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Reynaud Hükiimeti ekildi 
Kabineyi P&tain Teşkil Etti 

ln~~tere ve F~ansacN bütün fabrikalar ıtteli. günd~zlü ~ah~arak miittefik~er için sil~hA ve m?himmat ha~ı~la~aktadır: 1 - Bu resimde çelik ~ulnık işi yen bir İngiJİ7. silah fabrikasını faa1iyf'thalinde görüyoruz. 2 _ in 
fabrikalannın ımal etmekte oldukları Bren tüfeklerınden hır ura .• 3 - Bır Fransız sılah fabrıkHının dahalı ıorünüşü: Bu fabrikada kadınlar günde 11t saat çahşmakta, işin mühim bir kısmını Üzerlerine almış bulunmaktatb 

eni Kabinenin Sulh için 
Müzakereye Girişeceği 
Muhakkak AddediliY,or 

············ı 

EN SON: 

HARP 

Vaziyetini 

Gösterir 

Harita 

ltalyanlarzn Kayb 

DOrt "Denizalt 
Gemisi Batırıl 

ANSA 
için Bugünkü 

aziyete Düıtü? 
Yazan: M. Z. SERTEL 

ı;-ranm BapeklU ldtabmda 
bu tezi ve bu zihniyeti 

,,.._ · t ediyor. 
r ~ikanm siyasetini Fransa. 

lyırmasınm sebebi budur• 
. Keza küçük antant dev
"ni Fransadan uzaklaşttran 

(Sonu: Sa. 4 ; Sü. ~) , 
' \ 

Veygitnd 9 ..... ~kit 1 nı .. ,,,. .. Ni-ıMl;;-ı......U ............. yan Tayyare 
Mısırdaki Üslere Muavini, Lava) 

Adliye Nazırı Oldu Taarruz Ettiler 
Fransanın Mukavemeti Zaafa Uğrasa 

Bile lnglltere Harbe Devam Edecek 

Mısır Tecavüze Uğracltğa için, ltal 

ile Harbe Girlllesi Bekleniyor 

Londra, 16 - Fransız kabinesi, bugün öğleden evvel 
ve öğleden sonra iki toplanb yapmıştır. Bu toplantılar, 
Cümhurreisinin riyaseti altında yapılmış, Mareşal Petain, 
Amiral Darlan, General Villemin içtimada hazır bulun
muşlardır. Başvekil Reynaud, ilk içtimadan evvel İngil
tere Sefiri Campell ile görüşmüştür. 

(Mufassal haritamızı son sayfamızda bulacaksınız) 
Fransız teblıline ıöre, Langres mıntakasında düsmanın şıddetlı hucumları 
de\•am etmektedir. Almanlar, urhlı u n"'urlarını Chaumont•un ıleriaindeki 
C'iray mıntakaıma kadar sürmüşlerdir. Alman tebllil Langres yaylAsının 
tamamen aşı1clfitını ve bu suretle bir kısım Fransız kıtaatının ricat hattı
nın keslldiğıni bildirmektedir. Almanlara ıöre Colmar"da ıen!.J bır cephe 

Londra, 16 - Amiralliğin resmi tebliğine göre, 
yanın harbe girmesindenberi Akdenizde alınan 
neticesinde 4 İtalyan tahtelbahiri batınlınıştar. Dij 
raftan bugün İtalyanlann - Libya hucittdu 
deki Mısır limanı Mirsa 'a karşı bir hava 
yaptıkları ve püskürtüldükleri bildiriliyor. 

.:Len1 ~.c'anaıa ::::qve~ ~~are~ 
Petaln 

Litvanya 
Cümhurreisi 

Kayboldu 
Kaunas. 16 (A.A.) - Litvan. 

ya Telgraf ajansı bildiriyon 
Molotof, bugün Moskovada bu. 

lunan Litvanya Hariciye Nazırı
na Sovyet ordusunun bugün Lit.. 
vanya hududunu bir kaç nokta. 
dan geçtijini, Vilno ve Kaunu 
ile Litvanyanın dijer üç tehrinin 
işgal edileceğini bildirmiftir. Di
ğer mah~lerin işgali bu akşam 
bul.ısacali"blan Sovyet generali 
Karlof ilt ~itvanya Başkuman
danı tarafından müttefikan ka

{Sonu; Sa: 4; Sil: 2) 

Yeni Fransız Kabinesi 

Fransız kabinesinin öjleden 
sonraki toplantısı kısa fasılalarla 
saat 22.30 a kadar devam etmi§
tir. 

Son toplantıyı müteakıp, 
Başvekil Reynaud'nun istifa 
ettiği, yeni kabinenin Mare
pl Petain tarafından teşkil 
olunduğu ili n edilmiştir. 
General Weygand, yeni ka
binede Başvekil muavinidir. 
Harbiyeye Colson, Ha-"aya 
Pugeoy, Bahriyeye Darlan, 
Dahiliyeye Marget, Adliye-

1 

ye Laval, Hariciyeye Bo
doin, Maliyeye Boutiller ta
yin olunmuşlardır. 

üzerinden taarruılara devam edilmektedir. 

Garp Ceplıesinde 

A1manlarMaginot'un 
Arkasındaki Sahayı 
işgale Uğraşıyorlar 

Bugün Mal taya hücum eden r-:---
bir İtalyan bombardıman tayya. I ........... .. 
res.i , mitralyoz ateşine tutulmuş 1 
ve delik deşik bir hale "iştir. 
Bu tayyarenin geri dö .... ji 
tahmin olunuyor. 

Mısır Hükumetinin Vaziyeti 
Kahire, 1. - İtalyan tayyare. 

lerinin dün Sollum'u bombardı- Londra H _ Marepl 
man etmelerile Mısır ilk askeri ile General Veyrand'ın 
zayiatı vermiştir. Çünkü bu bom- lik ile Bapekillik mua 
bardıma n yüzünden iki Mısır za- Üzerlerine alarak askeri 
biti ile. yirmi sekiz nefer yara. )etler yerine siyasi mea 
lanmı~ ve bir Mısır kışlası da ha. deruhte etmeleri ve yeni 
sara uğramıştır. ye harbe devam taraftan 

Hadisenin vukuu üzerine Mı· yan umurlar almalan, yeal 
sır Kralı Faruk İskenderiyeden binenin ba&Unkü vaziyeti 
Kahireye gelerek Başvekil Ali tarmak için it bapaa ıeld 
Mahir Paşa ve Harbiye Nazın sini vermektedir. 
Salih Paşa ile görüşmüş, daha Fakat harbe süratle ..., 
sonra Başvekil ile Harbiye Nazı- mek ihtimali her itin 

Fransm Kıtalannın Mukavemeti Devam n , İngilterenin Yakın Şarktaki reldiii anlaphyH 
kuvvetleri başkumandanı Gene. • 

• Ediyor, Tours'un Bombardlmanı vu··z1erce ral Wavell ile istişarelerde bu- Lead.ra. H - ewı 
Öileden Önceki Tebliğ lunmuşlardır. dk-1e'in sinsi muharriri 

Jlk içtimaı müteakip neşroıu. s· IRn oı·· .. s L L• eli Mısır Karannı Deil,tiriyor Dunon Bartlet, Fransız 
nan tebliğde, kabinenin öğleden IY umune elıeuıyet Yer Mısır hükumeti İtalyaya ver kili Reynaud'nun iıtifaaını 
sonra tekrar toplanacağı bildiri. Londra, 16 _ Fransada kavemetinin iyiden iyiye sa•ldı- (Sonu Sa. 4, Sü. 5) kilde tef ir ediyor: ''Yeni 
liyor ve Amerika Cümhurrelsin. nenin sulh müzakeresine 

k A · ı· ah · ğı anlaşılmaktadır. 
den ahnan cevaptan bahsedilerek as erı vazıye ın v amdı Bacvekil Bugün C"eti mut.akkP\hr. Cü"1rtl 
şu sözler söyleniyor: artıyor. Almanlar Maginot Alman Tazyiki Artıyor 3' kabineyi teskil edenler, 

"Amerika hükumeti, geçenler. Fransız tebliği de vaziyetin va. M r + B +t nan daha fazla mukavemet 
de ittihaz ettiği "müttefiklere hattının arkasına d~şen sa- hametini anlatmakte ft muhare. eC IS e eyana a vtteği kanaatindedir. Fra 
doğrudan doğruya yardım" siya. hayı boylu boyunca ışgal ve benin son yirmi dört saat zarfın- Bulunacak kabul edemiyeceji bir .. ulh 
setine easb bir tarzda de- Maginot'ya doğru ilerlemiye da azami fiddeti bulduğunu töy- vana o da donanmasını 
vam ve hatta bunu elinden geL d _,_; .. l _ ..!!_ liyerek Almanlarm "fevkalade Ankar 16 (TAN Muh biri etmektir. Aminl Dar1an'ıa 
dili derecede, fimdilik - öyle evam ç~erwr. büyük miktarda, teçhizatı 80D de btldiriyo:) - Büyük Millet ~ec rl)'ede kalmaa da 1nı vfhı ..... 
unnediliyor ki _ Almanyaya Almanlar diğer taraftan Ma- rece kuvvetli yeni ihtiyattan lisi yann (bugün) saat 15 te top. Franaanın verdiji karar M 

harp illnı hariç olmak üzere, in. jinoyu bir kaç noktadan yardık- muharebeye sevkettiklerinl,, ili- lanacaktır. hlyette oluna olsun. f.._s 
kişaf ettirmeye azmetmiş o!du.. lanru iddia ediyor ve böylece ve etmektedir. Başvekil Dr Refik Savdamın Uzerinde -tesir etmiyttek .. 
iunu beyan etmektedir. FilhakL maksatlannın baştan başa .MajL l Bu da Fransız askerlerinin ıit. bu iç+imada harici ıiy,;,etimiz l{iltere tek hafına har1te 
ka, Amerika anayasası m~cfbln.. ı no~u elr pçirmek ~lduğunu gOI- tikçe büyüyen, gittikçe ku~etle. etrafında beyanatta buJunmuı edttektfıo.• 

(Sonu: Sa. 4; Su. 5) terıyorlar. Buradakı Fransız mu- (Sonu Sa. 4, Su. 1) bekleniyor. • ••••••••• 



TAN 

Cenubi Fransadaki Talebemiz 
Lozandan Gelen Bir Yolcu, Bunlardan 
15 inin lsviçrege Geçtiğini Söylüyor 
Pazarlıksız 

Sqtış 

ltalya ve Balkanlardan Ecnebi 1 Yine Kadın 
Akını Devam Ediyor \ Yüzünden 

Parisin işgalinden birkaç gün evvel Fransanın cenu-

Be1ikta1 • Galatt18tırag marında Gündüz gol uaoıyor Kanunda Bazı Yeni 
Tadil at Yapılacak 

buna giden bir kısım talebemizin vaziyeti hakkında henüz 
kati malumat alınamamıştır. Yalnız Loza~dan evvelki gün 
dönen bir Türk yolcu, bunlardan 15 inin Isviçreye geçtik

Dün Fatihte Bir 
Cerh Yakası Oldu illi Küme Maçlarına 

ün de Devam Edilldi 
ner Vef aJ11 Yendi, G. SaraJJ 
esilftas Berabere Kaldılar 

6 -

Kupası 

453 

Şampiyona Seçmelerine 
Atlet iştirak Etti 

küme ve Aankara kupası 
a dün Şeref stadında de. 
di. Üç dôrt bini aşan bir 

kalabalığı önünde yapılan 
a Fenerbahçe Vefayı 5-2 
ettikten sonra Galatasa. 
eşiktaş çok çetin bir kar. 
yaparak 4.4 berabere 
Her iki tarafa birer pu. 

ybettiren bu beraberlik 
çenin ş.~mpiyonluğunu 

doksan denecek bir şekil
kuk ettirmiş oldu. An-

u de Pera ile yaptığı mü. 
güzel bir oyun oynama
en 3-1 kaybettL 

kümenin ilk karştlasma
rbahçe Vefa arasında cl

rı Bosutun idaresindeki bu 
her iki takım bazı ufak 
a çıktılar. Tamamile Fe-
çenin hakimiyeti altında 

irinci devrede Fenerliler, 
elih vasıtasile olmak Ü

ka arkaya üç gol kazan. 
devre bu suretle 3.0 ne. 

i. 
• devreye ayni hızla baş.. 
enerliler çok geçmeden 
lihin ayağile iki gol daha 
ar. Bu beşinci gold0 n 

enerbahçeliler gevşediler. 
şemede havanın çok sıcak 

da amil oldu. Bundan isti. 
en Vefalılar bir parça can 

; oldular. Fakat beş sı. 
vaziyet devrenin kırkıncı 

na kadar devam etti Son 
kada işi büsbütün gevşe
erliler arka arkaya iki 

ller ve maç ta bu suretle 
erbahçenin ı?alibiveti ile 

di. 

un en mühim maçı Gala. 
- Besiktaş arasında idi. 

n diıdtiğile her iki takım 
göründükleri zaman Ga. 
yın Adnandan Beşiktaşın 
ü ve Mehmet Aliden mah 

çenler, Beşiktaşın mağlüp olaca
ğına hükmetmekte haklı idiler. 
Mtekim, derhal oyunu hakimi
yeti altına alan Galatasaraylılar 
üstüstc hücum yapmıya başladı
lar ve 20 inci dakikada Gi.ındüz 
yakaladığı fırsatı güzel bir şiltle 
gole çevirdi, 30 uncu dakik:ıda 
da Sarafim ikinci Galatasaray 
goliiniı kaydetti. Fak;Jt bu ikinci 
gol Besiktaşa bir kamçı tesiri ~ 
parak onları canTandrrdL Ve Ga. 
lztasaray kalesini tazyike başla. 
dılar. Bu tazyik 37 inci dakika. 
da semeresini verCli. J 
İbrahim kale önünde bir kar

gaşalıkta Beşiktaşa ilk golii ka. 
zandırdı. Devre de 2 - 1 Galata. 
saray lehine bitti. 

