri birer etiket ile gösterilecektir. * Gümrüklerimizde bulunan 
kahvelerden 8623 çuvallık bir 
parti bugün piyasaya çınnla

caktır. Bu kahvelerin cinslerine 
göre, kilosu 129, 129,5, 130 ku. 
ruştan toptan satılması kararlq. 
tırrlmıfUr. * Dolar fiyatlan 154 - 155 
kuruf arasında durmu§tur. Dün 
İtalya ve Paiis borsalanndan hiç 
bir hr.ber gelmediği jçin liretin 
ne miktar düştüğü malum delil. 
dir. 

PoRs Kurslarından 

Mezun Olanlar 

Ankara, 11 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 

Yeni mahsul arpa ve yulafın 
müstahsilinin elinden değerinden 
aşağı fiyatlarla çıkmaması için 
İcra Vekilleri heyetinin 31 Mayıs 
1940 tarih ve 2/ 13621 sayılı ka
ran ile bu maddelerin Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından mü. 
bayaası takarrür etmiştir. Top. 
rak. Mahsulleri Ofisi Çukurova 
mıntakasında bugünden itibaren 
arpa ve yulafın müstahslden mü. 
bayaasına başlamış ve mahsulün 
idrakine göre diğer mıntakalarda 
da faaliyete geçmek üzere terti
bat almıştır. 
~übayaa ·yerleri ve fiyatları 

28 Mayısta Anadolu Ajansına ve
rilmiş ve müteakıp günlerde ga. 
zetelerde neıredilmiştir. Bilgi ol
mak üzere arpa ve yulaf müatah
sillerlne tebliğ olunur. 

Yeni Demiryolu 
Hath Eksiltmeye 

Konuluyor 
Ankara, 11 (TAN Muhabirin. 

den) - Zonguldak - Kozlu hat. 
tının inşası hakkındaki esaslar 
hazırlanmıştır. Eksiltmeye çı. 
kartılmak üzeredir. Bu hat. tak 

Polis kurslarından mezun o- riben bir .mHvn" sekiz yüz bin ,~ 
lan 294 memurun diplomalan ~va "Jkı>rrktır. 
tasdik edi'mek üzere Ank&raya Bn v<'Ma v:ıpıla,.ak iki tiiıı• 
gohderilmlştir. B"rkaç gün ~on .. a •.,.n hi,.· -: ı4no ,.... .. tTe u!•ınl"~ ,,.. 
gelecek olan diplomalar. vil~ye~-ı .:ıa r1 ~,.,.1ftır J.f~+tı ... ikmali tk 
te meraslm1e tevzi edl1oc"k~ır. - .. ' .. •..,.,. eon-... ,.-1 •ı-

Ayr•ca kursları birinci, lkfn .. i I n·lt0 t.,,.,.f .,., w-ı· •.ıt V r 
ve üçüncü derecede b'tirmEğa ı· ttn11n da Ptütlcri erlemı .tn 
muvaffak olanlara nıük' fatlar 15 kllotnetrelik birine kıs1m ya_ 
verilecektir. kında eksiltmeve kon aktır. 

den karar çıkması lizımdır. 
caret Vekaleti bu husus h 
da Heyeti Vekileye müracaat e 
mı,ttr. Verilecek olan bu 50 
İstanbul değirmenlerinde öğü 
dükten sonra kazalara sevk~ 
lecektir. * Etibank sanayi tetkik Jır 
yeti Azasından Ekrem, İatanb 
ait kömür itlerini tetkik ~ 
üzere şehrimiae gelmlftlr. 

0 L 'Ü M 
Divanı Muhasebat Murakıplanncl_. 

Naci Dllmanın eniftesi ve M~ 
hastanesi dahiliye mütehassısı Dr. C
fer Tahsin Soyerin dayısı, İakeçe flY 

rafından Vasıf Erdllman vefat etınlf' 
Ur. Naşi 13 Haziran Perıembe .nııs' 
Hırkalşerlt Keçeciler Çeşme ı~ 
No. 4 hanesinden saat 11 de kalcııtl 
larak namazı Fatih camiinde Julı 

mettenl mahsusuna tevdi olunacak 
Allah rahmet eyıealn. 

Bugünktı Program~ 

12.30 Program 
12.35 Ajans haberleri 
12.50 Muhtelif şarkılar (Pl.; 
1UO Kilçük orkestra. 
18.00 Program 
18.05 Cazband (Pl.) 
1830 Fıısıl h .. veU 
IQ.00 Konu mıı 

11" 20 A lıı•u kıı ml\1 k 
'9 4ı; l\j n haherl•rl 

"0 "" T(pd1n "•çit kon ed 
?'l l'" '1' m ıl 

1 ?-

.. , d5 e• .. ı .. 
"2 "O Ajanı h b 1 .ı 
22 50 Cazband (Pi.) 

23.25 Yarınki proıram. 
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~nıerika ve 

~üttefikler 
l'azarı: O. Rıza DOGRUL 

A mer"ka Ciimhurrcisi Mister 
Roosc\'clt'in diin Amerika 

llcJP'.rinc hitalıcn söylediği kuv. 
~tli ve hararetli nutuk, Aıneri. 
~llın demokrasi;} e karsı besle
ğj derin inancı ve b;ı derin 
ııç dolayısile hiitiin Amerika 

'bıpatisinin demokrasi cephesi 
hera\>er olduğunu anlattı. 
~Iister Roosc,· eıt, Amerikanın 
tııokrat devletlere karsı sem. 
lis'ni izhar idn Ame;ikanın 
addi kaynakl~rını onlara yar. 
tıı etmeğc tahsis etmek la7.ım 
ldiğini söyledi. 
llu sözlerdeıı anla~ılan sarih 
t nokta: Amerika. kendi asker. 
İni Avrupaya göndererek 

'arhe knrı~mak f"krinde değil. 
t. Fakat buna rağmen Amerika 
ddi kaynaklarını, silahlarını 
~ttcfiklere ,·erecek ve böyleçe 
lllokrasilerin evvela l{iidükler. 

1
? kur~ulmalarmı, dalı~ sonra 
ilhça üstün gelmelerini temin 
eecktir. 
lıakikatte müttefiklerin en 
~ ınuhtaç oldukları 'er de. si
'l Üstiinliiğiine bir an evvel 
Vuşmaktır. Rugiin miittefikle. 

~ ıı \'aziyetini rn ü~kiille;?tiren a. 
:t l, siHUılanma programlarını ta. 

llllamadan önce harbe sürük. 
iş olmalarıdır. ;,\füttefikle. 

:ı: ı. fabrikaları bir taraftan bu üs 
'l 'lllüğü temin etmek, diğer ta. 
ı ftan harbin ;.,çıklarını kapa. 
1 !ilk için uğraşıyor ''C hu çifte 

~İfeyi deruhte etmiş olduğu İ
~· ihtimal ki, zaman amilile .. 
Cadeledc giiçliik çekiyor. 

ı• ~ıncrikanın nıaddi yardımı hu 
Çlüğü bertaraf etmeğe kifayet 
eeek füiyüklüğe \'e genişliğe 
ahmr. 
~lister Roosevelt'in dünkii 
lk.u, Amerikada tasvip ile kar. 

ı· ilııınrs olduğu için kısa bir za. 
•tı içinde hu vaadin tahakkuk 
~eeğine hiikınetmek mümkün. 
t, 

,, 
l,.. •• 

<ij,h Ustünlüğü : 

ıl t ski zamanlarda insanların 
cesareti. insanların da\'a. 

>ıııa imanları. silahlarına fai. 
etini telafi eden bir amil teş
ediyordu. Bugiinkü silahlara 
~, ise, ancak daha üstün silah. 
tesir ediyor. Ve en hakh da. 

lar dahi en i.istün silahların te. 
~iııe muhtaç bulunuyor. 
~liittefikler de kendi mesele. 

1 iııj ancak bu yoldan hallede. 
beekleri için Amerikanın mü
C1-etini kazanmak ve bu mii. 

e ~Cretten istifade etmek askeri 
ı.- ~ Vazeneyi lehlerine çevirmeğe 

ltıet eder. 
il llu yüzden l\lister Roosevelt'in 
ıO l.ııku beyanatı İngiltere ile 
ı- tı.ıısada çok iyi tesir etmiş ve 
.,.. ltefiklcrin şevk ve gayretini 
i· lırınışhr. 
ı.. ~liittefiklerin simdiki hede(i 
:.. a1ı üstiinHiğiidü;. Bunu ne ka. 
il siiratle temin ederlerse har
l· ~ talihi de o kadar siiratle dö. 

"Ve giiçlükler o nisbette ha. 
~l!trıeğc başlar. 
farhin bu safhası ne zaman 
lar' 

: ~Un°u ~i!f1diden tahmine imkan 
'Sa da neticenin er geı; huna 
~cağını SÖ;} lemek de hata teş. 

~ ~ez. zannındayız. 

l~ 

ı· 

ıf 
r 

Milli Şef Dün 
~ece Ankaraya 

Avdet Ettiler 
(Başı 1 incide) 

~1Şlardır. 
blitnhurreisimiz ve maiye.tlcri 
l.ıçuğa doğru Acar motörü ile 

~darpasaya gitmişler ve saat 
O ta Ankaraya hareket et
t'rdir. 
ali, Pendiğe kadar giderek 
t İnoniinü vilayet hududun. 

~§Yi etmiştir. 
Ankarava :\luvasalat 

~kara, ~ 1 .(A.A.) - Rcis icüm_ 
fsrnct Inönü, bu akşam saat 

tle hus usi trenle Ankaraya 
i buyurmuşlardır. Başvekil 
İldik Saydam ve Ankara 

1,Ve Belediye Reisi Tandoğan, 
1Cümhuru Etimesutta karşı. 

11 ~lardır. 
•l:'ısfcümhur, istasyonda. B. M . 
lisı Re isi Abdülhalik Renda, 
ı.>l Kurmav Ba~kanı Marc!'al '<" • .. 1 Çnkmak, Vekiller, C. H. P . 
"l Sekreteri, mebuslar, mülki 
J,~cri erkan tarafından se
"<llllnıslardır. 

Paris, Müdafaaya Hazırlandı 

Garp Cephesinde 1-larp 
Azami Şiddetini Buldu 

<Başı 1 incide) 1 
mektcdir. Nitekim. Concorde 
meydanının bir tarafında duran 
bir adam da meydanın öbür tara. 
fındakini farkcdemiyordu. 

