


Yazan : ULUNAY 

aver, Şirkoh İle Salahaddini 
Öldürtmek İçin Çahşıyor 

~er bütün tertibatını almış-ı - Efendimiz, dedi. Yalnız sah
:ahireden hayli uzak bir me. ra aleminden ne çıkar? Ben dosL 
le tertip edilecek büyük bir 1 larnnı da beraber görmek iste. 
ette, Şirkohu, Salahaddini rim. 
ütün Suriye emirlerini kat- Şaver: 

eyi düşünüyordu. Şaverin - Bu kadar hususi bir şekilde 
ladığı cinayetten oğlu Ka- yapılabileceğini zannetmem. Fa
" phelendi. Babasına koştu: kat Mısın şereflendirdiğiniz gün 
Efendim, dedi. Müsaadenizi denberi aramızda yerleşen kar. 
eden huzurunuza girdim. de~likten yakın bir dostluğa da
. iz. Bir müddettir, saray. yanarak ben Emir Yusufun bu 
. şeyler dön~yor. Korkuyo. B:rzusunu yerine getireceğim. Ka-

kı, bundan bır kaç ay evvel bire civarında bana ait bir mesL 
üğümüz mesele tekrar sizi re vardır. Orada bir ziyafet ter. 

gul etmesin. tip ettireyim. Her türlü resmi. 
ıver bu sefer oğlunu idare yetten hariç teklif ve tekellüfe 

e bile lüzum görmedi: tabi olrnıyarak gidelim. Hatta ma 
Şüphe ettiğin mesele doğru- iyetimi2' de gayet mahdut olsun .. 
dedi Ben Mısın bunlara Son cümle Şirko'hun dikkatini 

ın edemiyeceğim. Çok düşün celbettiği için kırçıl kaşları çatı. 
İki arslan bir postta otura. lır gibi oldu. Bunu gören Sala. 
Ya onlar, ya ben._ haddin amcasına vezirden gizli 

lnıil babasına ~erhametli bir bir işaret yaptı ve: 
~la baktı. Hazıneler dolusu _ Ben bunu memnuniyetle 
ete, göz görebildiği kadar a- kabul ederim. Ümit ederim ki, 
ye malik olmasına rağmen Emir Esedüddin hazretleri de bir 
hırs ile titriyen bu adamı mahzur görmezler. 
, d~l~ ile !o_la getirmek im- Şaver: 
haricın~e. ıdı. . w - Sizin bu ziyafeti kabul ey-
Efe_n~ımı~, dedı. Bana mu- lemenizde mahzur gönniyecekle

le edınız, bır ay kadar arazi- ri tabiidir. Yalnız ben bununla 
tmek istiyorum. iktifa edemem. Emir hazretleri-

:ver: nin de hazır bulunmalarını rica 
- Yani yapılacak hareket es- edeceğim. 

burada bulunmamayı ter Şirkoh bilaihtiyar yeğenine 
·yorsun. O halde ben senin baktı ve anladı. 

et etmiyeceğinden nasıl c
olabilirim? 

;.imil: 
- Bunun bir çaresi var, dedi. 
der.izi sarayınızda hapsettiri-
Her zaman bunun için bir 

e bulabilirsiniz. 

aver düşündü. Oğlunun 

söylediğinden daha emin 
ol bulamadı. 

anm saat sonra vezirin sara. 
herkes efendilerinin oğlu
ep ederek dairesinde hap
iğini öğrenmiş bulunuyor

'Şaverin sarayında geçen va.. 
yarım saat sonra Salahad-

bütün ta!silatile haber al-

ir oğlunun sözlerinden Sa
ordusunda Salahaddinin oy
ğı rolün amcasına faik oldu. 

ili h;ssettiği için Esedüddin
ziyade yeğenine hulUI etmı
alışıyordu. 

lr gün Şaver Şirkoha tahsis e
~araya gitti. Veziri mevkii. 

hık bir surette istikbal ettL 
tki taraf ta biribirlerine şark

utat olan nezaketle cemile-
göstermekte kusur etmiyo:-
bilhe.ssa Salahaddin Şa\•erle 
derece samimi görünüyordu. 
nnilik, şiilik bahisleri açıl. 
iraz münakaşa ettiler. Son

ilrden bahsettiler. Edebiyat3 
vukufu olan Salahat:idin 

liyet şairlerinin bilhassa çok 
iği (Anter) in, (Tarafe) nin 

lerini okudu. Şaver birdenbl-

Devlet umurile uğraşan a
ar ne kadruo bedbahttı:! de-

- Kabul ediyorum, dedi. 
Şaverin memnuniyetinden ağzı 

kulaklarına vanyordu. 
- O halde önümüzdeki hafta 

için karar verilmiştir. 
Salahaddin vezire biraz da-

ha memnuniyet •ermek için or -
dunun en ehemmiyetli emirlerin
den beş on kişinin daha isimle
rini sayarak: 

- Amcam emir hazretlerin
den ve vezir Ebu Şücadan bu ze. 
vatın da davete iştirak ettirilme
sini rica edeceğim, dedi. 

Vezir memnuniyetinden uça
caktı. 

- Hay hay! Bunu ben de E
mir Esedüddinden istirham ede
rim! diyordu. 

Mesirede verilecek ziyafetin 
günü ve hazır bulunacakların İ
simleri takarrur etti. Salahaddi
nin ileri sürdüğü kumandanlar, 
Suriye ordusunun en ehemmi
yetli şahsiyetleri idi. Şaver çı

karken bir günde hepsini birden 
temizlemek fırsatına nail olaca. 
ğından dolayı sevincinden oyna. 
yar.ak hale gelmiştL Amca ile 
yeğen yalnız kaldıkları zaman i.. 
kisi de biribirlerine bakarak ha
fifçe tebessüm ettiler. 

Şirkoh: 

- Zavallı budala, dedi. 
Salahaddin cevap vermedi. 

Kap1d& bekliyen kölesini çağırttı. 
Meşin evrak torbasını getirterek 
amcasına Şaverin faaliyeti hak
kındaki raporları birer birer o
kumrya başladı. 

Ziyafetten Evvel Bir 
Geçit Resmi E sedüddin Şaverin hıyane. 

tinden ziyade Salahaddi.. 
N~den böyle düşünüyorsu- nin hafiye teşkilatındaki intiza-

' Reayanın, ahalinin istira- ma hayret etti. Genç emir am
ini temin etmiş olmak beJ.-

casın'.l yalnız vezirin çevirmek is
thk mıdır? 

tediği fınldaklan bütün tafsilati-
0 itibarla söylemiyontm. le anlatmakla kalmamış, şahıs 

-n :'hadi _nastan. biri is.terse tayin ederek, isim söyliyerek ve
kebıne bıner, bır mesıreye sikc.lar göstermiştL Salahadd.n, 

, sudan, havadan istifade e. I Şaverin oğlu Kamilin sarayda 
Halbuki biz böyle değiliz. Da- hapsedilmesinin hakiki sebebıni 
iızerimizde bir mesuliyet yü. biliyordu. Şirkoh sordu: 

r. Bir dakika bu yükü sırtı- - Şimdi ne suretle hareket e-
an atamıyoruz. deceğiz? Sahra ziyafetine iştirak 
ahaddin sözün nereye ge. edecek miyiz? 

ğini pek güzel anlamıştı. - Etmek lazımdır. Fakat Şa-
vezire, daha fazla girizgah ver:n orada aleyhimize yapacagı 
&mak, hem de kendisini ve- kasttan kendimizi nasıl muhafa
kurd uğu tuzağa düşmüş gi- za edebiliriz? 
<=tererek amcasına: - Maiyetimize bir kuvvet alı
Ebu Siicaın hakkı var, dedi. rrz. Veziri ve avenesini darmada-

daha vazifeye girmeden yap. ğın ederiz. 
gibi sevdiğim dostlarb bir - Bu tedbirin faydası olaca. 

a alemi her zaman yapmak ğını zannetmiyorum. Çünkü o 
yorum, fakat mümkün değıl. zaman iki ihtimalden biri olur. 

E sedüddin bilmiyerek ye. 
ğeninin planını kuvvet

idirdi: 
Neden mümkün değil. Ham 

un memlekette asayiş var. 
çlıların tehlikesi kalmadı.Sah
a gidip bir al ı:n yapmana kim 
mı olur? İstediğin tarzda ter. 

t yaptır. Eğlen. 
l:lh<>rlrlin• 

Ya Saver teşebbüsünde muvaf_ 
fak olamıyacağını anlayınca hiÇ
bir şey olmamış gibi hareket ~
der. O zaman başka bir fırsat 
beklemek limndır. Yahut maiye
timizde bulunan kuvvete rağmen 
planını icra eder. O zaman da 
vezir ve etbaını mahvetsek de 
gerek Azıda ve gerek halka karşı 
madur değil, zalim mevkiinde 
kalırız. <Devamı varl 

PİYASADA: 

Limon f iyatlan 
Yükseldi 

Hububat Piyasası 

Normal Gidiyor 
Piyasalarımızdaki vaziyette de 

ğişiklik olmamıştır. Dün ihracat 
maddelerinden az bir miktar sa
tılmıştır. İtalyadan vapur gelme. 
diği için buzhanelerde bulunan li 
monlar piyasaya çıkarılmış, li
mon stoku azalmıştır. Limon fi_ 
yatları bu yüzden 3,5 • 5 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Hububat pi
yasaları normaldir. Satışlar yer
li sarfiyat için yapılmaktadır. 

* Kitre ihraç eden tüccarla. 
rımız dahil diğer ihracat birlikle. 
ri gibi ayı bir birlik kurmak için 
alakadar makamlara müracaat 
etmişlerdir. Palamut ve hülasası 
ihraç edenler İzm irde zeytinyağ 
birliğine ithal edilmislerdir. 

*Ticaret vekaleti Standard şu 
besi müdürü Faruk şehrimize gel 
miştir. Faruk, ticaret odasına da. 
vet edilen yapak ve tütik birliği 
azalarile uzun bir görüşme yap
mıştır. Görüşmede Romanyaya 
satılacak mühim miktarda tiftik 
ve yapakların vekalet ve ziraat 
bankasınca tesbit edilen fiyatlar 
üzerinden verilmesi için haZlrlık. 
lar yapılmasına karar verilmiş. 
tir. 

* Romanya ile devam eden ti 
caret görüşmeleri bugünlerde iyi 
bir şekilde neticelenecektir. Ro
manya Akdenize mayi mahrukat 
ihracını tahdit etmiştir. Fakat bu 
tahdidattan memleketimiz istisna 
edilmiştir. Romanyadan muay. 
yen miktarda benzin ve petrol it 
halatı devam edecektir. 

* Belgradda toplanmış olan 
Balkan ekonomi konseyine işti. 
rak eden Türk heyeti reisi Hasan 
Saka dün şehrimize dönmüştür. 

Hasan Saka bir muharririmize: 
"Balkanlar arasındaki ticari ve 
iktisadi münasebetlerin inkişafı 
icin bazı kararlar verilmiştir. Bu 
akşam Ankaraya gidiyorum.,. De 
mişir. Heyet azaşından ticaret 
müsteşarı Halit Nazmi bugün 
Ankaraya dönecektir. 

Otomobil Çarph. 
Hayri tarafından idare edi. 

len 2449 numaralı otomobil NL 
şantasından geçerken Meşrutiyet 
mahallesinde oturan Salih Ahme. 
de çarpmıştır. 

S P O R 

Ankaragücü 
Şişliyi 2. 1 
Mağlup EHİ 

Ankara Gücü dün Şeref sta. 
dında pek az bir seyirci kalabalı. 
ğı önünde Şişli ile karşılaştı ve 
maçı 2 - 1 kazandı. 

Ahmet Ademin idaresindeki bu 
oyuna her iki takım tam kadro
larile çıktılar ve birinci devre 
karşılıklı hücumlarla geçti. Şişli 
bir gol kaydederek devreyi 1 _ O 
galibiyetle bitirdi. 

İkinci devrede çok canlı bir 
oyun çıkaran Ankaralılar iki gol 
yaptılar ve bu suretle maçı 2 • 1 
kazandılar. 

ŞEREF İHTiFALİ 
Beşiktaş kulübünün ve Türk 

spor teşkilatının kurucularından 
Şerefin ölümünün yedinci yıl dö. 
nümü rnünasebetile dün kendi is.. 
mini taşıyan Şeref stadının karşı. 
sındaki Yahya Efendi dergahın. 
daki mezan başında bir ihtifal 
yapılmıştır. Merasimde Şerefi se. 
ven sporcu arkadaşları bulunmuş 
tur. 

Bu merasime hakem komitesi 
İstanbul bölgesi ve klüpler mü
teaddit çelenkler yollamış. klüp 
müessislerinden Rüştü. Şerefin 

hayatını anlatarak mezayasından 
bahsetmiştir. 

BUGÜNKÜ MAÇ 
Bugün Şeref stadında mitli 

küme maçlarına devam edilecek. 
saat 15 de Beşiktaş - Galatasaray, 
13 de Vefa - Fenerbahçe karşıla. 
şacaktır. Sabahleyin Şeref sta
dında Ankara gücü ile Pera oy
nıyacaklardır. Fenerbahçe sta. 
dında da Gül kupası seçme müsa 
hsıksıfan vsı.ml.Rr.aktır 

TA.N 

İtalya ve Balkanlardaki Ecnebiler Memleketlerine 
Gitmek Üzere Şehrimize Akın Ediyorlar 

Değirmenler;ı Fransa ile lsviçre laazı Otobüs 
Yeni Buğday Arasmda irtibat SERVİSLERi 

Veriliyor . Temin Edildi 
. . l İtalya ve Balkanlarda bulunan 

Ka~~ların ~~ek ihtıyaeına 1 birçok ecnebiler, Akdenizde şid
tekabul etmek uzere toprak mah. detli abloka yüzünden vapurla 
sul~eri of~si İstanbul~ değirmen. memleketlerine gitmek imkanını 

tlerıne ~ugday vermege ba7lamış.. bulamıyarak buraya gelmeğe baş 
ır .. Bugdaylar e~ek . fıyatın_a lamışladır. Bu yolcu akınının da. 
tesır yapma~~sı ıçm,. pıyasa ~ı- ha bir müddet devam edeceği an. 
yatlarına gor_e verılmektedır. !aşılmaktadır. Bu ecnebiler mem. 
Bundan başka Istanbulun üç ay. leketimizde kısa bir üddet k I
lık stok ihtiyacı için de buğday dıktan sonra bulacak~an ilk :a. 
verilmesine başlanmıştır. Şim. sıta ile memleketlerine gitmek 
diye kadar, stok için verilen buğ. arzusundadırlar. 
dayın miktarı 1500 tona baliğ oL Deniz ablokası yüzünden Pire. 
muştur. Buğdaylar un haline ge. de kalan İngiliz şilepleri kap
tirildikten sonra şehrin muhtelif tan ve mürettebatından beş kişL 
semtlerinde tesis edilen depola- lik bir grup İtalyadan ayrılan al. 
ra konulacaktır. tı Polonyalı genç, bir Filistinli 

EGLENCE YERLERİNDEKİ yahudi dünkü Avrupa trenlerin. 
TARİFELER den çıkmışlardır. 

Belediye daimi encümeni, lo- Bunlardan başka İngilterenin 
kanta, otel ve sair eğlence yerle- Sofya elçiliği matbuat ataşesi 
rine ait tarüeleri tekik etmiştir. Abrahar Komandan ve zevcesi 
Encümen evvela lüks yerleri ta. Avrupa yollarından Londraya 
rife harici bırakmışsa da sonra. gitmek imkanını bulamıyarak 
dan bu gibi yerleri de birinci sı. buraya gelmek mecburiyetinde 
nıf addetmiştir. Yeni tarife yarın kalanlar arasındadır. 
Vali tarafından tasdik olunursa Bir hafta evvel Amerikaya gi. 
kül halinde neşredilecektir. debilmek ümidile buradan İtal. 
OTEL ODALARINDA TAST>İK- yaya giden Amerikan kız kolleji 
Lİ TARİFE BULUNACAK profesörlerinden Mis Fostik de 

Belediye zabıtası talimatname 
le re göre otellerin her odasında 
musaddak bir tarife bulundurul
ması icap etmektedir. Halbuki 
son günlerde yapılan kontrolda 
otel sahiplerinin bu vaziyete ri. 
ayet etmedikleri görülmüştür. 
Dün belediye tarafından kayma. 
kamlara gönderilen bir tamimde 
bu hususun temini bildirilmiştir. 

