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'3ayan Mualla, Kemani ..... --·· 
ve arkadaslannı dinleviniz. 

ibyedeki üsler .Iphrip Edild 

Son harekat vaziyeti: Almanlar Bouen ile Vernon araıında Seine nehrini ıeçmişler, fakat nehrin Cenubunda ticWetli bir mukavemet görmüılerdir. Daha Şarkta, bilhassa Senlis şehri civarında müthiş çarpışmalar vuku b 
aıaktadır. Tierry-Chatau'da bası Alman ua.surları nehri ıeçmişlerdlr. Rems'te Fransızlar Beims dalına dojru çeldlmiıtuclir. Burada harp şiddetlidir. Almanlar Parisi istihdaf ettikleri için daha şarkta ta:ıyik nlsbeten hafiftir. 

lngiliz Tavvareleri Faalivefte 
Italyada Birçok Askeri 
Hedefler Bombalandı 

T obrouk Limanında 
da üç ltalyan Harp 

Gemisi Batırıldı 
Batartlan ltalyan Gemileri 40 ı Buldu. 

Meçhul Tayyareler Bazı lsviçre 
Şehirlerini Bombardıman Ettiler 

Londra, 12 - İngiliz kuvvetleri, bugün de Libyadaki 
t.ı.lyan üslerini bombardıman etmişlerdir. Bombardıman 

· en üslerin en mühimi Tobrouk limanıdır. Bombardı
~ sırasında limanda bir harp gemisi ile iki tahtelbahir 
~unuyordu. Bombardıman neticesinde bu deniz üssü 
~ra uğradıktan başka limandaki bu üç parça geminin 

1 
yandığı görülmüştür. 

1 T A L y A N 1 N İngiliz tayyarelerine mukabele 
eden İtalyan tayyarelerinden biri 

lı • • düşmüş ve bütün İngiliz tayya. . . . . . . • '1Grbe GırmeSI releri salimen geri dönmüşlerdir. Havadan alınan ~.u re~ım, lngıhz tayyareler.ınm hır askerı hede. 
Bundan başka İngiliz tayyare- fe taarruzunu gosterıyor: (Bombalardan hır kısmı tayyareden V Akd • d k• leri Şarki Afrikadaki İtalyan üs- henüz bırakilmıştır. Solda bombaların tahribatı görülüyor) e enız e 1 lerini de bombardıman etmişler., 

dir. Anlaşılan bugün bilhassa 1'3 ı '· ~&.D 

Yaz•ıyet Musavva limanı bombardıman e- M H •• k "" t • d 
dilmiş ve buradaki petrol depo- ısır u ume 1 e 

Y • M z SERTEL lan imha olunmuştur. 
azan. • . Diğer taraftan Cenubi Afrika 1 il s 

İtalyanın harbe girmesiyle hava kuvvetlerinin de Habeşis. ita ya e ı•yas"'ı 
h abası birdenbire tana taarruz ettikleri bildiriliyor. 

te ~d:ruz sirayet etmiş Cenubi Afrikaya ait ağır bom. 

t ıe ~1 . b 1~uyor bardıman tayyareleri Habeşistan Mu··nasebatı Kestı• 
11, nış emış u • daki askeri hedefieri bombardı-
İllndiye kadar . !taly~, .. zaten man ettikten sonra üslerine dön-
en harp haricı gorunerek .. 1 rd. 

Parisin Müdaf aas 
için Çok Çetin 

Bir Harp Başladı 
Şehrin Şimalinde ve 
Sen~is'de Şiddetli 

Çarpışmalar O~uyor 
Rouen • Yernon Arasında Seine'i Geçen 
Almanlar Müthiı Mukavemet Gördüler 

Londra, 12 - 1914 de Alman taarruzunun bütün hı
zı (Marn) üzerinde tükenmiş, Alman yanın harp talihi 
burada dönmüş ve Marn muharebesi, anlaşılmaz bir mu
amma, bir mucize halinde harp tarihine girmişti. 1940 
harbinde ayni esrarengiz hadise Parisin önünde tekerrür 

İngiliz Erkinıharblye 
General Sir John Dlll 

edecek mi? 
Bugün bütün Fransa ve bütün ( 

İngilterede , demokrasi davasına 
kalbi ile ve kafasiyle taraftar o. 
lan her ülkede, her cemiyette, 
mütemadiyen sorulan ve cevabı 

}' üksek K onseg 
Fransada Toplan :lı 

beklenen sual budur. 
Paris Harbi Başladı 

Sualin cevabını, artık fiilen 
başlamış sayılan Paris harbi ve. 
recektir. Ve dost düşı'nan herkes 
bu cevabı en derin merak ile ta. 
kip ediyor. 

Paris harbinin başlaması iki 
tarafın Parisin .Şimalinden 20 
mil mesafede temas etmelerinden 
geliyor. 

Londra, 12 - Müttefikler aralarındaki teması i 
me ederek dün bir yüksek konsey içtimaı yapmış 
dır. İçtima Fransada olmuş ve İngiltere namına Ch 
chill, Eden ve General Dill iştirak etmişlerdir. Fr 
yı Mareşal Petain, General Weygand ve Başvekil 
naud temsil etmişlerdir. Askeri vaziyetin inki 
karşı koymak için alınması icap eden tedbirler 
kında bir mutabakat hasıl olmuştur. 

Almanlar motörlü motörsüz ---=----------------=-==--ııııi 
bütün kuvvetlerini cephenin her 
tarafına sevkederek kati bir ka
rar almak için uğraşmaktadır. 

littefiki Alınanyaya azami de- muş e ır. ,,., . . 
ede yardım ediyordu. Fransa. tt~ı:a "'zerınde.~ı. Uçu.!lar 
.\lp eteklerinde bir milyon 300 İngıliz hava teblıgıne gore, İn. 

Paris harbinin başlaması dola. 
yısiyle Fransız hükumeti Paris. 
ten tamamiyle çekilmiş, halk şeh 
ri boşaltmıya devam etmiştir. Şe. 

Süveyı Mıntakası Tahliye Edildi, Mısırda birden ayrılan halkın bir milyo. 
nu geçtiği tahmin olunuyor. Rad. 

Kahire, 12 - Mısır parlamentosunun bugünkü toplan 
l\lısır mebuslarından birt'oğu ltalya~·a derhal harp ilanını ta 
etmişlerse de Ali Mahir Paşa şimdilik siyasi münasebetlerin 
ile ikt'fa ve Mısır limanları veya şehirleri halya ta 
bombardıman edildiği takdirde İtalyaya harp ilin olun 

asker bulundunnıya mecbur giliz tayyareleri İtalyanın Şima-
1Yor Mısır ve Suriyede Mütte. linde keşif uçuşu yapmışlar ve To 

ri~ yarım milyonluk bir rino ile Cenovadaki askeri üslere 
\>\>etini atıl bir hale koyuyor, bombalar atmışlardır. Ge~k To-

enizde de müttefik donanma. (Sonu: Sa: 4, Su: 1) 
l'ırıı tutuyordu. Halbuki Fransa 
lya hududunda hareketsiz bir 

e duran kuvvetlerine şiddet. 
tQuhtaç bulunuyordu. Müttefik 

ıı. nmalan Şimalde faydalı şe. 
:ıq~ kullanılabilirdi, ve nihayet 
lıptaki yarım milyonluk ordu 

Vekiller Heyeti 
lnönü'nün Reislği 
Alhncla Toplandı 

Bulunan 70,000 ltalyan Tevkif Ediliyor yo istasyonlan Fransız vilayetle. 
, rinden neşriyata devam ediyor. 

Kahire, 12 - Mısır hü- vazifesini yapacak İngiliz harp lar. Parisin bir çok mağ.~zaları 

k ,. u· b ·· I"tal k gemilerine tahsis edilmiştir (Sonu Sa. 4, Su. 5) ume , ugun yaya ar- · 
· ti · ta rih t · f Kahire, İskenderiye, Portsait 

şı vazıye Alnı s e mış ır. gibi Mısırın belli şehir ve liman. Fransm Baıvekalet 
Başvekil i Mahir Paşa, 1- larında yerleşen ve sayılan 70 

talya ile siyasi m~nasebetle- • bine varan İtalyanlar toplanmak.. Müıteıan Tiirkiye 
ri kesmiye karar vermiş ve tadır. Zabıta bu vazifeyi ifa için 

bir işe yaramaz bir vaziyete 
ezdi. Bu itibarla, İtalyan 

Yet karannı vererek 

daha sonra bu karar Parla- dün akşamdan emir almış ve ilk Sefiri ile GörÜ§tÜ 
mentoda tasdik olunmuştur. hamlede Faşistlik ile meşhur o. Fransa, 12 (A. A.) - Hükumet 

Ankara 12 (AA) Ve lanları tevkif etmiştir. saat 17 de heyeti vekile halinde 
• ! . · .·. -- w - Mısır hükumeti vaziyetin icap B kil Aı· M hl p ti b l aşve ı a r aşa, gaze toplanmıştır. 

-9'.l.l!Vıe ' ugun o_g e- ettirdiği tedbirleri almıştır. Sü- tecilere demiştir ki: Reynaud'nun gaybubeti dolayı 
isicümhur lnö- veyş Kanalı mıntakası tamamile "Herkes gerek kralın ve gerek sıyle, başvekalet mü.stepn BaU-

anlatmııtır. 

* Moskova, ız - Sovyet askeri muharrirlerine göre, ltal 
Franı>aya karşı karadan bir taarruz yapması beklenemez. 
İtalya daha fazla Akdenlzde Süveyş, Malta, Tunus ve huni 
zer yerlere taarruz etmeyi tercih, edecek ve Fransaya Pl'lll 
füi bir vaziyet almakla kalacaktır. 

* 
Loodra, 1Z - Mister Churchil Franaadan döner dönm• 

tarafmdan kabul olanarak alınan tedbirleri anlatnuıtır. 
Bugün İtalyan tayyareleri, Adene karp taarruz etmek 

mi lerse de atbklan bombaların hepsi denize veya kayala 
zerine dbşerek hiç bir zarar vemıem~tir Diler taraftan 1taly 
larafından Cil~utiye lıarp hl~ t.iı luır.rkef vuku bulmamıştlr. 

h~ girmiş bulunması b 
ıı vaziyete bir nihay~ 

· Şinıdi m üttefikler, ?A 
(Sonu; Sa: 4; s· 

ti altında top- tahliye olunmuş ve kanal Akde. hükumetin memleketin menfaat doin. Türkiye sefirini kabul e\-
nizde ve Bahriahmerde devriye (Sonu; Sa; 3 Sil; 6) miştir. • •••••••••• 
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i Tefrika: No. 59 Yazan : ULUNAY 

life Mutantan ve Muhteıem 
Bir Alayla Yola Düzüldü 

iTALYADA' Mersin Vapur Seferleri 
Talebemiz Muvakkaten Tatil Edildi Ekonomi 

in sol tarafında yine be. 
ata binmiş ve iki kolunun 

ayetler işlemeli yeşil bir 
inde sapı ve kını kıy

arla bezenmiş bir kılıcı 
(Seyfülhilafe) hamili ge-

ği atın başını mızraklı 

anını teşkil eden Slav 
kumandanı tutuyor ve 

maiyeti ile hilafetin bu 
un muhafızı bulunuyor-

nin muhafazasına me
özengi oğlanları gürz

toplan, ok ve yaylarla 
şlardı. Ortalarında ye. 

te hıl&f et bayrağı ile bir 
caklar geliyordu. Bu i
caldann hepsinin üzerin. 

hatlarla ayetler' yazıl-

Şaver, maniyeti ile Azı. 
da ve biraz gerisinde 

ordu. Vezir mijtebes.. 
keyifii görünmiye çalışı
t Esedüddin ile karşılaş. 

u ister istemez düşündü.. 
u. 

halifenin iradesile en 
alay elbisesini giymişti. 
a en aşağı on bin altın 
deki gerdanlıktan başka 

atın üzerindeki müzeyye
erce altın değerinde idi. 
hayvanının bileklerinde 
bulunuyordu. Şaverin 

harbedarlar vardı. Bun. 
bitleri vezirin hususi e
. alarak her ihtimale kar 
ilerini muhafaza ile mü
ulunuyorlardı. 

ezl~ ala~mın arlr'lSTnda ta
kım takım muhtelif kıya

erler geliyordu, her lır
. geçtiler. 

ttahın karşısında. 
meydanı geçerek şehrin 

çıkı. Suriye rrdusu 
:lmerasile gö"kdemire müs-

orada bekliyordu. Alay 
ıörünmez emirler ve 

ıaa1U1ır ortalannda Esedüd 
oh olduğu halde ilerle-

Esedüddin, halifeye yaklaştığı 
zaman atından indi ve bütün Ü
mera derhal onu taklit ettiler. 
Mtsır ordusunun kumandanları 
da atlarından indiler. 

Şirkoh, halifeye doğru ilerledi. 
'Üzengisine dokru elini uzattı. A
zıd eğilerek Şirkoha elini öptür
dü. 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz, 
dedi. İnşallah rahatsız olmamışsı
nızdır. 

Esedüddin bu iltifata birden. 
bire cevap bulamadı. Fakat ya. 
nmda duran Salahaddin, derhal: 

- İltifat ve teveccühünüze ar
zı şükran ederiz. Hakkımızda lut
fen gösterdiğiniz. bu büyük lutuf 
bizim bütün zahmetlerimizi tela. 
fi eder, dedi. 

Azıd, Esedüddine doğru döne
rek gözlerinden deha ateşleri sa
çan bu gencin kim olduğunu so
rar gibi baktı. Şirkoh: 

- Birader zadem Yusuf Sa
lahaddin kölenizdir. 
Azıd memnun, fakat endişeli 

bir nazarla Salahaddini süzerek: 
- İskenderiye muhasarasında 

büyük bir şecaat gösterdiklerini 
işitmi~tim, dedi. İnşallah mülkü
müze hayırlı hizmetleri dokunur: 

Şirk oh. bu söze: 
- Cümlemiz İslama hizmetle 

mükellefiz. Bu bizim için mu
kaddes bir vazifedir. 

Cümlesile mukabele etti. 
Amcası ile halife biribirlerine 

bu cemileleri yaparlarken Sala
haddın vezir Şaver ile musafaha 
ediyor ve vezire karşı son dere. 
ce müteveccih bulunuyordu. Şa
ver biraz nefes aldı. Şirkoh da 
Şaver ile görüştü. Amca ile ye
ğen kurnaz vezirin aleyhlerinde 
çevirdiği entrikaları tamamen u
nutmuş gibi davranıyorlardı. 

Azıdın bir işareti üzerine her
kes atlarına bindiler. Suriye or
dusu ile halife alayının bayrak
ları biribirine karıştı. Davul ve 
trampet sesleri arasında alay sa
rayın yolunu tuttu. 

Eğer Salahaddin, amcası. 

· nın üzerinde bir tesir yap l 
mamış olsa idi, ihtiyar kuman- ı 
dan Şaverle karşılaştığı zaman 

r ikiye aynldı; bu SU- halife Azıdın huzurunda olduğu
dla Suriye ümerasının nu bile düşünmiyerek bir kılıç 

yaklaımalarına bir 

1

1 
darbesile vezirin kellesini uçura

adı. Şaver, Şirkohun caktı. Salahaddin, Şirkohu bun. 
vaziyet alacağını me- dan güçlükle vazgeçirebildi. 
du. (Devamı Var) 

Rekoltesi 
ğların Vaziyeti iyidir, Rekoltenin 

00 Bin Tonu Bulacağı Tahmin Ediliyor 
·r, (TAN) - İkl gündenberi İzmir mülhakatına 
ve dolu düşmüştür. Ödemişin Kiraz nahiyesine 

cesametinde dolu yağmış, yulaf, arpa ve meyvalara 

vermiştir. j 
yağmurlardan hala Me. Bozöyükte Şehit 

mmtakasında sular altın. 
tarlalar mevcuttur. De-

Kalmadı 

P aris ve Londradan 
Son Hareket Edenler 

Bugün Gelecekler 
İtalyadaki talebelerimizden 4 

kişilik bir kafile dünkü konvan
siyonel trenile gelmiştir. İtalya. 
da artık Türk talebesi kalmadığı 
temin ediliyor. İsviçrcde bulu.

1 
nan talebelerimizden İhsan Un
san da konvansiyonellc dönenler 
arasındadır. Bu genç, şimali hal. 
yada askeri nakliyatın fazlalığı 

yüzünden iki giin yollarda kal
mıştır. İtalyanın müttefiklere 
harp ilanından evvel Milanodan 
yola çıkan son Avrupa ekspresi 
bir yolcu ile dün gelmiştir. 

. Bu yolcu Yugoslavyalı genç 
bır kadmdır. Memleketimizde bu 
l~nan ailesinin yanına dönmüş. 
tur. 

İsviçre - Fransa ve İtalya _ 
Fransa hudutları kapanmış oldu
ğundan bugünkü semplon eks. 
presi, Fransa ve İngnt.ereden yol. 
cu getiremiyecektir. 

İtalya - Yugoslavya hududu
nun kapanacağı etrafında şayia. 
lar dolayısile ekspresin daha zi
yade kısalması, Lubyana ile İs. 
tanbul arasına munhasır kalınası 
muhtemel görülüyor. 