İkinci devreye Galatasaray çok 
canlı başladı. Fakat hücumlar 
karsılıklı oluyordu. 6 ıncı daki
kada Feyzinin falsolu bir vuru. 
su Gündüzün atak yapmasile 
Galatasaray hesabına üçüncü go. 
lün kaydına sebep oldu. 

18 inci dak·kada Galatasaray. 
lılar Salahaddinin ayağile dör
düncü gollerini kazandılar. 

Fakat bundan sonra BeşiktaS
lılar canlandılar. Ve çok güzel 
bir oyun çıkarmıya basladılar. 
Bu canlılık Beşiktaşa İbrahim 
vasıtasile ikinci golü kazandırdı. 
Çok geçmeden Beşiktaş lehine 
bir penaltı oldu. Ve Hakkı buiıu 
gole çevirdi. Vaziyet 4 - 3 o
lunca, oyunun heyecanı büsbü. 
tün arttı. Birbirini takip eden 
canlı Besiktaş hücumları Gala
tasarııy müdafaasını müşkül va. 
ziyetc sokuyordu. Nitekim devre 
sonlarına dorrru Hayati. Besikta. 
şın beraberlik goliinü de yaptı. 
Galatasaraylılar beraberliği boz. 
mak için uğraştılarsa da muvaf
fak olamadılar. 

Mac ta 4 - 4 beraberlikle so. 
na erdi. 

Ankaragücü - Pera 

1 --· - ·- ı 
lstanbul - lzmirl 
Hava Seferlerii 
Kaldırdıyor 
JJI ünakaliit VekQletin-

ı ce görülen lüzum üzerine 
lstanbul - lzmir tayyare J 

1 seferleri yarından itiha- 1 

1 
ren muwıkkaten kaMlırı.• 1 

• lacaktır. 1 
1 Vekaletin bu lıususta 

1
. 

geni '/Jfr program hazır
lamakta olduğu bildirili
yor. 

1 
lstanbul - Ankara tay. 

garelerine rağbet, son 
günlerde rok artmıştır. 
Evvelki ak§am Ankara. 
dan tauııare ile gelen yol
cu miktarı 15 i bulmuş 
ve ancak iki tayyare tah
sis edilmek suretile ihti
yaç karşılanabilmiştir. 

····-······-··········-·-.. ···············-
Çilek Bayramı 

Zonguldak, (TAN) - Halk evi. 
miz, 23 Haziran Pazar günü E-
reğHye bir gezi ve çilek bayramı 
tertip etmiştir. Gezi için büyük 
bir vapur hazırlanmıştır. Gezi. 
nin mükemmel olması için şim. 
diden çalışmalara başlanmıştır. 

Programa göre, Zonguldak 
Halkevi, Ereğli Halkevini ziya. 
ret edecek ve bu gezi, ik.i kardeş 
Evliler arasında samimi kaynaş
mıya fırsnt verecektir. 

Adanada Bir Bakkal 

Tevkil Edildi 

Ticaret Vekaleti, halen Anka. 
ra, !star.bul ve İzmirde tatbik e
dilmekte olan pazarlıksız satış 
ka:ıununun bugüne kadar elde e. 
dilen neticelerine göre değiştiril. 
mesine lüzum görmüş ve yeni 
baştan bir kanun projesi hazır
lamıştır. Önümüzdeki günlerde 
Başvekalete verilecek olan proje, 
milli korunma kanunu ile fiyat 
murnkabesi hakkındaki kararna. 
mc hükümlerine uygun olacak
tır. 

TİCARET VEKİLİ 
ŞEHRiMiZDE 

Tic&ret Vekili Nazmi Topçuoğ
lu, bir kaç gün kalmak üzere dün 
s!lbah Ş('lırimize gelmiştir. 

Nazmi Topçuoğlu bugün mın. 
tak:ı t.icaret müdürlüğüne gele
rek ihtikarla mücadele işleri ile 
mc~gul olacaktır. Vekil, fiyat mü 
rakabe komisyonu reisi Vali Lüt. 
fi Kırciarla da görüşecektir. 

İhtikfı.rla mücadele komisyonu 
bur,iin ılc mmtaka ticaret müdür
liiğiinde toplanacaktır. Ticaret 
Vekaleti, limon rnuh tekirlerini 
tesbit etmiştir. Bugiinkü toplantı 
net;cesinde muhtekirlerin adliye. 
:ye teslim edilmesi ml.IAtemeldir. 

Fiyat mürakabe komisyonu bu 
hafta ici.nde kontr.ollerirıc başlı. 
yacak ve tesbit edilen kar nisbe
tinden fazla fiyatla satış yaptığı 
göriilen tiiccar ve esnaf adliyeye 
teslim (.\lunacaktır. 

Cevdet Kerimin 

Vereceği Mühim 

Konferans 

lerini işittiğini söylemiştir. 
Fakat beklenenlerden hiçbiri 

dünkü trenlerden çıkmamıştır. 

ECNEBi AKINI 

rine şöyle cevap vermiştir: 
"- Bulgaristanda her şey nor

maldir. Bakaş söyliyecek hiçbir 
şeyim yoktur. İstanbulda iki gün 

Son harp vaziyeti dolayısile, İ- kaldıktan sonra Sofyaya dönece. 
talyıı ve Balkanlardan gelerek ğim!" 
transit geçmek suretile memle. BİR İNGİIJZ MtiHENDİSİ 
ketlerine gitmek istiyen ecnebi- . . . 
lerin akım devam ediyor. Atmada buh'Jlan İngılızlerde~ 

ı . bir maden miihcndisi ve zevcesı 
talyadan bu şekılde ayrılmış d , 1 b. . 1.k f b ·k t•• ·· 

1 P 1 l Y h d. ·1 1 · e 'J & ımna, ır ıp ı a rı a oru o an o onya ı a u ı aı e erın- . .. . 1 
d ·· kk 30 k. ·ı·k b. k Mısıra gıtmck uzere gelmıs er. en mu-e ep ışı ı ır a. . k 44 
f ·1 ı·· k'· k · ld k dır. Almanyadan acan 

1 e c un u onvansıyone en çı - Ç k . d B Ik 1 d h r 
m1ştır. Kafilenin başında bulu- C' gencı c a an ar a a~ ı 
nan eski Varşova haham başısı j ıdolda~tıktankson~? bukrlayad.gclmıŞ-
K Ell B b . h · er ır, sar a g "CC' er ır. 

atze en ogcn ır mu arrı- K d 1 b. k' · t z· t · · ı ·· ı · t• ana a ı ır ma ınıs ıraa 
rımıze şun arı soy emış ır: \' k' l . . A ·k d t' d. 

f' ·a ctın n merı a an ge ır ı. 

"-- Lehistanm işgali esnasın- ği maktrı<"lerle meşgul olmak i
da basımıza bir çok felaketler cin gelmiştir, Ankarfiya gidecck
geldi. Yurdumuzu terkederck L tir. 
talyııda yerlcsmiye mecbur ol-
duk. Fakat Mussolininin harp i. ALI\IANYADAN DÖNEN 
lan eden nutkundan iki saat son. TALEBELER 

ra blzc karşı tazvik basladı ve Viyanadaki talebelerimizden 
hepimizi süratle İtalyadan ayrıl- Kenan Kayrıbal, iktısat tahsili.. 
mıya mecbur ettiler. Ben Amcri- ni ynrıda bırakarak dün gelmiş.. 
kadaki muazzam teşkilatlı Cönk tir. Bu talebelerin Almanyanın 
hayır cemiyetleri Avrupa mü- iç vaziyetlerine daif anlattıkları 
messillcrindenim. dikkate şayandır. 

Dizde:n sonra yola çıkan 40 ki. Viyanada yarı aç halka zorla 
ş'.lik kafile de yarın buraya va- zafer tnajıürleri ve şenlikler 
racaktır • 

yaptır:Jmakta, herkes evlerine 
Buradan Filfstine gideceğiz. f. bayrak asınağa mecbur tutulmak 

taiyanlar bütün Yahudileri çıkar- tadır. 

m;ık istiy,Nla Talebemiz, Bulgar hududuna 
Jtalyada son dakikaya kadar girince pasaportu elinden alın. 

harbe girilmiyeceği zannediliyor- mış, Sofyada dolaşacağı yerler 
du. Halkın çoğu harbe şidd .. tle tahdit olunmuş, peşine resmi bir 
alcyhtardırlar. Bunun için Duçe. memur takılmış, hududurr ı z ci-
nin müttefiklere karşı giristiği 1 varınc aki tren aktarma yerinde 
mücadele kendi memleketinde . . . yedi saat nyakta bekletilı>rek 
b ı le iyi bır tesır yapmamıstır. k nd· · i t d'l · t' B e ısıne ez ye e ı mış ır. u-
Bl.JLGAR KIZI iSTANBULDA 1 na mukabil diğer Balkan mcmle-

NE YAPACAKMIŞ? keti erinde talebem ize fevkaliıde 

Cumhuriyet Halk Partisi umu- Di.inkü konvansiyelin en ziyıı. iyi muaınele ve ikramlar yapıl. 
mi idare heyeti azasından Sinop de göze çarpan yolcusu Sonya a. mışttr. 
mebusu Cevdet Kerim İncedayı, dında genç ve sarışın bir Bulgar Viyanaya hususi surette gitmiş 
yann saat 19 da Beyoğlunda Sa- kızıdır. olnn talebelerin memlekete avde-
ray sınemasında mühim bir kon- Gezmek iç;n seyahate çıktığı.1 te hazırlandıkl~n bildiriliy.or: 
ferans verecektir. Değerli mebu.. m hildiren bu yolcu, Sirkeci ga- TAS AJANSI MÜMESSiLi 
sumuz, bu konferansında dünya rmda biJ Türk genci tarafından Tas ajansının Atina mümessili 
ahvali karşısında milletçe benim karsılanmıştır. Sonya, Parıste 1 Uspenski, dün semplon trenıl,e 
senmiş siyasetimizin -isabeti tize. tahsilini yaptığı sırada tanıdığı l gcJnıic:tir Ajans mümessili, baş. 
rinde duracak, Türk milletinin nı sciylemistir. 1 konsoloslukln temastan sonra A
şefine ve Türkiye Büyük Millet 1 Fraııs3daki son vaziyet dola- tinaya gideceğini. Balkanların 
Meclisine bağlılığını, Milli Şefin yısilc tahsilini bırakmış olan Bul siikCmet içinde bulunduğunu söy
ve Meclisin millete güvenini :ın. gar kı:ı.ı, muharririmizin sualle. !emiştir. 

latarak milli birlik ve inan iize-
rinde ve bu kıymeti bozmıya yel. 
tenen anasırla mücadele etrafın. 
da izahat verecektir. 

Bekçiler Hakkındaki 
Kanun Projesi 

Emniyet işleri ı~mum müdiir
lüğii tarafından hazırlanmış olan 
çarşı ve mahalle bekcilerine ait 
kanun projesi son şeklini almış 

ve Başvekalete verilmiştir. 

Dünkii Sıcak 

Motöre Gizlice 

Giren Hırsız Dün 

Tevkif Edildi 

Milli Müdafaa Vekili 

Dün Geldi ve 

Akıam Döndü 
Evvelki gece tiitiin gümrüğü ı MiPi Müdafaa Vekilimiz Saf_ 

rıht::mında bağlı Güler motörline fet Arıkan, dün sabahki ekspres. 
gizlice girerek, tüccara ait bir le Ankaradan şehrimize gelmiş, 
kısım tuhafiye eşyası ile motör ve akşama avdet etmiştir. 
bekçisinin caket ve parasını ça
lan Nuri isminde birisi, dün sa
bah eşyalarla beraber yakalan. 
mıştır. 

Lokantaların Tasnifi 

İşi Tamamlanıyor 

Dün Fatihte yine kadın yü.. 
zünden ağır bir yaralama vakası 
olmuştur. Tafsilat şudur: 

Akdeniz caddesinde 131 nu .. 
maralı evde oturan Bekir, kom. 
şusu kunduracı Nurinin kızı Se· 
batla konuşurken Sultanselim 
mahallesi sakinlerinden Alinin 
tecavüzüne uğramıştır. Ali hiç
bir şey söylemeden birdenbire 
Bekirin üzerine atılmış, bıçağını 
onun sol küreği altına birkaç de
fa vurmuştur. Hadisenin bir kıs
knnçlık eseri olduğu anlaşılmış, 
suçlu tutulmuştur. * Kadıköyde Hürriyet soka· 
ğında oturan belediye temizlik 
nmelcsinden Halil ile arkadaşı 
Ahmet arasında iş yüzünden çı
kan bir kavgada Halil, Ahmedi 
bıçakla sırtından ağırca yarala .. 
mıştır. * Cağaloğlunda Şeref soka .. 
ğında 15 numaralı evde oturan 
57 yaşında Feride, dün evin ikin· 
ci kat penceresinin bir camını 
temizlerken sokağa düşmüstür. 

