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Fransa Hükilmeti, Sulh 1 alebini Berline Bildirdi 

ingiltere, Fransaya Tek Bir 
_Devlet Kurmayı Teklif Elli 

Fransanın Harbe Devamı 1\1ussolini Hareket Etti 
için ''lngiliz - F raıiSız,, 

Birliği Teşkili öne Sürüld·ü 

. 

· Miitareke Şartları 
Tesbit Ediliyor 

Fransa Hükiimeti 
Bu Teklifi de 

Tetkike Başladı 
Churchill, " Hitlerizm imha Edilinceye 
Kadar Harbe Devam Edeceğiz .. Dedi 

Londra, 17 - İngiltere 
hükumeti, İngiliz - Fransız 

~·,,. · • ~ ~ birliğini vücude getirmek 
ti'ıumi vaziyet hakkında bugün İçin Fransa hükumetine 
beyanatta bulunma~ı beklenen 

lar teşkil etmekte ve Fransanın 
yalnız deniz Ye ,hava kuvvetle. 
rinden istifade etmek istemekte .. 
d ir . Amerikanın göndereceği tak. 
viye kuvvetleri de müşterek da. 
vayı ayrıca sağlamlıyacaktır. Bu 
teklif, dün, İngilterenin Fransa 
sefiri tarafından yeni Fransa hü_ 
kıimetine takdim olunmuş ise de 
henüz bu dakikaya kadar bir 
cevap alınamamıştır. 

v. CHURCHlLL yaptığı teklifi bugün ilan et-
-------.~-_._- miştir. 

S O V Y E T 1 Bu teklif, İngil_teren~n ~:ansa. 
ya yardım edebılmesı ıçın ve 
Fransanın harbe devamını t~min 

RUSYA N 1 N etmek üzere iki memleketin t;ım 
manasile birleşmesi merkezinde-

Churchill 'in Beyanatı 
Bugün Mister Churchill, rad. 

yo ile yaptığı beyanatta şu söz. 
leri söylem.iştir: 

Sesi Çıkmıyor 

l 7azan: JI. Z. SERTEL 

l falya harbe girdiği günden 

beri Sovyet Rusyanın se. 
Çıkmıyc.r. 

).ıoskova radyosu hadiseleri bi. 
tar bir lisanla vermekle iktifa 
\ı~·or. Sovyet matbuatı da mti
ıl~a beyanından ictinap ediyor. 

İialbuki İtalya harbe girme ka
l"ını vermeden evvel Moskova 

IQYosu biribirini takiben İta1ya. 
kal'şı iki üç defa ihtarda bu

lııtnuştu. İtalya harbe girdiği 
hu suretle harbin Balkanlara 
llyctine sebebiyet verdiği tak
de Moskovanın lakayt kala

~acağu~ı bildirmişti. İtal_ya 
~be girınce Moskovanın b.u ı_h
''llı tekrar etmesi beklenırdı. 
l'lalbuki Moskova susuyor. 

l:ın sükutun sebebi nedir? 
~ovyet Rusya garpteki harple 
~Uciar görünmüyor. Hatta tah. 
l\ edilebilir ki, orada iki tara. 
da yorulup yıpranmasından 
~un oluyor. Harp orada dı.!

ettiği müddetçe Sovyet 

1 
Yarım harpten uzak kalması 
~ali çoğalır. Bu sebeple Mos. 
11 Garp cephesindeki harbe 
~ seyirci bir vaziyet almtş-

~"Yet Rusya, harp kendi hu. 
1arına ve kendi emniyet :>aha. 
gelmedikçe bitaraflığını mu

<a~y:ı karar vermiş gör:.inü. 
Moskovanın nazarında Bal. 

l'lr Sovyet Rusyanin emniy"'t 
.sıdır. Çünkü harp bu san~-
1rayet ederse, Almanya ve J_ 

hı Balkan memleketlerini ış. 
t'Qerek Karadenize veya Şar
~kdenize inebilirler. Sovyet 
~: o vakit harbe lakayt ka.. 

ı falyanın harbe girmek ü. 
ıere olduğu günlerde Sov 

@tin endişesi, harbin BalkanA 
' ~rayct etmesi ihtim~llndetı 

(Sonu: Sa; 3 Sü: Zl 

dir. 

Fransa İngiltere Birliği 
Bu teklife göre, iki faraf şu 

mealde bir deklarasyon yapacak
lardır: 

"İngiltere ve Fransa, çözülmez 
bir birlik teşkil ederler ve adalet, 
hürrıyet davasını müdafaa için 
tuttukları yoldan hiçbir veçhile 
dönmezler. Fransa ve İngiltere i . 
ki devlet değil, bir devlettir ve 
bu devletin adı, Fransa _ İngihe. 
re birliğidir. 
Bu birliğin esas kanunu iki marn 

leketin müdafaa, hariciye, iktı<sat 
işlerini birleştirecektir. İngiltere 
tebaası Fransa ve Fransa tebaasI 
İngiltere tebaası sayılacaktır. Bu 
birlik, harbi devam ettirecek ve 
iki tarafın kaynaklan ayni gaye. 
ye hizmet edecektir. İki memle. 
ket bir tek harp kabinesi vücu. 
de getirecek ve iki tarafın k uv. 
vetleri bu kabine tarafından i. 
dare edilecektir." 

Teklif Dün Bildirildi 
İngiltere hükumeti, yeni ordu. 

"- Fransadan gelen haberler 
fenadır, Frattısızlar, Almıa.nların 
tazyikına artık dayanamıyacak 
bir hale gerdikleli için, dünya 
davasının biricik müdafii olarak 
biz kalryoruz. Biz, Hitlercilik yer 
yüzünden kalkıncaya kadar, mü. 
cadeleye devam edeceğiz.'' 

Mister Churchill, yarın Chu-f 
gün) vaziyeti bütün tafsilatile 
Avam Kamarasında izah edecek. 
tir. 

H arbin Ye ni Safhası Başhyor 

İngilterede h üki.im süren ka. 
naate göre, Hitlerin yaptığı harp, 
yıldırım harbidir ve bu harp mu. 
vaffak olamayınca Hitlerin mağ. 
lUbiyeti muhakkaktır. 

K anada Başvekilile A vustral
ya Başvekili harbe devam kara
rını yenilemişler ve b ugün har. 
bin en acı ve en müthiş safhası. 
nın başladığını söyliyerek Fran. 
sanın kahramanlığını takdir et
tiklerini, fak at İngilterenin harbi 

(Sonu Sa: 3, S ü: 7) 

Fransız resmi tebliği, Almanların Doubs istikametinde ilerlediklerini bil
' :Sii~tedir. Alman tebliği de, Doubs civarındaki Besançon şehrinin cenu
• bu isinde İsviçre hududuna varııdığıru, Loren ve Alsas'da Majino 

an,~ek.ilen Fransız kuvvetlerinin tamamen çember içine alınmış 
u ' kaydediyor. (Burada geçen isimleri haritada bulacaksınız.) • .. 

İngiltere sahillerine yerleştiril en hava dafi toplarından biri 

Askeri Harekat 

Maginot' da ki Fransız 
Kitaatı Tehlikeli 

Bir Vaziyete Düştü 
İtalyanların Mısır Hududuna· Yaptıkları 

Taarruz Ağır Zayiatla Geri ~üskürtüldü 
Londra, 17 - Fransa ile Almanya arasında mütareke 

henüz akdolunmamıştır. Harp, her cephede devam etmek
tedir. Son vaziyet şudur: Fransız donanması tamamiye
tini muhafaza eylemektedir . Hava kuvvetleri de ayni va-

ziyettedir. 1 

Fransanın bütün teslihat ima. Sovyef Kıfaları 
lathaneleri faaliyettedir. Yalnız, 
Fransanın ordusu bir dereceye E t L t 
kadar sarsılmıştır. Halihazırdaki 5 onya, e Onyayı 
Fransız ordusu dört cephe üze. · 
rindedir: . . 

1 - Loire cephesi: Bu cephe. 
deki ordu. mağlUp edilmemiş ve 
Almanlar henüz bu nehri geçe. 
memişlerdir. 

2 - Champagne cephesi: Bu
rada vaziyet vahimdir. Almanlar, 
bu cephenin bütün ricatini kes. 
miye hazırlanmakta ve burada-
ki vaziyetlerinden istifade ede. 
rek Loire cephesi üzerine tesir 
etmeğe çalışmaktadırlar. 

3 - Maginot cephesi: Bu cep
h e, tehlike içindedir. Alman la. 
rın hu sıradaki bütün emeli, bu 
cepheyi iki ateş arasına almaktır. 

4 - Alp cephesi: Fransanın 
buradaki ordusu sapasağlamdır. 

Vaziyet bu m erkezde olduğu. 
na ve deniz kuvvetleri tamami. 

(So11 u Sa. 4, Sü. 1) 

da İş~al Ettiler 
Londra, 17 - Sovyetler, LiL 

vanyadan sonra Letonya ve Es
tonyayı işgal etmişlerdir. 

Letonya ve Estonya hükumet· 
leri istifa etmişlerdir. Buralara 
giden Sovyet kuvvetlerinin tam 
teşkilatlı olduğu ve tank cüzü
tamlarını muhtevi bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Litvanyada teşekkül eden yeni 
hükumet, Sovyetlere çok dosL 
tur. 

Sovyet Rusyayı. bu yerleri iş
gale sevkeden amil, Litvanya, 
Letonya, Estonya arasında askeri 
bir ittifak bulunmasının Sovyet
ler<:e teh like sayılmasıdır. • 
(Tafsila t -Oçüncü Sayfamızdadır) 

Nazi!erin Kayıtsız v~ 

Şartsız Teslimiyet 
istemeleri Muhteme 
Fransız Hariciye Nazırı, "Şerefli Bir 

Sulh İçin Müzakereye Hazırız.. Diyor 
Londra. 17 - FransaJ dündenberi yeni bir kabine 

rafından idare edilmektedir. Yeni kabinenin vazifesi 
manya ile temas ederek harbe son vermektir. Mareşal P 
tain, bugün radyo ile Fransız milletine hitap ederek bu c 
beti açıkça anlatmış ve daha sonra Fransanın İspan) 
vasıtasile Almanya ile temas ettiği anlaşılmıştır. 
Mare~a l Petain, nutkunda a. 

tletc;e ve malzemece faik bir du~ 
mana d:arşı ananesine layik l{ ':ıh

ı aınan'ı'k la çarpışan Fransız vr
dı.ısunu methettikten sonra :;::ı 

sözleri soı. ~emiştir: 
''Bu oıdunun muhabbetindcr•. 

eski ınuh.-ri plerin mi.izaheretin
den ve ayni zamanda bi.itiin mil. 
!etin itıoıadından eminim Bu 
kederli sdatler de, yollar ho~· unc.\ 

peri~an kaçmakta olan za\ allı mıı 
hadrlcri diişünüyorunı. Bu mu
hacirlere bütün muhabbet \'e a-

1 

lakamı hHdiririm. Onlara kalbim 
par~alanmış olarak diyeceğim ~i. 
ınuhasamata nihayet vermek la
zımdır. 