Konvansiyonel seyahati eks
presten iki gün fazla sürdüğün. 
den şimdi yolda bulunan konvan
siyonelin bugün Fransa ve İngil • 
tereden yolcu getirmesi bekleni
yor. Yarından sonra konvansiyo
nelin de İngiltere ve Fransa ile 
alakası kesilmiş olacaktır. Bu i
tibarla Fransa ve tngilterede kaL 
mış olan Türk tebaalarmın bun
dan sonra ne vasıta ile gelebile. 
cekleri şimdilik bilinmiyor. 

ŞEHiRDE 

Bir Nümune 
Mahallesi 

Y aptırllacak 
Sürpagop mezarlığı arsalara 

tefrik edilip satıldıktan sonra 
burada bir nümune mahallesi te. 
sis edilecektir. Nümune mahaL 
lesinde inşa edilecek apartman. 
lar, süs, irtüa ve mimari tarzı 
bakımından ayni seçim ve ahenk 
te olacaklardır. Belediye bu hu. 
sus için bir talimatname hazır. 
lıyacaktır. 

Sığınak Planlan Görülecek 
Pasif korunma talimatnamesi 

üzerine bazı apartman sahiple. 
rinin, sırf talimatnamede cezai 
hükümlerden kaçınmak için ı?e
lişi güzel sığınaklar yaptırdık~a
n görülmüştür. Yapılan kontrol. 
da bu sığınakların istenilen evsa
fı haiz olmadıklan tesbit edil
miştir. Belediye şubeleri gönder. 
diği bir tamimde apartımanlarda 
yapılacak sığınak planlarının ka-
za fen heyetlerince tetkik edile. 
rek müsaade verilmesini bildir. 
miştir. 

Vapur Seferleri Arttınlacak 

Yunan Gemilerinin Yunan Limanlarına Dönmeieri 
Konseyi 

Emredildi • Akdeniz için SiCJorta Yapdmıyor Tali Komite Gelecek 
r~ni bildirmiştir. Limanımız.dan Romanyay.a Ayın On Beşinde İtalyanın harbe iştirakinden sonra Akdcniz

de vapur seferleri intizamını kaybetmiştir. Her 
ihtimale karşı tedbirler almak lüzumu hasıl ol
duğundan muvalfkat bir müddet için Mersine 
vapur seferleri tatil edilmiştir. Hazırlanan tari
feye göre Mersine vapur önilmiizdeki Pazar ve 
Sah günleri hareket edecekti. Bu posta yine ay. 
nı giinler yapılacak. fakat vapur İzmirden av
det edecektir. Halen Akdenizde İzmir ve Ça. 
nakkale vapurları bulunmaktadır. İzmir vapu. 
ru limanımıza müteveccihen İzmirden hareket 
etmiş ve Çanakkale vapuru da İzmire muvasa. 
lat etmiştir. Bu vapur bugün limanımıza hare
ket edecektir. Yine bugiin limanımıza muvasa. 
lat edecek olan İzmir vapuru da Pazar ,ünü yi. 
ne İzmir postasını yapacaktır. 

gıtmekte olan bir Yunan vapuru bu emir üzeri- 1 t b f d T I 
ne derhal Yunanistana dönmüştiir. Ecnebi si. S an U a Op anıyor 

* 

gor:ta kumpanyaları da Akdeniz için sigorta . 
yapmaktan çekinmektedirler. Akdenizde 'Iilr. Bır hafta kadar evvel Belgrat-
ki~·c karasuları haricine gidecek mallar için de ta toplanan Balkan antantı eko-
sigorta yapılmamaktadır. nomi konseyi işini bitirerek da· 

1 zmire gelen vapurlar 1 ğılmıştır. 
lzmir~ 12 (TAN Muhabirinden) - Limanı., Konseydeki heyetimiz azasın

llll!z.da bulunan Jzmir vapuru ikinci bir emre ka- d~n _Posta ve Telgr~f umum mü• 
dar Istanbul seferine çıkmıyacaktar. Yolcuların dur~ Kadri Musluoglu ve Ticaret 

. . . . . j . . . Vekaleti müşaviri Hasan Sürur, 
paraları ıade edılmıştır. Bır ngılız şılebi ile bir ile heyeti d · h i 
Yunan vapuru bugün limanımıza gelmişlerdir. d"f kl~ etnız,k ava ve § mnkeıı; * ı er na ıya ı e sperleri dü u 

Dün, be$ it.aıyan, İtalyaya dönmek tize. konvansiy.onelle dönmüşlerdir. 
re konsolosluktan vize almışlardır. Yedi Alman Konseyın gelecek toplantısı 
tebaası da memleketimizden aynlmak üzere Atinada yapılacaktır. 
müracaatta bulunmuşlardır. Konsey, antanta dahi1 memle-

_Yu~an hükumeti seferde bulunan ticaret ge. 
mılerıne en yakın Yunan limanlarına dönmele-

PiYASADA 1 IHTiKARLA ... 
ltalyadan Mücadele 

Alacağımız ı Bi~ MaZu:cı Suç 1 
l Milyon Ustünde Tutuldu 1 

Dün, Mahmutpaıada 188 • 
190 numaralı dükkanlarda 

Piyasamıza gelen haberlerde 
doların 130 kuruşa kadar düsü_ 
rfüdüğü anlaşılmaktadır. Liretin 
de düşmesi devam etmektedir. 
Harp vaziyetinin piyasalarımız_ 
da tevlit ettiği durgunluk art. 
maktadır. İhracat için mal ta!ep. 
leri gelmediği gibi, geldiği tak. 
dirde de nakliyat imkanı bul0-
namıyacağından ihracatın tama. 
men durmuş olduğuna hükmedL 
lir. İtalya ile kontenjan listeleri 
dolmuş ve üç milyon Türk lira. 
sından fazla alacağımız bulun
~uğu için bundan boyle 1talyaya 
ıhracat yapmak imkanı da kal. 
mamış jlibidir. Dün ya'Jnız Ro. 
manya, Bulgaristan ve MacariS
tana eski satış olarak elli bin li
ralık susam, balık gönderilmiştir. 

İtalyadan dönen bir yumurta 
taclrimiz, İtalyanlann piyasamı. 
za üç milyon lira borçlu vaziyeL 
te bulunmalanna rağmen ancak 
~erbest dövizle mal verebilecek. 
Jerini bildirdiklerini, yumurta 
ihracatına mukabil klering yolL 
le m~l almak yolunda yaptığı te. 
şebbuslerden şimdilik müsbet bir 
netice çıkmadığı, bu hususta hü. 
kiımetimizin İtalyanlarla temas. 
ta bulunması beklendiğini ifade 
etmiştir. 

Bulgaristanla Ticaret 
Dünkü konvansiyonel tirenile 

şehrimize Bulgar kömür tacirle. 
rinin bir mümessili gelmiştir. 

Bu mümessil, Bulgarların Tür
kiye ile iktisadi münasebetleri. 
ni arttırmağa ehemmiyet verdik. 
lerini, Bulgaristandan İstanbula 
beş milyon kilo mangal kömürü 
gönderileceğini, buna mukabil 
memleketimizden Bulgaristana 
ihraç edilecek mallar hakkında 
piyasamızda tetkikat yapacağını 
söylemiştir. 

Mezun Memurlar 

Vazifeye Çağırdıyor 

I
• nıanifatruacılık yapan Osepl 1 
Karakaş isminde bir adam 

• metresi 75 - 80 kuru~a satıl· 
1 ması lazım gelen Opal isim. , 
İ li kumaşları 100 kuruşa sa. 
İ tarken yakalanmıstır. Bu 

1 
nıii~teri Osep hakkı~da zalu- 1 
taya müracaatta bulunmuş ı 
sivil zabıta memurlarına bi~ 

1 de kadın memur terfik edile-
rek Mahmutpaşaya gidilmiş. 
tir. Memurlar biraz ıeride 
kalmışlar, Melek ismindeki 
nıemur kadın dükklna gir.e
rek kumaşın fiyatını sormuş, 
Osep te: 

- Yüz kuruş, cevabını ver
miştir. 

Tam bu sırada, dlier me
murlar da içeri &"frmişler, 
muhtekiri suç üstünde yaka. 
layıp Emniyet mildürliiğüne 
göUirmilşlerdir. Bu kumaşla. 
rrn kati sataş fiyatının kaç 
kuruş olduğu buriln Tkarct 
müdürlüfünden resmen soru· 
wak, ondan sonra Osep adli
yeye verilecektir. 

:Murakabe Komisyonu 
Faaliyeti 

Muhtelif maddelerin fiyat. 
lannr tesbit için toplanmak. 
ta olan fiyat murakabe komis
yonu dün de vali muavini 
Halukun reisliiinde toplana. 
rak zeytinyağ ve zahire tüc. 
carlarlle temaslarda bulun
muştur. Tüccarlar sırasile ko· 
nıisyona davet edilecek ve a
zami fiyat ve kar nisbetleri 
hakkında kendilerine teblirat 
yapılacaktır. Komisyonun top 
lanhlan biitün eşya fiyatları. 
nın tesbiti bitinceye kadar 
de, am edecektir. Bundan son 
ra fiyatlann murakabesi için 
faaliyete reçilecektir. ------------
Kemaliyede Bir Kaza 

ADLiYEDE 

Kararı 

Yerildi 
Birinci ağır ceza mahkemesi, 

dün geç vakit bir idam kararı 
vermiştir. İdama mahkıim olan 
Hüseyin Kahya, bir müddet ev
vel Çatalcada Erginli ·köyünde 
bir tarla kavgası yüzünden dört 
kişiyi kazma ve kürekle öldür-
müş, beş altı kişiyi de silal!la ya-
ralamıştı. 

ketler arasında ticareti inki~ 
ettirmek, iş birliğini temin et.o 
mek üzere alınacak tedbirlerle 
meşgul olmak üzere mütehassıı
lardan mürekkep bir komisyoO 
kurmuştur. Bu tali komite 15 
temmuzda İstanbulda toplana
caktır. 

Belgral toplantıstnm kqrarıarı 
aliıkadar hüklımetle~-in Hariciye 
nazırlan arasında y&pılacak te-: 
maslarla katileşecekti.r. 

Heyetimizin reisi Trabzon me
bı.Jsu HRsım Saka ve murahhaS
lard3n ti<'aret müsteian Halit 
Nazmi konsey toplantısından son 
ra, görülen lüzum üzerine AUna.ı 
ya gitmi~lerdir. Bugıi.n döıımeJ~ 
ri bek1cn:y~r. 

POLiSTE 

iki Kadın 
Koc-alarını 

Y araladllar 

Hiiseyin kahya, babası Alini~ 
ve kardeşi Hasanın yardımı ile 
kendi ımalı ol<!uğunu iddia ettiği 
tarlalarını sürmiye kalkan mu-~ 
bacidc~den İbrahim, Niyazi ve 
Mchmctle k~vRa etmiş, elindeki 
aletlerle bunları parçalıyarak öL 
dürmüş, köye dönerken de beş aL Kadrköyde Alhyol ağztnda yof 
tı kişiyi, kendisine pusu kurduk- gnmc.>k eden Hüseyin ile metreSi 
lan zannile, yanına aldığı mav- Fatma a~asında . k~~~ga çıkını~ 
zerle öldürmek istemişti. Fakat, ,Fatm; eh~e g~ç~rdıgı ni.iylk tıit 
bunlar, muhtelif yerlerinden al- ç.akl :?e ~useyını sırtının muhtt>
dıklar: yara ile tedavi edilmiş ve lıf yerler~nd~n yaralanmıştır. 
sağ kalmışlardı. * Yenışehırde Çavdar soka8~ 

oa 3 numarada oturan Pcriklı ı-
Mahkeme, bu cinayette hiçbir le kansı Aleksandra arasında da 

tahrik sebebi ve hiç bir esbabı kavga ~ıkmış, kadın kocasını ji
muhaffife görmemiş, müddeiu- letle yüzünden yaralanu~tır. Ks• 
mumin.in talebi veçhile Hüseyin d!nların her ikisi de yakalaıınuŞı 
kahyanın idamına ve ~bası Ali tahkikata başlanmıştır. 
ile kardeşi Hasan kahyanın da Bir Adam Diğerinin 
bcraetinc karar vermiştir. Hüse- . Kulağını Kesti 
yin kahya idam kararını büyük b Bbe~ikotaşta H_almkam sokaöğmdet• 

er er sman ı e omşusu m 
bir soğukkanlılıkla dinlemiş ve arasında çıkan bir kavgada dJ 
jandarmalar arasında hapishane- Osman. Ömerin sol kulağını uı.
ye götürülürken "Anasını sattığı. kasla kesmiştir. 
mın dünyası" demiştir. 9 Yaşında Bir Çocu1' 

Mahkeme Hüseyini, öldürd~- Arkadaşını Öldürdü 
ğü adamların ailesine iki bin li- 9 yaşında Yako oğlu Yasef keti 
ra tazminat ve 40 lira nisbi harç disinden üç yaş büyük olan NaZS.. 
ödemiye de mahkum etmiştir. ma Ortaköyde bir kavga yüz~ 

den sustalı ile vurmuş ve Naıt" 
Dört Senedenberi Aranan mın ağır surette yaralanması.Ol 

Bir Suçlu Tutuldu ve Etfal hastahanesinde ölümüııe 
sebep olmuştur. Nazım, defne-
dilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
erenin Palamut arası kö. 

a bir kanalın yarılma 
layı sular araziyi kapla. 

lı yağmurların mahsu~ 
de tesiri pek büyüktür. 

lar pamuk zeriyatını ge. 
ve mahsul üçte bir nok
iştir. 

vaziyeti iyi ve bere. 
akla beraber Mildiyö ve 
hastalıklarına müsaittir. 
la bir kaç defa göz.tası 

Vezir Onbaşı için 

Yapdan Anıt 
~ 

Pazar ve cumartesi günleri va. 
purlann ihtiyaca kafi gelmediği, 
geçen pazar günü Fener stadın. 
da yapılan maçtan sonra iskele-

' lerde ve vapurlardaki izdihamın 
ikinci bir Dolmabahçe faciası do
ğuracak bir mahiyet aldığı gö. 
rülmüştür. Belediye Akay ve 
Şirketi Hayriye idaresine müra. 
caat ederek pazar ve cumartesi 
günlerinde fazla vapur tahsis e-

Ankara, 12 (TAN) - Devlet 
dairelerinde bir müddet için me. 
murlara senelik iz.in vermek u. 
sulü tatbik edilmiyecektir. İzin 
alınış olup da halen mezuniyetL 
ni kullanmakta olanlar da vazL 
feleri başına davet edilmişler. 
dir. 

Kemaliye, (TAN) - Bağıştaş 

istasyonuna gitmekte olan şoför 

Muharremin idaresindeki kam
yon, istasyon yakınında frenle
rin bozukluğu yüzünden devril
miştir. Yolculardan biri ölmüş. 

tür. Birkaç kişi de yaralanmıştır. 

Mustafa isminde bir genç 
Türklüğe hakaret suçundan dört 
senedenberi birinci ağır ceza mah 
kemesi tarafından aranmakta i.. 
ken dün bu genç bir kadını döv
müş ve yaralamış olduğu için ü
çüncü sulh ceza mahkemesine 
cürmümeşhut kanununa tevfikan 
sevkedilmiştir. Mahkeme Musta
fayı 11 aya mahküm etmiştir. 

Mustafa mahkemeden çıkınca 
muhafazasına memur polisin e. 
linden kaçmış, fakat üç beı daki. 
ka sonra yakalanarak hapishane
ytf! götürülmüştür. 

Kardeşim Emine Manyasın epey Z'
mandanbert muııtarip bulunduğu r 
pandisit hastalığına yaptığı ameliyat
la müdahale ederek hayabnı kurtıı.r•tl 
dejerli doktorlarımızdan Urfa MeJ'fl' 
leket hastahanesi Operatöril Bay MU' 

zaffer Akaltına alenen teşekküril bil' 
borç bilirim. Ablası 

Nealbe Akbor• 

aınna ihtiyaç vardır. E. 
dan sonra fevkalade bir 

şılaşılmazsa üzüm re. 
takriben yüz bin tona ba

tır. 

mahsulü de gayet bol. 
olte geçen senekinin ik" 
yakındır. Bu sene zeytin. 
Egenin en mahsuldar se
denilmektedir. 

elma yetıştıren Boz.dağ 
nda Hyponomot haşe. 

karşı şiddetli bir mücade. 
ştır. Bademiye ve Üç ce

.mıntakasında tahribat ya. 
iş haşeresine karşı 

iliçlanmış ve 80 ton Ar. 
i Rasas kullanılmıstır. 

dilmesini ve izdihama meydan 
verilmemesini bildirmiştir. 

Ayrıca emniyet müdürlüğüne 
iskelelerde fazla memur bulun. ----
durulması bildirilmiştir. 

SUAL . C E'Y AP 
· · O; Hasta Ziyaret Edenlerden 

~ ·~ 4;'!J· • """~'": Para AWıJnıyacak 
• •, ~· ,...f:. "' Haseki ha~ahanesinde, ziya. 

. ·:- ~ • retçilerden 10 kuruş duhuliye a. 
ı; '.f!lt».:., .:.:;_..-~ ~j tındığı hakkındaki şikAyetler na.. 

