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..-.1.-------------------------------------.-. .. 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Guaon dlyor lı:h 

-Her tacir bu kitapta ıösterdiiim asu1Ierf tatbik etmel 
'1U'etiyle bir iki aene ıribi lı:lea bir aman içinde aıüıterile. 

riıı.iıı adeclinJ bir miali l.l'ttmlbilir. Ben h1I titabmda af:ıı 
bo aanatf atretl:vomm.~ Fiyab 50 lınırue 

-------------------------------------------

A lmanlar Paris'e Girdiler 
! Sarre' ın Garbindeki Mevzilere Yapılan Almaı 

./ 

Taarruzu Zay.iat Verdirilerek Püskürtüldü 
Fransaya Yeniden 
Bir Kı~ım ingiliz 

Kıtaatı ·ihraç Edildi 
DenızdenMaginot' ya 
Kadar Bütün Cephe 
Sağlam Bir Ha!dedir 
Paris Civanndaki Fabrikalar Berhava 

EdRdi ve Tesisat Vilaye t lere Naklolundu 

Fransadaki İngiliz kıtaatı 
kumandanı _Lord Gort 

Londra, 14 - Garp medeniyetinin bütün ihtişamını 
temsil eden en güzel şehir de bugün Varşova, Prag, Lahaye 
ve B.rüksel gibi Aliiıan ceberutuna boyun eğen şehirler 
arasına girdi ve istila kuvvetleri Parisi işgal etti. Alman 
kuvvetl~ri, erkenden şimali garbi tarafından şehre akı
yor, tanklar, zırhlı kıtalar mütemadiyen ilerliyorlardı. ------------------------11 Fakat şehri, ölüm sükutu kap-

J 7enedı•1.,;,.te netrol ;~~:~n~:~s~~:k~~~;:;;n;;~-~~= ·V' ~ K ~ ~ setmıyordu. Koca şehrın butun 
1 yollarında bir tek insan görüle-

n l Ş •dd ı· l memekte idi. Herkes evine kapan epo arı l e e uuştt ve bir kimse de istila kuv-
vetinin şehre girdiğini görmek 
istemiyordu. Sokaklarda göze gö. 

B b 'an dı rünen Fransızlar, yalnız zabıta om a ı 1 memurları idi ve bunlar da hazin 
bir vekar içinde vazifelerini ya-! 
pıyorlardı. 

l=ransrz - ltalyan Hududunda Sükunet Var, 
İngiliz Filosu Akdenize Açıldı 

Lonôra, 14 - Müttefik
ler ile İtalya arasında tayya- . 
te muharebeleri devam edi
~o:r. Bundan başka iki taraf 
al'asında bazı çarpışmalar 
da vuku bulmuştur. Dün 
~tansız tayyareleri V enedik 
~i\Tarındaki petrol depolan-
1\1 '1e İtalya sahilinde bir de
ltı.iryolunu bombardıman et
ltı.işlerdir. 

lngiliz tayyareleri Mısır - Lib-
)e hududuna yakın bir İtalyan 
ttte\'kii olan Capruzzo'yu bombar 
tlırnan ederek mühim tahribata 
~ebebiyet vermişler ve müstah .. 
.ı ~tn mevkii hasara uğratmışlar-
"! -l'. 

o 
.T et 0<1dO 

,, .r . ,,. 
.ı:ıla -f+,.... 

Ot 
...QKtbrl' f ..- s ı ,_.., ... , o , _ _ _ _ 

lF.A.§ 
Sahriahmer üzerinde İtalyan . . . 

llttıa l ,.. ~ b d b b r ±;.. I Cebelitank boğazını gösterır harıta 
11.. ~ nr O an n»Sa İ a om a (Tanca, siyahla işaret edilmi~tir.) 
·ıan edilmiş, bir talyan tayya. 

~esi im?a ve biri de tahrip olu~~ lsnnnyol Kıtaları 
~Uş, bır kamyon kolu da perı.. rr-
lqll edilmiştir. İtalyan somalisi. • 
~11\ hududundaki Kismoyada Tanca Şehrıni 
~()ltıbardıman edilerek mühim 1 
\~~arlara uğratılmıştır. Bu hare- ICJal Et tiler 
~:~rr~:~ş~~~u~a!~:~~7a~ Tanca, 14 (A.A.) - Reuter: 
Qeı d Tanca, bugün saat 12 de ~ansa. 
ı·· er indirdiğini ve tayyare a.. nın muvafakati ile Faslı lspan.. 
li toplarının ateşile karşıla~ 
~~kla beraber salimen döndüğü. Y~~fkıtalarıtar!<f:d 120iş0g klişedilikilmbi~ 
•11.t b .. d. . mu reze an a r 

1t ~ ırılyor.d M lt be . tir. Vaziyet sakindir. Bütün ser. 
tq ta yan art ~ 

1 
8 ayba ~: -v~~nnal olarak işlemektedir 

~· aarruz e mış er ve u ~ 

('t .kaç bina zarara uğ. , ~~l~a~ri~_ l'f' (~.A.) - Resmen_.bil-
tı.itdi.t askeri ölmüş, h a-T gıne gore, İspanya huku-

(Sonu Sa. i) ·. (Sonu Sa. 4., Sü. 7J 

~ 

Fabrika]ar Berhava Edildi 
Şehre giren Alınan kuvvetleri 

dogrudan doğruya Şanzelizeye 
ilerlediler ve hükılmet daireleri
ni işgal ettiler. 

Şehrin dışındaki yollar, istila. 
dan kaçan muhacirlerle dolu idi. 
Bunların içinde Tours şehrine 
varanların anlattıkları bir facia 
var: Yollarda Alman tayyarele.. 
rinin ateşine uğramak ve bu yüz.. 
den ölü ve yaralı vermek. 

ParİS dahilindeki binalar sağ. 
larn kalmıştır. Köprülere doku.. 
nulmamıştır. Fakat Banliyödeki 
büyük fabrikalar berhava edil
miş ve bütün tesisat vilayetlere 
naklolunmuştur. 

Paristen çekilen Fransız ordu. 
su ise azami intizam içinde geri
lemiştir. 

Almanlu ordunun bozulduj!u
nu ve kaçtığını anlatıyorlarsa da 
İngiliz ve Fransız kaynakları bu 
iddiayı katiyetle tekzip ediyor
lar. 

Fransa harbiyesi namına söz 
söyliyen salahiyettar bir zat bu 
hususta dem~tir ki: 

"Denizden Majino hattının şi
malde münteha noktasına kadar 
uzanan Fransız hattı, mülasık ve 
yıpranmamış bir haldedir. Son 
günlerde Amerikadan gelen bom 
bardıman tayyareleri, çok müeS
sir olmuştlı.r. Fakat bu tayyare. 
terden daha çok miktarda gelme
si Iazn:ndır!' 

Harp batlan üzerinde uçan 
yükı;;ek rütbeli bir İngiliz zabiti 
de djyor ki: 

"Ordu mükemmel bir tarzda 
harbetmekte ve çok faik kuwet
lere karşı sağlam durmaktadır. 

<Sonu: Sa: 4. Sü; 1) 

·~ - lngiltere ve Fransa 

Almanlar tarafından işga) edilen Paris ~ehrindvn 

) 
~gle 

AlENCON o . 
r 

bir görünü§ 

P. Grupu Hükumet in 
- Ta kip Ettiği Siyaseti· 

ittifakla Tasvip Etti . 

Zafere Kadar Harb 
Devam Edecekleı 
Hitlerin Sulh Taarruzuna Hazırlandı~ 

Haber Veriliyor, lngiltere, Frauay~ 

Olan Taa hhütlerini T eyi+ Etti 
Londra, 14 - Frans~ hükumeti, sonuna kadar h~ 

de-. ama karar vermiştir. Ingiltere hükumeti de bu hu 
ta Fransa ile beraber olduğunu ve Fransadan hiçbir 'J" 
dımı esirgem.iyeceğini bildirmiş ve bunu bir taahhüt C' 

r<;ık bir beyanname ile neşretmiştir. Beyanname kati t 

hiyettedir ve müttefiklerin bilakaydüşart harbe de 
edeceklerini anlatmaktadır. 