Feride hastaneye yatınlmıştır. 

Zonguldak • Kozlu 

Oemiryo u .. 
.Naf1a Vekaleti, Zonguldaktaıı 

b~şlıyq;p,lj:. :\).ozluya kad.ar var• 
mak uzere yapılacak olan yeni 
demıryolunun münakasa proje 
ve şnrtnamelerini hazırlamakta· 
dır. İnşaat, en kısa bir zamanda 
münakasaya konulacaktır. 

--~o---

Demiryollan İdaresi 

Memur Alıyor 
Devlet Demiryollan idaresi 

orta mektep ve lise mezunlan a .. 
rasından imtihanla memur ala
caktır. İmtihanı kazanan orta 
mektep mezunları hareket ve i~
letme memur namzedi olarak alı .. 
nacaklar ve kendılerine 60 lira 
ücret verilecektir. Lise mezunls
rı da ayni memuriyetlere staj
yer olarak girecekler ve bunlar 
da 74 lıra ücret alncaklarclır. 

Ucuz Siper ve Sığınak 
İcin Tedbir Alınıyor 

Haikın nümune siper ve sığı
nakları ucuza inşa ettirmesi içiıı 
tedbirler alınmnsı kararlaşurıl
mıştır. Bu hususta bazı kararlar 
vermeR. üzere yakında valinin rl
yaset;nde bir komisyon toplana
caktır. 

Deri İthalat Birliği Şirketi 
Tasfive Edilivor 

Deri ve Deri Sanayii Yardıın" 
cı Maddeleri İthalatçılar Birliği 
Limited Şirketi tasfiye edilece1'" 
tir. 

arak şu şekilde oldukları 
u: 

Ankaragücü ikinci maçını dün 
sabah Şeref stadında Peraya kar. 
şı yapt\. Birinci devre mütevazin 
cereyan etmesine rağmen 2 - O 
Ankaragücünün aleyhine netice. 
lendi. 

Adana, (TAN) - Fabrikatör 
İsa Şakir Akdoğanın geceleyin e. 
vine giren Bakırsındı mahalle
sinden bakkal Şaban yakalana. 
rak adliyece tevkif edilmiştir. 

Dün hava çok sıcaktı. Halk dün 
sabah erkenden kırlara, sayfiye. 
yerlerine akın etmiştir. Vapurlar, 
trenler bfitün gün yolcu naklet
mişlerdir. Şirketi Hayr iye d ün 
tehacüme karşı ilave seferler kal. 
dtrmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Nuri dün Sultanahmet ücüncü 
sulh ceza mahkemesinde tevkif 
edilmiştir. 

Belediye daimi encümeni bu- Bu sebeple şirket heyeti urnıı-
günkü toplantısında lokanta ve miyesi 22 temuzda toplantıY1 

gazinoların tasnifi işini itmam e- 1 davet edilmiştir. tasaray: Osman - Faruk, 
- Musa. Enver, Celal -
ddin, Bedii, Gündüz, Eş.. 
raf im. 
taş: Sevket - Rifat, Ta

Ahmet. Feyzi. Hüseyin -
, Hakkı, İbrahim, Şeref, 

iki takımın vaziyetini öl-

Ikinci devrede Ankaragiicü 
çok güzel bir oyun çıkardı. Fakat 
gelen birçok fırsatları bir parça 
da şanssızlık tesirile golle netice
lcndiremediler. Bu devrede de 
her iki taraf birer gol kaydetti. 
ler. Bu suretle maç 3 - 1 Pera. 
nın galibiyeti ile neticelendi. 

PUVAN CETVELi 
M. G. B. M. A. Y. P. 

ll 8 2 1 38 14 29 
14 6 2 6 35 30 28 
14 7 7 31 27 28 
14 4 4 6 24 42 26 
11 6 2 3 28 15 25 
11 5 3 3 32 24 24 
14 4 1 9 23 45 23 
ıı 2 2 7 18 33 17 

Gül Kupası 

Atletizm gül kupası şampiyo. 
nası seçmeleri dün sabah Fener
bahçe stadında yapılmış ve bu 
müsabakalara 453 atlet iştirak 
etmiştir. Seçmelere önümüzdeki 
hafta da devam edilecek ve 30 
Haziranda finaller yapılacaktır. 

Diin bir çok kimseler plajlara 
da gitmişlerdir. Heniiz temmuz 
girmemesine rağmen sıcaklar 

bastırdığı için deniz banyosu 
şimdiden başlamıştır. 

MAHK'OM OLDULAR 
F atihte Ahmet isminde bir 

kahvecinin kumar oynattığını 
haber alan zabıta, dün ani bir 
baskın yapmış, Ahmetle beraber 
Suphi ve Hacı isminde iki kisiyi 
suç üstünde yakalamıştır. Cür. 
mümeşhut mahkemesine verilen 
kumarbazlardan kahveci Ahmet 
2 gün hapisle 50 lira para ceza· 

Bisikk?t Şampiyonası Tiftik ve Yapağı Siparişleri sına. diğerleri de birer lira para 

Bisiklet aj~iının tertip et- Üzerinde Görüşülüyor cezasına mahkum olmuslardır. 
tiği İstanbul şanıpiyonlugu dün Romanyadan gelen tiftik ve TEVKİF EDİLDİ 
Eabah•T~pkapı • Silivri yolu a. ,yapağı siparişleri üzerinde gö· Bakırköyde oturan Ali ismin. 
rasınaakı 120 kilometrelik me- rüşmek üzere alakadar tüccar lar d e birisi, evvelki gün Bakırköy 
safe üzerinde yapılmış ve yedi· bugün Ticaret Vckileti standar. pazarında sebze satan kendi hem 

decektir. Fiyat tarüeleri de kısa 
zamanda tertip ve tasdik edile
rek kontrollere başlanacaktır. 

Vilayetlerin Hususi 
Bütçeleri Tasdik Ediliyor 
Dahiliye Vekaleti, viliyet hu

susi idnrelerinin 1940 bütçele. 
rinden 54 tanesini yüksek tasdi
ke arzetmiş ve bunlardan l 9 u 
tasdik edilerek vilayetlere tebliğ 
edilmiştir. 

izci Kongresinde 
Bulunacak Heyet Gitti 

koşucunun iştirak ettiği bu mü- dizasyon müdürü Faru~un buzu. şerisi Salibin cüzdanını çalıp or. Dün bir izci heyeti Ankaraya 
sabakada Pertevniyal lisesinden rile bir toplantı yapacaklardır. tadan kaybolacağı sırada suç üs· gitmiştır Heyet, bugün Anknra. 

1 Halit 4 saat 8 dakikada birinci, Siparişler, bu toplantıda buluna. tünde yakalanmıştır. S uçu sabit da Maarif Vekilinin riyasetinde 
1 Şevket ikinci, Hayri üçüncü gel. cak tüccarlar arasında taksim e- görülen Ali, 2 ay hapse mahktim ı toplanacak olan izci kongresine 

.., ________________________ .. miştir. d ilecektir . olmuş ve tevkü edilmistir. istirak edecektir. 

RA.DYo 
Bugu!'1.Ku .Program: 

12.30 Program 
12.35 Af n haberkrl 
12.50 Muhtelif şarkılar (Pl.) 
18.00 Pro!n' m 
18.05 Kom• rto (Pi) 
18.30 Radyo caz ork trası 

19.10 Alnturka mOzlk 
19.45 Ajans haberleri 

havııl rJ 20 00 Halk hirkulcri. oyun 
20.10 Alaturka müzik 
20.30 Konuşma 

20.45 Fasıl heyeti 
21.10 Konu!)mıı 

21.30 Radyo orkcstrııın 

22.30 Ajans haberleri 
22.50 Cazband (Pi.) 
23.25 Yannkl progr m 
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e u--G q=N·I 
abeılerin 

l>önüıü 
Yazan: O. Rıza DOGRUL 

G ftnün haberleri arasında 
mütevazı bir yer işgal e. 

nl, memleketlerinin istilasın. 
beri Kudüste manastırlara 
anarak ömürlerini ibadetin 

rdltl sabır ve teselli içinde ıe. 
n Habeşlerin Sudan • Habeş 
uduna ıtmek üzere yola çık.. 

landır. ihtimal ki eski lmpa. 
tor Haile Selise de yakında bir 
lunu bulup memleketinin ser. 

Milli Şef ile 
lngiltere Kralı 
Arasında 

Telgraflar 

lerinden birine döner ve ye. İ 
en mücadele hayatına atılır. İ 

llabq istilası hali sonu ııelmi. I 
il bir tecavüz silsilesinin baş. 

cı olduiu için bir devir baın. 
• Ve bu devir çok mühimdir. 

Ankara, 16 (A.A.) - İngiL 
tere Kralı Altıncı Georges'un 
13 hazirana müsadif doğum 
günü yıldönümü miina!lebeti- ! 
le Rdsicümhur İsmPt fnomi • 
ile Kral aras nda aşagtdaki 
telgraflar teati olurımuştur . 

1'-Jajeste Altıncı Georır;es 
LONL>RA 

Majesteniz"n doğum yıldö- ' 
ni.imu mtinasebetile en sami
mi tebriklerimi ve şahsi ~aa
detleri ile milletler"nin ııaa
deti hususbndaki hararetli tP
nıenn 'lerimi an.etmekle bil
hassa bahtiyarım . 

devir Habeş milletinin ttta. İ 
uiramuile bHlamış İM' de 1 

elmilel vicdan da ayni dar. 
hissetmiş ve mütenvize 

ı umumi bir harp i1Rn etmek 
kalkınmı b. Beynelmilel 

Adaıun bu kalkınması o kadar 
etli ki miitecavize karşı ilk 

umi harp ilin olunmuş, zecri 
lrler bu harhin ilk adımını 
l etmiş, bu adımı daha tesir. 

adımlar takip etmesi kararlaş. 
hmşh. 

l'üat büyük devletlerin köh. 
bfab ricali derhal müdahale 

k tecavüze karşı ilin olu. 
ilk umumi harbi akaathlar 

'ita harbi ilk adımında durdur. 
. Ba köhne kafab siyasiler 
babaya yapılan tecavWe 
ve Londranm llubetlni his-

tSMET lNöNC 

İ:o:met lnönü 
<Türkiye BeisiciimS.uru J 

ANKARA 
Doğumumun yıldönümü 

münasebetile samimi temen. 
nilerinizi büyük bir memn•
niyctle aldım. 

İyi temennilerinizden dola. 
yı en hararetli tetekkürlerimi 
arzederim. 

İqUtere Krah 
GEOBGES 

l\fodl'rn har' ·" '"" m:ı~-.cıir sil ;hlarınrlan biri d.: tanktır. l\1iittı-rık1t.>r, Garp cept-eıııindt-ki harekit beılar ltatlamaz muharebe kabili. 
yeti fazla olan tanklar imali için ııeniş tedbirler almışlar, bütün faaliyetlerini bilhassa bu noktaya teksif etmişlerdir. Bu resim, 
bir lnıiliz ressamı tarafından çizilmiştir. Ve Cenubi Fransadaki tank imalithaneleriaden birini ıösteriyor. Bura4a seri halinde 

U ter tonluk tanklar imal edilmektedir 

-_.illltıdiler ve renkli, yan barbar,_._ __________ _. 
Bulgar Başvekili Söylüyor 

•illet İ<İn imanb bir hareke. 
l'ehber olmak istemediler. BaL 
' AiHsababanın akıbetinde VI. 
, Praı. Tiran. Varşova, Ko
ag, Oslo, Lihey, Brtibel ve 
yet Parlsin akıbeti münde. 
• Ve kimbilir daha bqka ne 
tler mündemiçtir! 

O zamanın Milletler Cemiye. 
e idealist devlet adamJan 
ı. 

ilanlar tecavibe kartı illa o.. 
umumi harbi soaana kadu 

k beynelmilel hayatta 
ve kan•nun hakimi1et dev. 

acmak istediler. Fakat köh. 
.. _. .. _,_.yethır plebe falÜ n • 
rw~ae ıı. teeevilz ruhu en hilJ'Ü 

kazandı. Buııh totaliter 
ile karşılaqnlar, vaktlle te. 
in bu zaferi kazanmasına 

edenlerdir. 
ltalltuki o ilk tenvilz yeryü. 

eki biltiln milletlerin ittiha. 
ı.oğulmuı olsaydı, tecavüsiln 

isine imkan kalmazdı ve 
tecavtb lkıbetbd .,ethaden 

k kenıli kenılini boimak 
1-ka çare bulamazdı. 

lilyor ki, Babef meselesi, 
ten çok mühimdi ve beşe. 
h•abına (Ok parlak bir 
başlanııcı olmak istida. 

iken köhne kafalı al,.aset 
n yüzünden meşum bir 

ı.. tiz devrinin başlanııcı oldu 
~-~latan beferlyetin teca. 

karp açmıya cesaret ederek 
...._.da blrakbiı umumi har. 
~ kurbanı olarak tarihe 

selerin temin ettlii fınat. 
'-titade ederek tekrar aavqa 

llabeşlere, umanz ki, tali 

"-· 

Mebuslarımız 

Halka Mühim 
Konferanslar 

"Bütün Memleketlerle, komşularımızla 
Daimilti,1ô.f Halinde Yaşamak isteriz,, 

Veriyorlar 
Antalya, 18 (A.A.) - Mmta.. 

kuı dahilinde seri konferansla. 