1 

zan dikkate alınmış, buna niha. 
Bozöyük (TAN) - Vazifesi uğ. yet_v~r~es~ d?~ h~stahane ser

runda şehit düşen jandarma Ve- tabı.plı~ıne bıldırılmıştir. 
zir onbaşının kasabaya beş kilo. H~!e~~ Su Sattınlmıyacak 
metre mesalede şehir olduğu Suy..ı.k::dada sarnıç ve kuyu su 

. . !arımı~ memba suy•ı namile sa. 
yere bır anıt yapılmı§tır. Resım, tıldığı anlaşılmış, men'i .çir.. ted-
bu anıtı ~österlvor. bir ~~.nmıstır. 

8 - lıtanbul harici kaza baladl· 
yeler! ltfalyealnde çalı9an itfaiye· 
eller TUrk ceza kanununun 2S6 ncl 
maddeelnln (reamf 11fatı haiz bir 
memur) fıkraaının dalrel ıUmulüne 
girerler mi 7 

C - Ejer mensup olduktan teı
kilAt belediyeye ballı veya beledi
ye biltçesinden muntazaman maaş 
ve Ocret alarak istihdam ediliyor ve 
o belediyenin memuru sayılıyorsa 

maddenin mevzuubahs vasfını haiz 
demektir. Teczlyelerinde resml 11-

fatı haiz bir memur gibi muamele 
ıörmelerl icap eder. 

• 
8. - Dut aijacı hangi mevalm· 

de budanır? 

C. - Dut ağacı budanmaz. Yal
nız eğer yapraklarından istifade 
edilerek lpekböceği beslenecekse, 
dutu mayısta budamak lAzımdır. 
BIScek beslenmiyecek ise. dutu bu
damıya lilzum yoktur. Kuru dal
lardan temizlemek, lOzum olmıyan 

kısımları kesmek gibi bir zaruret 
hasıl olmuşsa, bu işi mart ayında 
yapmak lazımdır. 

• 
S. - Kızılay hernılrellllnln ta· 

rihçeal ve bizdeki hemılrellk hak· 
kında bir eaer var mıdır, nerede 
bulablllrlm 7. 

C. - Böyle bir eser vardır. Ak
sarnyda Haseki caddesinde Kızı.. 

lay hastabakıcı mekteblJı4e bula
blllrsJnh:. 

Bugünkü Program: 
12.30 Proıram 

12.35 Ajans haberleri 
12.50 Alaturka Mür.!k 
13.30 Karşılıklı ham Müzik 
18.00 Program 
18.05 Solo'lar (Pl.) 
18.30 Radyo Caz Orkc trası 
19.10 Alaturka Muzlk 
19.30 Halk Türküleri 
19.45 Ajans Haberleri 
20.00 Alaturka Milı.lk 

20.30 Konuşma 

20.U Fasıl heyeU 
21 ıo Konuşma 

21 10 Radyo orkestraa 
22.20 Mhik 
ll.IO Ajanı haberleri 
1t.IO Cazband (Pl.) 
flit Yarınki program 

crı.> 

...... 

B 
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taıan: O. Rıza DOGRUL 
~ ısır, ikinci büyük harp teh 

likesinin başgöstermesin
herı bu:) ük bir askeri hazır. 
Sahnesi idi. Sebebi, İtalyanın 
an) a ile itti[alu ve İtalyanın 

ti muharip olduğunu ilan et. 
i idi ltal~ a bir lahzada gay. 
ll} arip olmaktan çıkarak mu
p 'azıyete girer ve Almanya 
beraber hareket edebilirdi. 
tal) a t.u hattı hareketi ile 

efiklere karsı gunün birinde 
• rm tara[ 'azi) eti alacağını 
rdigi için miittefikler de t. 

lıl) a karşı tedbir almak lüzu. 
ll hi settiler. 

lu yiizden Fransa, italyan hu
llndan ba~ka Şimali Afrikayı 
lbandası altındaki Suriye ve 
ilanı tahkim etti. İngiltere de 
ri iUifak ile bağlı olduğu Mı

ltalyanın 
Vaziyeti 
Hakkında 

Tefsirler 
-<>--

Romanya, Endışe 

Hissediyor 
Bükreş, 12 (A. A.) - Havas: 

• 

3 

(ffl..f 

~ c clii Amerikanın 
l fiklerc yardımı, Al 

ya harp ilc1u, Demokrasilerı 
tarması [alan gibi hidisel 
zihniınizi kurtarıp sizin 
ala bildiğiniz, Nasrettin B 
şu meşhur fıkrasını birlikte 
den geçirelim: 

ve mandası altında bulunan 
ve Maverayı Erdününde 

Cofruclan doğruya kendine ti. 

Duçe tarafından İtalyanın komşu 
larına verilen teminat, Balkanlar 
a:uıawrn5m :111 naw.\ılf !lf.lf"Otf ep 
ve Balkan memleketlerine veri. 
len mühletin ancak kısa olacağı 
ve Fransa ortadan kalktığı za. 
man bu memleketlerin Alman- İ
talyan tahakkümü altına düşe. 
cekleri çok iyi anlaşılmaktadır. 

Başkumandan Veygand mesai bürosundan çıkıyor.: Fransızlar tarafından yakalanan Beıbıci Kolon'dan bir kadın .. 

Yine bugünkü gibi ikt 
zaruret ~ üziınden Hoca m 
eşeğinin ~e•ni kısmı~a 
olmuş. Esasen boğazlı o 
ha) vanın gündelik )emi o 
kutu arpa~ ı bir çeyrek a 
ve bir hafta kadar böylece 
vam etmiş. Hayvanın işin 
ciinde bir fark olmamış. 
halta yarıya indirmiş. Eşe 
ne büyük bir zaaf müşah 
memiş. Bir hafta sonra bir 
rek kutuya indirmiş. Yine 
yok: İşi büsbütün hal için 
tamamen kesmiş. Hayvan 
~ıkmamış amma üç gün so 
fat etmif. ita ve Kıbrısta en geniş mü. 

tedbirlerini aldı. 
Romanyada hiç kimsenin şüp. 

hesi yoktur ki Macarista11, mih
ver memleketlerinden, tadilci is

iittefikler bu tedbirleri al. teklerinin tatmini için sarih te. 
dıktan sonra, İtalyanın minat almıştır. 

muhariplikten muharipliğe Anlaşmazlığın veçhesinin 
eği sırayı beklemiye başla. Balkanlann anlaşmazlıktan kaçı. 
~e arada İtalyanın meıru e- nabilmeleri şansının tahmini için 
rini tatmin için ellerinden Akdenizde ilk hareketler endişe 

• ' yapmak istediklerini gös.. ile beklenmektedir. 
i._-iiTIU.., İtalyayı tatmine imkan Bük.reş, 12 (A.A.) - Devlet de. 

dılar ve italya, müttefik. niz şirkeü, Akdenizdeki vaziyet 

Amerika, Bütün Stok 
Harp Malzemesini 

Müttefiklere Verecek 
çok nazik bir muharebe ile tavazzuh edinciye kadar muvak. 

olduklan, bilhassa. ltal- katen servislerini tatil etmiştir. 
bir millet olarak yenJ doğu- Seyrisef erde bulunan gemilere 

h,.ııı-tl["q büyük ve UD\ltulmaz hiz- derhal Romanyaya avdet etmele. 
ti geçen Fransannı bir ha. ri hakkında talimat verilmiştir. 

l'e memat mücadelesile met- Budapeşte, 12 (A.A.) - Macar 
Olduju ve en karanlık buh- Ajansı tebliğ ediyor: Salahiyet. 

la savaştıfı bir sırada tar makamlar, Romanya budu. 
aya ·ve tabii olarak lngil. duna sevkedildiği iddia edilen 

e harp ilin etti. Mac~r kıtalan hakkında bazı A. 
. • • 1 merikan gazetelerinde intişar e. 

yanın harp ılan etmesıy e, d ha ad" in ,_ ld .ıh ... 
Pada kopan yangın Afrika- ;:1 ~ ~ asıqız o u6 .... u 

f., Yakın Şarka da sirayet yan 
1
er er. 

te Mısırın bu yanrından kur. SP ANY ADA 
ına imkan kalmadı. Madrit, 12 (A . .4..) - Reuter 
kil Mısırda İngiltere ile bildiriyor: Alcazar gazetesi har. 
n ant~ası 

1

dai1-inde oku- b~n yeni safhası~a tah~ et~iği 
bir İngiliz ordusu vardır. bır makalede ezcumle dıyor ki: 

")terenin Akdeniz donanma. Bazılan ölüm halinde bulunan 
ır sularındadır. İngiltere bir düşmana son darbenin indiril. 

~. Mısırın mevcudiyetini mek üzere olduğunu düşünebilir. 
veyş Kanalını müdafaa için ler. Bu böyle değildir. Bugün İ. 
tniı bulunuyorlar. talyanın karşısında müstahkem 

ilveyş Kanalı İtalyanın 

Şarki Afrika ve Habeşis. 
ile miınasebetlerini kesecek 
e son vasıta olduğu için 

ilder ile İtalya arasında 
bulan bir muharebede bu. 
il çok mühim bir mevkii 
• Bu yüzden ltalyanın Lib. 

mevzilerine yerleşmiş taze ve bü.. 
yük müttefik kuvvetleri vardır. 
İtalya hududundaki Fransız as. 
kerleri en kuvvetli, en parlak bir 
asker addolunabilir. 

D. N. B. ajansı, Valence, Bur. 
gos, Salamanque, A1icanta vesair 
İspanyol şehirlerinde, Almanya 
ve İtalya lehinde muazzam teza.. 
}\ürat vukubulduğunu bildirmek
tedir. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Roose.. 
velt'in son nutku Amerika efkarı 
wnumiyesinin büyük bir ekseri. 
yeti tarafından kayıtsız ve şartsız 
bir surette terviç edilmektedir. 
Yalnız kongre biraz c;laha ihtiyat 
kirdır. Kongre mahafilinde bu 
beyanat ile bitaraflık yerine bir 
gayri muhariplik ikame etmek 
suretiyle binnetice Amerikanın 
harbe sürüklenmesinden kor. 
kulmaktadır. Aynı zamanda Ro. 
osevelt'in efkarı wnwniyedeki 
heyecan dalgasından istifade e. 
derek kendi kendine bazı salihi. 
yetler vermesinden ve kongrenin 
rolünü zaafa düşürmesinden de 
endişe edilmektedir. Fakat, bu 
beyanata karşı doğrudan doğru.. 
ya müteveccih hiç bir tenkit ya. 
pılmamaktadır. İtirazlar daha zi. 
yade umumi bir mahiyettedir. 

Rootevelt'in yen:den itihabı 
meselesinde siyasi mahafil Ame. 
rika Birleşik Hükumetlerinin ta
rihte son derece mühim bir dö. 
nüm noktasına geldiklerini ve bu 
halin umumi siyasette devam ve 
teyakkuzu icap ettirdiğini söyle. 
mektedirler. 

İlgası istenen Kanunlar 
Ayan azasından Pepper, harp 

borçlarını tediye etmemiş olan 
iki yüz bin asker tahşit etti. 
Mısıra karşı bir yıldırım 

yapmayı kurduju söyleni. 

İSVEÇTE milletlere kredi açılmasını mene. 
den kanunun ilgasını teklif et. 

. Stokholm, .1~ (A. A.) - Isve. miştir. Bunun sebebi de Londra 
çın Roma elçısı, Dage111nyheder ve Parise ikrazatta bulunmak 
gazetesine yaptığı beyanatta, se- imklnmı temin etmektir. 
lahiyettar İtalyan makamlannm Pepper, bundan başka yeni 
çoktan beri İtalyanın 10 Haziran- dünyanın müdafaasını daha iyi 
da harbe gireceğini bildiklerini bir surette zıman altına almak 
ve kendisinin de 20 Mayısta bu. için bitaraflık kanununun ilgası. 
nu öğrenmiş olduğunu söylemiş. nı da teklif etmiştir. 

ranm bu yıldırım harbini 
yapmıyacağı malôm de. 

• Fakat Süveyş Kanalının 
' için kapandığı muhakkak.. 
Sonra Mısırda İngiliz ve Mı. 
-.lldafaasının Libya tarafın. 
telecek her tehlikeyi berta. 
'tıttek için tehlikenin tabak.. 

u beklemiyeceti de şüphe 
ez. 

tir. Elçi, İtalyan milletinin harbi Rooseveltin yeni beyanatı 
~!emediğini f~kat itaat ettiğini Gazeteciler toplantısında, Ro.. 
ılive eylemiftir. osevelt, müttefiklere yardım su.. 

MEKSiKADA 
Meksiko, 12 (A. A•.) - ReisL 

retile Amerikayı müdafaa komi. 
fesinin Birleşik devletleri şimdi 
Hitleri durdurmaya davet eden 
afişi tasvip etmiştir. Bu afişte 
başlıca şunlar yazılıdır: 

"Biz Amerikalılar, tabii bu 
muharebenin haricinde kalmak 
ve bizi sürükliye bilecek tedbir. 
leri almamak arzu ederdik. Fa.. 
kat şimdi biliyoruz ki, İngilizle. 
rin ve Fransızların her geri adı. 
mı bizi harbe ve bir cihan ihtili. 
line yaklaştırmaktadır.,, Afişin 
muhteviyatım tefsir eden Roose. 
velt demiştir ki: 

Bu çok güzel ve ,son derece 
faydalı bir şeydir. 

Reisicümhur, Birleşik Ameri. 
kan devletlerini şimdi bitaraf mı 
yoksa gayrimuharip mi telakki 
ettiğini söylemekten imtina et. 
miştir. 

Stoklar satılabilecek 
Ayan meclisi, Rooseveltin 

müttefikler tarafından istenen es 
ki silih ve topçu malzemesinin 
satılığa çıkanlması hakkında or. 
duya mezuniyet verilmesi ta. 
lebini 18 reye karşı 67 rey ile tas 
vip etmiştir. 

Bu stoklar 38 milyon dolara 
baliğ olmaktadır. 

Ayan meclisi, Amerika ordusu 
miktarının arttırılması için zaruri 
görüler. masarife müteallik olan 
layihayı ittifakla tasvip etmiştir. 
Bu layiha, müttefiklere yeni 
harp malzemesi satmaya mezun 
olan fabrikalara yeni harp malze. 
mesine mukabil eski harp malze. 
mesiyle tediyatta bulunacağını 
derpis eden bir maddeyi ihtiva 
etmektedir. Ford, kitle halinde 
tayyare imali meselesi hakkında 
milli müdafaa encümeni azasiyle 
görüşmüştür. 

New. York Post gazetesi, neş. 
rettiğı bir makalede İtalyan mu.. 
dahalesi neticesinde harbin bir 
Avruwa anlaşmazlığı halinden çı. 
kıp bir dünya harbi olduğunu 
bildirmekte ve bu dakikadan iti. 
haren, Amerika Birleşik devletle. 
rinin hesapsız kuvvetlerinin dik
'8törlere karşı harekete gelmesi
nin önüne geçilmez bir mahiyet 
aldıitnı ilave etmektedir. 

Amerika yeni zırhlılar yaptınyor 
Bahriye dairesi için bir milyar 

300 milyon dolarlık bahri tahsi. 
sat kabulüne mütedair kanun 
projesinin B. Roosevelt tar,fın. 
dan imzasını müteakip 45,000 ton 
luk iki zırhlı ile 20 harp ve yar. 
dımcı geminin tezgahlara konul. 
mmıı hakkında emirler verilmiş. 
tir. 

Vaşington vapuru yolda çevrildi 

Hariciye nezareti, Amerika 
bandıralı "Vaşington,, vapuru
nun evvelki akşam içinde 1000 
kadar yolcu olduğu halde Amerl. 
kaya doğru Lizbon'dan hareket 
ettikten sonra hangi devlete men 
sup olduğu anlaşıla.rnıyan bir de
nizaltı tarafından sabahın saat 
beşinde durdurulnwş olduğunu 
haber vermektedir. 

Denizaltının kaptanı Vaşing. 

ton süvarisine tahliye için 1 O da.. 
kikalık bir mühlet verdikten ve 
gemiyi torpilliyeceğini bildirdik
ten sonra Amerika tabiiyetinde 
olduğunn anlayınca yoluna de.. 
vam etmesine müsaade etmiştir. 

D. N. B. Vaşington vapurunun 
btt Alman denizaltısı tarafından 
çevrildiğini, vapurun Amerikan 
vapuru olduğu anlaşılınca derhal 
salverildiğini bildirmektedir. 