( Fransız tebliği, Almanla
i nn Champagne cephesinde 

1 

cenuba doğru bir miktar iler. 

~~~~:~::i~o::n~;~e ~~~:it~~: 
ıier h.tikamelinde iJerledikle. 
rini bildirmektedir. Bu iki şe. 
hir haritada oklarla isaret .-. 

Beyanname tarihi bir kıy 
haizdir ve Hitler tarafından 
pılacak her sulh taarruzunun 
şa gideceğini açıkça gösteriy 

Sulh Taarruzu İhtimali 
Sulh taarruzu bahsini hu 

tnj!i1 tere htihharat N ezal":"t 
parHimento müsteşarı Ha 
Ni('olı-ak açmış ve şu mallı 
\•erm; stir: 

"Hitler, bir sulh taarruzu ~ 
mak üzeredir. Bu su1h taarr 

11 

nun esası. tngiliz ve Fransız r 
!etlerini Alman hakimiyeti al 
da vasatmfl k istemedi_ğini bil 
m~ktcd'r. Buna mukabil Hıt 
tngiltere ve Fransanın silahla 

1 

bı~akmalarınt istiyecek ve rr
1 

tem1,,ke1erinden işine varaya1 
rı ayrrarak bunları Almnny1 

ilha!{ edecektir. Bundan ba 
İmdltere ile Fr.ı.nsanın derno 
si usulünden feragat etmeleri 
tenecek. ;kisinin başına da B 
n;n emellerine hizmet eden 
klımetler getirilecrktir. 

"Bu sulh ta~rruzu. a~a 

nwhkümdur ve İngiltere ile F 
sa lı.:ırhc devama karar vere 
bu gibi tc~ebbiisleri kale al 
vacaklflrım göstermişlerdir. 

djlmiştir. Alınanların Maji. 
no'yu arkadan çevinnek için 
yaptıkları taarruz dün ağır 

Ankara, 14 (A.A.) - C. H. P. B. M. M. Grupu bugun za~·iatla püskürtülmüştür. 

-14/6/1940 - saat 11 de Reis Vekili Seyhan Mebusu Hil- 1------·--····· 
mi Uran'ın reisliğinde toplandı. Celsenin açılmasını mü-,----

"Harp devam edecf'k ve ya 
Avrupn topraklarında değil, 
vada ve den"zlerde. her yerd"' 
v:nn P.decek ve k::ı7.anTlacaktıı 

'"En nihayet makinP harbi 
larak başlıyan bu harp karak 

teakıp kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydamla onu Scha rnhores+ 1 
harbi olarak bitecektir. 

"Her Hitler, 15 haziranda ı: 

rise gireceğini söyledi ve Pa~ takip eden Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, umumi siya
si: vaziyet hakkında mufassal beyanatta bulunmuşlar ve 
bu meyanda söz alan müteaddit hatiplere Gevap vermiş-

- lerdir. 

A M E R I• K A 1 Mebuslar müttefiklerimiz lehi
ne hararetli tezahüratta bulun
muşlard.ır. 

Sevkıyatını 

Süratlendirdi 

Grup umumi heyeti, hüktime
tin takip ettiği siyaseti müttefi
kan tasvip etmiştir. 

Müstakil Grup İ~timaı 
Ankara, 14 (A.A.) - C. H. P. 

Müstakil Grupu Reis Vekilliğin. 
Vaşington, 14 - Parisin mü- den: 

dafaa edilmeden terkedileceğine C. H. P. Müstakil Grupu U. 
dair Başvekil Reynaud'nun dün mumi heyeti, -14/6/1940- Cu
söylediği nutuk ile azami sürat. ma günü Reis Vekili İstanbul Me 
le yardım gönderilmesi için A- busu Ali Rana Tarhan'ın Reisliği 
merika Cümhurreisi Mister Ro. altında toplanmıştır. 
osevelte müracaatı Amerikada Parti Grupunun bugünkü içti
hararetli bir kabul ile karşılan. maında harici siyaset hakkında 
ınıştır. Amerika Beyaz sarayı na- Başvekil ve Hariciye Vekili tara
mına söz söylemeğe selahiyettar fmdan verilmiş olan izahat üze
bir zat bu münasebetle demiştir rinde müzakerede bulunulmuş ·vc 
ki: hü'kilmetin tuttuğu yol ittifakla 

"Müttefiklere, bizim için milin tasvip edilmiştir. 
kün olan her şeyi göndermeği Büyük Millet Medisiode 
hızlaştınyoruz. Fakat, nisbeten Ankara, 14 (TAN Muhabirin. 
zayıf olan bu yardımın kendisini den) - Başvekil Dr. Saydamın 
hi$settirebilmesi için bir'kaç haf_ pazartesi veya salı günü beyanat. 

(Sonu; Sa. 4; Sü: 6) ta bulunması ihtimali vardır. 

Alma n Zırhlısı 

Bombalandı 

girdi. 15 eylulde de Londrt 
~ireceğini iddia etmişti. Fakat' 
iddiası. tahakkuk etmiyecekti ı 

"İngiltere ile Fransa, Amı 
Londra, 14 (A. A.) - Amiral. kanın yardımı yetişinciye kaı 

\ık dairesi tebliğ ediyor: Perşem. sebat edecekler ve daha sonra 
be sabahı, bahriye tayyareleri ziyet müttefikler lehine deği 
Trondheim Fiyorunda Alınan cektir. 
bahriye cüzitamlarına hücumlar Bitler tarafından vuku bulat' 
yapmışlardır. Scharnohrest zırh. herhangi sulh taarruzu kabul 
lısmın baca arkasına ağır bomba dilıniyeceğine göre, İngiltere 
ile bir isabet vukubulmuştur. Ay \Fransanın harp kararı hüküm 
nı zırhlıya ikinci bir isabetin da- ~ektir. 
ha olduğu bildirilmektedir. (Sonu; Sa: 4; Sü: 4,. 

EN SON DAKİKA . 
Londra, 14 (HlL">usi) - Ingiliz radyosunun Tours muhabiri l 

diriyo.r: Fransa hükfuneti bugün Toors şehrini tahliye etti. f 
rası Paristen 235 kilometre uzakta olduğu halde, daha küçük 
mikyasta ikinci bir Paris olmak tehlikesine maruz sayılıyor. 
Hüklımet ve meclis azası bugün Cenuba gittiler. Muha 

ekmı da yeniden yola Çlktı. Muhaceret akınının nerede durac 
belli değil. Anlaşılan hükômet Poitiers'de yerleşmiştir. . * 

İngiliz seferi kuvvetinin büyük bir kısmı yeniden Franırı 
geçmiştir ve Almanlarla temasa başlamıştır. İngiltere hiikum 
teçhizatını ikmal ettiği her lutayı henıen yola çıkanyor. 



Tefrika: No. 61 Yazan : ULUNAY 

irin Yaptığı Bu Ziyaretlerden 
üddin Bir Şey Anlamıyordu 

Sonra farzedelim ki, bunda mu. 
, dedi. Benim şimdi.. vaffak olasınız. Netice ne ola. 

fU memleketin idaresini cak? Suriyelilerin kumandanları 
tutmak için ne derece ut- ortadan kalkar, hatta Şuriye or-• 

bıliyorsun. Bir taraftan -dusu burada bir suretle mahve. 
zayıf, dönek bir halile- dilse bile Etabek bunu hazmede
etmek, diğer taraftan cek mi? Yeniden buraya kuvvetı.J 

anlarla uğraşmak ~- sevkedecek, bu sefer taş üstünde1 
~e yıprattı. Bu kadar taş kalnuyacak. Şimdiki halde 
mukabilinde memleketi lifzı murat kabilinden bir hılL 

lillne kavuşturaca~·m fet var, vezaret elyevm uhdeniz. 
Suriye ord:Jsu de bulunuyor. İkttdannm böyle 

çvlar h:ç olmazsa d:ahill fena bir kaste dayatacağınıza 
karıl'llıyorlardı. Nu. doğrudan doğruya Şirkoha daya. 

adamJan tamamen her nınız. Samimiyetinizden emin o. 
e alıyorlar. Buna ta. lursa sizinle beraber çahpr. 

eımek imkanını kendim. Saver: 
yorum. Bir an evvel bu ::_ Oğlum, dedi. Şirkohun be. 

nihayet vermek icrıp e. ni affedecdine emin değilim. 
ISeDilın, yani halifenin ve. Böyle olmakla beraber verdiğin 

haiz olan babanın mem.. fikirleri muvafık görüyorum. Bir 
lılçhlr ehemmiyeti kalma. müddet daha intizar edelim. 
utk devlet umurunu 
isti§8re bile etmiyor. 

ber gün huzurda .•• Bsba
derece nüfuzunun kml
len de tahammül edemez 

bir nihayet vıı:rmcli, 
nihayu vermeli! 
1esınf çıkarmadı. Şaver: 

n!haJ et vermek için 
yapac841 m. İcap ederse . 
us on!unun kumandan. 

ortadan kaldıracağım. 

V ezfr bu son sözü Şlrkoha 
ve bilhassa Sallhaddine 

taraftar olduğuna kanaat getir. 
diği oğluna şüphe vermemek için 
IÖylemişti. Yoksa Şaverin SurL 
yeJilere karşı olan kin ve nefreti 
en kuvvetli mantığa kafa tuta
cak ckrecede kuvvetli idi. Hare
katından bilhassa oğluna bir şey 
sezdirmlyerek tertibata başladı. 
Vaktile İbni Zerik'i tepelediği 
zaman kullandığı adamlarla is. 

;a,.1111"1.n oğlu: tifare etti. Yapacağı kaste me1-
Bunu yapmaymız, pe. ru bir şekil vermek için halifeyi 

? Neden1 
kendinize, hem Fatı. 
e, hem de memlekete 

verirsiniz. 
eketten ecnebileri çı. 
çaresine bafVU?'JDak 

zarar vermek midir? 
h ile uğrqamazsmız. 

SaWıaddin ile gö. 
Gayet liyast bir adam

" siyaseti idare eden 
7&1>tıtı teşkilAt ile her 

ıımu1M111.uuı,a luaberdar olu.. 
fU anda aramızda ge. 
ta bile vukufu oldu

fiiphem var. Benim bu 
nyhni soruyorsanız ta. 

oh ile ittifak eyleme. 
edeceğim. 

fikrince onlann mai. 
ı;tr memur olmayı kabul 

1lzmı geliyor öyle 

ileri sürüyor ve onun öyle hare. 
ket eylediğini anlatıyordu. Di. 
ğer taraftan da Şlrkoh ile Sali. 
haddine karp büyük bir muhab
bet gösteriyor, ıık sık meclisle. 
rine giriyordu. Vezirin bu ziya. 
retlerinden Esedüddin bir şey an. 
lamıyordu. 

SaWıaddlne: 
- Bu kurnaz herifin böyle 

birdenbire bize blr muhabbet gös 
termesinden bir py anlamıyo. 
rum, di)'ordu. 
Aıncuımn antamadılr feYl Sa

lahaddin çoktan anlamıştı. Ga. 
yet sıla surette tarassut ettirdiği 
vezirin gerek vakitli vakitsiz sa
rayına celbettirdili adamlar hak. 
kL-ıda yaptığı tahkikattan ve ge. 
rek hafiye tefkilAtmm fiiphe üze.. 
rine verdikleri raporlardan Şa
verin bir §eyler hazırladıjmı his. 
setti. Meseleyi katiyen amcasına 
açmadı. Sert adamm birden öf-

1e bir §81 söylemedim. kelenerek lüzumsuz bir vakaya 
riiyorum ve netice iti. ' sebebiyet vereceğinden korku

orum ki, yapacağınız yordu. Vukuatı kendi yürüyüşü. 
elinizde bulunan ildi. 1 ne bıraktı. Her zaman yaptığı 
ün onlara kaptıracak-ı gibi Şirkoha meseleyi tam zama

aımz iktidar olsa yine i. nında haber verecekti. 
tınızdan korkuyorum. (Devamı Var) 

p O R 'DENiZ 

KÜME VAPURLARDA 

Jlll1I Kümenin en mü-
9IMllfUW1lanndan biri olan 

Y - Beşiktaş maçı 
da yapılacaktır. Bu 

, şampiyona üze
bir rol o~yacak-

Yeni Sıhhi Tertibat 
Vücude Getirilecek 
Denizyollan İdaresinin vapur. 

lannda bugünün icJplanna uy
gun sıhhi tertibat vücucle getiril
mesi için tetkikata başlanmıştır. 
Ayrıca bu hususta Ankarada bir 
komisyon toplanmış, Denizyolla. 
n İşletmesi Müdürü Nasuhi İda. 
re namına komisyonun mesaisi. 

- Galatasaray ma. ne iştirak etmiştir. Sıhhat Veki. 
evvel saat 15 te Fener. letinde toplanmakta olan bu ko. 

Vefa karşılaşacaktır. misyon vapurlarda sıhhat ifleri 
KUP ASI için yeni bir nizamname hazırlı-

cü takımı bugün öl- yacaktır. Bu nizamnamenin tat
Şeref Stadında Şifli. blkine bqlanöıktan sonra mev-

Ankara Kupası maçını cut sıhhat talimatnamesi tatbik 
• Ankaralılar ikinci mevkiinden kaldırılacaktır. 
da yarm sabah yine YOLCU SALONU 

da Pera ile oynıya. Yeni Galata Yolcu Salonunun 
_,, bütün hazırlıktan ikmal edilmi19 
muSABAKALABI tir. 1 Temmmda bQyilk mera. 
Susporlan Ajanhtı stmle açılacak olan alona Ebeclt 

yüzme miilabablannı Şef Atata!kün billtil ile MUU Şef 
-:lek:i Beyazpark haw- t.met !nönünfln portreleri kona

ya karar venni§tlr. caktır. Salonun tefrişi işleri de 
ele bildirdiğimiz gı"bl tamamlanmıştır. 
sporcul8:~ müsabaka- LOKANTA AÇILIYOB 

J"U:lne musaade edilmlf- Denizyollan İdaresi Pazartesi 
günü memurlar için Tophanede 
bir lokanta açacaktır. Lokanta. 

muntazaman yapıl. run her türlü hazırlıkları ikmal 
Gül Kupası Şampi. edilmiştir. 

ilçüncüsünün seçme --- - - - ------
yann sabah Fener. D O G U M 

Stadında yapılacaktır. 
ın 30 Ağustosta P'e.. 

ppıbnaaı muhte. 

Muharrir arkadqlanmuıdan Ratıp 
Şentnln dôn abah bir km dtınyaya 
ıelmlltlr. Tnrun l'l1ls llda ..amit
tir. Nenada uzun &mGrler dllerlz. 

Rnlıert Kolleiden mezun olan talebeler, rnuaUimlerlle beraber Begoğlu Ralkevinde açılan .ergide bulunanltll' ve.Eo Btıfkanı Ekrem TIJf 

FRANSADA izmir Vaour Seferlerinin 
Bulunan T . ·. . . ( l l 

Talebemiz BftZlml ICln . a iŞi IJOr 
Akdenlzde bulunan vapurları. Amerikan vapurlarının Akdeniz. 

BelçikadakiTalebemiz =.~ ;..,.~ PiYASADA ~~·~:ı!!;'!'ıac~;:.a kadar 
talyaya, Erzurum vapuru da dün RUMEN V APUBLABI 
akf&Dl İzmire muvasalat etmif- VAZIYET . 
lerdir. Dumlupınar vapuru İzmir Akdenizle Karadeniz arasında Getirtilecek 

Casusluk 
·Davasına 

Başlandı 

Duruımaya Gizli 
Devam Edilecek 

Ankara, 14 (A.A.) - Hariciye dedir. muntazam yolcu nakliyatı yapan Bir ecnebi devlet hesabına ..-
VekAletinden tebliğ edilmiştir: Diğer taraftan Mersin seferle. Siyasi vaziyetin piyasamız. Rumen b~ıralı 1:ransilvanya susluk yapmaktan suçlu Açtlcga. 

Parla bqkonsolosumuz Cevdet rinin kaldınlmasından sonra İz. da doturduğu dur"81luk biraz vapuru Henuz Akd:nızde bulunu gazetesi sahibi Mehmet tıısaıl 
Dülgerden l'ramadaki talebemiz mir hattının da tanztml üzerinde gevıemiıtlr. İhracat satışlan ~or. Bu vapur .bugun veya ya~ Yazgan il~ Rıza Çavdarlı,~ 
hakkında Hariciye Vekiletine ge tetkikat yapıbnasına başlanmıt- baılamqtır. Milli bankalar limanımıza gelıp Romanyaya gı. Jmiıdaki duruşmaya dün lldncl k 
len telgrafname aynen aşağıda.. tır. Denityollan İfletmesi İzmL muamelatını normal şekilde decek, bu suretle Rumen vapur. ğır ceza mahkemesinde bqld
dır:Resml ve hususi talebeden bu re muntazam vapur kaldırmakla • yapmaktadırlar. İstanbul ban- lannın da Akdenizde seyrlseferl mıştır 
saate kadar vize ve pasaport alan beraber İstanbul - Bandırma 1 kalan dün akpma kadar Pa- tatil edilmiş olacaktır. l'tfallemede mevkuf olan fUft 
lar doksan beş kişidir. Büyük eL hmirattınalfazllax..~apur ~~esiyle tdz- ris ~-i~! t~11ır&~ havaballesiyle TAHMİL TABLİYE İŞLERi lulal'dan başka Mehmet thsad 
çiliğin talebeye (istiyen gidebi. yo cu u 5 .. nun a,,6&6 za~an a p~ra go~erı mesıni ka et. avukatı Suat Tahsin de bulun-: 
lir), (istiyen kalabilir) tebliği il- bu t.ari~l! yapılmasını temın et- mışlerd!r. Ancak p~ranı~ ~._ Yabancı gemilerin limanımıza mu§tUr. Suçlulann hüviyetleri-

. k 1 1 ıı... kdi meyı duşunmektedir. riste alakadarlara ödendığine seyrüseferi azaltmalan ve Akde. 
zenne onso os U5 wn na yar. . }.!'.- 1 . . · d 1 li.. nln tesbitinden aonra evrak okd 
dımı ile -~, vizesi alı haber ECNEBİ VAPURLAR daır. ma umat ge memıştır. nız e seyrüseferi tatil etme eri · ......... B evrak ~tr~ 

k ~ P Çekilen telgraflara cevap a.. manımızda tahmil ve tahliye iş. muy........ u a nazaran v-· 
ve~ere gı~nl~r şun~ardı~: Ecnebi vapurlar Akdenizde Iınmamıştır. Altın 2450 kuru. lerinin kısmen azalmasını tev. tile Diyarbakırda, Mala~ 
1 

rge;ç,d koytu, Er aAnoglu, ~- seyriseferf tatil etmişlerdir. Dün şa düşmüştür. Dolar ve liret lit etmiştir. Bir kısım tahmil ve Vanda, Bitliste gazete bayuııt. 
E
usogily, Ulu ad. sEmkE>n, tmersoy, limanımıza Amerikan bandıralı üzerinde tebeddül olm8Dllf- tahliye amelesinin bugün değil. gazete muhabirllli ve matbaadıt 
r , ua.n , r menol, Yasa, Exmo h .1 bi ile y 1 b t b"l bi ""dd t 1 · k 1 lık yapan Mehmet İhsan Yaz,.-. 

Urgan, Tiner, Yalabuk, Batuk, dıralı ~!~n vapuı::o:e~iş~~~ 1r. :a~~ u:ı~un: ::.ı.u;a ~:irl:r fstanbula geldili ·zaman Rdl 
Eskici, Epirden, Pekine}, Rona, Yugoslav şilebi bugün memleke. FİYAT MÖBAKABF.SI almak üzere alakadar makamlar Çavdarlı ile tanıfm1§, on~ 