"l\Iubasemata nihayet vermek 
çarelerinı, şerefli bir çarpısına

dan sonr~ asker a~kere benimle / 
araştırrrıağa hazır olup olmadığı. 
nı sormak için, dün gece düşma.

1 na müraraat ettim." 
?v:3.rı..:-:a ı Petain, nihayet, bıı 

imtıhar s.aatlerinde bütün Fran. 
sız mill€tini, hükumet etrafında . 
toplanmağa davet etmiştir. 
llitler _ Mussolini Buluşuyorlar 

Mc..reşal Petain'in bu nutku 
::ıöyl.?mc~inden sonra Berlin, Hit. 
ler ile Mussolininin gödşecekle. 

rir.i ve mütareke şartlarını tesbit 
edeceklenni bildirmiştir. Musso. 
lini de bu akşam saat 8.30 da Ro
nıaoan hareket etmiştir. Kont 
Ciano maiyetinde bulunmakla. 
dır. 

Mülakatın nerede vuku bula. 
cağı b€1b değ "ldir. 

Fakat, Amerika gazetelerini:! 
verilen mallımata gore kararla~
tınlacak şart. bila kayıt ve şart 
teslimiyettir. Buna karşı. Fran. 
~anın yeni Hariciye Nazırr Bou
rlouin, İJugün radyo ile bir nutuk 
söyliyerck demiştir ki: 

"-Dün gece düşmana bit' ha
ber gönderdik. Şerefli bir konuş. 
mıya hazır olduğumuzu bildird 1k. 
B iz, c;:.lanımızı bırakmağa hazırız 
Fakat. şerefli bir sulhe kavuşmak 
şartile ... 

Bizce şeref, her şeye mukad. 
demdir Hasmın faikiyeti müseı_ 
lem,iir. F~kat, bu faikiyec sayı 
ve silah üstünlüğüdür, manevıvat 
faikiyeti değildir. Fransanın ma. 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

Londra, 17 ( A.A.) -
seferi kuv\'ctleri nezdindeki R 
tcr' in hususi muhabiri cuınart 
gönderdiği vüsulü geciken 1 
tel~rafta Fransada cereyan cd 
harbin son safhaları hakkm 
şunlun yazmaktadır: 

Yolla• boyunca cereyan ccl 
feei sahneler gördiim. Alman ı 

lerleyişi önünde kaçan en az 1 
bin mul1acirc rastladım. Kimse 
kalmı~ ikı küçük çocuk. ufak h 
el urahasile biitiin mevcutları 

ta~ıyorlardı. Rahibelerin refnk 
tinde bü~·ük bir yetimhane de ı 
dum. Fakat muhacirlerden fa 
rikkat ,·eren Lisieux civarmc 
c~pheden · dönen ve ricat ede 
Fransa kıtaatı idi. (Cephe) ele 
memeliyim, ~ünkü sadece sey~ a 
bir 11\lntaka \'ardı. Kanşık ve J 
fir ~urette techiz edilmiş ve dii 
man terh izatmın ağırlığına da 
yanmıya hiç muktedir olmı~ t 

ve Alman tanklarile keşif koli • 
rının, Fransız piyadesine ırnr 

ku' 'etli tazyikler yaphğr Bcr. 
ny ile Alençon arasındaki 'ole 
hemen bütün bir Fransız 1'ıta 

. :. •\" ..... 



et Y ekilinin 
Beyanatı 

Sıkan Perakende Fiyattır, 

ancıyı Mürakabe Altında Bulundururken 

akendecileri de Kontrol Edeceğiz 11 

arp Uzasa Dahi Gıda Hususunda 

Hiç Güçlük Çekmiyeceğiz 11 

Ak denizde 
Seyrüsefer 

İşleri 

Amerikan Bandıralı 

Son Vapur da Gitti 
Akdenizde seyrisefer işleri in

tizamını tamamen kaybetmiş va
ziyettedir. Akdcnizde bulunan 
butün vapurlar ait oldukları IL 
monlara gitmiştir. Limanımıza 

elki gün şehrimize gelen Ticaret Vekili Nazmi Top- gelen son Amerikan vapuru da 
, dün Vekalete bağlı müesseseleri gezdikten ve fi- bir daha avdet etmemek üzere 

1 
.. k · nl ·ı Ne:vyorka gitmiştir. 

ntro u omısyo arı e temas ettikten sonra akşam Limanda tahmil, tahliye işleri 
7 de Belediyeye giderek Vafi ve Belediye Reisi Lut- cok azalmıştır. Bununla beraber 

Karadeniz yoluyla ticaret eşyası 
. . . . .. . 'nakline imkan olduğundan yakın ı 

t Vekılı,. ~e~dısıyle go. yan toptan .ve pe~akende . fıyaL da faC\Jiyetin tekrar normal haddi 
r muharrırımıze muhte. lan da tetkık cdılmektedır. Bu bulacağı bildirlliyor. 
dı me eleler hnkkında tetkik sırasında her sınıf tacirin 

TAN 

Sinop Jlebusu Cevdet Kerim lncedayı dün Ünirersitede mühim bir kunfera11s verdi. 
Resimler, kıymetli Mebusumuzla konferansı dillleyenleri gösteriyor. 

Konvansiyonel Treni, Dün 
Şehrimize 7 Saat Geç Geldi 

18 - 6. 940 

Avrupa İle 
Balkanlar 
Arasında 

Hava Seferleri lesin 
Teşebbüs Yapılıyor 
Harp vaziyeti dolayısile kara 

ve deniz yoluyla naklıyatm guç
leştığ n· goz onunde tutan bazı 

yabancı firmalar, Avrupa ile Bnl
kanlıir arasında hava seferleri te
sis etmek i.ızere teşebbuslere gi.. 

rişmişlerdir. Bu arada Ankaraya 
da müracaat edildigi soyleniyor. 

I 
İstanbul - İzmir hava sefer• 

len bı:glınden itibaren yapılmJ.o 
yacaktır. Dün her iki taraftan da 
son tayyareler kalkmıştır. Tatil 
kararı muvakkattır. 

tta bulunm~ur: kar payı, fiyat mürakabe komis-
d nızın kapanması do· yonları tarafından tesbit olun. 
b zı ıthalat maddelerin- maktadır. Kar payını tayin ettik. 
ercffuleri vücude geldi.. ten sonra bu nevi eşyanın pcra. 

PiYASADA / Çocuklarını Bekliyen 1 ADLiYEDE 

Madam Atina 28 Ay 
Hapse Mahkôm Oldu 

"yet olunuyor. Gerek kende fiyatları da kendiliğinden 
ulerın normal olup ol- meydana çıkmış olacaktır. Pera. 
tetkik etmek, gerekse kendeci o fiyatların fevkinde sa. 

k let i !eriyle me gul ol. tışlar yapacak olursa Milli Ko· 
re ıç tıcaret mlıdurü bu. runma Kanununun ihtikara mü-

1 tanbula geldi. Mu. teallik maddesine göre harekete 
Korunma Kanunu mu. geçilecektir. 
il edılmiş olan mura- MÜSTEHLİKİ SIKAN ŞEY! 
yonlarında tesis olu· Şimdiye kadar daha ziyade top 

t tetkik bürolarının tan fiyatlarla meşgul olmuştuk 
hakkında alakadar Halbuki müstehliki sıkan asıl pe

temaslarda buluna- rakende fiyattır. Toptancıyı mü. 
Korunma Kanunu rakabe altında bulundurup ta pe. 

e her viliıyctte birer fı. rakendcclyi serbest bırakmak 
akabe komisyonu teşek- mustehlik lehine bir fayda temin 
tır. Fakat bundan baş.. etmiyeccldir. Bir defa toptan fL 

r İstanbul ve Ankara gi. yat tesbit edildikten sonra da a
k pıyasa merkezlerinde zami fiyatlar da taayyün etmiş 

uç tane de fiyat tetkik bü- olacağından bunlar ilin edile. 
kıl edılecektir. İşte yu. cektir.,, 

bahsettığim büro, bu bü. HARBİN AKİSLERİ 
Benımle beraber İstanbu- Ticaret Vekili, .arkadaşımızın 

iç ticaret müdürü bu- suali üzerine harp vaziyetinin a· 
b ren vazifeye başla. kislerini diğer memleketlerle mu 

Tabu bugünkü mesaisi tet kayese ederek izah etmiş ve de
inhisar edecektir. Bu tet- miştir ki: 
edineceğim kanaate gö. "- Harp vaziyetini nazarı dik 
yarın sizınle daha etraf. knte alıp ta memleketimizi diğer 
e im.,, memleketlerle mukayese edec0 k 

GIDA MESELESi olursak daha üstün ve müreffeh 
Topçuoğlu, bundan son. bir seviyede olduğumuz meydana 

arrırımızin suali uzerine çıkacaktır. Mesela gıda maddele.. 
memlekette azlığı duyu. ri, d:ğer memleketlere nazar:ın 

er maddelere temasla sö- bizde boldur. Harp vaziyeti uza. 
yle devam etmiştir: sa dahi gıda hususunda güçlük 
Gıda maddelerinin en mü- çekmiyecegiz. Geriye ecnebi 
yle birlikte pamuklu ve menşeli maddeler kalıyor ki, bun 

en, halkın ihtiyacını larda tasarruf yapmak icap eder. 
yacak kısımlarla bazı sa- Bu da doğrudan doğruya halkı-
m maddelerinin toptan mıza duşen bir vazifedir. Pek 

mııbrem olmıyan ihtiyaçlarımı. 
zın teminini harpten sonraya bı
rakırsak büyuk bir şey kaybct-

ersitede 2 nCİ mıyeceğiz. Hükumet, vaziyetin 
icap ettirdiği fevkaladeliği naza. 
rı dikkate alarak milli fabrika
lardaki ekipleri uç misline çıkart 
nu tır. Eğer yine harp vaziyeti
nin ıcap ettirdiği buyuk sipariş.. 
ler olmasaydı bu fazla ekiplerle 
fabrikalarımızın istihsalatı mem
leket ihtiyacatına tekabül ede
cekti. Binaenaleyh, bizde hisse
dilen ihtiyaç o kadar fazla degil
dir. 

