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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

fÇo cu K A N S IKL OP E DIS A 
Mualllmlerln ve mektep tale9esi.nııı en ıruvvetll yar

dımcısı, çocuğun en zengin lciltüphanes!dlr. Cocuğunu se-
ven her babanın yavrusuna verebileceği en gilzel lıedlye

dlr. Müessesemtz tarafından neşredilmiştir. Evtııizde bir 

tane bulundurunuz. 

,___ ........................................................ --

üdafaa Edilmiyece~ 
:~Bu Karar, Amerika Vasıtasile, Dün Berlin• 

ildirildi, Şehirdeki Kuvvetler Tahliye Edild 
. . 

Mantes 
o 

Paris Etrafında 
Müthiş Bir Harp 
Devam Ediyor 

Reynaud, Ruzveltten 
En Seri Yardımı 

Pruisin Şlm•l uunlak'8U>doki müoad•l• çok şiddeUldi<. ,.,,,"'" k>lolo"n>n Peu•n llo Booumont ""'"ndon yopukı~ .,, mukabil la•=• muv.ııo- Bek 1 ed j ği n i Bildirdi 
kiyeUe neticelenmiş ve Fransızlar 8 kilometre kadar ilerlemişlerdir. Bu taarruzun istikameti haritada beyaz okla gösterilmiştir. Fakat, Almanla- • . 
ruı Farisi ihata içln şarktan ve garpten yapbklan tazyik her an artmaktadır. Almanlar Marne'ı bazı noktalardan geçmişler ve Chalons'u almışlardır. Parıs, 13 - Başvekıl Paul Reynaud, bu akşam radyo 

A ME RİKA 
Müttefiklere 
~e Kadar Yardım 

Edebilir? 
Yazan: ~f. Z. SERTEL 

1 talyanm harbe girmesi, 
şimdiye kadar harp bari .. 

kalan iki büyük devleti de va.. 
tetıerini tayine mecbur edecek 
i•lir: 
Bu iki devletten biri Amerika, 
leri Sovyet Rusyadır. 
Bu sebepledir ki, Amerika 
lltnhurreisi Roosevelt'in nutku, 
tun dünyada büyük bir alaka 

dırmıştır. 
~erikada efkan mnu:miye 
ilden güne müttefiklerin lehi. 
inkişaf etmektedir. Demokra. 
tin harbi kaybetmeleri ihtL 
li Amerikayı sinirlendirmekte 
:müttefiklere yardım edilmesi 

~ Yanım kuvvetlendirmektedir 
~hurreisinin geçen günkü 
~~ Amerikan efkarı umumi. 
~bdeki bu asabiyetin ifadesi. 
· Roosevelt, infirat siyasetinin 
hayal olduğunu söylemiştir. 

' erika, yeryüzünde demokra. 
1 İtı imhasrna karşı lakayt kala
,~ 

-ı ile en hazin ve tarihi nutuklarından birini söyliyerek Pa-

l 1 1 D 
risin 70 senelik bir fasıladan sonra bir kere daha düşman 

ta Yan U
ee s erı· 

0 
•• n tarafından işgal edilmek üzere olduğunu bildirmiştir. Rey

naud daha sonra, meşru hükumetin mücadeleye devam et
mek üzere Paristen ayrıldığını ve böylece meşru emelle
rine uygun olmıyan her harekete karşı gelmek istediğini 

d B b ı d izah etmiştir. e Om a an 1 
Fransa Başvekili, bugün Ame-

rika Cümhurreisi Mister Roose
veltc bir kere daha müracaat et
tiğini ve Nazistlerin di.ınyaya ta. 

lngilizler Asmara ve İSPANYA 
Gura'ya Tekrar 
Taarruz Ettiler 

Mısır • Trablus Hududunda Bir Çarp1şma 

Oldu, 60 ltalyan Askeri Esir Abndı 
Londra, 13 - İngiltere 

ile İtalya arasında hava mu
harebeleri devam etmekte
dir. İngiliz hava kuvvetleri 
İtalyan Şarki Afrikası üze
rine taarruzlara devam et
mektedir. 

kuvvetli muhalefetine rağmen 

hic bir zarara uğramamıştır. 
Bir düşman avcı tayyaresi 

kat'i olarak, diğer iki tanesi muh 
temel olarak düşürülmüş ve dört 
tanesi de hasara uğratılmıştır. 

Gayri muharip 

Kalıyor 

Habeşistanın Bazı 

Kısımf armda İsyan 

Çıktığı Söyleniyor 
Madrit, 13 (A.A.) - Resmi ga. 

zete, bu sabah, aşağıdaki karar
nameyi neşretmiştir: 

hakküme imkan bulmamaları için 
en seri yardımı dilediğini anlat. 
mıştır. 

Ordunun Kahramanlığı 

Reynaud'nun Fransız ordusun_ 
dan ve bu ordunun kahramanlı. 
ğından bahseden sözleri son dere 
ce müessirdi. Reynaud, ordunun 
ve kumandanlarının vazifelerini 
kahramanlıkla ifa ettiklerini \'e 
bunu bizzat gözleriyle gördüğü. 
nü, söyledikten sonra şunları ila
ve etmiştir : 

"Bu büyük kahramanlığı gös
teren ordu \'e millet, memleketi
ni istila altında bırakamaz \ 'e 
memleketinin istikbalini tehlike. 
ye uğratmaz. 

"Fransa yeryüzündeki hür in
sanların hepsine de yardım et_ 
mistir. Sıra, bu borcu ödemeye 
geldi. 

"Bütün dünyanın Fransayı 

' Fakat Roosevelt, Amerikanın 
, o l>abi!cceği yardımın da hudu
ıcıır' ~ll çizmiştir. Amerika İtalya 
li ~ Almanyaya hiçbir şey satını. 

~k, bu iki devletle her türlü 
llasebetlerini kesecektir. A-

Asmara ve Gura tekrar bom. 
bardıman edilmiştir. Doğrudan 
doğruya vuku bulan bomba isa
betleri hangarları ve binaları tah 
rip etmiştir. Bütün İngiliz tay. 
)1Careleri hava dafi toplarının 

Habeşistana Yapılan Akın 
Blenheim İngiliz tayyareleri 

Habeşistanda Dirdana tayyare 
meydanını da bombalamışlar ve 
bir mühimmat deposu ile bir çok 
hangarlara tam isabetler elde et 
mişlerdir. Mühimmat deposun 
dan çıkan alevler havada elli kL 

"İtalyanın Fransa ve İngiltere_ 
ye karşı harbe girmesi üzerine 
mücadele Akdenize yayılmış ol
duğundan, İspanya hükumeti, İs
panyanın gayri muharipliğini ka . 
rar laştırmıştır. ,, 

Bütün gazetler kararnameyi 
neşretmektedir. Bunun yukarı. 

dan gelen tali~at üzerine neşre
dildiği tahmin c<filmektedir. Mez 

takdir ettiğini biliyoruz. Fransa 
bu takdiri esirgemiyen1erin yar. 
dımını bekliyor ve onun için di. 
ğer demokrasilere müracaat edi· , 
yor., 
R~ynaud. bunun üzerine bu

gün de Mister Roosevelt'e müra
caat ve yardımın azami süratle 
y~tiş~irilmesini rica . ettiğini bil-ı-

Fransız afjtr lopu, düşman hallarrnrn 
§iddetle bombardıman ediyor 

6 !!likanın bütün zengin maddi 
ih111 ~aklan müttefiklere yardıma 

(Sonu Sa. 4, Sü. 5) (Sonu: Sa: 4; Sü: 4) d1rmış. daha sonra Ingiltere ha- ... ... _. ............ Ol ........ . 
va kuvvetlerinin ifa ettiği hizmet 
leri şükran ile yadederek sözle. 

~ 1 edilecektir. Fakat Amerika 
'
1 ı; be girmiyecek, ve Avrupa Başvekil-

~üttel•kler •• k.remuhtaç Bugün M. Meclisinde 

rini .şu şekilde bitirmiştir : 
"Harp şiddetini arttırıyor. Fa. 

kat biz, demokrasinin müşterek 
düşreanına karşı kati galebeyi 
kazanacağımıza ve düşman kuv. 
vetlerinin sernügim olacağına İ
nanıyoruz." (Sonu: Sa: 4. Su: 11 

~~t ~hine asker göndermiyecektir. 
e 'ıılll halde Amerikanın demok-

: P ı~ere yapabileceği yardımın 
1 J( 'QUlü nedir? 

r 

eS 

de" değildirler. İngiliz ve 

r lazısız imparatorlukları onlara B tt B l k AMERIKALILAR 
blıtaço1dukıanmuharip1erive. eyana a U anaca Tahtelbahi_rTacıyan 1lir. Fakat İngiltere ve Fran. 3 

~1tı tayyarece, tankça, harp G • y 1 
1~ernesi bakımından Almanya. emı . apıyor ar 
lıisbeten zayıf olduğu mey. Ankara, 13 (A.A.) - İcra Vekilleri Grupu içtimaı yarın (bugün) öğleden waşington, 13 (A. A. _ Kon. 
a çıkmıştır. Flandres'den Heyeti bugün saat 18 de Başvekalette evvel saat 11 de yapılacaktır. Bu içtima- grenin donanma için bir milyar t eden müttefik askerlc~i hep Başvekil Dr. Refik Saydamın ba§kanlı- da hükfunet harici meseleler hakkında 308 milyon dolarlık tahsisatı 

~·· tank ve tayyare yetıştirı. gı'" nda toplanmıc::tır. izahat verecektir. kabul etmesi üzerine ceman 
diye bağırmışlardır. Daha o:ı 420.000 tonluk 22 harp gemisi 

'!> .lngıtiz radyosunda nutuk p t' G b b h t l Meclisin öğleden sonra yapacağı top- sipariş edilmiştir. Bu gemilerin 
ılı"'en İngı'Jı"z n'calı"nden bı"ri·. ar ı rupu u sa a op anıyo1 1 d B k 1 

J antı a aşve i Dr. Refik Saydamın ay- arasında 45.000 tonluk iki saffı. 
~ Pilotlarımız Amerikadan Ankara, 13 (TAN Muhabiri bildiri- ni mevzu üzerinde beyanatta bulunması harp gemisi 8000 tonluk iki kru-

t]1'• 'ıl!cek tayyareleri, askerlerimiz ) l vazör, 8 destroyer, 6 tahtelbahir 
betikanın göndereceği tankla. yor - Cümhuriyet Halk Partisi Mec is muhtemeldir. 2 tayyare gemisi, Oir tahtelba-

~~orla~ d~m~. ~~-----·---------------------------------~J hlrta~~npmiftb~ ma~n 
(Sonu; Sa: !kSii:·.2~ · dökücü gemi bulunmaktadır . 

. -;~ ~ . ~ ... -
~ ... .. 

EN SON . DAKİKA . 
İngiltere Hükumeti Fransaya 

Gönderdi Bir Mesai 
J,oııdra 13 - İngiltere hükü meti, bugün Fran!'a hiikı"ımctir 

gomlerdiği bir mesajda, İngiltere nin bütün varlığı ile Fransa ı 
beraber olduğunu. iki memleket \'e ıııilJet arasındaki birliğin 

nuna kadar devam edeceğini, bu ittihat sa) esinde iki memleket 
her ıc;tırahı bertaraf ederek yeni bir hahti~·arlık de\'rine kavu 
cağını \'C bu devrin umulduğundan çoJ. ) akın olduğunu, muhar 
benin karada havada ı.•e Okya nu!-larJa de\·am edeceğini bildı 
mi~tir Mesajın bir noktası da, hnrbi nıiitcakıp yapılacak tam 
rat tnasrafmın payla~ılmasına ait tir. Ingiltcre, bunu kabul ctmi t 

* * Bükre~, 13 - Gayri resmi ma hi~·ette bir riva)·ete göre, Rr 
manya Kralı Karol, Yugoslavya Saltanat Naibi Prens Paul'e b 
nıesa j göndermiş ve İtalyanın harp planı karşısında Romany 
nın bitarafüğını muhafaza~·a devanı edeceğini bildirmiştir. 

Biikreş, 13 - Sovyetlcrin Sof~·a Sefiri Lanentiev, Poten 
kof'un kayholusundanheri miinhal bulunan Bükre~ Elçiliğine tf 
yin edilmiştir. Sofya Sefaretine de eski Prag Sefiri Aleksnnd 
Brovski'nin ta~·in olunduğu haber veriJiyor. 
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Tefrika: No. 60 Yazan : ULUNAY 

ıd, Yine 'Sarayında 
1 ncelere Dalmııtı 1 

Yabancı Diller 
kun• 1 Tem111111cla 
Faaliyet• G•i•cek 

Akdenizdeki Türk Şileplerinin 
Hepsi Limanlarımıza Döndü 

ku~~!:er:'~te~'!: Dün Avrupa Ekspresinin Son Katarı Geldi, 
maksadımız bu İslAm Bir iki defa halifeyi ikaz etmek ;: ~:~~::ı:.eç;:~ v~ı:= ltalya Ye Fransaya Mektup Kabul Edilmiyor 
haçlılardan kurtar. latecll. Gayet soluk bir cevapla tir. Bu kurslara devama mecbur Akd d 

le bir hareketle hem kaqdqtı. eniz e seyrüsefer güçle§tiiinden Mersin postasının nıuvakkaten ilgası hak-
Haçhlarm kucalı- Nihayet mı büy(lk oğlu KAmt. ;::~~~~~ 1abahlan den gö.. kmdald karann tatbikine dünden itibaren başlanmıftır. Bundan sonra vapurlar İz-

,llml ele aten mciz için.- le açılmalı dÜfÜDdü. Haber ıön.. JNGILIZCE KURSLARI mire kadar işliyeceklerdir. Akdenizde bulunan Türk bandıralı vapurlann heosi li-

Gaz Kurslan 
Uıüncü Devre cW 
Tedrisata Baılıy 

Zehirli pz kunlanna, her 
ne yaz mevsimi dolayısile f 
verlliyorou Bu sene tednaata 
ra v~rtlmiyecektir. İkinci d 
leJ ı"i bitiren kurslann · 
devr~lc-"ıne başlamalan muk 
rerdir. Keyfiyet villveı t 
dar. aL'ıkadarlara tcblığ edllJDm 
tir. halifeyi korkutmut dererek nezdine çağırttı. Yalnız Londra üniversitesinin Exte:ı. manlanmıza avdet etmişlerdir. 

l)avw rahat duramaz. kaldık1an zaman: 
mafulut bir halde bL - Oğlum, decll Seninle gayet Iİt'n \ı.atorial k(\nseyi deniz aşın Mersin postasmın Jralc:IJnlma_ ttzamım kaybetmiş, vapurlardan Can Çôlgeçen, Sadettin Bener, KOM'OB İŞLERİ 

tahammül edemiJe- mühim bir mesele müzakere ede. ~lek~tler talebesi için açmak- smdan sonra bnıire ilk 1eferi bir kısmı tqıdıkları bayraklara Rüveyde Mayatepe ve Remzidir. latanbulun kömür işle:ile m 
fftlmar:la yine mtrlkqa celhn. Mühim olduiu kadar teh- ta olduğu inallfzce :tul'llarmı bu önümüzdeki puartesi sftılA İz." ait Umanlara, bazdan da bitaraf NMSL GELDİLER gu. olmak Ozeıe Etibar:.lt ı&.,·· 

O zaman onu ortadan likeli olan bu meı1elecle filainl sene lstanbulcla açacaktlr. 19 tem mir vapunı yapaeakar. limanlara aılumutlardır. Akde. Nihat Yılmaz fWllan IÖylemlt- daa ~ehrimize ıönderılen k 
acajız; efendisine anlamak İStiJorum. m~an l5 afustosa kadar deıam Denizyollan umum müdürü nizde harp gemilerinden başka tir: i~lcri murakıplanndan İskend 
demişti. anlamak istiyorum. Benim hay. eucek <'lan bu kurslan Valter İbrahim Kemal dün bu hususta biç bir sefineyc rastlanmıyacağı "- Liyon Jı&nndan t1'ellimiz ıetkildcrine devam etınektc.d 

ha mretle doğrudan rülhalefim olacaksın. Bundan do. R!pm:m idare edecektir. bize IDwa dm91fttr iri: bildiriliyor. Akdenlze doğru U. hareket ettikten on bet dakika Son gbr.lerde tömtkok, Zon 
lultaD Nureddinia ku. 1a71, ne dÜfÜDdülünll bana söy. * lrtanbul Amerikan koUejt. "- Görtıı.n IOzum 8Zer1ne mannnlldaıı hareket eden Ameri sonra garın bombardıman edildi dat n KarabQkten gel m .tom 

P.llli1881 Jmi8tiyanlan bu lemellalıı. mn erkek kısmı meaunlan bugıin Mersin poltalml JllPan vapur. kan vapurunun Yunanistana et. ğini duyduk. Trenhnlz İtalya bu mıktan 3SOO tonu bulmu,ıur. 
uhtp olmak XAmil pyet kurna bir ıençtl mekteplerinde •at 17 de d?plo. 1armız bundan IOIU'a lzmire ka. deceği söylenmektedir. dudunda Modan-. geldili zaman komüı:er, tıtanbuldakt cıört 

tamamen uzaltlaf" Babuım kurt gibi yiyen endişe. nıalannı ınerashnle alacaklardn. dar gidecek, oradan pr1 döne- EKSPRESİN SON KATARI hududun kapatılmıf oldutunu l\anen1n istlhsal ettiii Jr 
8'8hk Mısır haine. Jerin ne oldulwau çoktan biliyor. ceklerdlr. Menine vapur ptmi. Avrupa ekspresinin son katan öğrendik. Buradan geri döndük birlikte Kuruçepnedeki deao~ 