Atsan, Gelenbevf. Gömülü. Eki. tiM dönecektir. Amerikan vapu- Dün Ticaret Odasında Fi- tetkikata başlamışlardır. müştereken Açıkgöz gazet~ 
eloğlu, Çorluhan, Dosdoğru, An. ru da bugün Karadenize gidecQk, y~t tesbit ve mürakabe ko- Diğer taraftan liman dahil\nde farethanneşre, bu arada da bir ecnebi 
sen. Bayjal, Çölgeçen, Kankat, avdette limanunızdan bazı ibra- muyonu toplanJDlftır. Komla. lcömür nakliyatı çoplmıf, kömür esinden para alarak 
Tul'gay, Azakollu, Derman, Me- cat eııyası alarak harp sonuna 1ı_ a_ yona süttaeiye, k111asiye ve t h .1 .•-'-li 1 . kadr U m.ııtyetlndefrt haberldr verm ,. x . a mı , -wuı ye aıne esı osun b , __ ..+ H t•ıı. b '--L-
liha, Annay, Baraz. Tiner. dar dônmemek üzere Amerikaya hwlavat tacırleri davet ediL rtt k · t · t• F k t b aşuu:nı~.ır. a 14 u ·~r . a ırma ıcap e mış ır. a a u ebi d ı tin k ı .... _ ...... 

Bunlardan maada yardımsız gidecektir. Amerikan ııfleplerinin mıştlr. . . .. 1 .. x. .. d . d . ı·x.· o ecn eve onso osn......-,. . ışı, guç u5 un en zıya e pıs ıer;ı 1 bildi ik. kt d ele 
veya konsoloslu~a haber verme. son seferini halen Pirede bulu. Tacırler, mallannın çok çe. d ı ·1 h le k · t s ne ren ı me up a • ld o ayısı e er ame yapma ıs e. . il . hk erU.. 
den daha 15 talebenin yuraa dön. nan Exmour vapuru yapacaktır. ııtli o uğunu ileri sürerek memektedir. Bununla beraber iş. ge_çı~ mış ve ma emeye v 
düğü tahmin edilebilir. Yine ia. Bu şilep pazartesi günü limanı. kendile~ne ~i~ ~ç &il? müs_a- siz kalmaktansa eşya taşıyan bir mıştır. 
ne ve iade parasmdan maariften mıza gelip Karadenize gidecek ade eddmesını ıstemışlerdır. I kısım liman amelesinin kömür Suçlular ceza kanununun ı3' 
gönderi\en paradan tafsilat ve ve dönüşte ihracat eşyası alarak Bu miicldet içinde her çeşit tahmil ve tahliyesi işlerinde ça. üncü maddesine göre muhakenı• 
mlktary ayrıca arzedilecek yar. Akdenize açılacakatır. Böylece mal için teklifler yapılacaktır. lışacaklan anlaşılıyor edilmek üzere mahkemeye se~1'• 
dun ile Paristen cenuba gidenler • dilmişlerdir. Bu madde on seııe-
fUnlardır: s 1 h D G e d l il d den aşağı olmamak üzere aJıf Kalmı~lar, Ohay. Aytuğ, Ba. u u a s 1 n a 1 e n Ko ei e hapis cezasını tazammun etm~ 
goğlu. Güreli, Çopuroğlu, Bengi. tedir. 
su, Kulay, Aybar, Rifat Cimboz, p Evrak ôltunduktan sonra ldcllt 
Ulucay, Dobra, Burcu, Cemile, apazlar Dün Döndu·· ıer Dün Diplomalar makamı hadisenin devletin eıoo 
Ali"yeli. niyetine taallük ettiğini söyl .. 

Yine yardım görüp imtihanla- Tevzi Edildi miş ve durupnanm gizli yap~ 
nnYO geç bittiği iddiasile şimdiye Fr.ans.adakı" eı·taraf l Jemleket Tebaaları masmı talep etmiştir. 
kadar gitmiyenler: g g M g Amerikan Kollejinin erkek kıs Rıza Çavdarlı, kendilerine ~ 

G · ö ba A s mında dün 77 inci ders yılı me-
ursoy, z y, ytaç, ._ lsvi~re Yolu Üzer·ınd.en Geleb.ılecekler zunlannın diploma tevzii mera- nat edilen suçun devletin e 

yar, Kocamemi, Akbay, Kamam- '3' yeti ile taalluku olmadıx.. ... ı sf/1'pat 
x.1 T p· · · simi yapılmıştır. Kollejin mera. &~· 

cıo& u, aner, ınnçcıoğlu, Ta. B" .. dd el İtal d b d tli.. liyere'k muhakemenin aleni ya nanc:ı, Dicleli, Barda Yeşil, Çok- ır mu et evv yaya gi en Lü nanlı Maroni rA- sim salonunda toplanan ave 
değerli, özgür, öztürk, Sebuk, hiplerinden mürekkep yedi kişilik bir kafile dünkü Kon- ler önündeki ~era~imA Kollej ko. masını istemiştir. Fakat m~ 
Caucı, Dalayman, Necip Aliiye.. · 1 t nil lmişt" rosunun çaldıgı lstikW Marşı ile me, davanın gizli olmasına p,.t 

vansıyone re ege ır. başlamış ve Saylav R Kizım . ---·• 
li. Bu son talebe dahi Parisin ma. .. . . . . . '""'\" vermış ve bundan 10nra d~ 
lum vaziyeti dolayısile derhal Lubnan papazlan buradan To. J tedır. fsvıçre ile Fransa arasında Namı Duru bır açış nutku ver. maya gizli olarak devam ednııılf 
-hrf terketmek istediklerinden ros ekspresile transit geçerek irt1bat temin edildiğinden Fran. miştir. B. Kazım Nami Duru, Ro. tir 
r- memleketlerine gideceklerdir. sada bulunan bitaraf memleket bert Kollej mezunlannın yüksek _·....,.,._. ______ .... ~ 
bu sabah bizzat prefet ile t<:!mas Sulh duacısı olan bu heyetin re. tebaaları buraya gelebilecekler. karakterinden bahsetmif ve yeni 
ederek nakliye vasıtası istedim. iei Rahip Şemail bir muharrfrL dir. mezunlara muvaffakıyet dllemit- • 

Bütün vasıtaların müsadere ediL mize şunları söylemiştir: Dünkü semplon ela$presile Ro. tir. Kısa bir dinlenme müzijin ~.A.:OYCJ 
miş olması ve ciheti askeriyece "- Papayı ziyaret etmek ve madan gelen Türk kadın yolcu den sonra birincilik kazanan ta-
kullanılmakta bulunması hasebi. tetkikat yapmak maksadiyle Bayan Sabriye Aksan bu trene lebeye mükafatları verilmiştir. l:sugt.ınkli Prpgram: 
le, imkan görülememesi ilzer"ne Vatikana gitmiftik. PQlitika Milino ile Triyeste arasında üç Kollej Direktörünün İngilizce bir 
büyük elçilikteki otomobillerden ile meşgul değiliz. Fakat bütün defa bomba atıldığını, zayiat oL nutkundan sonra diplomalar da.. 
bir tanesini kalan talebenin en insanlığı mustarip eden harbin madığını işittiğini söylemiş ve İ. ğıtılmıştır. 
yakın ve emin bir yere nakli için nihayet bulması için gece gün. talyada şahit olduğu harp hali Kollej bu sene 31 mezun ver. 
acilen ve muvakkaten gönderil- düz dua et~imizi papaya bildir hakkında şu malumatı vermiştir: miştir. Bunlann 23 ü İstanbullu, 
mesini telle ve telefonla istedim. dik ve sulh uğrunda tavassutta .. _ Duçenin müttefiklere harp biri Ankaralı, biri Gazianteplidir. 

• bulunması için yalvardık. ilAn eden nutkunu dinleyince Yabancı memleketlerden 2 Filis-
Ankara, 14 (A.A.) - Hariciye Abloka yüzünden dönen derhal memlekete dönmeği ka. tinli, 2 Arnavut, bir Suriyeli ve 

Veklletinden tebliğ edilmiştir: Fransızlar rarlaştırdım. Birçok güçlüklerle bir Iraklı da muhtelif branşlar. 
Belçikadaki talebemizin Al. Memleketimizdeki Fransızlar. seyahatimi yapabildim. İtalyan dan diploma almışlardır. 

manyı:. yolu ile memleketimize dan on kişilik bir kafile memle- halkı, aylardanberi yapılan harp 
avdetlerini temin için icap eden ketlerinde yaz tatillelni geçirmek propagandalarma rağmen harp 
tedbirlere tevessül edilmiştir. üzere seyahate çıkmışlar, fakat aleyhtarıdır. 

ftalyan1ann müttefiklere harp Gıda maddelerinin mühim bir 
ilin etmesi dolayısile şehrimize kısmı vesikaya tabi tutulmuştur. 
dönmüşlerdir. • Bütün eğlence yerleri açık, fakat 

Ankara Hukuku 

Termos Davası 
Dükkinmm vitrin 'nde mevcut 

olduğu halde soran müşterilere 
(Yok) diyerek mevcut termosla. 
nnı saklamak istediği iddiasile 
mahkemeye verilen ve tevkife. 
dilen Jak Kutronun duruşması. 
na dün akpm saat 21 de 2 inci 
ağır cezada devam edilmiftir. 

Suçlu sorulan feyin ismini Ter 
mofor anbyarak yok dediğini. 
yoksa termoslan zaten vitrininde 
teşhir ettili cihetle yok diyemi. 
~tini aöylemif, müdafaa veki. 
1i Muhlis Sırmalı da mahallinde 
kefil yapılmasını istemiştir. M~ 
hakeme kefil yapılması için çar. 
samba gününe bırakılmıfbr. 

Avusturyalı bir fabrikatörle neşesbıdir. Herkes korku, heye. 

Sene Batında 

Maarife Geçiyor 
mükemmel Türkçe konuşan bir can ve endişe içindedir . ., Büyük Millet Meclisinin ver. 
Alman, Polonyalı eski Viyana el. Dün İtalyadan daha iki tale. diği karara göre bu ders yılından 
cisi Bader, bir Alman ve bir bemiz gelmistir. itibaren Ankara Hukuk Fakültesi 
Yunanlı tacir de tehrimize gel. Bunlar Milino konservatuvarı Maarif Vekaletine geçecektir. ta.. 
mişlerdir. mezunlanndan Tenor Baha Pars tanbul Üniversitesi Hukuk Fakül 
İtalyanlar dövizle mal satıyorlar ve Politeknik talebesinden İhsan tesinin yeni hazırlanacak olan ta. 

Bunlardan bafk• demtr ve va- Yalmcakdır. limatnamesi Ankara Hukukunda 
pur malzemesi getirtmek iizere BASAN SAKA da tatbik edilecektir. İstanbul Hu 
İtalya müesseselerile temaslara Balkan Antantı ekonomik ko11- kukundaki iki ecnebi profesörle 
girffrnlş olan ild taclrlmiz IOD seyinin Belgraddaki son içtima. bir Türk profesörü Ankaraya gi. 
vaziyet ÜMrlne geri dönmüfler. lannda Türk heyetine riyasete. decek ve Ankaradaki profesörler 
dir. den Trabaon mebuau Hasan Saka den bir tanesi Universiteye gele-

AVBUPA TBBNLE&t bu sabah fehrimize dönecektir. cektir. 
Avrupa trenleri flmdillk sefer. Hasan Saka, Belgrad içtimalann. Münhal profesörlüklere 

)erine devam etmektedir. Semp. dan IOIU'a Atinaya uğramııtı. leri getirilecektir. Rektör} 
lon ekspresi, Lozandan .celmek. Şimdi oradan .celmektedir. zari teşebbilslere glrlfmlşttı\ 

13.30 Proıram 
p.35 Ajans haberleri 
i3.so Alaturka milzlk 
14.15 Halk türküleri 
14.30 RiyueticUmhur ban.dosa 
15.15 Cazband (Pi.) 
18.00 Proğram 

18.05 Hafif Milzlk (Pl.) 
18.30 Radyo caz orkestran 
19.00 Kon1111na 
19.15 Alaturka mOzik 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka müzik 
20.20 Halle türküleri 
20.30 Konuşma 

20.50 Koşma, Divan ve sfıiınaller 
21.20 Küçük orkestra 
22.20 Serbest saat. 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Konuşma 

22.50 Cazband (Pl.) 
23.25 Yannkl proğram 

Kongreye Davet 
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UGONj1 

anlar Pariste 

Hakimler FRANSIZ 
" Geç Olsun 
Güç Olmasın 1 n 

iman askerleri cİün Pariıe 
ıirdiler ve harbin üçün. 

haı.ına baıladıklannı 'Jin Kanununda 
Tadilat 

Kadınlarına 

Bir Hitabe 
Maruf Fransız m 

( Andre Maurois = 
MoruaJ evvelki akpm 
radyosunda framızca baa 
konuttu. Bu adam Umumi 
te inı:iliz ordusunda Fr 
tibat zabltliii yapmıf, 

an tebliiine söre, bu leni 
inJıa safhasıdır. Almanla

hetJ .. fi, Fransızlann yeni hlr 
&7erinde bir cephe kurmala. 
Lnkan vermeden ıer;1;)0en 

periıan -.,tmek ve böyle. 
Majino hattını dn imhıa ede. 
Ji'ramaya istedikleri prtlan 

ettirmekdr. 
'8nıa, bütün tı•.}retini sarfe. 
Jı. bu felaketin .jntine ıeçmek 
bi!' cephe kuro1!'ak muk ı ·ıı:. 

etm•k ve harbe devam -''· 
kararındadır. 

ikt taraf arasındn başh a., ya. 
J•nş bu mahiye tedir. Fran. 

yükü afırdır V•.: ~·arası de. 
r. Fakat Fransndan ı~len 

ker l'ransanın ht•r '"'ye raJ. 
•rakta ve ha·~ t.11memek az. 
e oldutunu •i'~• :riyor. F ran 

a yakqan da b-.dur. 

· • Yardımlar : 

O ntimtbdeki cfinler, Fran. 
sn ruhunun bütün kuv. 

tezahür ettirecek ve Fran. 
~ kere daha kendini toplamı. 
"irapcaktır. 

'8 arada İngilterenin ukerl 
lbddl yaıdımlan ile Ameri

geniı ölçüde olacaiı Pm• 
anlaplan maddi yardımla. 

htipne Fransanm derlenip 
-·-uını, mukabil bir taama,. 
~ni temin edebilir. Yani 

anın "Pes" diyeceii ve ze. 
...... _. - hlr sulhe talip ve ruı ola. 

11ra henüz hulOI etmemiıtir. 
yı sevenler, bu sıranın hu. 

etmemesini dilerler. Bililds, 
l"IUıaaıın ıflratle kalkınarak ve 

L • c'l-bJdannı yenlliyerek, kah• 
hjma ve prefine IAylk bir 

et almasını aamlmlyetle te. 
ederler. 
Ttirkler, tarihin acı tath 
tecellilerile kartılatllllf ve 
hu tecellileri yaşaquş ol. 
m için bu dakikada gaU. 

.. ımilObun da bflttln hble. 
tek yakından aşinayız. Ve 

dülkada ıstırap içinde inli. 
lnaanlan kendimize her za. 

... ~.uten daha çok yakin tanı. 
atıraplannın süratle din. 

al temenni etmeyi, her vuL 
llstüa bir vazife sayanz. 

LiSANSA 
Tabi Olan 

Mallar 

resmi gazetede ilin edL. 
l aayılı listedeki mallara lL. 

verilmiyeceğinden aüka. 
muracaat etmemesi bil. 

lota sayılı kanuna miısteniden 
ul etmiş bulunan birlikler 
dan lisanlan verilecek 
ler 3 sayılı cetvelde göste
ir. İşbu cetvelde 34 ve 183 
numarasına giren yumurta 

fındık için henüz 3018 sayılı 
~ musteniden ihraçatçıla11 

kurulmamış olduğundan, 
htrlikler kuruluncıya kadar 
ibaddeler için ihracat lisans. 
'l'ıcaret Vekaleti Dış Ticaret 

i tarafından verilecektir. 
bul mıntakası hububat bak. 
ve yaglı tohumlar ihracat. 
b'rliği henüz hali teşekkül. 

-0---

Adliye Vekili Mecliste · lngiliz Kraliçesinin 

Radyodaki Beyanatı 

ateı hatbnda mütalaa e 
kinim bulmuş, adeta ı 
rakterl mütehuSJSJ obn 
serlerlnin büyük bir kısmı 

izahat Verdi 
Ankara, 14 (A.A.) - Büyiik 

Millet Meclisi bugun toplanarcık 
hakiınler kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerini tadil eden ka
nunların bir kısım maddelerinin 1 
değiştirilmesi ve yeniden bazı 

hükümler iüvesine dair kanun 
layihasının müzakeresine geçmiş 
tir. Bugünkü toplantıda birinci 
müzakeresi ikmal edilen kanun 
18yihası üzerinde ileri sürülen 
bir mütalaaya karşı Adliye Ve. 
kili Fethi Okyar verdiği cevapta 
yeni hükümlerle imtihan usulle. 
rinin kaldırılmakta olmuına mu. 
kabil staja tibi olularla meslek 
le buJunanlann iki 1ene zarfmda 
seciyeleri, halleri nazarı itibara 
alınarak ehliyetleri sabit olduk. 
tan sonra muavin sıfatile hlkım. 
lik sınıfına geçeceklerini i§8ret 
eylemit ve demiştir ki: 

Ga1"P cephesindeki sorı harekAt esnaııında şimdiye kadar ml~li görillmeml.ş derecede şiddetli, çetin ve korkun~ 
tayyare muharebeleri olmuştur. Resmimiz, bu muharebelerden bir sahneyi ıösteren temsili bir resimdir. 

Londra, 14 (A.A.) - İngiltere tizlere ve İngiltereye aittir. 
kraliçesi bu akşam radyoda Fran. için l~ltere hakkında 
sız kadınlarına bir hitabede bu. radyOfiunda ıüpheaiz ln 
lunmuş ve demiştir ki: muvafakatile söylediği 1na 
"Fransanın kadınlarına, şu an- re kıymet vermemek ka 

da yalnız kendi toprağını değil, madı. Alelhusus bu sözler 
fakat butiın dünyanın hürriyetle.. İn&illzlerin aleyhine oldap 
r;ni müdafaa etmekte olan kah. Mösyö Andri Maurois, 
raman ve şanlı Fransanın kadın- rini İngiltere Mühimmat 
lanna, onlarm ıstırap ve cesaret. Mister Horison'un yakı ... 
lerinin bizim kalblerimizde uyan lecliti bir nutkuna atfedly• 
dırdığı muhabbet ,,-e hayranlık milletten hir çok kimselerla2 

F I • G F e t duygulannı bildirmek isterim. mııtutu bu sıralarda a a ete e Ç en lya Fransız ordusunun, tarihte da. den kaıçmış olan bu nu 

1 y ~: !'!~ ... :~=ı..!::. ~.~~;~::: = 