Vasington Gemisi l Yunanistanda Vesika 1 
Usulü ihdas Ediliyor nna başlamış olan c. H. P. mü. Am .k 

fettişi Huan Re§it Tankut üçün. e f 1 an 
cü konferansuır bunda Cümh~ Sofya, 16 fHususi) - Bnım şehrinde "Garbi Bulga-
riyet meydanında vennlftir. Mev Mu .. ltecilerini ristan,, söz söyliyen Başvekil Philoff, Bulgaristanın har-
zuu günün ıiyul meseleleri, bin bidayetinde kabul etmiş olduğu bitaraflık ve sulhper-
cümhuriyet hükUnıetinin takip ver politikayı takip etmekte devam edeceğini beyan et-
ettiil politik• ve zararlı propa. Go·· +u·· ru··yor 
gandalar olan bu konferans mey. miştir. 
dana topJanmıı olan binlerce halk Batvekil demiftir ki: biliyetlerine intibak ettirmek za-
tarafmdaıı büyük bir aWta Ue "Bütün memleketlerle, ve bı'L ruretl bulunmaktadır. 
dinlenmiftir. Gemı· 2000 Kı·c·ı ile has.sa komşularDmzla daiınl bir YUGOSLAVYADA trrtDAI 

Uzak Sarkta 

Çinliler 
Muvaffakıyet 

Kazanıyor 

Japonlar1n Vaziyeti İNEGÖLDE 1 7 itilAf halinde yapmak isteriz. MADDE ICIN YENİ 
lnegöl, 16 (A.A.) - Ankara y 1 Ç kt Böyle bir politikanın iyi netice. TAKYIDAT Ç k N "k G •• .. 1 .. 

mebusu Mümtaz Ökmen kuaba- O a I I ler vereceğini ümit ediyoruz.,, Belgrat, 16 (A.A.) - HükU. O azı OfU uyor 
h ve köylü çok kalabalık bir va. Vaşington, 16 (A.A.) - Birle. Yunanistanda Vesika Uaulil met, Yugoslavyada iptidai mad· Çunldng, 16 (A.A.) - Geçen 
tandaş kütlesi karşısında devle- fik Amerika hükiimeti, Ameri. . d.e stoklannın muhafazasını is- Cuma günü Hupeh villyetinde 
tin siyaseti, vatandaşlara müret- kan mültecileri tapmakta olan Atına, 16 (A.A.) - BB§Vekıl tıhdaf eden kararnameyi tasd~ Han nehrini boğucu gazlar kulla-
tep vazifelerle dünya ahvali ve Washington vapurunun, Ameri- Metaksa~ t_a~afmdan tatbik edi- etmiftir. Ticaret Nazın demiştır narak topçu himayesinde geçmiş 
milli birlik mevzulan üzerinde kaya müteveccihen seyahati es. leceği bı!d~len bav~yici zaruri- ki: . . . . olan Japon kıtaatı Hsiangyangın 
sık ıık allaflarla kesilen ve milll naamda tevkif edllemiyecetini ye istih~kmde takyidat ve bun.. "Harbin Akdenı.~e ~~ay.etı mıL 20 kilometre cenubunda ki.in u. 
tezahürata fırsat veren bir hasbi- ve askeri hava kuvvetleri tara. ~~ mubaya~~nda ves~a usu. il iktısadlyatı muş~~l ~ır vaz~ chiamais ile lşeng aruında ihata 
halde bulunmuftUr. Bu bubihal- fmdan tecavüze uğramıyacağını lunun. ihdası, hükumetinın !ay. yete koymuştur. Çünku iptidai edilmişlerdir. 
de Bursa valisi Refik Koraltan ümit etmekte bulunduğunu, mu. retlerın~ yardım etmenin l~zu- maddelerin yolunu kesmekted.ir. Düşmanın vaziyeti fevkalide 
v Cümhurı,et Halk p • .,. ı B" hRrip devletlere bildirmiştir. munu hısseden Yt1n~ mille~ı ta- Biz, bitaraf olmamız huebile nazik telikki edilmektedir Çün.. 
~ik bölge müfettifi S..:.:n mı; Washington gemisi dün sabah, rafından tam bir (iısiplin fıkrile denizle~n ote tarafındaki piya- kiı Çinliler nehrin iki tar~ında 
busu Zühtü Durukan bulunmu mürettebatı dahil olmak üzere karşıla~mıştır. salarla irtibatımızı muhafazaya düşmanın .çok mühim baZ1 nok-
larc! f- 2000 ldpyi himil olarak trlan- Harbın YunaniStan için dolu- çalıpcatız ve erişebileceğimiz talannı istirdat etm flerdir Ja. 

ır. SABIYEBDE danın Galway limanında~ hare. rabileceği müJ)dilittan memle. kaYll!'1'1ardan ~e meseli Sovyet- ponlar Han nehrinin garbmda 
Sinop mebusu Cevdet Kerim ket etmiştir. keti şimdiye kadar koru~ablldi- ler Bırllği ve dijer Balk~n devlet bazı istinat noktası elde edebil. 

İnced d "" akp S haL hap Edlle R Gemileri jinden dolayı, ıiıllletin hükume- !erinden 1-tifade edeceğiz. Maa. mek için bin kadar asker feda et. 
kevin:~iıtU:onter:'n.:~:~İf- n arp te medyunu şükran oldutunu bü. mafih flmcli, iptidal madde mik- miflerdir 

Vaşington, 16 (A.A.) - Birle. tün gazeteler yazmaktadır. tarlannm azalacalmı hesaba kat Çin k · andanhğı 1 ti ta 
tir. §ik Amerika tersane ve bahriye Bugün iate yollarının kesilmiş mahyız. Ve bu prtlar altında bir itim":. d . :z {~ m 

tezglhlanndan, pefİD tediyat mu. bulunması hasebile, ihtiyaçlan memlekette bulunan iptidai mad.. A i a ez11 ~ e briıiliı 
kabili Lltin Amerika devletleri· gittikçe memleketin istihaal ka. de atoldannı kontrol etmeliyiz... ~ sah~8:, ~nne Hupeh lzınircle Kira 
nln harp gemileri ve mühimmat vilAyetinin şimalinde cereyan et. 

mübayaasına müsaade veren ka. ı·ZMIRDE iHRACAT mif olan Esaogangi istirdat eyle.. 
nun liyibası, dün akşam Roose. miflerc!ir. 
velt tarafından imza edilmiştir. 
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Nasrettin Hoc 
iki Karısı 

Yazan: 

mun fıkralan bitmez 
bir hazinedir. 

İste size bir tanesini 
rum: Zaman, mekin, hi 
rait ne kadar değişirse 
bu fıkranın yirmi dört i 
eibi kı.)·meti düımez, 

l yükselir. 
l\ahmetlinin bir aralık 

rısı varmış. O zaman 
iki karı ı olan yalnız N 
Hoca olmadıtı cibi kadm1-
uysal ve kanaatkar erk 
raz daha hakim ve ilti 
ler. Ne ise işte böyle iki 

, dr, rind~ Nasreddin Hoca 
:r.evceleTlni yanına abp 

1 n • 'eya u aşqr • bir Yfte 
yorken fırtına çıkmış. Ne 
Hoca da pek fazla yüzme 
yor. Kanlardan hangisfnl 
tarsın. hanılsini kendi h 
raksın? 

Tam o sırada kadrnlarua 
de kocalanna şu suali so 
bnı? 

- Efendi! Gemi batacak 
sa sen hanııimizi kurtan 

Hoca, sakalmı eline 
tiinmiye baılamlf. Ba, 
larak arzedeyim ki, bu 
ailen pyin dtiflnee htllillilti 
yük tesiri vardır. G .... 
sakalını tutup çekince 
çekilen d11§t•n su akar slW 
fikri &Grtil siiriil dtifibaM 
zuu olan mesele iberiM 
ve onun en salim bir ~ 
line medar oluyor. Bunu 
lem ~rrpıştlrdıkta.n sonra 
hocanın haline. 

Evet, iki eşinin ha m 
aleni suali kaqısmda hoea 
nı eline alıp dütilnmil,, 
dan bir, birine, bir öteldme 
mq, nihayet eskisine: 

- Yahu! Sen ,.Uba bifts:; 
me bilirdin! demif. Geçmif. 
canın bu aödnti vefasmbia 
lmkinsızhj'a hamletmek 
cabuh,, 

• 
Not: 

Ara sıra HSm! daire ve ~ltlll 
dan teblitler ::rapw;ror: 
"Şunu yapın! Bunu 78 

şeklinde olan bu teblillerin 
da· ''HllAtına hareket edenler ha 
da falan numaralı kanunun 
maddesi dellletile falanca n 
hilkünıler.ıne göre muamele ::r p 
tır." 

Tarzında bir de ceza tehdJdl 
Ukin bu tebliğe muhatap o 
binde bir kııi bile ne bu n 
yazılı kanunu, ne onun 7ine 
rası yazılı maddesini, ne de 
tatbikatı netıcesinde suçluya 
cek cezayı bılmiyor. Böylece ba 
dltten de maksat hasıl olml170l" 
me böyle bllmedlll ve araş 
bulamı7acatı kanunlann n 
nnı ::razmadansa: "Bu tebut 
hareket edenlere şu kadar 
kadar para cezası verilir" dense 
kola7, daha vAzıh ve filpheaı. 

tea!rli olmaz mı! 
Halk, adedi dört bine :raklatml 

nunlarımızın numarasından ve 
de rakamından ne anlıyabilir ki 

Küçük Memleket 
Haberleri 

• 

e ÇATALA4ZI - Bll7Gk 
santrali inpatı bir müddet lçlıa 
edllmlft.ir. 

e BARTIN - Kaumııda w 
cuma nahb'eslnde at :rarıtlan Ye 

Enstitülerinde 
Sergiler Açıldı 

Artıran Bir Musevi 
A yeye Yerici 

e 16 (TAN) - Üçüncü İzmir. 18 (TAN) - Milll ko- Ceyhancla Bir Orta 
Okul AÇllması 

isteniyor 

Piyasa Durgun Vaziyette Bulunuyor, Ecnebi 
Memleketlere Mahsul Sevkedilmemektedir 

Hata ela t--ı. uvan ıore.ıer1 bqlaınıttır. 
' pva e D•VREK - Yeni knımalıi idrak eden Edirne kız ens-

1 
r~nma k~~llu hükümlerine t~v

.,,e akşam sanat okulunun fıkan evını ve mataza1mı yük-
1 sergi bugun umumi sek fiyatla kiraya veren Sabatay 
General Kizım Dirik adında biri mahkemeye tevdi e

an mühim bir nutukla dilm'~tir. 
h; ~r Umumi müfettiş KL FiYAT MUB.&KAllE 
~k bu sanat yuvasının KOMİSYONU 
içtimai bünyesindeki yerini Vı:Jinin riyasetinde tetekkül e. 

kultur hayatımızda oy. den fiyat murakabe komisyonu 
rnuh m rolü tebarüz ettir. ilk içtimaını yaparak faaliyet tar 
sonra müessesenin kısa zmı te-sbit etmiştir. thtfklra mL 

tih esini yaparak kordeleyi ni olmak için her türlü tedbirler 
ir Bundan sonra bet kJB- alınacaktır. 
ılmı olan sergi gezilmit- ÇEKlaGE M'CCADELESI 

. t;JVASTA 
16 TANl - Bu yıl a. 

lıvaa kız enstitüsünün bir 
~lışma faaliyetini gölle. 
l dün hafta vali Eytdo. 

dün başta Akif Eyldo. 
askeri komutan oldulu 

1te1 hahk bir davetli önün. 

lzmirin bazı kazalannda ~kan 
çekirgeler, tatbik olunan muhte. 
lif mücadele hususlyetlerlle ta. 
maman imha edilmiştir. 