..... malik olduliJnu du. Kj!, N 1 b fi • JeCektir.,, dün sabah Sirkeci istasyonuna ve lsvtçreden geçme.k ftl"etiyle da toplatılmaktadır. Şehrlı.-.. 
~ kuvveUerinl çe. _ AÇ11Caimn metelede IOll de. ur 1 9 eri lsmlr Vap111'1l .0.Uyor gelmiştir. İtalyanın h4rbe gir. ftalyaya girebildik. Biz ftalyaya ıönderilmek üzere de 3000 

lldtlll bqb pn bala. rece ketum olecelJma embı ola. T bİ E • I İmıir, 13 (A.A.) - İatanbul • mesi Fransa ve İngiltere ile mu. girdiğimiz sırada de Muuolhıl kömür yola çıkanlmıftlr. Bö 
bilirsiniz. Emrinizi clinliyonım. eS 1 dıliyor tnılr ıürat postdlnJ yapan Dev. vasalayı temin eden ekspres hat henüz nutkunu söylüyordu.Harp sonbahar mevsiminden nv9! 

let Denlsyollarının tzlnir vapuru tının faaliyetine de nihayet ver- kararmm İtalyan bailanda bO.. ~ulun kömür ıJlıtiyw depo 
muvaffakıyetle ne- - (I>Ghall) dan bahsedece. l'iyat teebit ve milrakabe ko. el~ 12 de mukarrw olan hare.. miftir.Konvansiyonel treninin de yük bir teli, uyandırdl(tı g6ze dllmlt olacaktır. Kömür flya 
tbeclt bir leke olur. llm- milyonu VaU L(itfi Kırdann re- ketıni tehir etmf,U. Vapur bu sa. Framadan aldılı 90n vagonlan çarpıyordu. Hatta, bu karan öl- rmda, geçen seneki fiyatlara 
Mıllra aldırdılı za. Şaftı', SurfJe ordusu tumm. tsllltnde toplanmıfbr. Toplantı. ~ .7 de İatanbula hareket et. bugün getirmesi ınuhtemeldir. renen tkt İtalyan askeri de hün. uran bir delifiklik olını 

tok zulümler, büaız. ~ (IOlll'adan gelmeler) da bakkallar cemiyeti, kahve ve ıniftar. Dünkiı ekspresle phrimtze 8 ta gür hüngür allıyorlardı.,, tır. 
ve maddt olarak mAnasına olarak bu Jmı1 vermlf. e ı be ı ·-; .. p · 1 nı -.av ••·-z -,.ıı.ııay.ıtt -1..:1- ,..v birlix.t. manifatura birlix.t ve •-•- 13 (T ... uh birin. e ıe mı9,_. arısten ge e er &"an.ı. ... SADA KALAN T~ a-.me-- HUSUSi ___ ._.a-

"' te - ..._ tl KAmll anlamamıı gibi sordu: ... ,, 5 • 5• ™ aıı -. Nihat YJlm K ... _,_ t, ••-'-- • ----..a- kalan tal-'----•-'- • _,!!;!._ •z• ~ ilıo:.:-..1 ... _,_ _,_ el tlllıaf19eciler idf,re he7etleri ..._ ele ) ~--' ·-- ...... • lrlr as aua.a .w.uuuuuı. &.ı._aı_ cUWJUu;.ı.u - ~""-"""""" 
amman UV111JI z- - Banal uhaladan 'bahlecli.-

11 
bul~Uflardır. Komisyon ft.. n - uwıuup-.-- \'e ~n•_a.. Türkmaıı, Baha Sunter ve Rlfat ileler!, İtalyanın mtltteftklere •uuu~uıuru 

l ı a ı ihata edm bL yonaııua pederim? yat tesbltine devam etmiftir. Va. le vapurlan bir,.,_ •lramadan Azakojlu; ttalyadan gelenler de harp nan etmesi dolayıalyle 90- Belediye h11IUI! kalem mtıcl 
dı191etlertnft clell1. Şaver derhal cevap verdi: U IA\tfi Kırdar, bir muhanirimi. clolru İltanbula dhüyorlar. Bu cuklannm hangi vasıta ile mem.. l(ijüne. vllAyet maiyet memu~ 

lilltlmle bile hoputam. - Mülkümüze haklan olma. ze· Abah İltanbulden &elen ve yann lekete dönebllecelderlnl 61nm- nnde Kemal veklleten tulD 
cbiı halele tokulan adamlardan ;,_ Gıda Ye havaylel saruriye hmir • Menin poatuını 7apacak H k k iki f mek için tefebbilllere ~ dilmiftir. 

~ ,..'lefdll lılmrda bahsediyorum. Yani Nurec:ldlnln toptan ve perakende satışlannda olan Etrillk vapUl'll aldılı emir U U ı ISa lerdlr. ,.._ __ ..,.. __ _ 
cl1nla kendtalne 1önderdiği ordunun kumandan. bırakılacak kir ni8betlerini tel- ibıennf' bu akıam fstanbula dön. Faku••tteler•ınde ŞERBİMtZDEKI lTALYANLAB &.,.,. y--!1--

-ılabı ,.Ptıiı teDdnat larmd8! DUJıa1l bafka JWnı. blt etmeJe çahpyorus.,, clemlf. mGftOr. Şehrimizde bulunan İtalyan. ,.. ..-...a 
hnt6met umu. olabilir. tir. Haber aldılunıza göre ma- YVNAN VAPUaLABI 1 t•h 1 lar, bir kaç gflndenberi İtalJUI 

__ ,. baflamqtL Su. nifatura için toptancılara ve ya. GITl'ILEa m 1 an ar baı konaoloaluluna mflracaat .. lir Tacir 
-'lala ba vul,.U • K Amil: n toptancılara yüzde dörtı pera. Avdet anrt ilzerhıe Umanı. -o-- derek, ne tekilde hareket e1me. 
•1mtt1n ublbl o1ıum - Bu beclbaht m~ebt :tendecilere yi1zde on; gıda ve mızdaki Yunan fileplerile bahk. leri !Azım geldiğini sormaktadır. leraet Effl 

haUf9lıl .bıdı hiçbir mman kullmıdıtum tabir havaJici zaruriye satıılannda çı gemileri Pireye müteveccihen Elemelerin Neticesi lar. Konsolosluk, bunlara vazL 
Jamn ~ ~ ile duhaUdan hali kalmadı. Ben toptancılara Jiizdc beş, yan top. hareket etmıflerdir. Limanımız. yetlerinde bir değişikliği icabet Ma&mutpapnm alt Nf!nda 

iti kifiyi dilfündu. haçhlardan bahaedtyommua zan. tanclara yüzde altı, perakende- da İtal)'an ve Yuna gemisi kal. T es~it Edildi tirecek hiç bir lebep bulunma. nifatuEBCtlık eden Osep 
nettim. ellere yüzde 10, pirinç ve fasuL Mamlf, blr Amertbn gemisi de dığı cevabım vennlftir. ilminde bir adam 80 kmUSlll 

Şaver, otıunun tavrmdan biı. 7a için perakendecilere yüzde 10.. dün Akdeııbe hareket etmiştir. Bulmk " bd.at faJdllte. MEKTUPLA MUBABDB opale 1Bs kurut lltedlll 19hı 
lbet1e blrlbİr1erbılıi raz fO.phelenmekle berem .U:. t~ yal ft mümuW bozulan ve Bir µ\gil~ ~e bir de ~ ~~rhıin eleme imtihanlan -.e- DURDU dık adlı bir müştm 

kaua bu ild adam mu dellftlrmeclL fJra vemı matıarm a>ptôcıla. vapuru henüz 1.inıanımızc:la bu. ticeleri befu olınut ve iözlll t..ı,. vt l'ra!IMya mektUp poU. 'ftdlmittf. 
Mlret ~ ta. Klmll ,- ani.-.-"*- naa yibde bef, Y'" toptaneılan. lunmaktadır. Bpl4rm AkdenL fatihaalarıa ..... ri tesblt e- ~ndennek ımwm blm•mıttar: ~ °'8p cürmü mefhut 

M••lardl. ısa &lr p1enk laldu: na ~e altı, perakendecilere zıe çıkıp çıkmaJllOÜ)ıan belli de- .. lmifdr. Tayyare seferleri de yapılamadL kemesine verilmf§, curmü m 
Jllr• ~ ldc:let- - Ne ıtbl efendim? -yibde \ft'bll nisbetlnMl>'ll *r lildir. Gelen ~ı.u.re -'6!WL Hakuk laklltealnln IOWI· iıbdlllllf ımftıaWre pmdilik yaL lfleıine1*1tih dördOMb 

........... ~ çı- (Deftllll \'U) bınkılmaktaclır. denizde seyı;ı..tar tamunmı iD. mfıaftn elemelen ılrea UI nız telırafa lfthlar etmektedir. ceza mahkemesinde duru ---la mGnaat e. talebenin 130 u, tl~D.ne8 n. yapdmqbr. 

A s K E R L 1 K ı ş L E R 1 a arın uyu muvaffak olmuttur. İkinci un 1 el 1 Ada yüz kuruı oldujwıu, lh 
~ blrlefelDI. ~ ~ Ad 1 5 nıfm 180 talebella ... UO l D•• ş•dd ı• 0sep keneli attılı opelln 

'ıllıtllDae ............ -· U ·-• suuf eleme aeticelerl de bl. yapmadılını söylemif, Sıd l- ...---.... - C:11&11uyor rı.eı 11nı1 aetıce1.u• bhllk- Zelzele Oldu .... llllndaa IOll derece te ı 7 Ruiran pazartesi gfbıU batka yerden '70 kurup a1dıJı 
~.-nuıGJordu. yed k s.ubay y 0kla'91GSI Büyükadanm su derdini ha'le. Ula edilecektir. Dün şehrimizde saat 13 te pd- :.n::meı:::: k~::.::f:"~ ._,_la ilki eıı.nc.ı.. den belecll:re. ltmalı, Burgu, lktuat faldlltealaln 11 detllce bir zelzele olnuqtur. Kan olduiwıu blldirmiı ve mahk 

mutlıdı O... carL l'aft Albfllk t•Mel•ffftl bil (IO) lira C1U7a tlb1 tutulacak- Heybeli gibi küçük adalara da u. meveutl• toa llDlf talebesi. dilli ruathaneslnln \ft!'dlli ma. -ı.-..1. 
dalkaYUJdar ara- l - Yedek •bQ'larm ... JOkla- larclll'. cuz su temini auretne bunlann nin •epsl, fiçüncfl sınıftaki lUınata göre zelzele saat on üç6 ye nümune Vs•uu-.--~ 
baflamqtL Şlr. maluma ı BulrUl MO l(lDGncleD ı- 7 - ı Hadran MO sabahından ı su derclini Jmmeıı halJetmek ü. 85 talebenin de 89 a, lldnel iki dakika ve dört saniye geçe Hulılsi Toptaf mn _de bk 

tıl•wketıe ...,.ıp L tlbann be;tann-'ltlr. 'ftltlamalar Ba· Hulran MO akpmına kadar her aınıt- 11D1ftald 115 talebenlıı 93 8 olmuftur. Zelaelenln merkez üs. car ~l ~~ ola.rü din:l8m:DI 
--ddllldn derhal YL a1ran 111 IOllUDa bd9r dıwalD ...._ tan Alba7 rOtbemıdekl auba)-Jann. 7.ere Devlet Liman İ§letmesile muvaffak olmuştur. sü fstanbuldan tahminen 160 kL Osebın soylediklerinin doll'U 

laaftJ9 tefkllltl eetttr. Yokla•aluua blmt ıaptmı• 2 Haziran MO sabahından 4 Hazl- anlaşmıştı. Bu hususta haıırla- Hukuk ve lktısat faJdllte.. lometre mesafededir. dulunu, Wisede lhtiklr 
_,_...,._. mua meeburktlr. ran MO akpmma kadar her suııftaD nan tenzı1itlı tarife tudik içfn, leri bir'nei ıuuf talebeleri Aldıiımız teı,raıtara nuaran yeti bulunnıad'flmt bılldllrmıiltllli 

mtte ~-.. u. ı - Babama olanlar (mablllt hl• YarbQ rQtbeafndeld aubaylann. dün MünakalAt Vekaletine gön. 1T Haziranda vazlyetlerlııl ıelzele İzmit ve Hendek mmta.. Bunun ilaerine tddJa nıabım 
IMlhnt f8bekeslnln kQmet Jtelrlmll.,...,_ m.....Wü n• t 11%lran MO sabahmdan 'I Haziran deri'-' .... ir. Bu tarif- .nre LL n._ kalannda da ~ ..... -tlice 0, __ L raet talebinde bulunmı .. 

.. lllllildlıDla elinde oldu. par) btlktmet ınemunı olup ela be- 940 aklamma kadar her smıftan Bnb. ~· -.,- 0
- öğ'reninee uduat talebeleri ............ ...._.... _, 

hamlam 1'871 ftllt9 f'abe llUD1aba lwicllllıl• rtıtbeBlndeki •ba7'1ann. man ifletmesi ldlçük adalar haL ZO Raalraada ... t~ldllt hlssedllml§tlr. Hendekte Rlzele de blcn.,t 3'180 numaralı 
Jltllül'dlm hemen .._ olanlar (taftlf tdlldlklerl tmrln •- 'I Haziran 1t40 aabahmdaa ıo Had- ktna .suyun tonuna ewelld tart. •ukukunclan, hukuk talebe.. 20 saniye sürmüftür. nun haricind.e IÖftDÜf ve 
_.ıenm ~ " ntl), .n.t '*1* sahibi olup • ran MO akşamına kadar her llD1ftan feden ton batına 20 t111111 nolt. lerl de ZZ Rulranda sBzlll tzmhden blldlrildiltne gBre karan vermiftlr. 
ı•ıaJerl lllDOM'U bD. ......_ aıa l8l'flDııta barlclıe balun- Yzb. rOtbellndeJd mbQJann. sanma verece~tir. Evelce ıuyun denler'nden imtihana cire. evvelki pce uat 22 y1 5 d61rDra 

lira tıld Mr aldm. maJan m111'1ımt olanlar (lN IMtburl- ıo BaziraD MO sabahından ıo Rast- tonu evde teslim 84 kW'Uflu.Yenl eeklerdJr. Ba imtihanlar Z8 geçe Dikili'de de orta §idclette ve 
~ J911 ._.,....,iden mahallln 11DBJıwt ran MO akp.mma kadar her IUllftan tarifeye göre bu fiyat M kuru,. Kumanda 90na erecektir. iiç saniye ıüren blr zelzele oL 9 __ . ... __ 1 __ ....... 

aQdfırlGlı:1lrl - lınll'Uklll'lncle a- Uatpı. Tım. ve Altım. rOtbeelndeld tur. mu...,•• ~ ... ~ -.-. 
·-- ·----------· il'""""' L-t1-...ı-~ .. ..ı.... -- 'loisıMC!ılı1! 