leri önünde eltliriz. Fakat ayni düştük. Hal'i> başladılt 

M .. k b T k · ı A t zamanda, çocuklarmı, kocaları. manlar sllAh ve cephane e 1 a inin azami derecesine vardılı Ura a eş nı, kardeşlerini takip eden Fran. istihsalAtımızın mıktan 

;:a:::;1~ı;~:·pe:ü:;ü:e=~ ~ .::aa;:::a d::~ :y-::Q 
olan ben, bugün s;zin gibi, sizinle fında ela sulh zamanı hayatı 

Yapacag~ 1 Mu·· hı·m işler· ~:~:ı:~1;s~~:k:ı::::::.~:~; :a~.b:i!s::~:e::r:;;a "'Bir defa hlldmlik mufma geç 
tikten l()DJ'8 bilimler mütemadi 
surette imtihana tabidir. Bunla. 
nn verdikleri kararlar temyiz 
mahkemesinden geçerek ona gö. 
re not alacak, ona göre terfi e. 
deeek veya etmiyecelderdir. İki 
defa terfiden mahrum olanlar da 
meslekten tasfiye edileceklerdir. 
Maksat imtihana girmesi ve Uya. 
katının tecrübe edilmesi ise bun. 
dan c!aha büyük imtihan tasav
vur etmiyorum. Yazı ile herhan
gi bır talebeyi imtihana tibi tut. 
makta hiçbir fayda yoktur. Na. 
zari olarak imtihan verenlerın 
meslekte muvaffak olacaklanna 
dair elimizde bir emare yoktur. 

Onun için aynca nazari olarak 
imtihana tibi olmalannda fayda 
görmüyorum. Yüksek mektep 
mezunu herhangi bir genç, bir 
vek&lete intisap etmek istene htç 
bir zaman imtihana tibi tutuL 
maz. Yalnız Adliye Vekaletine 
intisap ettiji takdirde imtihana 
tabi tutulacak olursa, bu, Adliye 
Veklletine intisap etmek istiyen 
hukuk mezunlannın adedini a. 
zaltmaktan bafka bir netice ver. 
mez. Bizim bugün hakikaten hl
timlere fazla lhtfyacnnız vardır. 
Binaenaleyh zaten şimdiye ka· 
dar hiç bir suretle tatbik edilme.. 
mis olan bu imtihan kaidesinin 
lpkuında hiçbir fayda yoktur. 

Sanat Ştirası 
Ankara, 14 (TAN Muhabirin. 

den) :Bu 1ene.Ankarada bir Güzel 
Sanatlar Ştlrasının toplanmuına 
ve sanat bahisleri üzerinde mü. 
zakereler yapılmasına karar ve. 
rilmifür. 
Şurada lntıüptan evvelki .._ 

nat telüldıi ve aanat hayatı ile 
İnkıliptan sonraki yeni sanat zih 
niyeti aruındald farkı tebarüz 
ettfren mevzular görüfiilecektir. 

Macar Mecl sincle 
Yeni Bir Haclse 

Ankara, 14 (A.A.) - Ticaret 
Veklle:tinden bildirilmi§tir: 

1 - le Haziran tarihli Resmi 
gazetedt' neşredilmiş olan 29 nu. 
maralı Milli Korunma kararnıl
mesi i"e bütün viüyet merkezi.:!· 
rinde birer (Fiyat murakabe ko. 
misyonu l ihdas edilmittir. 

Klll'amamenin neırini müte.ı. 
kıp, Ankara, İstanbul ve İzm!r 
komi$yonlarmın tefkilitı ikmal 
edilmif ve diler villyetlercle de, 
kararnamenin ildinci maddesinin 
dördüncü fıkrasında yazıb P· 
hıslar arasından seçimleri yapa. 
lan aza ile, komisyonların kurul
masınd~ geçilmiştir. Şimdiye ka. 
~ar 30 viliyetin komiayon te~ 
ütı :.Janal edilmit olup bir itti 
gün :r.arfında diğerlerinin de ku. 
rulması nihayetlenmiı olacaktır. 

2 - Bu komisyonlarla müte.. 
vaziyen, fillen fiyat murakabesL 
ni yapacak olan fiyat kontrolör. 
lerinJen mürekkep olmak üzere 
Ankrra. İstanbul ve İzınirde bi. 
rer fiyat murakabe bürosu da 
meydana getlrilmittlr. Diler vL 
liyet ı,nerkezlerinc:le fliU mura.. 
kabe lfleri bizzat valinin tavzif 
edecell menu ı !ar taratmdan Jf• 
edilecf'ktir. 

Bu sı:retle fiyat murakabe tef. 
kilitımır meydana ıetirilmif oL 
11\aktadır. 

3 - Bu teıkilAta verilen tali. 
matta bilhassa fU noktalar üze
rinde durulmuıtur: 

BJr mabn fiyatı muanen bir sevi
ye anetmekte iken, talebin artması, 

mal mevcudunun azalmaaı, ithal im· 
kAnlannın daralrnaaı veya külliyen 
kapanması sibl maliyet umurlanna 
taaDak etmiyen .ebeplerle ftyatlann 
y(lbeltilmem tecviz edilemez. Bu si
bl aebepterl ileri drerelı: fiyatıannı 

arttıranlar mlll1 korunma kanununun 
az ve 51 unc:u maddelerine tevfikan 

derhal CQmhuriyet MQddelumumllik
lerine tevdi edileceklerdir. 

Fiyatların yilkseltllmealnl ancak 
maliyet unsurlarının artması meşru 

kılabilir. Fakat maliyetin her artıtı 
da satıı fiyatını yilkaeltmek için mu· 

Türk· Alman 
Ticaret 

Anlaıması 
Ankara, 14 (A.A.) - Birkaç 

ayda\beriTiırkiye ile Almanya a. 
nasında bir ticaret anlaşması ak. 
dl zımnında müzilere)er cereyan 
etmekte bulundulu malumdur. 
lsühbaratımıza nazaran bu ke. 
re bu nuizakereler neticesinde bir 
ihzari anlqmıya vüaul kabil ol • 
muı ve metinler dün tarafeynce 
i.rma edilmiftir. Esu itibuile bir 
taraftan bir takım mallarnnızın 
ihracatını temin eden ve diler ta. 
raft.an Almanyadan, evvelce AL 
manyaya yapıhmf sipariflerimiz. 
den bir kısmı da dahil olmak ii. 
zere, memleketimir.e ithalit tm. 
kAnun veren bu anlaşma çerçe.. 
vesi içinde vAJd olacak em'tia mü 
badelesf bu hususta açılacak mu. 
ayyen bir hesap üzerinden ve 
bu hesapta bir terakümü önbye.. 
cek ve böylece ithal.At nıukaMll 
lhracab müemmen kılacak bir te
kilde cereyan edecektir. 

Esas anlapna için. müzakere
lere df!vam edilecektir. 

s;n fnıUtere kral ve kralıcesını Bu den milth11 oldu. Fakat 171 
kabul i~in o kadar güzel süslen. dik. 

hik sebep teıkll etmez. Bir mabn miş olduğu o Jlijzel yaz günler:ni Demif. 
muanen bır ticaret tubeainde mutad her daim düşünüvorum. FraftSlZ İngiltere için itiraf 
olm17an müteaddit ellerden geçirilme- mnteti, bizi cok derin bir tarzda ıaOet payam hayret ve 
si auretile de fb"at artmlf olabilir. Bu miitehassis eden bir hevecan ve tür. Fransızlara rellnce; 
takdirde ara,ya siren yabancı eller mürüvvetle. hükumetinizin bize da Mant atın doatlanndaa 
milli korunma kanununun 32 inci yaptığı kabule iştirak etmişti. hazırlıklı olduklannı 
maddesinde Sözü ıeçen zincirleme ti- mJyorum. Çünkü bir ka~ 
caret suçunu lşlemif olurlar. Bunun O zaman Fransız kadınlannm vel Fransayı aiyarete gidd 
cezaaı 59 uncu maddede ;yazılıdır. kalbinin benim kalbimin yantba z.eteci arkadatla.nmız 
Zincirleme ticaret suçunun vukuu f- $1nda carptığmı duymuştum. f ş. harp oldujuna dair hiçhlr 
çin mutlaka bir ticaret fUbelinde ya- te, bu acıklı ~nde o Fransız ita- &örmediklerini, hatti .,. 
bancı kimselerin araya ılrmesl de dınlanna sadece ıunu söylemek 
lcabetmez. ~i ticaret tubesinde · k 1 f 1ıı.ı. ti bizim likaydiye İnciliderin bile 

isteJ"Jm i, <'Aı ""n e&a&e diklerini aö-'-=ıtL 
çalıpn tacirler araaıncla malın mu- de feJüetimizdrl 3 _...,. 
tadclan fazla olarak devretmesi de Q• Bir phsl mllşahade hile 
ni meri7ettedir. Biz pek lll biliyonız ki, Fran- Parlste bütün eğlence 

Bir malı milteaddlt devirler yap- sız kadınlannın bu harpteki va. eskisi gibi açık olmasr Ye 
tıktan sonra satın almış olan sonuncu ziy~ti Fra\ısız. e~kekl~ri~ vazL .. yin delipnemiı bulu 
tacirin vaziyetine ıelince, bu tacir, o yetı kadar asıldır. Bız bıliyoruz da da hali harbin i:Ji ..__ __ ____.. 
malı kaça almıı ı.e bunun kerine nor ki, mallarının siyama, ~lan- Dlll ve faaliyedn iaml 
mal kAnnı UAve ederek ntıt yapan nın harap olmasına. istilAya ve ~anbnalftJf olduiunu 
hüsnüni;yeUi bir tacir vaziyetinde 16- bombardımanlara flklyet etmek. bl d l'ld" 
rilnebillr. Hakikat böyle delildir. Her sizin katlandılar. Biz biliyoruz ~· e 1 kı~ asked 
tacir, piyasada meuuı oldutu mad- ki, Fransız kadınlan vatanın se. ar ço raas~ 
delerin müstenld olan hakiki fiyatla- llmetini temin için her şeylerini hUSltdannın da itirafları 
nm bilir. Binaenaleyh, eW kunıı del ve hatti hayatlannı bütün yü. üstelik bir de Noneçe 
dftlnl blldJtf bir malı. halkın zaran- reklerile verdiler. Kendini mü- racı. Dolanda v~ Belçliqll 
na olarak, yQz. kurup satın almata daf 1,.1 _ b gib' kek} dnn yapılması bır taraftaa 
ve ona ıöre saımaıa nza f6ıteren ~ :"61U u ı. er ere v~ Uz donanmasından bir h 
tacir de zincirleme ticaretin huduUa- kendu11nl sevmek ıçin de bu gibı • . "te 

kadınlara --1!1. lan bir ili t mının zıyaına, o n içine sirmlı olur. DM1UA o m e . bep 
BQtiln bu hallerde mmı korunma zaferi &r, geç cebren kazaucak. Flandres fellkeüne se 

kanununun 32 inci maddeal delileUle tır. Dünyanın bütün hür millet. tur. 
51 uncu maddesindeki mQenideler lerinin kayıtsız ve prtsız olarak Bütün bu maaihetlerla 
tatbik edilecekUr. müzaheretine hak kazanm1Jtır. yegane teselli clbed mtt 
Munıkahe tefkilA~ verilen Birkaç gün evvel hastahanele.. ria hatataı:'nı &örüp t~ 

talimat meyanında tuccarlanmı. rimizde Dunkerqueden dönen malarıdar. 'Bir muaihet, W. 
zın bilmesini lüzumlu 9ördütQ- Fransız hasta ve yaralılannı zL. hattan yeğdir" aöztlntln b 
milz bir nokta da f\ldur: yaret ediyordum, her birine bir. kadar helll olduiu vaka as 
Avnıpada veya sair menee memle- kaç kelime Fransızca söyliyerek llur. 

keilerinde bir malın flyatmm ~rtmak yaralannın vaziyetini soruyor. Şimdi, hakikat ani 
ta olması dolayıslle memleketimizde dum. Hepsi hatta en tehlikeli va. sonradır ki, İngiliz ve 
de 0 mal ft;yailarının otomatik suret- ziyette olanlar bile bana "iyiyim" ellerindekı' milyonla a..1---
te artbrılması kabul edilemez. B6yle .. .._ 
bir mal daha pahab olarak filen mem- diyorlardı. Fena gunlerden sonra landmp harbe sevke 
lekete ithal edilmedikçe aırf menee mukavemet ve çalı,mak sayesin. imalitı yftzde yfls •pj~• 

Sovyetlerin Bükreş Elçiliği memleketlerde kurların ;;uk.eımest de teallhatlanmızdald gecikm'--yi fabrikalarda pazar tatilini 

Moskova, 1' (A.A.) -Sovyet
ler birlili yülaek Sovyet mecliai 
riyaset divanı. Lavrentiev'i Sov. 
yetlerin Bükret elçilliine tayin 
etmiftir. 

sebebi ileri ailrillerek bizim flyatlan- yakalıyarak milletlerimizin de mm!lr ve Hşlarmda dol 
mızın da artUrılmaaı, baha! ıeçen 32 birbirine "fimdi iyiyiz,, diyebL llnın azametini anlamlfl 
lnd ve 51 uncu maddelerln tumuJQ lecekleri zamanın gelecejine bü. Ne diyelbn? Frenlderilr 
dahlllne siJ'er. tün kalbimle inanıyorum. - Bir qin hiç oılmlllll• 
Tüccarlanmızm bu noktalu- Müşterek zafer için sizin ve ıeç olması evlidır, södne 

üzerine dikkat bakrmmı çeKeı i2'. büyük memleket~ şerefi o. _ ~ olawı da ıüç o 

Budapefte, 14 (A.A.) - Teleki 
Macaristanda bulunan muhtelif r ... - 
ekalJiyetlerin muhtariyeti hak-
kında oklu ha~ fırkasına mensup 
iki mebuı tr •"frndan verilmiş <>
lan kanun liyihuınr şiddetle ten. 
kit etmi§tir. Teteki, bu projenin 
devletin eaaılı menafiine muga. 
yir olduğunu sövlemiı ve proje.. 
nin mebusluk sıfatile telifi gayri 
kabil addedilmesini istemiftfr. 

-------------------""---------- lan fedaklrlıklannızı taklit et. Meselini illve ederek: 

ASKER GÖZÜ İLE VAZİYET 
meye hazır olan İngiliz kadınla. - H•mra kannca olsa, 

nl merdane tut! N'..ıtaatlli 
rmın müpllc sempatisile birlik. kere daha can ve göntlhl.._ 
te size bu akpm, yaralı askerle.. Jernlz için tekrarlıyabm: 

Ait olduğı• encümen Telekin;n 
teklifini kabul ettiji takdirde zik 
ri geçen iki mebusun mebusluk. 
ları sakit ve kendiler; ıiyasl hu
kuktan mahrum olacaklardır. 

Papalıfın Gazetesi Çıkıyor 
Roma, 14 (A.A.) - Ortada do. 

ıa~makta olan şayialara rağmen 
(Os5ervatore Romano) ne$1'jfatı. 
nı tatil etmiş dejildir. Papalık. 
makamının gazetesi bermutat 
dün ölleden sonra intipr etmit
tir. 

A iman ordaaanun Uerley14i maaleMf, yiae 
hızla deva• etmlye başlamı~ır: Parlaia 

lıılr kae stla evvel de 1amljımız slbl. mB· 
dafaa olannıaılan terkedilmeaiai mflteakıp, 
Alman onluaa, Garpte, Evreux'1e, mer. 
kezde Romllly'ye. ve Şarkta .. St. Dbier'e 
kadar ilerlemiştir. Romilly, Parisbı 70 mil 
Cenubu .ŞarklalHe, ve St. Dbder, Ver. 
dun'Dn 40 mil Cenabundadır. 
Bu ıaretle. Verdun - St. Dider arasında_ 
ki Alman kuvvetleri, Maginot hattJDJn ıe. 
riıine düşmüş bulunuyor. 

* * C ranıız resmi teblltleri de, vaziyetin vaha. 
r metini ıizlememektedlrler. Romllly'nin 

legal olunmuına nazaran, halen Toun'da 
bulunan Fransız htllc6metinin Touralne'e, 
veya Nantea'e naldolunması beklenebilir. 
Masinot'11un ... kısmen tahliye olunmuı, 
Franaıs ordusunun i(lnde bulaadutu mflt
ldll vuiyeti tebartb ettirmektedir. 

görmemlse, Bqvekll a.ynaad'naa aoo... 
veltten lell imdat iatiJ• n11tku bdar, 
Framn Erkhı llarbi1•inln resmi teblil
JerJ.,41e yardım etmektedir. 
Amatertlamla Hane araamdakl sahillerin 
Almu ord•• eline ge(meal, it• yanlunın 
İqfltere. tarafından 'bqanlmannı btlsbtl. 
tfla afl(~r. Nitekim, l'nmaya, 
İqfltere41• enak, mühimmat ve asker 
ta,ıyan nakliJe (emilerinden bir (Oklan. 
nın Maaq Denldnde batınldıtını öj'l'enme. 
miz, bu stl(liilfl tebarilz ettirmektedir. 

* * F abt eler Amerika, kendisinden beklenen 
yardımı yapmakta acele davranır ve 

Franaaya 41erhal, killliyetli miktarda taJ. 

rinize borçlu oldujum bu ümit. Allah yardımcıları ols 
1eri getirmek istedim." e 

Japonya11111 111-
Protestosu 

Tokyo, 14 (A.A.) - Japon ha. 
riciye nezaretinin sözcüsünün bil 
dirdiğine gôre, Japonya, bir Ho. 
landa tayyaresinin Holanda Hin. 
distanı açıklarmda bir Japon ba. 
lık~ı kayılnıa ateı açımı olmıısı. 
m Holanda Hindiatanı nezdinde 
protesto edecektir. 

İtalyayı Terkeden 
Diplomatlar 

aoma, 14 (A.A.) - Polonya. 

Not: 

o du undan bu birlik kurulun 
Jı:adar lstanbuldan sevkec:li. 
buğday, çavdar, ınahlöt, ar 

Usam ve keten tohumu için 
llaanslann Ticaret Veklleti 
'l'tcam Dairesi Reisliğinden 
uı lAzım geldiği tebliğ o. 

Amerika, Finlerin Harp 
Bomuıu Tehiı: Etti 

Vaşington, 14 (A.A.) - Ayan 
llkanda adı eeçen r stE>lerd~ Meclisi Ftnlanda harp borcunun 
ngı bir tadilat yapıldığı tak 159.000 dolarbk altı aylık taksl-

Bali rleatte hulanu Framaz onlmunan 
aende cepu tuttulua11 veya tatacalını 
hil~mlz ieln, vuiyet hakkıHa mn11. 
mi hir miltaüa veya tahmin4e h11IUDma· 
mız mllşkflldttr. 

* * Fakat. Fransızlar kuvvetlerinin s6rat1e tak-
viye olumnaya mahtae ltaluaduldannı 

yare veaalr harp malzemesi yeti,tirine. 
Alman taarruzunun durdurulmuı mtlm· 
küntlttr. Çtinldl, Fransız ordusuna, tase 
kuvvetlerin iltihakına girmek, asan tur
naların yıprattJlı yorgun Alman ordulu. 
aun ID8Dfti1atı tlzerla.ı.. tıpkı Umumi 
Harpte old.P sllti, eok menfi bir t..ır 
uyandırabilir. Ba arada, hise düşen 111, her 
bakımdan faik kuvvetler kaqasında kah