Muhacirler, ekserisi yayan O

larak demiryolu istasyonlarına 
gitmekte idi. Ekserisi önlerinde 
çocuk arabaları veyahut götüre
bilecekleri eşyayı hamil küçük 
arabalar itmekte idi. 

Paris gazeteleri, bugün son de
fa olarak çıkmıştır. Gazeteler 
Mussolini'nin İngiltere ve Fran· 
saya harp ilan ettiğini bildiri
yordu. Baskı makineleri sabah 
saat ikide durmuştur. Pariste bir 
tek haber sayfası neşredilmekte. 
dir. 

Paris Belediye reisi. on yaşın. 
dan aşağı bütün çocukların şe. 
birden çıkmalarını tavsiye et. 
miştir. Halk her vasıtadan isti. 
fade ederek çocuklarını ve eşya. 
!arını emin yerlere taşımakta. 

dırlar. Burada hüküm süren ka
naate göre, Paris ikinci bir Ver. 
dun sahnesi olacak, fakat bu Ver. 
diın birincisinden çok daha ge. 
niş mahiyet alacaktır. 

Paristeki sefaret heyetleri §C

hirden ayrılmışlar ve diğer vi. 
layetlerde kendilerine tahsis e. 
dilen yerlere varmışlardır. He. 
yetlerin, şehirden ayrıldıkları sı. 
re.da Alman tayyarelerinin bom. 
bardımanına uğradıkları bildiri. 
liyor. Süfera heyeti içinde yalnız 
Amerika sefirile maiyeti Paristc 
kalmayı tercih etmişlerdir. 

Paristeki bankalar açık bulun
makta ise de bunların da yakın. 
da diğer vilayetlere taşınması 
beklenmektedir. 

Cephelerde vaziyet 
Harp vaziyetine gelince bugün 

harbin bütün cephede en azami 
şiddeti bulduğu resmen bildiril
mektedir. En son Fransız tebliği, 
düşmanın vaziyetini bir karara 
bağlamak hızile hareket ettiğine 
işaret etmektedir. 

Rouen ile Verdun arasında taz 
yik son derece şiddetlenmiştir. 
Champagne tarafındaki Alınan 
tazyiki bu akşam yeni fırkaların 
harbe sokulmasile tekrar artmış.. 
tır. Almanların bu cephedeki he
defi, Majino hattını çevirerek ar. 
kadarı bu hatta hücum etmektir. 

Fransız askerleri her yerde şid 
detli mukavemet göstermekte ve 

J 
hasmı yıpratmaya ugraşmakta-

dır. 
Dünkü Ha \'a Faaliyeti 

Hava faaliyeti devam etme!de. 
dir. İngiliz Hava Nezareti tarafın 
dan neşredilen resmi tebliğde bü 
yük ve orta hacimde bombardı
man tayyarelerinin muharebe 
cephelerinin hemen gerisindeki 
düşmanın muvasala hatlarını 
bombardıman ettikleri bildiril. 
mektedir. 

Abbeville, Amiens, Beauvai3 
ve Rouen mıntakalarında Alman 
zırhlı arabaları, motörlü kolları 
ve tahşidatı bombardıman edil. 
rni~tir. Somme, Aisne ve Mcusc 
nehirleri üzerindeki köprüler de 
bombardıman edilmiştir. Düşma. 
nın cephane depolan hasara uğra 
tılmıştır. Charleville ile Fumay 
arasında Ardennes ormanından 

geçen yollarda yangınlar çıkarıl
mıştır. Prusyanın Ren mıntaka. 
sında ve Ruhr'da askeri hedefle
re taarruz edilmistir. Dört İngi. 
liz tayyaresi üslerine dönmemiş
tir. Hava kuvvetleri takviye edil 
miştir. 

Diğer taraftan ayrıca şu nok
ta da bildirilmektedir: 

İngiliz bombardıman tayyare. 
leri dün, 150 Alman tankını tah. 
rip etmişlerdir. Aşağı Seine mm. 
takasında düşmanın 7.ırhlı te§t'k
külleri iz'aç edilmistir. 

Batan İngiliz Gemileri 
Londra, 11 (A.A.) - Amirallık 

dairesinin bildirdiğine göre, 2 
Haziranda biten hafta zarfınd:ı 
düşman faaliyeti neticesinde ba. 
tan İngiliz ticaret gemilerinin 
mecmu tonilatosu. 78.715 dir 
Fakat bunlardan 24 bin toni!ato
su DunkerQue <.'trafındaki kom. 
bine harekat e;masında batmış. 
tır ve bu sebcptl'?n tam manasile 
ticaret !!emisi telakki olunamaz. 

.1;111~11;ı1 ,1.jj :J!td9J;.JI 
Fransız Resmi Tebliği 

P;ıris. ( A.A.) - 11 Haziran tarihli sabah tebliği: Deniz ile O ise arasın
da düşmanın Se!nc nehrinin karşı ya kasına doğru yaptığı ilerleme te~eb
büslerınin durdurulduğu teeyylı.t et mektcdır. Oise ile Ourcqu arasında 

düşman gece yeni mevz.ilerimizle temasa geçmeğe çalışmı~tır. Aisne ve 
Meuse üzerinde mühim bir şey olmamıştır. 

Alp cephesinde yeni mevzilerine ye rle;ımiş olan kıtalarımıza taarruz e
dilmenııştir. 

Pariı;, 11 (A.A.) - Fr;ını.ız akşam tebliği; Muharebe cephesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde. düşman, Kararı zorlamak i~Uyor. Oise'in garbında, 

düşman, Rouen ile Veron arasında Seine'i geçmek için · gayretlerini iki 
misline çıkarmıştır. Düşman, suni bu !utlar altında, nehir üz.erinde köp
rüler kurmıya ve cenup !'ahillne tanklar çıkarmıya te~ebbüs etmiştir. Kı
talarımı7., durmadan mukabil hücum da bulunarak, düşmanı tutmıya ça
lışmaktadır. 

Oise'in şarkında, Ferte ~Ulondan La Fareen Tardenois'ya kadar 
Ourq ırmağı boyunca hareket eden d ü~man fırkaları, birçok tankların 

ınCizaheretıle yeniden hücum etmişlerdir. Bunlar, karşılarında yalnız düm
darlarımızı bulmuşlardır. Zira, hrkala rımızın kısmı külllsi, mukavemeti 
Marne'in cenubuna nakletmek emrini almşlardır. Şarkta, düşman, iarp
tan ve cenubu garblden Reims'i geçmek için, Vesle ve Ardre vadilerinde 
o.gır tank kütlelerini snhaya sürmüş tür. Champagne'de, düşman, gece, 
Aisne'in cenubuna yeni fırkalar geçirmiştir. 
Çarpışmalar, sa fakla beraber, bütün Laretourne ırmağı boyunca yeni

den başlamıştır. Laretourne'in geçitle rinde şiddetli çarpıfmalar olmakta
dır. Kıtıılarımız, Attigny'nin venubun da müteaddit mukabil hücumlarda 
bulunmuşlar ve düşmanı ciddi zayiata uğratmışlardır. 

Aisne ile Meuse arasında, düşmanın bi.ıtün hücumları geri püskürtül
muştür. 

Hava kuvvetlerimiz, Mannheim, Ne ustadt, Frankfort meydanlarını ve 
Völklingen yuksek fırınlarını bombardıman etmişlerdır. Deniz hava kuv
vetlerine mensup bir filo, Couteock civarında Hein';,;.el tayyare fabrika
larını bombardıman etmiş ve~ kısmen yakmıştır. 

Alman Resmi Tebliği 
Fuhrer'in umumi karargahı, 11 (A.A.) - Salı tebliği: Man~ denizi ile 

.Meuse a'rasında büyük muhare~e biHün "Şidtletile devtı.m E!fı'nektedir. Saı 
~'en ahta ve merkezde, mağlüp olan F ransıı. ordularının takibi fasılasız 

devam edıyor. 
Relms \'e Argonne arasında şiddetli :takat semereli muharebeler ce

reyan etmektedir. Birkaç yerde Alman k~taları mühim düşman kuvvetle
ri çevirmişlerdir ve bunları tahrip ed eccklerdir. Verdiği ciddi ve kanlı 

zayiat ve mühim miktaı:da esir ve kaybettiği malzemeden dolayı düşma

nın mukavemet kuvveti gittikçe azalmaktadır. 
Muharebe tayyarelerinden müteşekkil mlı.frezelcr Havre limanını ve 

rıhtımları tekrar bombardıman ederek Eklüz'leri tahrip etmiş, bir torpi
do muhribi batırmış ve aralarında bir destroyerle 10.000 tonluk aki nak
liye gemisi bulunan diğer bar.ı gemileri de hasara uğratmışlardır. 

Alman hava kuvvetleri kaçan düşman zırhlı kollarını, nakliyeleri, kı
taat tahaşşütlerini ve bataryaları bombardıman etmişlerdir. Bundan baş
ka Aşağı Oise ile Aşağı Marne'da bir kaç köprü bombardıman ve kısmen 
tahrip edilmiştir ki, bu tahrip düşmanın ricati için mühim bir engel 
teşkil etmektedir. 

Pazar günü, bir kruvazör ve dört nakliye vapuru Şimal D'eni:ıinin şi

malinde bombardıman edilmiştir. Bu 4!emilere ciddt isabeUer vAkl olmu$ 
ve büyük bir kısmı yanmıştır. 

Gece düşman tayyareleri Almanya nın şimali ve batısı üzerine bomba
lar atmışlardır. 

Dün düşman 29 tayyare kaybetmiştir. Bunun 19 u hava muharebelerin
de, 6 sı defi bataryaları tarafından ve mütcbakisi yerde tahrip edilmiştir. 
Bundan başka üç baraj balonu düşürulmu~t\.ir. Sekiz Alman tayyaresi 
üslerine dönmemiştır. 

Dunkerque harekatı esnasında 
ki kayıplar böyle bir harekete 
göre çok hafif telakki edilmeli
dir. 