--aa .__ lltlfat llaaaU tlldlk1l ftllblar) 7*Jama• aubqlann yoklamaları J"llpllacaktlr. - ------------------------------- - ~ .. _... ._,,_ u. *' ş.wr, ba1lfetdD lullll ilme ...,,,lh+M ~ -*• 1 - Yoklamalarda qalıdald v...ık rma altm ~ndermek 

,....Ddmalmıma bl'am taplmla __.. .......... meltlapla uıllarlyle birlikte ve taadibiz olarak Bazı Speku·· ıaA to·· rlerı·n Mallarını fiyatlarm )'ilbelmeline Dtlfaam &kdQkçe ~ ~. v-- beftber bulundurulacaktır. oldulu g6rtllnıektedir. Altm 
MlmtJaldL a.,L ibis twwDtn ..__. ID*1N1 A - Terhis tezkeresi vera tekaQt yilzden 2480 kurup 

clerdini dökecek kim. dellldb'. Ve JOklamaya ıelmemlf ad- emri yeye. diler askeri veaaik auretı. 1ar ve liret 1iJıerhıde telM!IClll' 

~wı:'.:.t..~ =-..=.=..= :=~;::-~ -- Sakladıkları iddia Ediliyor JOktur-u-.. -... ·a..-n--·n-._._-..... - ... 
Ucca litmif. Hicazda mbQ'larm pttreeetıert qatıdald •e- nerllrln diploma ve lhtlau nslkaJan , Y vuaıı cap Y cuat .DIU 

::'.lE"~ ::C::.:=:=ı:: ltalyan Bankalan Verdikleri Avanslan Tahsile Basladılar ~~-ı..Vı.,. 
nDm •esaUd •ır 411.qe ne bUIUnduk· auba7 bu levhalan 7oklamalan esna· bqtln aut 14 te Kadık&71lndeJd 

!llıMllM Mr topu& clarblll im MQ'M111n l'lbe aıllda hazır bulundurulmuı. İtalyanın harbe sirmesi lle hu memleketten mal gıelemly~ni anlayan bazı ..,._ manall eamtln4e 1WbUl kıluııdJP 
pllyordu. Şaverln. mGneut etmek suretne 4e ;raptırabl- ıo - Heklın ve lınamlann da birer .kUlA l d ki ---D- -r- 1anra Karacaabmet mearlıtma 
JNDdlllnl lfaal edeli' 11r11r. =~ptırarü 10klama esna- tör erin ellerin e ma11arı saklamıya ba§ladıkları iddia edilmektedj.r. On kalay noıunacütır. 
kurtulmıınna lmkln ı - Gerek mektupla " ,.... tilccarı bir hafta evveline kadar kalayın kilosunu 345 kuruşa verici iken bu tüccar- -------... -~ 

kwltnt arabanın ::..:.:ı::.:.~~ m!!ı:, A:.~.:~ 1atdan ikisi ellerindeki kalayı 380 kuruftan aşağı veremlyecekleıiril söylemi§lerdlr. 
leli vaziyetinde gô.. IUbe defter aıra ka71t numanaımn maraqoa, aarao. nalbant ve mOhen· Bir kat apka6ı tacir, itballt 1 

aiam.Uain" btzmet eder. bi1dlrUrntll 'lhımdır. MeMll 1/15 lfbl. dlalerin yoklamalarda muadili rOtbe- T ınallarmnı blr çoklarını aaldadık- J M 1 ı • 
ılılN-.tni t9tkik edlJor, 1 - Yoklama;ra .. lmlı'enı. Ye78 terin 7oklama tonıertnd• ....... ramvayın lan gibi biribirlerine fatura ve. emur ar çın 
llUanDda anki bir aaıane tıw8kaD nallıtupla ıaptumı• ve aJDI ,.sek abaylarln blahmclura• Alt d K ld renk fiyat ,.obelten ve mal• y • ı• K 
.. Dezlik" okuJordu. ıaDlar lOTI numarala bDUna teYfl- caklan veaa1Jd hazır bulunduracak- lft a a 1 Mda Prii1en mallarma ntılmıf enı ır anun 

lan; Pbi IÖltel'enler ele vardır. ............................ 
OLUM 

DllKLt GENERAL v-&HIP.._ 

12 - !ler rGtbe ıcın taytn edilen Vatmaa AJıaln idarllllldeki 10 ıtALYAN BANKALUI Ankara, 13 (TAN) - Dahiliye 
IOblenle ~ .. nnm ..... da• numaralı tramvay, Kurbalahde. lV ANSLABI TAHSiL EDIYO!! memurlanndan bir kısmının tah-
7et. eddmeıd Uln olımur. reden Kadıköyüne doğru lider. İtalyan bank.alan mal mukabL didi sinlerine dair olan 2189 sa

kan aynl caddede 48 numaralı 11 tüccarlanmıza venniı oldukla. yılı kanunun tadiline dair kanun 
..,..,. ,._,.. Alk••lltt ,.,,.. evde oturan clafemtcl Sıtlanın n avanstan tahstıe bqlamıftır. llythuı Meclis rumamellne aım.. 

el"4ff: ııt bll 4 J.,uıda AyM1e prpadfbr. Bu yhlen bazı tilccarlar ın(lfkül ımfbr. Bu 1'ylha etıaa1ar1Da IÖft, 
iM ~ a.Jerbı Dk ,.ooama Tramvayın altına pien lmcalız vui,ette kalmlflardır. Bu ban- nahiye müdürleri, ~ 

mtddeUerl Bulran 8Clll11M Pdarıllr. muhtelif yerlerinclen alır yara. b1ar yenidm avans itasına da ve mülkiye müfettifleri ha~ 
ı 'l'etmmd• lOerm 11lOnıaaat ... lınrn11, ka1dmlchlı Nftmune bu. nu;ı; vermlşlenUr. dakl tabdldt ala mOClcletl bldı. 
edler kanuaun madcleJI m.-.ıan tahanM!ncle llmUftOr. ASADA DU&GUNLlık nhnaktadlr. Devletin diler me. 
ın: :-:.ı=;:ar~takumda * Ahırkaplda bir boJa fabrL Plyualarda durgunluk devam murlan lçtn tiöJle bir tahdit ol-
bulmwa ~Wdan henüz ilk 7ok kasında çalı§8D amele Murat. ka.. ediyor. Akdenizln kapanmuı la. madJlmdan bu halin bu meslek
laıHmm 7AP'1nnamıt olanların q aen kendisini mak~e kaptır. tihllk maddelerinden fulasınm 1ere raibetl günden güne azalt. 
~ kadir ,oklamalanm. 1a&>- llllf, muhtelif 7SWriDllm .P Ja ve ihraç madde1eıiftln aevld7ab.. Dllf oklulu mucip sebepler ara. 
tınnaıan nan olunur. ralamm§tır. na mani olmu§tur. mıda zikTedilmektedtr. 

Jl.IO Pnıcrımı 
ıua AJana haberleri 
12.IO 11\ihtellf .. rlalar. (Pi.) 
ıuo ltarıtl)t mOzlk (PL) 
ILOO Prosrun 
1L05 Senfonik mO&lk (l'L) 
18.30 Cazbant (PL) 
ıuo Alaturka MO&Dc 

11.35 Zeybek havalan 
11.41 AJam Haberlerl 
20.00 l'aaıl h9"tl 
20.30 Xobupna 
20.'8 Alaturka nlCblk. 
21.00 Balk tarkQlerL 
2110 Kcm11tr11a. 
21.30 KQçtlk orbstra. 
21.aO Ajana baberlert 
22.IO Caabuld (Pi.) 

.il 'Yannld proClllll 
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BUGONI 
"-...-......-. ........... -.. . .. i 

~frikada 

tank ve Tayyare 
'tazan: O. Rıza DOGRUL 

Geçen Biiyük Harp, Afrika. 
nm kenarından köşesin

en geçmiş \ e bu yiizden Afrika 
Ühim bir harp meydanı olama. 

g,.. Ştı. Fakat hu defa Afrika en 
e- Gdern harbin sahnesi oluyor ve 
:U tsıni tebliğler Afrikanın hugii.n

lt büyiik harp içinde çok geni~ 
r rol oynıyacağını, hatta harbin 
2anılmasında ve kaybedilme. 
ilde tesiri dokunacak amiller 
~asında yer alacağını gö:.teri. 
or. 

iS• 

l\\'rupanın beyaz adamı, AfrL 
~ ~l·a medeniyet getirdiğini iddia 

er. Tayyarelerin Afrika sehir. 
~r, ~ine bomba yağdırması, bu id. 
ı·r J~ -..tun söz götürmez hiirlıanıdır. 
ıl· beyaz adamın Afrika;\·a rrirme
UI \·e yerleşmesi uzunca blr ma. 
3J tadır. Fakat beyaz adamın. me
ıZ. 

•JD 
llİyetçe korkıın<' bir üstiinliik 
hibi olduğu, ilk lefa olarak Jfa_ 

ır- Ş harbi sırasında anlasılını<;tı. 

ize llabcsistanı medeni:vet ağı;~u
:n almayı iizerine ulan İtalya. 
ıe, ~akh Haheslilcre kar~ı tank 
is- ta;);) are sevkederck medeni 

\'İyesi geri olan milletlerin ne 
dar feci bir akıbete lavık oL 

ıs- ~larmı göstermiş. llab~şlilerin 
ılt-- rağı ile kalkanı. tank ile tay. 

ate karsısında erimis. ve İtal. 
•ıı boyunduruğu da Habeşlile
ıı boyunlarına geçmişti. 

:ir• lı'akat bu defa İtahanın harbe 
!a• l'l)'ıesi iizerine yal~ız Hahesis_ 
C• il değil Afrikanın çok bii!:iik 

l' kısmı. modern harbin tahri
'lına sahne olacaktır. ;.\lısır. 
bye, Sudan, Habeşistan. Tu. 
• Cezair. 'Fas. Somali. Genya 
<tire bunlar ara-;ıııdadır. 

·ftikada Uyanış ! 

A, vrupada kopan miicadele ile 
1lfl zerre kadar alakası olmı. 
cıı~ İll bu milletlerin harbe karıstı_ 
ui( lltahm çok gariptir. • 
ıd• ı\vrupahların bir kısmı son 
'ııJl ~lerde davalarının Hiristiyan. 

Ve Hiristiyan medeniyeti ol. 
ılı• ~tınu da söylemiye başladık-
1tlt için Hiristi~·an medeniyeti 
iJC hiı; alfıkaları bulunmadığı mu_ 

11ı;ı kak olan hu millet ve mcmle
llerin tayyare \'C tank tahriba. 
a sahne olmaları ha\·salanın 
la~ kola~ alamıyacağı bir ınan. 
tildır. 

l 
~9 

~hılıakkak olan hir şey varsa, 

1lıjn bu Afrikalı milletlerin, hiç 
altıkaları olmayan harbi ken

l tırtlarına getiren, tayyare ve 
tık gibi tnhrip ''asıtalarmı bas-
t . 11la musallat eden A\'rupah 
lletJcrlc her alakayı kesmek 
Cdilderidir. 

t'akat hu milletlerin hu harp 
licesinde öğrenecekleı·i miihim 
t hakikat te \'ardır. O da bu 
llctıerle ilişiği kesmek tÇin hu 
lliti edinmekten, hatH1 daha 
\~ctlilcrini ke~fetınekten baş. 
Çnre hulnnınadığıtlır. Yoksa 

1tikalılan "renkli adam., lar sa
tı "he~ az adam,, Jar hu millet. 
i 1.orla kendi davaları uğrun. 
kullanırlar \'e kendi davaları_ 
ı°tılara da zorlarlar. 
htiınal ki im harı> Afrikanın 
'ıııs de\•rini tarihe ge~·irecek. 
1ki de "renkli adam'', bc~·az n
llıdan daha iistiin bir medeni. 
t elemanı olduğunu göstere. 
~lir ........ 
•lcnkli adam., h~~·a1. adamın 

'aları uğrunda dö' iişe di>\·fö;e 
lltuharcbelcrd«'n herhalde hir 
l~r iiğrenccek 'e hu sayede 

11tlini dnha iyi tanıyarak yeni 
t • • 
~ tuta<'aktır. 

Sovyet Sefiri 

Romaya Vardı 
~ilına 13 <A.A.) - İtalya hü. 

1 'l nezdinde S'l'' ~·eı; sefiri 
t Ikın bu sabah R:>~aya gd
.ı r 

A ,·am Kamarasında 
t Gizli Celse 
'!'l•ııa 13 (A.A.) - Retıtcr 

r.:')or: Dahili mıicJı,faa mest!
ttl'\ın müzakeresi icin Ava!1! 
1 ~h c.nın geçen 5al: gimi.. :,;,~-
1 •• n.mnna teh•r edı1c·, gi2!i 
'' ı u perşembe gu?Hi akted~
•hr E~er o zamane• Kaılar 
ıt ae ışir ise , muzakerelcrin 

~ !ı mt.:.dafaa işl<!t'ı çr.rçevesiııi 
tı kcc ktir. 

Italya, lsviçre r~ .. -~ .... ~~ .. 
t 

Amerika, Mühim 
Miktarda Harp 

Malzemesi Verdi 
Y olile Hücuma· :1

:h~~ 
Geçecekmiş SAÇAN 

TANK 
~-------·---

ALMANYA İle · İlk Parti, 600 Bin Tüfek, 40 Bin 
Mitralyöz, 800 Top ve Bir 

Milyon Obüsten Mürekkeptir 
İtalya İsviçreyi 
Mukavemetten 
Vaz9eçirmişler 

Lugano, 13 (İsviçreye ge
çen Roma muhabirimizden) 
Romadan ayrılırken. mev
suk bir membadan aldığım 
bir haberi veri· .. onım: 

İtalyan erkanı ·harbiy.1sı.ıin, İ
talyanın Fransaya yapacağı taar
ruz ıç•n hazırladığı planda, Fran
sa. İtalya arasındaki Alp:~r ha. 
reket sahası haricinde oırôkıl

mr~tır. Bu plana göre, taarruz 1~
viçrC'der. ve bilhassa Seınplon -
St. Bernard - Leman - Cenev. 
re üzerinden yapılacaktır. Bu su. 
retle plan, Fransayı en ehemmi. 
y<>t lı yerinden vurmayı i;tihdaf 
etmektedir. Filhakika bu vold<ın 
yapıiacak bir taarruz, kısa ·bir za
manda Lion, St. Etien gibi cok 
ehemmiyetli sanayi merkczledni, 
Marsilyc; ve Madone münakalcle. 
rini vuracağı gibi, Fransanın şi. 
malinde ve şark merkezinde bu
luf!an kuvvetlerini aşağıdan sar
mayı temin edebilir. 

Her zs.man iyi malumat ::ılan 
ve hükümete yakın olan mahfil. 
!erden öğrendiğime göre., İtalya, 
Almanya ile birlikte, İsviçreyi 
faydasız bir mukavemetten vaz. 
geçmiye ikna etmişlerdir. Hatta, 
söylendiğine göre, esasta mevcut 
anlaşmanın şimdi teferruatı üze. 
rinde görüşülmektedir. Ben bili
yorum ki, Hariciye Nezareti er. 
kanından mürekkep bir İtalyan 
heyeti, haziranın dördünde Ro. 
madan Bern'e müteveccihen ha
reket etmişti. Bu heyetin vazife
sınin bu anlaşma etrafında bir 
vazife olduğu ısrarla söylenmiş.. 
tir. Her halde. ilk önce kara hu. 
dutları meselesini halledeceği id. 
d;ası ile Fransa ve İngiltereye 
harp açan İtalyanın Alplerde he
nüz hiçbir harekete kalkışmama
sı. bugün Alman ve İtalyan mat
buatında müttefik tayya11elerinin 
İsvicre bitaraflığını bozmakta ol
duğundan ısrarla bahsedilmiye 
başlanması bu yolda bir takım i
şaretlerdir, denebilir. 

Halbuki İsviçre, harbin 
ilk günlerinde, benim yakından 
gördüğüme göre, gerek Almanya 
ya gerek !talyaya karşı, tabiatin 
de bahşdtiği kolaylıklardan isti
fade ederek hayli emniyet veri..:i 
müdafaa tutipleri almıştı. İsvtç
reliler, Fn.nsız, Alman, f tı:ılyan 
ırkından bütün İsviçreliler. mem 
leketlerinin bitaraflığını bütün 
kuvvetleri ile müdafaa edecekle. 
rini, muvaffak olacaklarından e. 
min bulunduklarını söylüyorlar_ 
dı. 1914 • 1918 harbinde Alman. 
lara pek o kadar az sıcak d:-ıvran. 
mavan Alman İsvicresi halkı da 
bu 'sefo.r. nazizm dolayı.;iyl~ Al
manvava karsı düsmanca hisler 
he!-.:ıyÖ:·l"tdı .. Bunu a~ikiır ola
rak görmek giiç değildi. 

Bu harbin başladığı ilk gün. 
lerde Cenevrede herkes, mütte. 
fiklerin dinamik bir harp yapa
caklarını, harbi bu sefer Alman 
topraklarına nakledip bu müte
caviz millete harp acısının ne 
demek olduğunu gösterecekleri. 
ni ıchll- c.o:vordu. Y i ıı bu biıy. 

le olsun isteniyordu. 
On ay sonra tekrar görüstü. 

ğüm İsviçrelilerin şimdi çenele
rini bıçak açmıyor. Her halde. 
sert ve telefata acımaz Alman 
taarru7.ı::ınnın bıraktığı tesir bun 
da :b·,ildır. Sinirler büz ılrrüstiir. 
tnce hesaplara dayanmıyan ıhtL 
malleri muhakeme edebilecek 
sükun henüz avdet etmemiş bu. 
lunuyor da ondan. 

c. c. 

Papalığın Gazetesi 
Neşriyatını Tatil Etti 

Londra, 13 (A. A.) - Roma 
radyosu Vatikanın organı olan 
Osservatore Romano gazetesinin 
dün neşriyatını tatil ettiğini bil. 
dirmiştir. 

Vaşington. 13 (A.A.) - Efkarı umumiye Roosevelt'in 
nutku hakkında memnuniyetini izhara devam etmektedir. 
Matbuat ve mühim şahsiyetler vasıtasile müttefiklere ya
pılmakta olan yardımın tesri edilip çoğaltılması istenmek
tedir. Evvela derpiş edilen şeyler, tayyare sevkıyatının 
tesrii, müttefiklerin iptidai madde ihtiyaçlarının temini, 

Alc\· S:t<;'an tnnklnr Xazis 'leı in en çok övündukleri gizli silahlardan 
biriydı. Nazı,tlerın iddıasına ı::orc, bunlar Liyejln zaptında mühim rol 
oypaınıştır. Fakat mutl'iıns .. ı slar bu gizlt sılfıhın mahiyetini biliyorlardı 

\'e İtalyan ordusunun tankları da. re sıınde ~örulecef!I ~ibi. avnl "Sır'' 
dan istifade dıvorclu. 
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Amerikan liman ve doklarının 

H O L A N D A müttefik gemilere açılması, mu
hacirlere yapılan yardımların ço. 

Hindistanı 
i n9iltereden 

• • 
Yardım lstemış 

Tokio. 13 (A.A.) - D. N. B. -
Tokio Nişi - Nişi gazetesinin 
Soerabaya 'dan aldığı hususi bir 
habere ,göre, Holanda Hindistanı 
makamları. Japonyaya yerilen 
teminata rağmen. İngilizlerin 
~·ardımını talep etmişlerdir. İki 

lbin İngiliz askerinin Sarki Cava
da karaya çıkmış oldukları söy. 
lenmektcdir. Bunların kapmları 

Neuawy köyündedir. 