ramanca divflaen Fransız ordu1111lu takdir 
etmekten ve Amerikanın, Fransadau ge_ 
len imdat feryadını ciddi telakki etmesiai 
temenni etmekten ibarettir. 

J 
Holancla ve Norveçin maret ve 
komoloslukları erkln ve memu. 
rini dün akpm hususi trenlerle 
Romadan aynlmıtlardır. 

Ayni trenlf:rle gazeteciler ve 
vazifeleri itibarile ltalyada 1ka. 
met ~tmekte olan diler zevat ta 
Romayı terbtmiflerdir. 

kevfiyet ayni suretle bildi. ti tediy•inin tehirini ltüfatla '-- - - - --------- ---_,. _ ___ .__,... _ _____ _____ _ 
r lcahnl ~tMi~h· ... ,. 
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lngiltere • Fransa 
Zafere Kadar 

Harp Edecekler 

15- 6. 940 

Almanlar Parisi 
Dün işgal Ettiler 

(Başı 1 incide) 
edilell"~yecek olan bir panik 

bepler yoktur. Şerait ağır. 
hazırlanmamış bir arazi 
e harbediyoruz. Fakat 

da nisbeten tetkik edil. 
bir mıntakaya girmekte-

Yeni fneiliz Kıtaab 
ız ordusunun yeni cep. 

Luvar nehri üzerinde kura. 
tahmin olunuyor ve burada 
aanın yeni bir taarruz ha. 

inin hazırlanmasına kadar 
edeceği bildiriliyor. 

uan dikkati celbeden en mü 
nokta, İngilterenin bu mak. 

hakkuk ettirmek için yar. 
ı arttırmış olmasıdır. 

terenin Cenup sahilindeki 
andan bildirildiği.ne göre. 
lerde bu limandan gemi 

ilstüne hareket etmiş ve 
ya yeni bir kuvayı sefen. 

nakletmişlerdi. Kıtaatın ha
esnasmda hazır bulunan 

ler, Garp Cephesindeki 
ik kuvvetlere gönderilen 

buyük mikyasına şeha. 
ektedirler. 
ei aef eriyeyi teşkil eden 

erden bir çoğu, Dun. 
cehennemini tanımış olan 
ır. Ve tekrar düşmanla 

pnak için istical etmekte
Diğerleri il'k defa harp e-

yeni efrattır. Hepsinde ye. 
bol teçhizat vardır. Yüzler. 
levazım kamyonlan, ton. 

cephane ve kıtaatı nakleden 
tren göruhiyordu. Yaşa 
· yukselen kıtaatla dolu 
renge boyanmış büyük 
ıremileri limanı terkeder 

nl:'mda dev gibi vinçler 
toplan, kamyonlar vesair 
b doldurmalarını bekliyen 

yiıkluyorlardı. Limana 
yollar boyunca uzun askeri 
"lemilere binmek üzere ıı. 
erken semada bir tayyare 

çizerek düşmanın muhte. 
hücumuna karşı tarassut 
gorüyodu. 
· ettar bir İngiliz maka. 
!terenin anavatan müda-
da diışünmiyerek müm

herşeyi Fransaya gon.. 
· bildiriyor. 
İngiliz gazetelerinin neş 

abu ciheti teyit ediyor. 
Jan İngiliz askerleri Pa. 

bubu ile deniz arasın. 
feyi tutmakta ve Al. 
burada ilerlemelerine 

vermemektedir. 

nkft Hava Faaliyet) 
ve Fransız hava kuv. 

faaliyetlerine devam et. 
ve harp mıntakasındaki 
zırhlı otomobil kollanna, 

hatlarma, demiryolu 
'ne ve petrol depolanna 
etmektedirler. 

tere Amiralhgı Scototun 
vin kruvazörün btr tah
tarafından batınldılını 

tedir. 

* taraftan Hitler, Parise 
ve Norveç seferine son 
dolayı.siyle Alman evleri 

gun bayraklarla donanma 
çanlann her ıüıı on beş 
çalınmasını emretmiıtir. 

RESMİ HARP TEBLiGLERi 

Frans1Z Resmi Teblği 
Paris, 14 (A. A.) - Fransız Sabah tebliil: Parisln iki tarafından 

duşmanın tazyıki, daha zıyade artın ıştır. Bu ilerleyl:ı dolayıslyle, Parlsi 
setreden kıtalanmız, aldıkları emır uzerine, Parls'ln iki tarafına çekli
rnışlerd r. 

Parısi doğrudan doğruya mudafa dan kaçınmakla, Fransız kuman
danlıgı, &ehnn mud faa edılmesi neticesinde vukua ıelecek tahribattan 
Parisı masun bırakmak hedefınl gutmilştilr. Kumandanlık, Parısın tah
rip edılmesinin hiçbır milhim stratej ık netice ile muhik aösterflemlyecefi 
!ıkrlnde bulunmuştur. 

Geniş Champagne cephesinde, düf!Tian. muharebede, cenuba dotru 
terakki kaydetmiştir. Duşmanın en Heri unsurlarının Romllly ve Salnt
D!zier'e doğru teveccüh etmiş olduğu sanılmaktadır. 

Çarpışmalarımız ve harekeUerımız, en büyük bir inUzam içinde de
vam etmektedir. 

* * Fransa, 14 (A. A.) - 14 Haziran Fransız akşam tebliii: Muharebe 
denizden Araonne'a kadar cephenin heyeU umurniyesi üzerinde devam 
etmiştir, fakat bazı noktalarda daha az şiddefil olmuştur. 

Emrolunan çekıliş ve bllhassa Paris ordusunun bu sabahki teblilde 
bOdırilen aerl çekıl pll'ınlarımıuı uygun olarak yapılm11tır. Kıtaatımız 
rnilteaddıt defalar mukabil t.ıarruzlarda bulunmuşlardır. 

Dilşman bu sabah S rre'in garbindeki mevzllerlmlze tanlı: ve tayya• 
relerin de yardımlle çok ısiddetll bir hucumda bulunmuştur. Bu hücum 
d<Şnan i~ın alır zayiatla tardedllm iştir. 

Alman Resmi Teb6ği 
P'ührerın umumi karargAhı: 14 (A. A.) - Alman ordulan Baı ku

mandanhtmın teblıği: Garpta büyük seferin ikinci safhası, zaferle niha
yetlenmiştir. Şimali Fransız cephesinin mukavemeU kırılmıştır. Parısin 

ıarp cihetinde, Seıne nehri, geniş bir cephe üzerinden geçilmiştır. Havre 
işgal edilmiştir. Paristen Sedan civarında Majlno hattına kadar butiln 
cephe üzerinde, du man ricat etmektedir. Birçok noktada, zırhlı ve mo
törlil fırkalanmız ricat halındekl kolları yarmıılar ve bu kollan aeçmlı
lerdlr. Kaçan düşman bütün teçhizatını terketrniştir. 

Piyade fırkalan, Parls'in mUdafaasını zorlamışlardır. Düşman kuvvet
leri, Fransız hükQmet merkezini hl mayeye klfi selmemifUr. Bu aa· 
bahtan bert, muzaffer kıtalarımız Parlse girmekıedir. 

Marne'ın prkında, Vıtry - Le - François işgal edilmlıUr. Argonne 
ormanının cenup kıy11ına varılm)ftır. Dun akşam Verdun'un şimali pr
kisinde 304 rakımlı Ölil Adam tepesi hücumla alınmıştır. MaJino hattının 
kılidi olan Montmedy zaptedilml Ur. 

Düşmanın imhasına kadar takıp edılrnesi OçQncil devresi baılamıftır. 
Bu sabah, kıtalarımız, sal cephesinde, Majıno hattına cepheden hilcuma 
kalkmışlardır. 

• Gayri mUııalt hava şeraitine rağmen muharebe filolarımız, pike ha
reketi yapan tayyarelerimiz ve imha gruplarımız, 13 haziranda cephenin 
muhtelif noktalarında, karada yapılan mücadeleye iftiralı: etmişlerdir. As
ker tahaşşütleri ve hasmın gerilerinde hareket eden piyade \'e nakliye 
kolları, muvaff kiyetle bombardıman edilmiştir. Ezcümle Mame'in ıar
kında, tayyare meydanlarında, istasyonlarda ve demiryolları üzerinde 
mühim tahribat yapılmıştır. Havre sahillennde, iki naklıye ıemisl batı
rılabllrnlşUr. Birisi 10 bin tonluk olmak ilzere üç nakliye aemlsi de ciddi 
hasara ujratılmııbr. Havre'ln şımall nde hava da!i toplan, altı dupnan 
nakliye ıemlsinl batırmıs. diler üç nakliye gemisini de clddl haura ul
ratm11 ve bir İngiliz torpido muhribini geri dönmele mecbur etrnı,tlr. 

Dilşman diln, 19 tayyare kaybetmlşUr. Bunlardan üçü hava muhare
belerinde düşmüş, diler uçü tayyare dafi topları tarafından dilşürulmuf, 

ıeri kalanı yerde tahrıp edılmlştlr. İki Alman tayyaresi kayıptır. 
Bir denizaltı gem i 13 hazırande. 17 bin tonilAtoluk inıiliz Scots

town yardımcı kruvazörünü batırmı tır. Dığer bir denizaltı gemisi de Heb 
rides adalarının m lınde kuv\ etli bir hımaye altında kafıle içinde sey
reden 1ki bin tonluk bır nakliye gem· ini batırmala muvaUak olmuştur. 

* P'ühre!''ln umumi karargAhı, 14 ( A. A.) - Alman ordulan Bqku
mandanlılının tebliği: Manş ile Mon tmedy civarında MaJlno hattı araıın 
dakt bütün Frsnsız cephesinin inhida mı, Fransız kumandanlıltnm Fransa 
hük6met merkezini mUdafRB 0 etmek hususundaki ilk niyetini akim bırak 
mı,tır. Bunun netices nde, Parlıı açık ııehlr ilin edilmişUr. Muz.a!fer Al-
man kıtalan, bu dakıkada Parlse girmektedir. .,. 

, ......... ! .................... ~ 

Serin havası .. Eş.sız fılmlerl.. her cun bir inci pbi diz.ilen 
2 film protramlarile 

L A L E 
Son günlerin dilnyaya neş'e veren bir cenneti otuyor. ' 

1-MAKSİM BAR 1 
Parlsin en meşhur bann da ya:ıanan büyük Atlı:; 

Seyredenleri kahkahadan atlatan sonsuz nee'e ftlmL 

2- ALKATRAZ KALESi 
~anın en korkunç haplsha nesinin hayat ve esrarını, derin 

heyecanını yaşat an büyük film, 
3 - DOnya harbinin son vak'aları (PARAMUNT JURNAL'da) , 

Buıün saat 1 ve 2.30 da tenzilltlı maUneler. 

* ' alınan haberler, denizden ~--• 
kadar harbin devam et- -------------------------

Bugün T A K S 1 M Sinemasın~ " eriyor. Almanlar bu. 
ın Garbında taarruza 

taarruzlan püs- A y S E L :A~~: KK~:I .. __________ ı Veni Kopya • Veni Alaturka farkılar - Baı Rollerde: 

DERSİ FERiHA TEVFiK - CARiDE - HAZIM. TALAT -- ,.. _ l Aynca: FRANKENSTEİN'in OGLU 

1* oda ll'11'Qr. Po9ta im-
~ .................... I ............. , 

Rumelihisannda 

NECiP BEY BAGI 
Hayvanat Bahçesi 

Boiuın en ıüel manzaralı ve eileneeli parkında 

8 KiŞiLiK MUKEMMIL CAZ 
Aileler 1emeklerile beraber ıeleblllrler. 

• .,,.,,,_,: Paar gialul 15, Nlr gilnkr 10 lırf. 
Buzlu bira ve müskirat ucuzdur. 

Batda Kanlıkavak ıuyu mevcuttur. Mehtap 
ıeeelerhd kaçırma11nız. 

{Başı 1 incide} 
İngilterenin Fransa ile birlik. 

te harbe devam için neşrettiği ta
ahhütname şudur: 

Venedikteki Petrol 
Depoları Bombalandı 

'Gerek lnıiliz ve Fransız mil
letleri ve eerek her iki milletin 
bütün ruhları ile merbut bulun. 
duklan hürriyet ve demokrasi 
hisleri için mukadd• bulunan ıu 
ıaatte Büyük Britanya hükume. 
ti, ezici bir faildreti haiz düşman 
manlara karşı amansız bir harbe 
ıiriımiı bulunan Fransız ordula. 
rının cesaret ve kahramanlıkları 
ka11aaında Fransa Cümhuriyet 
hük6metine bütün hürmet vazi. 
felerini ifa etmek anusundadır. 
Bu ordulann ıayretleri Fransız 
tarihinin en pnlı sayfalarına gi. 
recek derecede kıymettardır. Bu 
gayret sayesindedir ki müıterek 
düşmana çok ağır zayiat verdiril 
miştir. 

(Başı 1 incide) j ............................ . 
ralarımıştır. ~udanın iki kuçük 
koyune de İtalyan tayyarelerinin 
hücum ettiği ve az zarar verdik
leri bildiriliyor. Adene vaki olan 
İtalyan hücumu esnasında bir 
İtalyan bombardıman tayyaresi 
alevler i~inde düşürülmüştür. 

"Bütün Britanya, iktidarı da. 
bilinde bulunan bütün muavene
ti Funsaya temin etmekte de
vam edecektir. Bunu söylerken 
milletlerimiz ve İmparatorlukla. 
nmız arasında inhilal kabul et. 
mez birliği herkese ilan etmeği 
de bir vazife telakki ediyoruz. 
Milletlerimizin baıına yakın bir 
atide çökecek muhtelif şekildeki 
felaketleri şimdiden takdir ede. 
meyiz. Fakat eminiz ki milletle. 
rimizin tam birlij'ini bu içine a. 
tıldıjlmız cehennem ateşleri en 
kati surette temin eyliyecektir. 

"Fransa cümhuriyet hiikume. 
tine, Fransada, üstünde yaşadığı 
mız ada üzerinde, Okyanuslann 
r•niı ufuklarında veya havalar. 
da, her ne bahasına olursa olsun, 
bütün menabiimizi en son had. 
dine kadar istimal ederek ve har. 
hin husule eetirdiii zararlan ta. 
mir için el birliii ile çalışarak 
sonuna kadar harbe devam et. 
mek itin en katı karanmızı ve 
taahhüdümüzü bir kere daha tek 
rar ediyoruz. Biz hu harbe Fran. 
sanın emniyeti temin olununcaya 
ve büyük müttefikimiz bütün 
büyüklüğü ile ayafa kalkıncaya 
kadar devam edeceğiz. Biz bu 
harbe zulüm gören, esaret altına 
düşürülen milletler istiklallerini 
istihsal edinceye ve Nazi f elake. 
tinden kurtarılıncaya kadar de. 
vam edeceğiz. Biz hu karanlık 
SMelerin parlak bir sabahı ola. 
calıaa her vald6inden daJf a 
yade kaniiz. Yannm güneşi bu. 
gün beklediğimizden daha silrat. 
1i bir surette ufuktan yüksele. 
cektir.,, 

lnıilterenin bu taahhütnameyi 
neşretmesi üzerine Fransa hükö. 
meti de bu karan teyit etmistlr. 
Diğer taraftan Fransaya askeri 
kuvvetler göndermek işi hızlan. 
dınlmıştır. Maksat, yeni cephede 
sebat ederek birka~ hafta zarfın. 
da Amerikadan gelecek yardım. 
)arla kuvvetlenerek mukabil ha. 
rekete geçmektir. 

Güzel Büyük 
Anneler 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

İtalyan tayyareleri dun gece, 
Fransanın cenubu şarki mıntak:ı. 
sı üzerinde uçmuşlar ise de hava 
dafi toplan düşmanı çabuk su. 
rette geri çekilmiye mecbur et
mişlerdir. Bir çok yaralı vardır. 
Fransız Hududunda Sükönet 

Fransız. İtalyan hududuna gelin. 
ce burada sukunet hüküm su. 
rüyor Fransadaki Garibaldiciler, 
bütün İtalyanları lejyonlarına il
tihaka ve Fransayı müdafaaya 
davet ediyorlar. Sempatilerinden 
şüphe edilen İtalyanlar tevkif O

lunmuşlardır. 

İtalyanlar gemilerinden zapto. 
lunan veya İtalyanlar tarafından 
batırılanların tonajı 210,855 e 
varmıştır. Bunlann 80 bin tonu 
İngiliz sulanndadır. 

Harp kaçağı kontrolü dolayı
siyle harbin ilanından evvel MaL 
taya getirilmiş olan dört İtalyan 
vapuru müsader.e edilmiştir. Bu 
vapurlardan birisi, İtalyan teba. 
aının İtalyaya iade olunması için 
serbest bırakılmıştır. Filhakika, 
hükumet, İtalyanların Maltada 
kalmasını arzu etmemektedir. 

İngiliz Donanması Faaliyette 
Mısırdan verilen malUmata gö. 

re, İngiliz donanması, İtalyan do. 
nanması ile meşgul olmak üzere 
geçen Pazartesi günü denize açıl 
mıştır ve henüz geri donmemiş. 
tir. 
Tobnık limanının tayyareler 

tarafından bombardımanı sıra. 

sında donanma da Libye sahiline 
yaklaşmış ve bazı faaliyetlerde 
bulunmuştur. Tobrukta yanan 
İtalyan kruvazörünün 9,000 ton
luk San Corciyo olduğu anlaşıl
mıştır. 

Diğer taraftan Mısır - Libye 
hududunda İngiliz askerleriyle L 
tı.ılyanlar arasında vuku bulan 
musademe hakkında şu malumat 
-ıt: \ Vaf"&Uyor: 
"Mısır hududundan hareket e. 

den bir İngiliz hafif tank hfile
si, hudut üzerindeki bir İtalyan 
karakolunu ansızın basmış ve iki 
zabit altmış askeri esir almıştır. 
Askerlerin gerisi kaçmışlardır." 

Bugün İskenderiyede bir hava 
tehlikesi işareti verilmiş ve alarm 
yanm saat devam etmiş, fakat 
hiç bir taarruz vuku bulmamış. 
tır. 

İtalyan Sefiri Dönüyor 
Londra, 14 (A.A.} - İtalyan 

Büyük Elçisi Bastianini ve ailesi 
de dahil olmak üzere diplomatik 
pasaportu hamil 700 İtalyan, t. 
talyaya gitmek üzere bugün 
Clascow'da bir İngiliz vapuruna 
birunişlerdir. Bu vapur, Lizbona 
gidecek ve mahiyetini bildirmek 
üzere gece elektrikle ısıldı bulu. 
nacaktır. 

• Kahire. 14 (A.A.) - ltalyanın 
Mısır Elcisi Kont Mazzolini, mai. 
yeti erkanile beraber Suriye, Fi
listin, Romanya tarikiyle memle. 
ketine azimet etmek üzere der. 
hal Kahireyi terkedecektir. 

Mısırdaki İtalyan menafiinin 