HALKİN YARDİMİ 
Nedret hissedilen maddelerde 

halkın aldanmaması için kontrol 
yapıilrken halk ta hükumet me. 
kanizmasına yardım etmelidir ki 
daha kolay ve daha seri gayeye 
varılmış olsun. 
Komşu devletlerle olan iktısa. 

di ve ticari munasebetlerimize 
ge1ınce, bu münasebetler, Akde
nizdeki fevkalade hali bertaraf 
edilect:k olursa normaldir. Akde
nizdeki nakliyat tamamile dur. 
muş G]makla beraber Tuna yolu 
açıktır. Bu yol vasıtasile komşu 
devletlerin bizden alabilccel:leri 
pamuk, tiftik, yün, bazı nebati 
yağlar tutun, fındık vesair mad
deleri ıhraç ediyor, bunun yeri
ne ihtiyacımızı karşılryacak bazı 
maddeleri getirtiyoruz. Bınaena
le) h, Akdeniz yolunun kapanma
sı tıcaretimiz uzerinC!e o kadar 
buyuk bir tesir yapmış olmuyor. 
ALMANYA iLE TiCARETiMİZ 

Almanya ile olan iktısadi an
laşma imza edilmiştir. Şimdi te
ferruat üzerinde konuşulmakta. 
dtr. Petrol, kereste, sellüloz gibi 
dıger ihtiyaçlanmız için de, bu 
maddeleri ihraç eden memleket
krle temas halindeyiz. Mem~eket 
teki petrol ve müştekatı altı ay. 
lık ihth acımızı temin edecek 
miktard~dır. 

Nebati Yağ Fiyatları 
T esbite Çalışılıyor 

AOelerin Müracaati 
Dünkü Konvansiyone! -.nı , 

tarifesinden yedi saat kadar 
farklı olarak anca'k saat on üç 
buçukta gelebilmiştir. 

Tren Yugoslavyadan geçerken 
Niş civarında komlır yuklu ikı 
marsandlz katarının çarpışması G k dı l f h k k ,.1 il dolayısiyle Avrupa yolunun ka. enç a nan u şa teşvi etme ten su~u Atina · e 
panması bu gecıkmeye sebep ol. Katine ve Atinanın kızı Zizi, Eleni Marika, Mikelli ve eli• 
muştur. ğer Eleniha'kkındaki duruşma dün neticelenmiştir. 

ECNEBİ AKINI y l h k 

l 
fiyatları üzerinde yapılan teklü. İ ap1 an mu a eme netice in. 

Fiyat Tesbit ve Mürakabe Komisyonu, Vali muavini 
Halukun reisliğinde toplanmıştır. Toplantıya nebati yağ 
müstahsil ve tacirleri davet edilerek bu maddelerin satış 

PAS i F 
Korunma 

Ucuz inşaat 

Kati Tedbir 
lesin 
ve 

Kararlar Almdı 
Dün Seferberlik Müdürlüğün. 

de toJ'lanan vilayet pasif korun. 
ma komisyonu şu kararlan ver. 
miş1ir: 
1- tlç veya daha yukan katlı 

kagir ve beton binalarda konın. 
ma odası inşa edecek her vatan. 
daş ikamet ettigi kazanın fen he. 
yetine müracaat eerek istediği 

malumatı alabilir. 
2 - Korunma odası, siper sı. 

ğ,nak veya siper hendek inşa c. 
dccek her vatandaşın vaki müra
caatında kaza heyeti fenniyeleri 
bizzat cevap verec:,ekler ve sığı. 
mık ·yerini tesbit ederek bu gibi 
ye:-Icrde alınması lazım gelen fen 
ni tedbirleri anlatacaklardır. 

3 - Ahşap mebanide korun
ma odası yapılamaz, etrafındaki 
evlerin yıkılmasmdan müteessir 
olmıyr.cak derecede bahçesi ge. 
niş ve müsait ahşap evlerde si
perler kazdırılır. 

4 - Sığınak işleri dolayısile 

yaprlmakta olan ihtikarın önüne 
geçilmek için icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

5 - Evlerde hem korunma o
dası, ve hem de siper kazdınla
maz, bunlardan bir tanesi kafi. 
dir. 

Garip Bir 
Yaka 

Dün Topkapının Sulukule ma. 
hallesi halkını telaş ve heyecana 
veren garip bir vaka olmuştur: 

Vaka şöyle olmuştur: 
Kır renkte olan beygir sahipsiz 

olar3k surların tlzerinde dolaŞTr
keıı bu sırada oradan geçen Ah
nıet ismınde bir ihtiyarın üzeri. 

ne hücum etmiş, zavallının muh. 
telif yerlerini ısırdıktan sonra 
kaçmağa ~aşlamıştır. Bu sırada 
hayvan ayakları kaymış, on 
metre irtifadan surun dibinde 
Hüseyıne ait 123 numaralı evin 
çatısı üzerine düşmüştür. Atın 

sıklı:tine dayanamıyan çatı bü
yük bir gürultü ile yıkılmış. bey. 
gır de enkazla be.raber evin içine 
yuvarlanmıştır. Bu sukut netice. 
sinde ,_ıuhtelıf yerlerinden yara. 
lanan hayvan polisler tarafından 
öldilrülm\Şür. 

ler müzakere edilmiştir. Alınan talyadan çıkarılan Polonyalı de Atmadan ba kasının suçları 
neticeye gore tesbit edilecek fi_ Yahudiler on kişilik bir muhacır goruJmcmiş, beraetlerine karar 
yatlar diğer mallarda olduğu gi. knfılesi konvansiyonelle geJmış. verilmi tir. 
bi Vekalete bildirilecek ve fıyat. tır. Bunlar harp vaziyeti üzefrıe Atinanın Polisina, Nedr t, E-
lar tasdike iktiran ettikten son- İtıılysnlar tarafından bir çok leni, \"e Harikliya ıs "mlı henuz Bugun.kü Program: 
ra ilan olunacaktır. müşkulat çıkarılarak kalmal=ın. yirmi bir yaşını doldurmamış 

YAPAK BiRLiGINDE na imkHn bırakılmadığını, 'l'ürki- genç kadınları fuhşa teşvik etti-
12

·
30 

Y if 
. yede çalışmak istediklerini, mü. gi sabit olmuc:, Atına her b rin- 12 35 

apak ve T tık Birliği dün d • d ki akd" d v 12 o saa e a1nma ı arı t ır e Fi- den dolnyı dokuzar ay onar '"'Un 
iki d('fa toplanmış ve toplantıya r f "d kl . . l o 13.15 

d 
ıs ıne gı ece erını söy emişler. hapse mahku· m edilmı"c-H ... Ce a. 

ort ihracat taciri de davet edıL d" 'i"~ 13 O 
miştir. Romanyaya satılacak 650 ır.. .. . lar birlestirilerek Atinanın 28 ay 18 oo 
ton tiftik ve 1150 ton yapağıır Dır muddettenberı Balkanlar. hapse konulmasına 155 lira 20 18 05 

stok sahibi tüccarlara tevzi müş- da dola an :A.lmanyadan ayr~ı~.ışr kuruş ağır para cezası ve 28 lira 18 30 
ki.lü etrafında yapılan görüşme. P?Ionynlı gençler~en 60 kı~ılık 1 mahkeme masrafı odemesine ka- ıo oo 
1 

.ı b" t t"ft"k b"l k bır grup ta dunku konvansıyo. rar vcrılmistır 19 45 
erue ır on ı ı vere ı ece o- ı· . . · '>O oo ne ın gPtırdiklerı arasındadır. KAI.A y iHTİKARI DAV ASI -

Bunlar transit olarak memleke. İtriyat ve baharat ticareti yap. ;~·~~ 
tır.ıizdcn geçeceklerdir. tıgı halde 2 şubattan 26 mayı n 21 30 

22 50 

Program 
Ajans haberleri 
Alaturka müzik 
!f~ tll\k01 ri , 
Karışık <program (Plı). 

Progr m 
Sol ve aryalar CPJt> 
~o tı 
F ıl heyeti 
Aj n h bcrlcrl 
Konu n 
Küme ses ve saz heyetS 
Konu a 
K tra 

Roma sefaretimizin sskeri ateşe. kadar topladığı 8 ton knlayı 300 22 30 

sinin zevcesi Mesrure Kural, Na. kuruşla 400 kuruş arasında muh. 
poli konsolosumuzun zevcesi Ce- telif fiyatlarla satarak ihtıkur 23 25 Ynrınkl program. 

lan tuccardan iki ton yapak alın
ması kararlaştırılmıştır. Bu mik
tsr temmuzun on beşine kadar 
Romnnyaya gönderilecektir. Bu 
malların mukabilinde Romanya. 
dan may: mahrukat maddeleri a
hn3caktır. 