Alev saçan İtalyan tanklRrının saçtıkları alev de, Alman tanklarınıı. 
alevleri gıbi 90 yarda uzunlugundad ır. Bu alevleri saçmaya yardım eden 
bir depo vardır. Bu resimde alcvlerın kesafeti ile bu yüzden ortalıgı 

kaplıyan dumanların kesafetı bilha sa göze çarpmaktadır 

Holanda Hindistanı hükumeti. 
r.in, İngiliz kıtalarının Cavada 
bulunmasını gizlemesine rağmen, 
hadise. bir İngiliz subayından 
öğrenilmiştir. 

Almanya İle 
Yeni Ticaret 
Anlaşması 
Yapddı 

Roman yada 

Feyezanlar 

Çinin Merkezi 

Bombalandı 
Bükreş, 13 (A.A.) - Rcuter: 

Son günlerde, Romanyanın bir 
çok mıntakalarında ciddi zarar. 
lara sebebiyet vermiş olan feye. 
zanlar şiddetli yağmurlardan 
sonra fazlalaşmıştır. Moldavya'
da, bir çok köyler tecrit edilmiş 
bir halde ve binlerce hektar ekiL 
miş arazi bazı yerlerde bir metre 
yükseklikte su altında bulunmak 
tadır. Tuna civarında da 20.000 
hektarı su basmıştır. 

Çunking, 13 (A. A.) - Japon 
tayyarelerinin Çin hükümet mer 
kezine karşı şimdiye kadar gö. 
rülmedik vüs'atte yaptıkları a
kın neticesinde bu akşam binler 

ce kişi şehri terketmektcdir. Ja. 
pon tayyareleri dalgalar halinde 
~ehrin üzerinden uçarak sok8L 
ları birbiri ardından yıkmışlar. 
dır. 500 den fazla bomba atıL 
mıştır. Yüzlerce ölü vardır. 

Ankara, 13 (TAN Muhabirin
den - Almanya ile Türkiye a. 
rasında uzun zamandanberi de
vam eden ticaret müzakereleri ne 
ticelenmiş ve 21 milyon liralık 

bir ticaret anlaşması yapılmıştır. 
Anlaşma esaslarına göre, Alman. 
ya, toprak mahsulleri mukabilin_ 
de sınai müesseselerimize lüzu
mu olan yedek parçalar ve endi.is. 
triyel mamulat vereceştir. 

ASKER' ·Gozu İLE VAZİYET 

Garp Cephesinde. Alınan ordusu, büyiik za. 
yiat pahasına bazı muvaffakıyetler kay. 

detmekte ve ilerlemektedir. 
Garpte, Rouen düşmiiş, Seine nehri miite
addit mevkilerden geçilmiştir. 
Cephenin merkezinde, Alman ordusu Cha
teau Thierry'yi de alarak. Paris şehrine 25 
kilometre mesafeye yaklaşmıştır. 
Cephenin Şarkında ise. Reims rnukaveme. 
ti büyiik bir tazyikle kırılmış, ve Fransız 
kuYvetleri, hu kısımdaki yeni cephelerini, 
bazı kısımları düsman tarafından da geçi
len Marne nehri~in Cenubunda kurmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Fakat. iki tarafın verdiği resmi tebliğler. 
den istihraç olunan bu yeni vaziyete rağ. 
men, Fransız ordusu bozulmuş sayılamaz. 
Bilakis, bütün cephe üzerinde ricatin ida. 
resinde gösterilen intizama bakılırsa, 
Fransız ordusu, bir plan dairesinde, ve 
dfü~manı yıprata yıprata çekilmektedir. 

* * . 
Bu anda, Alman ordusu. 1914 teki vaziye_ 

tindedir. 
O zaman, Alınan ordusu, cephenin Gar. 
hında bugiinkiinden biraz daha ilerlemiş. 
ye kuv\·etini o kısımda teksif ederek, Pa
risi arkadan çe,·irmek istemiştir. 
Fakat Marne'de birdenbire taarruza geçen 
Fransız kuvvetleri. Alınan ordusunun nis • 
heten zayıf bırakılan sol cenahını delmi~. 
ler, bu suretle, sağ cenahı c;ok fazla ileri 
sarknm~ bulunan Alman ordusunun geri. 
sine diişerek, zaferi kazanmışlar, hasımla. 
rını perişan etmiye muvaffak olmuşlardı. 

* * A yni plan, bugün de kabili tatbik midir? 
· Alman resmi tebliğleri dikkatle okunur. 
ve Alman ordusunun harekatı biitiin cep-
he iizerinde dikkatle takip olunursa. ko. 
laylıkla görülür ki, Alman Erkanı HarbL 
yesi, 1914 hezimetinden ha:rli ders almıs 
bulunarak davranmaktadır. Bunun içindir 

ki, bu suale müsbet bir cevap vermek güç
tür. Çünkü: 
1 - Bu sefer Alman ordusu, bütün ce"'1e 
iizerinde ilerlemekte, ve sağ cenahını, 
1914 teki gibi lüzumundan fazla ileri ka. 
cırmamaktadır. 
2 - Alman resmi tebliği, Alman s-01 cena.. 
hına, -yani geçen sefer Fransız taarruzu 
ile delinen cenaha- bir çok yeni fırkalar 
yığıldığını da bildirmektedir. 

* * Almanlann, bu takviyeye liizum görüşleri. 
nin iki sebebi olabilir: 
1 - Fransız ordusunun 1914 teki taarruzu 
tekrarlaması ihtimaline karşı ihtiyatlı bu
lunmak. 
2 - Majinoyu arkasından vurmak. 
Fakat ŞU anda mec;huliimüz olan şey. 
Fransız Erkanı Harbiyesinin takip ettiği 
plandır. Ayni tabiyenin hesaplı bir orduya 
ikinci defa söktürülemiyeceğini kolaylıkla 
kestirebilecek kudrette olan Fransız Er. 
kanı Harbiyesinin 1940 harbinde yepyeni. 
ve büsbütün başka bir plan dairesinde ha
reket edeceği a!'likiirdır. 

*·* R icat haberlerini verirken, mazeret goster-
miye bile lüzum görmiyen Fransız resmi 
tebliğlerinde sezilen soğuk kanlılık ta, bu 
tahmini teyit edici mahiyettedir. Fransız 
resmi tebliğlerinin lisanı, yenilmekte olan 
bir ordunun lisanı değildir. 1914 harbinin 
resmi tebliğlerini gözden gecirenler göriir. 
ler ki. Alman Erkanı Harbiye~i. Fransız 
mukabil taarruzunun ha"ıladığı ıgüne ka
dar, bugiinkii muzafferane, ve tafrafüru. 
şane lisanı kullanmı~tır. 
Biz, tarihi şerefli zaferleriyle doldurmuş 
olan Fransız ordusunun Norveç, veya Ho
landa ordusu gibi, bir iki gün, veya bir iki 
hafta siiren giiriiltülii bir vtldmm harbine 
papuç hHakıp kt•"h:tn girlemiyeceğini hL 
lenlerin. hu miisahehetin kati neticc~·e ka
dar siireceğini iddia etmelerini haklı bu
lan la rdanıı.! 

ğaıtrlması ve muhasematın sonu
na kador bakılmak üzere binler
ce çocuğun Amerikaya naklidir. 

Müttefiklere Gönderilen harp 
:Malzemesi 

Londradan bildirildiğine göre, 
Amerika Birleşik Devletleri ta. 
rafından, müttefikler emrine 
600.000 tüfek, 40.000 mitralyöz, 
800 7 ,5 luk top, ve bir milyon O

büs verilmiştir. Bu bir başlan. 
gıctır. 

l\liittefiklere Verilen Tayyareler 
Nevyork Times'e nazaran. el. 

li hücum bombardıman tayyaresi 
daha müttefiklere teslim edilmiş. 
tir. 

Nevyork Herald Tribune'nin 
Vaşingtondan öğrendiğine göre, 
orduya mensup 110 Norttrop 
bombc:rdıman tayyaresi müttefik 
lere acele teslim edilmek üzere 
Vtışingtona gelmiştir. 

.Miittefiklere Genis Ölçiide 
Yardıma Mani Sebepler 

Roosevelt' in Charlotteville'de 
verdiği nutukta bildirdiği. müt
tefiklere tam maddi yardımı ko
layJ,.,stırmağa matuf tavsiyeleri 
yakında kongreye tevdi etmesi. 
ne umumiyetle intizar edilmek
tedir. Müttefiklere yapılacak bu 
Amerikan yardımına daha şimdi. 
lik bir kaç mani vardır. Johnson 
kanunu İngiltere ve Fransanm 
Arnerikaya umumi veya hususi 
istikrazlar plase etmelerine, Pitt
man bitaraflık kanunu da bir A
merikan gemisinin muharip mem 
le'ketlere yolcu ve emtia naklet. 
mesine, muhariplere kredi açıl. 
masma manidir ve Amerikan li
manlarile kara sulannın muharip 
devletler harp gemikri tarafın-
dan istimalini takyit etmiştir. 

Yaşını dolduran destroyerleri 
sattırmamaktadır. :\lüttefiklerin 
ihtiyacı olan yüzlerce Amerikalı 
pilot '\'e tayyare makinisti İngL 
liz ve Fransız konsoloshanelerine 
müracaat etmekte, fakat hizme
te alınamamakta ve hareket ede
memektedirler. 

Toplar Değiştiril~ek 
Ay:ı.n meclisi, stok halinde or -

du elinde tutulan topların Ame
rikan fabrikaları tarafından imal 
edilmiş yeni toplarla değiştiril
mtbi hakkında Roosevelt'in yap. 
tığı talebi tasvip etmiştir. 
Mihver Devletlerine Karşı Harp 
Havasın bildirdiğine göre, A

m"!rika Birleşik devletleri hükü
meti, İtalya ve Almanyanın A
merikadaki mecmuu 300 bin do. 
lar miktarında kredilerini, bun
ların geri çekilmesinin milli eko
nomiyi haleldar edeceğini bildi. 
rerek bloke edecektir. Herald 
Tribune gazetesi bunun mihvere 
karşı bir harp ilanr demek oldu. 
ğunu bildirmektedir. 
Sov~·etler - Amerika ~fünasebatı 

DUn öğleden evvel Sovyetler 
Birliği Büyük Elçisi Ourmans-ky 
HulI ile bir saat süren bir görüş
me yapmıştır. Sefirin, Vladivos. 
tok yolu ile Sovyetler Birliğine 
sevkedilen Amerikan emtiasını 
nakleden gemilerin tevkif ve ta. 

ı harri edilmiş olmp.sından dolayı 

1 

enerjik bir ifade kullandığı urou 
miyetle zannedilmektedir. 

Gazeteciler toplantısında Hull. 
Ourmansky ile son aylar zarfında 
yapılmış olan umumi mahiyette
ki mükalemelere benzer bir gö_ 
rüşme yaptığını söylemekle ikt i. 
fa etmiştir. Bu mükalcmelerden 
bazıları bilakis nahoş cereyan et. 
miş o1duğundan Hull'ün bu nok. 
taya işareti belki manidardır. 
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(ffl.f~ 
Aksırık Gibi Sulhle 

Ben kendimi bildim bı 
demiyeceğim; çiinkiı 

söz belki tevazu hıliıfuıa bir 
dia telflkki edilebilir. Fakat 
diseleri hatırlıyabildij;;rim ~ a 
beri harpsiz geçmiş uzunca 
devir derhatır etmiyorum. J 
bam merhum da böyle söyle 

Benim hatıralarım Yunan 
harebesiyle başlar. Galiba ru 
313 tarihindeki. Dahildeki ' 
men, Arna\•utluk, Havran, l\ 
kedonya ihtilalleri gibi her l 
memlekete bir harp kadar 
döktiirmii~ isyanlardan sarfı 
ı:ar, bu Yunan muharebesin 
~onra Trablusgarp harbi, d 
sonra Balkan muharebeleri, c 
ha sonra umumi harp ve is1 
Jal harbi... Ve onun arkasınd 
da henüz ismini koyamadığın 
şimdiki afet! 

Demek ki; orta yaşlı bir a 
mın ömrüne altı harp düşüy 
Bu da altı yedi senede bir n 
harebe demektir. 

Bir harp ha larken ve bitf 
ten sonra etrafına saçtığı serı 
tileri de hesaba katarsanız b 
sulh namına adeta aksırık ka 
bir zaman ya kalıyor ya kıll 
~·or. Yani 24 saatte bir adanı' 
aksırığa ayırdığı zaman ne 
milletlerin de sulha ayırabildj 
Ieri zaman o kadar. 

Bunun sebebi nedir 
hat kimdedir? Böyle olmanı 
için ne yapmalıdır? 

Orasını ara'.:!tınnak hem un 
hem faydasız. Şimdi olan 
gecenden ders almalyız da bıit 
iktısadiyatımıu, içtimaiyatın 

zı, sanat. ticaret ve maişetim 
tanzim ederken sulhü değil. h 
bi esas ittihaz etmeliyiz. Çün 
hunun aksini ihtiyar efmek. 
tiyaçlarımızı aksırı'klarımızn g 
ayar etmek kadar aykırı hare 
olur. 

Not: 

K usurunu füraf etmek bir fi'i 
yettir ve ioğrusu kolayca 

de edilen bir meziyettir. 
Eminönü meydanı açılırken, ben 

şu meşhur Yenlcami kcmenyle 
rindcki köşke ılişllmcmesinl. ti 
lerle beraber idim. Eski binalar 
kıldı; meydan açıldı ve cami m yd 
çıktı. Şımdi merdhenlcr ve 
bezenilmoye çalışılıyor. Bu mcrdı 
li ııeklin güzel olup olmad ını 
nakaşa edecek dcğilım. Lfıkin 

hakkak bır şey var ki; belkı bir 
mart şaheser olan bu meşhur k 
ve onun ilstundekı köşk şlmdı m 
sız bir çıkınb, izahı müııkul bir 
doslama olarak eamiln yanağına 
pıştı kaldı. 

İüraf edıyorum; bunun kaldırılm 
sını istiyenlcr estetik bakımından 
ha isabetli göruyorlannış. B. F. 

Lituanyada 
Değişiklikler 

Kaunas, 13 (A.A.) - Mosk 
vadan donen Lituanyn Bnşvc 
Molotofla yaptıgı mükaleme 
den ırlemnun olduğunu beyan 
miştir. Halledilememiş bazı m 
leler hakkında müzakerelere d 
vam etmek üzere Hariciye Naz 
Moskovada kalmıştır. 

Lituanya Dahiliye Nazın G 
neral Skucas, istüa etmiştir. 

zun senelerdenberi emniyet iş 
rini tedvir eden umum mudur 
vilaitis de istifasını vermişt 
Dahiliye Nezareti işleri muv 
katen Başvekil tarafından ida 
edilecektir. 

Bu değişiklikler, Başvclcil 
Moskovadan avdetini miıteak 
dün gece yapılmıstır. Bu de 
şik.likler, Lituanyadaki Sov 
garnizonlarındaki bazı asker 
rin kaldırılmaM hadisesi tizer 
Moskovanın izhar ettiği arzu 
ile alakadar bulunmaktadır. 
tedbirler, ezcümle, halen Mosk 
vada Lituanya Hariciye Naz 
Urbsys'in yapmakta olduğu m 
zakerelere devam edilmesi i 
elzem şartları teşkil etmekted 

Riga, 13 (A.A. ı - Letonya 
duları Başkumandanı ve Harb 
N'azırı General Dorkis Sov 
Rusyadan 10 günlük resmi zı 
retini bitirerek bugün Riga ~ 
dönmüştür. 

Çeklerin Müttefiklere 
Yeni Teminatı 

Fransada bir mahal, 13 <AI 
Çekoslovak milli komı~t.s i, H 
naud \'e Churchill'e bire•· tc-1 
çekerek hükumet reislf'r nL J 
yanın Almaııyanın v. ı b 
.ver a1uıgı bu sırada Çeko!'; 
ların müttefikler ~anında 
tesantil Vl' sıkı işbirlıgı hakk 
temınat vermistır. 
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''Paris'' Müdafaa 
Edilmiyecek 

ffiaşı 1 incide) 
vir ve Teslim Muamelesi 

merikanın Paris sefiri Mister 
ıt ile maiyeti erkanı, Paris 

i nin devir ve tesliminde 
dökülmemesine nezaret için 
te kalmışlardır. Mister BuL 

b ugün Amerika hükumeti 
asile Berlin hükumetine Pa
hrinin açık şehir olduğunu 
hrin müdafaa edilmiyeceği. 
hrin içinde askeri bir kuv

bulunmadığını bildirmiştir. 
iste jandarma ve polis 

etlerinden başka bir kuvvet 
amıştır. 

at Paris şehri Paris hari. 
ve Paris gerilerinde müda. 
ilecektir.Reynaud, bunu ge 

pazartesi giinü Roosevelte 
rdiği mesajda anlatmış, bu 

jda şu sözleri söylemişti: 
iişman, P,,ris kapılarında .. 
Düşman, Paris'e girmeden 
1 daha mücadele edecektir. 
Fransadan kovulursak, Şi. 
Afrikaya, liizumu takdirin. 

erikadaki arazimize gide. 
Bir kaç giin ev\·elk i hita. 
semih bir surette cevap 

iniz. Bugiin sizden daha 
bir yardım istiyorum. A. 
a Birleşik Devletlerniin 

efiklere, seferi kuvvet gön. 
mesi hariç, biitün vasıtalar. 

ddi yardımda bulunacağını 
n bildirmenizi ısrada rica 

m.,, 

heniiz vakit çok 
yapmanızı ısrarla 

sabah Paris askeri kuman. 
General Herine orduya nak 

uş, yerine general Deutz 
olunmuş, fakat generalin 

etinde asker bırakılmamış, 
aris halkına hitaben sokak. 
yapıştırılan beyannameler
nlar bildirilmiştir: 

aris açık şehirdir. Halkın 
yeti ve her ti.irlü iaşesmı 

için bütün tedbirler alın.. 

en bildirildiğine göre, 
miUi bankasının roerke. 

uvakkaten Saumur'e nakle. 
§tir. 