Milli Müdafaa 
Vekili GeDyar 

Ankara, 15 (Tan Muhabhfo
den) - Milli Müdafaa Vekili 
Saffet Arıkan bu akşamki eks
presle İstanbula hareket etti. 

Güzel ve 
Muvaffak 
Bir Sergi 

Cümhuriyet maarifinin en ve
rimli müesseselerinden biri olan 
Akşam Kız San'at okulları, gün 
geçtikçe tekemmül ederek cidden 
eşsiz birer san'at yuvalan haline 
gelmektedir. 

Türk kadınına, her şeyini ken. 
di kendine yapmayı öğreten bu 
mekteplerin gösterdiği büyük i
lerlemelere en canlı bir misal, 
dün Beyoğlu Akşam Kız San'at 
okulunda açılan sergidir. Kadın. 
larımızın çok muktedir muallim
lerinin nezareti altında hazırla. 
dığı ve her biri hakikaten ince bir 
zevk mahsulü olan eserler, gü. 
zide davetliler huzurunda teşhir 
edildiği zaman hem kendilerini 
hem yorulmadan ve vukuf ile ca
lışan müdür ve muallimlerini tak 
dir etmemek kabil değildir. 

Bilhassa tayyör kostüm, Ap
remidi, tuvalet olarak canlı 
mankenlerle gösterilen muhtelif 
ve son model kadın elbiselerile 
erkek gömlek, kravat ve yakala. 
rı fevkalade güzel idi. Bundan 
başka çiçek, şapka, nakış işleri 
de cidden güzeldi. Bu suretle 
birlerile rekabet edercesine ça
mektebin her şubesinin adeta bir. 
lışmış olduğu görülmektedir. 

geri dönmüştür. 
Ticaret maksadile kısa bir 

müÇldet evvel İsviçre ve İtalyaya 
giden tacirlerimizden Cevat Atıl. 
han da Milanodan dönmüştür. 

Dünkü konvansiyonelden na. 
zarı dikkati celbeden uzun saçlı 
siyah şapkalı bir yolcu çıkmış. 
tır. Höge adlı olan bu yolcu ken. 
disile görüşen bir muharririmize 
Alman olduğunu Slav dillerinde 
ihtisas sahibi bulunduğunu, dil 
tetkikatı yapmak maksadile se. 
yahat ettiğini söylemiştir. 

JIARP SAHASINDAKİ 
TALEBEMİZ 

Hariciye Vekaletinin Fransa ve 
Belçikada kalan talebelerimizin 
vaziyeti hakkında ajans vasıtasi
le yaptığı tebliğat üzerine neşre. 
dilen listelerde çocuklarının isim. 
leri bulunmıyan bazı aileler ve. 
kalete müracaata karar vermiş. 
lerdir. 

Bunların beklediklerinin teblL 
~atta ismi geçmiyerek sadece 
Fransanın cenubuna gittikleri 
bildirilen 15 talebe arasında oL 
duğu zannediliyor. 

Fransa ile İsviçre arasında irti. 
bat temin dilmiş olduğundan 
bunların Lozana geçerek A vru. 
pa ken]erile yollarına devam e. 
debilecekleri bildiriliyor. 

Üsküdar Amerckan 

Kız Lisesinde Dün 

Yapdan Merasim 
Dün Üsküdar Amerikan kız 

lisesinde genç mezunlara mera. 
simle diplomaları verilmiştir. Me 
rasime İstiklal Marşı ile başlan. 
mış, baştan başa beyazlar giymiş 
talebeler hep birden şarkı söyle
mişlerdir. 

Merasim bitmeden evvel İs. 
tanbul üniversitesi edebiyat fa_ 
kültesi profesörlerinden Hamdi 
Tanpınar yeni mezunlara hita
ben bir nutuk söylemiştir. Bun
dan sonra mektep direktörü ta_ 
rafından diplomalar tevzi edil
miş ve davetliler hazırlanan bü
fede ağırlanmıştır. 

Ayrıca bir de konser verilmiş.. 
tir. 

İlga Ediliyor 
Benzin sarfiyatının tahdidi 

hakkındaki karar dün alakadarla 
ra tebliğ edilmiştir. Bu karara 
göre benzin sarfiyatını azaltmak 
için bazı tedbirler alınacaktır. 

Bu tedbirlerden birisi banliyo 
hatlanna muvazi istikametler
deki otobüs servislerinin kaldırıl. 
masıdır. Servisteki otobüslerin 
miktarı azaldığından bunlar yal
nız zaruri hatlara tahsis edile
cektir. Bu karar, tramvay hat. 
larına muvazi istikametlere de 
teşmil edilecektir. Bu hususları 
konuşmak üzere bu hafta içinde 
valinin riyasetinde bir toplantı 

yapılacaktır. 

SIGINAK İNŞAATI 
Bazı apartman sahiplerinin 

pasü korunma talimatnamesine 
uygun sığınak inşa etmedikleri, 
yapılan kontroldan anlaşılmıştır. 

Yapılması mecburi olan sığınak 
ve siperlerin kat'i şekillerini bir 
daha gözden ,ııeçirmek ve ayni za. 
manda umumi kontrolun nasıl ya 
pılacağmı tesbit etmek üzere bu 
hafta içinde vali ve belediye rei. 
sinin riyasetinile bir toolantı va
pılacaktır. 

Avnıpadaki Talebemizin 
l\faaş1arı Arttırıldı 

Ankara, 15 (Tan Muhabirin. 

de11) - A vrupada ve Amerikada 

bulunan talebemize her ay veril-

mekte olan paranın bugünün ih

tiyaçlarım karşılamadığı düşü. 

nülmüş ve bu maksatla İngiltere, 
Fransa, Almanya, İtalya, Maca
ristan, Amerika ve diğeı:. meml~ 
ketlerde tahsilde bulunan bütün 
talebemizin maaşlarına 15 - 30 
lira arasında zam yapılmıştır. 

Edirnede ipek 

Böcekçiliği lnkişafta 
Ediren, (TAN) - İki ay süre

cek olan 1940 yılı ipekböcekçilL 
ği kursuna 32 talebe ile başlan
mıştır. Talebeye her gün iki saat 
ders verilmekte ve her dersin 
tatbikatı günü gününe gı:l;teril
mektedir. 

Böceklerin tohumlarını fışkırt
makta çektikleri zorluk ve fış
kırtma esnasında yaptıkları ha
ta yüzünden böceklerde verdik
leri zayiatın önüne geçmek, bö
cekçinin istihsal kudretini art
tırmak ve hasılatı emniyet altı

na almak üzere böcekçinin aya
ğrna g:dilerek Edirnenin en çok 
böcek açan Yıldırım, Hacısaraf 
ve Akkızıl semtlerinde birer ve 
istasyona civar olan mahallat 
böceklerinin fışkırtılması için de 
istasyonda olmak üzere üç tane 
fenni ipekböceği tohumu fışkırt
ma evi açılmıştır. 

İstasyon, bu yıl ayrıca muhtaç 
böcekçilere 100 kutu parasız 

ipekböceği dağıtmıştır. 

İstasyonda damızlık olarak 
ipekböceği beslenmektedir. 

Trakya böcekçilerini daha ça
buk kalkındırmak gayesine va
sıl olabilmek için en kestirme 
yolrlan çalışmaya hız verilmiştir. 

e EDİRNE - Sıvas emniyet mii
dürlügüne tayin edilen villl.yet emni
yet müdürü Hadi İntepe, yeni vazife
sine gitmiştir. 

. . • /A. 

S U·A L C EV A ·p 
S - 1 nglltereye deniz lntalye ve 

makine mülıendlsllğl talııUI için ta

lebe gönderen müessese hangisidir? 

Bu talıalll yapabilmek için şartlar 

nedir? 

C - Eskiden bu talebeleri Deniz 
bank gönderiyordu. Şimdi bu işe 

Münakale Vekll.leti karışmaktadır. 

Bu tahı<ili yapabilmek için lise me
zunu olmak, müsabakada kazan
mak, Türkiyedeki staj devresinde 
iyi not almak lAzımdır. 

S - 10 Y•§•ndayım. Annem ba
bam öldU. 8 yaıında bir karde9lm 
var. Bakacak kimsemiz yoktur. 
Leyli meccani bir mektepe okumak 
iatlyorum. Nereye müracaat ede
yim?. 

C - Maarif Vekll.letine istida Ue 
müracaat edinlz. 

• S - Mekkede Haeerllleevet de· 
nen ve m11allJkta dııran bir taı var 
mı? Varsa fen bunu bugün naaıl 

izah ediyor? 

C - Mekkede Hacerülesvet de
nen taş vardır. MualHlkta değildir. 

Muall~kta olduğu iddia edilen taş 

Kudüstedlr, o da muall4kta değil
dir. 

• S - Balkan ve 8la1tııt paktının 
ihtiva ettll:il devletlerin 1939 bütçe· 
!eri yekOnlarını öğrenmek lıtlyo· 

rum, nereden ötjrııneblllrlm? 
C - Bu devletlerin konsolosluk

larına müracaat ederek öğrenebi
lirsiniz. 

Üstelik te Cam 

Kırmıya Ahşmıı! 
Gece gündüz içmeği, sarhoş oı

duktan sonra da dükkan camı kıt 
mayı itiyat edinen ve bu yüzden 
birçok sabıkası olan Bayan fli· 
dayet geçenlerde de ayni şekilde 
Unkapanında Kasımın kahvesinin 
camlarını kırmıştır. 

Dün üçüncü sulh ceza mahke· 
mesinde duruşması yapılan fli· 
dayete: 

"-Neden böyle yaptın?,, De
nildiği zaman: 

"- Ne yapayım, sarhoşturn. 
sarhoşken cam kırmak hoşunıa 
gidiyor, kırdım. Onlarda para çok 
yenilerini takdırsınlar,, demiştir· 
Hakim, Hidayeti 6 gün hapse 
mahkum etmiştir. 

*Resmi evrakı imha etmek ve 
zimmetine para geçirmekten suç• 
lu eski mübaşir Rüştü Suiçmezin 
ikinci ağır ceza mahkemesinde 
yapılan puruşması neticelenmiş
tir. Rüştü Suiçmez vazifeyi ih
mal ve suüstimal suçundan ÜÇ 
buçuk ay hapse ve o kadııt 
müddet memuriyetten mahruıni.o 
yete mahkum olmuştur. 

* Şehzadebaşında Tevfik Pa
şa caddesindeki garajdan lasti.}( 
boru çalmaktan suçlu İzzet üç aY 
hapse mahkum olmuştur. 

*Sultanahmette Lutfinin eviıl 
den demir potrel çalmaktan suç
lu Mehmet Yeni, birinci sulh ce" 
za mahkemesinde iki ay on giill 
hapse mahkum olmustur. 

* Yenieamide zar!~ılık ruretı. 
le birkaç kişiyi dolall'dıran Topal 
İsmail dün yakalanmış, Adliye: 
ye verilmiş, Sultanahmet birinci 
sulh ceza hakimi tarafından te''' 
ki! olunmuştur. 

Poliste: 

Babasını 

Bıçakla 

Yaraladı 
Kasımpaşada hastahane yosll

şunda 8 numaralı evde oturııl1 
Hasan isminde bir genç, babası 
İbrahimi bıçakla muhtelü yerl~ 
rinden yaralamıştır. Vaka şöyle 
olmuştur: 

Hasan, bir müddetten beri e<J• 
den eşya aşırıp satmaktadır. ~ı,. 
hayet evvelki gece İbrahim oğl~ 
nu tekdir etmiş, yaptığı hareke~ 
doğru olmadığım ona anlatrn 
istemiştir. · Buna sinirlenen :tJIY 
san, babasının üzerine hücum ~ 
derek adamcağızı muhtelif yet• 
!erinden yaralamıştır. İbrahi.J11 
hastahaneye kaldırılmış, suçlıl 
tutulmuştur. 

* Şöförünün ismi henüz :rıı9' 
Ilım olınıyan 3121 numaralı oto
büs Eminönünde ayazına cadd~ 
sinden geçerken Fatihte şeke1:_Cıt 
hanında oturan Musaya çarparW" 
yaralamıştır. 

* Galatada Okçumusa cadde
sinde oturan Halil ayni caddedeı:ı 
geçerken şöför Abdülkadirin id9' 

resindeki 1894 numaralı oto:r?l~ 
bilin çarpmasına maruz kalarB 
yara lanmıstır. . 

* Şöfö; Ademin idare ett!C: 
2425 numaralı otomobil İstild~ 
caddesinden geçerken ayni cadde 
de 113 numaralı evde otuı-91' 
Nazmiye çarpmış, başından Y~' 
ralamıştır. Adem hastaneye l<B' 
dırılmıştır. 

Bugunkü Program: 

12.30 Program 
12.35 Ajans haberleri 
12.50 Alaturka müzik 
13.30 Küı;ük orkeslra 
18.00 
18.05 
l~.50 

19.25 
19.45 
20.00 
20.35 
20.45 
21.00 
21.45 
22.30 
23.00 
~.25 

Program 
Karışık program (Pi.) 
Radyo caz orkestrası 
Konuşma 

Ajans haberleri 
Alaturka müzik 
Hıılk türküleri 
Konuşma (Tmihten 
Alaturkıı müzik 
Oda müziği (Pl.) 
Ajans haberleri 
Cazbıınd (Pl.) 
Yarınki program 

....... 
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~ısırın Vaziyeti 
l'azan: 0. Rıza DOGRUL 

1 talyamn İngiltereye . harp 
ilan etmesi üzerine fn'til

tre Mısırdaki ordusu ile l\lısır 
lı 1 a r ı n d a k i donanmasını 
' 'fıı-ı.ı. hududu boyunca mevki 
1 

an tayyare kuvvetlerini halya. 
n kar~ harekete geçirdi~ 
JJı,mn yeni kazandığı istikla. 
ııaınıııa endişe ettiği bir mem. 
ket varsa, İtaJya olduğu için, 
~Uıı da İngiltere ile birlikte 1-
l~·aya karşı harp ilan etmesi 
kle\ni;yordu. 
~Jısn ı , italyadan :'\·ana endişe 

1~setmi~e sevkeden ilk hadise, 
ilfıeş h&rbi sırasında Süveyş kıı. 

irı ~hnın kapanması ihtimaline 

e· 
tşı, İtalyanın Libyeye büyiik 
~\'vetler göndermesi ve bu kuv. 

~i· ~llerle Mısm tehdit etmesidir. 
llu telu~it, l\fısmn gözünü a~
Ve l\ılısırlılar o günden başlıya. 

1
k ınilli müdafaalarını mümkün 

!11 ~il en geniş ölçüde kurmağa 
ııa ~}ladılar. İş Mısırlılara kalmış 
:>'I> aydı. bu işi bu kadar geciktir. 
İl'· e~ıerdi. Fakat İngiltere ile Mı. 
se l'tıı anlaşması çok uzun sürdü 

1922 senesinde başlıyan mü. 
ve lltereJer ancak 1939 da neticele. 
ıç• tek jki taraf arasında bir ıtti. 
:it1 k tnuahedesi imzalandı. 
de ~skiden İngilterede büküm 
~: ~eıı zihniyet. şark milletlerini 
ÜÇ >ahtan mahrum etmekti. Çünkü 

~silahın İngiltereye karşı kul. 
lal' bı.laeağına inanılıyordu. Balbu. 
ııı. . lııgntere, bağlı olduğu şarklı 

lletıer ile arasindaki müşterek 
'a• e til< tlfaat]ere dayanan anlaşmalar 
a"/ l>abilecek, karşılıklı itimada 

hıuın bu anlaşmalar sayesin
hliyük kuvvetler hazrrlryacak 

• tj,.. 

~al 

~İYette idi. İngiliz siyaseti bü. 
itı bu fırsatları kaçırdı ve hu 
~attan kaçırmak yüzünden bu 

11kU buhranlar karşısında ken. 
,kuvvetlerini kati neticeyi ala
tı sabada teksif edemedi. 

ye· \r 
0 ci ( oksa bugün Mısırda bir 
eV• İngiliz ordusu bulunma. 

!ıı~' hatta Akdenizde bir İngiliz 
sıınun dolaşmasına, yığın yı. 

İngiliz tayyarelerinin Mısır 
~\ldn üzerinde beklemesine 
~tll kalmazdı . Mısı:r gibi kuv
li ınüttefikler bütün· bu \ a. 
~lert Üzerlerine alır ve .İngiliz
Cilrp cephesinde tam bir ser. 
~i içinde yapacaklarını yapar. 
t. 