Yüzden Mısınn İtalya ile 
münasebetlerini kestiğine cümhur B. Cardenas Fransa Rei

sicümhuru Löbrun'a apğıdaki • -- ASKER GÖZÜ İLE VAZİYET 
mesajı göndermiştir: 

llrlimentonun bu yoldaki ka. 
'-svip ettiiine dair verilen 

ata inanmak lazımdır. 
ır, istiklalini yeni kazanan 

daha istiklaline veda et. 
istemi~ en genç bir millet 

l'le kendisini tehdit eden 
tehlikelerden kurtulmak 

•t. Onun verdiği kararın bü. 
lıikmeti budur. · 

"Beynelmilel ahlikın, \ürriyet • b" L ı-mı"ye -.ır.....•tılar. Fakat İ•uıriliz hava 
1 · · · h ki 8 ugünkil Jıidiseleri anlamak içın ır aere -" .._ •• ., -· erın ve ınsanıyet a arınm me. kuvvetlerinin faaliyetleri, Almanlara atır 

ir Polonya Denizaltısı 
l{ayboldu 

ra 12 (A.A.) - Po,lonya 
kuvvetleri Genel Kurmayı.. 

fagtliz Amirallıgı vasıtasiyle 
ğı bir tebliğ, karakol va. 

ti. k l · ··d fi" 1 b .. ük. Almanyanm Holandaya '--- taarruzu.. n a esı ve mu a ı o an uy ..... .,. zayiata ujrattı ve bu yüzden Holanda 
Fransız milletine karşı İtalya ta.. nun kasdt oldujuna hatırlamak lizımdır. ve Belçikada tuttaldan ihtiyat kuvvetle. 
rafından açılan harbin hükumeti. Maksat İngiliz seferi kuvvetini Bel(ibya ri ' de cepheye gönderdiler. Bundan başka 
min üzerinde husule getirdiği acı çekerek onu Fransız kuvayı killllyesin. Polonya ve Danimarkada bulwıan dört 
teessür karpsında ekselansınızın den ayırmaktı. Almanlar buna muvaffak fırkalannı da harp sahnelerine sevketti-

oldular. ı 
Meksika tarafınqan iblij edilen İngilizlerin Belçikaya doira hareketleri er. 
bütün temennileri kabul buyur. üzerine Almanlar da uıl taarruzlanm Bu kuvvetlerin cepheye varmasından ön. 
maJannı rica ederim. Bu münase . .. .ı&'-led"I ce Fransızlar Veygand'ı Gamlenin yerine 

Cenubu Şaı~dye dofru ;, --. 1 er. setirdiler, Almanlann tank taarruzunu 
betle Fransanın ve Fransız mil- Bir motörize ordu, Ardenden ilerliyerek yava,lattılar ve dü,manın Cenup hatları. 
}etinin ve ekselilnsınızm saadeti Reims'i igal edecek, daha 110nra Parise na karşı büyük kuvvetler yığdılar. 
hakkındaki temennilerimi de bir girecekti. Bu ordunun son hedefi Bordo * * 
kere daha teyit ederim.,, şehri idi. 8 a yüzden ikinci plan yürümedi ve Alman. 

ARJ ...... wnfııı..TDE B11 harekatın devamı sırasında bu Alman lar asal hareketlerinin istikametini de. 
Al'! J. il'" ordusunun bir kısmı da Şimaldeki Manş 

Mısır, ltalya 
ile Siyasi 

13 ,, ·1'""' 
Münasebcil'I Kesti 

<'Başı 1 incide) 
!erini ve emniyetini müdafaa i. 
çin hiçbir gayreti esirgemediğini 
bilmelidir. Herkes iş başında bu. 
Iunacak ve hüklımetin hiçbir 
mücrimi tecziye hususunda hiç. 
bir tereddüt göstenniyeceğini bi 
lerek vazifesi başında kalacak. 
tır.,, 

Bu vefat üzerine Hocanım 
- Tam rahat edeceiimis 

man ömrü vefa etmedi. 
Sözü asırlardanberi y 

lınDUf tedbirlere tahammfll 
miyen vaziyetleri en iyi la 
eden bir vecizedir. 

Not: ___ , 
Sadece bir müşahede: 

Termus adı veril 
şu sırada kimsenin arayıp 
cafı pek te memfil olmıyan 
ve soğuk tutucu şişelerde 111 
yaptıiı için bir tüccan 
meye vermişler. 

Bir diieri de amonyak 
• yübeJttiii için takibata 

Roma, 12 (A.A.) - D. N . B. Bunlar, 'üphesiz kanun• 
Bildiriyor: İyi haber alan İtalyan ret ettiği bir takım y 
membalanndan beyan edildıgine karşı ıeldikleri için cezay 
gôre, İtalyan askeri tebliğlerinde pılan adamlardır. 
bahsi geçen Britanya tayyareleri Bunlan okuyup gördü~ 
nin Trablusgarbe girmek teşeb. istemez adamın aklına p. 
bıisünden sonra dahi İtalyan ve yor: 
Mısır münasebatırun Pazartesi - Yiyeeek, içecek, ıi 
akpmı Duçenin nutkunda tayin tiklnna karp acaba 1ns 
edilen noktai nazara göre müta. ba tiddetler neden göst • 
J.8a edilmesine devam olunmak. ---------llllllllİıiıli 
tadır. 

FİLİSTİNDE 

Kudüs, 12 (Hususi) - Bütün 
Filistinde şüpheli şahıslara kar. 
şı kat't tedbirler alırunıştır. 
'İtalyanlann seyrisefain kum. 

panyalanndan Adriyatik ile ltal. 
yanlara ait bütün resmi, gayri 
resmi iş evleri araştınlmış, İtal. 
yanlann birçoğu tevkif olumnut
tur. Hayfada tevkif olunanlann 
sayısı (50) yi geçmiştir. Bütün 
Filistinde ışık söndürme usulü 
tatbik olunuyor. Bütün hükumet 
müesseseleri ve kıymetli ibi~
ler muhafaza altına konmuştur. 

IRAKTA 

Bağdat, 12 - Irakta her tehi:.. 
keye karşı tedbirler alınmış ve 
dünden başlıyarak ışık söndıirme 
usulü tatbik olunmuştur. Matbu. 
at umum müdürü Necip Ha§Jrni 
bugün radyo ile söylediği bir nu.. 
tukta Irak ordusunun her tehlike 
ye karşı memleketi müdafaaya 
hazır olduğunu, hükumetin her 
teşebbüse karşı her tedbiri aldığı 
nı bildirmiştir. ' 

SURİYEDE 

Beyrut, 12 (A. A.) - Havas a. 
jansı bildiriyor: İtalyanm. harbe 
girmesi Fransız mandası altında 
bulunan memleketleri mütehay. 
yir etmemiştir. Burada, 9 aydan 
beri General Weygand'ın riyase. 
ti altında olarak ittihaz edilmıt 
olan tedbirlerin mükemmeliyeti
ne ve neticede müttefiklerin mu.. 
zaff er çıkacağına tam bir itimat 
vardır. Ahalinin hava hücumları 
na karşı şehri müdafaası için her 
türJü tedabir ittihaz edilmiştir. 
Şehrin tahliyesi için emir veril
memiştir. Bütün İtalyan tebaası 
t~vkif olun.muş, İtalyan müesse
seleri kapatılarak askeri muhafa. 
za altına alınmıştır. 

FASTA 

Tesis 
Helsinki, 12 (A. A.) -

Rusya hükfunetiyle Baltık 
leketleri arasında yapüm 
lan siyasi ve askeri müzak 
Sovyet Rusyarun bu havali 
rinde tam bir hegemony 
sis edecektir. Rusya bu 
Baltık memleketlerinin 
kuvvetlerini kendi hesabına 
lanmak salahiyetini 
mektedir 

INGILIZ, 
Ye ltalyau Se 

Londra, 12 (Hususi) -
renin ,eni Mosr • .,va 
Cripps, ile Fransanm yeni 
bugıin Moskovaya muv 
mişlerdir. İtalyan sefiri 
bugıin muvasalat etmiştir. 

İngiliz sefıri Sofyadan 
re ile gelmiştir. 

Sofya, 12 (A.A.) - Sovye 
kö.metinin Roma büyük 
Sofyaya muvasalat etmiş 
leden sonra bir İtalyan ta 
ile Romaya hareket eylemiitll 

den donmekte geçikmiş o. 
~rzeı denizaltı gemisinin kay 

iş telakki olunmasının 18. 
ldıgıni bildirmektedir. 

Buenos • Aires, 12 (A. A.) - limanlanna hareket edeeekti. ii•tirmek lüzumunu hissettiler. 
Ar3·antin hükumeti, bugün İtalya Şimdiye kadar bundan daha büvük bir Bunun üzerine Almanlar Garbe dönerek Rabat, 12 (A. A.) - ltalyanm 

Amien ve Arası aldılar ve İnl(iliz oıdulan ile müttefikler arasındaki harpte fütuhat planı dU,flntllmemişti. Fransa ve İngiltereye kar., harp 

b"İ~a Başvekilinin Nutku 
~çikalılara Bildirildi 
ilptg, 12 (A . A.) - B. Pierlot. 
31 Mayısta soylediği nutkun 

nushası, İngiliz hava 
tleri tayyareleri tarafından 

uzerine atılmıştır. 

Gizli Celse 
dra 12 (A. A.) - Avam 
r ında gelecek hafta gizli 

y pılacaktır. 

ile Fransız ordulan arasında bir gedik aq. ... 
bitaraf olduğunu ilin edecektir. * * tılar. Maksat İngiliz kuvvetlerini çevir. ilin etmesi Fas ahalisi tarafından Londra, 12 (A.A.) _ 

Dığer taraftan Arjantin htiku. _J itlerin hedefi yalnız Manf sahilinde de. mek ve imha etmekti. süklın ile karşılanmıştır. Akşam Müsteprı Butler Avam 
meti, ihtilifın tevessüü seyrisefa. ~ til, Atlas Okyanusu üzerinde de üsler Onlar bu i•le megul iken ~and ta yerlilerin de iştirakiyle yapılan rasında yaptığı beyanatta 
inin emnıyetini tenkis etmiş oldu sahibi olmak, bundan başka Fransa ile in. derlenip toplandı ve son giinhMJ*l mu. içtimalarda İtalyaya karp duyu. land -Siyam- ile İngil 
ğundan, Arjantin gemilerinin Av siltere arasına aşılmaz bir sed ~ekmek, kavemeti hazırladı. lan nefret hisl.e. ~şiddetle izhar o. Fransa arasında bugun" ad 

· ı rini t · şı· daha sonra kendi ~ları dairesinde bir ı B yük hirl d rupaya gıtme e mene mı ır. Bu mukavemet, son derece muazzamdı, unmuıtur. u şe er e ec. cavuz.. paktlan im7:al,ıınmıı nır.ı,,n sulh teklif etmekti. - - - - ---
B~Ü-' YADA fakat Almanlar da buna mukabil biltiln nebiler sıkı bir mürakabe altın. .ıh ... u bildiMnic ve bu pakt 

Yapılması istenen iş bu olduiu halde ya. k ı · · k il d 1 b ··nkil • ı Af'-=,_ rdulan ba k 5 '"• ---.. Rlo de Janeyro, 12 (A. A.) - uvvet erını u an ı ar ve ugu vazı. dadır ar. &-ia.a o ş u- nubu ... ..ı.t .a. ... •asında yenı· 
pılan ne idi? t b ld 1 ,__.. ~3 

Brezilya hükumeti, harbin baş. h k c1 ye e se ep 0 u ar. mandanlığı tarafından neırolu. tikrar unsunl olduğunu illve 
Almanlar birinci plana 1röre are et e e. Son muharebelerin Al manya lehinde daha b" be ed Fasd ik 

langıcında neşredilmiş olan bita. rek Namur ve Kambrey üzerine yürüdü. fazla siiratle lnkiıııaf etmesine mini olan nan ır yannam e a a.. lemiştir. 
raflık kararnemesbıin ltalya ile ••- h . met eden bütiın İtalyanlar içti. B. Butler, Ehalland ile J, ler. udncl pllna göre de ilk Fransız mil- sebep, tayyare kuvvetlerinin yaptığı ta n. 
Fransa ve İngiltere nasındaki dafaasını yıkarak Majinonun arkasına hattır. malar hakkındaki. talimata sıkı ya arasında da bug ·n T 
harbe de şamil oduğunu bir e. "-- - - -----------------------------------• bir surette riayet etmeye davet bir dostluk muahedesi 
mim&me ile beyan etmiştir. edilmişlerdir.. dıluıı a.o.Y.~ 
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.b d k. u ı . o·· llTALYANINIP • • M .. d f ı . 1 ya a 1 S eri Un Harbe Girmesi &rlSln ll 8 a&SI ÇI 
ngilizler Tahrip Etti veA;!~;:deki Çetin Bir Harp Başlad 

(Başı 1 incide) 
deki hareket serbestilerini ve atıl 
kuvvetlerini istedikleri gibi kul. 

(Başı 1 incide) 
gerek Cenova 1talyanın en 

sanayi merkezleri arasın.. 

lız Hava Nezareti, lngiliz 
relerinin dun gece Cenubi 
uzerınde de askeri uçuşlar 

ak bazı askeri hedefler üze. 
bombalar atıldıgını bildiri. 

ukabele İtalyan tayyare
Maltaya karşı bir kaç kere 

etmiş ve bir kaç bomba 
rdır. İngiltere Harbiye 
ti, dün sabah saat beşte 
yan tayyaresinin Maltayı 

ıman ettiğini bildirmek. 
• Az hasar ve az insan zayi. 
!muştur. Bir İtalyan tayyare 

rülmüştiır. 
un İskendeıiyede saat 
de 10 dakika suren bir a. 
ışareti verilmiştir. . 
fanı ajansı da Romanın uğ. 

hava tehlikesi hakkında 
alıimatı veriyor: 
elki gece saat 1,45 de RO
bir hava tehlikesi işareti 
iştir. Esasen bir kısmı ka. 
içinde bulunan §ehir, ta. 

e zulmete gargolmuştur. 
dafıi bataryalar, faaliye 
emiştir. Saat 2.20 de a

nihayet bulmuştur. 
sabah Romada 37 dakika 
bir alarm işareti verilmiş 
bildirilmektedir. 

• sa hududunda İtalyanlar 
nehri agzında Fransız • L 

hududuna 20 kilometre 
ede bulunan Vintmille'de 
priıyü berhava etmifl-:rdir. 
tlrılan İtalyan gemileri 
an gemilerine gelince İn.. 

kaynaklarına göre, İtalyan. 
ele geçen batan veya inti

eclen gemilerinin sayısı kır. 
ıştır. 

belitankta mürettebatı ta
batırılması istenen ge. 

f\lnlardır: 
, 6608 Polenzo 6470, LL 

1592, Lavoro 7886, Oltera 
Ton. "X alnız Taga iSıi\indeki 

vapuru, mürettebatı ta_ 
baınlmışır. 

uı vapurlarından bir kaçı 
~ Hmanlanna iltica etmiş. 

dritten verilen bir habere 
General Labarriere ismin-
l'ransız nakliye gemisi, bir 

denizaltısının takibi netL 
, Alicante limanına iltica 
. Oran'darı Marsilyaya git 
olan 700 Senegalli asker, 

t kampına konulmuştur. 
tonluk Remo İtalyan vapu. 

fuıadere edilmiştir. Dün Dur 
hareket etmiş olan Ge.. 

nnme ve Ettimaro İtalyan 
lan, miırettebatı tarafından 
• oturtulmuştur. 

• 12 (A. A.) - lsviçre hü. 
U, Tunustaki İtalyan men.. 

e bakmayı kabul etmi1-

• , 12 (A. A.) = Londra-
tyi haber alan mahafilin. 
evcut mallımata nazaran, İ

n harbe girmesi dolayısiy. 
denizden çıkarken veya Ak 

girerken Süveyş kanalın. 
ıeçen gemi adedinin tahdit 
yeceği zannedilmektedir. 
sabah bir çok Yunan ve Yu 

v gemilerine Patenta veril-

İSVİÇREDE 
.. birler bombalandı 

, 12 (A. A.) - Ordu erki. 
biyesinin tebliği: Bu sabah 
den Cenevre gölü mıntaka
bir takım ecnebi tayyareler 
u geçmişler ve bombalar at 
ır. 

ana kadar bir bombanın Re 
yakınına ve müteaddit bom

da Traigny ve Dailen 
larına dilşmiış olduğu an. 
tır. Cenevre üzerine beş 
atılmıştır. Bir askerle bir 

telef olmuştur. On Ud kitL 
tahaneye kaldırılmalanna 
hasıl olmuştur. Bombala.. 

reden geldiğ'ni ve ne tip 
ardan olduğunu tayin için 
bir anket açılmıştır. 