Son Askeri Vaziyet 
sız ordusu dokuz gün de. 

eden kahramanca bir müca 
en sonra tamamlığını kay. 
eden ve her adımı müdafaa 
en sonra gerilemiştir. 
eri vaziyet şu merkezde-

uen'in cenubunda muharebe 
ediyor. Parisin şarkındaki 

arebeler her zamankinden 
şiddetlenmiştir. 
anlar Chateau Tierry'de 

'ı geçerek ilerlemiye de. 
ediyorlar. 

rise 27 kilometrede bulunan 
an - Beaumont'da Fransız as 
eri mukabil bir taarruz ya

sekiz kilometrelik bir iler. 
kaydetmişlerdir. 
anlar Havre istikam~tinde 
doğru da tazyik yaparak 

· garptan şarka doğru çe. 
iye çalışıyorlar. 
er taraftan Champagne'de

aziyet naziktir. Almanlar bu
Majino hattını tutan kıtala-

Aer kıtalardan ayırmağa ~
tadırlar. 

· z kaynaklan Nomardide 
en İngiliz fırkasının 6,000 

verildiğini bildiriyor. Fakat 
aya yeniden İngiliz kuvvet

gônderilmiştir. 

i kaynaklara göre Alman. 
İtalyan kıtalarını kendi cep. 
ine sevketmektedirler. 
H ava Bombardımanları 

a kuvvetleri faaliyetlerine 
ediyor. Seine üzerindeki 

köprüleI', yollar, demiryol 
nakliye kollan mütemadiyen 
bardıman edilmektedir. Ren 
sında da bombardımanlar 
ıştır. 

sahil bahriye ve hava kuv 
ri Boulognes'de düşman ge. 

ne muvaffakıyetle hücum 
lerdir. Bir torpidobot berha 
ilmiş, bombalar ayni tipten 
botlara ve cephane depola. 

isabet etmiştir. 
giliz hava kuvvetleri Nor

Gaernes tayyare meydanı 
ergen civarında iaşe vapur. 
ı bombalamışlardır. 
İngilterede Hazırlıklar 
ndra, 13 (A.A.) - tondra 
takasından 120 bin çocuğun 

RESMi HARP TEBLIGLERi 
Fransız Resmi Tebliği 

Ptırls. 13 (A. A.) - Fransız sabah tebliği: Harekat, nemzaen Ar
gonne'a kadar bütün cephede ayni şiddetle devam etmektedir. Kıtaları
mız, bilhassa hiikümet merkezinin iki tarafında, aşağı Seine üzerinde 
ve Marn üzerinde artmakta olan düşman tazyikine durmadan mukave
met etmektedir. Heyeti umumlyesl i tlbarlyle cephe üzerindeki va1ivı>t, 

dün ak§amki tebliğin neşrindenberi, pek az değişmiştir. 

* * Faris, 13 (A. A.) - Fransız 13 Çarşamba akşam tebliği: Paris'in 
iki tarafında muharebe gitgide vüs'at peyda etrlıektedir. Yeni kuvvetler 
Rouen'in cenubundan taarruz etmişlerdir. Z1rhlı ve motörlü kollar, Lou
viers, Andelys ve Vernon köprü başlarından Parcy Sur Eure, Dreux ve 
Evreux istikametinde geçmeğe başlamışlardır. Bu şehirler bombardıman 
edilmiş ve bir muhacir kafllesi mitralyöz ateşine tutulmuştur. En aşağı 
l 2 fırka' Senlis ile Betz arasında taarruz etmektedir. 

HükOmet merkezinin şarkında muharebe geçen günlerdekinden de 
daha şiddetli olmuştur. Düşman zırhlı fırkaları, Chateau Thierry'den 
Dormont'a kadar Marne nehrini Montirail istikametinde geçmişler ve 
bu esnada diğer fırkalar da Aisne'in şarkına geçerek Cbalon Sur Marne 
istikametinde ilerlemişlerdir. 

Düşmanın deniz ile Meuse ııras ında harbe soktuğu kuvvetler 100 
fırkadan :fazla tahmin edilmektedir. Ordularımız adet azlığına rağmen 

mükemmel bir tarzda muharebeye devam ediyorlar. 

lngiliz Resmi Tebliği 
Londra, 13 ( A. A.) - İngiliz Harbiye nezaretinin tebliği: Sol cenahı

nı Şimali Normandie sahillerine dayamış bir halde hareket eden fırka
larımızdan birisinin muvasalası, daha cenuba inmiş bulunan Alınan kuv
vetleri tarafından kesilmiştir. Bu fırkanın bir kısmı, diğer müttefik kı
tıılarla beraber, faik kuvvetler tarafından pek muhtemel olarak ihata e
dilmiştir. Bu kıtaları denizyolu ile tahliye etmek kısmen muvaffak ol
muştur. Bunlardan bir kısmının esir edilmiş bulunduklarından korkul
maktadır. Bu fırkadan geri kalan kısmı gemilere lrkAp edilmiş ve yeni
den Fransaya ihraç olunmuştur. 

Alman Resmi Tebliği 
Filhrer'in umumi karargahı, 13 ( A. A.) - Tebliğ: Saint - Valery sa

hilinde muhasara edilmiş olan İngtl iz - Fransız kıtalarının denizyolu 
ile kurtulmak teşebbli~leri akim kalmıştır. Bu grup teslim olmuş ve 
ara~ında 5 Fransız generali ve bir İn glliz generali de bulunmak üzere 26 
binden fazla esir alınmıştır. Çok bii yilk ganaim de Almanların eline 
gec;mlştlr. Topçumuz yüklü olarak açılmAk istiyen bir nakliye geomisine 
tam isabetler yaparak geri dönmeye mecbur etmiştir. Alman tank dafi 
b:ıplarının ate~i neticesinde diğer bir gemi berhava olmuştur. 

Harekat bütün cephe imtidadmca seri bir terakki göstemıektedir, 

Marn nehri, bir çok noktalarda, harp edilerek, geçilmiştir. ChampAgne'
de düşmanı takibetmekte olan fırka larımız Chalon~'u işgal etmiş ve 
1914 muharebesi meydanlarını geçmiştir. Argonnc ile Meuse arasında ta
arruz arazi kazanmaya muvaffak ol muştur. 

Bu ana kadar bize gelen haberlere göre, yeni harekatın b:ışladığı 5 
Hazirandanberi alınan esir milhim bir miktara baliğ olmaktadır. Diiş

man, çok fazla miktarda harp trıalzemf!sl de kaybetmiştir. Yalnız garp 
-cenahındakl iki ordu, bütun silahları nıh iş birliği ile 200 den fazla düş
man tankını tahrip elmiş veya ele geçirmiştir. 

Tayyarelerimiz, bir nakliye gemisini ve asker dolu bir mavnayı ba
tırmaya ve takriben on bin tonluk b lr nakliye gemisi ile bir «;'Ok 'küeük 
vapuru ciddi surette hasara uğratmı ya muvaffak olmuşlardır. Havre ci
varında 20 sabit balon düşürülınüti.i r. 

Norveçte muharebe tayyarelerimiz Trondheim civarında bir tayyare 
meydanına hücuma tcsebbüs etmiş olan 15 İngiliz tayyaresinin dördünü 
dü§Ürmüşlerdir. 

Dilşmanın şimalt Almanya üzerine yaptığı bombardımanlar, askert 
hederlere isabet edememiştir. 

DlişmAn, dün 19 tayyare kaybetmiştir. 4 Alman tayyaresi kayıp-
tır. Bir Alman denizaltı ~emisi, düşmanın kuvvetli bir deniz nakliye ko
luna hücum etmiş ve müteaddit vapur batırmıştır. 

tahliyesine bugün başlanmıştır. 

Bu ameliye önümüzdeki beş gün 
zarfmda ikmal edilecektir. 

Her gün otuz hususi tren, ço. 
cukları Corntuailles, Devoushire, 
Somerset ve Pays'de Galles böl. 
gelerine taşıyacaktır. 

Ma&mafih, ebeveyninin tahliye 
leri için kendilerini kaydettirme. 
miş bulunduğu cihetle 300 bin 
çocuk Londrada kalacaktır. 

Melbourne, 13 (A.A.) -Avus-. 
tralya Harbiye Nezareti maka.. 
matından bildirildiğine nazaran, 
Büyük Britanya için Avustralya. 

da bir miktar şeri devriye gemi
leri inşa edilmektedir. Bunlar ta
mamen Avustralyada inşa edile
cektir. 

* Paris, 13 tA.A.) - Maliye, Ti-

caret ve Sanayi Nazın bilumum 
yabancı emtianın ithalini menet
miştir. 30 Haziran 1940 tarihine 
kadar ithal ruhsatiyesini ve kam
biyo şahadetnamesini hamil ol
~an ithalatçılar kendilerine 
gelmiş yabancı malları istisnai 
olarak gümrükten geçirebilecek. 
lerdir. 

Amerika Müttefikl,ere Ne Kadar 
Yardım Edebilir? 
(Başı 1 incide) ı binin manzarası değişecektir. Bu 

Binaenaleyh Roosevelfin de- gün için müttefiklere b u yardım 
mokrAsilere Amerikanın her t ür. , da kafidir. 
hi v.ar<lım~. gen~ş~etece~.ini ~:ldir- Zaten Amerikanın bugün A v
mesı, bugun ıcın muttefı.dere rupaya asker göndermesine im. 
v~ri~eb.i1ecek müjdelerin en b;ı. kan yoktur. Çünkü Amer ikan or
yuğudur. dusunun bugünkü m evcudu an-

. Amerikan sana~i senede 50 cak 240 bin kişiden ibarettir. Bu 
bın t~yyare yapabı~ecek su~ette kuvvet Amerikanın kendi müda
organıze e?ilmektedı,.. Amerıkan faası için orada kalmıya mecbur-
tayyarelerınln ne derece kemale d ş· dı"den 0 k e 1 · 

1 
ld v • ur. ım s nra as er a ı-

ermıs harp vasıta arı o ugu L't.:-, k f dın y t" t "r"lme · · 
1
, .. f"kl .. d .1 . naca e ra e ış ı ı sını 

evve r•e m utte ı. ere gon erı mış beklemiye ise bugünkü sartlar 
olan tayyarelerın harp sahasın- .. "t d ~ 'ld" ~ . f 1 .1 b" 1 musaı egı ır. 
dakı muvaf akıyet erı e sa ıt o -
muştur. Alman tayyareleri, A- Fakat materyel ve ta!.Ya~e b a. 
merikan tayyareleri ile harbe tu. kım!ndan yapılacak ~uessır bir 
tuşmaktan çekinmek emri almış.. ya~a~~ ~_vrupa .h.arbınde derhal 
lardır. Çünkü Amerikan tayyare- tesmm g.o~terebılır: .. 
terinin karşısında durmak imka- Onun ıçın Amerıkanın mntte-
nı olmadığı an1~ılmıştır. f ik lere lıer türlü yardımı yapmak 

Amerika, parasına bakmaksı- hususunda verdiği karar, bugün 
zın bol miktarda ve geniş ölçüde için Amerikadan beklenebilecek 
sevkıyata başlayınca Avrupa har- miızaheretin lzam isidir. 

TAN 14- 6- 940 

iSPANYA 
Gayri muharip 

Kah yor 
(Başı 1 incide) 

kıir kararnamenin İspanyanın 
m üttefiklere muhalif bir hattı 
hareketi tazammun eylediği far_ 
zedilebilir. 

italyan Usleri Dün 
de Bombalandı 

14 It 

) ' 

MISIRDA 

K: hi:e, 13 (H':.ırnsi:• ::_ "\1TSI
rın ita.yaya karşı vaz"yeti tavaz
zuh e.tmiştir. İngilterenin l\C·sır
da hır or dusu vardır ~Iısır ;;ul:ı-

(Başı 1 incide) 
1ometre mesafeden görülüyordu. 
Bütün İngiliz tayyareleri sali
men dönmüşlerdir. 
Diğer bir taarruz da Assab cL 

varında Makakar üzerine yapıL 
mıştır. Bir benzin deposu yakıl. 
mış ve bir kışla hasara uğratıl
mıştır. 

rında ~onanması bul•mmakb:!ıt. Kahireden verilen bir habere 
Fakat Italya, Mısır ile mı~J...arip göre, Mısır _ Trablus hududunda 
olmcık istemediğini bıidirmi~t.r ·vuku bulan bir müsademede İn. 
Mrstr dn buna m ukabele ediyor, giliz kıtaatı iki italyan subayı i. 
ve 1talya ile münasebetlerini k·~r.- le 60 askeri esir etmişlerdir. İn
mekle 1:-eraber İtalyaya harp ılan glizlerin hiç zayiatı yoktur. 
ettııiyor. Bu vaziyetin ne: zama- Dün Trablusgarpteki Tobruk 
na kadar devam edeceJi bell: de- limanına yapılan taarruzun çok 
ğild~r. F'c>kat Mısır Ba'ive!<ili Ali iyi neticeler verdiği alınan fo_ 
Mahir Faşa, bu akşamki beyana. toğraflaı:;dan anlaşılıyor. Bom. 
tınd !l Mısırın ne zaman hıırp ilan bardımanı müteakip alınan bu 
edeceğin~ açıkça anlat:uak şu söz fotoğraflar bir harp gemisi ile 
b ·i. siiylemiştir: iki tahtelbahirden başka daha 

"Şay~t İtalya, Mısır:n bit karış bir takım gemilerin yandığını ve 
t<:prağına tecavüz eder, yahut l\·1I hasara uğradığını göstermekte. 
sır t<:b&asından b irinh kan nı dir. Bütün İngiliz tayyareleri sa
dükmiye sebep olacak bir h::u e- limen dönmüştür. 
kette bulunursa, o zaman Mısır Buna mukabil İtalyanlar bu
da Itaıyaya harp ilan edecektir." gün Adene karşı iki hava taar. 
Diğer taraftan Mısır htikfıme- ruzu. yapmışlarsa da taarı:uz bo. 

ti, Beşinci Kolon harekatına ına. ~a gıtmış ve İtal?'anla~ hır tay
ni C'lmak için tedbir almağa de- yare de .. k~.yb:tmışlerdır. 
va:n c·d!yor. Tevkif olunan itaL Salı gunu gun batarken Malt~
yanlar bir kaç yüzü bulmuştur. ya karşı yapılan İtalyan h~v.a ~u.~ 
İ 1 

. . cumunun kurbanları 30 sıvıl olu 
ta yanın Mısır sefırıne pasapor. 30 . .1 7 k ı d 

tu vcri1miştir. Kendisi ilk va- v~. sıvı v~ . as er yar~ ı ır. 
1 h k t d k . Duşmanın yırmı tayyaresınden 

pur a are e e ece tır. .k .. d"" ·· ··ı ··şt·· T ··t t .• ı ısı uşuru mu ur. eeyyu e • 
Mısır?a tabn hayat devam et- miyen bir rivayete göre İtalyan 

rnektedır. Yalnız tayyare taarruz. tayyarelerinde Alman rasıtları 
larına karşı her tedbir alınmış_ bulunmakta idi. 
tır. İtalyanların Cibutiye taarruz 
Mısır gençleri, ordu saflarına etmeleri bekleniyorsa da henüz 

iltihak ediyor ve Mısır müdafaa- böyle bir hadise vuku bulmamış_ 
sı günden güne kuvvet buluyor. tır. 

Bütün Arap alemi Mısırın va- S icilya Kanalı da Kapatıldı 
heryerde hazırlıklar yapılmakta. Romadan gelen habcrelere gö. 
dır. re, Mussolini, umumi Erkanı Har 

Habeşistanda İsyan Var biye Reis Muavini General Sod-
Habeşlilerin İtalyanlarla bir- du'yu Harbiye Müsteşarlığına ta_ 

llkte hareket edeceklerine, hatta yin etmiş ve Faşist mi1isleri er
İtalyan ordusuna iltihak edecek. kanı Harbiyesi Reisinin doğru
lerine d air intişar eden şayialar dan doğruya Umumi Erkanı Har
burada katiyetle reddolunmakta- biye Reisinin emrine tabi olması. 
dır. Mısırın Kıptı kilisesi öteden_ na karar vermiştir. 
beri Habeş ·lülisesine bağlı oldu- İtalyan hükumeti nesrettiği bir 
ğu ve İtalyanların bu bağlantıyı tebliğde yalnız İtalya Yarım A
kesmelerine rağmen iki taraf ara- dasımn ve İtalyan müstemlekele. 
sındaki müna&ebetler devam et. rinin sahillerini değil, fakat ayni 
tiği için kıptı mahafili Habe~lile_ zamanda Sicilya Kanalını da 
rin bilhassa üç mıntakada isyan mayinlcmiş olduğunu bildiriyor. 
halinde olduklarını İtalyanların Bitaraf gemilerin Mesina Boğa
bunlara karşı asker kullandıkları zından geçmeleri icap ediyor. 
nı bildirmektedirler. İsviçre hükumeti, Tunustaki 

Bunlara göre Habeşliler Sü. İtalyanların mcnafiini himayeyi 
üzerine almıştır. 

veyş Kanalının kapanmış olma
sından azami derecede istüade -e~ 
deceklcrdir. 