Amasyada Dün bd 
Zelzele Oldu 

Amasya. 11 ( A.A.) - Bugün 

KozaSI Mahsuli Omnan Senol ıe1mll. vazlfeatne 
llUfbr. 

e 81GA -Bip panaym 
tzmJr, 16 <TAJO - tzmir va. met narhının yübettilmesinl ta. Çok Bereketi 21.000 liralık ha7van • nr111 

puru evvelld IÜD ölle vakti ~ temlşleıdlr. Talep J"ddedlbni.. JDUltm'. 
Ceyhan (TAN) - Her yıl Cey· tanbula hareket edecekti. Fakat tir. Çünkü, yapbnlan tetkikler. Antalya, 1 S(A.A.) - Hataym • ZONGULDAK - Atatark 

handa iki yüzden fazla çocuk ilk umum müdürlükten ikinci bir de un ve bulday flyatlanmn yük ipek kozası mahsulü on seneden desi için fim~ kadar top1aDla 

tahsili ikmal ettiji halde, mek. if'ara kadar İzmir limanında kaL selmedilt, toprak mahıu.ılleri o. ~L~lm~~r::;t;OO~ bin lira ile Atatürk ve lnhil'DGA 
tepsizlik yiizünden orta tahsile ~ bild~ldili !çin hareket .ıe. fisinin piyuaya ihtiyaçtan fazla. ~toyu i~i;ur kelleri• iz~ ~uı;:br~ M 
devam edememektedir. Halk or- hır edilmiştir. Yolculann bılet ca bujday çıkarıp sattığı anlapL . . • 

. ücretleri sahiplerine iade ediL Mustahsil elinde bulur.an ko. hastanesi 78Pllmam tekarrfir 
taokul bmasına, etya, ders ilet. mstedir. mıştır. za1arm utılmaaına mini olmak Yakında lntaata baılanacaktar. 
leri temin için çalıpnaktadır. MAYISTA tnda LİMANINA için hüldimetln aldiiı tedbirler e OfllHAN•LI - Harmanalm 

önümüzdeki ders yılında bir İllRACAT VAZiYETi GELEN VAPURLAR sayesinde fiyatlar 40 kuruştan bsaray k6)"Clnden 331 dotumıu 
o~okul açılma~ı için Vekllete Avnıpa vaziyeti sebebile son lzmi 

16 
(TAN Muh birin- altmıf bet klll'Uf8 yükselmiştir. tata Türk, tarluında yıldırım 

muracaat edilmıştir. günlerde ihracat durmut gibidir. r, a tile ölmOftQr . 
Ceyhan kazasının belli bqb Dıpnya mahsul aevkeclilmemek. den - Mayıs ayı içinde lzmir Adan.ada Yeni İgi • alGA-Cavutk6::ril 7atı 

ihtiyaç)anndan en mühimmini tedir. Yalnız evvelce kooperatif- limanına 172 si Türll..m.K f1ze- ticretleri :ftm:;:_1m:::;:~::=_ 
bu ortaokul tefkll etmektedir. ler birlill tarafından Almanyaya re 231 vapur gelip çdmuftır. Bu rilmlftlr 

satılan bir mllttar incir İatanbuL vapurların safi tonajı 112493 tür Adana. (TAN) - İfÇi komll. • ll~htN• _ F.lltmen kana, 
Tuna yolile sevkolwımütadır. ve dördll Amerika. dördü Fran.. yonu ba haftanın )'elli ifçl ücret. saza bet kilometre mesafede <Moda Bir Tren 

Kazası Oldu FIRINCILARIN M'CBACAATI sız, üçü de Holanda. ikisi İngiliz lerlni tes~it etmfttir. Ot ifçiainin Trakya köy enstitüsünde f 

tır. 
-~ ............ biltün davetUler tarafuı. 

k ve alika ile aeyrediL 

saat 2.4.S te fiddetli ve 8.30 da or. Oslo, 16 (A.A.) - Bugün OS
ta fiddetli bet saniye süren iki lo civannda bir tren yoldan çık. 
yer sarsmtsaı olmuştur. Zayiat 1 rnıştır. İki kişi ölmüş ve 9 ki§i 
ye>ktur. yaralanmııtır. Hasar el.izidir. 

yirmi beşi Yunan onu ijalyan haftalık ucreti 400 kUJ'Uf, kızak ıeçmt,ıtr. 
lmıir, (TAN) - Hasat mevsi. . . . ' işçisinin 450 kuruş ve patoz işçi. 

mi milnuebetlle plyuada bul- bın Bulgar bıri Macar, biri Ro. smin de 650 kuruş olarak karar. 
day mahsulil azalmıştır. Bu se-1 mc.nya ve ikjai de Filistin vapu. laftınlmıştır ltçi ba ucreUerden 
beple fırıncılar, belediyeden ek- rudur. memnundur. 
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imanlar Maginot Arkasındaki F R A N 5 A Italyan Tayyareleri Mısırdaki 
S h 1 1 U .., ) Niçin Bu9ünkü l . 

a ayı şga e graşıyor ar vaziyeteDüştü? Us ere de Taarruz Ettıler 
(Başı 1 incide) 

ıstila da lgalarile karşılaşarak 
ül vaziyete düştüğünü a. 

a anlatıyor. Fransız kuvvet.. 
sayı ve teçhizat faikiyeti kar 
da kahramanca mukavemet 
eriyorlarsa da bu mukavemet 
anların müthiş tazyiki kar
da çaresiz kalmakta ve bu 
en Almanlar hedeflerine 

RESMi HARP TEBLİGLERI 

Fransız Resmi Tebliği 
Fransa, 16 (A.A.) - 16 Haziran tarihli Fransız sabah tebliği: 24 saat• 

tenberi muharebe en yüksek şiddet noktasını bulşmutur. Düşman, mu
harebeye fevkala.de büyük miktarda ve kuvvetli techizat müzaheretile 
daima yeni lhtiyatlnr atarak Sangres mıntakasında hücumlarına şiddetle 

devam ediyor. Düşman zırhlı keşi! unsurlarını Chaumont'un ilerisine Gray 
rnıntakasına sürm.iye muvaffak olmu:ıtur. Kıtaatımız müstevlinin tr.chi
zat ve asker mevcudu itibarile faikiyetine rağmen daima kahramanca 
çarpışıyor ve müstevliye yılmaz bir mukavemet gösteriyoı; 

mütemadiyen ilerlemek. 

an tebliğlerine göre, Al. 
kuvvetleri deniz ile İsviçre 

udu arasında uzamaktadır. 
ğer taraftan Alman Loire'a 
u ilerliyor ve Tours şehrini 
mbardımı:ın etmiş bulunu. 
r. Şehir muhacir yığını ile 

• • Bordeaux, 16 (A.A.) - 16 Haziran Fransız akşam tebliği: Bugün düş-
man hücumları bütün hıırp cephelerinde tekrarlanmıştır. 

Parisin garbında L'Aigle ve Lafertevidame mıntakalarındaki gayretle
ri mevzii mukabil taarruzlarımızla durdurulmuştur. Parisin cenubu şar
kisinde dlişman ilerleyişine devam etmiş, Blun ve Fontainebleau civarın
da Seine nehrini geçmiştir. Diğer taraftan Auxerre'in ötesine Clamecy ve 
Avalon istikametine pişdar unsurları sürmüştür. 

rmış olduğu için zayiatın a. 
olduğu bildiriliyor. Almanlar 
· üç kere bombardıman eL 
er, Fransa avcıları üçüncü 
bsrdrmandan "sonra faaliyete 

erek mütecavizleri uzaklaştır. 
ardır. 

giltere Harbiye Nezareti, bu 
neşrettiği bir tebliğ ile in. 
kuvvetlerinin Normandide 
ata devam ettiklerini, 

t harekata dair malfunat ah. 
adığını bildirmiştir. 

• 
ransız hava kuvvetleri faali-

e devam ederek Alman tay. 
lerine karşı hareket etmiş. 
5 tayyare düşürmüşler ve 
an piyadesine ateş açmışlar· 

giliz Hava Nezareti ise ha
artlarmın müsaadesizHği yü

den son yirmi dört saat zar. 
a faaliyetinin mahdut kaldı

ı bildiriyor. 
İngiltere Asker Topluyor 
gilterede mecburi hizmet do 
ile 292.025 kişi askeri şube-

kaydolunmuştur. 

ncira belediye reisi tarafın. 
Kızılhaça toplanan iane ge. 

hafta 70 bin İngiliz lirası ge
j!';tir. Bu suretle iane yekunu 

16.000 liraya baliğ olmuştur. 
n ianelerde müstear namlarla 
· en 3000 lira vardır. 
·yük Britanyada bugün bütün 
betlex~ Fransa için dua edi
ktir. 
vustralya komünist partisi i . 

yedi faşist teşkilatı gayri ka. 
~ ilan ed_ilmişlerdir. Bu teşki· 
başlıca Italyan gruplarından 

rekkepti. Bütün bunlar feshe. 
ecektir. 
Hindistan umumi valisi Fran. 

Reisicümhuruna aşağıdaki 
ajı göndermiştir: 

"Fransa ordularının şanlı des. 
ına derin bir hayranlık duy. 
tayım. Hindistan prensleri ve 
arasında harp hedefleri i . 

toplanan paradan 500 bin 
pyeyi ayırarak Fransa ordusu 
ine muvafık göreceğiniz tarz. 
kullanılmak üzere hibe et. 

ekle şerefyabım." 
l\lacaristanda Tezahlirat 

Peşte, 19 -Alman ordularının 
rsay ve Triyanun'u işgal et. 

eleri dolayısile Peştede teza_ 
rat yapılmış, Almanya ve İtaL 
sefaretlerine gidilmiş. daha 

nra Başvekalet dairesi ziyaret 
ılmiştir. 

• Roma, 16 -Messagero gazete. 
Fransarun mağlubiyetini bir 

rlık siyasi cinayetlerin muhas. 
ası saymaktadır. 

• 
Londra, 16 (A.A.) = Londra 
B. C. radyo istasyonu dinleyi. 

lerini ikaz ederek diyor ki: 
"Almanların ingilizce propa. 

anda neşriyatı yapmak üzere 
ransız radyosunun tulümevçle. 

i kullanmaları muhtemeldir.,, 

Mersinde Bahçeli Evler 
Yapı Kooperatifi 
F aaliyete Geçiyor 

Mersin, (TAN) - Mersin bah. 
li evler yapı kooperatifinin nL 

namesi yüksek tasdika ikti
etmiştir. Kooperatif yakında 

aliyctc geçecektir. Bu koopera
ın reisliğine Vasfi Orgun ta. 

ın edilmiştir. Kooperatifin te. 
kkıilunden Mersinliler pek 

Kocaelinde. Yol Ye 
Köprü İnşaatı 

İzmit, (TAN) - Vilayetım1z. 
e yol ve köprü inşaatı devam 
tmektedir. İzmit - Adapı:ızarı şo. 
esi üzerinde Mahmudiye, Ya

(lıkdere ve Kurt köy köprüleri, 
olu - Hendek arasınc'la Yağba

an köpriisi.i, hmit • Gölcük a. 
asında Kilcz köprüsü ve Aşağı, 

Yukarı Karaçam köprüler i yeni 
·r şekilde yapılmıya başlanmış 
P. hir kısmı ikmal edilmistir. 

Langres yaylası cenubunda zırh1ı ve motörlü kollar Dijon'un şimal mın
takasına ve Gray'ın memba tarafında Baume'a varmışlardır. Hafif un
surlar nehri geçmişlerdir. 

Loraine ve Alsace'da Fransız kumandanlığının tayin ettiği hari!ketler 
verilen emirler mucibince yapılmaktadır. 

Son iki günde birçok hava muharebeleri yapılmıştır. Bilhas~ 15 Hazi
rıın günü Teğmen Lesleurant, yalnız kendisi tek bir çıkışta beş İtalyan 
tayyaresi düşürmliştür. Bunların liçü avcı ve ikisi bombardıman tayya
rcsidir. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi karargahı, 16 (A.A.) - 16 Haziran tarihli askeri teb

liğ: Manş'dan İ~vlçre hududuna kadar bütün Alman cephesi muzaUera
ne ilerlemektedir. Mağlup düşmanı Loire istikametinde takip eden mo
törlü ve motörsüz kıtaatın icrııııtı büyüktlir. Ekseriya bitkin kaçan düş
manın ötesine geçiyorlar. Esirlerin sayısı gitgide artmaktadır. Tayyarele
rimiz Loire'e doğru çekilmekte olan düşmanı şo.~elerde, demiryollarında 

fasılasız bombardıman etmektedir. Pa ri~in şarkında ve Yukarı Marne mın
takasında kmrvetli zırhlı kıtaları durmaksızın cenuba doğru ilerlemekte
dir. Lan.ıtres yaylası aşılmıştır. Sarre' den çekilmekte olan Fransız kuvvet
lerinin ricat hattı bu suretle kesilmiş tir. 

Verdün mevkii rnüstahkemi ve bütün kaleleri ;ılınmıştır. Lon.ınıyon 

mıntakasındaki kuvvetli istihkftmlar da keza alınmıştır. Sarre rnıntakasın
da. Maginot hattı Avolt ile S;ırralben arasında yarılmıştır. 
Yukarı Rhin, Colmarın şarkında geniş bir cepheded hücumlara geçil

miştir. 

Harp tayyııre ve hava dtı!l müfrezeleri burada ordunun seri terakki
sini kolaylaştırmıştır. Harp tayyare teşekkülleri, pike ve avcı tayyareleri 
bütün cephelerde düşmanın geri münakalatına kütle halinde taarruz ey
lemişlerdir. Birçok yerlerde atılan bombalarla kollar dağıtılmış ve demlr-
yolları münakalatı inkıtaa uğratılmı etr. • 

Otuz kadar trene isabetler olmuş V(' müteaddit mühimmat treni infilak 
eylemiştir. 

Düşmanın havadaki me<."mu zayiatı dün 40 tayyareye baliğ olmuştur. 

Bunların 12 ~i hava muharebelerinde. dokuzu dfıfl toplarile ve müteba
kisi de yerde tahrip edilmiştir. Bizim tayya.relerimizden yedisi dönme
miştir. 

Denizalh ~emilerimiz yeni iki muvaf!akiyet bildirmişlerdir. Bir deniz
altı 12 bin tonilatoluk dolu bir nııkli ye gemisinin torpillendiğini haber 
vermektedir. 30 Mayısta bir denizaltı da 14.000 tonluk bir İngiliz muavin 
kruvazörünü torpillemi~tir _ 

Litvanya Cümhurreisi 
Kayboldu 

<Başı 1 incide) 
rar1aştırılacaktır. 

l\folotof, Litvanya makamları. 
nın Litvanya ordusuna Sovyet 
kıtalarma mukavemet etmeme. 
sini ve hiçbir veçhile bu kıta
ların ilerleyişini güçleştirmeme. 
sini emretmek suretile teessüfe 
şayan hadiselere meydan vermL 
yecekleri ümidini izhar etmiştir. 