1ler D(' ise Habeş harbi üzeri. 
llıüdafaasını kurmağa başlı. 

gıl- ~ ~Iısır. bugün bir ordu sahibi 
raft 

1 
de bu ordu heniiz tecrübe 

,ası ~emiştir. Mısırın hava kuv. 
rle-< 1 de yepyenidir. Mısır deniz 

1.,ıe \•cu de henüz inşa edileme
" lir 

~lt ·• d r· ·ı e1/• d Yuz en ngı tere Mısıl"da 
~i, d Ufaa t<"dbir]eri almak ızura. 
~lıl' a. kalmış ve büyük bir kuv. 

etill ı " 1 Mısıra yerleştirmiştir. 
'l l . nal' ti.yanın lnglltereye harp i-

gıv ~ ~trnesine ~ağmcn l\lısıra harp 

1 e- lkt>tmemesı, yahut Mısırm ön 
~ef' ' olarak İtalyaya harp Hanı. 
biP' 1t>ş"hbüste bulunmaması l\fı. 
1çW ~~~e italya arasında dostluğun 

.'1llı siirdüğüne delalet etmez. 
ıtıB' :~is Mısırın tecavüzü İtalya 
0 t0" {•ntıan beklediğini gösteri;. 
ıde~ lt teca,·iizü vuku bulduğu t. 
e:rC1 ~~l\ ta~·yarclcrinin Sollum 'n 
LtP rıardıman etmelerinden anla. 

~rıl'. 
idi?- ıı hombardımanı Mısrrın da 
deıı ~ ıı· . k' ~ an etmesı ta ııJ etınel:sc, 

id~' .tı öbür giin vuku bulan bir 
1-o· '~e b b ı kt v• ~ 'h una sc ep o aca ır. 

ırıı ~:asrı J\Jısrr ile İtalya arasın-
~ h'1l'J> gecikebilir. Fakat vukuu 

ttfı;i !! rötiirmez. 
1.1~ ~ıı 1 ~d. .. 1 'd" il' ıa ıse gun mese csı ır. 

ıdde '"-============ 
1r;:. 'll~gar VaFurları 

Bir Sulh 
Taarruzu 
Olmıyacak 

--o-

Hitlerin Amerika 

G azetele rine 

Beyan ah 
Berlin, 15 (Hususl) 

Alman mahafili bir sulh ta
arruzu yapılacağı hakkında
ki haberleri tekzip etmekte 
ve şimdilik sulhün sırası ol
madığmı söy !emektedir. 

Bitlerin Beyanatı 
Londra, 15 - Amerikanm He

arts gazeteleri, Hitlerin bu ga. 
zeteler muhabirine Fransada 
söylediği sözleri neşretmektedir. 
HiUer, bu beyanatında Amerika 
işlerine müdahale etmek fikrinde 
olmad1ğını anlatarak (Amerika 
Amerikalılarındır) esasını tamdı.. 
ğı.nı ve buna mukabil Amerika. 
nın da (Avrupa Avrupalıların

dır) esasını tanıması lazım geldi. 
ğini söylemiştir. 

HitlH, Amerika işlerine mü. 
dahale tasavvurunda olduğ'.ına 

dair yayılan şayialann çocukça 
ve budalaca olduğunu söyledik
ten sonra, Amerikada Beşinci 

Kolon faaliyetierini teşvik etti. 
ğine dair ileri sürülen iddialann 
da propaganda uydurması oldu. 
ğunu anlatmıştır. 

Hitler, daha sonra İngiltere 
imparatorluğunu yıkmak isteme. 
diğini, fakat dünyada sulh ve 
müsalemeti temin için İngiliz ka. 
pi ta lizmini yıkmak ve İngiliz do. 
nanmasmı imha etmek istediğini 
söylemiştir. 

Amerikanın silahlanmasını na
sıl karşıladığı hakkında sorulan 
suale cevaben Hitler, Amerika
nın istediği gibi harekette ser~ 
best olduğunu söylemiştir. 

Churchill Salı Günü 
Beyanatta 

Bulunacak 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter a.. 

jansı, Avam Kamarasının Salı 
günkü toplantısında Churchill'in 
askeri vaziyet hakkında beya.. 
natta bulunacağını bildiriyor. 
Lordlar Kamarasında da bir be
yanatta bulunacaktır. 

SalBhiyettar makamat, Fraıı.. 
sanın münferit sulh akdetmeği 
derpiş eylediğine mütedair şayi
aların, tamamen yalan ve kati. 
yen asılsız olduğunu beyan et. 
me'ktedir. 

Bu şayialar Amerikada vücut 
bulmuş gibi görülüyor. Bunlara 
mütedair havadisler Londra men 
şeli olarak gösterilmişti. 

Bu nevi bir havadisin Londra.. 
dan verilmesi üzerine yapılan 
tahkikat, havadisin Alman rad
yosu tarafından yayılmış olduğu. 
nu göstermiştir. 
300 Bin Çocuk Tahliye Edilecek 

İngiliz sıhhiye nezaretinin par_ 
lemento sekreteri Avam Kama. 
r~sında beyanatta bulunarak İn
giliz çocuklarının kanadaya, A. 
vusturalyaya ve Amerikaya tah
liyesi için bir plan hazırlanmak.. 
ta olduğunu bildirmiştir. 

Plan mucibince 300.000 çocuk 
tahliye edilecektir. 

Yunanistanda 

Vesika Usulü Başladı 
klll' 

Akdenize Atına, 15 (A.A.) - n. N. s.: 

ı 
r(lııır 

Başvekil Metaksas, yeni vaziyet 
Çıkmıyacak dnıayısik. hükumetin, ekmek, 

f şeke~·. kahve. makarna, pirinç ve 
.,. ~a 15 (A.A.) - Bulgar ae- · kuru sı:>bze için vesika usulü ih
'l!{arnları. Bulgar vapurlarr- 1 das etmek mecburiyetinde kaJdı
ı\kdcnize seyrini mcnetınış. ğın1 bildirmiştir. Et istihlakinln 

- --,o---
de azaltılması icap edecektir. E. 
lektrikle reklamlar yapılması 
memnudur. Trenlerin, vapurla. 
rm ve otobüslerin seferleri de 
azaltılacaktır. 

'ltıitte Tütün Satışları 
'l'ııt ıTANl - Bu sene şehrL 
~ ti.itün satışları çok hara-
~ıtti. Zürra bundan pek is· ----o-

~ @tti. İnhisarlar ambarla.. Çanakkalede Kaza 
arıcak 40 - 45 bin kilo Çanakkale, (TAN) - Şoför 
bir mahsul kaldı ki, bu da Muzafferin idaresinde bulunan 

Rk üzeredir. ve içerisi taş dolu olan kamyon 
,: Yağcın yağmurlar mısır- 1 Iştklara giderken Münireçeşmesi 
'il cok faydalı oldu. Köylü 1 yanında Işıklar köyünden İsmail 

;rı. fazla sevinmektedir. Ko- oğlu Ahdinin 12 yaşındaki oğlu 
.de bu seneki ekim vaziye. İsınaili çiğnemiş ve zavallı çocuk 
1lt.aJade iyidir. kafa tası narcalanarak ölmüstür. 

TAN 

ı f:'aris Düştü 

1 Bu yazıyı yazdığım snba 

1 

<loğt:ran gece Londra ra 
ymnmcla ParL l~a1{ktnda mer:oh 
ler sciyledilcr. Tngiltcre kraliı: 

Elizahl't Hazretlerinin Fraı'ı 

katlrnlı:ırın1 teselli için söyledi 
basit, fakat miihim fransuca h 
tabesinden bir müddet sonra 
Masoıı isminde bir Fransız da P 
risiıt diı~mcsi ıni.inasebetile l,eı 

zı ;-ıe:·Ier söyll'di. Bu arada hi · 
rin-ıi gıc1klıyan şu sözler oldu: 
"~imdi Pariste evler \'ar, h 

nalar var, dar.ılar, duvarhıa ' 
sokaklar Yar! Fakat Parisin ':ruh 
kuhnaclı. " 

Fransızların eli1ıe düşen Alman esirleri 
yemek yiyorlar .. 

Tayyare taarruzuna uğrayan bfr Fransız 
hasta otomobilinin hali .. 

Evet! Bunlar var ve Fr:ansı 
lann \.C Fransızlarla beraber h · 
riyet ve insaniyet ideallerini ~ 
venlerin demek istemadikle 
bir şey daha var: Alman Grdtıs 

Bu dehşetli hakikat meydar 
,da. 

Amerika Müttefiklere Yardım 
I şini iki Misline Çıkarıyor 

Bizim gibi Parisi seyyah gö 
ile görenlerin, hatta ou.u yaln 
rivayetlerine imrenmekten başk 
tarzda tanımamış olanların bil 
içi sızlarken, Parisin düşman E: 

line düşmesinden Fransız yürek 
lerinin ne kadar derin kanadığı 
tahnıin etmek zordur. Çünk 
Fransızlar için Paris, bütün Fra 
srz zekasının, ilminin, zarafetini 
hatta lıamasetinin bir sembolü id 
Lakin memleket müdafaası içiı 

cannıı veren bir millet bu acıy: 
da katlamp tuiz ettiği bu şchr 

Roosevelt, Dün 
Bu Hususu 

Reynaud'ya 
Kati Surette 

Cevap 
Teyit 

Vererek 
Etti de bırakıp ~ekildi. 

FransI7 tebliğine göre, Parisiı 
müdafaası bi.r askeri fayda te. 

Yaşington, 15 (Hususi) - A. 
merika Cümhurreisi Mister Roo. 
sevelt, Fransa Başvekili Rey. 
naud'ya bugün cevap verdi ve 
gönderilen mesajın en hararetli 
dostluk dairesinde tetkik olun
duğunu anlattıktan sonra Fransız 
ordusu tarafından istilaya karşı 
gösterilen kahramanca mukave
metin Amerikada en derin takdir 
ile takip olunduğunu bildirdi ve 
Fransaya yardım için top, tayya. 
re, mühimmat '\l'esaire göndermek 
yoJundaki gayretin iki misline çr. 
karılacağım temin etti. Mister 
Roosevelt, Fransız mukavemetL 
nin devamı müddetince yardımın 
d9. devam edeceğini bildirmiş, 
fakat Amerikada yalnız kongre
nin bir taahhütte bulunmak sa. 
lahiyetini haiz olmasına mebni, 
bu sözlerin bir taahhüt teşkil et. 
mediğini ilave etmiştir. 

ğu memınları. diplomatik mua. 
fiyetten istifade ederek, propa
ganda faaliyetinde bulunmakta. 
dırlar. Eski faşist birliğinin ye. 
rine kaim olan üç teşekkülün fa. 
şist doktrinini yaymağa çalış.. 
tıkları muhakkaktır. Bu teşek
küller, bunlara müzaheret eden 
ve Üzerlerinde kontrol icra eyli.. 
yen Nevyork İtalyan baş konso. 
!osundan aldıkları talimat üzeri
ne hareket etmektedir.,, 

rikan sahilleri müdafaasından ,.. - min etmiyeceği için şehri miida 
faa etmemişler. Fransızlar '' 
Fransanın canlandrrdrğı idealler 
seYenler için bu acı hakikatir 
yegane teselli veren tarafı şehrir: 
harp sahnesi olmaktan bu suret. 
le kurtulmuş ve ateşe yanmamı 

Müttefiklere yardım hareketleri 
Nevyorkta aralarmda büyük 

muharebeye iştirak etmiş bulu. 
nan bir grup tanınmış şahsiyet
ler, müttefik ordularının mağlılp 
olmalanna mani olmak için, Cüm 
buriyet partisine şu hattı hare. 
keti tavsiye etmektedirler. 

Ancak gelecek sene vaki olabL 
lecek bir taarruman evvel veri.. 
lebilecek bütün malzemenin der. 
hal gönderilmesi, bilhassa, Ame. Diğer taraftan bugün İngilte.. 

re ve Fransanın Vaşington sefir
leri Mister Roosevelt ile görüş.. 
tüler. Görüşmeyi müteakıp ilci Sovyetler 1 Bir Takım 
sefir de mülakatta hiçbir karar 
verilmediğini ve hükiımetlerin... "Vaatler" Vermiyor 
den alınan talimat dairesinde de-
ğil, fakat kendi teşebbüslerile Moskova, 15 (A. A.) - Tas a. 
vuku bulduğunu bildirdiler. jansı bildiriyor: 

Amerikadaki ltalyanlar Şiddetle Amerikanın United Press ajan. 
takip ediliyor sı, "Skandinavya menabüne,, at.. 

Reuter bildiriyor: federek, Sovyetlerin, İsveçin ta. 
Nevyork polisine, Nevyorktaki arruza uğradığı takdirde yardım 

İtalyan baş kons?losluğunu pro- edeceğini vadettiğine dair haber. 
paganda faaliyetinde bulunmak-
la ittiham eden bir muhtıra tevdi ler yaymaktadır. 
edilmiştir. Bu muhtıra ile, Nev. Tas ajansı, bu şayiaların kati. 
york polisine, lüzumu takdirin. yen esası olmadığını beyan etme
de tevküatta bulunmak talimatı ğe mezundur. Sal.alıiyetli Sov
verilrnektedir. yet mahfillerinden Sovyetlerin 

Bu muhtırada şöyle denmek-
tedir: umumiyetle "vaidler,. dağıtmak. 

"Yapılan takibat şunu ispat et.. la meşgul olmadıkları beyan edil 
miştir ki İtalyan baş konsoloslu.. mektedir. 

çok fazla Avrupa cephesi 
faydalı olacak tayyarelerin 
!anması. 

Anıerikada teessür 
Reuter bildiriyor: 
Parisin sukutu, bütün Ameri

kalılan çok müteessir etmiştir . 
Fakat bunun Amerikan siyaseti 
üzerinde ne gibi bir netice vere. 
ceğini söylemek için vakit henüz 
erkendir. 

Paris, Amerikalılar için uzun 
bir zamandan beri bir kabe ol. 
muştu. Paris, birçok Amerikalı
lar için ikinci bir vatandı. 

Muhacir çocukların Amerikaya 
nakli isteniyor 

Nevyork Herald Tribune gaze
tesi hükfunetinden, İngilterenin 
muhtelif noktalarında sığınmış 
olan muhacir çocuklann Birleşik 
Amerikaya davet edilmelerini ta. 
lep etmiştir. 

lngiliz Faşist 

Mecmuası Kapandı 
Londra, 15 (A.A.) - Osvo.ld 

Mosley'in idare ettiği haftalık Ia. 
şist mecmuası, muharrirlerin ek. 
serisinin hapishanede bulunma. 
smdan dolayr, neşriyatına niha. 
yet vermiştir. 

Yugoslavyada Eşya 

Stoklan Kontrol Ediliyor 
Belgrat, 15 (A.A.) - D. N. B.: 

Ticaret Nazırı Andres'in neşret. 
miş olduğu bir emirname ile eş.. 
ya stoklarına kontrol konulmuş.. 
tur. 

ASKER · GÖZÜ iL.E VAZİYET 
A iman ol'dusu, garpte, Rennes, Le Mans, 

merkezde Orleans ve şarkta da Epinal 
istikametlerinde ilerlemeye devam etmek. 
tedir. Son Almıı.n resmi tebliği, Majino. 
nun bir kısmının, topçu himayesindeki 
Alman kuvvetleri tarafından hücumla 
zaptolunduğunu bildirmektedir. Fakat, 
Alman k uvvetleri tarafından işgal edflen 
bu kısım, Fransızlar tarafmdan evvelce 
tahliye edilmiş kısımdır. 
Yine Alınan tebJiğinden, halli ricatte bu • 
Junan Fransız ordusunun ta~e kuvvetlerle 
takviye olunduğu anlaşılmaktadır. 

* * Şu anda, Alman işgali altında bulun an 
Fransız toprakları, Fransanın sekizde bi

ri nisbetindedir. Ve beş milyonluk Fran. 
sız ordusu, şu ana kadar, mevcudunun 
beşte birini bile kaybetmiş değildir. Za
ten, Fransız tebliğleri de, ricatin bir plan 
dairesinde yapıldığında israr etmektedir. 
ler. Fransızlann yeniden asker toplamak 
lüzumunu bile duymayışları da, henüz fev. 
kalade bir vaziyet karşısında bulunmadık. 
larmı göstermektedir. 
Bunun içindir ki. bu hJ7:lı Alman ilerlevi
şini, k.at'i neticeye doğru bir yaklaşma s~y. 
mak, kat'i hükmü vermekte çok acele dav. 
ranmak olur. 

yalnız, FHnsız ordusunun harp malzeme. 
si bakımından, daha bir miktar takviye. 

ye mühtaç bulunduğu da aşikardır. 
Fransız Erkanı harbiyesi, nihai muharebe.. 
yi, ihtiyat ordusunun techizatını ikmal et. 
tikten sonra kabul edecek gibi görünüyor. 
Fransız tebliğleri, mütemadiyen, düşma. 
nın adet itibarile kendilerine faik bulun. 
duğunu bildirmektedirler. Hatta, dün ak
şam, Moskova radyosunda bu muhat"ebe. 
den bahseden bir Sovyet askeri mütehassı.. 
sı, Garp cephesinde bir Fransız askerine 
üç Alman askeri düştüğünü söylüyordu. 