BULGARİSTANDA 

Son Teminattan Sonra 
Sofya, 13 (A. A.) - İtalyanın 

h arbe girmesi ile doğan yeni va. 
ziyet Üzerine Bulgar hükfımcti. 
nin resmi beyanatına intizar c. 
dilmemek le beraber Hariciye Ne 
zareti namına söz söylemeye me
zun bir zat, bütün Balkan mem. 
leketlerinin sulh ve bitaraflık 
politikalarında devam edecekle. 
rini ve Mussolini tarafından kom 
şu memleketlere verilen temina
tın Bulgaristanca Balkanlardaki 
emn iyeti takviye eder mahiyette 
telakki edildiğini beyan etmiştir. 

MACARİSTANDA 

İtalya Alkışlanıyor 

Budapeşte, 13 (A. A.)- Bütün 
Macar matbuatı, İtalyanın mü
dahalesinin harbin neticesi üze. 
rine olan karar verici tesirinden 
bahsetmektedir. Magyaroszag 
gazetesi, Faşistlerin harp stilini 
methettikten sonra, en büyük 
Faşist şeflerinin, derhal asker o. 
larak ortaya çıkacağını tebarüz 
ettiriyor. 

İSVİÇREDE 

İngiltere Protesto Ediyor 
Berne, 13 (A.A.) - D. N. B. 

İsviçre konfederasyonu hariciye 
nezaretin in tebliği: isviçrenin 
Londra elçisi, Renens ve Cenev
re üzerine kasten bombalar bıra
kılmış olmasını İngiliz hükumeti 
nez.dinde protesto etmiye memur 
edilmiştir. İsviçrenin Londra eL 
çısı, bu teşebbüsle beraber, bu 
vaka neticesinde hadis olan zarar 
ve ziyanın tazminini de talep ey
liyecektir. 

İngi ltcrenin Aldığı Tedbirler 
İngiltere ile .İmparatorluğunun 

her tarafında Italyan1arın tevki. 
fine devam olunmaktadır. Bun
dan başka İtalyan ticaret gemile· 
rinin kaçırılmamasına ehemmi
yet veri1iyor. 5639 tonluk Telce 
vapuru dün Şarki Akdenizde ya. 
kalanmış ve Hayfaya gönderiL 
mi~tir. 

Birçok İtalyan vapurları da 
İspanya limanlarına iltica etmis-
lerdir. J 

Fransadaki Garibaldi lejyonu 
şefi, Fransadaki İtalyanları, Fran 
sızlarla beraber fasistlikle mü
cadeleye davet etmiştir. 

İtalyanın harbe girmesi netice. 
si olarak İngiltere Ticaret Neza
reti, bugün meriyetc giren bir 
emirname neşretmiştir. Bu emir. 
nameye nazaran lisans olmadıkça 
Bul.garistan, Yunanistan, Maca
ristan, Romanya, İsviçre, Yugos
lavya VE' Karadenizdeki Sovyet. 
leı· Birliğ: limanlarına her ne 
cinsten olursa olsun mal ihracı 
menedilmiştir. 

Bu tedbiri almaktan maksat 
Akdeniz ve civar mıntakalara 
yapılacak ihracatın kontrolünü 
temin etmektir. Hicbir suretle 
bunu bu mıntakala;daki bitaraf 
memleketlerle ticari mübadele. 
nin keslieccği hakkında bir karar 
:şeklinde addetmemek gerektir. 
İşbu emirname ile beraber bu 
mıntakalardaki bitaraf memle
ketlere yapılacak ihracata müte
allik lisanslar da ayni zamanda 
iptal edilmişlerdir. Fakat bu da 
yerinde şartlara muvafık olarak 
yenideı· lisans verilmesine mani 
değildir. Esasen iptal keyfiyeti, 
kömür, kok ve imal edilmik malı. 
rukat ihracatına ait umumi ser
best lisansa şamil değildir. 

Bir İngiliz Gazetesine Göre 
Evening Standard gazetesi, İ-

RESMİ HARP TEBLİGLERİ 
ltalyan Resmi Tebliği 

İtalyan orduları umumi karargahından: 13 (A.A.) - Mukarrer pllrı' 
tevfikan İtalyan tayyareleri, düşmanın deniz, ve hava üslerini yeniden bof1Lo 
bardıman etmişlerdir. Bizerte'e ve geceleyin Tulon'a karşı yapılmış olal' 
taarruz bilhassa mühim olmuştur. Bizerte'de bıiyük yangınlar çıkını,, bitılll .. llİ 
takım tesisat hasara uğramış ve yerde bulunan tayyarelere karşı isabetli 
endahtlar yapılmıştır. Bunlardan dokuzu kullanılmıyacak hale gelmiıtit'•""llMıiıılıl.ı 
Bütün tayyarelerimiz, hareket üslerine dönmüşlerdir. 

Akdenizde bir tahtelbahirimiz, bir kruvazörle on bin ton hacminde bit 
petrol gemisini torpillemiştir. 

Bingazi hududu yakınında kain Tobnık"ta İngilizlerin hava ve derıll 
kuvvetleri tarafından bir taarruz tesebbüsü kara. hava ve deniz kuvvetleri. 
miz tarafından tardedilmiştir. Mayin tarama gemilerimizden biri batıtıl.. 
mıştır. 

Şarki İtalyan Afrikasmda Asmara, Gura, Adiugri, ve Agordak taYl'3re 
limanlarına karşı düşman tayyareleri tarafından akınlar yapılmış ve bll 
akınlar maddi hasarata ve bu limanlarda bulunan İtalyan ve yerliler ar"' 
sında on kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Muahharen yapılan ta~ 
kat neticesinde dün Bingazi havasında vukua gelen muharebede avcı taf• 
yarelerimiz tarafından altı tayyarenin düşürülmüş olduğu anlaşdmıştrr. 

İngiliz olmaları m uhtemel olan dıişman tayyareleri gece Simalt ttal.. 
yanın bazı şehirleri ü:ıerinde keşif uçuşları yapmışlardır. Ac;ık bir şehir ol•11 

Torino'ya bombalar atılmış ve bu bombalar az ha<>~r"t il• "ivil h:.llr ,,...,.; 

da bir kac; kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

talyanın kolayca tahrip edilebi
linecek endüstriyel bölgeleri hak 
kında bir makale neşrediyor ve 
Roma İngiliz sefareti hava ata
şesinin, hava hücumları hakkın
da yazdığı cümlelerde, müttefik
lerin şimali İtalyadaki elektrik 
santrallerini bombardıman etme
lerinin münasip olacağını ileri 
sürüyor. 

Su ile müteharrik bu elektrik 
santralleri Thorin • Genes _ ML 

Hususi Muhasebe/erdeki 
Tahsildarların Vaziyeti ~:~: 

t\nca 
müd1etini doldurduklarrndıı ~ 16 rö 
kai.ıtiiiklcri icra edilir. 20 senW daha 
doldurmadan herhangi sebeple; 
!ursa olsun vazifeden aynlaıt 
hizmet müddetlerine göre tel'" 

Ankara, 13 (TAN) - Vilayet 
hususi idarelerinden . maaş alan 
memur ve mua1limlerin tekaüt 
maaşları hakkındaki kanuna ikin 
ci bir muvakkat madde ilavesi 
hakkında'ı i layiha Meclis ruzna. 
mesine alınmıştır. Bu yeni mad
deye göre, maaşları ücrete çev
rilmiş olan idarei h ususiye tah. 
sildarlarından maaşlarının ücre. 
te tahvil edıldiği tarihe kadar fiL 
len 25 sene veya daha ziyade ma
aşh hizmeti olanlarla tekaüde 
sevkedilebilir. Bunlardan maaşlı 
hizmet müddeti 20 sene veya da
ha ziynde olanların bu kanunun 
neşrinden itibaren ücretleri son 
aldıkları maaş miktarına göre, 
m:ıa~a tahvil edilerek te.l\.o.üt 

üt udd~dilirler. ti' 
.!\? aa~ları ücrete çevrilmf§ o r garaj 

tah~ıluf.:rlardan maaşlı hitıı:ıııı i ol 
rniiıi<l(' ı:eri 20 seneden az olııtl~ 'eferd 
mı esY.i memuriyet müddetle~ ttın 
ait tekai\t hakları mahfuz ~ 

ıı<'k ı are istihdam! t:-ına de\'• 
<J ı :ı"! ır. Ancak yeni vaz;felet1~ ~apıl 
den •sıifa suretile aynlanlst· ı:>le 
l:erlı:.ıngi bir suretle v-azifelet'ıııll t:ılduğ 
nihayet verilenlere isredhtl " !!lind 
takılırd~ maaşlı hizm~ .. miidde l'atna 
lerine göre istihkakları verilet' Ul ol 
bkaütıükle alakaları kesi!ir. hu c 

kanı 
~lltta 

260 Göçmen Evi Y aptırılaco ı.ı e 

Kayseri İskan Müdürlüğünden: 

Mevkii Ev ıded i 

Potuklu 44 kflrgir 
Kılıç Mehmet 21 

" 
Bor:ın 50 ,, 
Karagöz 25 ,, 
Halitbey viran 90 ,. 
Bescrek 30 kerpiç 

Yekun 260 

Keıfi 
beheri 
L. K. 

832 40 
832 40 
832 40 
812 47 
832 40 
sıı 16 

Tutarı 

L. K. 

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

2ı5786 80 

% 7,5 fhale ııDnD 
teminatı 

L. 

2747 " 23/6/040 
1312 " 23/6/940 
3122 " 24/6/940 
1561 .. 24/6/940 
5619 .. 25/6/940 
1826 .. 25/6/940 

1 - Pınarbaşı kazası merkezinde 3 kilometre mesafene Potuklu, ıcı• 
lıç ::\'lehmet ve 5 kilometre mesafede Karagöz \"e 15 kilometre mesafeıie ~ki 
Boran ve Halitbey viran ve 40 kilometre mesafede Beserek köyleri"d~ ~ t 
yukarıda miktArlrırı beherinin keşif bedeli ve umumunun tutarı, t~ t.. b 
nah ve ihale gilnleri yazılı cem'an 260 göçmen evi yaptırılacaktır. Oste 

2 - Mezkı'.'ır 260 evden 230 göçmen evi tip VIII tek kfırgir ve 1~ da 
Bcscrek teki 30 ev tip IX ahşap iskeletli kerpiç olacaktır. fi tar 

3 - Evlerin keresteleri kı!>men mevcut olup iskAtıdan verilerek • lll 
noksnn kerestt'ler inşaat nıtilcahhidi tarafından temin edilecektir. ist<A~ itap 
dcın verilecek kerestelerin bedelleri ke~ifle gösterilen bedel üzcrfnd t 
tenzil edilecektir. İskAndan verilecek kerestelerden maada diğer tnşt'~' 
m:ılzemcsi ve işçiliği milteııhhide :ıit olmak üzere anahtar teslimi şartl 
7 /6/940 tarihinden itibaren 15 gün mUddctle ve kapalı zarf usulile e1'' 
~lllmeye konulmuştur . 

4 - İhale yukarıda t:ıyin edilen g(in ve saatlerde Knyseride fsi<tt' 
dairesinde teşekkül eden komisyonu mnrifctile yapılacaktır. 

5 - Talipler ihale günilne kadar 'T'irnret Odası vesikası % 7,!I ~ 
ıninat mektubu veya makbuzları ve teklif mektuplarını ihzar ve 9 t 
tırmn, eksiltme kAnununa tevfikan kanunun tarifatı d:ıireslnde zarf

1
'. 

derununa konmak ve adresler muvazzah olmak suretilc eksiltme ııırı19 

nındıın bir saat evvel makbuz mukabilinde knpalı znrnarını komi'1°~: 
tevdi edeceklerdir. Ahar mnhııllerden posta ile göndrrilccelc teklifle 69 
eksiltmeden bir l!aat evvel komisyona gelmiş olması Hlzımdır. postıı 
vukubulan .ıı:ecikmelerden mütevellit mnzcret kabule şayan değildir. ,ı< 

6 - Plfınlarla fenni ve idart sartnamcleri görmek ve iza~at ıılrı1 9, 
istiyen1er her gün lskan mildlirlligü ııe mürcaat edebilirler. Inşııat rıı e 
hallerini ve taş, kum vesek malzeme durumlarını mahallerinde incele~! 
yapmak istlyenlerln de yol masrafları kendilerine ait olmak Uzere ırış'il" 
mahallerine kadar gidilerek icap eden izahat verilır. Talip olanların 
k5.n müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4700) 

·MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

EMNiYETLE KULLANILABILIR .. TEMBELLIGINDE. MiDE EKSiLİK v e Y ANMALARINDA 

Müferrih ve Midevidir MiDE ve !JARS.AKIARI temizler ahshrmaz ve yormaz. 'MAZON isim ve ROROS martiasına ClildCat. 
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)'AN 
'eoNE BEDELi 

1 sene 

6 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 

1500 

3 Ay 800 " 

.. 1 .Ay 300 " 

1 
etıerarası p osta ittihadına 
l! olmıyan memleketler için 
~e bedeli müddet s1rasiyle 

16, 9, 3,5 liradır. Abone be
i Peşindir. Adres değiştirmek 
kuruştur. Cevap için mektup-

JiCl3 ~ 10 kuruşluk pul ilavesi 
otll- l.._ lazımdır. 

ola~~ 

:~!. m1~•111•: •••!•1•4•1•;1!1;•1111;•;1•1 
. bir '~ Kadıköy 

vayları 

yatt 
~ bU Üııkii nüshaıiiızrn l>u sü-
ara• tununda Kadıköy • 'Oskii
.hıd- ıtınvayl~rından bahis bir 
ta1• \·ardı. Aldığnnız bazı mek.. 

tda ileri sürülen şikayetlere 
ttat. illan olan bu yazı, tiskü
,o;: l{adıköy traınvaylannın in. 

la işletilmediğini iddia edi. 
~ lazmı gelen tedbirlerin de 

~ 'sını istiyordu. 
P" Udar • Kadıköy Tramvny 
ı;ırısı' 1 tnüdüriyelinden dün bi.r 
~dg;ı il aldık. Bahsettiğimiz ya
'Y8rC ~\rap teşkil eden bu mek. 
ıtr3ı 1> şikayetlerin habn:lığı 
oliYe ııJunuyordu.. 
eyş~ llıemnun eden ilk nokta 

~~Y şirketinin, halkın şika. 
melC• .1~ alakadar olmakta gös. 
ıl el- u sürattir. Resmi ve klasik 
talı' Veya tavzih mektuplarının 

abtj..; &lubuna benzemiyen çok 
olı.tl'• hir lisanla yazılmış olan 
~ tlttupta tramvayların, tari-

deki zamanlannda hareket 
• ik r h lcri yazılıyor; hatalı ve. 

a da\."l"anan miistahdemle
teye bildirilmeleri isteıü

\·(! deniliyor ki: 
ı\ncak, idaremizin 40 mot.. 

ı tef 16 römork arabası vardır. 
srı'-1 daha fazla yok gibi bir 
?le~ tşısında bırakılamtyacağı. 
ıırılıt ~ll'ıit eyleriz. Hiçbir idare, 
tel;" ıtun fevkine çıkamaz. Bu 

11 
'tın kontrol ve tamir ihti. 

olıl 1 garajda kalması zarureti 
izJ1le ~Si olan bir ikisi müstesna, 
orı~0; ~eferdcdir. Kadıköy - Bos
erıfl lattında 7 _ 10 dakika fasıla 
J<ll~ ~de altı römork ve 8 motris 

e"' 14 araba gidiş geliş 21 O 
'etl~ ~apılmaktadır. Herhangi 
ılıı!·~ Ple bir semte yolcu faz
erıJl~ Olduğu zaman, bir idare, 
!kle elindeki vesaitle ihtiyacı 
dne_~ !"aınadığr takdirde muatap 
ıew lll olabilir." 
·. ~htı cevabı makul bulma. 
_.,/ ~kanını göremeyiz. Ancak, 

lı 1 ~ttan Kadıköy Tramvay 
Oıt lıın elindeki arabalann, o. 

~ oturan halkı taşınuya ki
tl\ecek miktarda olmadık. 

.~ l11şılmaktadır. 
s• 

tıazaran • şüphesiz bu 
~'.t! bilmedikleri için • şi. ' 

/ lılektubu gönderen o va-
p 1~ ~<ll'a düşen iş, şirketi ten. 

ıS ~lt değil, şirketin, halkı 
15 edebilecek miktarda ve.. 
ı5 ~hip olacak kadar zengin. 
1~ ili temenni etmektir. 
1 ~t idaresi, bizm ti şikayet. 

!).~iinıan oluşumuzu hüsnü 
]:(l' lııı~e vermemek için bir se

~feöt ~~llıez. Biz de bu bahsi, ya. 
rirıde t.ıtıkitlere kal'§ı bu kadar 
terııl' \>e bu kadar sami:mt bir 

tost.eren bir şirketin çok 
raJ.tlıı ~llda ihtiyaca tekabül ede-

1İttarda vesait teminine 
1< ,..c lnuktedir olabileceği em 
,ıcW İtapatırı:z. 
nde~ ~:::::========= 11~~~ l. 
ıırti1B f~f l\füdürleri Arasında 
: el'' ~l'a, 13 (TAN) - Deniz;i 

t~Üdürlüğün~ Burdur mü. 
·~~if, Burdura Malatya mü 
~f1t1llah, Kırşehire Mardin 

11 akkı nakil ve tayin e
~t a · 

ır. 