LİMON İHTİKARI YAPANLAR 

mile 'e çocuktan dün gelmişler. ynptJğı iddiasile adliyeye verih.:n 
dir. SeJanik ikinci konsolosumuz ve tevkif edilen Rabeno Politinin 
Kazım Akmanın zevcesi de mem diın yedinci asliye ceza mahke-

AÇIK TEŞEKKüR 
Limon ihtikarı yapanlar hak

kında muddeiumumilikçe açılan 
tahkikat devam etme)ctedir. Li
mon saklıyanlann depo, buzha
ne vı;; mağazalarında araştırmalar 
yapılmıştır. Sandığı 9 lira iken 
23 Jıraya satış yapan limoncular 
sorguya çekilecektir. 

lekete dönmüştür. mesine d~ruşmasına başlanmı tır 
BEKLENEN TAl .. EBEl\IİZ Mahkeme mlıdafaa şahitlerinın 

Avrupadan gelen bütün 'rürk dinlenme ive verilecek dcfterle
yolruJar, Sirkeci gnnnda bekle. rin tetkiki için baska gune bıra
şen talebe ailelerine Fransada ka. kılmı tır 

lan hılebe> hakkında mallımat sa- ADLiYE KORİDORUNDA. 
bibi olmadıklarını bildirmisler- Cumhuriyet gazetesinin maki. 
dir. Bunun uzerine alakadar nile. nisti Alman tebaasından Vılli 

Bir Çocuk Lağama lcr, nerede olduklarını bilmedik- Bli.ııneri yarnlamnktan suçlu Meh 
leri ve hükumetin neşrettiği res. met Alınin duru masına dun de. 

Düşerek Boğuldu mi listelerde isimlerine tesadüf vam edilmi tir. 
Büyükderede Çayırbaşı cad- etmedikleri çocuklarının mcydn. Fahri adında biri Mehmet Ali. 

desinde oturan Mehmet Alinin 

1 

na çıkarılması için yeniden Ha- nin al~yhinde şahitlik ettiğinden 
kızı 5 yaşında Bedia evin lağımı. riciye Vekaletine müracaata ka. suçlu, adliye koridorunda Fahri. 
na düşerek boğulmuştur. rar vermişlerdir. \ye hiicurr. etmiştir. 

YeniTürli~Aıman Ticaref 
Anf asmasından Sonra ••• 

Birçok 
Temasa 

lktısadi Müesseseler, Piyasamızla 

Girişmek için Faaliyete Geçtiler 
Ankarada imzalanan 21 milyon liralık mu. 

vakkat Türk - Alman ticaret anla ması AL 
manyada hü;) ük bir alaka ile karşılanmış ve 
bir çok iktısadi mUesseseler piynsamızla te
masa girişmek üzere faaliyete geçmişlerdir. 

Bu müesseselerin mümessillerinden M. Behr 
dUn Konvansiyonelle şehrimize gelmi tir. 

Bu Alman yolcu pek neşeli bir halde şunla
n sö;)lemiştir: 

- Hamburgtan geliyorum. Evvelce bir kaç 
defa İstanbulu ziyaret etmiş olduğum if\in Tür
kiye piyasalarını yakından tanıyorum. Yeni 
anlaşmadan i tifade ederek bilhassa zeytinyaiı 
satın almak istiyorum. Eskidenberi münase
bette bulunduğumuz Türk piyasalariyle yeni. 
den i, yapmak imkanını bulduğumuz için fev
kalide memaunuz . ., 

Diğer firmalar 
Fiilps radyo kumpanyasının Balkanlar mn. 

messili M. İlige de diin gelmi ve bir muharri. 
rimize kısaca demi tir ki: 

- Holandanın i galine rağmen pivasa'.\ a 
radyo çıkarmıya devam edece~ iz. İşgal, bizim 
faaliyetimize engel olnu~ acaktır .,, 

Bunlardan başka Amerikanın en büviik si. 
gara müessesesinin Yunani tan miimes;ili gel. 
miştir. Kumpanyanın İ tanhul mümessili ile 
temastan sonra memleketimizden yeniden ne 1 
kadar tlitiin alacakları teshit olunacaktır. 

Rumenlerle müzakeremiz 
B. ""dd t 1 R ·ı · · ·· 1 ır mu e evve omanya ı ~ tıcarı muza· ı 

kereler için Bükreşe giden heyetimiz i ini bi
tirmiştir. Heyet balarının bugiin tayyare ile 
Biikreşten diinmeleri bekleniyor. 

Petrol hu usunda Romenlerle yapılan ıö
rüşmeler iyi bir netice \crmi tir. Roman~ a i 
petrolünUn eskisinden miisait nrtlnrln getir- 1 
tilebilet"eği bildirili~ or. Son giinlerde de Ro- ı 
manyadan mühim miktarda petrol gelmi tir. 

I 

mın 

TEŞEKKÜR 
Kardeşim Gencrnl Vehbinin ~~ 

mllnasebeUle tclc!on, telgraf, rn 
tupla ve cenazede bulunmakl ~ 
kıymetli ve yuk ek 1 ka go te.rell s' 
yın zevata bütün ailemiz, ~ahsırn _ı::: 
mına en derin Ukranlarımızın atı' 

utunuzu dil rlm. 
Emekll Gen•,..ı ,t 

Yanyalı Eaad BOll< 
~ 

ÖLÜI\1: 

Sarıyer Aıkerllk Şube.lndıfl: 
S rıyer şube i mıntak sınd 
b mızde ve d er 1 de 

olmıy n ve y h dd n a a 
lunan cm kli ve yedl'k subııy111r 
H z.ıran 940 tar hine k .... r fil 
mOrncn U k yıtlarmı ~pt,ıtl11 
lınn Wwıur. 
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uvvetin Galebesi 1 
Yazan: O. l'rza DOGJ:Uı~ 1 
Tarihte değil, fakat '<endi 

ha~ atınuzda kun·etin ilk 
lehcsine şahit olmuyoruz. 1''aik 
V\•ct her zaman galip olmuş
r. Fakat faik kn\'\'etc galebe 
lınak ta kı a hir zaman \'C ya 
lıcı bir knfcıııın daha faik silah. 
~·aratma ı mcsrJcı::idir. 1 

'l'aliin en cirkin istilızalarından 
i, bugiinkii faik silahları yara· 
tarafın Almanya değil. fakat 

İir taraf olması, \'e Alman~·a 
geçen hnrııtc hu siIHhlara 

tş1 gelecek sit:ıtılar , iit·u~r ~c
ıck ıııcclmri~ eti ile karşıla~ 
ıdır. 

ı\lınanya bu silahları yaratma. 
Yalnız inkişaf ettirdi. Maksa. 
ız Alman kafasının verimsiz 
llğunu söylemek değildir, fa. 
1 Alman kafasının daha fazla 
asının ~·arattığı şeyler üze. 

de işlediğine işaret etmektir. 
tan!lzlar bugün biri kendi icat. 

diğeri müttefiklerinin ica-
olan iki silah karşısında mu
enıet edemiyecek vaziyettedir 

• Fakat bu mukavemetsizlik 
. sız kafasının, yaratmak ka
Yetine bir set çekemez. 

sız Kafası: 

t n ağır mütareke şartları, en 
şerefsiz sulh muahedesi bi

ll'ransız kafasını kamçılamak. 
başka bir netice vermez. En 
şartlı mütareke, en müthiş 

leha herşeyi teslime sebep 
bilir, fakat bir milletin kafa-J 

teslim ettirmez. 
lnıanya, gizli kapaklı çalışa-
lıerşeyi yaptı. 

1 
"-nsı:z dehası, her tedbire 

en, yaratma kabiliyetini sü. 
inkişaf ettirir ve en ağır 
laha şartlarını yener sam. ı 

•ğli'ıp edilmiyecek bir km·
\'a~a yaratma dehasıdır. \'e 
srz milletinde bu deha var
liütün dünyaya nur serpen, 

dünya milletlerini ışık ve 
lığa kavuşturmakta hissesi 
tıan bu milleti harp vasıtı.

)"enmek mümkündür, fakat 
ınilli dehası yenilmez bir 

ettir, belki daima yenilenen 

~
~1ldrettir. 
lllanyanm dchasız olduğunu 
lllck istemiyoruı:. Fakat hu 
ın en yüksek mümessilleri 
7. dehasından ilham almış. 

\'e Fransız dehasının eninde 
tld3 bugünkü geçici buhranı 
llrak Fransayı, bütün be~. 
il sevdiği Fransayı bir kere 
dirilteceiİnP. inanman,ıya 

tı yoktur. 

Hakimiyeti : 

aıreti İsanın dediği gibi, 
kılıcın ektiğini kılıç bi. 

()llun için, hugün kılıçın ha. 
etini temin eden anıilltır, 
Unun tekrar faaliyete ge!i
i temin edecektir. 
l'ların güzel bir sözü var. 

Ücretli İş 
Mükellefiyeti 

Tesis Edildi 

Koordinasyon Heyeti 

Tarafından Verilen 

f<arar Meriyete Girdi 

Almanlar Norveç harekatı esnasında asker nakl,,tmt-k İİ7.ere tay_ 
)-Carelerden istifade etmişlerdir. Resmimiz asker taşıyan tayyare

leri göstermektedir .. 

A merikn l\fiittefiklerin miihim miktarda tayyare siparişlerini ha_ 
zırlanıaktatlır. Resmimiz İngilterc~·e gönderilmek üzere olan 

tayyareleri göstermektedir .. 

Ankara. 17 (TAN Muhabirin
den) - Yol, köprü, meydan, is
kele inşaatında kafi miktarda iş
çi, teknisiyen vesair müstahdem
lerin tedarikini temin için ücret
li iş mükellefiyeti tesisine müte. 
dair koordinasyon heyeti kararı 
bugün mer'iyet mevkiine kondu, 
kararın esaslan şunlardır: Sovyet Kıtaları, Letonya 

Ve Estonya Şehirlerini 
Dün işgale Başladılar 

1 - Nafıa Vekaletinin yol, 
köprü, meydan ve iskele inşaatı
na kafi miktarda işçi teknisiyen 
vesair müstahdemlerin tedariki. 
ni temin etmek için ücretli iş 
mükellefiyeti tesis edilmiştir. 