İTALYADA 

RESMT HARP TEBLl&LERI 

Cenup Afrikası TebRği 
Prntoria, 12 (A.A.) - Bucün Cenup Afrikasmm illı: harp tebliti neıre. 

dtlmJıtir. Teblilde şöyle denilmekte dlr: 
Cenup Afrıkası hava kuvvetlerine mensup aitr bombardanan tanarele.. 

ri dun Habeıistanda askeri hedeflere hücum etmiılerdir. Yol, inıut ve mal
zeme üzerinde ceniı mikyasta hasarat TUlma cetirilmi9 bir çok kimseler 
ölmliıtür. İçerisi askeri nakliye vaaıtalariyle dolu bir h&ncara doinıdan 
doiruya bir bomba isabet etmiıtir. Hücum takriben 250 metre yiikseklikten 
yapılm11tır. Sürekli mitralyöz atqioc raimen tayyarelerimizin bepai l&li. 
men üslerine dönmüılerdir. 

lngilz Resmi Teb&ği 
Londra, 12 (A. A.) - Hava nezaretinin tebliği: tıaı,ra Dzerlnde bir ls

tikıaf uçuşu yapan afu' bombardıman tayyareleri, TolnsdekJ uker! he
defiere, diler bombardıman tayyareleri de Genovadaki hedenere hQcum 
etml§lerdir. Ajır bombardıman tay yarelerfmizden btr taneal ekal.lttir. 

ltalyQn Resmi TebHği 
Jtalyan orduları umumi lrararclhmdan: 12 (A,A,) - 1 numaralı teblif: 

10 Haziran tarihinde rece yansı, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin evvel_ 
ce derpi' edilmiı olan vaziyetlerinin tanzimi i$i tamamen ikmal edilmi, bu_ 
lunuyorclu. Bombardnnan tayyareleri ve bunlardan ayrı olarak avcı tayyare.. 
!erinden mürekkep bir kuvvet, ııün doiarken ve cünet batarken Maltadalri 
askeri tesisatı 1iddetle bombardıman ederek aoiklr bir takım neticeler elde 
'!tmiı!sler ve ıonra salimen hareket üslerine dönmüılerdir. Bu esnada diier 
cüzütamlar Şimali Afrika arazisi ve limanlan üzerinde keşif uçaşlan yap_ 
mıtlardır. Bincazi hududunda 1nıiliz tayyarelerinin bir akın teıebbiiall tar_ 
dedilmiıtir. İki diltman tayyaresi düıürülmü:ıtür. 

dağlarındaki ordunun sol cenahı.. 
na kumanda etmektedir. 

İtalyada bütün umumi mües
seseler saat 23 te kapatılmakta
dır. Bütün dans salonları da ka
rnilen kapatılmıştır. 

Veliaht Prens Umberto Musso
liniye bir telgraf göndererek garp 
ordularının ve askerlerinin, kat'i 
bir zafer istihsal etmek azmiyle, 
eski Roma askerlerinin bıraktık. 
lan zafer yollarında yürümek L 
çin her fedakArlıkta bulunacakla 
nnı, vatanın istikbalini yorulmak 
bilmez mesaisi ile temine çalışan 
Mussoliniye vadettiklerini bildir. 
miştir. Mussolini bu telgrafa ce
vap vererek memnuniyetini bil
dirmiştir 

lNGİLTEREDE 

'.l"evkifier Devam Ediyor 
Londra, 12 - Büüııs Britanya 

İmparatorluğu İtalyaya karşı va 
ziyet almıya devam ediyor ve 
her yerde İtalyanlara karşı ted
bir alınıyor. 

İngilterede mukim olan İtal. 
yanların Lizbona gitmeleri temin 
olunmuştur. Cenubi Afrika Baş. 
vekili Smuts, İtalyanın müdaha. 
lesini Cenubi Afrika Birliği hesa 
bına bir tehlike saymış ve bütün 
vdandaşlannı bu tehlikeye karşı 
birleşmeğe davet etmiştir. 

İtalyanın harbe girmesi dola
yisiyle alınacak teıdbirleri karar. 
laştırmak üzere lngi1tere kralı. 
nın hususi konseyi Bukingham 
sarayında toplanmıştır. 

Kanadada yüzlerce İtalyan tev 
kif edilmiş, Ottarioda Faşistlere 
ait, bir çok mühimmat sandıkla. 
rı, tüfekler, Faşist taraftan neş. 
riyat ve Siyah Gömlek ünitor. 
malan müsadere edilmiştir. 

Hlndistanda bütün partilerin 
birleşerek ltalyaye kar§ı koyma. 
11 için çalışılmaktadır. 

FRANSADA 

İtalyanlann Taziyeti 
r-aris, 12 (A. A .) - Fransız 

hükumeti, Fransada ikamet et. 
rnekte olan İtalyanlann tecrit 
kamplarına konulmalan hakkın. 
da hiçbir tedbir almıyacaktır. 
Mezkur İtalyanlar, bir sadakat 
teahhüdünde bulunacaklar, ve 
sivil ve askeri makamatın emir. 
!erine mutavaat edeceklerini de 
taahhüt eyliyeceklerdir. Faşist 
İtalyanlar hakkında tedbirler a
lınmıttır. Fransada ikamet et. 
mekte olan İtalyanların bir çoğu 
yukarda bahaedilen taahhütna
meyi imza etmı,lerdir. 

AMERİKADA 

İtalya muhtıra verdi 
Vaşington, 12 (A. A.) - Hari

ciye nazın Cordell Hull, İtalya 
büyük elçisi prens Colona'nın 
dün sabah kendisini ziyaret ede. 
rek İtalyanın harbe girdiğine da. , 

ir İtalya hükumetinin memoran 
dumunu kendisine tevdi ettiğini 
beyan etmiştir. Hull, bu mülakat 
esnasında İtalyanın harbe girme. 
sinin her tarafta büyük bir ha
yal sukutu tevlit ettiği ve büyük 
bir insani trajedi manzarası ver. 
diğini İtalya büyük elçisine söy
lemiştir. 

Amen"ka aremilerlne Akdeniz 
yasak edildi 

Devlet makamatının bildirdi
ğine göre, Reis Roosevelt, harp 
rnıntakasını temdit ederek, bir 
beyanname ile, Birleşik Amerika 
gemilerinin Akdenize girmelerini 
menetmi~tir. 

Portekiz limanlarma ve İspan. 
yanın A tlantikte bulunan liman.. 
lanna, gemilerin girmesi serbe~ 
tir. Associated Press, bu suretle 
Lizbonun, Amerikan gemileri ı. 
&in en mühim limanı teşkil ede. 
ceğini ilave etmektedir. 

Amerikadaki İtalyanlar " 
Dün akşam~i Boston Post ga. 

zetesi, İtalyan aslından Ameri. 
kan ahalisi liderlerinin, İtalya. 
nın Almanya yanında harbe gir. 
mesini alenen teessüfle karşıla. 
dıklannı ve mahkfun ettiklerini 
yazmaktadır. ' 

• 
Londradaki maden piyasası 

mahafili, İtalyanın Amerikaya 
vermiş olduğu son bakır siparişle 
inin iptal edilmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Macar Meclisinde 
Harareti Bir Celse 
Budapeşte, 12 (A. A.) - Ma. 

car ajansı bildiriyor: Meclis re. 
isi Tasnady N agy'nin talebi üze.. 
rine, oklu salip partisi tarafın. 
dan teknik gruplann hususi sta. 
tüsü hakkında verilmiş olan ka
nun layihasını, müzakere etmek
sizin 21 reye karşı 200 rey ile 
reddetmiştir. 

Tasnady Nagy, bu projenin 
kuvvei filiyeye geçmesi, halinde, 
Macar kanunu esasisinin esasm. 
dan sarsılmış olacağını sôylemek 
tedir. 

Oklu salip partisine mensup 
mebuslardan mada, diğer bütün 
mebuslar bu kanun layihasına 
karşı büyük şiddetle protesto e. 
derek: "Hainler kapı dışarı,, dL 
ye bağırmıtlardır. 

Salonda sükunet teessüs ettik
ten sonra, hüktimetln istisnai 
selahiyetlerinin 21 şubat 1941 
tarihine kadar temdidini, meclis 
bila müzakere kabul etmiştir. 

Habeş Kralı Londrada 
Londra, 12 (A. A.) - Habeşis

tan kralı Haileselase Londraya 
gelmiş ve harekatın inkişafını 
takip etmektedir. 

lana bileceklerdir. 

ı talyanın, Almanyanın ya. 
nmda harbe girmesi ne

ticesi olarak iki tarafın kuvvet. 
!eri, harp planlan, strateji me. 
totlan hakkında çok şey soylen
miştir. Bu tahminlerin isabet ve. 
ya yanlışlığını başlamış olan har. 
bin inkişafı gösterecektir. Yalnız 
şurası muhakkaktır ki, İtalya 
müttefikleri en zayıf zannettiği 
bir zamanda ve onlan arkadan 
vurabilmek ümidiyle bu macera. 
ya atılmıştır. Fransanın müşkül 
vaziyette bulunması, İngilterenin 
kendi adalarının aelimetile meş. 
gul olmıya başlaması Mussollniyi 
teşci etmiştir. 

Anlaşıldığına göre, İtalya 
şimdilik harbi Fransaya 

ve Garbi Akdenize inhisar ettir. 
mek niyetindedir. Çünkü, mih. 
ver devletleri harbin mukadde. 
ratının Garp Cephesinde taayyün 
edeceğine kanidirler. Onlara gö. 
re, Garpte kati zafer elde edildik. 
ten sonra diğer sahalarda harp 
yapmaksızın hedeflere varmak 
mümkündür. Fransız ordusu ve 
İngiliz donanması imha edildik. 
ten sonra Almanya ve İtalya yer 
yüzünde kendilerine mukavemet 
edecek başka kuvvet kalmıyaca. 
ğına ve A vrupaya istedikleri ni
zamı kabul ettireceklerine inan. 
mışlardır. Onun için bütün kuv. 
vetlerini Garp Cephesine ve Gar. 
bi Akdenize yükliyecekleri ve 
burada yaz sonuna kadar kati 
neticeyi almıya çalışacaklan tah. 
min edilebilir. 

Mussolininin nutkundan çıkan 
miı.na da budur. Fakat, İtalyanın 
harbe girmesiyle harbin sahası 
genişlemiş oluyor. Bu genişleme. 
nin ister istemez bir takım akis
leri olacaktır. En başta ala.kadar 
görünen devletlerden biri Ame. 
rikadır. 

Mister Roosevelt, evelki akşam 
irat ettiği tarihi nutkunda 

Amerikanın yerini aşağı yukarı 
tayin etmiş bulunuyor. Demok. 
rasiyi Jeffersonun Amerikan mil 
1etine en kıymetli nediyesi Olarak 
telitkki eden Amerikanın Demok. 
rasilerin imhasına göz yumamı
yacağı, demokrasileri kurtarmak 
ve Nazizmin yer yüzünde salta. 
nat kurmasına mani olmak için 
maddi bütün kuvvetlerile yardı. 
ma ko~acağı anlaşılıyor. Demek 
ki, Amerika filen harbe girme. 
mekle beraber bütün sanayiini 
ve bütün zengin kaynaklarını de
mokrasilerin emrine verecektir. 
Bütün Amerika harp sanayii de
mokrasiler hesabına çalışacak ve 
bütün Amerikan i.ktisadiyatı 
müttefiklerin muhtaç olduklan 
her türlü mevadı yetiştirecektir. 
Ve bu suretle Amerika, filen müt 
tefikler yanında yer alıyor, de. 
meldir. 

• • J talyanın harbe girmesi ile 
doğrudan doğruya alaka. 

nar devletlerden biri de İspanya
dır. Cebelitaİ-&'a hakim bir mev 
kide bulunmak itibarile İspanya
nın büyük ehemmiyeti vardır. 
General Franko, şimdilik bitaraf 
lığını muhafazaya karar vermiş 
görünüyor. Fakat unutmamalı.. 
dır ki, bugünkü İspanya, Alman.. 
ya ve İtalyanın eseridir. Son haf. 
talar içinde İspanyada CebelL 
tank hakkında birçok nümayiş. 
ler yapılmıştır. Alman ve İtal
yan ajanları burada geniı ölçüde 
faaliyet halindedir. Binaenaleyh 
ispanyanın vaziyeti dikkatle taki 
be şayandır. 

• 
Ş imdilik, Akdenizde baş. 

ka inkişaflar beklene
mez. İtalya şarki Akdenizde sta
tükoyu bozmadıkça harbin Akde
nizin bu kısmına sirayet ihtima. 
li azalır. İtalyanın yeni husumet 
ler tahrik etmekten ictinap için 
harbi bu sahaya sirayet ettirme
meie çalışacağı da tahmin edile
bilir. Fakat, hadisat o kadar sür. 
atle inkişaf ediyor ki. yarını bu 
günden kestirmek mümkün de.. 
ğildir. 

(Başı 1 incide) 
kapanmıştır. Fakat bankalar fa. 
aJiyetine dev~m ediyor. Milli mü. 
dafaa için çalışan fabrikalar da 
eski intizamını muhafaza ediyor. 
Şehrin iaşesi temin olunmuştur. 

Paris askeri kumandanı ParL 
sin Şark ve Garp kısımlarındaki 
memurların vazüeleri başından 
aynlmamelannı emretmiştir. 

Askeri kumandan Paris müda. 
faasının münferit bir stratejik 
hareket teşkil etmiyeceği, bilakis 
bu müdafaanın Fransız ordulan. 
nın umumi bir manevra çerçeve
si dahilinde kalmakta olduğunu 
beyan etmiştir. 

Son harp vaziyeti 
Muharebe vaziyetine gelince, 

iki taraf arasında Paristen kırk 
kilometre şimaldeki Senlis etra. 
fında şiddetli çarpışmalar vuku 
bulmakta ve Fransız ordusu her 
ndımı kanlariyle sulayarak adım 
adım gerilemektedir. 

Almanlar Rouen ile Verdun a. 
rasında birkaç noktadan Seine 
nehrini geçmişlerse de nehrin ce 
nubunda şiddetli mukavemet gö. 
rüyorlar. 

Fransız kumandanlığı, iki gün 
evvel, Soisson ve Compigne et. 
rafında harp etmekte olan kıtala 
n Paris müdafaa hattı üzerine 
çekmeye karar vermiştir. 

Soisson civarındaki Alman kı. 
taatı, Ferte • Milon ve Fere -
Entardenois yakınında şiddetli 
muharebeler cereyan etmiş olan 
Aisne nehrinin cenubundaki yay 
lalardan geçmişlerdir. O zaman 
Fransızlar Chateanthierry üze. 
rinden Marn'a kadar çekilmişler 
dir. Bu suretle şimdi cephe Ro. 
ven yakınında aşağı Seine ve a. 
şağı Oise üzerinden Meanx'ya 
Parisin 48 kilometre şark ve şi. 
mali şarkisine ve Marne'i takiben 
Heims'e doğru uzanmaktadır. AL 
mantar Reimsin sukutunu bildi. 
riyorlar. 
Aisne ile Marne arasındaki yük. 
sek Tardenois yaylasında Alman 
lar Reims istikametinde ikisi nrh 
1ı olmak üzere 4 veya beş fırka 
ile şarka doğru tazyik etmekte
dtrler. Bu hücum Reimse karşı 
tevcih edilen kıskaç hareke
t inin bir kısmı idi. Fakat kıska. 
cın öbür kolundaki Almanlar, 
avdet yollarında Fransızlar tara 
fından tevkif edilmişlerdir. Son 
günlerde bu mıntakada şiddetli 
muharebeler olmuştu. Almanlar 
daha şarkta Argonne ve Attigny 
taraflarında da Fransız hattı ü • 
zerine tazyik yapmaya muvaffak 
olamamışlardır. 

İngilizler Fransızların yardrm 
larına koşmak için bütün kuvvet 
lerini serfediyor ve teçhiz olunan 
her kıt'ayı hemen yola çıkarıyor_ 
lar. Hatta teçhizatın iı.zami mü. 
kemmeJiyette olmasına da pek e
hemmiyet V,:!rmemektedlrler . 

Diinkü Hava Harekatı 
Hava harbine gelince, İngiliz 

hava nezareti şu malumatı veri
yor: 
"Bombardıman :filoları Manş 

denizinden Alman hududuna ka. 
dar olan düşman mevzileri üze. 
r ine pazartesi günü ve gecesi bir 
çok şiddetli hücumlarda bulun. 
muşlardır. Abbeville bölgesi ve 
Chnrleville ile Sedan arasındaki 
bölge şiddetli İngiliz bombardı. 
mantarına sahne olmuştur. 

Ağır bombardıman tayyareleri 
Laon - Lafere _ Soissons • Chau 
ny bölgesinde tahrip hareketlerin 
de bulunarak Alman iaşe ve mo
törlü kollarına ağır zayiat verdir 
mişlerdir.,, 

İngiliz Radyosu, Baltık üze. 
rinde bulunan Rostok şehrindeki 
Heinkel fabrikasının yeniden 
bombardıman edildiğini ve yan
gıı1 çıktığını. bildiriyor. 

• 
Paris, 12 (A. A.) - Rouen ci

varında bir Polonya avcı tayya re_ 
leri gurupu 100 kadar Alman tay 
yaresine rastlamış, 4 Alman tay
yaresi düşürmüş ve diğerlerini 
dağıtmıştır. 3 Polonya tayyaresi 
kayıptır. 

Snat 16,23 te Marsilya mınta. 
kasında alarm işareti verilmiştir. 
Alarm 17 dakika sürmüştür. 