* * H albuki, Almanlar, Fransaya iki milyon as. 
kerle hücum ettiklerine göre, müstemleke 

ordulan, ve İngiliz fırkaları haricinde as. 
gari 5-6 milyonluk bir ordu çıkarabilecek 
\raziyette olan Fransa, düşmanına adet iti. 
bariie tefevvuk etmek imkiinlanna bol bol 
sahiptir. Ve Fransız ordusunun, şu ana ka. 
dar bunu yapmayışı da, bu harbe sokacağı 
mühim ve taze bir kuvveti saklamakta bu
lunduğu kanaatini uyandırmaktadır. 
Eğer bu kanaatimi~de :vanılnuyoYsak, AL 
man ordus1_1nu, Fl'ans1z tonrakhırında hay. 
1i miihim bir varta bekli~'or demektir: 
Bunun miithis neticesini de. yeni Fransız 
cephesinin Loire boylarında kurulacağı şu 
ıiin1erde görebiliriz. 

Jngüterenin yeni Madriı 
Sefiri Sir S. Hoare 

Tanca'nın 

işgali 
Muvakkat 
Tanca, 15 (A.A.)- Reuter bil. 

diriyor: 
İspanyol makamlarının Tanca

daki İngiliz başkonsolosuna ver. 
miş oldukları bir muhtırada İs.. 
panyol kıtalannın enternasyonal 
mmtakayı, bu mıntakamn tam 
bitaraflığını garanti için işgal et
miş bulundukları ve işgalin ta. 
mamile muvakkat mahiyette ol
duğu bildirilmektedir. 

20 Yunan Denizcisi 
Kurtarıldı 

Madrit, 15 (A.A.) - Finistere 
burnunun açığında meçhul bir 
tahtelbahir tarafından torpillen
miş olan 6300 tonluk (Villando 
Gonl::mdi) ismindeki Yunan va
puru mürettebatından sağ kalan 
yirmi kişi bir tahlisiye sandalı 5.. 
le (Muros Borcs) limanına çıka.: 
rılmıştır. 

Rumen ihracatı 

Ve Almanya 
Bükreş, 15 (A. A.) - Reuter: 
Bugünkü kliring anlaşması 

mucibince yapılacak Rumen ilı.. 

racatı kıymetiniiı tediyesini ga. 
ranti etmek maksadile, Alman. 
ya sanıldığına göre, Roma milli 
bankasına bir milyar leylik altın 
tevdi eylemiştir. Altın, tayyare 
ile Bükreşe gelmiş bulunma lc~
dır. 

olmasıdır. 

PaTJSin düşmesi. Almanlann 
ma11evi kuvvetlerini takviye et. 
tiği kadar Fransızların dövüşme 
azmini arttırmış olmalıdır. Çiin. 
kil nur şehri denilen ve düny• 
nın fikriyat merkezi, sanat, za 
rafet, 7eka merkezi olduğu şüp. 
he götünniyen Patis, Fransız. 
lar için bir milli kabedir. Buka. 
beyi kurtarmak onlar için laa. 
lettayin bir Fransız şehrini kttr
tarnıak demek değildir. 

Bugünleri yaşıyanl-ar, harbin 
ilk günlerinde, İngiltere kralı 
Majeste Altıncı Jorj 'un, İn,-;Hizt 
imparatorluğu milletlerine "Ka. 
ra giinler göreceğiz" diye hrtap 
edişindeki tahmin isabetini ibret
le takdir etseler gerektir. 

Allah kahramanlann ve top

raklarını kanlarile müdaf a.a e-
denlerin yardımcısıdır. 

Yugoslavya 
Romanya 

Münasebatı 
Bükreş, 15 (A.A.) - Rador a.. 

jansı bildiriyor: 
Kral Karol, Yugoslavya büyük 

elç:si Alexandre A vakumoviç'ı 
resmen kabul etmiş ve büyük el. 
çi itimatnamesini takdim eder. 
~en şu sözleri söylemiştir: 

"Her iki millete derin bir stı
rette nüfuz etmiş olan Rumen
Yugoslavyanın ananevi dostluk 
politikasr için teşriki mesai ede. 
bildiğimden dolayı bahtiyarım. 

Dünyanın geçirmekte olduğu 
şu bulanık saatlerde her iki hu. 
küınet Avrupanın cenubu ~arkL 
sinde sulh ve emniyetin ipkası 

ideaUerine her zamankinden da. 
ha ziyade sadık kalacaktır. 

Her zaman sulhü muhafaza et. 
nıek arzusundan mülhem olan 
RamE'n - Yugoslav teşriki mc. 
saisi, bugün en büyük inkişafına 
vas:l oluyor. 

Balkan antantının hedeflerile 
tam bir mutabakat halinde bulu. 
nan bu teşriki mesai, her iki mil
letin hürriyet ve istiklalini mu
hafaza etmiye ve bütün komsu. 
larile olan münasebetlerini in. 
kişaf ve takviyeye matuf bulun. 
maktadır. 

İki müttefik kraliyetin memlu 
b~dunduğu samimi itimat hisle. 
ri, Avrupa cenubu şarki devlet. 
!erinin dostane münascbetlerimn 
inkü;afını temine matuf olan u 
politil~anın tecellisi için en kıy. 
metli rehinedir." 

Bu nutka kral, hararetli soz
Icrle cevao vermiştir 
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Bordeaux'ta Dün Mülıim 
Bir Toplantı ·Yapıldı 

(Başı 1 incide) 
"'Harp, ya bizim zaferimizle 
ter. Yahut devam edip gider." 
Müttefiklerin nerede ve nasıl 
lanacaklan ve mukavemete 
şekilde devam edecekleri he-

z belli değildir. 
İngiliz yardımı Fransaya mÜ

madiyen gelmekte ve İngiliz-
bilhassa Parisin cenubu ile 
iz arasındaki sahada bulun-

akta ve Alınan ilerlemesini dur 
rmağa çalışmaktadır. 

ALMANLARA GÖRE 
Diğer taraftan Alman tebliğle
Paris ile Maj ino arasındaki sa. 
da çok büyük muvaffakiyetler 
dia ederek Verdün'ün iskat O-

nduğunu, Majin<>'nun da yarıl. 
ğım bildirmektedirler. 
Fransız kaynakları henüz bu 
diaları teyit etmemiştir. Bi10... 
s Fransız kavnakları, Fransız 

usunun bütün intizammı mu.. 
aza ederek gerilediğini ve Al-

anların Majino'yu istihdaf eden 
arruzlannı püskürttüklerini 

RESMİ HARP TEBLiGLERi 

Fransız Resmi Tebliğ• 
Fransa, 15 (A.A.) - Reuter ajansı bildiriyor: 15 Haziran tamın nan

su sabah tebliği: 
Normandie'de muharebe Louviers ve Evreux mmtakalarınm sarkında 

devam etmektedir. 
Paris mmtakasında ordularımız kumanda heyetinin emretmis olduğu 

harekAtı, büyük bir intizamla ikmal etmişlerdir. 
Champagne'de Troyes ve Saint Di:rur isükameUerlnde düşman tazyi

kını daha ziyade ::ıiddetlendirmlştir. Pek şiddetli muharebeler devam et
mektedir. 

Lorraine ve Alsace'de düşman cephe ve muvasala haUarı.ınız üzerine 
şiddeUi bombardımanlarda bulunmuştur. 

• • Fransa, 15 (A.A.) - Fransız akşam tebllıli: 

Normandie'de ve Paris'in cenubunda, vaziyette değişiklik yoktur. Daha 
şarkta, bazı unsurlar, Romilly civarında Seine nehrini geçmişlerdir. Cham
paJ(ne'da düşman, Troyes'den Sairtt - Dizier'ye kadar olan mıntakada taz
yikım artbrmış ve pişdarlarını Chau mont istikametinde ilerletmiştir. 

Alı;as'da, düşman, Neufbrisach mın takasında hücum etmiştir. Bazı müf
rezeler, Rhin'i geçmeğe muvaffak olmuşs da mukavemet mevzilerimiz 
haleldar olmamı~tır. 

Alman Resmi Tebliği 
her vermektedirler. Führer'in umumi karargahı, 15 (A.A.) - Alman ordulan başkuman-
Reuter ajansının İngiliz kuv_ danlığının tebliği: 
leri nezdindeki muhabiri, Aşağı Seine ile Meuse arasında düşmanın takıöine devam olunmakta-

ansadaki İngiliz kuvvetleri dır. Birçok noktalarda, düşman teşekkülleri, çarpışmadan teslim olmuş-
umandanının, yüksek Fran- lardır. Düşmanın ı;on günlerde gözüken yeni teşekkülleri, mağlup olmuş 

% '.kmna~da heyetile, alınacak fırkaların geri kalan kısımlarından ve acele toplanmış ihtiyat kıtalardan 
· tedbirler hakkında müzake. mürekkeptir. Alınan ganaim sayılamamıştır. 

Paris muharebesiz işgal edilmiş ve geçilmiştir. 1871 de Alman mukad
tta bulunduğunu bildiriyor. deratının tııyln edildiği ve 1919 da Alman kara lekesinin imzalandığı Ver

iyettar makamatta vaziyet say sarayının üzerinde Alman bayrağı dalgalanmaktadır. 
ütehavvil olarak telikki edil. Argonne'un cenubunda düşman cenubu şarkiye doğru geri ablmış ve 
ektedir. rlcat Mikamcti değiştirilmiştir. 
Büyük ehemmiyeti haiz olan 14 Haziranda, bütün sınıflara mensup hava kuvvetleri, Sarre eephesin-
atejik kararlann a11mnış ol. de ve Maginot hattına biıyük bir hücum yapmıştır. İstihkAmlara, müstah
ğu ve bunlarm belki de önü- kem noktalara, topçu ve piyade mevzilerine ve kollara, bütün glin, her 
üzdeki yirmi dört saat zarfında çapta bombalar atılmıştır. Mühim topçu kuvvetlerinin müzahereti ile ha
laşılacağı bildiriliyor. Halle a- reket eden ordu teşekkülleri, Maginot hattı mıntakasına girmiş ve milte-
ında hiçbir ümitsizlik veya addit lstihkAml11.rı 11.lmıştır. Garp Saar ;ılben kuvveili zırhlı mevzü işgal e

dllmlştir. Verdun - Melz - Bclfort m ıntakasında, asker tahaşşütlerine, 
emaresi mevcut olmadığı yollarda asker hareketlerine ve demiryollara karşı muvaffakiyetli havıı. 

a bildirilmektedir. 
hücumları yapılmıştır. Birçok trenler ve birçok demiryoUan tahrip edil-

HA VA HAREKATI mişür. 
İngiliz, Fransız hava kuvveL Fransanın geri kalan kısmında d;, hava kuvvetlerimiz, tayyare mey-

m mütemadi faaliyettedir. danlanna, mühim demiryollarına ve ricat halinde kıtalara muvalfaki-
'ransız hava tebliğine göre: yetli hücumlar yapmıştır. 
Ağır ve hafif tayyare filolan, 14 Haziranı 15 Hazirna bağlıyan gece, düşman, Almanyanın garp ve ce-
tün cephe üzerinde, yollara, nubu şarkl mıntakalarına h!ltad hücumlarını yapmış ve gayri askeri he
isak noktalarına, münakale defiere yeniden bombalar atmıştır. 
atlarına ve düşman kollarına Düşman, dün 40 tayyare kaybetmiştir. Bunlann 13 11 hava muharebe-

lerinde düşürülmü.s. 9 unu hava dAfl toplan düşürmüş, geri kalanı yerde 
cum etmiştir. Zırhlı kollar, tahrip edilmi~ir. Beş Alman tayyaresi kayıpbr. 13 Haziranda düşmanın 

ombardıman edilmiş ve dağıtıL tayyare kaybına 10 llAve edilmiş ve 29 a çıkmıştır. Bizim kayıplarımız da 
ştır. Muharebe tayyareleri, 4 den 6 ya yükselmiştir. 

imaye uçuşları yapmış ve mu- Narvik mıntakasında Hantad ve Tromsoe, son günler zarfında muha-
akiyetle birçok muharebeler rebesiz işgal edilmiştir. 

rnıiştir." • • 
İngiliz hava kuvvetleri ayni Berlin, 15 (A.A.) - Alman orduları başkumanrlanlığının tebliği: 

aaliyettc bulunmakta ve Alınan Verdun müstahkem mevkiine yapııan bir hücumda, kıtalanmız, bu sa-
uvvetlerinin muvasalasını ve ta. bah, Umumt Harpte t.ınınmıı Vaux kıılesinl hücumla almışlar ve şimali 
aşşüt noktalannı bombardıı:nan garbl cephesinde kAin Marre kalesine girmişlerdir. Kıtalarunız, Verdün'e 
tın.ektedir. doğru ilerlemelerine devam ediyorlar. 

MUHACERETE KARSI Führer'in umumt karargAhı, 15 ~A.A.~ - Alman orduları l)aşkuman-
Fransız kumandanlıgı~ , io:~gal aL 

~ danlığının tebliği: 

:ında bulunan mıntakalar hal. Meuae'ün !ki tarafında bulunan müstahkem hııtlann yarılmasından ııon-

TAN 

Terbiye Notları 

HırslZ Çocuklar 
Çocuklarda zaman zaman bir 

çok uygunsuz hallere rastlanır. 
Bunlar arasında en çok tehlikeli 
olanı hırsızlıktır. 

Hırsızlık, diğer bütün menfi 
ve anormal tezahürat gibi zehirli 
bir nebata benzer. Onun da tohu... 
mu, kökleri, gövdesi ve çiçekleri 
vard.Jr. Çocuklarla meşgul olan 
kimseler, karşılaştıkları hırsızl;k 
hadisesi önünde lakayt kalamaz.. 
lar. 

Yalnız hala yanlış yol takip o
lunuyor. Fail, bakşa hiçbir ~ey 
gczönünde tutulmadan şiddetle 
tecziye ediliyor. Bunun vereceği 
netice pek açıktır. Hırsızlığa ya
lancılığı katmak ... Yapılacak şey, 
doğrudan doğruya kökleri arl\. 
yıp bulmak, on1an koparıp aL 
maktır. Bunun için de, bu tohu
mun nereden geldiğini, inkişaf 

ettiği zeminin mahiyetini bilmek 
lazımdır. 

Çocuk ekseriya baŞkalannda 
görerek, mahrumiyetini hissetti
ği şeylere el uzatır - doğrudan 
doğruya menfaat rnevzutt bah
solunmaksızın - fakir olan çocuk 
lar başkalarına verecekleri hedi
yelerle zengin olduk.lan kanaati
ni yaratmak ve haklarında mev. 
cut fena zanlan ortadan kaldır. 
mak maksadile hırsızlık yapar
lar. 

Hüsnü niyetlerle meydana ge
len hırsızlıklar arasında en garip 
ve dikkate şayan olanı diğerkıi
mi hırsızlık (Vol Altruiste) dir. 
Buna dair en iyi misali Doktor 
Gilbert • Robin'nin (Çocukta asa
bi, ruhi teşevvüşler) isimli eserin 
de buluruz. Hırsızlıktan başka 
hiçbir kusuru olınıyan ve 14 ya. 
şmda bulunan sevimli, dindar bir 
kız altı yaşındanberi, fırsat bul
dukça annesinden ve babasından 
mütemadiyen para çalıyor. Hat. 
ta annesi yaptığı hesaba göre ço. 
cuğun sekiz senede 30 bin frank
tan fazla çaldığını söylüyor. 

Fakat çocuk bu paranın bir 
santimini bile kendisi ıçın sar. 
fetmiyor. Koınşulan olan fakir 
bir ailenin çocuklarını ve anne
lerini giydiriyor, bu ailenin ka. 
sap hesaplarını görüyor. Baba
sından son defa çaldığı para ile 
yine babasına bir bayramında gü_ 
zel bir hediye alıyor. 

Hırsız çocuklarda görülen te
zahürat, uykuda intizamsızlık, 
korkulu rüyalar, asteni, sebepsiz 
ağlamalar, zaman zaman meyda
na gelen krizler, hiddet, asabiyet, 
miskinlik, tembellik ve muhite 
intıbakta müşkülattır. Hava teb
dili, istiraht, ıhk su banyoları 

tıbbi ve ruhi tedavi ekseriya müs
bet neticeler verir. 