himayesi Mısır İsveç Elçiliğine 
tevdi edilmiştir. İtalyadaki Mısır 
menafiinin himayesi de Romada. 
ki Birleşik Amerika sefaretine 
tevdi olunmuştur. 

Yunanlstanda1d tefsirler 
Belgrad, 14 (A. A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: 
Atinadan gelen haberlere göre, 

Yunanistan Mısır tarafından ta. 
kip olunacak siyaset hakkında 
vaki olan beyanat ve ittihaz olu. 
nan askert tedbirler üzerine bey. 
nelmilel vaziyetin inkişafını so
ğukkanlılıkla takip etmiştir. 

Yunan makamatı bitaraflık 
siyaseUerini azimkar bir surette 

.RESMİ HARP TEBLİGLERİ 

Fransız Resmi Tebliği 
Fransa, 14 {A. A.) - Tebliğ 13/ 14 H 

su l bır tayyare fılosu Venedık cıva rında y 
bardıman etıniş ve yakmıştır. Diler bir tan re f 1 u da Rom il~ 
bcyann meler atmıştır. Harp gemile n z. it y n ındc ea4UI""".' 
tc ı atını ve demiryolunu bombardım ıın etm l d r. 

1talyan Resmi Tebliği 
ıtRıyan orduları umumi kararııihmdan: 14, (AA.) - 3 numaralı 

lii: Alp Cephesinin bazı noktalarında kuçuk mufrezelerın faaliyeti 
rillmuşür. Dıişmanın Godisia ııeçidini ele geçirmek için yapmış ol 
teıebbil, tardedilmi:ıtir. Merkezi Akdenizde duşman tahtclbahirl 
donanmamızın faaliyetine mini olmak teıebbüıleri netıcesiz kalmıttlf• 

İtalyan tayyareleri faaliyetlerine devam ederek Tunus mmtaka .... 
daki hava hareket üslerini miieasir ıurette bobardıman etmiılerdir. ~~ 
hareket ü11üne karıı bir taarnıs )'apılmış ve pek alçaktan bu hava IİJlll"" 
nmdaki tayyareler bombardanan edilmiştir. 

Provence'de klin Frience üasulharekeıi ile Tulondaki askeri tesftl': 
ta bombardıman edilmiıtir. Bir ta1yare iıssülharekesine donmeınitd" 
Dıişmanm hareket üssü ile araziıi üzerindeki keııf faaliyetlerine -ı1111~ırıt 
mıkyasta devam edilmiıtlr. Şimali hal)'&n Afrıkasmda düımanm ta 
mlizahereti ile Mısırla olan hududumuzdaki mevzilere karıı 7apmıf 

duiu taaarruzlar tardedilmittir. 
Ta:narelerin ıilratle mildahalesi üzerine bir kaç tank tahrip ~ 

n bir mıktan da hasara airatılmqtD'. 
Şarki İtalyan Afrib11ncla 11 Haziran fecir vakti Ken,..•cla dil 

kuvvetleri topçu ateıinin hima)'eai altmda bir hava bombar 
yapmak ıareti)'le taarruza reı;miılerdir. Ba barekeüer, Moiale 
kasından ııelmiıtir. Bu taarruz hafif zayiat ile tardedilıniıtir. Eli 
kalmıı olan eıirler arasında bir tncillz zabiti ile bir İnciliz zabit 
vardır. Tayyarelerimiz Sudan limanını ve Aden tayyare limanını Mo' 
de alelicele meydana retirilmit olan tayyarelerin inmesine mahsus 
bombardıman etmiıtir. İki tayyare tislerine dönmemişlerdir. DüımtJlll' 
Eritredeki hava seferleri ehemmiyctıiz basarata ıebebiyet vermiıtir. 
dilıman tanareai düıürülmllıtllr. 

Amerika Sevkiyab 
Sür' atlendirdi 

(Başı 1 incide) re, n:.uvazeneyi yeniden aı 
ta laznndır.,, tesis için hür dünyapın sef-... -.-• ...ı 

edilecek fabrikalannın kif1 
dımı. 

Vaşington, Fransaya karşı de
rm bir sempati hissetmekle be. 
raber Fransaya yıldınm süratıle 
yardım yetiştirmek iktidarsızlığı.. 
nı da hissetmektedir. Müttefikle. 

"Ümit, belki de zayıftır, 
dım belki de halen elde _...,.ı.a"' 

re yaraım etmekte en ziyad'! is. 
tekli olanlar bile, bugün harp i
lanına mütemayil görünmemek. 
tedir. 

cut değildir. Fakat bu husU.U 
uf ak bir ümit dahi var ise, _ ........ ..ı 

Roosevelt'in Sözleri 
Bugünkü gazeteciler toplantı. 

sında Roosevelt, evvelki beyana
tını tekrarlıyarak müttefiklere 
kabil olan her yardımın yapıl. 

makta olduğunu söylemiştir. Ro
osevelt, Reynaud'nun ikinci mu. 

hare~ye devama değer. 

naud'nun dediği gibi Ame~ 
ki Fransız arazisinden fdare ,,,,. 
lecek olsa dahi yine değer.• 

Nevyork Times gazetesi, b.t' 
makalesini, bugünkü vazfyttt' 
Fransızlann gösterdikleri k 
manlığa hasretmekte ve şöyle 6 
mektedir: 

racaatını henüz almadığını bildir "Ne cepheden gelen habet1 
miştir. Sekiz azadan mürekkep ne cephe gerisinden alınan 
bir milli müdafaa komitesi te§- graflar, son sekiz günün darbe 
kil edild.iğini ve ordunun arttırıl- ri altında bir inhidam olduğlı 
ması ve ordu tahsisatının 1 nıi\.. rini vermemektedir .. Parisln 
ya" 498 milyon dolara ibliğı hak. jik tahliyesi şunu ispat etm' 
kmdaki kanun projesiuin imza ki sivil Fransızlar da muh 
edildiğini beyan etmiştir. meydanındaki askerler 

• kahramanlık gösterebilmekti 
Sevkedilen tayyareler dir.,, 

Londradan verilen malumata Kanadadaki Kanaat 
göre, Amerika Birleşik devletleri 
hükumeti, müttefiklere 80 yeni Ottawa, 14 (A.A.) -
bombardıman tayyaresi gönderil naud'nun Roosevelt'e yapmıf 
mesine müsaade vermiştir. 92 duğu son mesaj Ottawa'da ..AU!ltil 

bombardıman tayyaresi, Atlan- büyük bir tesir yapmıştır. B 
tikte yoldadır. 40 avcı tayyaresi mahafilde hüküm süren ~ __ .. _ 
ve 40 deniz tayyaresi de hemen Birleşik Amerikanın demo 
derhal hareket edecektir. 

Amerika Birleşik devletleri leri kendi hallerine terketm 
mebusan meclisi, müttefikler i. ğidir. Roosevelt'in cevabı 
cin bir milyar 670 milyon dolar. dalılara, bu devlet adaınınm 
lık harp malzemesi imal edilme. politikacı mı, yoksa 
si hakkındaki kanun projesini bir perver şahsiyet mi olduğulld 
muhalü reye karşı 401 reyle tas.. bat edecektir. 
vip etmiştir. Bu rakam, B. Ro. ---o-
osevelt'in ayan meclisine teklif lspanyol Kltalatl 
ettiği rakamı 320 milyon geç. 
mektedir. T C h • 1 v oodning, askeri hava kuvvet- anca ye nn 
leri ınk;saf programının 7000 pi. 
lot olmak üzere 10.600 kişinin lıgal Eth1er 
talim ve terbiyesini derpiş eyle
diğini bildirmiştir. 

Yeni Mabeme Teslim Ediliyor 
1ngillz ve Fransız mübayaa ko

misyonu reisi, Amerika h"1tılme
tinln, müttefiklere yeni harp mal 
zemesinln teslimini kabil kıldılı
nı bugün beyan etmiştir. Bu maL miye karar vermiı ve bu 
zemenln bilyilk bir kısmı, top, la J'~b kıtaat, bu sabah T 
cephane ve teçhizattır. gelmiftlr. 

• İspanya, Tancanın bf 

Beyaz renkte (yağsız) Tokalon tatbik etmektedirler. Hariçten 
kreminin iman tçln 20 seneden. gelen ecnebiler 48 saat zarfında 
beri lnılJanılmakta olan methur polbe müracaat mecburlyetinde
formWde mevcut gizli diler cev. dirler. Külliyeill miktarda AL 
herler meyanında takim ve tasfL manların son zamanlarda Atlna. , Gazeteler Reynaud'nun mesajı 
ye edilmlt süt kaymalı ve zey. ya ve diler Yunan tehirlerine na genif bir yer vererek mG+.alL 
tinyalı da vardır. Bu krem clL geldi:klerl anlafllmaktadır. Bun. alar yürütmektedir. Nevyork He. 
dtnlıi ıerlan besler ve gençle,- lann arannda filphell hareketle. rald Tn1>une diyor ld: 
ttrtr, tenin gayri saf maddelerini rinden dolayı komfU memleket. '"Fransızlar, mOcadeleJe de. 
ve burufUkluklannı izale eder. terden ihraç edilmtı birçok eş. vam edeceklerdir. Bu mOcadele. 

garanti için bu mmtakaya 
kıtalar göndermektedir. 
yettAr makamlar İspanyanJll 
hususta enternasyonal 
lat'la mutabık olarak harett' 
tiğlnl iddia etmektedirler. 

Cildinizi taze, nermin ve genç has da vardır. ye son vermek kendilerinin mab 
ıöaterlr. Ayni zamanda nefti bir vı demektir.Eler dOn çfzllen tab. 
koku ile tatir eder. Siyah benle- ıırf Tokalon kreminin muntaza. lo, aşalJ )'UkH1 doltU l8e, bu tah. Sirkecide Şeref otelinde 
rin zuhunma mini olur. man istimaline medyundur. He. ribin önüne, yalrııa kuvvetli btr fir Celilettln isminde blrltf 

Düjünler, Çaylar Bağda yapılabilir. 
Mutehaalıslann beyanatına men a1z de bugünden kullanmı. yarcbmla geçilebilir. Bvvell •a. arkadaşı Ahmedin yatalı 

ıöre, ciltte görillen bu py1n1 ya bqlayuıız ve her aabah daha kit kazanmak için lqntennia dakl 30 lirayı ~lıp taqarkd ·-----------... -------~'haJN& ubedıdtll .. tekeınmtn. genç görününüz. klfl derecede ,..rdnm ft blllU. 6stüncle ~ 
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TAN 
4-aoNE BEDELi 
~ 

•rklye Ecnebi 

~ lo Kr. 1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 

" 3 Ay 800 " 
" 1 Ay 300 " 

l!etıerarası posta ittihadına 
hil olmıyan memleketler için 
one bedeli müddet sırasiyle 

• 16, 9, 3,5 liradır. Abone be
li peşindır. Adres değiştirmek 
kuruştur. Cevap için mektup
a 10 kuru~luk pul ilavesi 

ıaumdır. 

UNüN MESELELl:Ri 

rupadaki 

lebelerimiz 

B clçikada bulunan talebele. 
riınizin harp başlar başla

• l3elçikadan çıkabilmek için, 
kadar zorluk çektiklerinden 
tıniştik. 

bgün, Fransada kalan talebe. 
İzin de memlekete dönebil
ti neredeyse imkansızlaşa

Fakat dün memnuniyetle 
ildik ki, İsviçre tarikile 
Sadan çıkabilmek, ve Türki. 

e dönebilmek henüz müın
llıi.iş. 
eıtıenni ederiz ki, orada bulu
\'atandaşlanmız, yakında or
ll kalkması mümkün olan bu 
fırsattan istifade imkanından 
tum kalmasınlar. Fakat biz, 
\'esileyle, bu hususta başka 
letter tarafından alınan ted
ttin, bizim tarafnnızdan da 
~ edilmesini isteriz. Mesela 
l'ika, Fransadaki, Almanya
' hatta, Romanyadaki, Ma.. 
tandaki tebaasını, sefaretle
~ıtasile, çoktan memleketine 
dı, 

Orveçteki, Belçikadaki, Ho. 
lldaki tebaasını geri çekmek 

Unda İngiltere de ayni şe
davranmıştL Halbuki, biz, 

~llsusta, maalesef, lazım gel-
• derecede uyanik davrannıa
'• llym;, 

ıı tsela, bugiin, hala Almanya-
• •11 İtalyada talebemiz var. 
• 3'<uıın ~u halinde, onları bir 

"'vel anavatana getirtmemiz, 
• ihtimali hesaplıyarak dav

aınız Jiizumunun en tabii 
ş- esi olmaz nıı? 

eL, * 
: ~aruret Karşısında 

T\ rta mektep, eleme imti-
1 v h J d•v• t' l . an arının ver ı~ı rle ıce 
' •

11lde toplanan efkarı umumi
' il. bu dikkat ve alakası bala 

'Ilı ediyor. Talebe velileri ta. 
ıt dıın bu lıususta yapılan şi. 

tler devam etmektedir. 
lıunlann içinde bulunan en 

, İtn miitaliia, bizce, sınıf mev. 
lll'ının pek fazla olması dola. 
t talebenin iyi yetiştirilıne
itnkan bulunmadığı ve bu 
lleticenin bu sebepten doğ. 
İddiasıdır. 

~ iddiaya hak vermemek 
'lİti.in değildir. Hakikaten M

t çok kalabalıktır, mualliin., 
lıılcbenin vaziyetile ayrı ayrı 
tuı o~mıya imkan bulama· 
tadır ve binnetice talebe za. 

' >ttişmektedir. 
'kat bu orta tahsil meselesi

. devletin halline çalıştığı en 
h~ nıeselelerden biri olduğu
'lllltnıamalıdır. İlk tahsil mec 
;eti ilk mekteplerden mezun 
llrın sayısını çok büyük bir 
lla cıkarmıstır. Bu mezunla. 
~enı~n hep;i de tahsile de. 
qrzusundadrr. İş böyle olun· 

~l!ıtılekette ilk mektep kadar 
ta mektep açmak zanıreti 

~~la bilir. Maarif Vekaleti · 
lıyacın bütün masraflarını 
etse hile memleketin mu. 
kadrosu bu iş için henüz 

değildir. 
\ 8ele bu çeşit zaruretlere İn· 
~ltikten sonra, talebenin se-
1rıi her şeye rağmen düşür. 

.tık hedefini gözeten Maarif 
t 1~tinin tuttuğu yolu da len

ı ~k hakkımız değildir. 

ıı ~ekli General Vehip 
1' 

Defnedildi 
~ieınbe günü vefat eden es. 
Olordu Kumandanlarından 

~p '!>aşa dün saat 14,30 da A
~ll'ldeki köşkünden kaldın
Osmanağa camiinde kılı· 

lıarnazı müteakıp Karacaah-
~ezar lığına defnedilmiştir. 

e rnerasiminde arkadaşlan 
tabası hazır bulunmuş, me. 

q c:elenkler konmuştur. 

TAN 

Tank dafii bir top, tekerlekleri sökülmüş ve faaliyete geçmiş bir halde. Bu 
çeşit toplar :;on haftalarda Garp Cephesinde kullanılmıştır .• 

Tayyare dafii bir topu ayarlıyan topçu, topu ayarlamakla bilhassa tankın 
kolayhkla tahrip edilebilecek noktalarını seçmiş olur .. 

Tanklarla Mücadele 
Eden Silihlar 

Tanka karşı gelmenin 
çarelerini ilk ara-

yanlar, bugünkü harpte 
tanktan en çok istifade 
eden Almanlardır ve 1917 
de buldukları ilk çare, bü
yük ve parçalayıcı kurşun
lar atan geniş ve ağır bir 
tüfekti. Bu tüfeğin kusuru, 
birkaç yuvarlak attıktan 
sonra ısınması, tüfeği kul
lanan askerlerin omuzun-

i----.. ·-... --.............. -.. YAZAN : . 

~ DONALD COWIL j 
5 ! ........... ---. .. ··---· ....... ·-········--·-·-·-----·-------···· .. ·······••99'!~: 
dan yaralanarak iş göre
miyecek hale gelmesiydi. 

Bunun üzerine zırhlan par. 
çahyan bir mitralyöz icat edildi. 
Fakat bu da pek muvaffak ola. 
madı. 

'I'nnk, müttefiklerin geçen 
Büyi;lk Harpte sürpriz teşkil e
den silahı idi. Almanların bu 

si!aha karşı gelmek için ie:ıt 

ettikleri vasıtalar inkişaf etmiş 
ve tank dafii top vücude getı
rilMi ştır. Bu top, seri ate';ili tü. 
fek ile mitralyöze beru:er. 

Bunlardan İngilizlerin Bren'i. 
Fran!>ızların Hotchkin'i, Ame 
rikalılann Brovning'i, İtcılyarı
ların Fiat'ı yarım puslu'ttur ve 

MEDENİYE TİN
1 

MUKADDERATI 
M ilyonlarca insanı sulh 

zamanında işsizliğe, aç. 
lığa, ve sefalete mahkum eden, 
huzursuzluk ve emniyetsızlik 
içinde yaşatan; harp zamanın. 
da en feci ölümlere sürükleyip, 
nesillerin emeklerinin mah~ıılıi 
olan sanat ve teknik eserlerini 
tahrip eıtiren saik nedir'! 

Hdrikalar yaratan, karalııra, 
denizlere ve havalara hakim o. 
lan, bütün tabiat kuvvetlerini 
kendi arzularının hizmetkarı 

yapan insanın bu büyüklüğıı ve 
aczi nereden ileri geliyor? 

Neden kadiri mutlak olan in
san, en basit bir rahat yaşamak 
meselesini halledemiyor? 

İnsanları felaketten felakete 
sürükliyen bu kör ve melun 
kuvvet nedir? Nerededir? 

9.3.1940 ve 8.6.1940 tarihleri 
arasında yazdığım makalelerde, 
hissi selimini kaybetmemiş olan 
alim, filosof ve iktısatçıların 
bütün beşeriyet için en hayati 
mahiyette olan bu mesele hak. 
kında.ki noktai nazarlarını ob. 
jektif olarak ~östermiye calıs
tun. 

Bu etüdlerden şu umumi 
neticeyi çıkarabiliriz: 

Bugiin bütün beşeriyetin muz 
tarip olduğu buhran, mahiyeti, 
şümulü, mukadderatı bakımla
rından evvelki devirlerde şahidi 
olduğumuz mahdut, iktı
sadi buhranlara katiyen benze
miyen bir rejim buhranıdır. 

Bu buhran, on sekizinci asrın 
sonunda tecssüse başlıyan ve 
bir asır kadar müddet inkılapçı 
ve müterakki bir rol oynayan, 
fakat bütün mahsullerini ver. 
dikten ve tarihi vazifesini yap
tıktan sonra inhitat devresine 
giren ve kendi deruni tezatları 
altında göçmek üzere bulunan 
bir rejimin ölüm buhranıdır. 

Yirminci asırda ilim ve tPlt. 
nikle mücehhez olan insan, ta. 
biata karşı tam ve kati bir za. 