1f.. 
Londra. 11 (A.A.) - Amirallik 

tarafından neşredilen bir tebliğ. 
de aşağıdaki gemilerin kaybol. 
muş addedilmeleri lazım geldiği 
bildirilmektedir: Gloriaus nakli. 
ye vapuru, Orma petrol vapuru. 
Oil Pioneer, Akascta ve Ardent 

* Nevyork. 11 (A.A..) - AssocL 
ated Press'in Vaşington muhabi. 
rinin iyi haber alan mahfillerden 
öğrendiğine göre. İngiltere ve 
K.mada, Amerika Birleşik Dev. 
Jetlerinden torpido muhribi satın 
almak imkanlarını tetkik etmek. 
tedir. Satın alınmak istenen tor_ 
pido muhripleri, Amerika Bir. 
le~ik Devletleri donanmasında 
halen kullanılmakta olan Umumi 
Harpten kalma bazı gemilerdir. 

Vaşington deniz mahfillerine 
gelen haberlere göre, Almanlar 
altı torpil alan ve 1600 kiloretre 
hareket kutru olan 250 tonilato. 
luk küçük denizaltı gemileri in. 
şasına çalışmaktadır. Sanıldığı. 
na göre bunların bir kısmı, sa
hilde montajı yapılmak üzere AL 
manya dahilinde parça parça i. 
mal edilmiştir. Almanyanın bu 
denizlltılardan ayda 12 ila 20 a.. 
det yapmakta olduğu sanılmak. 
tadır. 

Belçika Mücadeleye 

Devam Edecek 
Fransada bir mahal, 11 (A. A.) 

- Belçika Nazırları, ayan ve me 
busan reislerinin de iştirakile bir 
toplantı yapmı~lardır. 

Toplantı sonunda neşredilen 

bir tebliğde ezcümle şöyle den. 
mektedır. 

Belçika nazırlan, zafere kadar 
müttefikler yanında mücadeleye 
devam için derhal alınacak ted
birleri tesbit eylemiştir. Belçika 
ordusunun ateş hattında müm
kün olduğu kadar çabuk surette 
yeniden organize edilmesi için 
,biç bir gayretten kaçınılmıyacak
tır. Nazırlar, hizmet yaşında bu
lunan Belçika gençlerinin asker. 
likleri için de tedbirler almışlar
dır. 

Holanda Veliahdi 

Tam surette ticaret donanması 
kayıbı telakki edilebilecek ka. 
yıplar şunlardır: 

mu tonilato hacminde dört müt.. Kanadaya Gitti 
tefik vapuru. 7923 tonilato hac. Londra, 11 (A. A.) - Londra. 

54715 tonilato mecmu hacmin. 
de 11 İngiliz gemisi, 17913 mec. 

minde üç bitaraf vapuru. Ceman da öğrenildiğine göre, Hollanda 
80.551 tonilato hacmincle 18 va. j prensesi Juliana iki kızı ile Ka-
pur. nadaya muvasalat etmiştir. 

ASKER GOZU İLE VAZİYET 

l talya, şu ana kadar, i<:ine. resmen girdiği 
harbe fiilen de müdahale etmiş değildir. 

~taJyanın Miittefiklere, veya l\föttefiklcrin 
Itah·anlara karşı fiili bir harekete ge~işle
rinden önce ~·üriitülecek tahminlerde isa. 
bet aramak güç olur. Çünkü iki tarafın, bi
ribirlcrine karşı tatbik edebilecekleri 
planlar, hemen hemen kolay sayılamı)•a· 
cak derecede çoktur. Bunun içindir ki, 
Müttefiklere ilanı harp ettiği andan itiba. 
ren ''siyasi bir muamma .. olmaktan çıkan 
İtalya. harekete g~mediği müddetçe bü. 
tiin diin)·anın karşısında bir "askeri mu
amma., \'87.İyetinde duracak. Fakat hu va. 
ziyetin. eski vaziyet kadar uzun süreceği. 
ni tahmin etmek, isabetli olmaz kanaatin
deyiz. 

k * Hatta. İlalyaya karşı başhyacak harpte ıniL 
tearrız ınevkiini, Müttefiklerin ele alma. 

ları da beklene}>ilir. Fakat iki taraf ta he-
nüz elimize, daha fazla tahminlerde bulu. 
nabilmemizi kolaylaştıracak hir df'lil ver. 
memişlerkcn, beklemek. ,.e şimdilik. de
,·am etmekte bulunan muharebe vaziyeti. 
ni gözden geçirmek daha makul olur. 

* * Fransada, Alman taarruzu, çok ağır inkişaf 
edebilmektedir. Fransız ordusunun kah. 

ramanca mukavemeti. Alman ordusunun 
ilerleyişinde "Yıldırım Harbi,, nin o fev· 
kalade hızından eser bırakmamı<;fır. 
Vakıa. Seine nehrinin iki yerden geçilisi, 
ve merkezdeki Alman kuvvetlerinin Soİ!I. 
sons'a da)·anmaları üzerine Fransada ah. 

nan bazı tedbirler, "Paris,, in bugünlerde 
I Almanlar eline geçeceğine delil sayılıyor. 

* * F akat Fransızların, Parisi miidafaa etmeden 
çekilmiye karar vermiş göri.inmeleri, ma· 

neviyatlarının, ve zafere olan imanlarının 
sarsılmadığını anlatan en kuvvetli ~·akıa 
sayılabilir: Çünkü, Fransız Erkanı HarbL 
yesi, Parisi, harap olmaktan kurtarmak 
için müdafaa etmiyecektir. Halbuki, Fran. 
sa gibi toprağına merbut, vatanperver bir 
millet, yann istirdat edebilccğinden mut
lnk surette emin olmasaydı. Paris şehrinin 
yanıp y1kılması endisesile ricati müreccah 
bulamazdı: Hatta bilakis, geri alabilec<-
ğinden ufacık bir ışüphesi olsa~·dı, geri çe. 
kilmeden önce, Paris şehrini, kendi eliyle 
yakardı. 

Eğer tahminler tahakkuk eder de, Paris 
bugünlerde müdafaa olunmadan bırakılır
sa, bu karakteristik nokta, Fransız ordu. 
sundaki maneviyat üstünlüğüni.in en a~i
kıir ve inandırıcı isareti sayılacaktır. 

* * Alman ordusunun. bu harpte nt'1cr kaznn-
dı~nı haritalarda görüyoruz: Fakat göre. 
mediğimiz nokta, bu sun'i zaferlerin Al. 
man ordusuna neye mal olduğudur. Taar
ruzun ilk şiddetini hergün biraz daha 
azaltması, bu göremediğimiz kayıbın bü
:riikWğiinii ıınlntmakt~"ır: F~'rnt maneYi. 
y:ı.fının ü c: fiinWı:,lindc-n belli ki. Fransız 
ordusunun burrünc karlar ka,•hctli~i '!e~·. 
geri alabileceğinden emin bulunduğu bir 
miktar topraktan ibarettir. 

TÜRKİYE 
Kimseye 
Meydan 
Okumuyor 

(Başı 1 incide) 

leri ile kuvvet ve kabiliyetini 
arttırmıştır. Öyle denebilir ki , 
memleketin coğrafi şartları n ta. 
bii imkanlarile birleşen müdafaa 
\ asıtalarımız. yeni Tiirkiyeye 
Avrupanın bir büyük devleti e. 
hemmiyetini kazandırmıştır. Bu 
şart ve maddi imkanlara, bir de, 
son Fransız mukavemetinde gör_ 
düğümüz üzere, tesiri asla on
lardan az olnuyan manevi amili, 
Türk askerinin en eski çağlardan 
son İstiklal Mücadelesine kadar 
kendini ispat eden cesaret, iman 
ve kahramanlığını da ilave ede. 
lim. 

"Niçin rahat olmalıyız? Çünkü 
siyaset ve kuvvetimize güveniyo. 
ruz. Rahatsız olanlar ya gnfl~t 
içindedirler; yahut, her zaman 
olduğu gibi, korkaktırlar; veya 
bu milletin cesaret ve imanını 
zaafa uğratmak için meçhul efrn 
dilerinden vazife almışlardır. 

"Bir gün harp etmeğe mecbur 
olacak mıyız, olmıyacak mıyız? 
Hemen bir kelime ile haber ve. 
relim ki harbi ne arıyacağız, .ne 
de yapmak lazım geldiği zaman, 
onu Türk milletinin bütün ktıd
reti ile karşılamakta bir an tercd 
düt edeceğiz. Düsturumuz geçen. 
lerde de tekrar ettiğimiz gibi, şu 
olmalıdır: ''Sulh hali ebediyen 
devam edecekmiş gibi çalışmak. 
yarın harp edecekmişiz gibi mad. 
dı:tten manen hazır olmak!., 

"Türk milletine, laf yılgınlığı 
altında, bazı memleketlerin yap. 
tığı ve mukadder akıbetine uğra
dığı gibi, yol şaşırtacaklarını zan. 
nederler hata etmektedirler. Çün 
kü bu yol bir kazanç menfaatinin 
spekülasyoncu hesapları ile aran. 
mış değildir: Bu yol, Türk · milli 
müdafaasıllın tabii-ve zaruri icap 
lariyle tayin ve tesbit edilmiştir. 

"Siyaset ve kuvvetin en büyük 
mesnedi vahdettir. Bizler bu vah
deti polis inzibatı ile değil, siya. 
set ve kuvvetimize olan milli iti~ 
mat ile temin etmişizdir. Bu te
minat ise ne bugün kıymetinden 
bir şey kaybetmiştir, ne de yarın 
edecektir. Hiç kimseye hürriyeti 
bağışlanmaz, hürriyet ancak o
nun uğrunda her an yapılınıı.sına 
karar verilen fedakarlıklann mü. 
kafatı olarak devam eder. Bir 
memleketi hücum ve tecavüzden 
o memleket içinde yaşıyanların 

hudutsuz ve tereddütsüz müda. 
faa ve mücadele kararı masun 
bulundurabilir. Biz bu karara sa
hibiz. Onun için bu memleket 
hakkında herhangi bir tecavüz 
niyeti besliyenler, nasıl kanlı ,.e 
müthiş bir macera ile karşılana. 
caklarını bilmektedirler. 