Halis ÖZGÜ ının muhaceretinin askeri hare.. ra, Umumt Harpte kanlı çarpışmalara sahne olan Verdun §ehri ve kale
:itı haleldar edebileceğinden si, Alman kıtaları tarafından alınmıştır. 
ansız hükümetini haberdar eL • • 5 O d 
iştir. Bunun üzerine, Dahiliye Führer'in umumt karargahı, 15 (A.A.) - Alman orduları oaşkuman- ovyet f USU 

fazın, bazı yerlerde sivillerin danlığmın tebliği: 
ollarda seyrüseferini menetmek Kıtalarımız, ağır çarpışmalardan s onrıı, Sarrebruck'ün cenubunda ve LİfVGftYGYI 
in tedbirler almayı kararlaş. çok ~eni$ bir cephe üzerinde Maginot hattını yarmışlardır. 

ııtır. * ....................... ., .. TMıT•IT••_..... işgale Başladı 
D . N. B. Bildiriyor: B .. 

1
. p E K 1 f (Başı 1 incide) 

Alınan kıtalarının Paris'e giri- ugun e zm General Skucas ile polis mü-
ni anlatan "B. Z. Aın Mittag., dürü Povailitis'in tevkü edilip 

2 büyük film birden: 1 
azetesi, dün sabah saat 6 da Eü- S E V 1 M L 1 H A Y D U T mahkemeye verilmesini, yeni bir 
1 kulesinden Fransız bayrağının 1 • ı Litvanya hükumeti kurulınasını 
irildiğini ve birkaç dakika son ı ve yardım paktı rnucibi~ce ıüzu-
Ahnan bayrağının çekildiğini TYRONE POWER HENRY FONDA mu kadar Sovyet askerinin Lit-

ildirmektedir. Alman askerle- 2 • LOREL HARDI KODESTE vanyaya geçirilmesini istemiş bu. 
, meçhul askerin mezarı başın- lunuyordu. Litvanya, ayni zaman 

:a ve Napolyon'un yattığı İnvalL ll..'111111•••• Türkçe sözlü Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••'il' da, LiW!lnyadaki Sovyet garni-
es abidesinde ihtiram nöbeti bek zonları askerlerinin kaçırılması 

ektedir. Kıtaların girişinden gibi hadiselere sebebiyet veren 
sonra, Alınan generalleri, umu Bugün SARAY Sinemasında tahdklere nihayet vereceğine da-

• harpte ölen Fransız askerle- ir kıninat ita etmelidir." 
ni tebcil için bir merasim ter- Mevsimin en büyük muva!fııkiyet1 h i d 1 
p etmişlerdir. Alınan kıtalan, Resmi tebliğin ni ayet n e bi. 
ersaille'da, şato önünde de nö- Ç 1 K M A Z S O K A K dirildiğine göre, Sovyet hükfune-
et beklemektedir. ti, bu şartları bir ültimatum şck-

Küçük Memleket 
Haberleri 

ÇANAKKALE - Yapılacak o
n stadyom arazisinin istimlAk mu

meleleri tamamlanmış ve (35.000) 
a sarfile stadyom yapılmasına karar 

erilmiııtir. 

e SAMSUN - İstanbul Şehir Ti
trosundan bir grup Sam~una gel
ş, temslllerine başlamıştır. 

e BERGAMA - Faaliyete başla
olan Bergama elektrik santrali, 

lctmeye elverişli bulunmuştur. 

e SAM SUN - İstifa eden Doktor 
tçioglu yerine Rüstem Mesutoğlu 

~cdiye reıslığinc ittifakla seçilmi§-

• UZUNKÖPRÜ - Geçen sene ik
aı edilerek !aalıyele geçirilen elek
k santraliyle tesisatının katl kabul 
uamelesı birkaç güne kadar yapıla
ktır. 

e BİTLiS - Buraya gelen Ahlat 
lkevi gençleri. evimizde misafir e
lmiş ve musarnere vermişlerdir. 

e SAM su N - Samsun inhisarlar 
şeksperinin evinde mühim btr hır
zlık vakası olmuş, zabıta lursızlan 
kalamışlır. 

ANN l E DOCAUX ve ROGER DUCHENE 

Ayrıca: G O Ş O L A R G E L İ Y O R 
Büyük bir kovboy filmi. Bugün saat 11 de tenzillitlı matine. , .................................. , 

Bugün MELEK 
1 • SEVIŞTIGIMIZ 

Sinemasında 

GÜNLER 
Baş rolde: JEANETTE MAK DONALD 

ı ·YAŞA VE SEV 
Bugün saat 11 de tPm:ilatb matine 

• , ________ BUGÜN _______ , 

1 S Ü M E R Sinemasında 
Güut "vımıı IMPERIO ARGENTINA'nın 

f spanyol yıldırı 
en aüzel temal11 

A Y Ş E Tamamen ı5zlU ve 9arkılı 

. İspanyolca kopyası 
ve Istanbulda ilk df'fıı Fransızca sözlii 

BATAKHANE KIZI 
RAYMONT MİLLANO ve SALLY EİLERS tarafından 

Bugün saat 11 de tenzilAUı maline 

, ......................... - ......... 1 
, 

!inde ileri sürmüştür. Bu ültima

tumun mühleti, bu sabah saat 10 
da bitiyordu. Moskovada bulu
nan Litvanya Hariciye Nazırı 

Urbsys, bu sabah saat 9 da, Lit
vanyanın bütün Sovyet şartlarını 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

Kabine İstifa Etti 
Nihayet Litvanya Başvekili 

Nerkys, dün gece kabinenin istL 
fasını vermiştir. Sovyet metaliba 
tı arasında hükumetin değişme
si de bulunuyordu. Yeni kabineyi 
kurmağa Litvanya ordusunun sa
bık baş kumandanı General Ras
tiaks memur edilmiştir. 

General Rastiaks, bundan bir. 
kaç gün evvel ihtiyattan muvaz
zafa nakledilerek harbiye mekte
bi müdürlüğüne tayin olunmuş.. 
tur. 

Bununla beraber bugün öğleye 
kadar yeni kabinenin teşekkülü 
hakkında Kaunas'da hiçbir teb
liğ neşredilmemiştir. 

Hariciye Nazın Urbsys bugün 
öğleye doğru tayyare ile Mosko_ 
vadan Kaunas'a dQnmiiş ve reisL 
ciimhurla görüşmüştür. 

16 - 6. 940 

lngiliz Taggareieri Libya 
Ve Cenovagı Bombaladılar 

(Başı 1 incide) 
tayyare meydanında sair binala
ra isabetler vaki olmuş ve düŞ
manın tayyare dafi toplan tahrip 
edilmiştir. 
Düşmanın şiddetli müdafaa a

teşlerine rağmen, Cenubi Afrika 
tayyarelerinden hiçbirisi hasara 
uğramamıştır. 

Müttefikler donanmasının Ce. 
nova civarını bombardıman ettik 
leri ve İtalyan sahiline de bom
balar attıkları bildiriliyor. Ceno
vada büyük bir tersane bulundu
ğu gibi ayni zamanda bir sanayi 
merkezidir. Cenovadaki petrol 
depolannın ateş aldığı göze çarp 
mıştır. 

Roma Ilalkma risaleler atıldı 
Romadan şu malılmat veri1-

mektedir. 
Evvelki gece yaptıkları h~va a

kınları esnasında düşman tayya
releri Roma üzerine risaleler at
mışlardır. Bu risalelerde bilhassa, 
sefalet ve esarete düşecekleri ya
zılmakta idi. Tayyare dafii batar 
yalarının mermilerinden biri Ro. 
ma binalarından birinin cephesi
ne tesadüf etmiş ve bina hafifçe 
hasara uğramıştır. Bir ihtiyar 
hafifçe yaralanmıştır. Torino'da 
hava dafii bataryalarının mermi. 
lerinden bir binanın içinde pat
lıyarak takriben on kişinin ha
fifçe yaralanmasına sebep olmuş
tur. 

Mısır Nota Verdi 
Mısır hükumeti, İtalya hüku

metine bir nota tevdi etmiştir. 

Notada bilhassa şöyle denilmek
tedir-: 

Mısll' İngiltere ile akdettiği it
tifakın taahhütlerine riayet ede
rek müttefikinin talep edeceği 
her türlü yardım ve kolaylrkta 
bulunmak üzere kendi toprakla
rında lazım olan her şeyi yapa
caktır. 

Mısrr, İtalya tarafından aşağı. 
da gösterilen üç şekilde yapılacak 
taarruzlardan birine uğradığı 
takdirde harbe girecektir. 

1 - İtalyan askerleri Mısır 
toprağına bir akın yapmak te. 
şebbüsünde bulundu.klan tak
dirde, 

2 - İtalya bombardımanlarla 
Mısrr şehirlerini tahrip ettiği tak 
dirde, 

3 - İta]ya, Mrstr askeri üsle. 
rine karşı hava akınları yaptığı 
takdirde. 

Holanda. İtalya 
Hclandanın, Fransa nezaınde

ki elçiliği şu tebliği neşretmiştir: 
İtalya, Holandaya harp ilan eL 

memiş olmakla beraber, İtalyan 
hükumeti, Holandanın Almanya 
ile hali harpte bulunması dola
yıs;le Romadaki Holanda elcisL 
nin memleketi terketmesini talep 
eylemiştit. Bunun üzerine, Ho
lonclanın Roma elçisi perşembe 

günü Romadan hareket etmiştir. 
Holanda hükumeti de kraliçe 

Vilhei.min nezdindeki İtalyan el
çisi ıle Holanda Hindistamndaki 
İtalyan konsoloslarından memle
keti terketmelerini talep etmiŞ
tir. 

• İtalyayı terkeden İngilizlerle 
mübadele edilmek üzere, beş altı 
yüz İtalyan Londradan Portekize 
gönderilmektedir. İtalyadan ha
reket eden İngilizler Coute Rosso 
vapurile Lizbona vasıl olacaklar
dır. 
Habe~ Riicsası Darbe İştirak 

Ebniye Hazırlanıyorlar 
Habeş harbinin mağlUbiyetle 

neticelenmesi üzerine Kudüse il
tica eden Habeş rüesası Sudan 
yoluyla Habeşistana dönmek ve 
harbe yeniden başlamak üzere 
yola çıkmışlardır. Eski Habeş har 
biye nazrrlanndan olan Ras Be. 
du bugün bir tayyare ile Sudan -
Habeş hududuna hareket etmiŞ
tir. 

İtal:ranların Hava Faaliyeti 

İtalyan tayyareleri de bugün 
Sollum mevkiini ve Sugaveşgayı 
bombardıman etmiş, fakat cüzi 
bir zarar vermiştir. İtalyan tay
yareleri Aden üzerine üç akın 
yapmışsa da İngiliz tayyareleri 
tarafından tardedilmistir. 

Üç motorlü bir İt~lyan bom
bardıman tayyaresi alevler için
de denize düşmüştür. Müretteba
tından iki kişi kurtarılarak esir 
edilmiştir. Diğer bir tayyare üs
süne hareket etmesini şüpheli kı
lacak kadar ciddi surette hasara 
uğratılmıştır. 

Cenupta iki küçük şehre karşı 
da akm yapıl!llıs ise de hemen. 
hemen hiç hasar kaydedilmemiş. 
tir. 

• Bir İtalyan tahtcJbahiri Akde-

..... 
RESMİ t-fARP TEBLİGLERi 

ltalyan Resmi Tebliği 
İtalyan orduları umumi karargahının tebliği, 15 (A.A.) - Alp cepbe' 

sinde hududun öbür tarafında bazı m ııhallerin işgali suretile derpiş edi• 
len tertibat tekemmül ettirilmiştir. Düşmanın bu harekete mani eıma1' 
icin yaptığı teşebbüsler tardedilmiş ve birkaç esir alınmıştır. 

13 Haziranda fecir vakti donanmamıza mensup cüzütamlar diişmaf111l 
kruvazörler ve torpidolardan mürekkep bir filosu ile karsılaşmışlardır .. 
Vukua gelen muharebeye bahriyenin sahil müdafaa batnryalorı da tştira1' 
etmiştir. "Calatafinl" torpidosu' iki büyük muhribe torpil isabet ettırerelt 
bunlardan birini batırmıştır. Düsma n gemileri tarafından atılan mermiler 
Liguri nehrinin etrafında bulunan' kasabalara isabet etmilitir. Sivil 'a:tııı• 
liden birkaç ölü ve yaralı vardır. e 

İtalyan hava kuvvetleri, hava şartlarının fena olm;ısına rağmen Matta• 
nın askeri hedeflerini yeniden müessir surette bomb;ırdımıın etmişler "' 0 

düşman üsleri üzerinde birçok ke~if uçu~ları yapmıslardır. Bir düsınaD 
tahtclbahiri, deniz tayyarelerimiz tarafından batırılmışbr. sı 

dunun nihayetindeki postalarımıza yeniden taarruılarda buhırunu§tur. 13ıı a 
taarruzlar hava kuvvetlerimizin müessir hareketiyle geri püskürtülıniıŞ: ş 
tür. Tayyarelerimiz düşmanı mitralyöz ateşi altına almış ve alçaktan uça ~b 
rak küçük bombalar almak suretile mahsüs neticeler elde etmişlerdir. , . 

Tunus araıisi üzerinde hava ke~i!leri büyük bir faaliyet.le yapılmıŞtlf' t ı 
Şarki İtalyan Afrikasında hududun öbür tara!ında birçok keşif uçuşısı; ' 
yapan tayyarelerimiz 13 - 14 Haziran gecesi Aden hava ve deniz i1SS ' 
üzcine akınlar yaparak hedeflere mermilerini tam olarak isabet ettir111~~t 
ve düşmanın bir avcı tayyaresini düşürmüştür, Tayyarelerim.izden b 
üssüne dönememiştir. t · 

Öğleden sonra, hava kuvvetlerimiı. Wagir hnva üssünü bombard!!!1~ l' 
ederek yerde bulunan üç tayyareyi tahrip etmişler ve tesisatı ağır baS' ti 
rata uğratmışlardır. Bütün tayyarelerimiz dönmüşlerdir. h-i 

12 Haziran öğleden sonra ve 13 Haziran gecesi İngilizler mühim hasa'~ 
ika edemeden Gobuein kasabası i~e Asap hava meydanını bombardıırı~~ 
etmişlerdir. Düşman tayyareleri Italyanın merkez ve şimal mıntakaıaru1 h~t 
da bazı şehirler üzerine gece akınları y;ıpmışlardır. ~ __ ~t ' 

-::-97.'~=~=1. 
Niçin Bugünkü Hastane ~1 

Vaziyete Düştü? Uyguns;--Arsan•" ~~ 
İstimlakine Başlandı 'Q 

İzmit, (TAN) - Şehrimizde~ 4 

memleket hastanesi sarp ve d 

(Başı 1 incide) 

nm kimlerle birleşebileceğini tet
kik ediyor. 

F ransanın tabii mütt.efi~ı, 

İngilteredir. Fakat Jngıl
tere bir deniz memleketidir ve 
karada Fransaya kafi derecede 
yardım edemez. Bahusus bu defa 
İngiltere 1914 de olduğu kadar 
da hazır değildir. Bizim 1914 de 
olduğu gibi derhal ve , müessir 
bir surette yardımımıza yetişebi
lecek bir müttefike ihtiyacımız 
vardır. Bu memleket te Sovyet 
Rusyadır Nitekim faşist devlet
leri Sovyet - Franstz paktı ka
dar şaşırtan bir şey olmam1şür. 
Fakat yapılan propagandalar, f&
şistkrin ve nazi1erin faaliyeti, 
Fransa.da Sovyetlere karşı fena 
bir cereyan uyandırmış, bu itti
fa kın Fransayı bolşevikleştirece
ği iddia edilmiştir. Türkiyenin, 
Sovyet dostluğunu Antikomünist 
siyasetile telif edebilmesi biz~m 
için örnek vazifesini göremem1ş. 

tir. Halbuki Avrupa haritasına 
bakmak, Sovyet Rusyanın, Fran
sanın en tabit müttefiki olduğu
nu anlamrya kafidir. 

Biz, Sovyet Rusya ittifakına 
ehemmiyet vermiyerek, Alman
ya etrafında küçük devletlerden 
mürekkep bloklar vücude ~etir
mive çalıştık. Kendileri yardrma 
mt~htaç olan bu devletlerin bize 
yardım edeceklerini umduk. 