~ 

biri Yanan Kadın 
~~.13 (TAN) -· Ödemi~in 
~Yünde Raziye kachn, ye. 
~tirken, mangaldan H~
ı \ıtlcrmdan. mutfak ateş 
i aaziye, b1dayette yan
<ltkına varıımadığınci.ın 

'l'~ber diri dirı yamruştır. 

ı> ~~omu 
/ '<tltaıe, (TAN) - Çanak

~apılacak olan stadyom 
~tı istimlak muamelesi ta

rlı11ş ve (35.000) lira sar-
11~orn yapılmasına karar 
~ır. İnşaata yakında baş.. 
-i\tır. 

TAN 

Yazan: Sevim SERTEL 

Hırsızın Hüviyet Vesckası - Pccr~ômenfoda 

Bir Hc2dise • Otomobil Seyahati 

1 ngilterede Beşinci Kolona bu sefer casuslukla itham ediIL 
yor. Tabii şimdi yaptığına bin 
p 'şmandu ama iş işten geçmiştir. 

* * Parlamentoda Bir Hadise 

Beşinci Kolona mensup kim 

Ce'belitarıktaki İngiliz üs sünün havadan görüniişü Ak denizin ikinci anahtarı Silveyşten bir manzara 

karşı alınan tedbirler son 
haddi bulmuştur . Bunlardan hır 
tan es: de her ferd •. üzerinde &dı 
adı es işi ve diğer bazı m~lu

matı havi hüviyet vesikaıan ta
şr.uıya mecbur eden ka.uurıdur. 

HerkfsE: birer şilin mu!•atnlind~ 
bu vesikalar verilmektedir. Bu 
meysnda bir çok acaip vakalar 
cia yet cı.ımaktadır. 

senin parlamentoya gir
mesine imkan vermemek için par 
lamento binasına her girip çıkan 
hüviyetinı isbata mecbur tutul
muştur Bu yüzden geçen gün 
Londrada garip bir hadise olmuş.. 
tur: ltalyanın lngiltere ile 

Akdenizde Bugünkü 
Vaziyetlerine Bir Bakış 

.!.~unlardan biri de sabıkah 
St~.rarj'ın başına gelmiştir. 

sıwın d, genç yaşr!ld =i işi ser .. 
S")riliğe dökmüş bir İskoçyalıJır. 
Bir gt"ce sabahladığı barda iyice 
başını dumanlandırmı~ ve sonra 
çıkarken orada bir iskemle üze
ri "\de gözüne kestirdi.ği bir ceke
ti s;rtına geçirmiş ve yola koyul
muş .. Eh artık Stward'ın keyfi 
yerındedir. Zira ceket yenidir: 
İyi :-.fr ecnebi kumaşından yap:l
dığı derhal anlaşılryor. Stward, 
ı:-.lık çala çala oradaki parklc!rdan 
birine dalar ve bir k.ınapenin ü
zerıııde sızar. Şafak sökmek üze
re iken onu omuzundan dürten 

1 talyanın kararını bil
dirişinden sonra, 

harbin mutlaka Akdenize 
yayılacağı tahmin olundu
ğuna göre, İngiltere ile İtal
yanın Akdenizdeki vazi
yetlerini birer birer muka
yese edelim; 

İtalyanın avantajı, kendi top
raklarında bulunmasıdır. Bu sa. 
yede, milli membaları, kendi 
üslerinin tam arkasındadır. Fa
kat bazılarına göre, bu vaziyeti, 
1talyanrn lehine değil, bilakis 
aleyhinedir. Çünkü, bu yüzden, 
İtalyanın sivil halkı, havadan 
yapılacak taarruzların tehlike
lerine karşı müdafaasız bulun
maktadır. 

Yazan: E. 
ticaretinin yalnız yüzde 20 sL 
nin Akdenizden geçmesine mu
kabil, İtalyan ticaretinin yüzde 
86 sr bu denizden geçer. B una mukabil, bazı nok

talarda, iki devlet te 
müsavat halindedir. 

Gerek İtalyanın, gerek İn
gılterenin, Akdenizde müdafa
aya elverişli müstahkem müs
temlekeleri vardır: Rodos ve 
Leros, bir çok bakımlardan 
Kıbrxsa ve Maltaya benzer. 
Pantelleria da Cebelitarığa. 

Monroe 

bulunan mahallerden çoktur. Fa 
kat İtalya Akdenizden, İngl'te
reden fazla emtia ithal eder. 

İkü:inin de, Akdenizde işli. 
yen gemileri vardır: İkisini.o de 
Akdenizde karşılıklı menfaatle~ 
ri mevcuttur. Fakat Süveyş yo_ 
lunca, İngilterenin menfaa~lcri, 
İta~yanm menfaatlerinden faz
ladır ve bu vaziyet şarkta, t :1m 

teı sinedir. 
~kisinin de, Akdetlizde, 

laydır. 
bir elin sarsmasile uyamr. KarşıBu basıt avantajlarına ilave-

ten, İtalya, donanmasını ıslah sındaki polisin şu sözüne mu.1-ıa-
t . . t d ' B .. 1. 1 tap olur: e mış v.azıye te ır. ugun ta~ . H" . t 'k .. t 

f .. 
1
. - uvıye vesı anı gos er. 

yanm, u ak, ve surat ı harp ge- H .. k d' · t ı . . . .. enuı en mı opar ıyamıyan 
mılerınden, det ızaltılardan mu~ S . . · k t' · 
t kk'I h · l' b' d tward ehnı yenı ce e.111ın ce-
eşe ı e Femkmtıyelt ı ırb onadn- 1 bine sokup bir varaka çrkar~r. 
nıası var. a a a ınan u te - p 1. p ı· ·1 
b . 1 d h" b ' · · h' b' . t o ıse uzatır. o ıse verı en ve-
ır er en ıc ırısı, ıç ır ıca , . l ı kt d 

hi b . k h, 1• h' b' sıkada şun ar yazı ma a ır. 
ç ır sto , u asa, ıç ır şey, r· . M t' B 

I.t 1 b " .. aI "f sım - u ı rower. 
a yanın uyük za ını şı ayap M'll t ç k ı k lı • . ı e - e os ova ya . 

edemez. O hayatını, bahrı tıca- M "J'h Ş" h l' h t · . B . . u a aza - up e ı eş as an-
retlne m , yundur. unun ıcm- d K d' · · · .. b t · 
d . ki bl k ! 1 . . h ır. er. ısını munase e sız yer-
ır · ak 0 a, dtıı Y

1
a ıçınb,. e.r lerde vt> münasebetsiz vaziyetler-

zaman arşı uru maz ır sı- .. t k'f 
ı•htı de goren memur onu ev ı et-
a r. melidir. Casus oimasrndan kor-

Nitekim: kuluyor. · 
Ht'men, karakolda soluğu alan 

ve evvela bunun hrrstzhğmın 
meydana çxkmasından dolayı oL 
duğunu sanan Stward vaziyeti 
inkara kalkışır. Fakat hakikat 
meydana çıkınca Stward, iki ateş 
arasında kalmıştır. Hırsızlık yap. 
tığını inkar etse bir türlü, etmese 

Parlamento azaları meclise gel 
miş, toplanma saati geçmiş, fakat 
reis bir türlü gelmemiş ve celse 
açılamamıştır. Çünkü dalgınlıkla 
hüviyet vesikasını evde unutan 
meclis reisi kendini durduran ka
pıcıyı bir türlü ikna edip içeri 
girememiştir. Bunun üzerine kar 
tmt almak üzere, tekrar evine ka
d .::n· gitmiye mecbur olmuştur. 

* * Otomobil Seyahati: 

B elçikanın ateşler içinde 

kaldığı günlerde halkın 
neler geçirdiğini gösteren şu u
fak vaka, orada yer alan binler. 
ce hadiselerden bir tanesidir: 

Anvers, ateşler içindedir. Al. 
manlar şehre girmek üzeredirler. 
İngiltereli Mrs. Ella Belçikalı bir 
gemicinin karısıdır. Vaziyetin va. 
hame tini görünce ne pahasına o
lursa olsun kendisini sahile, ora. 
dan da İngiltereye atmıya ka. 
rar verir. 

öteberisini, alelacele bir el 
çantasına doldurur ve şehirde 
pek az kalan taksilerden, oradan 
tesadüfen geçen bir tanesini dur
durur. 

- Beni buradan kacınnız, der. 
Şoför mütereddit. Şüpheli bir 

eda ile: 
- 1000 frank (Elli Türk lira

sı) verirseniz, giderim, der. 
Aldığı cevap kısa ve katidir: 
- Peki, çekiniz! 

- ..,,.-===-

Filhakika, İtalya bugün, 3400 
kilometre uzunluğunda bir sahL 
li müdafaa etmek mecburiye
tindedir. Sicilya ve Sardinya 
gibi iki büyük ada hesaba ka
tılmadığı halde, bu kadarı, a
ğır bir yüktür. Üstelik, İngiliz 

Üstelik, iki tarafın üsleri de, 
ehemmiyetli mıntakalarda te. 
ınerkiı:ı ettirilmiştir: İtalya Ak
derı.izin merkezine, İngilte:r~ de 
ayni denizin şark havzasına yer 
leşmiştir. İkisi de, sahil mem
leketlere sermayeler bağ)amış.. 
!ardır. Vakıa !ngilterenin Akde. 
niz sahillerinde işgal ettiği ma
haller, İtalyanın işgali altında 

hava hatları da vardır, 
ve 19 uncu, 20 inci asrın büyiik 
hicret devrinde yabancı memle
ke'..lere yerleşmiş olan İtalyan 
halkr, büyük bir yekun tut
maktadır. İtalya, idare ettiği 
seyrek Müslüman ahalinin uy. 
sal tabiatından da müstefit ol
maktadır. Libyada, Filistınden 
az Arap mevcuttur. Ve Libya
daki Arapların idaresi, Filistin 
Araplarının idaresinden daha ko 

"- Başkaları için bir yol o. 
lan Akdeniz, bizim için hayatın 
ta kendisidir!" diyen Mussol~·i 
de, bu hakikati müdriktir. Za
ten, her vasıtayla senelerdenbe. 
ri yapılan propagandalar da, 
İtalyan milletini, İtalyanın ken. 
dilerini harice muhtaç olmadan 
ya~ı:.tabileceğine katiyen inan
c!ıramamıştır. F akat, buna ~ağ~en, İtal. LOKMAN HEKiMiN ÖGÜTLERİ 

~EKET HA.;;~-;;-;N MÜESSiR SiLAHI 
'"\ 

1 
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, ____ ../ 
Italyan Havacılığında 
Hücum Tayyarelerinin 

H avacıJjk bakımından Bü
yiık Harpten alınan d~rs 

hücum tayyarediğinin meyc1a. 
n~ gelmesine amil olmuştur. 
Cihan Harbinin ilk yıllarında. 
tayyarenin yalnız keşif ve 
gözetleme vaı::ıtası olarak kı•1-
1amlmusı zaruri idi. Çünkü bu 
silahın yer muharebeleri üze. 
rinde yapacağı tesir henüz 
meçhuldü. Fakat sonraları sı. 

kışık vaziyette kalan piyadelere 
yardrm edi.nce işin rengi degiş.. 
ti ve ancak bir sene sonrad~r 
k~ av tayyareciliği meyılana 
~ıktı. Tayyar<·~Hin de karaı:ı'.l.ki 
birliklı:ıre y<:.rdımr gün geçtikçe 
kıymetlendi. O zaman iç.n bu 
şeki kuHanmıya bir de ı<ıım 
verildı: Piy~de refakat tayya
resi.. 

Refakat tayyaresinin vazife
lerini ekseriyetle keşif ve gözet
leme tayya:elE:ri ve hazan da 
bombardıman filoları yaptı. Bti
yiik Harbin sonlarına doğru sü. 
rat ve hareket kabiliyetlerinden 
istifade edilmesi dolayxsile bu 
işi av tayyareleri başardı. 

Cihan Harbinden 1925 yılına 
kadar bu çeşit tayyarecilik ih
mal edildi. Gördüğü işler unu
tulmuş değildi. Yalnız yeni ta. 
biye buluşları yanında böyle bir 
vazifenin yaprlabilmesi bakı
mından hizmete alınacak tayya
relerin evsafı düşünülmekte i-
di. Nihayet 1925 te İtalyan ge
nerali Mecozzi'nin teşebbüs ve 
teşkilatı sayesinde hücum tay
yareciliğinin temeli atıldı. İlk 
tecrübelerden sonra silahın ev
safı tesbit edildi. Rusya, Ame
rika ve bilhassa Almanya bu L 
şi tetkik ve taklit ettiler. 

Rolü 
• ••• ~ ••• Yazan: •••••••• 

f A. AHISKAL f 
........................... 

ı:ı:ucum tayyare'ierl, seri, mu. 
kavim, oynak, bomba taşıyabilir 
ve ateş kudreti fazla olan bir 
silahtır. Dikkat edilirse, dünya 
havı:ctlığında av tayyaresi ola
rak kullanılmakta bulunan tip
lerin ekserisi hücum tayyarele
rinin evsafındadırlar. Fakat, İ
talyanlar bu hücum tayyarele_ 
rın. av tayyarelerinden ayırdet
mişler ve ilk tecrübeyi Habeş 
harbinde yaparak büyük istifa
deler temin etmişlerdir. Bu su.. 
retle hücum tayyarelerinin ha
reket harbinin müesslr bir sila. 
hı olduğu anlaşılmıştır. Bilhassa 
motörlü ve zırhlı vasıtaların ha
reket kabiliyetinden düştüğü a
rızalı arazide bu tayyarelerin 
büyük işler başarması bu silaha 

fazla kıymet verilmesine sebep 
olmuştur. Bundan başka Habeş 
harbi esnasında, Habeş ordusun 
d:ı mukabil hava birliklerinin 
buh;.nmayışı, müdafaa tertiplc
rınin noksanlığı, ikmal sanayii
nin yokluğu, hücum tayyareci. 
!iğini.il giriştiği imtihandan tam 
bir muvaffakıyetle çrkmapına 
yardım etm~tir. 

İspanya kavgası İtalyanlarla 
Almanlara bu tayyarelerin kul
lanılmasında bir fırsat daha ver 
miş ve tayyare harbi için çeşitli 
tecrübeler yapılmıştır. Bu tec
rübelerden sonra Almanya ve 
İtalya hücum tayyareciliğine 
daha ziyade ehemmiyet vermiş. 
lerdir • 

Bu barpte de, Alman taarruz. 
larmın öncülüğünü yapan hava 
baskrnlarına bombardıman tay 
yarelerinden ziyade hücum bir
liJderi şiddet vermektedir. Hü
cum tayyarelerinin fevka. 
lade sürat ve hareket kabili
yeti karşısında yer müdafaa ter
tibatından ziyade av birlikleri. 
nin iş göreceğini kestirebiliriz, 
av tayyareciliğinin aman ver -
mez müdafaa ve mukabelesine 
hücum filolarının alçaktan uç
ma mecburiyeti dolayrsile, yer 
korunmasında vazife almış bulu 
nan büyük çaptaki makineli tü
fekler de yardım edebilir. Hü
cum tayyarelerinin vazife güç. 
lüğü ve oynıyacakları rol işte 
buradadır .. 

Gün geçtikçe Alman taarruz.. 
larında rastlanan hücum tayya.. 
recil iğine ve bu saldırışları de
fetmiye alışmış olan müttefik 
müdafaalarına bakarak bir ka
rar da vermek doğru olmaz. 

yada, vaktile ltalyanm 
52 millet tarafmdan3apılan ab
lokaya dayandığını ve ayni kav 
gayı yeniden başarabileceğini 
düşünen gafil hayalperestler de 
yok değildir. 

Bunların , İtalyanın, büti.in 
petrolünü, bütün pamuğunu, 
bütiın kauçuğunu, ve kömürile 
yününün en büyük kısmını ha
riçten, • hem de Ccbelitarıkla 
SüvC'yşin h,!:!ricinden _ ithal et
mek mecburiyetinde bulundu. 
ğunu nasıl unutabildiklerine şaş 
mamak imkansızdır. 

Çünkü bugün, Cebelitarığı ve 
Süveyşı ellerinde bulunduran
lar • ·n, İtalyayı mesela petrol
den • ki bugünün harbinde oy~ 
nadığı rol, insan kanından bile 
ehemmiyetlidir _ mahrum bırak 
mak, bir çeşme kapatmak ka
dar basit bir zahmete mütevak
kıftır. Ve bu yollardan İtalya
ya girmesi menedilecek olan 
petrol, İtalyanın muhtaç bulun
duğu petrolün yüzde doksanı. 
dır. 

İtalyanın, devamlı bir harpte 
kendisfae yetecek miktarda peL 
rolü depolarrna doldurabildiği. 

ne in~nmak ta mümkün değil
dir. Çünkü bu işi başarabilmiye, 
zengin bir memleket olmıyan İ
talyanın tediye kabiliyeti kafi 
görü l<:'mez. 