"Siyaset ve kuvvetiniz hak
kında sizi şüpheye düşürecek bü. 
tün telkinlerin. ancak, esasen bü 
tün tecrübelerde milleti yalnı! 
bırakmış olanların korkaklığın

dan, yahut, esasen hiç bir zaman 
doğru düşünememiş olanların gaf 
Jetinden, veya, esasen her vakit 
her efendiye kulluğu adet edin
miş olanların ahlak zafından gel. 
diğine şüphe etmeyiniz. Tarlala
rınızda, masanızın başında, dük. 
kanınızda. fabrikanızda, rahat ça. 
lışınıı ve bir gün vazifeye çağrı
lırsanız, bunun, size, hürriyetiniz, 
şerefiniz ve yurdunuz için mu. 
kaddes fedakarlık saatini haber 
vermiş olacağını hatırınızda tu. 
tun uz! 

"Biz kimseye meydan okumu
yoruz. Fakat hiç kimse de Türki. 
ye mevcudiyetini küçüksiyemez. 
Bu harp, uzun sürecektir ve da
ha bir sürü ihtilatlar vukua ge. 
lecektir. Harp inkişaf ettikçe 
Türkiyenin vazifesi, ehemmiyeti 
ve kuvveti artacaktır: Korkak, 
bedbin veya kötücüllerin hüküm 
lerini gülümsiyerek reddediniz.,, 

ACI BİR ÖLÜM 
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ihtikô•·la ~1ücada~ 
Ağir Gt~iyor 

Yazarı: B. FELE 

Yok demiyorum. Lakin g J 

niiyor ki; ihtikarla m. 
dele ağır gidiyor. Çi.inkü; mı 
dele icin hi.isnünivct \'ar. &on 
;} onla;, memurl;r, amirler \ 
İçtimalar ıniizakerclcr, ıniinu 
~alar da mebzul. I<"akat el?3 a 
gıda fiyatları artıp duruyor 
bugün bir misal vereceğim 
şimdiye kadar emsali göri.ilm 
nisbette pahalılannuşhr: So• 
bildiğimiz kuru soğan. Yazın 
losunu perakende üc, diirt kur 
aldığımız soğan bugiin yirmi 
ruşa çıknııştır. Halbuki bir 
C\ vel altı kuruş idi. 
Canım bunun artık sebeb 

illetini, iktısadi kanunlarını fa 
aramı)·a hacet yok! Hani ihr 
(ıınız da ba;ıımızdan nşmıs ha 
değil ki; memlekette soğan k 
madığı çin pahalılandı di~·clin 

Belli bir ~ey. Toptancı kim 
bal gibi ihtikar yapıyor. Şiı 

buna ne yapılır? 
Akıl ~·ohı birdir. Soğanı 3 i 

kuruşa satan bir bakkalı çağı 
sınız: 

- Oğlum. Neden soğanı bul 
dar pahalı sa.tıyorsun? 

Diye sorarsınız. O size tabiı 
larak: 

- Efendim! Ne yapalım? J 
de 18 kuru~a aldık. İşte fatu 
lar. 

Bu faturayı kim ,·ermiş? Tc 
tancı falan kimse. Onu çağırır 
nız. 

- Baksanıza! 
mi? 

- Evet! 
- Neden soğanı 18 kuruşa s 

tınız? 
Bu suale verilecek cevap ikid 

Birisi: 
- Biz de pahalı aldık? 
- Kimden? 
- Ali oğlu Veliden? 
- Ne zaman? 
- Üç ay evvel.. 
- Olamaz. Çünkü sen bu m 

üç aydanberi daha uc:uz satı 
idi. l\lal dururken paha~lanın.;. 
Sen bir muhtekirsin! 

Yahut: 
- Efendim! Piyasada mal k 

madı! da ondan! 
- Malın eksilmesi senin k 

etmene sebep olamaz. 
Ve her ikisinde de vurursun 

beline. Çıkar gidersiniz. 
Herkes söylüyor ki; bütün 

da maddeleri bugün miistah · 
elinde değildir. Toptancılara in 
kal etmiştir. Bunlar da bir k 
kişidir. Ve istedikleri zaman 
yasa:ra az mal çıkarıp halkı h 
yik ve fiyatları terfi ediyorlar 

Artık bunlara karşı yapılac 
muameleyi tayinde tcreddü 
mahal yok. 

Birincisinde bir kaç yiiz lira 
ra cezası, ikincisinde dükkan 
kapatmak. 

Bakınız o zaman durup dunr 
ken soğan yirmiye, pirinç cJlh 
zeytinyağı yetmişe çıkar mı? 

Amma bu şekli bırakıp tn m 
sa başında formiil aramakla 'al 
geçirir. ek ihtikar denilen, ' 
dansız, insafsız ,.e hayasız ku 
'etle dövü~emcyiz. Bu kun l' 
kar~ı biaınan \'e seri hareket ( 
nıek muvaffakıyetin yegane ş 
tıdır. 

Yeni lngiliz 

Sefiri Moskovaya 

Hareket Eti 
Sofya, 11 (A. A .) - İngiller 

nin yeni .Moskova büyük el ı 
Si.: Stafford Cripps bu sabah 
Sovyet tayyaresiyle Sofyad 
Moskovaya hareket etmiştir. 

Norveç Krah 

Londraya Vardı 
Londra, 11 (A . A .) - Norvı 

kralı Haakon ile Veliaht prc 
Olaf dün saat 21 ,55 de Lond 
istasyonuna gelmişlerdir. İngılt 
re kralı kendilerini istasyon 
karşılnmış ve otomobillerle BÜ 
kingham sarayına hareket cd 
miştir. 

Norveç Başvekili Yohan N 
gardsvold ile hükumet erkanı ' 
bazı zabitler CIA Londraya g 
mişlerdir. 

İstanbulda Aşirefendi caddesin 
de Alyanak hanı altında manüa
tura tüccarı Veli Haznedar, kalp 
sektesinden dün gece Eyüpte Bos 
tan iskelesi civarında 8 numaralı 
evinde vefat etmiştir. Cenazesi Almanyaya Gidecek 
l bugün kaldırılacak, Eyüp cami. Yugoslavyalı İşçiler 
inde öğle namazı. kılındıktan son- Belgrad, 11 (A.A.) - D. N 
ra ebedi medfenine tevdi oluna. ajansı bildiriyor: Gazeteler y 
caktır. 3000 Yugoslav iscisinin Alm 

Mevla rahmet ..elrllır.e- ~-a.ideceğini~..ld.edır 



4 TAN 

··!.h~~sf v~ 1 lngilizler, Italyan Sahillerine 1 

Dün Mayin Döktüler oosevelt'in 
Nutku 

Yunanistanda 
Tedbirler 

(Başı 1 incide) 
Sofya, 11 (A.A.) - Reuter: 1-

~alyanın harbe girmesi Bulgaris. 
(Baştarafı 1 incide) Kumanda heyeti hükt1ınet tir. BuıQn alenen ve ram~ yapılan tanda hayret uyandırmamıştır. 

(Başı ı incide) Birinci mıntaka, Venedık körfezi. merkezini terkedereık meçhul bir bir vaat onun metodlar1ha uygun ge- Memleket sükuneti muhafaza et. 
kanaatinde bulunmasına dir. 44 derece 46 dakika arzı Simaliden semte hareket etmiştir. Kont Ci. len saatte pervasızca ihlAl edilecektir. mektedir. Haberi hususi nüsha. 

ektedirler. yukarıdadır ve Venedilı:, Triyesteyi ih_ ano, tayyare binbaşısı olduğu i. H!tler de Danlmarkaya veya Belçika- larında veren gazeteler, Balkan 
t reislerinin fikir ve tiva eyl~ekte ve Garodan Polaya gi. Çin kıtasına iltihak edecektir. ya taarruz etmi)'eceğini katiyen vaad siyasetinin b\taraflık olmakt:ı 

tahm" 
1 

. l den hattın Şimalinde uzamaktadır. İtalyan kabinesi bu sabah Du. etmişken bu memleketleri istila et- berdevam bulunduğunu kaydedi-
ın erı ŞU o mak 13. İkinci mayn tarlası, Guarnero kor_ miştir. Binaenaleyh bu gece Sinyor 1 U i 

Fransa muharebesi kay. fe:ıinde ve Venedlk körfezindeki m::ıvin çenin riyaseti altında toplanmış Mussolinl tarafından söylenen nutkun yor ar. mum intıba Sovyetlcr 
: Fransa teslim ola. tarlasının $imali Sarki noktasına kl. ve müteaddit kararnameler im- ihtiva ~ttiğl teminata hiçbir memle- Birliğinin Doğu - Cenup Avru_ 

12. 6 - 940 

LALE 'nin tükenmez kaynakları 
Görülmemif iki 7eni filimden mürekkep büyük proaramı 

· bekleyiniz. 

Yarından itibaren : 

1 • MA KS 1 M B A R 
Parisin en meşhur bannda çevrilen neş'e kaynağı 

2 - ALKAT RAZ KALESi 
Amerikanın en azılı gangsterlerinin yattığı meşhur 

hapishanede geçen macera. •••••-

ve harbin uzamasına ihti. dar Cherso ve Lussiana adaları e•ra. zalamıştır. Bu kararnameler eşya ket kıymet vermfyecektir." pasında barışın muhafazası için 
ktur. İngilizler bu fikir fındaki ıulardadır. YugoslavFa lima11_ fiyatlarile, memurların maaşla- italyanın Askeri Vaziyeti şidQetle çalışmakta olduğu mer. , _ _ __ Kad1kö)1 ( SÜREYYA ) da 
ınlere, iki imparatorlu. lanna giden vapurlara Yugoslav kara_ rile, idam cezalarının, Krala ve Londranın salahiyettar mah. kezindedir. • 1 R A Ş İ D R J z A T İ y A T R O S V 

tun takatleri tükenmeksi. sularında ıeyretmeleri tavsiye edil. Duçeye suilcastten başka mütead- filleri İtalyanın harbe girmesi YUNANISTANDA 
ir sulhe imkan olmadığı. mektedir. dit suçlara teşmili ile alakadar. dolayısiyle İtalyanın askeri vazi. Atina, 11 (A.A.) - Havas: İ- HALiDE PiŞKiN beraber 

daha teyit ederek cevap U~iincil mayin tarlası, Brendizi ve dır tind b h _...._ ·1· h talyanın harbe girdf:r.i h kk d 1 y Ak Bari limanları mıntakasındadır. . ye en a s~rk onun sı a . . 6 a . ın a. ann Şam 
tedirler. Harp harekatına ait resmi tcb. altındaki askerlerinin 70 _ 80 kı haber muhtelif mahfıllerde 