Fra11sanm ilk hatası burarla
dtr, ve zaafa düşmesinin en mü. 
him amili bu siyasi hata olmuş-
tur. 

Fakat bir millet ancak layik 
olduğu ittifaklara mazhar olur. 
Fransanın da kuvvetli müttefik
lere sahip olabilmesi için evvela 
kendisinin kuvvetli olması la
zımdır. Başkasının kuvvetile is
tiklUlinı korumak istiyen dev
let Polonyanın akıbetine uğramı
ya mahkumdur. 

O halde Fransa, silahlanan Av
rupa karşısında ne vaziyettedir? 

nizde Calypso namındaki İngiliz 
kruvazörünü batırmıştır. Kruva
zör 4200 tonluktur ve 23 senelik
tir. 

İngiliz harp gemileri tarafın
dan takip edilen bir İtalyan rlenL 
zaltı gemisi Algcsirasa iltica et
miştir. 

Madritten bildirildiğine göre: 
6107 tonilatoluk Edda ismindeki 
İtalyan yük vapuru, bir İngiliz 
harp gemisinin takibi üzerine Ka 
nari adalarında Tenerife sahilin. 
de karaya oturmak mecburiye
tinde kalmıştır. 

Hafif surette hasara uğramış 

bulunan bir İtalyan denizaltı ge
misi dün sabah Senta limanına 

girmiştir. 

bir tepe üzerindedir. Vatanda 
lar bu uzak yerdeki şifa 1~\'' 
sından layık olduğu kadar ıs 
fade edemiyorlar. Bu vaziY'e 
nazarı dikkate alan vilayet • 
Sıhhat Vekaleti, İzmitte yeııi ~ul tt 
modern bir hastane tesis et~ es 
istemiştir. Bu maksatla harel<e 9~te 
geçilmiş, mebusumuz Dr. ~-e( t~ 
Sorağmanın reisliğinde bir }le) 'hı 
teşekk~l etmiştir. ~le: 

Heyetin ilkönce Kozluk tıı ıis 'lı 
fında hastane için münasip gO~ ı 
düğü saha. askeri bakımdan J11 th 
zurlu addedilmiş ve yeni bir s lıi 
ha araştırılmıştır. 

11 
~ • 

Bu araştırmada,. Paç .ma?a, ;:ı 
sinde evkaf idaresıne aıt bır t~ 
sa uzun tetkik ve araştırın81~9 t, 
d;n sonra, bir hastane için la ~ 
gelen bütün evsafı haiz. oı.dıı1 c 
görülmü~ ve bu arsanın 1st!!!1 ~ d 

kine başlanılmıştır. ~e 
Yeni hastanemiz şehre Y' lı 0 

ve imara çok muhtaç olstı 
mevkide insa edilecektir. 13 . at 

• b ve da bulunan mezarlık ta,. u ~ \> 
le ile kaldırılacak ve bır P e 
haline ifrağ edilecektir. ~· 

Mudanya Ziraat i 
Bankası Müdürü rıı 

KIZILCAHAMAM - Ka~-~ 
Ziraat Bankası müdıirü Hayri . ilP 
eıoğlu Mudanya şubesi müdürlİli 
tayin edilmistir . 

1 

Çeltik Mıntakasına ~ 

Alınacak Köyler e~i 
KIZILCAHAMAM --: an~, 'sı 

\•e JJeğirmenönü köyleri, ikı a111 ti l 
dar ç:eltik mınlakasından alıl1~ 
bnşka yerlere nakledilecektir. lct 

Fransa askerlikçe kafi dereccô ~a 
h 1, -dı ?" J'lı 
ı\Zlr anıntŞ mı r . gl'l b 
Fransız Başvekilinin bu sıı ıı 

verdiği cevabı da yarınki ~3(111 
mrzda lıulasa etmiye çalışa~ 

ô~ 
Kanarya adaları civarıfl el' 

4786 tonluk Fortuna isrnirııl 1 
. . Frııfl e Italyan vapurunun bır 01~1 t 
destroyeri tarafından batırıl 1'~ 
mürettebatının da kaylklarlıı ı! ~ 
raya çıktıkları bildirilmcktcd ıl{ 
Diğer taraftan Cebelitarı\çııı:/t 

manı açıklarında boğazda ~;f1l~ 
müttefik harp gemileri görU 1 11 
ve saat 2 de boğazda top ı;eS tıı 
işitilmiştir. 

• I 
İngiltere hiikumeti yP.ni gtl'~ )a 

ları silah alttına cağırmıştır·""' 
·ı,.

yaşındakiler halen davet C(iı ıııl 
tir. Bunlarla 280 bin asker te ô 
olunacaktır. 29 yaşmdakilcrıı" 
yarından itibaren askere a 
cakhr. 
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18 HAZ1RAN 1940 

TAN 
8 KD K L 1 

le nebi 

1 Hne 2800 Kr. 
1 Ay 1500 • 
1 Ay 100 " 
1 Ay IOO " 

etleraruı posta ittihadına 

olmıyan memleketler Jçin 
e bedeli müddet aıraaiyle 

11, 9, 3,11 liradır. Abone be-
peıindir. Adres detJ.ıtirmek 

kuruıtur. Cevap için mektup-
10 kuruşluk pul llAveai 

lhımdır. 

ok tekrarledlfllna için, 
artık üzerine dönmekten 

adaldıimuz bir mevza var: 
! 
t maalesef, bu mevsu, hil. 

IU ıflıılerde, bizi, dayduju. 
hütiln sıkıntıya ralmen, 
ine tekrar dönmlye davet 

daha dojrusu ideta sor. 

tarafta, tennos muhteki
vana tfneai, veya raptiye 

---~·,..;· yakalanıyor. Fakat 
yakalanmHile, et slbi, 

·, sebse, ve meyva ribl 
sarariye mevadclmın fi. 

Juablre ytlbeltenleriıı 
ele yermemeleri aruında. 
, Jıepbnbi acı acı ıtlldtı. 

t1anm, N. •bu, me,.. 
..,...,ı,- fiyatlannı, bmılan yL 

ı..hti7arlar da. banlama 
bile soblamıy• tali. 

te fOk iyi bildlderl için, 
ya lümm sirm8yorm. 

aJAkedula'ID, ltu mev. 
pyden fasla, ve her a. 
fasla megul olmalan 
u, ltustln bir defa daha 

lllllllmnü ta bir ttlrlü eli. 
selmlyor! 

* l:ICsik Çıktıl 

llnclaa bir m8ddet enet, 
Btlseybı Cahlt Yalçm, 

malOm "Kavpm!" 1-
llleııtni bir sazetede tilr.k. 

r:lllhiiftlllsti. 

rrıııetttlnıenla haflacblı ..... 
111 mfltaliayı Deri ıllr-

llNO Sah IGntl alqarnı 
COmburl7e& Balk Partisi 
•nandan sİnop mebusu 

Kerim tnceda7t Jle7ollun
.......... nda bir JuıDferam 

T A N 

( Haftanın Musahabesı J ( lktısadi Hafta J 
Son Hctclselerln Plyaıammdald Aldslerl 
lu Hafta Neler Sattık · Ye Neler Alcllk ilk Cihan Harbine Bir~ç ıündenberi plyu .. 

nm Akdeniz kapısı da ka. 
pannuftır. Amerikaya son seferi
ni yapan bir Amerika vapuru 
da diın llmuılnmtın kuru mey. 
va, harlak alarak aynlmıfUr. YL 
ne dün 10n defa olarak tlken!le. 
riye Rferinden dönen bir Ro
manya vapuru limanımıza pi. 

bir de demiryollanna inhinr 
mektedir. 

' 

Dair Karakteristik 
Bir Haftada Neler Sattık? 

8 u hafta ihracat için 
durgun bir hafta mrvdl• 

Akdeniz yollarının kapanm 
rapıen, piyasanm felce uiıl'lld• 
ğnıı kabul etmek dolru d:elil• 
Yukarda yazdıpız gibi Allıılelli• 
yolu kapanıp, Romanya yolu 
lttalile yeni taıçler yeni ifler 
çılacajma dair hldiseler Ylllr'lllll• 

Nitekim Romanyadan zeytin 
zeytlnyal talepleri gün geç 

General JoHre 

1 914 senesi Temmuzu-
nun 24 üncü günüy

dü; Paristeki Alınan Sefiri 
Hariciye Nezaretine gele
rek Sırbistan& bir ültima
tom veren Avusturyaya, AI 
manyanın müzaheret ede
ceğini bildirdi. Bu, Umumi 
bir harbin artık önüne ge
çilemiyeceğini gösteren kati 
bir işaretti. 

Harbiye Nazırlığında bulu
nan Mösyö Messimy, derhal er. 
kinı harbiye reisi ve mü.s
takbel başkumandan Jollre'i 
yanına çağırdı; heyecan içinde 
idi, ona dedi ki: 

- General!Pek yakında harp 
yapmamız icap edecek. 

Joffre, yüzünün hiçbir hattı 
değişmeden, sararmadan, kızar. 
maden, ne hayret, ne endife, ga. 
yet ıaldn, tabi! bir sesle sade.. 
ce fU cevabı verdi: 

- Eh, 1Azmı geliyorsa yapa. 
m . 

Ve geldilf gibi, ırilk~neti 
zerre kadar bozulınamıı bir 
halde dairesine döndü, masası. 
na geçti, işine koyuldu. 

Jottre. cihangir Napolyonın bQy(lk 
aaker Upf olarak t&rft ettllf ideal •a
sıflan tamamile haiz bir kumandan
dı: Gayet aolukkanb, atlam muha
kemeli, h97ecanm: idi; ne f7I. ne de 
fena haberlerden mQteeair olurdu; 
ıınea1t bunları zlhnlnde mala:r, Jbık 
oJduklan ebemmf79U verlrdl. Ze
Jrja brakterlerlle tam bir muvue
ne ~. İri yapıb, hayatını 
mOstemlekelerde geçirmiı olmasına 

nim• sıhhati yerinde, midesi sat
lamdı; aldılı haberler, mahiyeti ne 
olursa olsun, uykusunu bozmazdı. 

İnsanları birb.U-iodeıı QUdetm.aUü 
171 bfllr n kendfalle eaJıpcalt olan· 
ıar. iyi seçerdi. 

Fransa seferberlik ilin etti, 
bqkumandanın, nihayet, cep. 
heye gideceji gece idi; dünya 
helecandan, endlfeden boğulu. 
yoı-du. Joffre, daha önceden, 
ahvıJ henüz fenalaşmadığı bir 
ıırada, o gece için bir dostunun 
evin•, yemeğe çalnlmıftı. Her. 
kes andı ki, pek hakh olarak 
mazeret bile beyan etmeden 
davete gltmiyecek... Hayır; sa
atinde ziyafette bulundu; za. 
ten az konufUrdu, yine öyle ya2 
ti; iştahlı yerdi, yine öyle ye. 
di: ve mutat olan zamanda iç. 
timadan çıktı. Görenler, nor
mal vakitlerdeki gibi onu evine, 
yatmala gidiyor zannedebilir. 
lercli. 
Şimal ıatından husust trenL 

De bindi, am•DllZ bir harbi ichı. 
re icin cepheye hareket etti! 

Notlar 
l,~_r;_a_za_n_:_R_ef_i_k_R_a_l_id_.I 

l'och altmıı Oçüne basmıılardı. Fakat 
Joffre'in nefsine itimadı vardı. Harp
ten birkaç sene evvel Bouloıne or· 
manında bir at ıezinilai yaparken, 
7anındaki Kolonel Alexandre'a he
yecansız, fakat kaU bir tavırla de
ıniJtl ki: 

- Almanlan ben yenecelim! 
Berkel biliyor ki Marne muvatta

kiyetile, dört sene sonra temini 
mümkiln olan zaferin temeli at.ılmı1-
tı. 

TeJorgü 

M olteke azledildi ve JoL 
fre'in karşısına bu sefer 

l'alkenhaym dikildl 
Fakat onunla beraber Fransız 

orausunun önüne daha müthiş 

bir general, yaman bir mlnia 
d:ıha çıkıyordu. Bu ne idi? 

Marne zaferinden sonra düt
mam takibe koyulan kıtalar, 

kati ıalebe ümidile dolu dizgin 
ko§Up giderlerken General 
Humbert'in Fasb müfrezeleri 
de ileriye atılmışlardı. Bu müf. 
rtzelerin birdenbire, Çin secL 
dine dayanmış gibi durduğu, 
yerindf' mıhlandıfı ağrenildi. 
Geriden gelen general asabiye. 
tinden tepiniyor, merakından 
çıldınyordu. Aksam yemeğini 
çekilmekte olan Alman orduau. 
nun boşalttığını sandığı bir BeL 
çika kasabasında yemeli tasar. 
lamıfb. 

- Ne var? Ne oluyor? Neden 
ilerlemiyoruz? 

Nihayet telefon çaldı. Hum. 
bert, itfn vahametini anlamıya. 
rak, kendiaile konuıan sabite 
makineden batırıyordu: 

- Tel örgüler mi? Bu dur. 
mıya bir aebep midir? Yandan 
çeviriniz! Kesiniz! 

Hı.lbuki arkaama mitral7az. 
ler konmuı olan tel ör,Uler ne 
ÇEvrilebillyor, ne de keallebili. 
yordu.. Taburlar onlann anan. 
de dondu kaldı. Hem de, ufü 
tefek detJfikUklerle dön 1ene 
bldı! 

H&reket harbi sona ermişti; 
yeni usul bir harp, Tran§e mu. 
harebeleri baolıyordu. 

- Kanaatime göre yarınki harp· 
lerde hava muhuebeleri olacak, gök
ten hücumlara maruz kalacatız ve 
hOcwnlara llrilecellz. Blnaenal97h, 
limdiden toplan, amucll tekilde eOI
le atacak tekilde ıalah etmell71zl 

O devirde herkes tanarecWli Ju
les Vern•'in roımanlanna 7akıfır 
bir hulya anmakta leli. MQcldln dl
hiyane l.rpdına kulak uan olmadı; 
omuz ııllktil•. Şimdi Adl_.1 hqret 
ve takdirle an170r1ar. 
Baıka mühim bir adam da, Cihan 

!tarbinde töhret bulan tayyareci 
Verdinea, bir ,on, dO&man cephe.i
nin ıerisine istihbarat ajanlan indi
rip döndOIO zaman IU fikri ileri sQr. 

mDıtO: 

- Yirmi, otua ta7)'81'e bir aradı 
Jı:alkaa, dOfman hatlannm arbı••
daki 1evkülce)'I noktalarına hunıat 
surette Wim ıönnO, ve tedıls edil· 
mlı bir miktar asker lnd1ne, zanne
dttlm köprü, baruthane, alllh fab
rikası gibi yerleri bombalamak au· 
retile bu müfrelıeler bO;rQk lfler 16-
rebillrlerl 

Dinle;renler eQrıdiller ve llJ7le de
diler: 

- Sen roınane111nl 

Bul(lnkO harpta tanarelerfn pa
rasütlerle yaptıklan marifet, itte o 
V&dlna'ln f1krinl daha mOkemmel 
bir fe)dlde tatbikten ibarettir. V6r
dinn'e eQlenler, limd1 atlı7anların 
babalarıdır. 

Maamafib Umum! Harp emuında 
birinci defa tnıruz ordusunun kul
landıtı tank da Almanlan. tel 6rs0-
n0n Framızları Pfırttıiı lfbi ha71'et 
ve te1lfa dOıQrmo,tO. Tank mQcldl 
yıllarca hOkQmet 'kapılarında .Orün
mDı, h• taraftan kovulup atılm11. 
icadını bir tGrlQ kabul ettlrememlfti. 
Fakat lllT de bu mDtbil 91.llh Aimee 
cephesinde harbe IOkulup da iT llk 
toplle bQtOn ufku cl6Ymete, llperle
rl atlamala. tel 6rlillerl atırcıklQlp 
i6Ulrmete baflayınea dQfmanın ak
h bapndan gitti. Nlha;ret bir tan..ını 
ele pçfrdiler ve kın bir uman IOft

ra muharebe me)'danlanna onlar da 
tank HVkettiler. Harpte tekerlekli 
araba kullanmak Mllittan d6rt bin 
tene evveline ait bir k.,utlr. Atlı 
arabalar 1800 den IOftra otomobil 
telı:line lirfnee atlı harp arabaaının 
ve abn da celik ıarblarla kaph bir 
yeni Ç911t arabaya ve motılh'e taha•
voı etmeli lhıın plecektl. Harpta 
baı mQclt olan Almanlar nuıı.. bu 
nokta;rı dOf(lnememlflerdll 1131 har· 
binde l8e tank Almanyanın elinde 
zafer arabası delUH de hiç fÜphe
•iz en esaslı muvatta1d7et vuıtuı 
oldu. 