Sovyet matbuatı, Litvanya ile 
Sovyetler Birliği arasındaki ihtL 
lafın halli hakkındaki tebliği bü. 
yük başlıklarla neşretmektedir. 

Kovno ve Minskden gelen ha
berlerde dün saat 15 de Sovyet 
zırhlı ve motörlü kıtaatının Lit • 
vanya hududunu geçtikleri ve 
ak~am üzeri Vilno ve Kovnoya 
girdıkleri bildirilmektedir. Sov. 
yet krtaatınm harekatı munta
zam ve hadisesiz olarak cereyan 
etmektedir. 

Cü mh urreisi Kaçmış! 

Resmen teyit ediliyor ki, hüku 
met. Riyaseticümhur sarayını eL 
!esile birlikte terketmiş olan Rei. 
sicı..imhur Smetanayı müstafi ı:ıd
dctmektedir. Ana yasa mucibin. 
ce, Reisicümhura istifa eden ve 
muvakkaten başvekillik yapan 
Merkys vekalet edecektir. Hüku
met, yeni bir kabinenin teşkilini 
müzakere etmek üzere bugün top 
lanmıştır. Sovyet hükumetinin 
mii messili Dekanotsof ile miiza
kerclP.re girişilmesi bekleniyor. 

Haik, Reis.cümhurun kaçmış 

olduğunu söylüyor. 
Hüktimet halka hrtaben bir be

yanname neşrederek sükuneti 
muhafazaya davet etmiştir. Bu 
beyannamede ezcümle deniliyor 
ki: 

"Bugünkü enternasyonal vı:ızi
yette ve Avrupa harbine binaen 
sulhü muhafaza ve asayişi takvi
ye için Litvanyadaki Rus garni. 
zon larınm arttırılması lazım gel
miştir." 

Tas Ajansının Tebliği 
Tas ajansı, 14 Haziranda Moıo. 

tof tarafından Litvanya Hariciye 
Nı:ızınna yapılan tebligatta şu 

noktn.lara temas edildiğini b ildi. 
riyor: 

1 - Litvanvadaki Sovvet as-

kerlerinin kaçınlması hadiseleri, 
Litvanya makamlarının Sovyet 
kıtaatının Litvanyada ikametini 
imkansızlaştırmak istediklerini 
göstermişlerdir. 

2 - Litvanya hükumeti, Le
tonya ve Estonya ile bir askeri 
ittifak akdetmiştir. Sovyet hüku. 
meti, bu ittifakın Sovyetler aley. 
hine matuf olduğunu tesbit eL 
miştir. 

Sovyet hükumeti, bunun üze. 
rine Litvanyaya bir nota vererek 
taleplerini bildirmiş ve Litvanya 
hükumeti de bu taleplere muva
fakat cevabı vermiştir. 

Letonya Hududunda 

Riga, 16 <A.A.) - D . N. B. 
Letonya Ajansının bildirdiğine 
göre, Abrene civarında Malenki 
hudut karakol binaları di.in sa
bah yanmış olarak bulunmuştur. 
Bir kadın ve bir çocuk ağır su
rette yaralanmıştır. 11 hudut 
muhafızı kaybolmuştur. Keza 
müteaddit ev de tahrip olunmuş. 
tur. General Bcletenin riyaseti 
altında bir tahkik komisyonu 
Moslenkiye hareket etmiştir. 

• Resmi Letonya Ajansı bildiri-
yor ki, Litvanya, Estonya ile Le
tonya arasındaki bir teşrinisani 
ittifakına iştirak etmemiştir ve 
bu üç Baltık devleti arasında h iç,. 
bir muahede yoktur. 

S. Rusya - İngiltere 

Moskova, 16 (A.A.) - İngilte
renin yeni Moskova sefiri Staf
ford Cripps, dün, dört sefaret er. 
kiınile birlikte, ticaret komiseri 
Minoyan ile 35 dakikalık bir mü
lakaL yapmıştır. Bu mülakatın 

ihzari mahiyette olduğu zannedil 
mektedir. Öğleden sonra Cripps, 
Hariciye MWıteşarı Lozovsky'yi 
ziyaret etmiştir. · 

S. Rusya - Almanya 

Moskova, 16 (A.A.) - SovyeL 
]erle Almanya arasında 28 eylul 
1939 tarihinde imıa edilmiş olan 
dostluk ve h udutlar muahedesi. 
n in tatbikatından mütevellit hu
dut hadiselerile ihtilafatın sureti 

(Başı 1 incide) 
amil bu olmuştur. Çünkü bu 
devletler, kendilerine verdiğimiz 
sözü nasıl tutacağımızı, yaptığı. 
mız taahhütleri nasıl yerine ge. 
tireceğimizi anlamamışlardır. Hu 
dutlarının ilerisinde hareket ni-
yetinde olmıyan ve kalkanının 
arkasında ziglenme planını takip 
eden bir devlet müttefiklerine 
nasıl yardım edebilir. 

Sonra 914 Cihan Harbinden a
lman dersler öğretmiştir ki, harp 
etmek demek, müdafaa yapmak 
olduğu kadar, tecavüze de g~ç
mektir ve harbin neticesini teca
vüz tayin eder. Tecavüzü kabul 
etmiven bir askeri doktrin, tec
hizatını da ona göre yapar. İşte, 
biz bunu yaptık. Yani siyasetimi. 
ze ve gayemize göre silahlanma
dık ve hazırlanmadık. 

Halbuki makinenin getirdiği 
inkılap harp tekniğini değiştir
miştir. Bugün iktısadi ve içtimai 
hı:ıyata hakim olan makim aske. 
ri teşkilata ve stratejiye de ha
kim olmuştur. 

Paul Reynaud, makinenin as
kerlikte vücude getirdiği inkılabı 
anlatırken, artık süvari ve piya. 
denin ehemmiyeti kalmadığını, 
bun1arın yerini mekanize ve mo
törize kuvvetlerin aldığını izah 
ediyor. Sonra da tayyarenin oy. 
nıyacağı rolü anlatıyor. 

Askerlikte bu inkılap ortaya iki 
türlü muharip çıkarmıştır. Biri 
süıatle yürüyen ve yürürken 
harr eden ve 11)'3.nevra yapabilen 
kuvvetlerdir. Bunlar karada me. 
kanik kuvvetler, havada tayya
reler, denizlerde zırhlılardır. Di
ğeri sabit harbe hazırlanan ve 
harbi göğsünü gererek süngü i . 
le yapan kuvvetlerdir. Birincile. 
rin yanında bu ikincilerin muka
vemetine imkan yoktur. 

Bu değişiklik harp tekniğini 
ve stratejisini de değiştirmiştir. 
Yannki harp hareket halinde hu. 
lunan kuvvetler tarafından ıda
re edileceği için seyyar harbi o. 
lacaktır. Sabit harp devri geç. 
miştir. 

Halbuki Fransa müdafaa tczL 
ni kabul ettiği için sabit harp 
planını kabul etmiştir. Ordula. 
rını ona göre organize etmiştir 
ve modern tekniğe ehemmiyet 
vermenıistir. 

İşte Fr~nsrz ordusunun Alman 
mekanize ve modern silahlarla 
mücehhez kuvvetleri karşısında 

tutunamamış olmasının hakiki 
sebebi budur. 

Adanada Bir Mahkumiyet 
Karan Yine Bozuldu 

(Başı 1 incide) 
diği notada, Mısırı harbe girme
ğe sevkedecek üç sebepten bah. 
setmişti. Bunların biri "İtalyanın 
Mısır askeri üslerine akınlar yap 
masıdır,, Sollum hadisesi, bu 
maddeye intibak mahiyetinde 
sayılabilir ve hükumetin bugün 
bu noktayı tetkik ettiği anlaşılı-
yor. 

Bu gibi hadiselerin tekerrürü 
muhakkak sayıldığı için, Mısırın 
ergeç İtalya ile harbe gireceğine 
hükmolunuyor. 

Sollum hadisesinden başka 

Sidi Berani'de de bir hadise vu· 
kubulmuş ve İtalyan tayyarele
rinin buraya yaptığı akında, si. 
vil halktan sekiz kişi yaralanmış. 
tır. Bugün de İskenderiyede ha
va tehlikesi işareti verilmiş, fa_ 
kat hiçbir taarruz vukubulma. 
mıştır. Alarm yarım saat devam 
etmiştir. 

Üç Denizaltı Batırıldı 
İtalyanın Mısır hududu üzerin. 

deki Kaputza ve Magdelena na
mındaki iki mevkiinin zaptı sıra_ 
sında alınan esirlerin sayısı 208) 
e varmıştır. 

İtalyanın son günlerde Akde. 
nizde üç tahtelbahir kaybettiğine 

. RESMİ HARP TEBLİGLERİ 

italyan Resmi Tebliği 
Roma, 16 (A.A.) - 5 numaralı ordu bülteni: İtalyan karargahı umu

misi tarafından tebliğ edilmiştir: Alpler hududu boyunca istikşaf hareıc~
tımıı:, her tarafta hududun ötesinrle inkişaf etınektC'dır. Duşman muvaf
fakiyelsiz olarak mukavemet etnıiştir. Birkaç esir ve otomatik ~ilah eJ.iıni· 
ze dlişmüşti.ir. 

Akdenizde, bahriye ı:e tayyare kuvvetlerimiz, gittikçe kesi! ve cesaret 
verici neticelerle faaliyetlerine devam etmektedirler. 

2 numaralı bültenimizde bildirdiğimiz ve İngiliz radyosunun da teyit 
eylediği gibi Kalypo İngiliz kru,·azörUniin ziymndan başka torpldolarunıı 
muzafCer bir hücum esnasında bir de tahtelbahir batırmışlıırdır. 

Havrı ordumuz her üırafta ayni zamanda teşebbüsü ele almıştır. Fran
sız hu\'a üslerine, Corsika limanına ve Burna tersane~ine karşı muvaf!a• 
kiyetle neticelenen bombardımanlar yapılmıştır. 
Fransanın cenubunda Cannet - des - Mııures hava limanına karşı '70 

tayyarenin iştirakile geniş bir taarruz hareketi yapılarak bir kısmı şid~ 
detli hava .muharebelerinde. bir kısmı da yerde olmak üzere 40 düşman 
tayyaresi imha edilmiş, büyi.ik bir cephane deposu berhava olunmuştur. 
Birçok yangınlar çıkmıştır. Diişman tayyare dafi bataryaları şayanı di~· 
kat bir faaliyet göstermişler, beş tayyarcmiz dönmemiştir. 

Şimali Afrikada, birçok tankların müzııherctile Sidi - Pzei istikametin• 
de taarruza teşebbi.ıs eden İngiliz kuvvetlerine karşı şiddetli harekAt ce· 
ı·eyan etmiştir. Masaua üzerinde iki jngiliz layyarrsi diı~ünilmüştür. 15 

Haziran gecesi düşman, mutad hucumlar111ı yııparak Cenova üzerine bir• 
kaç bomba atmıştır. Birkaç sivil ölm üşti.ir. Cenova hava dafi batacyalarJ 
tarafından dört düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

hükmolunuyor. İngiliz kruvazö- ldine yapılan taarruz sırasında ıTrablusgarp faciasını unutmacJJ.o 
rü Kalipso'nun taarruza uğradığı bir hangarda yangın çıkmış ve ğını söylemiştir. 
sırada iki İtalyan tahtelbahirine tayyarelere ait binalar da yan. Suriye hükumeti reisi de, 1· 
isabet vukubulduğu ve iki tah- mıştır. Makakadaki askeri he- talyanın harbe girmesinden soll
telbahirde infilaklar olduğu göze defler de bombardıman edilmiş_ ra İslB.m ve Arap aleminin ~e! 
çarpmıştır. tir. vakitten ziyade bugün müttefilC-

İtalyanlar da Maltaya akın Arap Aleminde Hiddet lerle beraber olduğunu tekrarla• 

yapmışlarsa da hafif zararlar Arap aleminin italyaya karşı mıştır. !-
vermekle kalmışlardır. ı· talyan_ 1 'dd Hindistan müslümanlan birl 

11 eti gün geçtikçe artmakta. 
ların Adcne karşı yaptıkları ha. dır. . ği reisi, İtalyanın harbe giril'lc 
va akını sırasında bir tayyarele- B .. B t '"ft" .. b ni gayri ahlaki bir hareket saf 
rı Somalıye duş.muş ve murctte. ı;atta bulunarak, bütün Arap ve dığını ve harbin teşdidi için 8" 
. . .. .. .. 1 ugun eyru mu usu eya 1 

batı esir alınmıştır. Jslam aleminin italyaya hasım nacak tedbirlere müzaherete b~ 
Habeşistandaki Diredava mev. I olduğunu ve İslam aleminin zır olduğunu söylemiştir. 