. d h 
1 

i p . t DordüncU mıntaka, Tarıtnt körfezin lig~ler her gece saat 22 de nec:ro. b .. ··k b" d" h~ 1 . Y U M U R C A K Vodvil 3 Perde n mu a a es ne arıs e, dedir ve Tarant ve Mittaponto mühim :ı fırka yani 1,5 milyon asker \ut. uyu ı~ en ışe as_ı etmışti~- iL 
Londrada tclas veya sür- ı:manlannın önlerine kadar pmil bıı. lunacaktır. . tuğunu, İtalyaılın donanma ve Bu mahfıller Akdenızde seyrı.j -.•••••Her Perşembe SÜREYYA' da 
~arşılanmıs deği~ir. Her lunmaktadır. Mıttaponto, italyadan İtalyan Gazetelerınde tayyare filosunun kuvvetli oldu. sefainin hürriyet ve emniyetinin 
tahtta söylendiğ;nc göre, ııeçen eaaılı demir yolunun münteha İtalyan gazeteleri, İtalyanın ğunu milşahede ve bunların düş. :Yunanistan için hayati bir ehem. Kadıköyu""nde 
ler gerek kara hudutıa.. nokta1ıdır. girdiği bu harbin, dünyanın bü. man kuvvetlerine mühim bir ila. miyeti haiz oldu~unu bildirmek. ,•••••••• ••••••••• 

ıerek Akdenizdc bu mü. Beıinci mayin tarla11, Sicilyanm tim bölgelerinde müttefik~erin ve teşkil ettiğini ilave ediyor. tedirler. 
karşılamak tedbirlerini Sark sahilleri açıklarındadır ve bu muazzam membalara malik olma Bu mahafile göre İtalyan or. * 
• Ayni müdahale, he. tarla, ayni zamanda Mesina Boğumı lan sebebiyle çetin olacağını giz. dusu Almanların emriyle hare. Atina, 11 {A.A.) .:..- Muvakkat 
ıöylemeğe cesaret eden da ihtiva eylemektedir. lememektedir. ket ~decektir. Binaenaleyh Har. bir talime çağrılmış olan 1935 sı-

mleketlerde derin bir _Libya sahllleri ac;ıkl~nnda ~ üç Popolo di Roma, Akdenizdeki bi Umumide İtalyan kumandası nıfı terhis edilmiş, 1934 sınıfı si. 
niyetsizlik uyandırmıştır. muhlm mayn tarlası tesıs edılmıştlr. İngiliz - Fransız kuvvetlerinin ile har ket ttiM z d d lAh altına çağrılmıştır 

Bunlardan birisi, Bingazi limanı m1n h ·· ld ğ "b. d d .. e e s• aman an, a. İ · 
llni'nin nutkuna bakılır. takaaındadır ve diler ikisi birbirinİ ·ı~~uz 0 u ~ g~.1 ur. ugunu ve ha çok faal bir surette kullanıla- MACAR STANDA 
t reisleri ile, giinlerden- takiben Mısır hududuna kadar git.. ayanın çetınw ır va~ıfe karşı. ca~ını beklemek lazımdır. Budapeşte, 11 (A.A.) - D. N. 

lya sokaklarında harp is. mektedır. sında bulun~ugunu, zıra . 1:unus, İtalyan ordusunun kullanıla. B. Ajansı bildiriyor: 
faşi t Partisi mensupları- Dokuzuncu mayin ariası, Rodos a. F~s ve Korsika kuvvetlerını? h~- bileceği bir kaç hedef derpiş e- Sabah gazeteleri, İtalyanın Al. 
lr fıkirde olmadıklarma dasının Simali Garbisinden baş'anıalr. nuz muharebelere girmemı' ol. dilmktedir. Cote d'Azur dahil ol- manyanın yanı başında muhare

ek lbım geliyor: 9 Ha. ta ve Oniki Ada ıularmı•Leros İtalyan duğunu hat.ırl~t~a~ta, fakat İ- mak üzere, Korsika, Malta, Kıb. beye girmesini anlayıf ve sem. 
mına kadar İtalyan so. Ustil d~ dahil olmak üzere ihtiva et. ~lvanın vazıfesını . ıfa kabi~lye. ris bunlar meyuundadır. Tunu. pati ile karşılamıştır. Duçe tara-

Dalma<'ya, Korfu ve Gi. mek~edır. . . . . .. tinde ?lacağını. bildırmekt~d~r. sa gelince, ingilteredeki tellkki- fından kara ve deniz komşuları. 
ş paftalan ve çığlıktan Nıhayet Amırallık daıresı, b~tun Regıme Fascısta, Mussolını ta. ye göre, Fransız kıtaatı, Libya. na verilen teminat burada yatış.. 

dl. Halbuki Mösyö Mus.. Amavu~uk kar~ıul.arınm ~a mıy.ın~er rafından sayılan devletlere İtal. daki İtalyan kıtaatına karşı ha. tırıcı bir tesir hasıl etmiştir 
Yugoslavya, Yunanistan dolayısı1le tehlıkeli olduıunu bıld\r. ya düşmanlarının topraklarındah k t t tk bu··y··k bi p t Ll d • . mektedir. . .. " . . re e e me e u r memnu. os er oy gazetesı, yan rcs 

teminat vermektedir. İtalya 27 gemi kaybetti denız ve h~va ussu olarak ıstıfa. niyet duyacaklardır. mi mahiyette bir makalede Ma. 
cephe usulü, 1 Eylulden. M" Ati A ·k de etmelerıne mani olmalarını İn~illz slgortacıJan herhangi carfstanın Avrupa nox.u Ce 

f d h ıster ee, vam amarası- tavsiye etmekte ks· t kdird t b" t ı t · ' 6 
- -anya tara m an ma a- nın ictim·inda İtalyanın bugün tal . d" , ak 1d ak. e - ır ta yan gem sınde bulunan nubundaki silahlı ihtilfıfın hari. 

tbilc ed·ımı"st· İt l ın yanın qım ıye a ar ı hattı ecnr ·g rt ed"l . v. • • d k 1 k . . I' d . ı ı. a yan 27 ticaret gemisi kaybettiğini b ·ı ~ . ,.,, anın sı o a ı emıyecegını cın e a ma ıçın e ın en gelenı 
pl usule sadık kalacağını d" . f B .

1 
. 

14 
.. ı hareketim değıştirmk mecburiye bildirmişlerdir. yapacağım bildirmektedir 

k belki daha doğru bir trrl'}ış ır. u gcmı erı~ .uza~- tinde kalacağını bildirmektedir. Sigortacılar, Akdenizde sigorta İSVİÇREDE · 
Olur. tolunmuştur. 10 u muttefıklerın İtalya ve Rusya · · h" b" ta il · kl ' 

1. 1 d b 1 d 3 .. ıcın ıç ır r e veremıyece e. z . h 11 (A A ) İ 1 
O Mussolinı.den birkaç ıman arın a u unuyor u. u Stefani Ajansının diplomasi . . d " 1 kted" l urıc ' . . - ta yanın Al \ı }"" d . . d . .h rını e ayrıca soy eme ır er. h b . i h kk d . 

saat sonra büyük bir mü. t m.a~i su u aıresın e ıntı ar muıharriri yazıyor: İtalyanlar Tevkif Ediliyor k a~ e frm;s h. ab. ın a ~ım~iye 
ler kalabalığı önünde Mr. e mYıakş rl. 'l C b l" t talya, Moskovadaki İtalyan ve İtalyanın İnglltereye h"arp ilan ı·a arrdurd~I a ı~ tı: reBs~ı .~kubt~ 
lt de Birleşilc Amerika a anan gemı er e e ıt a- Romadaki Sovyet sefirlerinin va. etmesi üzerine Kanada, Avus. aa_ se e ı memış ır. uyu ır 
yetlerinin vaziyetini tas. nkta, Kanadada ve Avusturalya. zifeleri başına dönmeleri keyfi. tralya, Hindistan, Yeni Zelanda tesır uyan~ırmı~ olmakla bera. 

da yaka1anmıştır. 10,000 tonluk yetinin de gösterdiği veçhile, ve Cenubi Afrika d ltal 8 her, havadıs İsvıçre halkını hay. 
· "Amerikan Cümhuriyet. Chelina Cebelittankta batınlmış Rusya ile Normal münasebetler- harp ı·ı.e.n etmı·.ıerd"ır.a yay re.te dü_şürrnemiştir. Mussolini. 
sempatisi, cebir ve şiddet 11 ır• t 
ilahlarile çarpışarak kan tır. Numbolia vapuru da kendi de ve mesai birliğinde bulunmak İngiltere ile İmparatorluğunun nm svıçre de dahil olmak üze. 
milletlerle beraberdir. kendini batırmıştır. Kanada sula- arzusundadır. her .tarafındaki İtaly~ların tev. re, djğer milletleri harbe sürük. 
karşı koyanları kaynak. nnda Carmil vapuru kendini ba- Kahire, 11 (A.A.) - D. N. B. kiline başlanmıştır. lemek niyetinde olmadığına dair 

an istifade ettireceğiz; tırmağa ukit bulamıyarak m~\ı- ajansı, Ml§ır hududundan: Mus.. Londrada 7Q2Jtalyan tevkife. b~yanatı, ~niyetbahş_ telak~i e. 
anda kaynaklarnnızı in. dere olunmuştar. solini tarafından Mısınn muha. dilmi~tir. Fakft:Londradaki !tal. dılm~t~ Maama~ib Iİ~a. 
ireceğiz ve işletmeyi sü.. İngiliz kadınları ve çocukları samat harici kalacağına mütedair yanlar 7000 tutµyor ve bunların ni.~ v~zı~e ı daha nazıkleşmıştır. 

eğiz. Amerikayı Av. Cebelittanktan ayrılmağa de- verilen beyanat üzerine, İtlllya isticvaplan b\r kaç gün tutacak_ Çunk~ şımdi tam~men muharip. 
Dıtnananna karışmaktan vam ediyorlar. elçisi K-0nt Mazzolini, Kahirede tır. lerle ı~ata edilmış bulunmakta. 

ek isteyen infiratçılar, İtalyan deniz kuvvetleri kalmıştır. • Londranın Sobo mahallesinde d~r. tsv~n iktısacfP'fHtfM'f. 
kuvvet mertebesinin hü. Londra, 11 (A. A.) - Reuter Mısır Nazırlar Meclisi, yeni Yunanlılarla İtalyanlar arasın. n~," Cenova~ın muhtemel blo. 

uğı.i bu dünya ortasın. ajansının Londranın iyi haber a- bir takım askeri tahsisat kabul da cıkan bir arbede esnasında ba. kusu dolayısı!e, daha zorlaşaca.. 
ada gibi kalacağını zanncL lan mahfillerinden öğrendiğine e~miştir. Sivil ahaliye dokuz yüz zı lokantaların camları kırılmış, fs ve bu şehrın .~imdiye kadar 

ler." göre, Akdeniz haricinde büyük hın. ga~ ~askesi tevziine karar fakat silah atılmamıştır. ~viçrenin teneff;ıs ':':zvun.u teş. 
İtalyan deniz kuvvetleri yoktur. vcrilmıriır. Liverpol'd• ltalyanlara ait bL kıl etme~te oldugu soylenıyor. 