Hindenburg: 

dQr. Ve, Molteke'nln .. bı haline 
ffaret ed• aibi 1UDU ekledi: 

- BbelAm! Bu General için der
ler ki ordumuzun t~e atnlri olmı-
7an tek kumandandır. 

- AIA. Hemen vazifelln1n bapııa 
lf bini 

Vakit ıeç idi; Generali telefonda 
bulamadılar. Zira, 1Ut on bir oldu 
mu, hiçltir hldlse onu yatalına girip 
horul horul uyumaktan menedemez
di. Birbiri O.tüne üç teıcraf çekildi. 
Birincisinde: "Hazır ınaınız?" diye 
sorulU)'Ordu. Cevabını vereli: "Bazı
nın!". hdnclıinde General Luden
dorf kendiainl, ..taa aabah hwıual 

bir trenle gelip alecatım blldlr17or, 
fakat ta;yln edildili vazife;yt st\yle
mb'ordu. UçQncQaQ bu ciheU de hal
letti: Uhdesine Ruı cephesindeki VIII 
ordu kumandanhtı verilmişU. 

Tek vagonlu busual tren gece 7a
nsından aoiıra 1Ut Qçte Hanovre 
ganna lirdi: içinden tek ıözlOklQ 

pk blr General lndl, yeni orsu ku
mandanuun kal'llsına dikildi, &kce· 
lerilll wrup emre huu oldutunu 
aö7ledi. 

• mlfilr. Bundan sonra ne olacak? 
İhracat mallanmrzı hangi yollar. 
dan hangi vasıWarla sevkedece-
11r· ~ 61Z. 

ltalyanm harbe girmesi tize. 
rine, Akdenlzde beynelmilel tica
ret yollan kapandıktan aonra, 
Karadeniz yolu canlamnıfta. Ka. 
radeniz yoluyla ticaret yapaca. 
tımız memleketlerin bapnda .Ro. 
manya gelir, Rom•nyanın tramlt 
busuaiyetleri oldulU için. bu 
memleket vuıtuile prki ve nıer 
kezi Avrupaya Tuna memleket. 
lerine mal sevketmek kabildir. 

Elalen harpten evvel, Türld.. 
ye - Romanya arumda yapılan 
tra111tt anlapan üzerine bir kJ
ıım ihracat mallanmız Romanya 
vasıtulle Almanya, Macaristan 
ve Çekoslovakyaya sevkedilmek. 
te idi. 

Son bir kaç günlük müphed•
lerimlze bakılırsa Ronıanya tran
sit yolunun eskisine nisbetle çok 
inkişaf edeceğine hükmedebiliriz. 

Yolda, Hindenburl •klnıharp za. Akdeniz yollan kapalı olduğu l
biUerfntn mOtallalanm d1nleclikten çln, Romanya ihüyaçlarından bir 
soııra sordu: 

_ lllva edecek bqka bir mota- kısmını Türklyeden tedarik ede.. 
IAanıa var mı? ~ktir. En büyük miaal, son pn.. 

lerde Romanyahlann Türkiye. 
den zeytin ve zeytinyaj talep et. 
mesiciir Şimdiye kadar Roman
ya ekseriyet itibarile bu mallan 
Yunanistandan almaktaydı. Hal. 
buld Yunan Umanlarile, Roman. 
ya limanları arasında vapur se
ferlerı durmUftlır. Zeytin ve sey. 
tinyafl•rmııza brfı taleplerin 
artmuındül 1ebep budur. 

- Ha71r. 
Bunun üzerine lfdip yattı. Hatıra

tında o gece mükemmel bir uyku 
oektillnl yumalttacbr. Halbuki Al
manlarul bili büyük ale7lar, all711-
l•l• teaft ettikleri methur Tannen
berl zaferinin pllnını, Hindenburt, 
87ni pc:9de, aabitlerlnl cllnlersen 
tuarlalftlf ve 117lruya cekilcl111 n• 
man da bunu zihninde bQtOn teıer
rOatile çoktan bazırlamlftll 

' 

Fakat. .. 
Fakat, gün geldi, bu iL 

niralz büyük ukeriıı karargA. 
hını bir deh~ttir kapladı. 1918 
senesi llktefrİnJnin birinci gü. 
nüydü; kararglh nezdindeki Ha 
riciye Nezareti mümessili Ber. 
llne §Öyle bir telgraf çekiyor. 
du: "Ludendorf fimdi bana mü. 
racaat ederek her an bir cephe 
yanll§l ve kıtalar aramda bir 
ltaataizlik vakuı karpsında bu
lunuldulundan buna meydan 
vermeden sulh talep edilmesi 
lilzıı~unda ısrar etti." 

Romanya vaaıtaslle Çekosl0-
v•kya, Macariatana ihracat yı. 
prlmakta idi, nitekim her gün U. 
manımızda görülen Macar ban. 
d1ralı Tuna ~milerl bu va / feyi 
ifa etmekteydi. Fakat bu vapur
lar, bundan sonra Akdenize çıka. 
mıyacağı için, yalnız Macaristan. 
la tstanbul Umanı arumda eefer 
yapacaklardır. Bu itibarla Macar 
vapurlannın seferleri de artmış 
olacaktır. 

İkmci bir ticaret yolu da, de. 
miryollanmızm Avrupa hatlarile 
olan miınaaebetleridir. Maama. 
fih bu yol ~erinde tlcart nakli
yat baştamı,u. Çünkü harpten 
sonrı., kara nakliyat tarifelcrile 
den·z tarifeleri arasında •talı yu 
brı bir fark kalmamıftı. Harp 
sigorta primleri, navlunlann 
yükselişinden başka, fazla ola. 
rak tüccan ziyana sokan kontrol 
hld"seleri de vardı. Halbukı va. 
gonla yapılan nakliyat kontrol 
müşlıülitma uğramadıjı için •üc. 
ca~rn daha ziyade işine gelmekte 
idi. Nitekim bir kaç aydanberi 
yumurta tacirleri İtalyaya va
gonla rumurta leVketmekte idi
ler. 

O ımada kararılhtald hu. 
zumızluğa, pfkmbia, sinirlilL 
1•, plıit olm bir Alman diplo. 
matı notla\mda der ki: "Burada 
en büyüjünden en küçüğiine 
kadar berkee miuJtkanblıjuıı 
tamamen kr,.vbetmlştL 

en Hıwh bugünkü beynelmllel 
bu şartlar altında dış ttcaret münıı

sebetlerimiz, Karadeniz yoluna, 

İtte harpte bir mtllet icln 
korkunç, en fellketli tablo, 
IOB tablodur. 

artmaktadır. 
Yalnız bu hafta içinde Roım1• 

1a1a 18 bin kilaur liralık Y.Mrtiıım 
ıönderllmlftir. Zeytinlere 
oluı talep yüzünden, zeytlıı 
yatıan •rtmıftır· 

Romanyay.a utılan e11a 
ısında kendir, balık, susam, 
meyvalü' da ekseriyeti tf!fldl 
mektedir Bu hafta içinde C911ml 
lovakyeya olan ihracatın da 
tıj'ma phit oluyoruz. Cellmli• 
vakya, la aramızdaki klirinı 
Iapnaaı blr Hne daha temdit 
dlldill için, ticari miiı" ııutbet:ı.t• 
mizde tekrar bir lnldpf 
mOftilr. Çek rejisinin yarım 
yon kılo tütün alacajmdan 
sedilmektedir. Bu hafta iç 
Çeklerın bbden aldılı etya 
sında deri, kuru meyva, k 
bulunmaktaydL 

Buig•riatana olan ihraca,~
da d• bir lnkipf görülmütedll• 
Son zam•nlarda Bulgarlar, 
den kendir. kuru meyva, lç 
dık. zeytin yağ almaktadırlar. 

Türkiye - AlmAnya araısm• 
21 milyon liralık yeni bir tlc 
anlasmuı yapıldıiJ malG.mclur. 

Bu anlapadan ıerbest 
wun bQ)'iik bir latifade tenllil 
etmNın• imkin 7oktur. 
Almanyadan gelecek eşya, 
riyetle f abrikalann yedek ll 
rine inhisar etmektedir. Bu 
rikaıann çolu devlet fabırikalaııQ 
dır. 

Türkiye - Almanya anmnı• 
21 mllyonluk ticaret anlq1nm-.ıl 
dan bafka, müddeti bir sene 
mak üsere bir kllring wasmdM 
yapılacatından bahsedllmekt.ııatıı• 
Piyasayı en ziyade alAkadar 
mevzu budur. 

Bu Hafta Neler Aldık? 

Tranşe ve tel örgü • yaralı. 
lar, sakatlar ve hastalıktan, mu. 
haceretten ölenler hariç • on. 
milyon kifinin canına mal ol. 
muştu. O, harp sahnesine aırtf1n1 

bir tesadüfe borçludur: --------,---------------------

A !manya, bu Joffre'in kar. 
psma bqkumandan o

l•rü 1870 harbinin alkerl da.. 
hlli meşhur büyük Molteke'nin 
birader zadesi küçük Molteke'
yi koymuştu. Mabat, akraba. 
IIDID tarihte bıraktılı yüksek 
laimden manen istifade ... l'akat 
Molteke kendine gilvenmlyen 
bir askerdi; bir mütereddit, bir 
müvesvis idi. Kansının tealri al. 
tmda dinl tetkikata, tasavvufa 
kapılmıı, yan meczuplqmıftL 

l:lkl Bqvekll BOlov"Wı Yudıkla· 
nna tere bir enn ili itirafta bulun
JDQftU: "Bende b07Qk ukerleıe 

mahsul olan en lOzwnlu hala, ~·
nl tehllk97e atılmak ve meaull)"ett 
blce llQ'lllalt kablll)'ett yok!" Alman 
-~ dalrellnln remnl harp 
tarihinde de Kolteke'nln uker! me-
al7etleri methedlldllden IOD1"& deni· 
ll7or lı:I: 

"ı>olultan ince bll1I. u1lst ruhlu 
ldL Seferberlik DAnı zamanında, 
hattl daha evvelden ain1r buhranla
rına tutulmUI, sıhhati bcmılmu,tu. 

Harp bqladılı Mile ı.e altmıt altı 
yapnda bulunuyordu." 

BalhQJd .Jolfre ele alimll w-. 

Tanare, Tayyare Topu, 

P81'8§iit ve Tank: 

T ayyare 1914 harbinde 
Jnıllanılmaja başlanmıt

tı; fakat o zamanki toplar an. 
cak ufki şekilde mermi atabU. 
diklerinden buna kal'fl elde 
müdafaa ve imha silAhı olarak 
tüfekten bqka bir feY yoktu. 
Askerlerin tayyareleri nasıl vu. 
racaklanna dair bir talimatna. 
me hazırlandı. ordulara teblil 
edildi; 1'kin tecrübeler iyi ne. 
tice vermedi. Nihayet ilk önce 
Almanya, arkasından Fransa, 
harp sahalanna namlulan ga. 
ie çevrilebilen hususi toplar 
sevkettiler. Almanya bunlan 
1910 senesindenberi hazırla. 
makla metguldü. J"ranaa ise bir 
müddet ihmal etmlf olmakla 
beraber harp 811181JP.da tekem. 
mül ettiıdl ve bir Mile için
de ;renı toplarla yüz dflpnan 
tayy...n dÜfClNbildl kl, o ... 
man için bu, bir rökordu! 

Halbuld havadan atar bir vuata 
De uçmak t.ec:rilbealnl Wc Cince. 78nl 
mucldi unı1an mfllhur Santoe Du
mont'dan on altı aene evvel ı Bl
rincitepin 1890 da 7apm11 olan Cle
ment Adler, Harbb'e Nazırı General 
Merder'ye daha o tarihte bir ~ 
ftl'Dlll, demı,ti ki: 

21 ajultoa 814 günil Coblacede 
bulunan Alman umumi karar. 
glhına fena bir haber gelmlfti, 
Ruslara majl6p olan General 
von Gaffon mütemadiyen ı•ri
liyerek Vistule'ün aol layı11Da 
çekllmiye hazırlanıyordu. Der. 
hal azledildi; fakat yerine ki
min getirllecelf henüz karar. 
lapnamıştı, Molteke, her zaman 
ki glbı tereddüt, ılnirlllik için. 
deydi. 

!~~~"' 
1 J_ , 

...... ~ 

~--.J 
Bu sırada mai;rettnde bulunan Ge

neral Von Stelnhı eözQne, mua Da
tonde bir mektup lu,tt; odadaki de
rin aGkGttan latlfade ed.relı: okudu. 
Mektupta denil17onlu ki: •- ~et, 
vekQlln aldıjı l8k11 bir ordu ku
mandanına ihti7ao pterlne beni 
hatırla;rınız. Yatımdaki ubr arka
dqlarumn oep~ lfcSll*lae ba· 
brke idin kan albJw; IOlı:aklar• 
elan pemele u~" 

8te1D bu mektubu ~ .... 0-
lıı:udu .,. lm1ri llolteke'nla -ıı.me 
brp laahat verdi: llOraoaat eden 
Gen•alin lldı Von llindeaburl'dur; 
altmıf 79d1 yqındadır, fakat deınlr 
lfbi aailamdır; JlanovN tebriadeld 
evinde harita Ourlne bQraklar illf
tlrip bubi makta takip De ..w-

LOKMAN HEKtMIN öGOTLERİ 

HEMOJENI HASTALICil 
Erkek ~ocukl•rda IO)'a çeken sua ıilrer. Diwetlerinden sık ıık 

hemofW butahtumı kadarda kan plJr. BuılUUHla ba ıL 
brfıhtı bu hemojeal Jıaatalıjı. tüaten pllr. O vakit inaa••• 
dır. Bunun da soya çekmediil o. akhna hemea ılltla vaeml hu 
lar. Fakat daha siyade soydan, tahtı s.ıtr. KbniaiDin aıid..U.. 
erkek çoc\ıklardüi hastalık Sİ• den kan pllr, o vüit de mide 
bl daima aueden pldili daha ulserl dfltilntiltlr. Balbald Ud. 
çoktm. Hem de en sl1ade IWI. ılnde de sebep ba hemojeni has. 
lard• ıartııar. talıpdır. Baa da hep Qnl •-

Ba da slrtlntlfte erkek ~ak hepten ldnrdu kan seldilf de 
lardüi hutalıla fek bemer. olm. Km pealan biat 1apada J9 
lklaiııln ayni hastalık sayılma. hut daha onra kadıa olup pbe 
muma sebep kanın mühim bir kaldılı vakit, vakltais olarak 
hauumda iki hutalık aruında kan seldlll de vaı'du. O haller. 
fark baJanmaudır: Hemofili hu de de hatıra tflrlil tflrlA hu&a. 
t•lıpna tatulan erkek çocuiaa lıklar pllı. Onan içla, pek de 
bDI pıht••••m .. ıp halde be. ehemmiyetli olnuru ita balta. 
moJ-1 hutabima tutulan im lılm, billanM!P faydah olar. 
fOC11iaa11D kanı normal kan slbl Bunun, dikkat edileeek bira. 
pıhtılamr ... Bundan başka da. limetl de ellt Uzerinde be .... 
sene kanın basaalan bakımın- benek ve toplu ipe ba ı kadar 
dan iki butalık ara1111da farlı küçflk brnuzı kan lekeleri ya
oldalaadaa ita Od haatahk blr. bat mor, alyahımtrak çflrilkler 
blrladen a,nlmqtır. peyda olmaaıdır. Bu hutabia 

lla hllltahim pek ~ ,..._ latldeda bal1111aD im çocuimaan 
ta NtJamaaı daha uda. En d. ~olu, bacalı bir tanla UIClk 
yade blui 1apna yakın ltlr sa. çarpınca bu çGrilkler meydana 
manda h•tlar ve daha aonr. da çıkar. 
devam eder. Bu allmetlerin hiç ~rabk nr-

Bansi yafta bqlasa en mil. meden devam etmesi pek u sö
hlm al&med ilk ilk bmua ka. rillm8'tlr. llemea dalma u lOk 
........... Kaa - akana .. .. -- ludalarla mey .... ~-

lar: Birkaç haftada, birkaç •7• 
.ta, bualaruıda birkaç ... , •• 
bir defa. O fuılalar •UllDU 
butahlt belli edecek his Wr 
teY bulunınu. 

Bundan dolayı, hemojeni ı.a.;. 
tahiı pek de korkutacak '*' 
ee1 delildir. Yalna, bunuulall 
ve7a b•ıka bir uauvdaa ilk 
Sokça kan seline o vüit ba.; 
ua1ıia sebep olar. 