2 - Birinci maddedeki iş mü· 
kellefiyetine aşağıda yazılı vatan 
daşlar tabidir: 

A - Birinci maddede mezkur 
işlerte çalışmakta bulW'IPlatd• 
esas meşgalesi ziraat olmıyanlar, 

B - İstanbul belediye hudut
ları dahilinde oturanlar müstes
na olmak üzere inşaat işlerinde 

'ÇAlışabilir işsiz kimseler, 

Moskova 'nın ileri 
Sürdüğü 1 alepler 

Kabul Edi di 
Litvanya Cümhurreisinin A!marwya~;a 

Geçtiği ve Tevkif Edildiği Cndirili\·or 
Letonya ~eisicüınhuru Moskova 17 _ Sovyet için Sovyet garnizonlarına "'rş: 

Karlısulmans --hükumeti, Estonya ve Le- vaki olabilecek tahrikat harc'<e'-

SOVYET 
RUSYANIN 
Sesi Çıkmıyor 

1 

lerini bertaraf edP.bilecek mik•ar- ı 
tonyadaki Sovyet garnizon- larda Sovyet kıtaatının derhal 
larının takviyesi ve Sovyet serbPstçc mürurunun temini. 1 

Birliği ile aktedilen karşılık- Letonya Ajan~ının Tekzibi 
h yardım paktını namuskar Riga, 17 (A.A.) - Leta ajar.

sı, Lıtvanya, Letonya ve Est0n. 
bir tarzda tatbika muktedir ya arasında askeri bir ittifak 
ve hazır birer hükumet ku- mevcut olduğuna dair cumartPsı 

(Başı 1 incide) 
doğuyordu. İtalyanın Dalmaçy::ı. rulması için Estonya ve Le- vünü Sovyetler tarafından Lıt-
yı ışgal edecegwi ve Arnavutlul<- tonyadan taleplerde bulun vanyaya verilmiş notada münde-

- riç olan iddiayı tekzip etmiye sa-
t:ın Yunanistana inmek istiye<:e- t B 'k' h"k" t 

muş ur. u ı ı u ume lahiy(:ttardır. Ayni ajans, Litvım-
ği tahmin ediliyor ve bu suretle 
harbin Balkanlara yayılmasın- Sovyetler Birliğinin bu ta- yanır. bir teşrinisani 1923 de ım-
dan korkuluyordu. leplerini kabul etmişlerdir. za eJilmi~ olan Letonya - Eston
Mc-rkovanın İtalyaya ihtarı Bunun üzerine Sovyet kıtala- ya ın;ı;akına iştirak etmemiş 0 1-

harbin bu sahaya sirayetine mu- rı, Estonya ve Lctonya şehirleri. duğanu ve Baltık devletleri ara-
r.i olmak içindi. ni i;:gale başlamışlardır. <,ınua bu kabilden hiçbi:. muka. 

İki cephede birden harb~tm<?- Ta:ıı Ajansının Tebliii vele mevcut olmadığını ılave c.>t-
rnek prE::nsipini takip eden Hit- Tas a1ansının neşrettiğı bir teb n;cktctlıı. 
ter. İtalyanın Balkanlara Jeçme- liğe göre, halk komiserleri heye.! J.,ıt\'an~·a~·a Grlen Sovyet Kıtaatı 
~ine mani oldu. Mussolini harp t• reisi Molotof ayni mealde iki Kaunas, 17 (A.A.) - Sovyet 
ilan ett:ği gün, Balkan menıl-e- ~otayı Letonya' ve Estonya elçi. ~ıtaları ve b~yük miktarda Sov-

Cs'"r.ya r. · ~dih11ıuru 
Constantin Taets 

C - Zirai iş vaziyetleri yerle-
rinden ayrılmalarına müsait olan 

: ziraatle müştagil kimseler, 
1 D - İş müke1lefiyeti bir tak
ı viye senesi zarfında beş aydan 
1harct olup mükellef müddetini 
bitirdikten sonra isterse daha 
fuzla da cıılı!;tıbilir. 

3 - Mükellefler. Nafıa Veka
letince tcsbit olunan normal Üc
retleri alırlar. ücrete istihkak bil 
fiil çalı.,ma ile meşruttur. 

4 - Sözü geçen inşaatta lü
zumlu işçilerin yaş hadleri ve alı
nacakları mıntakalar Milli Mü
dafaa \'e Ziraat Vekaletlerinin 
mütaliıası alınmak suretiyle Na. 
fıa Vekaletince tayin olunur. Mü 
kelleflerin toplanması ve iş yer
lerine sevki Nafıa Vekaletinin BaşvekiHmizin 

Nutku 
Tehir Edildi 

. direktif ve iş'arı üzerine alakalı 
mülkiye amirleri tarafından ifa 
olunur. Mükellefiyete tabi kim
selerin toplandıkları yerlerden 
çalışacakları iş yerlerine kadar 
yol masrafları idare veya müte_ 
ahhit tarafından temin ve bila-Ankara, 17 lTAN Muhabirin. 

den) - Parti Grupu bugün top. 
lanmştır. Başvekilin bugün Mec. 
liste söyliyeceği tahmin edilen 
nutku, vaziyeti hazıranın inkişa. 
fana intizaren talik edilmiştir. 
Nutkun ne günü söyleneceği bel. 
li değildir. Yarın veya öbür gün 
olabilir. 

l\lillet Meclisinin Dünkü 
Toplantısı 

hare işçilerin yevmiyelerinden 
tevkif olunur. Şu kadar ki, bu 
kararnamelerde yazılı esaslar da. 
iresinde mükellefiyetini ifa eden 
işçilerin yevmiyelerinden tevkü 
olunan yol masraflan mükellefi
yet müddetinin hitamında kendi
lerine iade edilir. 

5 - Mükellefler tavzif edil. 
dikleri iş yerlerini kendilerini ça
lıştıran idare veya müteahhitle
rin diğer iş yerlerine göçmek su. 

ketlerinc hiçbir tecavüz ni.veri 1 • d' t . t' yet tayyaresı, buraya gelmekte 
'41dünya dü\'el" manası h k-k d . erme ,ev ı e mıhş ır .. k. h"k. devam edivor. Yeni hülrıimetin 
ta de,·leti bir elden bir ele olmadığı a ın a temınat v<?r- Bu notalarda, er 1 ı u umc. kT h kk d k" .. k 1 miye lüzum gördü. Bu temirıat, tin, Suvyetlerle akdettikleri kar- tdcş bı ı a .. lı~kla ıl mk uzal ereldeğr· 

Ank:ıra. 1 7(A A.) - Mecfü bu 
gün toplanarak Türkiye - Suriye 
deıst:uk ve iyi komşuluk mukave
lesi ve merbutu anlaşmanın bazı 
hükümict'inin tadili için teati olıı 
nan notların tasdiklerine ve dev. 
let mernurlan aylıklarının tevhit 
ve teadüli.ıne dair kanunun bir 
numaralı cetvelinde değişiklikler 
yapuması hakkındaki kanun :a.. 
yihalarının ikinci müzakereleı i 
yapılmış ve kabul olunmuştur. 

retiyle olsa dahi alakalı amirleri
nin müsaadesini almadan terke. 
demezler. Milli Korunma Kanu
nunun onuncu maddesinde mez
kur mazeret halleri mükellefin 
ikametgahının bulunduğu ma
haldeki en büyük mülkiye me
muru tarafından kabul ve tasdik 
olunan hususlar ve tevsik edil. 
miş hastalıklardır. 

de bugün bu sözü tekrar e-
1!; "Eddünya diivel" Dün. 
\'Jeti bir elden bir ele 

ller, diinya devletinin dden 
t~trniyecek taraflarını sağ. 
'lır. 

d 1 1 · d ~·1 s 1 h""k" 1 . e azı guç u ere arşı aşı ı ı Balkan ev et erme egı , ov- şılıklı yc.rdım paktı u um erıne .. 1 kt d' M ...ıı. d hı·ı· 
·1 · f ı . . 1 soy enme e ır. eıKys, a ı 

yet Rusyaya verı mış ı. riayet etmedıklerı, Sovyet er a- . 1 b kımından hiçbir değişik-
Sovyet Rusya şimdilik bu t"- leyhine ol~rak evvelce arı.ların: ~ke:uk: gelmiyeceği hakkında 

minat ılc iktifaya razı oldu. Çun. ~fa'. akdetmı~ bulundu~ları ask7r~ Litvanya halkına teminat vermiş 
ki.ı Balkanlar ne kadar_ harp~en ıt~ıfakı tasfıye etmedıkl~ri gıbı ve yeni Sovyet kıtalarımn gel. 
uzak kJıhrsa o kadar kardı. Ba- Lıtvanyayı da bu pakta ıthal et. mcsinin mü!;tcrck müd~fna icin 
husıt!' Garp cephesindeki harpten ~~k r-;~reti.le bilaki~ itt!fakı. ge- lüzumlu bulunduğunu ilave et
sonra iıelld de Balkanlarda harp nışlettıklerı k~y?e~_ıl~ei<tedır. mlştir. 
açmıya ihtiyaç kalmıyacaktı. Bu hal. bu ıkı hukumctle Sov- • 

Yahut diğer bir ihtimale JÖre, yetler arasında mevcut karşıhk 1 ı Moskova, 17 (A.A.l - Alman Radyo Müdürlüğü Yeni 
Balkı.ınlaı üzerinde Sovyet Rus-1 y~rdıı~ paktlar~n~ .a~·kırı bir va. rnemhalarmdan öğrenildiğine J!Ö Bir Program Yapıyor 
ya ıle Almanya ve İtalya aıa- zıyet ıhdas ettığı ıçın Sovyet1er re, Lituanya Reisicümhuru B. Ankara, 17 {TAN Muhabirin. 
sında c·vvelden tesbit edilmış bır Birliğ:. bu ıki htikfımctten şu ta- Smctona ve sabık hükumetin mü den) - Radyo müdürlüğü, 1 

.. dra, 17 (A.A.) - Norveç anla~ma vardır. Balkanların mu- leplercie: bulunmuştur: teaddit azası. dün akşam, Alman 'l'emmuzdan itibaren yeni prog. 
liaakon, dün akşam, Lon-ı kadderatını bu üç devlet kemli 1 - Mütekabil yardım paktla. hududunu geçmişler ve enterne ramlarla işe başlıyacaktır. Tür-

radyo ile Norveç'e hita- aralarında kar~rlaştırmış olı:ıbi- rmı? diirü~t b!r surett<? tatbi!<i~i edilmislerdir. kiyedc 70,000 abone vardır. Ve 
t nutuk söylemiş ve gerek lirler. Bu takdırde İtalyanın !:.al- temm etmıye amade bulunan bır Lctonya Reisicümhuru Ulma- yapılan tetkiklere göre, her ak. 
İrı.ir. gerek müttefik kuv. kaıı'.anıa harp açmasına ve Sov- hükfıme• teşkili. nis ve Sovyet aleyhtarı diğer na- şam radyo dinliyenlerin adedi 1,5 
tı Norveç'ten çekilmeleri- yetlerin de endişeye düşmeleri. 2 - Letonya ve Estonyanın en zırlar. Smetona'nın enterne P.dil- milyona yakındır. Yeni progra."Tl, 
gibi şerait altında vukua ne m:ıhal kalmaz. mühim merkezlerinde bulunmak ciiğini haber alınca Almanyaya zengin şekilde hazırlanmaktaJır. 