• Bir Amerikan muhabirinin ga. 
Bu,Un matinelerden ı p E K ı f e İzmirde Bir Kız Kayıp! zetesine bildirdiğine göre, Hitler 

eni bazı kararlar altnd\ itibaren _, İzmir, (TAN) - 15 yaşında karargahını Paris'in 128 kilomeL 
a, 12 - Tiranda n91rolu- 2 büyük film birden: gü zel bir kız, be!f gündür kayıp- re Şimali Şarkisinde Saint Quan. 

bir kararname ile Arnavut- l S E V ı M L ı H A y D U T tır. İkiçeşmelikte oturan İnayet tin'de tesis etmiştir. 
ndıni İtalyanın harp ettiği • ismindeki bu kız, okumak, yaz.. Le,ezım Nazırının Sözleri 
ketlerle muharip vaziyette TYRONE POWER HENRY FONDA ma~ bil~ediği halde i~zasle a~- Londra, 17 ( A .. A.)::- Levazım 
mı ilim etmiştir. Arnavut nesınc uç mektup böndermıf; Nazırı Morrıson, bugun radyoda 
kuvvetlere de Duçe ku. 2 • LORE' HARDI KODESTE "~?i artık aramay.ın .. Ben ye-, bir nutuk ıoylemiı ve demiştir 

a edecektir. İtalyanın Mad- l .. I rımı buldum,, demıştir. Zabıta, ki: 
ı General Gambara Alp ..... ._ ________ Türkçe sözlil ' kızı aramaktadır. "İngf)terede binlerce kadın ve 

Franssz Resmi Tebliği 
Paris, 12 (A. A.) - 12 haziran sabah teblıgi: Muharebe ....,qam 

tedır. Vaziyet cephenin heyeti umum iyesi Uzerinde degışıklik g 
mlştir. Düşmanın Reims istikametindeki tazyıkının iki zırhlı :fır 

da i.ştiraklle çok kuvvetli vasıtalarla yapıldığı teeyyut etmektedir. 

* Paris. 12 (A A.) - FranSIZ akıam tebliği: Cephenin heyeti u 
sinde muharebe daima ayni derecede 1iddetlidir. Denizden Oise'a kadar, 
man, Sein'in cenubunda tesis etmekte muvaffak oldufu kbprü baımı 
nişletmek için, cayretlerini Roune'den Vennona kadar Seine nehri 
rinde bzlalaştırmıştır. Düşman, Evreux ve Pacy-sur--eure istikamet_... __ _, 
ilerlemek istiyor, fakat düşman, cüzütamlanmız tarafından ,lddetli t 
te tutulmuıtur. Diler taraftan. düşman, Seine'in ıimal sahili üzerinde 
debec istikametinde keıif müfrezeleri sevketmiıtir. 

Aıaiı Oise üzerinde dü,man, Fere-en-beaumont mmtakasmcla 
Jarrmn~la temasa celmiıtir. Oiıe ile Ourc arasında, diıımanın piı _ ...... ...,_ 
Crecy--en-valois ve Bets mmtakalarında ıiddeUi hücumlara başlamı 

Marne üzerinde Chateu-Thierry civarında, ılmalden gelen 
kütleleri, cenup sahili üzerine bazı unsurlar ceçirmeye muvaffak olın11 

Reims mmtakasmda, düıman, muharebeye, yeni tank cüzütamJatf 
motörlü cfizUtamlar aokmuıtur. Uç ili dört zırhlı fırkayı ve iki ili iç ._ .. ,,.ıq,,., ... 
törlü fırkayt ihtiva eden bütün bir makineli kolordu mücadeleye mü 
eylemiıtir. Bu hücum bfl11mda, fırblarımız çok ıiddetli bir mücadel 
sonrA, aldıktan emir ilıı:erine adnn adım Reims dafına dotnı ıert 
mişlerdir. 

Reims'in ıimali tarlrisinde, mliteaddit esirlerden alınan haberlere 
düıman makineli cüzütamlarnnıaın mukabil hlicamları ve hava kan . .s.ııııı.-'1..ıl 
miz tarafından mükerrer• yapılan bombardımanlar neticesinde, eok 
zayiat vermiıtir. Tayyare filolarımızm bazıu, bucün bq defa __ .. ..,_ 
meydanma dönmüştür. 

lngilz Resmi Tebliği 
Londra, 12 (A. A.) - Bava nezaretinin tebliği: R. A. F. E. 

orta ağır bombardıman tayyareleri dün düşmanın motorize nakliye 
ları Uzerlne ve Ronenln şarkında, Selne nehri ağızlannda ve civar 
manlık mıntakalara tecemmu eden kıtaata htıcumlannı tekrarlaın 
dır. Bu harekAt esnasında iki düşman avcı tayyareal dUJilrQlmO,tGr. 
7arelerlmlzden dördil eksikllr. 

Şimendifer .. bekeslnln hayati no ktalannın ve denizden Meme 
uzanan harp hattı ıerlalnln bombardımanları gece harekltına dahf)dite 

Seine civarındaki d(lpnan tecemmüleri yeni<.lcn bombardıman edi 
Somme geçitlerinde 7enl zararlar verdirilmiştir. Hirson ve ivet mJJl 

lanndakl ormanlar yakılmıştır. Başka tayyareler Colongne'de ve 
yanın garblndekl hedeflere hücum etmlıterdir. 

Avcı tayyarelerimiz dün Fransa üzerinde faaliyette buluntnuşlardJt'• 
az sekfa düşman tayyaresi imha edilmiştir. Avcı tayyarelertmlzden 
eksiktir. lngilterenin canubi şarkt sahilleri açıklarında bu sabah Spl 
tayyarelerimiz Heinkler bombardıman tayyarelerlnden bir tanealDi 
şürmüştilr. 

Alman Resmi Tebliği 
Führerın umumi kararkAhı: 12 (A. A.) - (:aqamba teblll': 1 

rar.da Manş denlzi ile Laon'un cenup bölgesi arasında başlıyan y.,J 
arruz tam bir muvaffaki7etle tetevvOç etmlıtlr. Somme nehrinin 
bunda Weygand hattı tesmiye edilen mUs.tah~cm hat ~ 
Müteakiben geri çek.ilen düpnan orduları muhtelif noktalarda d 
tir. Dilşmanm muazzam zayiata ·utrayan mutebakisi aşağı Seine'tll 
sine atılmıştır. Rouen birkaç &ün evvel Almanlar tarafından işgal 
tir. 

Parls ne Selne nehrinin mansabı arasında Alman kıtalan n~ri ,.w 
tellt yerlerden geçmiş bulunuyorlar. Bir duşman grupu Man:ı üzer 
Salnt - Valery yakınında çevrilmiştir. 

Parisln batı - ıimalinde Alman fır kalan Olse üzerinde Parlse 20 
metre mesafede, Pariain Senliı yakJnindekl lstihkAmlarının önQnde 
Junmaktadırlar. Hicabıaver 1918 mütareke diktesinin sahnesi olan 
egne ve Villers - Cautereta Alman kıtaları tarafından işgal edilın 
Ourcq'un doğusunda, Marne nehrine geniı bir cephe üzerinde kU 
mUfrezelerle varılmıştır. 

9 Haziranda Oise - Aine kanalı ve Meuse arasında yeni taarruza 
lıyan Alman kıtalan dUsmanı şiddetli muharebelerde mailup ederek 
etmişlerdir. Reims AJ.rrıan kıtalan tara!ından işgal edilmiştir. Chaıll 
ne, da Alman kıtalan Sulpps ırmağını geçmislerdlr. Fransızlar 

tanklara dayanan birçok mukabil hücumlarına rağmen Champa 
ki Alman ilerlemesini durdurmaja muvaffak olamamışlardır. 

Hava kuvvetleri dün de kara ordu su ile teşrıki mesaiye devam e 
tir. Bundan baska, tayyareler Havre limanına ve Manıın batı ahili __ ... ..,,_, 
duşman nakllyelerlne yeniden hilcum etmişlerdir. Biri beş bin tonl~ 
mak üzere yedi nakliye vapuru bat ınlmış ve üç tanesi on ve on bet 
tonluk olmak üzere dl.Jer on nakliye vapuru bombalarla hasara 
mıstır. Birkaç vapur üzerinde de yangınlar çıkmıştır. 

Salıyı çarı;ambaya ballıyan gece, d iışman tayyareleri Almanyanıft 
sı üzerine mUphem baskınlar yapmıslardır. Düşman tayyareleri bir 
merkezine yangın bombalan atmıılardır. 11 Haziranda, İngiliz ta)')' 
rl Trondhjen ve Bergen'e hUcum etmişlerdir. Tayyareler muhlm __ _,,... .. ,,...._ 
maruz kalmışlardır. Hücum eden 12 tayyareden Uçü avcı tayyareleri 
bir dördUncUsO de hava dafl toplan tarafından dUşurülmüştür. 
dUn 59 tayyare kaybetmlJUr. Uc Alman tayyaresi dönmemlıUr. 

* Führerin umumi kararılhı: 12 (A. A.) - Alman ordulan baş 
danlığının tebliği: Saint Valery civarında muhasara altına aıınmıı 

Fransız kıtaları, birçok defa vapurlara binmeye teşebbUs ettikten 
teslim olmuştur. Bir kolordu kuman danı General, bir İngiliz fırtc• 
mandanı general ve dört Fransız fırka kumandanı general teslinl 
muşlardır. Esirlerin miktarı şimdiden yirmi bini geçmektedir. HatP 
naiml sayılarnamıştır. 

İzmitte Otomobil ve 
Otobüs Derdi 

İzmit. (TAN) - Şehrimizde 
nakil vasıtaları derdi, günün en 
taze mevzuudur. Maalesef İı
mitte, yeni ve sağlam bir otomo
bil ve otobüse rastlamak hemen 
hemen mümkün olmıyan bir şey 
dir. İstanbul piyasasında sene
lerce kullanılarak kadro harici 
çıkarılmış vasıtaların 1zmite a
kın ettiği göriılmektedfr. İyi bir 
tetkik ve kontrolden geçirilme
diği anlaşılan bu vasıtalar sık 
sık kaza yapmakta ve halkı muz
tarip etmektedir. 

erkek buıün hayatlannda hiç bir 
zaman çalışmadıkları kadar çalış. 
maktaôır Bunlar, esir değildir. 

Bunlar, kendi demokrasi hiırrL 
yetlerinin şeci müdafileridir.,, 

Morrison bu işçilerin vazifesi
nin uzun ve çetin olacağını bil. 

Kayıp Veznedar 
Bulunamıyor 

İzmit, (TAN> - İzmit 
ruk veznedan Hasan Kuzd __ ,_., ... 
gündiir ortadan kaybolırı 
Bütün araştırmalara rağnıell 
nüz bulunamamıştır. ve 
rın kasasında 1104 lira aç_. 
lunmuştur. 

e 8AM8UN - Yeni tütün 
lünun dikimine başlanmıştır. 

seneye nisbeUe dıkım sahasırı111 

ha az olacağı tahmin edıllyor. 
e HiNDiK - Kazamız 1' 

kamlığına tayin edilen TevftJc 1' 
gelerek vazifestne başlamıştır. 

dirmiş ve şu cümleleri UA., 
miştir: 

"Cesaretimizi bu işin baŞ1~ 
sına amil <Man zihniyetten • 
ğız. Zafere kadar harp sur' 
le çaiışmamız lazımdır ve ç 
cağız.,. 



13. G. 940 TA ft 

Cephesine ait resimler: Fransız hafif tanklannclan 
bir grup, Garp Cephesinde bir tepeyi aşıyor .. 

Hafif bir tank, hem ilerliyor, hem ateş ediyor. Bu çeıit 
tankların bilhassa .hareket kabiliyeti mühimdir .• 

Muhtelif tipte tanklar çamurlu ovalarda faaliyet halin. 
de. Hava prtlan tanklar için fevkalide mühimdir .. 

Hafif tanklardan bir grup ormanlar içinde ilerll,_, 
tanklar duman saçarak ta ilerliyebilirler-
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r ·Kadıköy 
~aylarından 

etler Çoğaldı 
öy - "Oskiidar tram

-.,)'lan hakkında aldığı. 
Yeller gün geçtikçe ço-
dır. Şikayet eden vatan. 
yazdıkları mektuplara 

'tramvaylar muayyen sa. 
ltalkmamAktadır· Bu in. 
k yüzünden, tramvay. 
ıstasyonlara bazan mu. 

andan erken, buan da 
tadırlar. Tramvaylar 

!dikleri 'takdirde, yolcu 
kalmakta, geç geldikle 

ede hem uzun uzun bek 
hem de vapuru kaçır. 
lar. 

~az mevsimi dolayıslyle, 
le Bostancı arasında halk 
ştır. Yukan l.stasyon
lan tramvaylar, Gözte. 
aren yolcu alamamak
yüzden oralarda otu. 
sabahlan, 8, 8,30, veya 

a tramvayla yetişe
hemen hemen müm. 

... tadır. 
qUetçiler, halka iyi mua

ektedir· Bu sebepten, 
~ tramvayda. biletçi ile 
~ında münakaşa çık.. 

hareket eden vatman
ayı vapura yetiştirmek 

· en, ara istasyonlar. 
ta, bekliyen yolcu. 

akta, inmek istiyen 
da

0 

indirmemektedir: 
o tramvaylara binen 

kendi arzularına değil, 
iradelerine tabi kal. .. 

'-Idıimm mektupların 
'-1anı itimat, ve maruf 
claşlann imzalan bu. 
ba ıiliyetlerhı doğ. 
inanmakta çok müte. 

~nırdık. Eter alaka
~ teessüf ve hayret ve-

11••..._nz1ıtı ortadan kaldır. 
bu halleriyle, Kadı

t}aküdar tramvaylan, 
1an) delil, (yolcu ka
r vasıtadırlar. Biz, bu 

!nedeni bir Jebre yakıt
lçin, koca bir sem

'-abmı değil, hayatının 
de bozabilecek olan bu 

' bir an evvel nihayet 
· bekliyol'\lz. 

•da Yıdlkulede H•ct Ev· 
"inde 93 numarada Ba· 
CDndolldu'y•: 
bunum aldık. 11.tbaa

et ııervialne müraraat edi
da beraber ıetirinlz.'' 
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dolgun bir şekilde çıktı. Bu 
'-.vekil Refık Saydamın 

ait 1. H. Baltacıoilunun 
ile daha bırçok değerli ya-

Ucuz Sığınak inşa 
Etmenin Usulleri 

Harpte, şehirlerde hava 
bombardımanlarmdan 

korunma çarelerinden en mil
himmi ve kabili tatbik olanı sı. 
ğınaklar tesisidir. 

Sığınağın, faydasız ve lüzum. 
suz bir tedbir olduğu kanaati 
yanlıştır. İyi tertip edilmiş sı
ğınaklar, sivil halkı, tahrip 
bombalarının tesirlerinden iyi 
bir şekilde korur. 
Bombardıman tayyarelerinin, 

YAZAN ~ 

1 
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uçuş menzili içinde kalan bü- -;;o-++1-.J...-,.;. 
yük şehirler halkını daha uzak- I'" ı.....ı....---r-.--:>r-. 

lara nakil imkanlan bulunama
dığı takdirde, nüfus kesafeti 0-

lan mahalleleri kısmen boşalt
mak, bu suretle, halkı dağıt
mak gibi çarelere de müracaat 
edilmektedir. Fakat her ne olur
sa olsun, şehirde sığınak inşası 
bir zarurettir. Almanyada, bü. 
tün sığınaklar Polonya harbi 
başlamadan evvel ikmal ed~ 
miş bulunuyordu. İngiltere, sı.. 
ğınak inşaatında zaman kazan
mak için çelikten seri ve atan. 
dard tipler kabul etmek mecbu. 
riyetinde kaldı. 

Bu sığınaklar yüksek mu
kavemeti haiz madeni 

höcre veya galerilerden ibaret
tir. Fransada sığınak inp usul. 
leri ve ,ekilleri daha mütenev. 
vi ıekillerde ve muhtelif mal. 
zemeden yapılmaktadır. Holan
da hepsinden pratik usuller tat
bik ederek bilhassa ahşap iske. 
letli sığınııklar yapmıştı. 

Finlandada ise hava hücum
lan emasındaki insan zayiatı
nın az olması sığınaklarm iyi 
ve kafi olduğuna delAlet eder. 

Son Paris bombardımanında 
ölen ve yaralananların adedi 
daha fazla olmadı ise, iyi sığı
naklara malik olduklarına de. 
Wet eder. 

Velhasıl, her vatandaş, harp 
vukuunda hayat garantisini teş.. 
kil eden aığınağuu şimdiden 
hazırlamalıdır. 

Holandada tatbik edilen ahşap sıfı
nak şekli inşa tarzı zemin 110 - 70 Sm. 
galeri halinde kazıldıktan ııonra ah
şap direkler ile evvelA iskeleti yapı
lıyor sonra kalaslar ile kapl•nıyor, k• 
laslar üzerine kumlu muıambı veya 
roberoit cinsinden empermeabl bir 
madde kaplanıyor ve üzerine, haf
riyattan çıkan toprak tekildeki sibl 
örtülüyor. 

Bu sığınak, hem aile ve hem mOş
terek tıp olarak yapılabilir. Yumuşak 
topraklı arazi kin şavanı ıav .. ıvr~ı .. 

Keza yumuşak, akıcı toprak 
arazide yapılır. Taş bol olan yerı
için ıayanı tavsiyedir. Duvar kireç 
veya çimento harç ile örOlmOştilr. 

Kuru duvar yapmllmalıdır. Üzeri be
tonarme bir plAk ile lktülmüştür. Bi
rinci şekildeki gibi hafriyattan çıkan 
toprakla örtOlmOş ve ayni zamanda 
maskelenmlııtir. Oturacak yerleri var 
dır. Bu sığınak mükemmelen aıle 

tipi olur. Ermetik bir kapı takılırsa 
ıaza karıtı da mukavimdlr. 

nalardan mümkün olduğu ka
dar uzak olmasına dikkat edil.. 
melidir. 