Reynaud Hükiimeti Çekildi 
Kabineyi Petain Teşkil Etti 

(Başı 1 incide) İngiliz kabinesi bugün toplan. hayati ihtiyaçlarının şimdi da.~ 
ce boyle bir karar vermek kon. mıştır. Fransa Büyük Elçisi Car. emin bir surette tarif edile~ 
greye aittir. bisfo bu toplantıda hazır bulun- olmalarıdır. Çünkü cihan üzer 

"Binaenaleyh Reisicümhurun duğu zannediliyor. Malfım oldu. de hakimiyetini tamamlamad8~ 
riya.seti nltında öğleden sonra ğu üzere İngilterenin Fransada. hiçbir zaman tatmin edilmiş 0 

toplanacak olan Nazırlar Meclisi, ki Büyük Elçisi Campebell de mıvacaktır. , 
umumi siyasi ve askeri vaziyetin Fransız kabinesinin bu sabahki Neti~e olarak, Hitler, sulh~11 ışığı altmda, Amerika hi.ikumetL toplantısından evvel Reynaud ta. teessüs edebilmesi için jdra1'1• 
nin bu cevabının, Fransaya biz. rafından kabul edilmişti. yeniden gözükmesi ıazım geidii

1
"' 

zat kendi toprakları üzerinde de. llitlcrin Beyanatına Karşı ni s()ylemiştir. Hitler bunun ~1 
mokrasilerin müşterek davasına Londramn Tefsir leri k b"' 
faydalı bir tarzda hizmet edebi. Londra, 16 (A.A.) - Reuter: millf.'tlerin nazi felsefesini a jl' 

l d hT d etmeleri ve Alman kuvvet re ı 
lecek şart ar a ı ın e mücadele_ Hitlerin. Amerikan gazetecilerin mine tamamile boyun egwrneJef 
Ye devam etmek imkanını vere. den Von wı·eganda muvafakat icap ettiğini demek istemiştir· 

Adana, (TAN) - Zimmet ve tetkik eyliyecektir." dra mahafilinde aşağıdaki şekil. Garvin'in bir makalesi ...,.ııı 
cl"k mahiyette olup olmadığım ettiği mülakat salahiyettar Lon- ~ 

ihtilastan suçlu Adananın eski İngilterenin Kararı de tefsir edilmektedir. Londra, 16 (A.A.) - Gll• • ıfl ~ıı 
sulh hukuk hakimi Tahir ve za- Fransız hükumetinin içtimala. Hitlerin mazisini ve tekniğini Observer gazetesinde Franı;ıı!1 
bıt katibi Mustafa Azmi hakla- rı yüzünden birçok sayialar ya. bilenler, sözlerinin, cihan hürri. vaziyetine dair yazdığı ma:ıcııW 
nnda şehrimiz ağır ceza mahke- pılmıştır. Bu yüzden İngilterenin yetine karşı tehdidini çok bariz nin sonunda şöyle diyor: 

. d la d salahiyetli mahafili, bugün kati bir surette idrak etmiş olacaklar- "Eg" er şarkta Maı'ino hattı f1I J 
mesın e yapı n uruşma sonun. 1J 

beyanatta bulunmak lüzumunu dır. Amerika, Amerikalılara. Av. ierit bil" vaziyette müdafe.8 
da mahkumiyetlerine dair veri- hü:;;;ederek İngilterenin somına rupa Avrupalılara demek, Ame. bulunmak mecburiyetinde :ıcşl~ a .. 
len karar suçlular tarafından kadar harbe devam edeceğini rika kıtasındaki milletlere karşı ... " 
temyiz edilmişti. Temyiz mah. bi1dirmişlerdir. Bu beyanatta de- felaketli bir iktısadi siyaset ta- ve tamarnile ziyaa da uğ~ ıt 3-

k . k. 1 ··ıd· lı ı,. kemesi bu mahkumiyet kararını niliyor ki: ıp eylemeğc devam edecek olan - ı yarın o acak şey degı ır • 
bozarak evrakı iade etmiştir. '·Fransanın mukavemeti za. Almanyanın hakimiyeti altında Fransanın sonu olamaz. ıı' 
Yakında duruşmaya başlana· yıflıyacak olsa dahi İngiltere har. bir Avrupa demektir. Hitlerin "Müttefiklerin daha çok, ?1~11' 

be devam edecek, İngiliz donan. Avusturyaya. Çekoslovak~·ava. rw 
caktır. Bununla üçüncü defa suç. ması ile Fransız donanması, İtal- Polonyaya, Norveçe. Danimarka- d~ pek çok kaynakları vıı d 
lular hakkındaki hüküm temyiz yanın da harbe girmesile daha ya, Holandaya. Belçikaya, Liik- Müzahi. olarak her zamandsıl 
mahkemesince bozulmaktadır. fazla kolaylaşan ahlokayı teşdit semhurga verdiği tantanalı temi. ha . ziyade imparatorluğt.1_'11~ 

--o-- edecek ve muharP.be yıllarca sür. natların ışığında garbi nısıf kü. malik bulunuyoruz ve fobrt~9i1 .._, 

d 
·· · reye miidahalc etmeyi düs,i.inmc rımızm., atelyelerimizin, btlt !lı:t 

A anada Olu··me Sebebı"yet se hile sonuna kadar götürüle. ıe diği hakkındaki beyanatı fali- dünyanın iptidai madde kiit 
cektir. İngiltere mağlup edilme. t Davası Neticelendi hayir değildir. le randımanı. büyük ve fakB et 
::Iikçe harp bitmez. Almanya bu Hitlrin Britanya İmparator!u. kıntılı olan Göringin sınai 't/ 

Adana, (TAN) - Kurtuluş sırada varını yoğunu öne sürdü. ğu hakkındaki niyetlerine gelin. miııe gitg·de yakınlaşmaktadır· 
mahallesinde oturan mütekait ğü ve bütün stoklarını israf e. ce; Jmparatorluğu imha edenleri "Filolarımız Dunkerque'de ~ o 
jandarma yüzbaşısı İbrahimin derek bir neticeye varmak iste. imha edeceği ve kapitalist zi.im d:.ığu gibi parlak strateji hll~~t! e 
Hatay adında 4 yaşlarındaki ço. diği halde bu neticeyi alamadı. reyi de imha edeceğine dair o- !erini tııtbik edebllirler. J\{tl ~ 
cuğunu tek atlı arabasına bindL i1ına göre bundan sonra bu netL lan beyanatı. harbi idamf' etmek fikler bir ay iyi dayanma1ıd11'18~ 
rerek harman yerine götüren ve 

0 
.. kararında hepsi müttehit olan Ondan sonra bir ay dahli· 1J 

re<len busbütün uzak kalacaktır. 1 d 1 ı·ı · . 
orada çocuğu arabadan indirme. B d b.. I ev et par ı erını ortadan kaldır. zamaıı için bir muharebedit·tle 

u~ an oyle her hafta geçtikçe mak ve bunların ' yerine nazi, fa. manla havalarda hakiıniYe .. A 
diği için hayvanın ürkerek kaç- j ıt d h f ı k ı ııv ngı ere a a az a uvvet ene. şist ve kendisi tarafından intihap temin edilmiş olacaktır. pcıı _iti 
ması neticesi arabanın devrilerek k · )1Y. ce ve ınsan kuvveti ile madde ~dilecek bir kuvvetle hi.ikumet olduğu gibi havalarda da ıf 
Hatayın ölümüne sebebiyet ver- kuvveti kat kat artacaktır. Nite. ıkame etmek arzusundan başk;> miyet; ele alınca davaları iter tı9 ~ 
diği anlaşılan Mehmedin bahçı- kim son beş hafta zarfında İn- bir sey değildir. decektir. Fransa meydan J11ılg. 
vanı Ethemin meşhut suçlar ka. g!lterede eşi görülmemiş derece. Hitler, İngilter"?nin denizlerde- j rcbcsini sabırla, sebatla ıc;;ıı 
nununa göre asliye birinci ceza de asker toplanmış ve techizat ki sözde.- hakimiyetine bir son malıyız. Bedenen ve ruban 

hk · d 1 d sanrıı yanındayız." 
ma emesın e yapı an uruşma- yapılmıştır. Amerikanın yardımı vermek istiyor. Bu da, denizler-
sı bitmiştir. Suçlu bir buçuk se- da azami haddini bulduktan son. deki hayati irtibat yollarının ida-
ne hapse mahkum olmuştur. ra düşmanın vaziyeti güçleşecek. mc>si icin İngilterenin kendi key- HALKEVLERINDE : 

fine tabi olmasını istemesi de. tir. Çünkü düşmanın emeli bir. 1 
halline mütedair bir itilafname mekti':" Tabiri diğerle İngiltere. 
10 haziran 1940 tarihinde Mosko. kaç hafta veya ay içinde harbi Hitler arzu ettiği anda boğulabi. 

bitirmektir. Buna imkan yoktur lecek emaret gibi bir hükumet 
vada imzalanmıştır. · ve Ingiltere buna imkan vermi- sırasına düşmelidir. 

Müzakerat bir dostluk havası 

Beyoğlu Halkevlnden: 
.Evimizde ev\:elce başlamış 5' 

siingli mübarezesi, epe, kılıç rrı1\11' 
kalarına devam olunacaktır. "tıel' 
drırlnrın Reele evimize muracııl\ 

içinde cereyan ederek bir ay zar. 
fında muvaffakıyetle intaç edil
miştir. 

yecektir. , N_ihayet Hitler, sulh gayelerini 
· · "i l k k rica ederiz. Ingiltere hükumeti, bütün Jn. ı ade etmek sureti e ara tc>ristik 

İtilafnameyi Sovyetler nammı:ı 
Alexandrov ve Almanya namına 
da Reinhold von S auken imza 
etm:ştir. 

gifa milletinin ve bütün İmpa. bir şekilde ihtiyatlı davranmak- YENi NEŞRIY AT : 
r:ıtorluğun müzaheretile bu hat- tad;r. 
tı hareketi takip etmc,ktedir.,, Alman emellerini tarif ve ka. 

Hulasa Fransada vaziyet tet. ğıtlannı masaya dizmek için Hit. 
kik ediliyor. İngilteredc kati bir ler hiçbir zaman hazır değildir. 
k::ırar hakimdir. Bunun stbebi de, Almanyanın, 
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L~H ...... 
~isll(ıetin ibraza rnecbur oldu~u muazz a m raaııve• 
tin ehemmiyetini takdir edenler pek azdır. 

fAni hareket .•• Tırmanacak yokuşlar ..• Yarışla r . .. B ir' 

bisikletin tekmil azasını yoran sebep lerd i r. 

BıANKI b isikleti bu yorgunluktan müteessir o lmaz. 

S u fevkalade dayanma hassasından maada 

e i A N K i bisikleti hem h a fif' hem zariftir. 

BiSil(LETLERi 

~ATIŞ VltRLERI : B O URL A BIRACERLER-,ıtanbuf·Ankara·lzmlr 
O D E O N M A ~ A Z A S f - İ ı tik Uı 1 Caddesi 4 8 / 1 
.JA K GRD NBERG HALEFLERi - HUGO ve LEON 
G R ON 8 ER G - Sultan Hamam Hamdlbey Geçidi 2cı kat 48/ S6 

TEK NOFO N MA~AZASI - Galata - Hezaren Caddesi No. 84 
O T T A $ O T OMOBiL TICAR E T i T . A . Ş. - lstıklAI Caddesi 239 

Senclerdenberi tanınmış ve çok rağbet görmüş olan, 

~ -
E AKISI 

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

müşterilerine mevsim si.irprizi o1arak arzeder . 

Kumkapı No. 13, 15, 1'/ - Telefon : 20741 

~ ................ ıım:m:ı::llElr.-1 .................................. . 

en Evi Ya tırllacak 1 

İskan Müdürliiğünden : 1 
Ev adedi Kegfl Tutarı % 7.5 ihale gilnU Saa t i 1 

beheri teminatı 

L. K. L . K. L . 

44 ·khglr 
21 
50 

260 

.. 
,, 

" 

832 40 
832 40 
832 40 
812 47 
832 40 
811 16 

36625 60 2747 " 23/6/940 15 
17480 40 1312 " 23/6/940 15 
41620 00 3122 " 24/6/940 15 
20810 00 1561 " 24/6/940 15 
74916 00 5619 " 25/6/940 15 
2·1334 80 lı326 " 25/6/940 15 

215786 80 

' Pınarbafiı kazası merkezinde 3 kilometre mesafede Potuklu, Kı
nınet ve 5 kilometre mesafede Karagöz ve 15 kilometre mesafede 
\>e Halitbey viran ve 40 kilometre mesafede Beserek köylerinde 

~ a miktarları beherinin keşi! bedeli ve umumunun tutarı, temi
~ ihale gUnleri yazılı cem'an 260 göçmen evi yaptırılacaktır. 

' Mezkür 260 evden 230 göçmen evi tip VIII tek kArgir ve yalnız 
ltteki 30 ev tip IX ahşap iskeletli kerpıç olacaktır. 
' Evlerin keresteleri kı~men mevcut olup iskfından verilecek ve 

keresteler inşaat müteahhidi tarafından temin edilecektir. İskan-
ve ~tııecek kerestelerin bedelleri keilfte gösterilen bedel üzerinden 

dl!• ~llccektir. İskllndan verilecek kerestelerden maada diğer inşant 
e o esi ve ffiçiliği müteahhide ait olmak üzere anahtar teslimi şartile 
rci' O tarihinden itibaren 15 gün n1üddetln ve kapalı zarf usulile ek
ı.ıtte e konulmu~tur. 

ır19 ' İhale yukarıd;ı tayin edi1en gün ve saatlerde Kayseride İskan 
ı;~ de teşekkül eden komisyonu mariletile yapılacaktır. 