ili anlatmıştır. Kral Haa.. M'lskovanın sükutu ancak bu ve müıekabil yardım paktlarının kaç-:nak için yaptıkları hazırlık. 1 Temmuzdan itibaren İstan-
~iştir ki: suretle izah edilebilir. tatbik mıkanlarını tem· ~ek_ ı .ı:r~n vazgeçmiş~_rdir. ---- . bu~_rad~~~ da açılacaktı:· __ 

eç'in hala hür bulunan 
• kısmına, yani Norveç ti. 

ltonanmasma nezaret ede. 
&u suretle milletim ve 
~etim için çalışabilmek, 
lçin büyük bir tesellidir. 

o 

Amerikanın Müttefiklere 
Yeni Bir Müsaadesı 

Amerika Bir Atlas 

Okyanusu Filosu 

da Teıkil Edecek 
Vaşington, 17 (A.A.) - Mü. 

messiller meclisi ve ayni mecli .. 
sin bahriye encümeni azasındRn 
Maas, Amerikanın şimdiki ii!o
sunun hali hazırda inşa edilmek
te clal'l gemilerle birlikte Büyük 
Okyanusta kalacağını, fakat ayni 
zarnandiS beheri 28 bin ton hac. 
minde yeni kruvazörlerden mü. 
teşekkil bir Atlas Okyanusu fi. 
losu teşkil edileceğini söylemiş... 

tir. Bu kruvazörlere büyük muh
ripler refakat edecek ve kendile. 
ruıi tayyare gemileri takip ede. 
c!.!ktır. Bundan başka her biri 45 
bin t cm hacminde iki zırhlı in~a 

~ransaya Giden 
\>oldaki Vapurlar 

Vaşington, 17 (A.A.) - Birle. 
sik Amerika devleti müttefiklere 
~it Amerikan tayyarelerinin 
Birleşik Amerika hududu üze
rinden uçmalarına müsaade eL 
miştir. Hariciye Nezaretince tas.. 
vip edilen bu bitaraflık kanunu. 
nun yeni tefsirinde deniliyor ki: 

• edilecektir. 

~ta, 17 (A.A.) - AmiraL 
ldiriliyor ki, denizde bu

, ~a Fransaya gitmekte o. 
'llnda, Polonya ve Norveç 
l'ına radyo ile mesajlar 
lerek bu vapurların doğ-
l' İngiliz limanına gitme. 
lıttıu bildirilecektir. 

Amerikadan müttefiklere ait 
tayyarelerin Kanadaya teslimin. 
de artık hudutta tevakkufa ihti
yaç yoktur. Bu demektir ki, ka
nunen tayyare huduttan ucarken 
otomatik olarak teslim edilecek. 
tir 

Düşman tayyarelerine kaMjı lngili7. dafi bataryaları tnafından acılan siirekli 
11kislerinin inıtiliz sahil1e.rinden itörünüsü .. 

ateşin handaki 

Alman Sefiri 

Mo'otofla Görüıtü 
Moskova, 17 (A.A.) - Alman. 

yanın Moskova büyük elçisi Von 
Schulenburg, Sovyet · Başvekili 
ve Hariciye Komiseri Molotofla 
bu aksam 2örüsınüstür. 
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Siyamh Hemıirel 

Lakırdı lazım ~ a! 
Vaktile gazetelerde ( 

raibi Şüıin) yani acayip şey 

diye bir sütun bulunur ve b 
hakikaten şaşılacak şe~·lcr Y. 
lırdı. 

Bu arada ciinılenin istiğrab 
celbeden garaiptcn biri de b 
birine yapışık doğmuş iki 
kardeş idi. 

Bunlara o zaman memleke 
rine atfen (SiyamJı ikizler) d 
lcrdi. 

Bu Siyamlı hemsircler biri 
rine sırt sırta yapı ık yekviıc 

iki vücut idi! Aklımda kaldığ 
göre, bunlardan birisi ac 
öteki de acıkır, birisi hasta ol 
sa, öteki de hastalanır; böy 
hakikaten garip bir hayat sil 
ler ve bunlan sirklerde teşhir 
dip para kaı:anırlardı. 

Derken birisi ağırca hastal 
dı. Her türlü tıbbi ihtimama r 
men günün birinde öldü. Ö 
kardeşini kurtarmak için ö 
kısmı diriden ameliyat yapıp 
yndılar, fakat arası çok sürm 
Öteki de öldü. 

O zamandanberi böyle yap 
doğan ikizlerin birisi ölürse ö 
ki de ölür mü, ölmeli mi? D1' 
münakaşa edilmiş ve nihayet 
neticeye \'arnuşlar: 

Dahili uzuvları ve bilhassa 
rekleri ayrı ayrı manzumel 
müstenit olarak işliyorsa Siy 
1ı hemşirelerin birisi -ölmekle 
1eki ölmez. Böyle olmaz da 
küçiik dahili uzuvda iştirak va 
sa birinin helak olması ötekini 
de yakın zamanda vefatına seı: 
hep olurmuş. 

Ve minelgaraip. 

• Not: 

Bir yerde muhtelif gişe olması 
için değildır. Kalabalık basınca h 
ka daha çabuk hizmet ıçlndır. Ek 
postahanelerimizde aksi gibı kalab 
hk saatlerde mesel~ akş m üzer 
biıroların muhaberat mahsullerin 
se,·kettıkleri saatlerde bu gışelerln aı 
ra sıra (Kapalı) levhalarıle süslcnm 
ve yalnız bir, nıhayet iki gı enin 
çık bırakılmış olduğu görüluyor. Ş 
kflyet edilince: "Bu kalabalık şim 
dağılır" diyorlar. Hiçbir k labalık da 
imi değildir ve eğer bu .gişeler kal 
balık önünde, "şimdi dağılır" millA• 
haz.asıle açılnuy:ıc:aksa ne luzumlan 
kalır? 

l1KJiltere Fransaya 

Tek Bir Devlet 

Kurmayı Teklif Etti 
(Başı 1 incide) 

devam ettireceğini söylemişler. 

dir. 
Londra, 17 (A.A.) - Resmen 

bildiriliyor ki, yeniden üç sınıt 
temmuzda askeri hizmete kayd\l. 
lun:ıcaktır. 

Ordu vaziyetin icabını karşıla.. 
mak i.ızere icap eden süratle ye. 
nı efradı almakta devam edecek
tir. 

Fransanın Yaptığı Sipariıler 
Nevyork, 17 - İngiltere, Fran 

sanın Amerikaya yaptığı bütun 
askeri siparişleri üzerine alını.ı
tır. Mıster Roosevelt bugün, bır 
kararname ile Amerikadaki Fr:ın 
sız paralarını bloke etmiştir. 

Henderson 'un Beyanatı 
Londra, 17 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: İngilterenin st\bılc Ber 
lin Büyük Elçisi Sir Nevine Hen. 
derson, Lincoln'de bir nutuk IÖY· 
liyerek Hitler'in, bu ay içinde ve. 
yahut Temmuz veya Ağustos ve
ya Eylul ayı içinde, İngiltereyi 
istilaya teşebbüs edeceğini bil. 
dirmiştir. Henderson eli silah tu. 
tan her erkeği ve her genci, en 
aşağı bir tüfek kullanmagı öğ• 
renmeğe teşvik etmitşir. Sir Ne• 
ville Henderson şöyle demiştir: 

"Hitler, İngiltereyi yenmedik. 
çe bu harbi kazanamaz ve İngil
tereyi de ancak, ablo'ka vasıtasi• 
le bizi açlıktan öldürerek ve 
memleketimizi işgal ile bizi tes. 
limiyete mecbur ederek mağlup 
edebilir. Fikrimce, Hitler bunla. 
rın her ikisine teşebbüs edecek. 
tir. Artık daha uzun müddet a.. 
matör gibi hareket edemeyiz. 
Profesyoneller gibi teşkilatlan· 
madıkça da Almanyayı yeneme• 
yiz.,, 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz hü 
kumetinin, yabancıların İngilte. 
rede bazı mıntakalara girmeleri. 
nin men'i hakkındaki kararname 
si hiıkümlcri, Buckinghamshire. 
Hertfordshire, Middlescx ve Nort 
hamptonshire eyaletlerinin bazı 
mıntakalarına da teşmil edilmış
tir. Bu yasaktan yalnız Frana&. 
lar mustesnadır. 
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Mağinot' daki Fransız Kıtaatı 
Tehlikeli Bir Vaziyete Düştü 

(Başı 1 incide) 
muhafaza ettiğine, hava 

vvctleri imha edilmediğine 
e, Fransayı teslim olacak va. 
tte ümitsiz gönneğe mahal 

ktur. 
u yüzden Fransanın bilakay. 
:ırt sulh yapmıyacağı anlaşıL 

ktadrr. Ve bilhassa sulh yapar. 
n scref mefhumuna en büyük 
emmiyeti vereceğine itimat e. 
mektedir. 

En Son llarp Vaziyeti 
Bugi.inkü harp vaziyetine ge. 
cc; Almanların hedefi, bilhas. 
Maginot'yu ihata etmektir. 

ugün de Mctz şehrinin işgal o. 
nduğu Almanlar tarafından 
bcr verilmektedir. Bu haber 
hakkuk ettiği takdirde, MagL 
t müdafilerinin vaziyeti büsbü. 
n m i.işkülleşecektir. 
İtalya - Müttefik1er Harbi 

Le ndra, 17 - Kahiredcn g<!. 
n malumata göre, İtalyan kuv. 
tlHi bugün 28 tank ile Mısır 
duı.luna tecavüz etmişlers:? de 

1 tank tahrip edilmiş, gerisi püs 
rtulmüş, üç büyük İtalyan za. 