fer kazanmış olmakla haklı o. 
larak övünebiliyordu. Çünkü is
tihsaL mübadele ve münakale 

1 
vasıtaları akıllara hayret vere. 
cek derecede inkişaf ve terakki 
etmişti; o derecede ki, ilim ve 
teknik otomatik olarak insanla
rı sulh ve refaha kavuşturaca. 
ğı sanılmıştı. 

Fakat, seneler geçtikçe görül. 

••••••••Yazan: __ ._ 

{ Sadrettin Celôl { 
............................ 

dü ki, baş döndürücü bir hrzla 
inkişai eden ve insanlara saadet 
getireceği umulan teknik, on-
1&.rı felaketten felakete sürük
lemektedir. 

1910 - 1929 seneleri arasın. 
da dünya nüfusu yüzde 23 nis. 
betinde, servetler ise dört misli 
çoğaldığı halde milyonlarca in. 
san açhk tehlikesi karşısında 
kalmışlardır. En yüksek bir tek. 
nik seviyeye erişmiş olan Ame
rikada bile 15 milyon işsiz in. 
san açlıktan kıvranırken, yüz 
binlerce vagon buğday, milyon
larca hayvan ilna ve tahrip e
dilmiştir. 

Nakil vasıtalarının harikulade 
inkişafı neticesi mesafenin or
tadan kalkması, insanlar ara. 
sınd:ı kardeşliği ve iş birliğini 
kuvvetlendireceği yerde, mil. 
let1erin biribirlerini tahrip et
melerini daha kolaylaştırmış. 
tır. 

İnsan dehasına borçlu oldu
ğumuz harikulade keşifler ve 
ihtiralar insan için gittikçe da. 
ha korkunç, amansız tahrip ve 
ifna vasıtaları haline geldiler. 

İnsanlar, bolluğun kıtlığı, ik. 
tidarın aczi, imkanların imkan. 
sızhğı doğurduğu tezatlarla do
lu bir cemiyet içinde, huzursuz. 
luk, emniyetsizlik, endişe ve 
ıstırap içinde yaşamıya başla. 
dılar. 

Bu. tabiat1n tazyik ve esare. 
tinden kurtulan insanrn, tekni
ğin tazyik ve esareti altına ıtir
mesi idi. 

Bu vaziyetin tek ve hakiki 
bir sebebi vardır: Metle. 

n:yetin maddi ve teknik unsur
larile, içtimai teşkilata hakim 
olan zihniyet arasındaki tezat 
ve intıbaksızlığın iktısadi kuv
vet!erin inkişafına sed çekm~si. 

Bu buhranın, bütün beşeriye. 
tin lehine olarak halledilmesi
nin de tek bir çaresi vardır: Bu 
intıbaln temin etmek. 

Bugün modern teknik, sınai 
istih!=alin enternasyonal bir su
rette tc~kilatlandınlmasını za. 
ruri kıilnaktadır. 

Tabiat servetleri arz üzerinde 
müsavi olarak tevzi etmemıştır. 

Sınai ve zirai istihsal ve mü
b~dele, dünya mikyasında ras .. 
yonel ve adil esaslara gör~ teŞ
kilütlanaırıldığı takdirde, bu
günkü :ktısadi rekabet ve anar
şiden 111iıtevellit israfa nıhayet 
veril<-cek, sayin verimi h:ıriku. 
lade çoğalacak, dünyanın h~r 
yerindP. yaşıyan insanların bü
tün ihtiyaçlarını tatmin ~tnıek 
ıniim kün olacak, harpler orta
dan kalkacak, bir kelime ile, be. 
§eriyct hayvanlık devresinden 
çın::aı ak hakiki insanlık devresi. 
ne girecektir. 

Bugünkü şartlar içinde beşP. 
riyet - eğer orta zaman:ı dön. 
mek :!:.tcmiyorsa - ancaı:t bey. 
nelı'1.ilel pliı.nda tcşkilatlanmı~ 
bir clev1et istikametinde inkişaf 
edebilir. 

Ve ancak böyle bir teşkilat 
içindedir ki, fakrü sefalet, istik. 
ba: endişesi, harp sebepleri or
tadan kalkacak, umumi ve de. 
vamlı sulh ve refah teessüs ede
cektir. 

Bugün, böyle bir cemiyetin 
unsurları, her zamankinden zi. 
yade elimizin ve emrimizin al
tınd:ldır. 

Yalnız bütün insanların, in
sanları idare edenlerin bunu 
müştereken ve samimi olarak 
istemeleri kafidir. 
Yaprlması lazım olan şey, L 

Ilın ve tekniği hasis zümre, 
mer.faa'tlerinin hizmetinden çı. 
kararak bütün insanların hizme 
tine koymaktır. 

Bu bir hayal, denilecek. 
İhtimal.. Fakat, yarının ha

kikat kumaşını dokuyan, bugü
nün hayalleridir. 

1914 harbinde akan kanlarm 
boşa gittiğini 1940 harbi bize 
pek acı bir surette gösterdi. 

Bu harp, yeryüzünde böyle 
bir cemiyeti kuracak bir sulh. 
le neticelenecek olursa, dökü
len kanlar boşa gitmemiş ola
caktır. 

Aksi takdirde medeniyetin de 
beşeriyetin de istikbalinden Ü
midimizi kesmemiz ve bir Fran 
sız şairinin şu sözlerini kabul et 
memiz lazım gelecektir. • 

Les hommes sont des fous et 
pour l'eternite. 

İnsanlar mecnundurlar ve e
bediyen mecnun kalacaklardır. 

bir ddkikada 450 ile 1000 yu
varlak atmaktadır. 

A stl, tank dafii top, incP. 
uzun namluludur ve ye. 

re dıkilerek kullanılır. Menni
lerı küçüktür. Bunların vazife.si 
tankı delmek ve zırh içind~ 

infil3K ederek tahribat yap
maktır. Hareket, otomatiktir. 

Hali hazırda bütün modern 
ordular bu silahı kullanmakta
dır. 

Almanlar çok ağır ta11k1ar 
kullandıkları ve bunların zırh. 
:arı da çok kalın olduğu için 
müttefiklerin tank dafii toplarr, 
bu tanklar üzerinde pek te te. 
sir etmemiştir. 
Ağır tanklara karşı kullanı. 

!acak tank dafilerine iyi mevzL 
ler seçmek ve atıcılıkta hüner 
göstermek lazımdır. 

Son haftalar zarfında Belçi. 
ka ve Fransada vuku bulan ha. 
diseler, bilhassa tank dafii top. 
ların vaziyeti üzerinde müessir 
olacaktır. Bu hadiselerin mahL 
yeti anlaşılmadıkça yeni bir 
hüküm vermiye imkan yoktur. 

Hali hazırda tanka karşı kul
lanılan üç silah vardır. BirincL 
si: Toplar, ikincisi: Tek ada
mın kullandığı toplar ki, bun. 
lara tüfek te denilir. Üçüncüsü 
Zırhlar~ delen veya barçalıyan 
makineli tüfeklerdir ki, bunla
rın tesirleri, en büyükleridir. 

Zırhları çok kalın olan tank
lara karşı da hala bunlar kulla
nılıyor. 

J ngilizlerin tanka karşı 
kullandıkları top kolay. 

Wda hareket eder. Bunların te. 
kerlekleri, kolaylıkla çıkarıl
makta ve top bir kaç saniye zar. 
frnda faaliyete geçmektedir. Bu 
toplar kurşun geçmez zırhla 
mücehhezdir. Bu topların en 
kalın zırhları deldikleri anlaşı. 
hyor. Bunların tanka karşı i§\ 
bir mevzi almaları tanka galebe 
çalmanın yarısını temin eder. 

İngi!terede bu toplarla yapı
lan tecrübeler çok iyi neticeler 
vermişse de, Belçika ve Fransa. 
da vuku bulan hadiseler bu ne. 
ticeyi teyit etmişe benzemiyor. 
Bunun sebepleri yukarda dedi
ğimiz gibi ilerde anlaşılacaktır. 

tngilizlerin (25 Par) dedikle
ri bir büyük tank dafileri daha 
vardır. Bu top, mebzul miktar -
da mevcut olsaydı her halde 
Alnıan tanklarına karşı son de
rece tesiri görülürdü. 

Tank dafii topların en mühim 
hususiyeti tankların ilerleme 
hatları üzerine yerleştirilmeleri, 
tayyare dafii toplarla birlikte 
faaliyete gecmesidir. Tank da. 
fileri bu şartlar içinde en 3ğır 
t·aı.klara da karşı gelebiliyor. 

Eğlence Yerleri İçin 
Yeni Tarife Hazırlanıyor 
Belediye iktısat müdürlüğü, 

gerek lokanta ve eğlenti yerleri, 
gerekse kır gazinosu ve plajlar. 
da tatbik edilecek tarifeler hak. 
kında yeni bir esas tesbit etmiş, 
bu esasa uygun şekilde hazırla. 
dığı tarifeleri, tasdik edilmek Ü

zere, dün daimi encümene ver. 
miştir. 

İçki satan yerlerde içki ile me
ze biribirinden ayrtlmıştır. Bu 
tarifelerin tatbikile beraber içki
li lokantalarda içkiler ayrı, me
zeler de porsiyon besabile ayrı o. 
larak satılacaktır. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Adresler Kalkınca Otobüs 
Biletçisi Anlatıyor 

J ngilterede mütemadiyen 
düşman tehlikelerine kar. 

şı tert ibat alınmaktadır. Hava. 
dan gelecek hücumların ve biL 
hassa paraşütçülerin ne büyük 
afet olduğunu sezen İngilizler şu 
neticeye varmışlardır: 

Karaya inen düşmanın elinde, 
nereye indiğini, nereye gideceği
ni gösteren haritalar vardır. On
ları şaşırtmak için şimdi Londra. 
da ve İngilterenin diğer tarafla. 
rında sokak isimlerini havi lev. 
halar kaldırılmıştır. Böylece ye
re inen paraşütçü yolunu ötekine 
berikine sorrnıya mecbur olacak 
ve elde edilecektir. Fakat arada 
sırada bu işaretsizlik İngilizleri 
de fena halde şaşırtmaktadır. 

Geçenlerde şöyle bir vaka ol
muştur: 

Jack ve James, İskoçyalı iki 
kardeştir. Orduya iltihak etmek 
üzere Lond·"-ya gelen bu iki İS
koçyalımn elinde gidecekleri as.. 
kerlik şubesinin adresi vardır. 

Bin müşkülatla şuna buna sora, 
sora nihayet askerlik şubesini bu. 
luyorlar. Şube, çıkmaz bir so
kakta gayet acaip bir binadadır. 
İçerde ilk karşılarına çıkan oda
da masa başında sivil bir zat o
turmaktadır. Ona askere yazıl. 
mak için geldiklerini söylüyorlar. 

Bir yabancı şivesile konuşan 
muhatapları onların isimlerini a
lıyor, kendilerini tebrik ediyor, 
ve ellerine birer kağıt vererek, 
şimdi gidip şehri gezmelerini ve 
akşam saat altıda vazife başında 
olmalarını söylüyor. Bu vaziyeti 
biraz tuhaf bulmakla beraber e
hemmiyet vermiyerek gezmiye 
çıkıyorlar. 

Bir hayli dolaştıktan ve eğlen
dikten sonra saat altıya doğru i
ki kardeş şubelerine dönmek ü
zere yola koyuluyorlar. Fakat, 
şube binasını yine bir türlü bula
mıyor;~r. Tekrar ona buna sor. 
mıya başlıyorlar. Neticede bun
ların acemiliklerini sezen bir po
lis onlan o civarda bulunan ara
dıkları şubeye götürüyor. Bu se
fer geldikleri yer büyük bir mey
danda şahane bir binadır. Onlar 
her ne kadar aradıkları şubenin 

burası olmadığında ısrar ederler 
se de, ne yaptığını bilen polis on 
lan zorla içeriye sokuyor, kumaı 
danın huzuruna çıkarıyor. İri ya 
rı sert bir asker onların celp ki.. 
ğıtlarma baktıktan sonra: 

- Siz bu sabah burada bul, 
nacaktmız. Geç kalmışınız. Ce 
göreceksiniz, diyor. 

O zaman artık sabrı tüken 
James onlara sabahtanberi başla 
rına geleni anlatıyor. 

Asker toplryan diğer bir no 
tanın bulunması kumandanın na. 
zarı dikkatini celbediyor. İskoç 
yalılardan aldığı malumat üzen 
ne onların sabah gittikleri bu as.. 
kerlik şubesini arattırıyor. Ab. 
nan netice şudur: 

.Tames ile Jack, uzun 
caddede gittikten sonra 
meydana sapacaklarına, 1'oldıık 

çtkma7. sokağa sa!>mışlardir. Mey 
dandaki en son binaya gide. 
ceklerine, bu sokaktaki eve git. 
mışlerdir. İşin en garip ve mü.ssıJ •. ,; .. ı 
him tarafı da burasının düşmanı .... ıı•:riıı•,:ı 
gizli gizli gönüllü topladığı bJT.1,.,ıın•m 

Beşincı Kolon yatağı olmasıdır. 

Şimdi James ile Jack'in cezalan 
affolunmuştur. 

* * Otobüs Biletçisi Anlatıyor : 

vaziyetin vahametine rağ. 
men İngilterede hayat a. 

şağı yukarı tabii denecek bir va. 
ziyettedir. Fakat Londralılaruı; 
hal ve hareketlerinde bir gay 
tabiilik var. Sinirleri gerilen, k 
faları kendi işlerinden daha bu. 
yük meselelerle meşgul olan in.; 
gilizlerin içinde bulundukları ha.; 
leti ruhiye otobüsçünün şu iza.; 
hatile pek iyi anlaşılıyor: 

"B sıralarda müşterilerime b' 
dalgınlık arız oldu. Her şeyi unu.. 
tuyorlar. Otobüste bıraktıklan 
gaz maskelerinin, şemsiyelerl!lı 

haddi hesabı yoktur. Bir çoklan 
paralarının üstünü almayı aklına 
bile getiremiyor. Geçen gün pa 
rasını uzatan bir kadın gidece 
yer için bir bilet istjyeceğine soy 
le bir talepte bulundu: 

Beş okka patates ver, o 
lum. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi . 

HEMOFİLi 
Soya çeken hastalıklann en 

meşhurlarından biri de çok kan 
akmasına istidat veren bu has. 
talıktır. Bu istidadı gösteren her 
kesin so~·unda mutlaka ayni hal 
bulunmazsa da hemofili hasta. 
lığının soya çektiği pek çoktur. 

Bir hekim bu istidadı gösteren 
bir soyun bir buçuk asır içinde 
yetiştirdiği insanların halini bL 
rer birer tetkik etmiş ve ayni 
soydan 212 kişiden 111 inin er
kek ve üst tarafının kadın oldu. 
ğunu ayırt ettikten sonra erkek.. 
!erden 30 kişinin bu istidadı 
gösterdiğini fakat kadınlardan 

hiç birinde ~ görülmediğini tah
kik etmiştir ... Onun için hemo. 
fili yalnız erkeklerde görülen 
bir hastalık olarak tanınmıştır. 
Kadınlarda bulunsa bile pek ha
fif geçer. 

Fakat gariptir ki kadınlar bu 
hastalıktan müstesna oldukları 
halde soy içiııdc dc\•am ettiren 
de onlardır. Bu istidadın baba 
tarafmdan geldiği hemen hiç 
bilinmez de, hemen her vakit a
na tarafından gelir. 

Yine gariptir ki bu istidat er. 
kek çocuğun hemen doğmasın_ 
dan başhyarak meydana çıktığı 
halde çocuğun göbeği kesiJirken 
hiç bir sakatlık olmaz, kan fazla 
akmaz. 

Sonra. çocuklukta ve hiitün 
ha~·atta derinin üzerinde ehem
miyetsiz bir çizik hasıl olsa ora
dan bir çok kan akar ve durdu
rulması pek giiç olur, <;ünkli çı
kan kan havayı gördi.ikten son
ra da pıhtılanmaz. Knr•n böyle 
kesilmeden akmasından insan 
düşer bayılır. O vakit. kalbin 
durması neticesi olarak, akan 
kanın durduğu olursa da o haL 
de bile akmakta devam ettiği 
vardır. O zaman neticenin ne. 
reye varacağını tahmin etmek 
güç değildir. 

Bunt.an dolayı çok kan akma 
sına istidadı bulunan bir kim· 
senin üzerinde ameliyat yap
mak, hatta bir diş. çıkarmak pek 
tehlikeli olur. 'Ôçiincü bir ı?arin-

HASTALIGI 
lik derin yaralar, cildin üzerin. 
de hafif çiziklerden daha az teb 
Jikelidir. Bununla beraber bi-l 
diş çıkarttıktan sonra, aka 
kan dinmediği için, gidivere·IL.l:J:'.:'Hll 
ler vardır. 

Böyle istidadı olan bir erke ... .,._.,,.., 
çocuğa sünnet ameliyesini yap 
tırmakta pek büyük tehlike var 
dır. Eskidenberi, siinnet edil 
dikten sonra gittiklerini aradal 
sırada işittiğimiz çocuklar bil 
istidattan dolayı ~iderlcr... O-
nun için l\lusa dininin Tevrat ki 
tabında bir so~·dan iki erkeki 
çocuk sünnet edilirken kanın 
dinmemesinden gittiği anlaşılır. 
sa ondan sonrakiler siinnet edil 
ınekten müstesna tutulacaiı 
ya7.ılıdır. 

Bereket \'ersin ki , Şimal me-"•:--.. ... 
lekctlcriııde bilhassa İngilter 
ile Alman~·ada daha ziyade olan 
bu hemofili bizim memleketi 
ınizde pek nadirdir. Bununla be
raber siinnet ameliyesi -zaten 
adı üstünde- mutlaka liizumlu 
farz olnıadığmdan bir soydan 
hir erkek çocuk sünnetten sonra 
kan akma ından gidince o !!OY 

da başka erkek çocukları sün-
net ettirmekten çekinmek elbet 
te ihtiyatlı olur ... 

Fazla kan akma istidadının 
meydana cıkması için dit üze. 
rinde bir kesik hulunmasına d 
Hizum )·oktur. Bu istidat bulu
nunca burun birden sık sık ka-
nar, damla damla olmakla be 
raber arkası alınmaz ... Dudak 
kanar. ~ocuğun bir tarafı bir ye. 
re hafif surette çarpsa oraya 
kan toplanır, hilhac;a rlidrrine 

Eskiden bu hastalığın tedavi 
si yolu bilinmezken hcmofili'y 
tutulanlar arasında '·irmi ya 
ş1ndan ziyade yaşı:nhilenler pek 
nadir olurdu. Şimdi serom şırın 