Hele onun Habeş harbinden 
sonraki vaziyeti, bu kabiliyetini 
büsbütün azaltmış, ve beyneL 
milel piyasadaki itibarını tama. 
mile krrmıştır. 't 

Çıkarılan bütün müşkülata 
rağmen, parlak İtalyan güneşi
ni ve İtalyan antikalarını seyre 
giden sabırlı ve muktesit sey.] 
yahların bıraktıkları para, İtal
yanın bu itibarını takviye ede. 
bilmekten çok uzaktı. 

Ş imdi, ltalyanın bir de, 
bir deniz harbindeki va

ziyetini gözden geçirelim: 
İtalyanın zaafı, sade~tok buh 

raru ve tediye kabiliy~tsizl i ~i 
degildir. O. bir deniz harbi vu. 
kuunda, sahillerini müdafaa et
mek hususunda da tehlikeli a. 
kıbetler& maruzdur. Onun Ha
besistanla temaslarının devam 
edebilmesi de, ancak İngiltere 
ile veya Mrsrrla müttefik olabil
mesine, yahut da bu ikisinin bi .. 

Soya Çeken . Hastahklar 
Anadan, babadan yahut ata

lardan gelen hastalıklar pek 
çoktur. Bunların hepsine ırsı 

hastalıklar denilir. Fakat hasta. 
lık veraseti iki ti.irlü olabiJir. 
Bir tiirliisünde soydan gelen te
sir ancak bir istidat gibidir. 
l\feseıa bir sinir hastalığına tu
tulmuş olan ananın ve babanın 
çocuklarının da gene bir sinir 
hastalığına tutulmaları ihtimali 
çoktur, ancak ~ocuklardaki si
nir hastalığı anadaki yahut ba. 
badaki hastalığın ayni olmaz. 
İstidat bir olmakla beraber 
meydana çıktığı vakit şeklini 
değiştirir. 

İkinci ti.irlüsünde hastalık bir 
soyda daima ayni şekilde olur 
Hastalıklı bir soydan olan kim· 
senin o hastalığa tutulması mu. 
hakkak olmamakla beraber, has
talık geldiği vakit şeklini değiş
tirmez. Hem de çok defa ayni 
yaşta başlar ve ayni suretle de. 
vam eder. Bunlara soy hastalık· 
ları derler. 

Soy hastalıklarının en çok 
görUleni şişmanhktır. Şişman. 
lardan hepsinin soyunda şişman 
çok olmamakla beraber, şi~rnarı 
babanın yahut ananın, hele iki 
si de şişman olursa. yetiştire<"E'. 
ği soyda şişmanların çokça bulu. 
nacağına ihtimal ziyadedir .. 
Böyle soydan gelen şişmanlığı 
bazıları çocukların da analar ve 
babalarla birlikte çok yedikl~ri 
için sismanlandıklarına atredor 
Jer. Halbuki ışi~man soyundarı 
yetişen ve şişmanlayocek olan 
çocuk anasından ve babasınm 

taraf kalmasına mütevakkıftı:. ı 
Zat;;:n bunu hesap ettiği içindir 
ki, o. Haheşistanı, kendi yağı ile 
kavrulabilecek bir hale sokmak 
husı..ısunda büyük bir gayret 
göstermekteydi. Halbuki, onun 

bu emeline kavuşabilmesi yılla. 
ra bağlıydı. Hatta, bu, İtalya
nın belki de bir batın sonra ik. 
tisap edebileceği bir neticeydi. 
Bunün içindir ki. buı;?Ün. İtalya. 
Almanvanın ve Alman müstem 
lekelerinin 1914 te içine düştük
leri vaziyete girmiş bulunuyor .. 

ayn yer-Oe bulunsa ve çok yeme. 
sebile gene şişman olur. Hem de 
şiş.manlık o soydan şişmanların 
hepsine ayni yaşta gelir. 

Ondan dolayı, za~·ıClamıya ça
lışan şişmanla'rdan bir çoğunun 
bütün gayretleri, aç kalmalan, 
yoruluncnya kadar yürümeleri, 
türlü türlü jimnastik yapmala· 
rı boşa çıkar. Çünkii hastahğın 
asıl sebebi, şişman olanın ya a. 
nasından ya babasından gelen 
tohumlarının birinde yahut her 
ikisindedir. Tohumda olan has. 
talık sebebini de sonradan yok 
etmek imkansız olur. 

Sayıları pek çok olan soy has
talıklarının hepsini burada an. 
latmıya imkan olamaz. Bir ka. 
çını yazacağım. Bugünliik sora 
çeken kanlı idrar hastalığını kı. 
saca tanıtmak istiyor~m. 

Kendileri sağlam olan bir a. 
na ile bir babanın iiç kızı ile iJ,i 
oğlu olur. Kızlardan biri sağlam 
kaldığmdan bizi alakadar et· 
mcz. Fakat .kızlardan ikisi ilc 
oğlanlardan her ikisi bu kanlı 
idrar hastalığana tutulurlar. İki 
hasta oğlanın çocukları olmadı. 
ğmdan onlar da bize alaka ,·er. 
mezler. Hastahğa tut ulan kn. 
lardan birinin biri kız. ikisi o~
lan üç çocuğu olur. İki kızdan 
yalnız biri sağlam kalarak öte
ki kızla oğlan ayni hastalığa tu. 
tulurlar .. Birinci batında hasta. 
lıb tutulmuş olan ikinci kızın 
ikisi kız ve beşi oğlan yedi çocu
ğundan yalnız bir kızla bir o~. 
lan bu hastalıktan salim kala
rak dört oğlanla bir kız hastalı. 
ğa tutulurlar. Demek ki ayllİ 
soydan on ikisi ayni hastalığa 
tutulmuş olurlar. 

Bunların hepsinde de kanlı 
idrar hastahğı a~·ni yaşta. iki :\'B 

şında başlar. Bereket versin ki 
hastalık aralıksız değildir. Za
manı belli değilse de arada s1. 
rada bel ağ1'1!11 ne, kırıklıkla 
titremelerle meydana çıkar. A
sıl sehep tohumda oldu~unclar 
ha.;;tahi!'ın m<wdana r1kmn111rnn 
o;ehep gibi (öriinen sofhı'k algın 
lığ'ı, mide bozukluğu hirer ha 

hanedir. 
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15enelerdenberi tanınmış ve çok rağbet aönnü~ olan, -· ı 
KISI 

Bu kerre İNBİSARIN KONTROLÜ ALTINDA fıçıda uzun 
müddet DİNLENDİRİLMİŞ olarak piyasaya çıkar.ıldığın.ı saym 

müşterilerine mevsim sürprizi olarak arzeder. 

Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon : 20741 
........ ...;;;::;..-................... , .................. 1 ............ .. 

Memur Aran1yor 

KIR ALIK 
Sokajiı 

M ahılleal 

EMLAK 

N o. ıru Cinsi 

75 liraya kadar ucretle sabahtan 
/ akşama kadar çalışmak ve k{lçük bir 

büronun kitabet ve muhasebe i~lerl

ni idare edebllecek kabiliyette olan 
Aylık klruı bir memura ihtiyaç vardır. Bu hu

Llra Kr. 

Klı~ıthanc KAfıthane Cad. 257 Garaj ve milstemilAtı 60.00 

Pürt<'lh Mebu an 
Kamerhatun 
Bedretün Havuzkapısı 

C mllkcbir Muvakkithane 
Yenıcamı Kuyumcu 
Ortaköy Dere boyu 

Çnkmakı;ılar 

185 
3 Dükkfın 

19 Apr. Daire: ı 
5 Ahır 

25/2 DükkAn 
5 Arsa 

71 Ev 

38/42 Sümbüllu hande bir 

03.00 
08.00 
06.00 

06.00 
06.00 
17.00 

oda 07 00 

Yukarıda yuılı emUk 31/5/941 günü ıonunı kadar rrıya verilecektir. 
İhalesi 24 6/940 Pazartesi gunu saat -10-- da yapılacağından istekli. 

Jerin mezkUr ıun ve saatte yuzcle yedi buçuk pey akı;elerile beraber Beyo(. 
lıı Vakıflar Mudurlugi.ı Akarat Kalemine muracaatları. (4897) 

Muhammen Kıymeti 
Lıra 

* * 

750 rleşiktaeta eski: Senlik Dede, yeni: Vitne ude, eski: 
Ada. yeni: Armagan ıokaiında 5 t;Jo: lu ahıap beı 

odalı hane. 
Yukarıda yazılı ıayri menkulün mulkiyeti peıin para ile satqı -15-

ıun muddetle açılı: arttırmaya çıkanlmıftrr. 
İhalesi 29/6/940 Cumartesi cünü saat -11- de yapılacağından talip_ 

buçuk pey paralarile akarat, mahlülit kalemine mi.ırata. 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet 
sıhhi, ufak, yumuşak adet bezleridir. 

Her yerde fEMIL ve BAGLARINI arayınız 

"usta fazla tafsi!At almak için Taksim 
Meşelık ııokak Ferah apartımanında 

Dr. Fethi Erden muayenehanesine 

mi.ıracaat edılmesl. 

KAYIP - Askeri ves!kamla ni.ıfus 

<'Üzdanımı zayi ettım. Yenisini çıka

arcağımdan eskisinin hukmil yoktur. 
OrtıkiSy Cudi aokıOı 17 No. lu ev· 
de Rlzell 1320 doQumlu Mehmet 

oğl•ı Ahmet Refik Erit 

İat. C. Müddelumum111Qlnden: 
Hadım hAklm mua\•ini Lutfullah 

Erişenin memuriyetlmlz.e müracaatı

nın gazetenizle il:ınını dilerım. 

[l.dDrırr. YSUPHİ ŞENSES ' 
ollırı hutılıklırı müte· ~ 

hıaaıaı. BeyoQlu Yıldır ılnemaaı 

k•r•ı111 tramvay duraOı L""''"' 
-Jpartımını Tel : 439: -

Devlet Demiryolları 

ilanları 
Muhammen bedelı (600) lira rılan 

(2500) metre vagon pencere şasileri 

ıdn lAstik (3.7.1940) çarşamba •günü 
saat ( 11) on birde Haydarpaşa Gar 
binası dahilindeki Komisyon tarafın
dan açık ek&litme usullyle satın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (45) li
ralık muvakkat teminatı ve kanunun 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksilt
me günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lAz.ımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyon
dan para:ıız olarak dağıtılmaktadır. 

1 (4907) 

rır.31..... • Muhammen bedeli (3400) lira olan 

3S 00 

54 .. 00 

İlk 
Teminat 

4,30 Fatihte Hocaüveys Mah. Şemsettincami ıo. 114 tıncü 
adada 2918 harla numaralı ve 57,40 metre murabbaı 
11ahılı arsa. 

S0,00 Fatıhte Hocaiıvcys Mah. Hacıfidan So. 114 üncü 
adada 98,30 metre murabbaı sahalı arsa. 

3,02 Fatihte Sarıgü:ı:el Çarıkçı Kemalettin Mah. Sarıgüzel 
So. 100 ünciı adada 1784 harita N o. lu v 9,75 metre 
murabbaı arsa. 

6,30 

i3,00 

Fatih yangın yerinde Muhtesip İskender Mah. Balipa_ 
şa ve Kaııideci So. 136 mcı adada 27,75 metre murab. 
baı ııahalı arsa. 
Fatihte Kirmasti Mah. Boyacıkapısı So. 57 inci adada 
138,37 metre murabbaı sahalı arııa. 

11,25 Aksaray yangın yerinde Mcsihpaşa Mah. Aksaray 
caddesi 56 mcı adada 944 harita numaralı ve 20 metre 
murabbaı ııahalı arsa. 

7,88 Aksaray yancm yerinde: Kemalpa~a Mah. Giımriikemi_ 
ni So. 45 inci ad.ada 35 metre murabbaı ııahalı arııa. 

30,00 2,25 Aksaray yangın yerinde Azimkar So. 13 ünciı adada 
10,00 metre murabbaı ııahalı arııa. 

35 00 2,63 Kar~gümrilkte Karaba, Mah. Küldede So. 77 inci ada. 
da 69,37 metre murabbaı sa.halı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 9 parça arsa ay. 
ı ayrı ııatılmak uzc:re açık arttırmaya konulmuştur. Sartnamelcr zabıt ve 

mu .. mc:lat mudurluğu kalem0 nde ıörulecelı:tir. İhale 20/6/940 Pcr,embe ıü. 
nu saat 14 te daimi cncumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mc:ktuplarilc ihale ırunu muavven aaıtte daimi encümende bulunma_ 
ları. • 4644,. 

APARTIMAN VE EV SAHIPLl.:RİNE: 
Sığmaklarmızm kapı ve pencerelerini yapmakta istical 

diniz:. Tiplerimiz: 
(Tip GM - ı. Demirden), (Tip OH. 1. Yarım Demir. 

ten), (Tip H - 2. Tahtadan). 
Fabrikamızda yapılan yukarıld tiplerde kapı ve pence_ 

• • elcrın numuneleri Viliyet Seferberlik mudiıriyetinde 
'tlevcuttur. Gidip görebılirsiniz. 

Miıracaat mahalli: 

MÜNİP HERSEK 
Galata, Ömerabit Hanı yanmda Çanakçılı Hın S ine 

kat No. 31 - 32. T,.1,.rnn: .,.,,o 

....................................... ~·~ 
KIZILAY CEMiYETİ 

Umumi Merkezinden: 
1000 t(l,jkım fanila don ve gömlek 

17500 adet peçete 

2500 adet alüminyom bardak 

2000 adet matara bardak ve askı kaY'ı• 
Yukanda, cins ve miktarları yazılı dört kalem eşya 

münakasa suretile mübayaa edilecektir. 
Nümune ve şartnamelerini görmek için taliplerin he1'J(Ün 

Yeni Postane civarında Kızılay Satış Deposu Direktörlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

Fanila don 'e gömleklerle peçetelerin ihalesi 18.6.940 Salı 
nünü aal 10 da, )latara ve Bardakların ihalesi ise 19.6.940 
Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. ... _____ _ 

nuhtelif eb'atta 2000 adet çimento 
kOnlt (25-8-1940) Salı ~nU ııaat (10, 
45) onu kırk beşde Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon Uı-
rafından açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlcrin (255) 11-
ralİk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettlğı vesalkle birlikte eksiltme 
güni.ı saatine kadar komisyona mura
caatları lı'lzımdır. 

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

Milli Saraylar 
Müdürliiğünden: 

1 - Yalova kaplıcalarında Rlyase
tlcümhur köşkü yanında emaneten 
inşa ettirilecek olan ve mühim bir 
kısım malzemesi tarafımızdan teda
rik edllmi:ı olup inşaat mahallinde mu 
teahhide teslim edilecek bulunan kA
tibi umumilik binasının inşaat jşçiliğl 
"Matbah, banyo, ofis \'e hal~larla e
lektrik ve telefon tesisatı hariı: olmak 
Uzere,, pazarlık suretıyle ihale edlle
<·ektlr. 

2 - işçilik keşfi yekunu "23403'' li
ra "50,. kuruştur. 

3 - Pazarlık Haz.lranın on yedme! 
pazartesi günü saat on beşte Dolma
bahçede milli !'<araylar müdı.irluğü bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Milli saraylar mlidilrlüğü ka
lemine müracaat edecek olan talipler 
avan proje, keşıfnam::, fennii ısart

name ve mukavelename müsvedde
sinin bırcr suretlerini iki buçuk lira 
bedel mukabilinde alablllrler. 

5 - Muvakkat teminat "1755., lira 
"27,, kuruştur. Bu paranın pazarlığın 
yapılacağı saatten bir saat evveline 
kadar malsandığına yatırılmış bulun
ması !Az:ımdır. 

1 6 - Paz:arlığa girecek olanlar Tica-
ret odasına kayıtlı bulunacaklar ve 
şimdiye kad.ar başka yerlerde yap
tıkları asgari 20-25 bin lira radde
sindeki inşaat işlerine dair elde et
tikleri vesikalarla bu veslkalan gös
termek ııuretile kontrol mimarlıiın
dan ayrıca alacakları fenni iktidar şa-

l hadetnamesinl ve teminat parası mak
buzunu muayyen zamana kadar pa
zarlık heyetine tevdi edeceklerdir. 

(4829) 

Bir Muhasebeci 

Aranıyor 

Devlet Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 
"280" Ura ilcreUI İskenderun mu

basebeclllll münhaldir. 
Talip olanların bu gibi hizmet~re 

alt vesikalarile beraber umum mu
hasebe mildürlüiüne müracaatlan. 

(4877) 

&ahlbl ve Neırtyat M DdOrD Halil 
LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazeteelllk ve 

Neırtyat T. L. Ş. Baatldılı yer 
TAN Matbaaet 

.. 

TAN 14 - 6 - 940 

GELİNCİK SİGARASI ÇIKTI. 
En mDşkDlpesenUeri de dahil olduğu halde her sınıf tUtUn 

tiryakisini memnun eımek azınında bulunan 

İNHİSARLAR İDARESİ 
Da Kerre piyasaya arzettiğl ınçlu ve uçsuz GELİNCİK slğaraslle 
lelml tatlı ve kok11hı olmakla hPraber mevcut nevllerden dab~ 

ince bir slğara arayan tir• 
yakl zDmreslnl tatmine ea· 
1ışmışfır. 

Bu evsaı, bilhassa ba· 
yanlar taralından aranıl· 
dığı için GELİNCİK, aynı 
zamanda onlarında slcla· 
rası olaeakfır. 