ıti c sır düşmüştür. 
Bundc.n ba~ka cenubi Afdita 

uvvetleri. Habeşistandaki asl~e
üslere taarruz etmiştir. 

luvaffakıyetli Tayyare Akın!an 
Yalnn şarktaki İngiliz hava 

uvvetleri umumi karargahı, f
alyanın Tç_bruk hava üslerine 
arşı cok muvaffakıyetli akınlar 
apıldrğını bildiriyor. İngiliz tay. 
areıcri, düşman hava müdafaa 
oplannın şiddetli ateşlerine rağ-
en hücumlarına devam etmiş.. 

erdir. Benzin ve mühimmat de. 
olarma ciddi hasarat yapdmış
ır. Bir çok infilaklar olmuştur. 
yni mıntakada Eladen ve El
ulbi üzerine de muvaffakıyetli 
kJniar yapılmıştır. Bombardr. 
an tayyareleri yeniden Dredao.. 

a ve l\facauva'yı bombardıman 
tmiştir. Vaki olan isabetler .ıc.. 

lcesi büyük hangarlarda yangın. 
ar cıkmıstır. 

Bir İ~lyan bombardıman tay. 
aresi alevler içinde yerde parça. 
anmıştır. Bir İngiliz tayyaresini 
vlamak isteyen bir İtalyan mU

arebe tayyaresine isabet vaki 
lmuştur. Arkasından dumanlar 
ırak.arak büyük bir süratle baş 
şağı indiği görülen bu tayyare. 
in duştüğü tahmin edilmekte.. 
ir. 
Bütün tayyarelerimiz üslerine 
önmüştür. Cenubi Afrikada ha. 
a kuvvetleri tarafından Şarki 

Afrikada yapılan hücumlar eS
nasında 8 düşman tayyaresi dü. 
uriilmüştür. 

Miga'da askeri kamplara, düş. 
man tayyarelerine hücum yapıl. 
mıştır. Bircok isabetler kaydc.. 
dilmiştir. Diğer kamplar bombar. 
dıman edilmiş ve bir hava müda. 
iaa topu bataryası .iskat edil. 
mistir. 

İtalyan Molaye'slnde zırhlı va. 
sıtalar ve kamyonlar imha edil. 
miş ve birçok kıtaat dağıtılmışhr. 
Burada bir hava müdafaa batar. 
yası iskat edilmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz; salimen 
dönmüştür. 

Mııltayıı Yapılan Hücumlar 
Re:.üerin bildirdiğine göre: 
Düşman, Salı sabahındanberi, 

Mal ta üzerine 25 kadar hava a. 
kını yapmıştır. Dün yapılan iki 
hucum esnasında, bir kaç kaya 
parçasının düşmesi üzerine bir 
sivil ölmüş. üç sivil yaralanmış. 
tır. Maddi hasarat yoktur. 

Malta Umumi Vali Muavini. 
radyoda söylediği bir nutukta, 
halkın cesaretini ve soğukkanlı.. 
Iıgını Övmüştür. 

Cepheye Koşan Haheşler 
Cibuti, 17 ( A.A.) - Fransız kı. 

taları ile işbirli~i yapmak üzere, 
dört Habeş şefi, askerleri :He 
beraber, buraya gelmistir. Bun
ların arasında. sabık İmparator
luk hassa alayı şefi Kagnas Maç 
Mokaya da vardır. 

Fransız keşif kolları, Habeşis. 
tan hududu üzerinde düşmanla 
temas halindedir. 

"Tass,, ın Bir Tekzibi 
Moskova, 17 (A.A.) - Tass A. 

jansı bildiri yor: İngiliz ~aily 
Mııil gazetesi, Almanya ve ltal
yanın Şarka dogru genişlcme
ıine karşı koymak üzere, Sov. 
yeller Birliginin idaresinde, Ro. 
manya, Yugoslavya ve Türkiye 
arasında daha müessir bir ademi 
tecavuz paktı aktedilmesi için 
tedbirler alınmış olduğunu yaz. 
maktadır. 

Tass Ajansı, Daily :Mail'in bu 
haberinin hakikate katiyen teta
buk etmediğini ve tamamiyle ya
lan olduğunu bildınneğe mezun. 
fi ıı.c 

RESMİ HARP TEBLiGLERi 
Fransız Resmi Tebliği 

Bordeaux, 17 (A.A.) - 17 Haziran sabah tcbl!ti: Çarpışmalar, Laigle 
ve Chateaudun mıntakalarında ve ayni zamanda Loire hatb üzerinde ve 
Avallon'un cenubunda devam etmiştir. 

Düşman Saone'u bazı noktalarda geçmiştir ve Doubs istikametinde ner
Jemektcdir. Düşmanın Thone - Rhin k<ınalını geçı.eğe muva!tak olama
dığı Yukarı Alsas'da vaziyette hiçbir değişiklik yoktur. 

• • Bordeauır, 17 (A.A.) - 17 Ha7Jr<ın Fransız akşam tebliği, muharebe-
nin Loire mıntakasında ve Bourgogne'da gece gündüz devam ettiğini bil
dirmekt.edlr. 

Alman N.esmi Tebliği 
FührM'in umumJ karıırgahı, 17 (A.A.) - Alman orduları başkutnan

dıı.nhı:tının tebli~l: Fransız orduları, d nğılrruş bir halde, kiltle halinde ricat 
etmektedir. Fransız orduları, cenuba ,.e cenubu garbiye doğru, kıtaları
mız tarafından yakından takip edilmektedir. Bazı mufrezelcrin halen ni
zamlı bir müdafaa yaptıklan yerlerde bu müfrezeler, büyük kayıpla geri 
püskürtülmüştür. Şahsan bir fırka kumandanı General tarafından kuman
da edılen bir motörlü kttamızın c:üretkarane bir bücumile, Orlcans'ı al
mağa ve bir hasarı mucip olmadan bu 5ehlrden Loire nehrini geçmeğe 
muvaffak olduk. 

Hava kuvvetlerimi7., ricat halindeki düşman kollarına karşı imha faali
yetine devam etmiştir. Loire üzerinde birçok köprüler bombalarla tahrip 
edilmiştir. Köprüler önünde birikmekte olan sıkıştk kollara, bomba ve 
mitralyözlerle hilcum edilmiştir. 

Bourgogne'da Lan~es'in ötesinde flerliyen serl kıtalarımız, cenuba 
doğru arazı kazanmışlardır. Burada iki hava meydanındı:ı, bomba dolu 39 
tayyare elde edilmiştir. Besancon'un cenubu garbisinde, İsviçre hududu
na varılmış ve bu suretle Lorcn ve Alsas'dan çekilen Fransız kuvvetleri
nin etrafındaki çember kapanmıştır. 

Şimali Loren'de kıtalanmız, Saint- Mihiel şehrinin şimali garb!sine yak
laşmaktadır. Sarrebruck'un cenubun da M;ıginot hattının yarılmasından 

istifade eden fırkalanmız, seri bir yürüyüşle, düşmanın bazan çok şiddeW 
mukavemetine rağmen Rhin - Marne kanalı civarına varmıştır. Cbateu -
Salirı::, Dicuz ve Sarr;bn.ıck zaptedil miştir. Rhone - Rhin kanalının öte
ı;lnde terııkkiler kaydetmekte ve Vosges istikametinde muza1!erane de
vam eylemektedir. 

Alsas'da, muharebe ve pike tayyare gruplanmız ve ayni zamanda ha-

va dııfi batııryalarımız karadaki mu hnrebelere müessir S"llrette yardım 

etmiştir. Müstahkem kaleler ve beton mev:ıiler, en büyük çapta bomba

larla bombardıman edilmiştir. Düşmanın hava kayı:pları yalnız 8 tanedir. 

Ve bunlardan beşi hava muharebcle rinde dü~ürillmil~tür. Üç Alınan tay
yaresi kayıptır. 

Alman denizaltı gemileri, son gün lrrde 100 bin tonllAtodan fazla ha
cimde gemi batırmışlardır. Kumandan Frauenheim'in idaresindeki bir de-

nizaltı gemisi, aralarında 11400 toni!A toluk Welllngton Star İngiliz vapuru 

da dahil olmak üzere 41500 tonilatoluk vapur batırmıştır. Kumandan En

drass idaresindeki diğer bir denizaltı gemisi, aralarında 22300 tonilAtoluk 

Carintbia İngiliz muavin kruvazörü de dahil olmak ilzere 53 bln tonilAto
luk: vapur batırmıştır. Bir denizaltı gemisi de Muray • Forth'da takriben 
9000 tonUAtoluk bir İngiliz muavin kruvazörünü batırmağa muvaffak 
olmuştur. 

Rhin'in geçnişinde bir istihkam taburu kumandanı Gantke, ~ı feda
kArlığı ile bilhcu;sa temayüz etmiştir. 

• • 
Führer".ln umumi karargiıhı, 17 (A. A.) - Yeni Fransız hükı'.'ımetl reısı 

Mareşal Petain, radyo ile söylediği nutukta, Fransanın silı\hlan bll'akması 
lıizım geldiğini Fransız milletine bild irnıiştir. Mareşal Petain, bu karan 
Alman hükl'.l.metine bildirdiğini ve Alman hukümetinin bu husustaki Fran
sız kararını ne gbl şartlar dahilinde kabule hazır olduğunu sormuş bu
lunduğunu kaydeylemiştir. 

Führer, iki hükümetin ittihaz edecekleri hattı hareket hakkında görüş
mek üzere İtalyan kraliYeti hükumeti Başvekili Benito Mussolini ile bu
luşacaktır. 

• • 
Führer'in umumi karargahı, 17 (A.A.) - Bhgün öğleden sonra Metz 

kalesi bir Alman mü..treı:eslne teslim olmuştur. 