(alari~·le, karaciğer ~·edlrmrklf" 
tedavi edildi§'indcn n istidad 
~östercn ror ıı ~ un 11711n ömi; rl 
olmasından. 11mndu """m"nıeli 
istidattan şiiphe hile edilinre 
çocujiu hemen hekime gi.ister. 
melidir. 
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8tinl<i, 
............. & ............ . 

bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tcs1rfidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb ola<:aQ-ı tehlikeler göı: önüne alınarak sQlucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdıı 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
ı::ıhat Vrk •ll'linırı m r s tılır. ......... ~ ........................... ~ 

KIZILAY CEMiYETİ 
Umumi Merkezinden: 

000 takım fanila don ve gömlek 

adet peçete 

adet alüminyom Dardak 

adet matara bardak ve askı kaJ11ı 
'fukanda, cins ve miktarlan yazıb dört kalem eşya 

asa suretile mübayaa edilecektir. 
ümune ve şartnamelerini ıörmek için talipler in hergün 

Postane civan nda Kızılay Satıı Deposu Direktörlüi üne 
8racaatları ilin olunur. 
Fanila don ve ıömleklerle peçetelerin ihalesi 18.1.HO Salı 

saat 10 da, Matara ve Bardaklann ihalesi ise 19.1.940 
ba günü saat 10 da icra edilecektir. ........... 1. , 

.;:., 

2--.~ 
~ 

.. ıehhar kadın J{iizellik ve letafetinin ideal muhafızıdır. 
iLlz KAN~UK ECZANF.Sİ BEYOOLU, İSTANBUL 

bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
ız borçlulanndan İbrahim kızı Emine mlruçılarına llAn yolile 

z Ilı ında 10421 hesap No. sile sandıtmuzdan aldJtı 100 lira
tl udarda Solakainan mahallesinin cıkmaz sepetçiler 10kaim-

10 yenı 20 No. lu klglr evi birinci derecede ıpotek etmiş idL 
de ödenmedllfnden 13/7 /83 8 tarihinde 213 Ura '11 kurup var

• Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takip ve açık 
neticesinde mezkClr ıa:yrlm enkul 150 Ura bedelle milfterkine 

ten ihale edibnlıtir. İfbu Uin tarihinden itibaren bir ay zar-
138/1413 numara ile sandıiunıza bilmilracaa borcu ödemedlllnlz 

katı ihale kararı verilmek üzere doqamn icra blkim1itine tev-
..,... ... ,,.,jı lln olunur. (4850) 

ı.IOlANT 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altma daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına mlni o. 
lur. Yajlı ve yağsız olan 

tüp ve vazolan vardır. ................................ ~ .................. ~ 
UZLA iÇMELERi 

1 Haziranda Açılmış ve trenleri i§lemektedir. 

y - Kazlıçeeme 7olunun • uiı ..ı.Jt tamiratı apk ekailtm.,,e 
uuınıaLUL Ketlf bedeli '1'1ffl Ura .., lnınq ve Dk teminatı 584 Ura • 

K f ve Şartname Zabıt ve Muamellt MOdilrliltO kaleminde 
lh le 1/7 /940 Pazartesi ıünO saat 14 de daimi encOmende 

11'8'ClfK.ıır. T ı p e n l teminat makbuz ve7a mektuplan, ihale tari-
rün e el N ı Müdürlü tüne müracaatla aı.caklan fenni eh-

940 y lına alt ticaret odası v.ıkalarile ihale lilnO mwınen ... 
ende bulunmala n. 4851 

KAYIP - 332 ıeneainde iıtanbul 
Menballlrfan idadialnden abruş oldu
tum tastiknameyi ka7bettlm. Yenisi
ni alacatundan eskiainln hükmü yok
tur. 238 İrfan YQcel 

lahlbl ve Nevlyat MOdOrD Hanı 

LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve 
Nevlyat T. L . •• BaaıldıOı Y• 

TAN Matbaa11 

TAN 

Her Akşam Maçkada 

KOÇOK ÇiFTLiK PARKI 
Kadın Çigan 

LA DANI ORKESTRASI 
Zengin varyete numarc..lan. Her Cumarleai v~ Pazar 

günleribütün program.'a matiM - Konaomaagon 
25 kurUf. 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
Ortaokullarına Talebe Allnıyor 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama ortaokulunun 1. il, III. sı
nıfiarına Kınkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
karada Musiki Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun 7alnız I . sınıfia
nna önümüzdeki Eylôlde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktr. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
kötü hal ve aöhret sahibi olmaması, sıhhi mull)'enede sajlam cıkması ve 
yapılacak seçme sınavında kazanman prttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullanna alınacak talebenin yaı haddi: 
lınıf Yaı 

Gedikli Orta I 14 : 17 
• • il 15 : 18 
,. • I II 18 : 18 Olmak 

Bu yaşlara alt boy ve alırlık hadleri askerlik ıubelerindekl askerf 
liseler ve orta okullar talimatının 71. maddeli özlerine uyıun olması ll
zımdır. 

4 - Her Oç okulun I. Sınıfına istekli olanlann bef 11nıflı Dk oku
lu blürmiş olmaları prtbr. Orta il ve III. sınıflara 8irecek olanlar bu 
sınıflara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası ve;,a ph&detname &61tere
ceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun, Ud 7tldan fazla tahsili terket
mlş olanlar ve evvelce ıedikliden veya askerf okullardan cıkanlanlar a
lınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedikli Erbae hazırlama orta okulunun her Oç sınıfı 
ile Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıfianna 

köylü istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıfı
na musikiye hevesli tehirli istekliler alınır. 

7 - Yukandakt prUarı haiz tlteklller 10 Hazirandan itibaren bulun
duktan yerin askerlik tubeslne müracaat edere)t diler ka7dQ kabul 
şartlari1e müracaat yollannı ölrenmelerl llln olunur . (1732) (4351) 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalsi Halk ı 
Tramvaylan Türk Anonim Şirketinden: 

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

İşbu fevkalade içt imaa bi r hisseye • hip olan dahi iftirak 
edebileceğinden hissedaranın mezkiır tarihten lhkal bir haf. 
ta evveline kadar firketin Ba iJarbqındald idare merkezine 
hisselerini tevdi ederek duhuliye kartı almalan lüzumu ilin 
olunur. idare Meclisi 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Şirketin feshile tasfiye memurlannm intihabı ve aa. 

lahiyetlerinin tayinine müteallik teklifi tahririnin müzakere
sile karar ittihazı. 

Boı lp&k Sancllğı ve Çul Sahlacak 
Sümer Bank Birleşik Yün İpJiii ve Dokuma 

Fabrikalan Müeaesesinden : 
1 - Defterdar fabrikasında mevcut Ve (müza7ede tarihinde itibaren bir 

ay zarfında çıkacak Sandıklar da dahil olmalı: Qare) tabmlnen 2000 adet 
boı Jplik Sandıtı 

2 - Mikdan bet ton kadar tabmln edilen .lUlmen 7Ullk ve rQtubeW 
Cullar, 
Açık arttırma De Defterdar J'abrl kamıda .. tııacaldır. 
Sandıklar: 24-8-940 Pazartesi l(lnil saat 14 
Çullar : 25-8-940 Salı " " 14 de sablacaktır. 
Arttırmaya iıtirak edeceklerin ilk teminat olarak landılı:lar için 185 w 

çullar için de 50 llra71 Katırcıollu hanındaki mileaseae veznesine ve;,a 
Defterdar Fabrlkaaı veznesine arttırın a b&Jlamadan evvel 7atardıklanna da 
ir makbuz ibraz etmeleri lAzundır. (48U) 

Deniz Gedikli Erbaı Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

1 - Bu 711 Deniz Gedikli Erbaı Orta Okulunun b• Oç auufına da tale
be alınacakbr. !stanbuldan istekliler dotruca Kuımpapdald Mektep MO· 
dOrlülüne, diler mahallerde bulunanlar Aakerllk Şubelerine müracaat 
edeceklerdir. 

İstidaya 111nlar ballanacaktır: 
a) Fototranı niltua cOzdam veya noterlikçe mn..ddak IUl"etf: (Yaı dü

zeltenle ve;,a tashih ettirilrnit nüfu.I cQzdanı kabul ed11mez.) 
b) Bet sınıflı ilk okul pbadetnamnl .ve:ra orta okul taadiknamesl. 

(Doğrudan dotru:fa sınıf ıeçmek ve fahadetname ve;,a taldlkname
nin üzerinden bir seneden fazla zaman ıeçmemif obnak llzımdır.) 

c) Üzerinden bir sene ıeçmemlt çiçelı: qw Jı:Aiıdı. 
d) Gerek kendisinin, ıerekse allellnln Tilrk ırkından obnuı. kötQ ab• 

llk ve fena ,öhret sahibi olmadıklanna ve mabk1lmi7etleri bulun
madığına dair bOanQ hal kltıdı. 

2 - Birinci IUUf için 1aı 12 :fi bi tirmit Ye 11 71 bltirmemif bulunmak. 
.kinci ve üçilncQ sınıflar için de birer 781 farkb bulunmak llzımdır. 

3 - Bu 7aflara ait bo7 ve atırhk h adleri Mektep MOdilrlQIOnde ve As
kerlik Şubelerindeki Askeri pae ve Orta Okullar talimatının Tl. madd811 
özlerine uysun olmabdır. 

4 - lıteklllerin bu eartlardan maada Deniz hutaneainde 7apılacak sıh
hi muayenede aallam çılı:muı ve 78Pl lalak seçme 1DD&vmda kazanmalan 
da llzımdır. 

5 - Yuk:ardalı:i prtlan haiz talebelerden birinci aıhfa ka)'t olunmak 
steyenler ı Hazirandan 1tiuren ve ikinci, QçQncü aınıfiara Jı:a7t olunmak 
ste7enler - Bu sınıtlann 840 tedrlaa tı erken bqlı:facajından • hemen ev
akile birlikte Mektep MOdilrUltQne müracaatleri Uln 9}unur. (4524) 

Kuleli Askeri 1,isesi Direktörlüjünden: 
Kuleli ve Maltepe askeri Uaelerinin ikinci ve üçüncü 11D1tlanna ıtrme

•e istekli ve bütQn tlrme prtlarını haiz olan namzetlerinhı HÇme sınav 
an 21 - 22 - 24 I Haziran I HO günleri Kuleli ve Maltepe lllelerlnd 
vapılacaktır. Namzet1erin en ıeç 21/8/940 ıünil saat sekizde lıbu u.eıeı 
de bulunmalan. (81) (4842) 

Emniyet Umum Müdürlülünden : 

PoRs Kollepne Talebe Ahnacalctlr. 
1 - Geçen 71llar oldulu libl bu 7ıl da Uae derecesindeki Ankara Poli: 

kollejinin birinci sınıfına talebe alınacakbr. 
2 - Kayıt ve kabul şartlan her m ahallln emniyet mildilr veya Amirlik

lerinde mevcuttur. Talıp olanların bu prtlan öjrenmelı: ve ona töre 
müracaatta bulunmak üzere keyft7etten bllli edinilmeleri llln olunur. 

• (2818) (4124) 

15 . 6 . HO 

Şose lnıaata 
N alıa Vekiletinden : 

1 - Siirt - Bitlis 1olunun Siirt - Haydar klSprllsQ kısmı fte 
istasyonu Başur köprüsü iltisakı yol tarının 58 kilometreden ibaret 
yet tilrabiye, sınat imalAt ve IOlle inşaatı (800.311) lira (80) kurUI 
bedeli Qzerlnden kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 28 - 6 - 940 tarihine milsadlf Cuma ıunü saat 15 .. 
fıa VekAletinde Şose ve Köprüler Reisliil odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Diyarbaln' 
Siirt nafla müdürlüklerinde ıörülebileceiı gibi (4.000) kuruş muk8 
de şoseler reisliğinden almablecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lst eklilerin eksiltme tarihinden ,. 
sekiz giın evvel bir istida ile Nafia Veklletine müracaat ederek bU 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları llzımdır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odası vesikıısı lle (35.283) liralık muvakk8t 
minaUarını hlhi olarak 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde ha 
cakları kapalı :tarllarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ---:. 
kadar komisyon reıslığine makbuz mukabılinde vermelen muktali 
posta ile gönderildiğı takdrde postalarda olacak gecikmeler ve m 
zarfiar kabul edilmez. (2778) ( 

Doktorlar tarafınd111 tnılyı 

edılen lılr kuvnl n sılıhlt 

ekslri olduOu gibi lltmlp ııar. 

Q'1U8$$lf bır ilaçtır. 

Lezzeti hoş o ran. 

QUj NA LAROCHE 
en milkemmel ile nev'i kınakınl'1111 

başlıca unsurlannı baviıir, 

~ayıfllk. 

kuvv•t•lamc ı 
ıetıhaaıank. 

haaımeıatİll 

ve nekahet hallerinde • ' 

Dokto rlar ta rafında .: 
mükemmel bir •uww ıt 

illcı olarak t awslyı 

-.:lllm•lrt.tllr .ı 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Manisada Kum çayının bir tah llye yatalı ile Marmara tllltlnl 
tılması amell)'atının keşif bedeli ( 145. 565) Ura (66) kuruftur. 

2 - Eksiltme 28-8-940 tarihine rastlayan Cuma lilnQ saat 15 dl 
Veklleti su itleri reisll.li su ekalltme komisyonu odasında kapalı .,ı 
Jile yapılacaktır. _ i.Jl 

3 - htekliler eksiltme ....ıııam-. mukavele projesi, bvmdırht r_ 
genel prtnamesi, fenni şartname ve projeleri (7) lira (28) kUfUI "ıilf1' 
bilinde su itleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye lirebilmek için iıteklllerln (8.528) lira (28) 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacalı iünden en u 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla blrlıkte bir dilekee ile Nafia 
klletine müracaat ederek bu ışe mahsus olmak ilzere vesika almaJllS. 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu milddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ekalltme;,e 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı aaaU. 
nat evveline kadar su !ileri reisllli ne makbuz mukabilinde 
llzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

• - A~lll. ıarUUlme ve p1inı m ucıt>tnce ıdaremizin !4altepe 
emtitüaünde yaptıracatı tütün kurutma hanıan inpab lfi pazar 
hale olunacaktır. 

II - Kesif bedeli 2058,47 Ura muvakkat teminab 154,23 nr8'I! 
III - Pazarlık 24/VI/940 pazartesi lilnO saat 18 da Kabatqta 

zım ve mQba;raat 1Ubesindeki alım koml17onunda yapılacaktır. 
IV - Şartname sözü ıeçen ıube vezneııınden 10 Jı:uruı muka 

.alınabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan liln ve saatte 
•inin (!') fıkrasında yazıh vesaik ve '% '1,5 ıuvenme parasile 
mezktlr komisyona müracaatları illn olunur. (4 

As kert Ortaokuluna 
Talebe Allnıyor 

1 - Kon7a askerf orta okulunun her ilç sınıfına da GnOmOzdeld 
lıllün birinci tünü baılıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alnı 

2 - İstekli talebenin Türk ırkı ndan olmuı, kendisinin ve 
kötü hal ve IÖhJ"et sahibi olmaması, sıhhi muayenede aal1am çıJuDlll 
yapılacak seçme sınavında da kazan masa prttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yqını bil)"ülbn(lş Ve)'& ldle:OJW~ 

olanlar. Jı:endl okullarının sınıf ı~ e ınnavlennda ipka v.ua 
me;,e kalanlar, yapım, boylan ve al ırlıldarı talimattaki hadlere 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - lateklilerin, ıimdi olduklan okullarda tahsillerine dWUll 
mekle beraber 10 Hazirandan itibar en bulunduklan yederdelı:l 
pıbeslnden diler kaydü Jı:abul ıartıa rile müracaat ;yollanııı iJlr'8Dla9'! 
nl ve buna ıöre de ka)>dO kabul ~tıUannı en ıeç 30 Temmuz 94f 
rihine kadar tamamlam11 olınaJAn lhımclır. ( 

RENKSİZ 
Ve 
CANSIZ 
SAÇA 
ELVEDA 

PETROL NiZAM 
Saçlarnuza parlaklık ve süaellik 

verir, cazibenizi arttınr. 

lttı~ııı Cadd•fnde 

Kiralık ........ 

Han 

2500 Uraya 

Sa+.lık Ev 
l'tlbte Mutfaklar cadciasf 

Jialll 10kalı 10 numarah 
·ab odasile beraber beş oda bit 

çesi vardır. 800 liraya 

Görmek ıörilllnek leill lçiıt 

mOracaat. 