Zaten hutalıtı iyi etmek 
nierl de vardır. yerine sam 
HrUm prıquı y•parlar, Bina 
kan verirler, hormon çıbraa 
pddeleftlen vererek kara ellw 
)'edirerk, rö•tıe• ıflklanna ._ 
Dl tutarak tedavi ederler, ltb1I. 
mwaa ıöre ameliyat bile yapar. 
lar. Amellyatl• bu hastalıkta 
kutulan1ar da pek ("oktur. 

Hemofili hastalığı siinnet a. 
mellyatından dolayı, erkek ço. 
saklar isi• tehlikeli oldala laaL 
de onun lnalarda kaqılıtı ~ 
laa bu hutablm tehlikeli ol. 
maaı pek nadir ol•rak cBrllm8' 
tttr ... Bununla tteraber ona ~ 
ehemmiyet venntımt"lc ilotrn oL 
mmz. Ondan - tedavi ile • his. 
bitin kurtulmak elbet&. •alla. .,... ... 



TAN 

, ) SIGINAK imi\ ,,---·-------~ 
ediye nizamatına muvafık Bilumum Pasif Korunma 

A!EMEIC 
n~s bJr.L 

lJemen 

Bir Komprime Hayat Karııbğıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyilk ;:rardımC1dır. Kalöri, gıda, lezzet 
ı;e nefaset bakımından tatmin edici mahiyeU ve yüksek evsafı haizdir. 
Mercimek, bezelye, buğday vesair çorbalık komprimelerlmizı her yerde 

bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MOSTAHZARATI 
ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llônlan 

00 Kadıköyünde İbrahlmağa Çeşmesinde 17 sayılı dükk!n 
00 KadıköyQnde Osmanağa - De llAl z:ade 43 sayılı Ev 
50 Suadıyc Mektep sokak 26 sayılı Dilkk!n 
00 Üsküdar - Kara Davut Karaca Ahmet 168 sayılı arsa 

1 50 ., Scllmiye Hamam sokak 48 sayılı baraka 
6 00 " Selmanaia Cami sokak 4 sayılı dükkAn 

00 .. Killfem hatun HAkimlyeti Milliye 138 sayılı dükkan 
00 Paşabahçe SehlUik 6% sayılı ev. 

5 50 Kuzguncuk İskele 37 sayılı ev. 
6 00 Alcmdağı Dudullu köy civan kahve ve çayır. 

Seneliği 

20 Buyükada Cam.l mahallesi Çınar sokak 78/1 DflkkAn 

2 
7 
2 50 
3 50 
4 00 
2 50 
3 00 

00 
00 
00 

4 00 
1 00 

Aylı!h 

Kadıköy İbrahim ağa Pil!vcı bayın 3 sayılı ev. 
Göztcpe Hatboyunda 12 sayılı dilkk.An. 
Kadıköy - Zühtfipaşa Bağdat c~ddesi 34 kahvehane 
itsküdar Rumi Mehmetpaşa Balaban 63 dükk!n 
Üsküdar - Altuni zade Koşu yolu 44 ev. 
Beykoz 6 Yalıköy Çayır sokak 162/l semahane 
Üsküdar Pazarbaşı Nubkuyusu 141 dükk!n 
Üsküdar Rwni Mehmet Dofanolar 94 dükkAn 
Paşabahçe Beyaz Erguvan 72/9, 58 ev. 
Paşabnhçe Su Nazırı 5 ev. 
Beylerbeyi Küplilce 79, 93 sa.yılı baraka. 
Kadıköy ZilhtQpaşa ömer eL çıkmazı 2, 2/1 ev. 
Üsküdar Tabaklar Mezarlık sokağı 5 No. ev. 

Altuni zade Kartallı sokak 9 Tarla. 

12 00 Kadıköy İbrahim ala Ali baba sokak 5 ahır ve mOştemilUı. 
Yukarda yazılı mahaller 31-5-1941 tarihine kadar kira7a verilmek ü

zere açık artbrmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin muvakkat temlnaUarile 
h le gunu olan 24-6-940 Pazartesi günU saat 14 de müdüriyeUmiz Aka-

r t kalemine milracaaUarı. (4715) 

Her Akşam Maçkada 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKI 
Kadın Çigan 

LA DANI ORKESTRASI 
Zengin varyete numaralan. Her Cumarteai ve Pazar 

günleri bütün programla matine • Konsomasyon 
25 kuruş. 

Mf. V. l{itap Depolan ve Yayın Evleri Müdürlüğünden: 
Cinai Tahmi n bedeli Kati teminat 

1350 lira 202,50 Ura 
Perakende kitap satışı işi için Ankara caddesinde kiralanan mataza

rı dahıll te !satına ait pazarlık eksiltmesi 17 Haziran 1940 tarlltlne tesa
dtil eden Pazartesi günü saat üçte Çemberlitaştaki müdürlilk binasında 

7 p 1 caktır. İsteklilerin kaU teminat akçeler!le birlikte llAn edilen saatte 
m rlu ~ komisyon odasına mllracaatları. (4983) 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

ve çok ucuz yapılır. l\IALZEl\fELER FABRİKASI 
lata TOnel blllOr sokak GOi 
Han No. 13, Telefon: 43501 

Bir Muhasebeci 
Aranıyor 

Devlet Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 
"260" Ura OcreUi İskenderun mu

hasebeclliğl münhaldir. 
Talip olanların bu gıbl hizmetlere 

ait vesikalarile beraber umum mu
hasebe müdürlüğüne muracaatları. 

(4877) 

iNKIBAZ 
Miraton Grenleri 

hem lnJıabul 'H b wn ae 
&erldbindeld maddeler sa70-

sincle banak1arm faaliyeo 
t ini &anzim ile na muannid 
in.labu m üptelllanna bile 

rahata kanı~tunır 

Her eczanede bulunur. 

~. 

Yangın a~ndOrme 

lletlerl 
Sıhhiye 

aandıklan 

Canavar 
düdüklel"i 

Yangın söndürme ve Sıhhi yardım malzemeleri, Enkaz kaldırma ve can 

kurtarma malzemesi, Teknik Onarma ve sair bılumum pasif korunma 

malzemelerini Sağlam, Ucuz ve Teminatlı olarak yegfıne bulacağınız yer 

A. Samurkaş Fabrikasıdır 
idarehane: Gal:ıtn, Perşembe Pazar No. 50 İstanbul Telefon: 41362, 

Telgraf: Sıımur"maz • lstanbul 

:... ............ a • .-. ......................... ~ 
l,ı ________________________ ~ 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde 
zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhasa se_ 
ferberlik esnasında hastnnclerde Kızılay esas hemşirelerine 
yardımcı sıfatile çalışmak üzere İstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER l\IEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HAST ABAKICI 
yetiştirmek için 1 Temmuz 940 tan itibaren dördüncü kurs a
çılacaktır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz 
olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
2 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malU:mat almak istiyen

ler yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe he

vesle koşacaklarına kaniiz. 

Dr. SUPHİ ŞENSES ' 
ı ~~ ........................................ ~ 

idrar yolları hastalıkları müte· ' 
haaısı. BeyoOlu Yıldız sineması 
k11r,.ıaı t ramvay duraOı L • "l•r 

apartımanı T el : 439: ~ 

Üsküdar Aallye Hukuk Hlkimll-1 
Qlnden: Beykoza tAbi Kılınçlı köyiınde 
sakin Mehmet kızı Mevhıbe tarafın
dan ayrıl köy sakinlerinden kocnsı 

Osman al<'yhine açılan bo~anma da
vasından dolayı müddaleyhin ikamet
gAhının meçhul olduğundan f!Anen 
tebligat icra edilmiş ve tayin olunnn 
günde dahi mahkemeye gelmemiş ol
duğundan hakkında ittihaz olunan gı-1 
yap kararının be~ gün zarfında dAva
cı tarafından f!Anen tebliğine karar 
verilmiş olup 16-7-940 tarihine mu
sadif çarşamba günü saat 15 e tAlik 
edilmlı oldutundan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet gazete ile 
de ilAn olunur. 

KAYI P : 18-11-341 tarihli ve 53 sa
yılı İzmlrden aldığım vasat makinist
lik ıahadetnamesinl zayi etUm. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Giritli Mustafa oOlu Ali 

latanbul Aallye Mahkemesi 9 uncu 
Hukuk HlklmllOlnden: Davacı Ayşe 
Zerer tarafından Samsunda Dörtçeş
me sokak 25 No.da oturan kocası Nu
rettin Zerer aleyhine mahkemenin 
40/371 No.su açmış olduğu boşanma 

dAvasının yapılan muhakemesi so
nunda: Kanunu medeninin 132 nci 
maddesi mudblnce tarafiarın boşan
malarına ve meı:kılr kanunun 142 nci 
maddesi hukmünce muddeialeyhin 
bir sene müddeUe evlenememesine ve I 
dAvacı tedbir nafakası ve tazminat 
dAvasından feragat eyledlğinden bu 
kısım iddlaSlnın reddine ve çocukları 
J 1 yaşında Nıhat ve yedı ya&ında Nu
reddin adındaki çocukların velfıyet

lerinin analarına verilmesine 29.5.940 
tarilılnde karar verilmiş olduğu ve 
yazılan ilamın bir sureti de mahkeme 
divanhanesine t.Alik edildiğinden müd
deialeyhin~ Tarihi ilAndan itibaren on 
beş gOn zarfında temyizi dava etme
dili takdirde hükmün kesbi katiyet 
edeceği llAn olunur. 

Bergama Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

940/67 
Bergama İnhisarlar İdaresi muha

faza memuru Hürrem Tuzcu tarafın
dan tegayyilp eden GUllü İbrahim 
EUıem kızı Mürilvvet aleyhine ikame 
edilen boşanma dAvasının icra kılın
makta olan muhakemesinde M. aley
hin lltınen tebligat yapıldığı halde 
6-6-940 tarihine müsadif gün saat 10 
daki celsede ademi icabeti dolayısfle 
hakkında gıyap kararı verilerek mu
hakemenin 15-7-940 tarihine müsadi! 
10 da t.Aliklne karar verılmlş oldu
ğundan yevmi mezkCirda Bergama 
asliye hukuk mahkemesinde hazır 

bulunması, aksi takdirde muhakeme
nin gıyaben rt.ıyet ve intaç edlleceğ 
tebliğ makamına kaim olmak uzere 
ılAn olunur. (4960) 

ZAY i: Haydarpaşa g{imrllğünden 
alınan 617 No. ve 1-9- 938 tarihli be
yanname için 167.35 T. Liralık mak
buz kaybolmuştur. Yenisi alınacağın
dan eskisinin hilkmü yoktur. 

Eakltehlr Elektrik T. A. Şirketi 

~ahlbl ve Netr-lyat MOdUrU Halll 
LOtfl DÖRD ÜNCÜ. Gazetecilik ve 

Neırlyat T. L. ş. Baaıldıjjı yer 
TAN Matbaası 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERi: -
1 adet 2000 llralık = 2000.- lira 
3 .. 1000 .. = sooo- .. 
il • 500 • = 3000.- • 

12 .. 260 .. = 3000.- .. 
40 .. 100 • = 4000.- • 
75 .. 60 .. = 3760.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Ketldeler: 1 ıubat. 1 mayıs 

1 ajjuatoa, 1 iklnclteırln tarlhlerlnd~ 
yapılır". 

Müııak~lat Vekaleti İstanbul Mıntaka Liman 
Riyasetinden: 

DENiZCiLERE iLAN 
J) İstanbul Elektrik İşleri Umum MüdlirHlğll tarafından Sarayburnu -

Salacak arasında mevcut kablo çıkarılarak yerine yeni bir kablo ve 
Tarabya koyunun cenubundaki Nn lct bumu ile Beykoz Selvl burnu a
rasına yeniden bir kablo vaz'edllecektir. 

2) 19 Haziran 1940 da başlaruıcak ve 45 gün kadar silrecek olan vaz işi 
için kullanılacak dubada beynelmilel işaretler gece ve gundı.iz buluna
caktır. Bu mıntakalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geç
memeleri ve bu hizada sOr'atleri ııi kesmeleri bildirilir. 

3) Sarayburnu - Salacak ve Nalct burnu ile Selvi burnu arasına va;ı:'edi
lecek kabloların sahildeki iki nlhayetleri makıis çapa ile gösterilecek 
ve geceleri tenvir edilecektir. Gemılerın bu kablolara yakın demirle
memeler! ilfın olunur. ( 4948) 

Ağız, Boğazın her tiırlU lltihaplarlle Grip, Kızıl, Kızamık ve emsali 
intani hastalıklarda ağız, Boğazın antiseptislnI temin eder. 

Günlük Diş bakımı için Rlda diş suyunun mahlOlünde Fırça ıslatılır, 
fırçanın mlhanlkl tcsir!le dişlerin tem izlenmesini, müstahzarın mayi halin
de bulunması IUbarıle de Fırça akabinde Gargarası diş ve diş etlerınln en 
derin yerlcrıne k dar nufuz ederek antiseptik hassasını yapar. Dış çıkarıl
dık lan sonra, dış npselerinde. nkıl dl~i iltihaplarında ınahlUliln ılık olarak 
gargarası bu iltihapların şifasını tem in eder. Sun'i dantiyelerindc anti
septık olarak istimaline hizm<'t eder. 

16 - 6 - 940 

.......................... ~---~="' 
TÜ RKi Y E CÜMHURIYET I 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi hanka muameleleri 

e!!~~. J 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR .. ,, 

zı,.aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapluındı -" f6'4 
llr"aaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aıağıdakl pll111 

4 
4 
4 

Adet 
ikramiye dağıtılacaktır. ı.tr• 

1.000 Liralık 4.000 • Ü 
500 .. 2.000 - • 

40 
100 

.. 
" 

250 
100 

" 1.000 .. .. 4.000 
5.000 • 

-120 40 " 4.800 -
160 " 20 " S.200 oşıııt"4 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan asal• d~ 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. ~q 
senede 4 defa, 1 EylQl, l Birinci kftnun, l Mart ve 1 Ilı ______ ~~e:n~ _:c~~k~~ ____ ._A: 
~SLSY-4Jl.UFW~JL$.il.Ş.A.Ş.A.Ş..Jc..a.x..a.n-.r...$AZ! ~ı · " 

Heybeliada Deniz Lisesi Miidürlüğünden 
Deniz ıı~csi ikinci sınıfına girmeğe istekli okurların musabaka --; 

ları 24 Haziran 940 pazartesi günü saat 9 da yapılacaktır. Bu tarU>e 

dar kayıt muamelesini yaptırmış olan okurlar b<'rnberlerinde siyatı fJ 
rekkepli kalem, cetvel, minkale, pergel Vl! lfıı:tık nltlıı!;u h:ılda 

müracaatları. (4932) 

................... ,, .............. 
TAN Gazetesi 1 T A ~ 

ilan Fiyatları 
--o-

Kl"f 

Başlık maktu olm·ak 500 
1 inci sayfa santimi 100 
2 ,, " ,, 250 
3 ,, " 
' jj " 
5 " " 
Son 8Clyfa 

DİKKAT: 

" 
" 
" 

200 
100 
60 
10 

1 - 1 santim; gaıetcnin ince 
yazısilc 2 satırdır. 

2 - İUinların fiyatı ııazetenin 
tek sütunu iızcrinc hesap_ 
lanmıştır. 

3 - Kalın yazılar da ga~ctcd-: 

kapladığ1 yere röre santim 
ile olçuliır. 

~ ................ ~_,~ 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı-

104. 

:~~:. ~:~~~ ... ~~~~ 1 
tchaaaısı. Ögleden sonra Beyoğlu 
Ağacamı karşısında No. 133 

T elefon: 43585 ._ ___ _ 

Mat baası 
Kitap, gazete, mecfll~: 

ve her türlü tabı, c 
ve klise işleri yapılıt• 
TAN ~latbaası - tsı-11' 

bul. Telef on: z43tO ,_ ••»---~ 

ZAYi: Biri Haydarpaşa gilıt'lg40 
den alınan 1296 No ve 31-5· 

rihli beyanname için 1534.92 1jııı' 
lık mnkbuz ve dlğ<'rl lııtanbııl ?I°' 
G!lmruğund<'n ıılınıın 2a206 ~' 

•çfll 6-3-940 tar"hl b<'y nnııme ı \ 
tıJf' 

1 

T ı.ıralık ma!,buz z:ayl olırıll }ı 

nilcrl alınacağındnn zny!lerlrı 011ol 
,. rtı 

yoktur. MOhendla ' 

'-r 