Bahçesi olmıyan ahşap evler. 
de oturan civardaki umumi sığı
naklarda korunmalıdırlar. 

Holandıda y•pılan tiplerden: Bu 
aığınak kalıplı betonla yapılmııtır. 
Tavanını bir miktar demir koymak 
lizımdır. Toprak seviyesine tamamen 
ıömülmil§tilr. Üzeri hafriyattan çı
kan toprakla emniyete alırunııtır. Or 
ta çaptaki bombaların çok yakındaki 
lnfilAklerine bile mukavemetlidir. 
Ginş ve Cıltış kapıları aauı kar~ı ko
yacak şekılde inşa l ~ırse mükem
mel bir tiptir. 

Kesme ıibi ıert topraklı araz.ide 
yapılan tiptir. Bunun için kenarları 

tahta kuşaklar ve kaplama ile tahkim 
edilmemiıUr. Tamamen topraja 16· 
mulmek suretile tertip edılmiıtir. 

Üzeri meşe odunlan ile ve oluklu saç 
ile örtülmüştür. İçinde oturma yer
leri vardır. Cok uau ve basıt bir tip
tir. 

ve mühendislere tetkik ettir. 
mek ve basit bir proje yaptır
mak en muvafık hareket olur. 

Yüksek bir binanın, bodru
munda yapılacak bir sığınağın 
mukavemeti statik hesaplara 

göre tatbik ve inpat tahkim e
dilmemiş ise burada sığınağa 
ne talimatname hükümleri ve 
ne de vicdan müsaade eder. 

4 - İkametgihlarda yçıla
oak sığınaklardan bqka <Kol. 
lektif. Müıterek) sığınaklar in
J8Sı zaruridir. Devlet dairelerin 
de, fabrikalarda, nihayet büyük 
meydan, vapur iskeleleri park 
ve caddelerde yolcular için be. 
ledfyeler tarafından yapılacak 

aıjınaklar bu sınıftandır. 
Bir senedenberi, belediye ta

rafından şehirdeki mevcut mah
zenlerden, ve bodrumlardan is
tifade edilmektedir. 

Ancak sığınak için mevcut 
bina temin edilemediği takdirde 
yukarda muhtelif resimlerini 
ıördüğünüı. basit ve ucuz kol. 
lektif sığınaklar tesisi elzem
dir. Bu aığınaklann ıüratle in. 
f&Sl kabildir. 

8 u tip sığınaklardan bil-
hassa yakınlannda bü. 

yük bahçesi bulunan sınai mü
esseseler de istifade edebilirler, 
Bu takdirde sığınak tiplerini 
azami ellişer kişilik olarak tat
bilc etmek muvafıktır. 

Binalan, kagir veya beton
arme olan fabrika ve imalatha
nelerin bodrumlan olduğu tak
dirde buralarını sığınağa tah
vil edebilirler. Ancak, içinde ve 
ya civar bölmelerde iştial edi. 
el maddeler, su ve diğer mayiat 
depolan, boyalarla veya koku 
ve gaz neşreden iptidai madde
ler bulunan bodrumlar sığınak 
olamaz. 

Bu ıtbt yerlerde 111Jnak Y•P
mak iatiyen müesseselerin, bod
rumların vaziyetlerini ve husu
siyetlerini bir mimar ve mü. 
hendiae tetkik ettirmeleri ve 
tanzim ettirecekleri buit bir 
proje ile hareket etmeleri da
ha muvafık olur. 

~t.jCOZUM[ [ADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Belçikalı Muhacirler • Harpten 

Haberi Yokmuı ! 
s on zamanlarda Almanlar 

yeni bir hileye ba§Vurmuf
lar, tayyarecilerine ıu emri ver. 
mişlerdir: 

Evveli hedefinize varıp 
vazifenizi bitiriniz ve sonra hic. 
ret eden halkın arasına kanşıp 

İngiltereye geçiniz, bize toplıya. 
bildiğiniz sırları bildiriniz. 

Bunu bilen İngilizler de gözleri 
ni dört açmakta, polisler karaya 
çıkan her şahsın hüviyetini tesbit 
etmekte, muhtelü pozlarda resim 
lerini çekip onları sıkı nezaret aL 
tına almaktadır. Fakat iş bunun. 
la da bitmiyor. İşte size bir vaka: 

Belçikadan gelen muhacirler. 
le, Dunkerque'ten bindirdikleri 
askerlerle dolu bir gemi yolday
mış, yolcular arasında ufak tefek 
yapılı, sakallan büyümüş, uyku. 
suzluktan gözleri şişmiş, perişan 
bir şahıs varmış. Her bir kaç da
kikada bir cebinden siyah bir ku
tu çıkarıp bunun içine baktığını 
gören yolcular muhtelif tahmin.. 
lerde bulunmuşlar. 

- Aynaya bakıyor. 
- Yok canım, her yanm saaL 

te bir Hiç kutU8Wldan haplar aL 
sa gerek. 

- Belki yanında biraz ekmek 
peynir gibi yiyecek getirmiıtir. 

İşin aksi tarafı şuymuş ki om 
gôzetliyen halk bir türlü kutu. 
nun içinde ne olduğunu göreme
mişler; zira adamın kutuyu aç. 
masiyle bir düşman tayyare hü. 
cumuna uğramalan bir olurmuş. 
tekrar ortalık sakinle§ip te adam 
kutusunu açtı mı yine içinden bir 
teY çıkannıya vakit kalmadan 
bir tayyare hücumu daha oluyor. 
muş. Nihayet yolcular ikinci kap 
tanın dikkat nazarını çekmi~er. 
Kaptan sırf halkın merakını tat
min için bu adamın yanma so. 
kulmuı. Bir de ne gönün, adamın 
elindeki pusla teklinde portatif 
bir radyodur ve kendisi de Al. 
man tayyarelerine işaret veren 
Beıinci Kolon'dan birisidir. 

Harpten Haberi Yokmuş! 

D ünyanm bir mahşere dön.. 
düğü bu sıralarda herke. 

sin asabı gergindir. Havadis pe
şinde koşmıyan kalmamıştır. 
Şimdiye kadar işitmediğimiz. 
bilmediğimiz şehir isimlerini 1.tu 
arada öğrendik· Fakat bunun ter. 
sine olarak bütün bu hengame. 
lerde Fransanın ufak bir köyün. 
de oturan bir ihtiyar da bugun 
dünyada olup bitenlerden tam~ 
men bihaber imiş. 103 yaşındald 
bu ihtiyar, kör, sağır ve dilsiz. 
dir. Değil dünyada veya Fransa.. 
da, köyünde olanlardan bile ha.. 
beri yoktur. Kendisini bahçesine 
ve keçilerine vermiştir. Birer iki. 
şer torunlannın veya büyük to. 
runlannm ortadan yok olduğunu 
sezdikçe: 

- Yahu, bizim Jan ne oldu, 
diye sormakta. 

Onun rahatını bozmak lstemi
yen aile efradı da: 

- Şehirde iş buldu gitS, ka.. 
bilinden cevaplar vermekte imff. 
ler. Dünyada olup bitenlerdea 
haberi olmıyan bu ihtiyara dun. 
yanın en mesut adamı diyorlar. 

BULMACA 
Buıünkil Bulmacamız 
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Sığınak tesisi komplike, zor 
bir l§ değildir. Ayni zamanda; 
sığınak inşaatının pahalı oldu
ğll kanaati de yanlıştır. 

Bodrum katları kagir, ahşap------
evlerin bodrum tavanı kagir i-1 
se veya betona tahvil edilebi- LOKMAN HEKiMiN öGOTLERf 

l - Sarih olarak. 2 - Bir vllAye
Umizln •kı adı - Ayak. 3 - Lemse
den, tutan - Piıllk. 4 - Bir renk -
Kolay değıl. ~ - Halk - Arının yap
tığı. 8 - HAmız - Su. 7 - İnce insan, 
zarif - Kışın olur. 8 - Madmaul de
lil, bayan - fçılir. 9 - Meydan, arsa -
Yapmak, mamul bale ıetirmek. Sığmak nasıl yapılır: Bizim 

gı"bl memleketlerde sığınak Y•P
mak için her türlü malzemeden 
istifade etmelidir. 

Büyük tehirlerimizde, imkan 
nisbetinde fazla sığın&k yapmı. 
ya, hemen her ailenin mutlaka 
bir sığınağı olmasını temine 
çalışmalıyız. Bugün sığmak di
ye düşünmemiz lAzmı gelen yer, 
halkı tahrip bombalannın tesi
rinden koruyacak mükemmeli
yette olan ve sığınak bilgisine 
göre yapılan her türlü inşaat. 
tır. İcabında, üstü açık bir boy 
siperi mükemmel bir korunma 
vasıtasıdır. 

Şimdilik tam bomba isabetine 
veya gaza karşı sığınak inşasını 
düşünmiyelim. Esasında, ideal 
olan bunlann her bakımdan 
maalesef tatbik imkAnı yoktur. 

Bizim hususiyetlerimize uy
gun gelen sığınaklar ucuz, sü
ra tle inşa kabiliyetini haiz olan
lardır. 

Muhtelif karakterde olan şe. 
hirlerimizde ikametgih

larnı hususiyetleri.ne göre yapı
lacak ıığınaklan f<>yle tasnif e. 
de biliriz: 

1 - Ahşap evlerin içinde sı
ğınak tesis edilmesi muvafık de. 
ğildir. Bu gibi evlerin bahçesi 
varsa sığınak bahçede yapılır. 
Bu takdirde sığmak yapılacak 
bahçe kıamınm cıvarmdakl bi-

lirse burada sığınak tesis edile-
bilir. 

2 - İki, üç katlı klgir evle
rin bodrumlarında kolaylıkla 

sığınak yapılabilir. Sığınak te. 
sis edilecek yer intihap edilir. 
ken şığmak olac-ak yeri çerçe. 
veliyen duvarlann kalınlığı 50 
sm. den ince olmamalı, bilhassa 
tavanı putrelli veya beton ar
me olmalıdır. Tavanı mukavc.. 
meti husule gelecek yıkıntıyı 

taııyacak derecede olmalıdır. 
Sığınak yapılacak bodrumlar. 

da, iki duvar arasındaki mesafe 
dar olan yerlerin (koridor gi. 
bi) intihabı daha muvafıktır. 

Çünkü bu açıklığı az yerlerin 
tavanlan kolaylıkla tahkim e
dilebilir. 

3 - Kat adedi fazla bL 
nalarda, sığınak tesisi t. 

çln daha ziyade dikkat etmeli
dir. Bu gibi ev ve apartman
larda yıkılma neticesi husule 
gelecek enkaz mühim bir sıklet 
teşkil edeceğinden, sığınak ola
cak yerin tavanı ve duvarları, 
bu ağırlığa mukavemet edecek 
surette tahkim edilmelidir. Pa. 
sif korunma talimatnamesinde 
kat adetlerine göre sığınak ta
vanının haiz olması icap eden 
mukavemet miktan tesbit edll
mi§ ise de her bina ayn bir in
şai karaktere sahip olduğundan 
bu. aib1 ahvalde binayı mimar, 

ÇOCUKLARA DAG 
Deniz ikliminden istifade ede. 

miyecek çocuklar az oWutun
dan, dağ havası bahsi kısa ola
caktır. 

Dağ havasından maksat yük. 
sek ildim demektir: Deniz sevi. 
yesindn 600 nihayet 1800 metre 
yüksek iklimler. Bir ikilin 600 
ile lZOO metre aruında yüksek 
oluna ona mutedil yilkaeklikte, 
ızoo ile 1800 metre arumda o
luna ona pek yilbek iklim der. 
ler. Çoeuldara hava tebcllll için 
en iyisi mutedil yilbeklikte o. 
lanlardar· 

O türlü iklime en siyade ih
tiyacı olan çocuklar da ıöiils 

veremi hastalıfuıın bapnda ve. 
yahut u çok llerlemit bir dev. 
resinde bulananludır. Dai ha
vası veremli çocuklara çocuk ol 
mıyan veremlilerden daha iyi 
tesir eder. Bununla beraber dal 
havasına tahammill edemiyecek 
olanlar da bulundulundan, bir 
hekimin fikri sorulmadan bir 
çocup, veremli olduiu iyice 
billnse ele, dal iklimine ıötür. 
mek dojTu olamas. 

Dal Udimi bilhassa veremli 
çocuklara iyi gelir denilmesi 
veremli olmıyan çocuklar o ik
limden zarar ıöriirler demek 
4eilldir. Dula keaanaa •ötll-

rUlemlyen çocuklann da pek ço. 
tu dal havasından istifade e
derler. 

Dal ikliminin havasında oksi. 
jen alçak yerlerin havuındakin 
den daha az oWuğundan tenef. 
füs hareketleri hem daha sık, 

hem de daha ıeni' olur. Akci
lerlerin alçak yerlerde iyice do. 
lamıyan kısımları dal iklimin. 
de daha iyi dolarlar ve havada
ki oksijen daha az olmakla be. 
nber insan onu daha ziyade te. 
neffüs eder. Bunun neticesi o· 
larak kandaki kırmızı kürecik. 
ler çoialır ve onların esu mad. 
desi olan hemoılobin artar. 

Kan nnıinleıinee onun vil
eut içinde deveranı da daha i~ 
lek olur. Yürek ve nabız daha 
kuvvetle \•ururlar. Damarlann 
içindeki tansiyon biraz artar. 
Viicudila biltiln nesiçlerine da. 
ha siyade kan ıelir: D•I ikli· 
minde yaııyanların yanakları 

kırının olmuı bundandır. 

Teaeffils ve ~n deveral)ı daha 
kuvvetli olunca vtlcudün bes
lenme iti de daha iılek olur. ilk 
zamanlarda vücut dai iklimin
de biraz zayıflar, çünkü viicu
dün yallan erir. Fakat ayni ıa
manda lıtah erttıtın•an ldlo-
41aa kuW.ilea miktar caltuk 

HAYASI 
te1'fi olunur. hdnci denetle 1d
lo artar, hem de çocaiun etleri 
daha sıkı olur: Kaybedilm~ o. 

lan yai yerine adaleler büyür. 
Yalnız, dai ikliminin sinirler 

üzerine tesirine dikkat etmek 
lazımdır. Pek yiikaek iklim si. 
nlrleri heyecana getirir, yük
seklik mutedil oluna, aksine, 
sinirleri teskin eder. Ondan do. 
layı slnlrlert fula yumu,ak, 
lenfatik çocuklan -deniz ke
narına ıötUnnelı mümkün ola. 
mayınca- daha yüksek iklime, 
pek sinirli olanları da u yük
sek iklime ıötürnıelidir. 
Dağ havası da --clenis havuı 

gibi- alıııncıya kadar buı ra. 
hatsızlıklar verir: Yorıunluk, 
uykusuzluk, yürek çarp1ntıııı, 

çocuklarda huysuzluk... Bu ra-
hatsızlıklar uzun sürmez, çocuk 
yavaş yavaı dai havasına alışır 
O alAmetler devam edel"'e C:llCUk 

yük5ek iklime tahammül ~demi. 
yecek demektir. Alçak bir ikli
me indirmek lazım olUJ'., 

Deniz kenanna yahut yüksek 
bir iklime ıötürmek mümkün o. 
lamayınca cocuğu alcak :verde 
de olsa kırlık ve açıklık bir yere 
•itilrmek lazımdır. Çoeuklara 
en ziyade dokunan tehirlerin ik
llml& 

YUKARDAN AfACt: 

1 - Yunnnlstanda bir şehir. 2 -
f lgf - ihsas. 3 - Baş egen - Akşam 
delil. 4 - Vazifeden ayırmak • Seıı. 

fi - Duygu - Bır içki. 6 - Çok deji 
- phıı, insan, kimse - Bir nota 
7 - Bır uzvumuz. 8 - Yunanistan
dadır - Üstunde yazı yazılır. 9 - B 
meyva - Bir sebze. 

D'ONKC BULMACANIN 
HALLEDİLMiŞ ŞEKLİ 

IOLDAN IAc\Aı 

1 - Emanet - Sı. 2 - LAie - Ad•s. 
3 - Eler - Rah. 4 - Kat - Hamit. 
5 - Masal. 8 - isma. 7 - Ree - An 
- Az. 8 - Iskat - öıu. 9 - Al - Azim 

Sanayide Çalııan 
Çocuklara Bir Sene 

Mühlet Verildi 
Ankara, 12 (AA.) - İktıs ... 

Vekalet'nden tebliğ edilmıştir: 
İş kanununun iıçuncu madde

si mucibince sanayiden sayılan 
i~lercie 16 dan yukarı yaşta kız 
ve erkek çocuklarla her yaşta ka.. 
dın işçilerin geceleyin çalıştırıl.. 
malarına. 50 inci maddenin 1kin
ci bend hiıkmune tevf kan 17 6 
941 tarihine kadar devam etm k 
üzere, İktısat Veklletince umu• 
mt idn verilmiftir. 



Gözleri yakmaz, su ile çıkmaz, kirpikleri dökmez. Terkibindeki 
BALSAMİN cevheri sayesinde lcirpikleri besler ve uzatır. Siyah, 

\iıcivert, kumral, yeşil renklerinin bakıştaki fü. 
sunkar cazibesi iayanı hayrettir. 