Roosevelt diyor ki: fNGfL ~ IS ANYADA ada infiratçılığa devam e. Hemen bütün İtalyan donanması TEREDE nalarda mühim hasarat husule P 
bir rüyası olabilir, fakat Akdenizde toplanmıştır. Ve Sü- Atleenin beyanatı getirilmiştir. Takriben 70 İtalyan Madrit, 11 (A.A.) - Madrit sL 

çin ve Amerikan milleti. veyş civarmdaki deniz üslerinde Londra, 11 (A. A.) - Mıster tevkif edilmiştir. İtalyan tokan- yası mal1fillerinde İtalyanın har. 
ekseriyeti için böyle pek az gemi vardır. Eritreni.n iki Churcihil namına bugün avam talan bqlunan diğer bazı şehir. be girmesinin İspanyanın tarzı 

hurriyetsiz bir milletin, limanı olan Masua ve As~b liman kamarasında beyanatta bulunan terde de kargaşalıklar vuku buL hareketinde hiçbir değişiklik hu. 
iş bir milletin, diğer lannın mlidafaa tertibatı iyi ol. Mister Atlee İtalyanın harbe gir duğu bildirilmektedir. Bilhassa sule getirmedigi beyan edilmek. 
küstah ve amansız e- duğu gibi İtalyan Somalisi lmıan mesinden bahsederken: "Mussoli Edimbourg'da İtalya aleyhinde tedir. 
tarafından, zindan par. lan müdafaalarının da iyi oldu- ninin karan demokrasilerden ka- yapılan nümayişler esansında bir JAPONYADA 
rı arasında, günü günı.i ğu zannedilmektedir. zanç koparmak ümidile maddi, kaç kişi yaral~nmı~ v~ ~00 kişi 
nen ve tokatlanan bir Mussolini Başkumandan ve alçak düşüncelerin mahsulü- kadar da te~kıf edilmıştır. Polis 
korkunç bir kabusudur." Foma, 11 (A.A.) - İtalya kra. dür,, demiş daha sonra İtalyanın sop~lar~a mudahale etmek mec-

taraftan ordusundaki silah lı müsellih İtalyan kuvvetlerine bu günden kaybettiği ticaret ge- burıyetınde kalmıştır. 
emeye kadar elinde ne hitaben neşrettiği bir beyanna. milerine işaret ederek Roosevel. İtalya aleyhinde nümayitler 

fU veya bu şekilde mütte. mede diyor ki: tin son beyanatı hakkında şu söz- İ~gilterenin diğer ş~hirlerin-
imdadına yollayan Mis. "Bütün kara, deniz ve hava leri söylemiştir. deki İtalyanlar da tevkif olunu.. 

elt, diğer taraftan bL kuvvetlerinin ba~kumandanı sı- "B b ya tt d'" dak" h"' yor. Kanadada yüzlerce İtalyan 
kanunu takyitlerini ltaL fatile ve hanedanımın ananesine ·11 ul e ·ıhna anı unya 

1 
ur bahriye kamplarına sevkedilmiş-mı et er ı am a malıdırlar. Ro.. lerd· A t ı d K b 

tatb.k t ~ b 1 t f"k b d . . b 1 . tt t f'kl . ır. vus ura ya a am era-arıı ı e mege aş a. ev ı an un an yırmı eş sene oseve tın mut e ı ere teslımatta da 1000 İt 1 t kif 1 
da ilin ettı·. vv l ld gu g"ıb" yine aranızdaki b 1 w h kk d · a yan ev o unmuş.. e e o u ı u unacagı a ın a verdiğı te- tur B" ır A t 1 d 27 bi 

taJvan miıdahalesi, Alman. mevkiimi alıyorum. Bütün cep- · t 1 ,_ d · u un vus ura ya a n ~ mına , yo ne &a ar uzun ve zor İtal d b ı 14 ıbi 

Tokio, 11 (A. A.) - Japon ka
binesi, İtalyanın ha~be girmesini 
tetkik için toplanmıştır. 

Resmi Japon mahfillerinin be
yanatına göre, İtalyanın bu kara. 
rı, Japonyarun bütün dikkatini 
Çin harbinin tasffyesine tahsis et 
mek ve Avrupa anlaşmazlığından 
uzak kalmak hakkındaki değiş
mez siyasetini katiyen değiştirmi 
yccektir. 

7a ile tam bir mukadde. helenle icrayi harekat eden kı. olur~ olsun, m~deniyet y•d~vas.ı.. ni x:s;:;:~ya ~a~~ı;~:~ -
llii demektir: Çünkü ltal. taatın kumandanlığını faşizmin nın niha!et galıp gelecegmı mu. Avusturalya Bapeldll bugün. Roosevelt'in Nutku 

ilin etmiştir. Amerika Duçe'si ve imparatorluğun birin. hakak. bır hale sokma. ktadır.,, kü beyanatmda İtalyanın harbe 
ü, hiç c:üphesiz henu·· z ci mareşali olan hükumet reisine H ı N ..:_ T bll.ıw 

7 arıc ye eureuaın e a• ...ı..-ek . · zell, .. _ b" 
bir mlnaya gelmez. Fakat tevdi ediyorum." Lo d ıı (AA) t 1 ....... ıçın en uuıe ır za-n ra, .. - ta yanın t·~· · ·· 1 d"kt 

ere, mukavemetlerinin Sinyor Mussolini de neşrettiği h T t · ·· · İn · manı seç ıgını soy e 1 en sonra 
b . • 1 ··d f :ı.. arhp ı. ~ e .mb7sı ebuzli~ğnne gtmil~e- İtalyanın büyük bir deniz ma"'lll 

kadar her türlü harp va. ır emri yevmı i e mu a aa "'aşı. re arıcıyesı ır t neFe ış.. bi ti b .,, t 5 

ve malzeme yardımını te. na şu zevatı getirdiğini ilan eL tir Bu tebliwd İt 1 ill t' ye ne Ua.ıyacagını ve talyan . g e, a yan m e ın- 1 k d"l . . h be .. ük" 
ektedir. Belki bu tarz, miştir: d b "yük" ı,· kı h be arın, en ı erını ar sur • 

İ en u ır sının ar ta.. r fi · . ı· cd ek · 
terin de menfaatine ge. " Kral • mparatorun kararile rafdar olmadığı rnallım olmakla ı.yen şe erı.nı te ın ec lenni 
il onlar, Amerikadan bugünden itibaren bütün cephe- beraber Duçenin kazanç temini tahmin etmışt~r. 
gelecek kıtalaroan faz..' lerde icrayi harekat eden kıtaa • ........,ksadile harbe gi"d·-· b Cenubi Afrikada İtalya aley. 

•• ·•' • ıgı ve u. hind ·· · 1 1 İ 1 lere, tanklara, toplara tın kumandanlığını deruhte edi- nun için çetin bir mücadelenin e numayış ~r ~apı mış, ta 
rlar. iki imparatÖrluğun 1 ?'~rum. Umumi erklnıharb~ye ~e- devam ettiği bir sırayı seçtiği an. ya elçisi ile maıyetı, memlekeL 

uslarda ve Asyadaki men. ısı Mareşal Badoglioyu vazıfesın. latıhyor ve: "Düçe, kati addet- ten hemen . ayrılmışlardır. 
de düşiınülecek olursa. de ipka ediyorum. Bundan başka tiği Alınan zaferinden bir hisse İngiliz Hındistanında 200 İtal. 
u kendı hudutları içinde Mareşal Badoglionun emrine tabi almayı umuyor, fakat aldanıyor." ynn tevkif edilmişti~ .. Diğ~r i-

lendlren Amerikanın her c.ılmak üzere Mareşal Grazianiyi deniliyor. Tebliğde 16 Nisan talyanlann ekserlyetını teşkıl e
tilatlara karşı bir muva. ordu erkinıharbiye reisliğinde, 1938 de İngiltere ile İtalya ara. den misyonerler, serbest bırakıl-

1mıuru teşkil etmesinden Amiral Cavaonari'yi donanma sında yapılan ve iki memleket a. mıştır. . . 
da memnun olsalar ger~ erkAnıharbiye reisliğinde ve Ge. rasında her ihtilafı bertaraf eden Kıbnsta, Mussolınmin radyo 

neral Prfcoloyu hava erkanıhar- anlaşmaya işaret ediliyor ve ftaL i~~ söylediği nutuktan sopra, bü
biye reisliğinde ipka ediyorum." yanın bunu kamilen unuttuğu i. tun asket olacak yaşta !Qulunan u sırada Fransa muharebe. 

si bütün şiddetile devam 
Fransız milleti karış ka. ve bir kısun Latin ilemi ile, Cer. 
r siper, tepe tepe vatan men ve bir kısım Latin alemi a. 

mudafaa ediyor. Paris rasında uzun bir takat mücadele. 
edılmi tir. 1939 harbinin sinin safhaları takip edecektir. 
deki safhası bu muka- Karada başlıyan bu harp. ni. 
Alman taal'ruzunu her. hayet, hava ve denizler hakim~ 

lr noktada durdurup dur. yetinin karft konulmaz tesirleri 
cagı meselesidir. Teslim altına girecektir. Dlva, eğer bek. 

veya bedbaht bir sulhü lenilmfyen hldiaeler olmazsa 
etnı_ek şimdiye kadar ne mukavemet iradelerinin ve im. 

ne de Parlste bahis kanlannın hesaplamıaıı davası. 
olmadığın• gore bu saf. dır. Bu harp için bir iki ay ye. 
dıinyanın rnıiessir yar. rlne bır iki sene mi.ıddet koyan
ve llört kıta kaynakla. lar, ıinlrlerl ve kafalan daha ra. 