;. 'P ' Talipler ihale gününe kadar Ticaret Odası vesikası % 7,5 te
retle llıektubu veya makbuzlilrı ve tekli! mektuplnrını ihzar ve art.. 
rılıtf eksiltme kanununa tevfikan kanunun tarifatı dairesinde zarflar 
j11li' ~ konmak ve adresler muvazzah olmak suretile eksiltme zama-

ri f bir saat evvel makbuz muka bllinde kapalı zarflarını komisyona 
e ıılı' ~ceeklerdir. Ahar mahallerden posta ile gönderilecek tekliflerin 

ı l'tlen bir saat evvel komisyona gelmiş olması !Azıındır. Postada 
11 tıııJı <lan gecikmelerden müte\•ellit mazeret kııbule ş::ıyan değildir. 
f '- .Planlarla fennt ve idari şartnameleri görmek ve izahat almak 

her gün isklln müdlirlüğii ne mürcaat edebilirler, İnşaat ma-

\>e taş, kum vcsair malzeme durumlarını mahallerln~e inceleme 
lstıyenlerin de yol masra!ları kendilerine ait olmak üzere inşaat 
ine kadar gidilerek lcnp eden izahat verilir. Talip olanların is-

~~ürlüğune muracaatları ilan olunur. (4700) 

1 ~ının Kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanaeağı en bi
ti t bezleridir. Mtkropsu.z, Ufak, Yıımuşııktır. En ince elhi~ckr 

belli olmaz. Her Eczanede ve bliyıık mngnzalarda FE Mi L ve ı 
lılunur. 

SIGINAK~ 
Belediye nizamatına muvafık 

ve çok ucuz yapılır. 
Galata T ünel b ll lOr sokak GUI 

Han No. 13, Telefon: 43601 

LİSAN DERSİ 
Gene; bir Bay İngilizce ve Fransız

ca ders mukabilinde ynz mevsimi 
için köyde bir oda arıyor. Posta ku
tusu 1-163 müracaat. 

Devlet Demiryolları 

ilanları 
Metre mik'abı muhammen bedeli 

(50) elli lira olan takriben 3.500 met
re mik'abı çam kereste 2-7- 1940 Salı 
gilnü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (10.000) 
on bin liralık mu\·akkat teminat ile 
kanunun tayin ettlgi vesikaları ve 
tekliflerini ayni gi.ın saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lA
ı:ımdır. 

Şartnameler (875) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl

maktadır. (4941) 

ZAYi : Askeri terhis tezkeremle 
nüfus cüzdanımı zayi ettim. Her iki
~inin de yenisini alacağımdan zaylle
rin hükmü olmadığı ilan olunur. 

lnebolu, 328 doğum lu 

lsmail oğlu Mehmet 

,-----··--lllıııı. 

TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 

ve her türlü tabı, cilt 
ve klişe işleri yapılır. 
TAN Matbaası - lstan-

bul. Telefon: 24310 

...................................... '-----·1----------" 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 

1000 takım fanila don ve gömlek 

17500 adet peçete 

2500 adet alüminyom bardak 

2000 adet matara bardak ve askı kayışı 

Yukarıda, cins ve miktarları yazılı dört kalem eşya 
münakasa suretilc mübayaa edilecektir. 

Nümune ve şartnamelerini görmek için taliplerin hergiin 
Y en i P ostane civarında Kızılay Satış Deposu Direktörliiğüne 
müracaatları ilan olunur. 

F anila don v e gömle klerle peçet e l e r in ihalesi 18.6.940 Salı 
~ünü saat 10 da, Matara ve Bardakların ihalesi ise 19.6.940 
Çarşamba günü saa t 10 da icra edilecektir. ' . , 
Elıizığ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - 17197 lira 95 kuruş bedeli keşifli Memleket hastahanesinin elek

trik tesisatı 1- 6-1940 tarihinden itibaren 20 giın müddetle 20-6-940 
Perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuli.ı 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Huiasai keşi!, 
B - Fenni şartname, 
C - Eksiltme şartnamesi, 

D - Mukavele projesi, 
E - Bayındırlık i:ıleri genel şartname& 
istekliler bu evrakı ElAzığ naf ia müdürltiğünde her gün görebilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 1289 lira 84 kuruşluk muvakkat teminat 
akçesile natia ml\dürlüğünden 8 gün evvel alınmış ehliyet vesika
sı ticaret odası vesikası ile birlikte müracaaUarı ilan olunur. (4646) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - 65 ton sömi kok ve 70 ton .,Kriple" maden kömüriı açık eksiltme 

ile ve· 350 ton "Kıırabuk" izabe koku kapalı zarf usulile satın alınacak

tır. 

2 - Bunlardan sömi kokun muhammen bedeli 1482 ve muvakkat temi
natı 111.15 lira ve kriplenin bedeli 1050 ve teminatı 78,75 lira ve ko
kun bedeli 9450, teminatı 708, 75 lira dır. 

3 - Sömi kokun eksiltmesi 24-6- 1940, kriplenin eksiltmesi 25-6-940 
ve kokun eksiltmesi 26-6-940 günleri saat 14 de İdaremizdeki komisyon
da yapılacaktır. Bu eksiltmelere girmek Jsteyenler 2490 sayılı kanun mu
cibince ibrazına mecbur oldukları vesaik ile muvakkat teminatı ekslltme 
günlerinde muayyen saate kadnr mezkılr komisyon relsligine vermeleri 
111.zımdır. İzabe kokuna ait teklit mek lubu kapalı ve mühilrlü bir zarfln 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar verilmiş olacak ve mukabilin
de makbuz alınacaktır. 

4 - Şartnameler 10 - 6 - 1940 tarihinden itibaren her gün idare-
den verilir. (4653) 

APARTll\iAN VE EV SAHiPLERiNE : 
Sığmaklarmızın kapı ve pencerelerini yapmakta istical 

:iniz. Tiplerimiz : 
(Tip GM - 1. Demirden), (T ip GH. 1. Yarım Demir. 

:n), (Tip H - 2. T ahtadan). 
Fabrikamızda yapılan yukarrki tiplerde kapı ve pence. 

~lcrin nümuncleri Viliyet S eferberlik müdüriyetinde 
evcuttur. Gidip görebilirsiniz. 
Müracaat mahalli: 

MÜNİP HERSEK 
Galata, Ömerabit Ham yanında Çanakçılı Han 5 ine: 

kat No. 31 - 32, T d efon : 43739 

ADEMİ İKTİDAR 
ve e~LGEV.ltKLHfliNE -

HDRMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

P08l• lı:utuıu 1'255) Galata, lıtanbul 
Reçete il e sat ı lı r 

Müııakc;.lat Vekaleti İstanbul Mıntaka Liman 
Riyasetinden: 

DENiZCiLERE iLAN 
l) f stanbul Elektrik İşleri Umum MiıdGrlüğü tarafından Sarayournu -

Salacak arasında mevcut kablo çıkarılarak yerine yeni bir kablo ve 
T arabya koyunun cenubu ndoki Nalet burnu ile Beykoz Sclvi burnu a
rasına yeniden bir kablo vaz'edilecektir. 

2 ) 19 Haziran 19·10 da başlanacak ve 45 gün kadar sürecek olan vaz işi 
için kullanılacak dubada beynelmi Jel işaretler gece ve gündüz buluna
caktır. Bu mıntakalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geç
memeleri ve bu hızada sür'atleri nl kesmeleri bildirilir. 

3) Sarayburnu - Salacak ve Nalet burnu ile Selvi bu rnu arasına va:r.'edi
lecek kabloların tıahildeki ikl niha yetıeri makus çapa ile gösterilecek 
ve geceleri tenvir edilecektir. Gem ilerin bu kablolara yakın demirle
m emeleri ilan olunur , (4948) 

Boş iplik Sandığı ve Çul Satllacak 
Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 
1 - Defterdar fabrikasında mevcut ve (müzayede tarihinden itibaren bir 

ay zarfında çıkacak Sandıklar da dahil olmak üzere) tahminen 2000 adet 
boş iplik Sandığı 

2 - Mikdarı beş ton kadar tahmin edilen kısmen yanık ve nitubeUl 
Çullar, 
Açık arttırma ile Defterd ar Fabrl kasında satılacaktır. 
Sandıklar: 24-6-940 Pazartesi günü saat 14 
Çullar : 25-6- 940 Salı " " 14 de satılaea ldır. 
Arttırmaya iştirak edeceklerin ilk teminat olarak sandıklar için 165 ve 

çullar için de 50 lirayı Katırcıoğlu hanındnki m~esıoe.~e veznesine veya 
Defterdar Fabrikası v eznesine arttırma başlamadan evvel yatırdıklarına da 
Jr makbuz ibraz etmeleri lazımdır. (4953) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Muvakkat 1 ha lenln 
Ma lzemenin adı tem inat ~unu 111atı 

a- Ek ve uç kutulan 800 Lira 28-6-40 l!i 
b- Yüksek ve alçak tevettlir 

izolfıtörleri 500 " 27·6~0 15 
ı - Yukarda kaydedilen her l l\1 kalem m alzem e ~k~iltmelerine talip 

zuhur etmemiş olduğundan h er iki kalem malıeme yeniden ve yalnız ek ve 
u ç kutularının rniktan arttırılarak, eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden parasız tedarik e
dilebilir. 

3 - İhaleler yukarda yazılı gün ve saatlerde Metrohan binasının 5 ci 
katında toplamıeak ;uttırma - ek~ilt me komisyonunrla yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dniresinrle hazırlanarak 
ihalelerin icra kılınacağı saatlere kadı.r 4 cQ kattak i Komisyon katlpliginc 
imza mukııbillnde verilmiş olması lAzımdır. (4813) 

.) 

. .. 

BALSA!\UN cevherıni ihtiv;ı eden yi.iz ve dudak rujları Ame
rika Güzellik Enstitüleri profesörlerinden meşhur Prof. Herog 
tarafından tertip edilmiştir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu, İstanbul. 

Devlet Denizye ları İşletme 

İdaresi ilanları 

17 Hazirandan 24 Hazirana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İ zmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Kaı-abiga hattına 

i mroz hattına 

Ayvalık hattın a 

M erıl n hattı na 

S lı l'.! de (Torı). Perşembe 12 de (Cumhuriyet) 
vr. Pazar lf. da (Ankara). Galata rıhtımından. 
Salı ıs de (Ülgen), Cumartesı 18 de (Antalya) 
Sırke..:ı nhtımından. 

Salı, Per cmbc ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top
hane rıhtımından. 
Pazartesi 13, Salı 9.50, Çarşamba, Per~embe?, 

Cuma ıı; da ve Pazar 8.15 de (Trak). Ayrıc 

Cumartesi 14 de 'e Paz rl9 da {i\Iarak z) G, -
lata rıhtımından. 

Pazartesi, çarşamba \"e euma 8 15 te (l\Jarakaz). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarfiamba 20 de 
(Antalya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Toph ne• 
rıhhrnından. 

Salı \"e Cuma 19 da (Seyyar). Tophane ıı 
mından. 
Pazar fı da (T,yyar). Tophane rıhtımından. 

Carşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15. d<' 
(flıırtın). Sirkecı rıhtımından. 

Pnzar 11 d<' (İznur). Galata rıhtımından. 

NOT: Vıızıyeti hnzıra dolayıs!le Mersin hattı 

se!erlcd ı~·arı fıhire kadar yapılmıyaı:aktır. 
(4982 

NOT: Vapur seferleri hakkınd~ her türlü malumat aşağıda telefon nu-
maraları ynzılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acentoll!jl Galata nhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube .. 
Sirkeci " " 

MünOrlüğu binası altında. 

Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisli~ binası· altında. 

Sirkeri, Yoku Salonu. 

42362 

40133 
22740 

~ mw ... --. ... ililiiiE!ı'!!E~~~~ııaııınr:::z'.!~~~!P!'9!!11!!!' 

TÜRK TİCARET BANK.ASI A.Ş~ 
.İ<UPONLU•VADELi ~MIVDUAT 

Taksim kışlasının bir kısnuıun hcd m ve tahassul cdel'eı< enkazının 

(dıvar taşları ile kule üzerine konulacak kiremit hariç olmak üzere) satı
şı açık arttırmaya konulmuştur. 'I'ah rrıın bedeli 1929 lira 31 kurus ve ılk 
teminatı 144 lirn 70 kuruştur. ~artııame Zabıt \ <' Muıımel:'ıt Mü

0

d!lrllı i 
kaleminde goriılecektir. İhııle 24-6-9 40 P z rtc-<=f 

ilk im 

Sahibi ve Ne~riyat J\födür ü Halil Lôtfi DÖP.OÜNCU. Gazelcc"lik 
· Neşri;rn t T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matlıaaııu 
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Pazartesi 

17 
HAZİRAN 
1 9 4 o 

T A N E V I 
İstanbul. Ankara Caddcsı 102 

TELGRAF: TAN, ISTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318. !4319 

ALTINCI YIL - ·o. 1753 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASI HALK GA·ZETESI 

r Yeni Müşteri ~ulmak Sanatı 

1 
Dr .Guson diyor leh 
•Her tacir bu kitapta r8sterdiiim ıısunerl tatbilı: etın 
nretiyle bir iki ıene clbl ltıaa bir zaman içinde mfiıteril 
rinin adedini bir misli arttırabilir Ben bu kitabımda 9İS 
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