INGİLİZ KANZUl\. ECZANESİ BEYOliLU - İSTANBUL 

Elazığ Nafıa l\f üdürlüğünden : 
l - 17197 llrn 95 kuruş bedeli keşifll Memleket hastahanesinin elck

trık tesisatı 1-6-1940 tarihinden itibaren 20 giln müddetle 20-6-940 
Perşembe gunü saat 15 de ihalesi yıı,pılmak uz.ere kanalı zar! u 
ile eksiltmeye konulmuııtur. 

ı - Bu işe alt evrak ~nlardır; 
A - HulAsai keşif, 

B - Fennl şartname, 
C - Eksiltme §nrtnamesl, 
D - Mukavele projesi, 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
:istekliler bu evrakı ElAzığ nafıa müdürlilğünde her gQn ıörebnltler. 

"3 - Eksiltmeye gireceklerin 1289 lira 84 kuruşluk mu'4akkat teminat 
akteslle nafia müdürluğUnden 8 gUn evvel alınmış ehliyet vesika
sı Ucaret odası vesikası ile birlikte müracaatları iUın olunur. (4646) 

Ö<inid_ 
lliiıllliiiim---~------~~-... ....... _ 

H erkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak ıolucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeı... goz önüne alı narak solucan hastalıkİarınıia ü ....... 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
'•hı• Vr•11r• • • - ; ..... ,(~, - l t.ı - ...... •···•r ~h ....., "''' 

~ .................................... ~ 
KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZiNDEN: 
BB~ooo Duvar Afişi ile 

zso.ooo Beyanname Bastırllacaktır. 
Krzılay haftası için b:ıst :-1 acak dört nev'i renkli levhalar. 
la iki kıt'a beyannamenin kapalı zarf usulile münakas;sı 
17.6.940 tarihine müsadif Pazartesi günü Kızılay Satış depo!. 
su Direktörlüğünde saat 10 da icra edilecektir. Taliplerin nü. 
muneleri gormek üzere her gün Depo direktörlüğüne müra. L caatları :an olunur. • 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - Keşıf, şartname ve plfinı m ucıbince ldaremizın Maltepe tutun 

enstitil unde yaptıracağı tütün kurutma hangarı inşaatı işi pazarlıkla f. 
h le olunacaktır. 

lI - Ke 1! bedeli 2056,47 lira muvakkat teminatı 154,23 llradır. 

III - Pazarlık 24fVI/940 pazartesı günü saat 16 da Kabataşta leva
am ve mübayaat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sozu geçen ~ube veznesinden 10 kuruş mukabılinde 
alın bıllr. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ~artname
n n (F) fıkra ında yazılı vesaik ve % 7,5 gu\'enme parasile birlikte 

mczkôr komisyona müracaatları ilAn olunur. (4730) 

T A .N 13 - 6 - 940 

t s tanbul , Belediyesi ICinları 1 SÜMER BA NK 
Filorya PlAjlan, yeni yapılan gazino ve miıştemillitı da dahil olduğu hal

de iki sene müddetle kiraya verilmek Uıere kapalı zarf usulile arttırma
ya konulmuştur. Senelik kira muhammenl 23000 lira ve ilk teminatı 3450 
liradır. Şartname 115 kuruş mukabi11Ao:1~ Beledlye EmlAk mildiırlüğün
den alınacaktır. İhale 20 - 6 - 940 perşembe günü saat 15 de daimi en 
cilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 

940 yılına ait Ucaret odası vesikaları ve şartnamesi mucibince ibrazı lfı

zımgelcn diğer vesaikle 2490 No. lu kanunun tarllatı çevresinde hazırlı
yacaklan teklif mektuplannı ihale gunü saat 14 e kadar Daiml Encü-
mene vermeleri lazundır. (4623) • 

• • 
19 - 6 - 940 Çarşamba günü saat tcklllerin, bu işe t:ienzer iş yaptığına 

15 de İstanbul Umumi Meclisi daimi dair vesikalarına istinaden ihale tari
encümcn odasında 422,358 lira 95 ku- hinden 8 gun evvel İstanbul Beledi
ruş keşif bedelli, İstanbul Belediyesi yesi Fen işleri müdilrHığüne muraca-

atla alacakları fenni ehliyet ve 940 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 

20644 lira 36 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mekluplarile 2490 nu-

11ınırları lçınde muhtelif yerlerde yap
tırılacak Asfalt, Parke vesair cins yol
ların inşaatı kapalı zarf usulile ek
sıltmeye konulmuştur. Mukavele, ek
siltmc,.bayındırlık işleri genel, husu
si ve fcnnl şartnameleri, proje ve ke- maralı kanunun tarlfatı çevresinde 
şi.( hultısasile buna müteferri diğer ev- hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
rak 21 lira 12 kuruş mukabilinde Fen ihale günü saat 14 de kadar daimi en
ışleri müdürluğunden verilecektir. is- eumene vermeleri lAzımdır. (4472) 

..................................., 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk ı . 
Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 

Sermayesi şirketin onda bi rini mütecaviz hisseye sahip 
hissedarlar tarafından şirketin mali durumu sebeb ile feshi ve 
tasfiye memurlarının intihabı ve salahiyetlerinin tayini için 
hissedaran umumi heyetinin fevkalade içtimaa daveti tahriren 
talep edilmiş olmakla şirket esas mukavelenamesinin 57 inci 
maddesile Ticaret kanununun 368 inci maddesi hükümlerine 
tevfikan h issedaran heyeti um umiyesi hususu mezkuru müza. 
kere etmek üzere 4 temmuz 1940 perşembe günü saat 10 da 
toplanacaktır. 

İşbu fevkalade içtimaa bir hisseye sahip olan dahi iştirak 
edebileceğinden hissedaranın mezkur tarihten laakal bir haf. 
ta evveline kadar şirketin Bağlarbaşındald idare merkezine 
h isselerini tevdi ederek duhuliye kartı almaları lüzumu ilan 
olunur. İdare Meclisi 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Şirketin feshile tasfiye memurlarının intihabı ve sa. 

lahlyetlerinin tayin ine m üteal lik teklifi tahririnin müzakere
sile karar ittihazı. 

~ ......................... ~ .......... r 

Devlet Dem.iryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (800) lira olan 1000 Kg. adı ta.lum çeııgı ~Jl.o,l!l"tUJ 

Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpa5ada Gar binim dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satm alınacaktır. 

Bu i~e rirmek istiyenlerin (60) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta. 
yin ettiii veıailde birlikte eksiltme gunı.i sa.atine kadar komisyona mür 
caatları l i:ı::aıdı r. 

Bu İDe a:.& ıartnamelcr komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır, 
(4414) 

1 K ·---... ~ • 
Şirketi Hayriyeden : 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek isteyen sayın 
yolculanmıza mahsus f evkalfıde olarak l temmuzdan 
itibaren eylfıl sonuna kadar 3 aylık o/o 50 ye kadar 
tenzilatlı kart abonemanlar1m1zın bu sene dahi tatbik 
edileceği ve 15 hazirandan itibaren satılığa çıkarıla

cağı ilan olunur. 
~ ................................... _, 

latanbul Aıllye Beılncl Hukuk Mah ı ~-----· ' 
keme.inden: İsmail Hakkı tarafından TAN Gazetesi 
Unkapanında Yavuz Ersınan mahal
lesinde Beyl!k değirmen sokağında 

16, 18 yeni ve eski OUuk sokağında 
25 No. lu dukklinda mukim Nıkoln 

aleyhine ikame olunan ve yukarıda 
adresi ve. numarası yazılı mezk(lr 

ilan Fiyatları 
--0-

Başlık maktu olarak 500 
1 inci say! a santimi 100 
2 ,, ,, ,, 2.50 
3 ,, ,, ~ 200 
' ,, ,, " 100 
,; ,, ,, ,, 60 
Son sayfa ,, 40 

DİKKAT ~ 

1 

, __ _ 
4'\', 

.M e • 
1 allar Paza lar 

MÜESSESESiNDEN: 
Nazilli Basma Fabrikası · Mamulatı 

Satış yerleri aşağıda yazılı mıntakalara taksim edilmiştir. 

Manifatura ticaretile meşgul bulunduklarını mahalli Ticaret Odalarından alacaklatl 
vesikalarla isbat eden tüccar ve esnafa bu mahallerden satış yapılacaktır. 

1 İstanbul, Marmara havzası, Çoruh Vilayetine kadar Karadeniz 
' evahilindeki Vilayetler tüccarları 

ISTANBULDAKI MERKEZİMİZE 
2 - Ankara, İzmir, Adana ve l\Iersin Vilayetleri tüccarlan 

Mezkur Vilayetlerde Bulunan Şubelerimize 
3 - Yukarıda yazılı vilayetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar 

Nazilli Fabrikası Nezdindeki Satış Büromuza 
MÜRACAAT EDECEKLERDİR. 

Alakadarlar Müessesemiz Merkeziyle Şubelerinden ya bizzat gelcrelC veya 
mektuula bu hususta fazla malômat alabilir ve matbu ~erait Ye 

sipariş teklif varakalarımızı isteyebilirler. 

MALLARIN FABRİKADA SANDIKLA TESLİM :METRE FİATI ŞUNLARD-
CİNSİ Fi AT 1 

y azlık Basma 29.20 Kuruş 
H afif Zeminli Basma 30.20 
Gömleklik ve Piiamahk 37.20 t! , ...................................................... ~ 

~ ............... ~il\ · ----~~~~----.................................................................... ~~ 
İHTffiA İLANI TÜRKiYE CÜ MHUR IYETI 

"Müseller şeklinde çadır be

zi" hakkında alınmış olan 

2-11- 1926 günlU ve 416 sayılı ih

tira beratı bu de!a mevkii fiile 

konmak üzere !her e devrUferağ 

veya kar edileceğinden talip o
lanların Galatada İktısat Hanın
da Robert Ferrl'ye muracaaUan 
llAn olunur. .. . , 
Ac~e Sahhk Hane ! 

1 
Bakırköy Sakızağacı Asmalı sokak l 

S3, 55 numaralı iki bap haricen kAr
glr dahilen ahşap hanenin birisi 7 o- 1 

da sarnıç, diğeri de sekiz oda ve 
bahçesi, bir de ahır kısmı acele satı- 1 

lıktır. 1400 metre murabbaı evin cep. 1 
hesi caddeye ntızırdır. Evi görmek is- : 
•eyenlcr her zaman görebilirler. Pa- ı1 zarlık için de Fatih Sarıgilzelde Ak
deniz caddesinde 67 numaralı rli.ık

kanda bakkal Kadriye milracaal -----
KAYI P - 1932 senesinde Sen Be

no\•a Lisesi sekizinci sınıfından aldı

l!ım 350 numaralı tasdiknameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. - Kemal ERSON 

KAYIP - Askeri terhis tezkeremle 
ııüfus cüzdanımı zayi eyledim. Her iki
sinin de yenisini alacağımdan 1,ayile
rin hükmü olmadığı illin olunur. 

İnebolu l u 328 doiiuml u 
Mehmet oiilu Mehmet 

lıt i k lll Ca ddeal nde -~· 

Kirahk Apartıman 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
197 numaralı Apartman daire
leri kiralıktır. Galatada Melek 
Han 11 numaraya müracaat 

..... Telefon: 49069 •••• 

Beyoii lu UçD ncO ıulh hukuk 
klm ll ijlnden: 

ZİR AAT BANKA SI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
1 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Z irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

!!::-...;;~ , 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERIYO;t 
Zlrut Bank111111da kumbaralı ve lhbıreıı tasarruf heaaplarında eft ~ 
llra11 bulu nanlara sene de 4 defa çekilecek kura ile aıafiıdaki'pllıt1 

ikramiye daiiıt•lacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 
4 
4 

40 
100 

.. .. .. 

500 
260 
100 
50 

.. .. 
" .. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 

120 .. 40 .. 4.800 
160 " 20 n S.200 

Di KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı el 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde O::. 20 fazlasiyle verilecektir. !C 
senede 4 dc!a, 1 EylCıl, l Birinci kanun, ı Mart ve 1 li 

tarihlerinde çekilecektir . 

di.ıkkAn dedesi İ mail uhdesinde iken 
müddeialeyh Nikoladan istikraz etti
ği 220 lira mukabilinde zahirde kat'l 
ve hakikatte vefaen ferağ eylemiş ve 
hakikaUn bu ı;ekılde olduğuna dair 
15 Muharrem 293 tarihli bir kıt'a se
net almış ve 220 lirayı tediye ettiği 

halde Nikola iadci ferağ etmemiş ol
duğundan gayri menkule mevzu hac
zin fekki ve t<ıpu kaydının tashihi ta 
lebine miıt.edair olan davanın icra 
kılınan gıyabi muhakemesinde; dava
cı 15 Muharrem 293 tarihli ve 220 lira 
lık senet zirine 159 liranın teslim o
lunduğuna dair şerh verilmiş ve 61 
lirasına murisi t<ırafından haricen Ni
kolaya verilmiş ise de senet alınma
mış olduğundan Nikolaya teklif olu
nan yemin mahkemece milvecceh gö
rülerek mezkiır yeminin bersabık ilA
nen tebliğine karar verilmiş ve emri 
muhakeme 11 - 7 - 940 saat 14 de 
talik kılınmış olduğundan mumaileyh 
Nıkola H. U. M. K. nun 337 M. mad
desinin son fıkrası mucibince yevmi 
vakitten sonra yemin için mahke
meye gelmediği takdirde yeminden 
kaçınmış olduğuna ve vakıaların sa
bit olmuıı sayılacağına karar verile
ceği ilanen teblıg olunur. 

1 - 1 santim; gazetenın ınce 

yazısile 2 satırdır. 
2 _ İ lanların fiyatı gazetenin Stefanos Sigalas ve şeriki vek!ll 

tek sütunu üzerine hesaı>- Avukat Nikolaklnin Kasımpaşada Bah 

Sulh Hukuk Ha· ı KAYIP - 17 - 8 - 932 tarl1till 
niz komutanlığından aldığını 

Beylerbeyinde araba meydanında teskcremi kaybettim yenisini 

rlye caddesinde Kulaksız Kaptan so
lanmqtır. 

3 _ Kalın yazılar da fa:tetede keğında 24 No. evde kahveci Mehmet 
kapladığı yere göre santim Tatvan aleyhine açtığı alacak dava

sının i!Anen yapı lan muhakemesinde ile ölçiılür. 

~--••••••••••lr elli altı liranın dava tarihinden iti
, • .. baren % 5 faiz ve masarif ile tahsili-

Dr. Hafız Cem'al 
Pazardan maada saat ( 14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı
karaya, D ivanyolu No. 104. 

ne 20 - 4 - 940 tarıhınde gıyaben k,a
rar verilmiş olduğundan dava edile
nin tarihi llAnından iUbaren sekiz 
J(i.ın içinde temyiz dava edebileceği 
aksi takdirde hlikmün kesbi katlyet 
edeceği hilkilın hülfisası makamına 

kaim olmak üzere HAn olunur. 

52 No. ıu hanede sakin iken 12 - 5 - ğımdan hükmil yoktur. Ayvacı!C 
940 tarihinde vefat eden ve terekesi- tepe kllyu Must fa oğlu Sadet~ 
ne mahkememizce vaziyet edilmiş 

bulunan Ahmet Vasıf Gilnbakandan 
alacak ve borç iddia ında bulunanln-

rın bir ay ve veraset iddiasında bu
lunanların da üç ay içinde vesaik 

ve senedatı kanuniyelcri ile birlikte 
Üsküd:ır İkinci Sulh Hukuk HAkim

liğine müracaalları ve aksi halde ka
nuni medeninin mevadı mahsu ası ah 
kAmı tatbik olunacağı ılan olunur. 

• 

KAYIP - Yozgat askerlık şıı 
den aldığım terhis teskerem! 1' 
Um yentS!ni alacağımdan e5 
hükmü yoktur. 

Yozgat Tekke mahallesınd•11 

nlk o61u Markar Leon 

c>ahlbl ve Neırlyat MüdUrll 111 
t.Otfl DÖRDÜNCÜ. Gaıetecllf 

Ne§rlyat T. L . Ş. B111ldı~1 

TAN Matbaası 
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• 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerck çoğaltır. Tatlı iştab ti' 
min eder. Vücude devamlı ıenclik, dinclik verir. Sinirleri canlandlt'arak asabi buhranlan, uykusuzluğıı "1 
derir. Muannid inkıbazlarda. banak tembelliğinde, Tifo, Grip, ZatUrrieye, Sıtma nekahatlerindc, Bel ge~· 
1~ ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayTet faideler temin ede r . 
FOS FARS O L'iin: Diter biitiin kuvvet şurublanndan iistiinlüğü OEVAMLI BİR SURETTE KAN, gt]1'• 
VET. İSTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ıöstermcsidir ... i K A N 

1 
K U V V E T 

1 
1 S T 1 H A Ş U R U B U Sıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Der eczanede bulunur. 

ı111111111111111111111111n111111nn111111111n11111111&1nnıılinmw11111nfftlfUllJIU1J1nu11uınnı11nnnm11mmu111111111nrnnınmmnn11uıııu11nn11111111nmnıımnnrnnınn111mmnonnnıuı ııı1111 1 111111 1 111 11 1 1111ı 