Ye denizler hakimiyetin- hat olarak muhakemelerini kul
mrıaae eden Anılo Sakson lanırlar. 

zah edilerek: İtalyanlar derhal tevkif edilmiş. 
"Müttefik hukôme~ler, İtalyanın tir. Adada her gece ıpk söndür

erbestçe imza ettiıl bu itilif muci- me usulü tatbika başlanmıştır .. 
blnce haı:eket etmek ve kendllerile Fransadaki italyanlar 
ltalya a çıkan her milşkülU İfalya ile harbin başlaması ü-
mQzakere arzusunda olduk!~- zerine Fransadaki şüpheli İtal-
rını mütemadiyen tekrar etmektedir- yanianrı tevkifine başlanmış, 
ler. Musıolinl kasden ltllftfı yırtmayı Marsilyada 900 İtalyan tecrit 
ve tllAha sarılmayı tercih etmiştir. Bu kamplarına sevkedilmlflerdir. 
harbin İtalyayı sQrOkli~l feliket-
ten yalnız 0 mesuldür." Son trenler Fransız - İtalyan 

hudutıamu dün akşam geçmiştir. 
Tebliğde daha sonra şu sözler Yolcular meyanında birkaç dip. 

söyleniyor: 
"Duçenin ılkrettiğl memleketlere lomat ile Polonya kardinalı da 

taarruz etrnl;yeceğlne dair bulundulu vardı. 
vaade gelince onun takip etUgl aı1a- İstihkam askerleri huduttaki 
seUn ne kadar opportunlst ve perva- dlnamitlenmiı köprüleri işgal et. 
sız olduiunu dunya yakında ıorecek- miştlr. 

(Başı 1 incide) 
rmdan ne tekilde istifade edecek
lerine dair bazı hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu kararnamede. A
meriıc:alılann İtalyan vapurlarına 
binmeleri menedilmekte, ihraca
tm (Cash and carry-peşin para 
ile mal alıp Amerikadan kendi 
gE!mılerile taşımak) usulüne tabi 
olacağı kaydolunmakta ve Ame
rıkada İtalyanlar için toplanacak 
iane §ekilleri tesbit olunmakta. 
dır. 

Dünkü nutkun tesirleri 
~!"ster Rooseveltin dünkü nu~

ku bütün Amerikada hararet!~ 
tasvit olunmuştur. Nevyork Ti
mes gazetesi, Mussolini'nin tak. 
bin edilmesini tasvib etmeı~tedir. 

T, rıı bir bitaraflık olmaMa•:la 
lıPraber, müttefiklere tam bir yar 
d.m amıi, bütiin birleşik devlet. 
lerir. ~issiyatıne tercüman olarak 
telakki edilmektedir. Mu~oliniyi 
ve h~reketini tavsif eden s•fu~:ar 
h tlcı· t akkında bil tür~ J '.i:ulmış 
olım 4--ylcrin fev!r.r.dc~i·. 

M ·ster R"a!:e :~'tin nutku İn
giile"' ve Fransad'.I çok iyi kar. 
"lunmı,•ır. Londrın ..ı reami mu 
hafilfne göre nutu~, harp eden. 
1,..rir. cuaretini artt,rmıştır. Müt 
tefik demokrasiler f:J.ikiyet kar
ş·~ndııt kalmakla her:ıber t.rrdtsiz 
liğ~ diı_şmemişlerd~w: Roo~veltin 
miıznhereti ise emnivctlerinl art. 
tı:m~tır: 

İNCİ Gazinosunda 
Her hafta Pazartesi ve Perşembe akşamlan seanslarına devam et

mekte bulunan Bayan MUALLA, rahatsızlığı hasebiyle 10 Haziran Pa• 
zartesi akıamı ııtlrAk edemediğini sayın müşterilerimize maallti:ıaı' 
l:ieyan ve badema her Per:ıembe ve Pazartesi akşamları sahnemizi ,e
rellendlreceğinl temin ederiz. Geceleri, İstanbul'a dönecek milıterllef 
için bir motor tahsiı edllmlt ve !I atlarda tenzilat ;yapılmıatır. 

MÜDÜRIVIT ..... 

Askeri Ortaokuluna 
, Talebe Alınıyor 

1 - Konya asker! orta okulunun her ile sınıfına da önQmQzdekl 
lülün birinci günü b11alıyacak 940 : 941 ders yıh için talebe ahna~ 

2 - İstekli talebenin TOrk ırkından olması, kencliıinin ve adıel 
kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sajlam çıkmu1 
;yapılacak seçme sınavında da kazanması :ıarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmü:ı veya kilçtll 
olanlar, kendi okullannm sınıf ıeçm e sınavlarında ipka veya bQ 
meye kalanlar, yailan, boyları ve aaırlıklan talimattaki hadlere U7P' 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

• - lıteklllerin, timdi olduklan okullarda tabslllerfne devam 
mekle beraber 10 Hazirandan iUbaren bulunduklan yerlerdeki pker 
şubesinden diğer kaydil kabul ıarUarlle f!lıı\oacaat yollannı öğrenmel 
ni ve buna göre de kaydil Jrnbul kAğıtlannı en geç 30 Teımnuz MO _., 
rlhine kadar tamamlamış olmaları Uwmdır. (•150) 

Jose 
Nafıa Veklletinden : 

lnıaatı 

CZ:Zlll.lııij.- Biillı yolunun Siirt - Haydar köprOsü kısmı ne K~ 
istasyonu Başur köprilsil iltisakı yollarının 56 kilonıetreden ibaret ~·~:, .... 
yel türablye, sınai lmalAt ve IOBe lnta atı (800.311) Ura (80) kunıt k 
bedeli Wf/nden kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkanlmııtır. 

:r"'- sıltrne 28 - 8 - 940 tarihine musadi! Cuma aunU saat 15 de 'lıı' 
fia VekAletfnde Şoee ve Köpriller }\elsligi odasında yapılacaktır. 

3 - Ekailtme prtnametl ve buna mıiteferrl diğer evrak Diyarbakır "' 
Siirt nafla müdürlüklerinde görülebl leceil gibi ( •.OOO) kuruş mukabiJI#' 
de şoseler reuliiinden alınablecektir. 

4 - Eksiltmeye girebllmek için isteklilerin eksiltme tarll\inden en~ 
sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa VekAletine müracaat ederek bu il"" 
işleri yapabileceklerlne dair ehliyet vesikası almalan lAıımdır. 

5 - İstekhlerln Ticaret Odası vesikası ile (35~3) liralık muvakkat_.
minatlarını hAvi olarak 2490 sayılı kanunun tarifab dairesinde hazır~ 
caklan .kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve 
kadar komisyon reisliğine makbuz m ukabllinde vermeleri muktazl 
posta ile aönderildllf takdrde postalarda olacak gecikmeler ve m(ib 
zarfiar kabut edilmez. (2778) (tsS 

Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey Paraaı 
Lira K r. 

260 26 19 5~ 

BUyUk çarşıda Kaıazlar m1.a sokak ta 34-No.lu dilkkAn 11-8-940 ta~ 
den 10 - 7 - 940 gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla satılacaıctı" 
İsteklllerfn Çenberlitaşta Vakıflıtr Ba şmUdilrlOğil Mahl\\JAt Kalem.ine ~ 
racaatları. (4846) 

Nafıa YekCiletinden: 
14-6-940 Cuma günU saat 15 de Ankarada nafla vekAletf binan ~ 

malzeme müdilrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyonUo"' 
3500 lira muhammen bedelli yı\lnız bezi vekAlet tarafından veri~~ 
sair malzeme ve isçllliU yapıcıya ait olmak şartile 70 adet ıünefllY 
mahruU çadırın lmallyeai açık ek Utme usulQ ile eksıltmesl yapılacakW: 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsız olarak malzeme mildUrıilğOJl
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yAzılı vesaik ile btrli• 

te .. yıu gıln saat 15 de mezkW' komısyonda hazır bulunmaları lAzımdll'• 
(2503) (438' 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce Almanya'dan getirılerek halen Sırkecide 4 No. lu Antre 

mevcut idaremize alt (30702) kilo gazete ve mecmualara mahsus ti 
ranlı kAğıtla (385) kilo mürekkep yalnız ardiye ücreU idaremize, 
rUk vesaire resimleri müşteriye ·ait olmak ilzere sif ol rak kapalı ~~ 
satışa çıkarılmıştır. Muhammen bedeli (4951) lira (31) kuru:; muvaJ'Y 
teminatı (371) lira (35) kuruıtur. 

ihalesi 17/6/940 tarihine rasUı;yan Paı:arte~I günü saat on beşte Oı' 
lata rıhtımındaki Umum Mi.ıdurluk binasında toplanacak olan alı111, , 
1ım komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin teklif mektuplarını bild ~ 
len vakitten bir seat evveline kadar komisyon reisllğıne "tevdi et111e)lll"" 
ltızımdır. Şartname ve numune sözU geçen komisyonda her gün görUl"' 
bilir. (4474) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
"Tahtı lstlcarımızda bulunan Beslktasta Cihannüma mahalle ınctlı' 

"Yalı sokağında kAln 3/3 kapı num&ralı (İp atya, Etterpl ve Yal< 
"Papadopolos) a alt binanın 1205 ta rlhll istimlak kar rn meslne f.3 
"menafU umumiye için lstlmlAklne karar istihsal edilmekle ana, b 
"ve teferrüaUle rıhtım ve iskelesinin he;y'etı mecmuasınll, mahsus ıcO"' 
"mfayonca T. L 43000. - (kırk üç bin lira) kıymet takdir cdılmtş ol" 
"dutu ve alAkadarlarca keyfiyete vAkl olacak ıtirazın 30/5/940 tarih '111 
"elen itibaren sekia. ıün zaııfında Beflktaş kaymakam ve Belediye tJ 
"besi müdUrlüiüne 7Ullı olarak bildirilmesi lüzumu ijan olunur." 

t46'71l 



Senelerdcnberi tanınmıs ve cok railbet e-örmüs olan. 

~ -
LEM RAKISI 

.... 

Bu kerre İNHİSARIN KONTROLÜ ALTINDA fıçıda uzun 
müddet DİNLENDİRİLMİŞ olarak piyasaya çıkatııldığıru sayın 

müşterilerine mevsim sürprizi olarak arzeder. 

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

~::::c::;:sıw~~~~mmız:mıı:r• .. ••1m11 ........................ .. 

\tıRATON GRENLERİ 
l!ın inkıbazı ve hem de ter
indekı maddeler ıııayesin-
barsaklann faaliyetini 

~irn ile en muannit inkı
rnüptelalannı bile rahata 

kavusturur. 
lı ECZANE.DE BULUNUR 

,. SINIFINI" GEÇEN Çocuğunu.zun bir hediye hakkıdır!~ 
T" KSITLE 

~ 1 ~ A- +ıssssqc .. 
~~ ~ --~--~=,/=':::.' __ w_~....;:; _______ _ 

O S M A N ş· A K A R ve Şki. 
Galata: Bankalar caddesi No. 59 - Bf'yazıd: Elketl'ik İdaresi 

karşısı 28 - Kadıköy İskele caddesi 33 / 2. 
"9es ••• ,, 

27036°8 
BAYAN MUZEYYEN SENAA 

KARCIAR ŞARKI - BENLİ 
ÇIKAR YÜCfJ..ERDEN YUMAH YUVARLAR 

lrıbuı Üçüncü icra Memurluöun- 1 t 
936/2235 - Mahcuz ve paraya 
ltıcsine karar verilen ve tama
l'eminli ehli vukuf tarafından 

. 270919 
MÜNiR NURETTiN 

Fd"' lta kıymet takdir olunan Beyoğ
ktıılı !lıı 'ratavlada Tatavla mahallesi
lnll' ncu Hristo sokağında Kurtulus 

f8 • llde eski 46 ve 48 yeni 213-215 
larl(\ mü .. akkam bir tarafı A

li hanesi ve bir tarafı Sof1a ar
~ b.r tarafı 35 numaralı hane ve 
tabii tariki5.m ile mahdut iki 

27 de 4 h:'.Ssesi açık arttırmaya 
lınış olup 15-7-940 tarihine 
if pazartesi gClnil saat 14 dC?tı 
kadar dairemizde birinci açık 
ası yapılacağı ve arttırma be-
eı.kur gnyrlmenkuliln tamamı
ılir edılmlş olan kıymetten sa-
tarılon mezkür hisseye muslp 

tın 3 75 ini buldu~u ve ri.ichanı 1 
llacaklıların alacnğını kifayet 
l.a.kdirde alıcısı uhdesinde ihale-
kılınacağt, aksi halde son art
taahhuı:j~ baki kalmak fızere 

a 15 gün müddetle temdıt o-
~ 30-7-940 tarihine tcsadilf e
h gimü vni saatte dairen1izde 

Keman, Konun, Ut, T anbur, Piyano 
SA&AH OLSUN BEN ŞU YERDEN GIDEYIM 

ZAHİRi HALE llAKUF 

270361 
o (~ MEBRURE AYAS 

ffel ı<eman, Ut, Konun, Klorinet 

$19 YiNE GELDi EV2V7EOL36B6AHAR GÜNLERi ~~ 
' y AÔMUR YAÔAR SiNi SiNi "' 

SITKI BABA VE MUALLA ~ 
• Muhtelif saz ile 

/ 

0 
ı y ALANCILIC!N SONU - Birinci lcısım t 1 

~ YALANC'U .ıt.rN SONU - İk' ı b 

~ ~ ·- .,_ .. ~@'ı' 
,.....__.,,..-_, I ~ ~ t I' ~ ... 

le ol n ıklnei açık arttırmn- ,••••••lllİ•••••miııllliıılİl•mi••••••••• 
il hi yukarda yazılı bedel elde 

1 

l takdirde satış 2200 hisse 
lı kanun hki'ımına tevfikan 
rakılacaktır. Satış peşin para 1 
/\ ttırmaya gelmek isteyenler 
edilen kıymetten satışa çıkarı
~Kür hisseye isabet eden kıy
% n'u nısbetinde pey akçesi 

'tıııu bir b::ınkantn teminat mek
lı Vermeleri iktıza eder. Mezkiır 
l:'ıenkulıln nefsinden doğan bil
b!rikınlş vergi mükellefiyeti ile 

lı'e> resmi borçluya ait olmak ü
tı bedelinden istifa olunur. 20 

~ Vakıf taviz bedeli alıdya ait-

Nı.ımaralı Kısım: Kapı?an gi
e hır taşlık, bir heli'ı, bir oda, 
bir oda, bahçe kısmında ah§ap 

enıe inilen ilfıve. Zemini kırık 

bir mutfak, bir helCI. Birinci 
1eı-ctven başında dolap, bir sofa 

\le uç ,oda, bir kiler. 

Numaralı Kısım: Kapıdan giri
~ lık, iki oda, birinci katta bir 
~lerinde iki oda, bir helA ve 
in ayni küçük bir mutfak var
~ltô.r gayrimenkul haraptır. E-

• \re su yoktur. Umum mesahası 
lre murabbaı olup bundan 120 
lııurabbaı ha'ıle, 20 metre mu
llıutfak ve bakiyesi bahçedir. 
tı tapu sicillerile sabit olmı-

()lekll alacaklılarla dığer ali
tın ve irti hakkı shipleri-

1 haklarım ve hususile .faiz \"C 

te dair vuku bulacak iddiala-
ll tarihinden itibaren 20 gUn 
a enakı mi.ısbitelerile birlikte 
~e bildirmeleri lfız.ımdır. Aksi 
haltları tapu sıcillcrile sabit ol
ar satış bedelinin paylaşmasın
~iç kalırlar. Gnyri menkul ken-
1lıaıe olunnn kimse derhal veya 
~it mühlet içinde parayı ver
Uıaıe kararı fesholunarak \ten

cvvel en yiiksck teklifte bu
ıtıınsey<- arzetmiş olduğu bedel

a razı olursa ona, olmaz ise 
U'1mazsa mezklır gayrimenkul 
~krnr ve 15 gün müddetle a-
1'n::ıya çıkarılarak en çok art

nde bırı:ıkılacağt ve iki ihale 
iti fıırk ve geçen gunler için 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 
88.ooo Duvar Afişi ile 

250.000 · Beyanname Bas+ırdacaktır. 
Krzrlay haftası için bast ır~l aeak dört nev'i renkli levhalar. 

la iki kıt'a beyannamenin kapalı zarf usulile münakasası 

17.6.940 tarihine müsadif Pazartesi günü Kızılay Satış depo
su Direktörlüğünde saat 10 da icra edilecektir. Taliplerin nü.. 
muneleri görmek üzere her gün Depo direktörlüğüne müra
caatlan ilan olunur . .. ~ ................................. .,, 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
Ortaokullarına Talebe Ahnıyor 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun I. II, III. sı
nıflarına Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An· 
karada Musiki Gedikli Erba§ hazırlama ortaokulunun yalnız I. sırufla
rına önümüzdeki EylCılde ba~lıyacak olan 940 - 941 ders yıh için talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhl muayenede sallam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında kazanması ~arttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alına~ talebenin yaı haddi: 
Sınıf Yaı 

Gedikli Orta I 14 : 17 
• " II 15 : 18 
" " IlI 16 : 19 . 0lmak 

Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri askerlik &Ubelerlndekl askerl 
liseler ve orta okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olınası ll
zımdır. 

4 - Her üç okulun I. Sınıfına istekli olanların beı ııını!lı llk oku• 
lu bitirmiş olmaları şarttır. Orta II ve III. ııınıflara girecek olanlar bu 
sınıflara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası veya ~ahadetname ıöstere· 
ceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun, iki yıldan fazla tahsili terket
miş olanlar ve evvelce gedikliden veya askeri okullardan çıkarılanlu a· 
lınamazlar. 

6 - Kayser!de Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun her Qc ıınıb 
ile Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıflarına 
köylil istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıfı· 
na musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartlan haiz istekliler 10 Hazirandan ftlbaren bulun
dukları yerin askerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
~artlarile müracaat yollarını öğrenmeleri Ulln olunur. (1732) (4351) 

, hesap olunacak !aiz ve diğer , .,,,..~ 

ill'~~~~e~i~:: h:
1

~~t ~:ı~:~~~ 1 T U Z LA ~ Ç ~vı E L E R ı• 
tur. D ha fazla tna'u lal aı- j ~ ı: . ::.. 1 
VcıJcr 17-G-940 tnrihindcn , ~ 1 • 

drıırl'ınizdc acık ve asılı bu- 1 1 il • d A J t } • • l kt d' 
,1«crık arltırmn şartnamesine' azıran a çı mış ve ren erı lŞ eme e ır. 

235 numnralı dcısyasınrı mü- ' & U-'!'J* ..il 
ıt p edl'n malümat ve izahrı-

~rn J ı ı ıl:ın olunur. 

tJ"c ~ı~şrl~~t MUdürü Halil 
OrıouNCU, G azetecilik ve 

Yat T. L. ş. Basıldı1)ı yer 
TAN Matbaası 

DiS CIKARILDlKTP.N SONRA , DiŞ APSELERiNDE,AKIL Di 1 ILTiHAPLARINDA 

~iDA IS SlJYU 
t!UN iLiK OLARAK GARGAR ASI . BU ILTiHAPLı\RlN SlFASINI TEMiN EDER. 

TAN 

• 

GELiNCiK . SiGARASI ·ÇIKTI. 
Eiı mUskBlpesentlerl de dahll olduğu halde he .. sınıl tlUOn 

tiryakisini memnun etmek azınında hulunan 

iNHiSARLAR İDARESi 
' . . bu kerre piyasaya arzettlğl ..uçlu ve uçsuz GELiNCiK siğaraslle, 

lçloıl tattı ve kokulu olmakla beraber mevcut nevilerdeo daha 
ince bir siğara a19ayan tir· 
yaki zümresini tatmine ea• 
hşmıştır. 

Bu evsaı, bilhassa ba· 
yanlar taralından aranıl· 
dığı için GELİNC:İK, aynı 
zamanda onlarında siğa· 
rası olacaktır. 
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