Cenup Afrikası Tebliği 
Nairobl, 17 (A.A.) - Reı;ml tebliğdir: Cuma günü zarfında Bardıra tay

yare meydanının askeri hedefleri üzerine, Cenubi Afrika tayyare kuvvet
leri muvaffakiyetli hava hücumları yapmıştır. Katı iııabetıer olmuş ve bil
yÜk hasarat vukua gelmlşUr. Cenubi Somalide keşi! uçuşlan yapan tay
yareler, hiçbir düşman hareketi kaydetmemiştir. 
Düşman faaliyeti, Wjar ve İmoyale eyaleti üzerinde bombardımanlar 

yapmak ile iktifa etmiştir. Telefat ve hasarat yoktur. Wjar üzerindeki 
bombardımanın neticesi tetkik edildiğinde 70 hektolitre benz.in zayi oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Cumayı Cumartesiye bağlıyan gece zarfında Hings African Rl!lis kıtaa
tı - yerli kıtaattır - İtalyan Noyale'sine akınlar yaparak, 6 İtalyan kara
koluna girerek, dUn geceki bombardıman neticesi ölmüş olmaları muhte
mel 3 yerli asker bulmuşlardır. Bu karakolların hepsi düşman tarafından 
tahliye edilmiş ve lı;-erlerinde birçok silah ve techizat bulunmuştur. Kara
k:ollıırın tahliye edilmiş olması orada ki askerlerin bizim kıta<ıtı beklemeği 
arzu etmediklerini göstermektedir. Yerli kıta.atta bulunan Müslüman as
kerler, İtalyanların ölüleri gömmeden bıraktıklarını görerPk biivük in!ial 
duymuşlardır. 

İtalyan Resmi · Tebliği 
1taly::ıdıı bir mahnl, 17 (A.A.) - İtalyan ordufarı umumi karargAhından: 

6 numaralı tcblii;: Tayyarelerimiz dun Malta, Korsikıı ve Turiustaki deniı 
üslerile tnyyare sahalarını bombardıman etmişlerdir. Bir hava düellosu 
esnasında bir İngiliz avcı tayyaresi d Uşfırillmüştür. Dü;;man tayyareleri 
bazı akınl<ır yapmışlardır. Bu akınlar münferit tayyareler tarafından ya
pılmış ve bu tayyareler bilhassa geceleyin şehirlere ve .kırlarn bombalar 
atmışlardır. Savone'de bir kişi ölmüş, birkaç kişi yaralanmıştır. Cagliaride , 
düşmanın bir akını tayyare sahası hangarlarından bazılarında hasarata 
sebebiyet vermi-ştir. Hava kuvvetlerine mensup altı nefer ölmtiş ve otuz 
kadıır neler de yaralanmıştır. Palermo'da avcı t.1yyarelerimiz havalanır 

havalanmnz dt.işman tayyare grupları her türlü taarruzdan vazgeçerek 
kaçmışlardır. 

A ipler üzerindeki keşir faaliyetimiz mütemadiyen artmaktadır. Şimalt 

Afrıkada İngiliz kuvvetlerine karşı yapılmakta olan karn, hava ve deniz. 
hareketleri müsait neticeler vermek s uretile gitgide inkişaf etmektedir. 
Şarkl Alrlkada Sudan ve Kenyanın bava ve deniz üslerine karşı mü

him hava faaliyetleri yapılmış ve dik kate 15ayan neticeler elde edilmiştir. 
Yerde bulunan birkaç tayyare tahrip edilmiştir. Ve askeri tesisat hasara 
uğratılmıştır. Düşman tarafından yn pı lmış olan bazı akınlar Dircdoua 
demıryolu tesısatını pek ı:ız hasara ugralmıslır. 

, . 
Dr. Hayri Ömer 

ZUhrevl ve cilt hastalıkları mU· 
tehaaaııı. Ögleden sonra Beyoğlu 
Ağacami karşısında No. 133 

Telefon: 43585 ................. -
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Nazilerin Kayıtsız ve 
Şartsız Teslimiyet 

istemeleri Muhtemel 
(BaŞl 1 incide) 

neviyatı ve kuvvetine karşı it.i. 
madı k.rılmamıştır. Bunun için 
Fransamn teslim olması esası ka. 
bul e;dılemez." 

Yeni Fransız Kabinesi 
Bordeaux, 17 (A.A.) - Fransız 

Nazırlar heyetinin, Reisicümhur 
Lebrun'un riyasetinde yaptıgı 
toplantıdan sonra, çıkarılan teb
liğ, bu sabah Fransız radyosu ta. 
rafından neşredilmektedir. Bu 
tebliğin metni şudur: 

"Bugünkü şeraitte, Reynaud'
nun teklifi üzerine, Nazırlar he. 
yeti, Fransa hükumetinin mille. 
tin müttefik hürmetini taşıyan 
yüksek bir şahsiyete verilmesi 
kararında bulunmuştur. Bunun 
neticesinde, Reynaud, Reisicüm
hura kabine istifasını vermiştir. 
Lebrun, bu istilayı dikte eden va
tanperverlik hissiyatını övmüş 
ve yeni kabineyi kurmağa der. 
hal Petain'i memur etmiştir. 

"Reisicümhur Lebrun, bu su. 
retle şimdiye kadar hiç bir Fran
sız devlet adamının yüklenmedi. 
ği kadar ağır bir mesuliyet aL 
mak sureti ile vatana karşı tam 
sadakatini bir kere daha isbat e. 
den Mareşal Petain'c teşekkür 
etmiştir. 

Yeni kabine şu suretle teşck. 
kül etmiştir: 

Başvelcil Mareşal Petain. 
Devlet Nazırı ve Başvekil Mu

avini Camille Chautemps. 
Milli Müdafaa Nazın General 

Veygand. 
Adliye Nazın Fremicourt. 
Harbiye Nazırı General Coul

son. 
Harp ve Ticaret Donanması 

Nazın Amiral Darlan. 
Hava Nazırı General Pugeot. 
Hariciye Nazın Paul Baudouin 
Dahiliye Nazın Pommaret. 
Maliye ve Ticaret Nazırı Bout. 

hillier. 
Müstemlekeler Nazırı Riviere. 
Maarif Nazırı Rigueaud. 
Nafia ve Münakalat Nazın 

Frossard. 
Ziraat ve İaşe Nazın Chichery. 
İş Nazın Fevrier. 
Eski Muharipler ve Fransız A. 

ilesi Nazın Ybar-ncgaray. 
Başvekalet Müsteşarı Alibert. 
Muhacirler Müsteşan Schu

mann. 

• Columbia Broadcasting Ameri. 
kan radyo kumpanyası, Bordeaux 
dan yaptığı radyo neşriyatında, 

Bennf't ve Flandin'in, yeni Fran. 
sız kabinesine girmeleri ~eklifi.ni 
kabul etmemiş olduğunu söyie
mektec!ir. 

Nutkun Anıe:-ikadaki Akisleri 
Vaşington, 17 (A.A.) - Mare. 

şal Petain'in radyoda verilen be
yanatı, burada büyük darbe te
siri yapmıştır. 

Fransız ordusunun ümitsiz va. 
ziyette olduğu biliniyorsa idise 
de Reisicümhur Roosevelt'in müt 
teiiklcre yardımı çoğaltacağma 
daır vaadinin, bu vaziyetin dü. 
zelmesine hadim olabileceği ümit 
edilmekte idi. 

Son Karar Nasıl Karşılandı? 
C'.>iumbia radyosunun spikeri, 

Bordeaux'dan yaptığı neşriyatta, 
Frsn~anın, ordunun mukavemeti 
sonunu nasıl karşıladığını anlat
maktadır. Bordeaux'da halk Ma. 
reşal Petain'in beyar,1tını dinle
mek iızere sükunetle kahvelere 
gitmişlerdir. Şimdiye kadar biç. 
bir nümayiş yapılmamıştır. H1lk 
bu ani haberden mütehayyir gi-

ll bi ~ôzüküyor. Fakat bunu mu
ta va atla karşılamıştır. 

Spiker sözlerini şöyle bitirmiŞ
t1r: 

"Avrupada sulbü uzun seneler 
n.ubafaza etmiye muvaffak obn 
Fransız ordusunun mağlılbiyeti 
Avrupa ve Amerika için cid i:m 
büyük neticeler doğuracaktır. A. 
lınan haberlere göre muharebe 
durmı:ımıştır. Halk bezgindir, ~<..ş 

kındır, yarını düşünecek bir hal. 
de değildir. Yaşlı hiçbir göz, hiç. 
bir tezahür görülmüyor. Olup bi. 
ten şeyler çok ani olrouştur. Çok 
geniştir. Halk içyüzünü anlaya. 
mıyo:." 

lngili:r. Gazetelerinde 
Londra, 17 - Reynaud kab'

nesinin ic>tifası haberi gece çQk 
geç geldiği için gazeteler bu me
sele hakkında bir şey yazmamış. 
lardır. Times, Fransadaki vazi. 
vet dolayısile diyor ki: 

"Bu mühim Anlarda harpten ken
i si şimdilik Fransızlardan çok az 
müteessir olan İngiliz, müttefiki 
Fransızı mücadeleye devam elmiyc 
teşvik etmekle, ağır bir m esuliyet 
yüklcnmis oluyor. Fakat azın.imitln 

Frnnsızlarmkine müşabih bir imtiha
na t.iibi olacagı saalin yaklaştığını an
lıyoruz. Yalnız muktedir olduğumuz 

bütün gnyretlcrimiz.I sarfetmekle kal
mıyarak aydan oya kuvvetimizin ve 
yardım k<ıbiliyetlmlzın arttıgını na
muskilrane ve emniyetle beyan ede
biliriz. 

"Atlantlğin öbiir tarafında, da vazi
yetin bütün mfınıısile dcğerile mUtaHin 
edlldl~inl ve ~imdi Frans:ıya yardı

mın biiyiik mikyasta t~kllıitlandırıl
dığını da biliyoruz. Z;.ıhlren muzaIIer 
gözüken düşman harp mekani:ımasın
da vuku bulabilecek her gedik ancak 
harbe devam etmek suretlle meydana 
c;ıkarılabilir. Hıırbe devam etmek için, 
~cı tecrübeler geçirmiş olan miittefik
lerimizc güvenmekliğimiz hodbinlik
ten değil, böyle bir hattı hareketin 
menfaatleri iktızasından olduğuna k:ı- ı 
ni olduğumuzdan ve yalnız böyle bir 
hareketle gerek tarafımızdan ve ge- 1 
rekse onlara ı;ıönderilmek ilzerc gün
den güne hazırlanan kuvvetlerden is
tifde etmeyi ümit edebileceklerini bil-
diğimizdenlir." 

Daily Herald gazetesi de diyor j 
ki: ·---------------------------

1940 İRRAMİYELERİ: 
''Bir şey muhakkaktır. İngiliz mil-

leti son erkeğine, son kadınına kadar 
mücadeleye şiddetle devam etmek ka- T. iS BANKASI 1 adet 2000 liralık = 2000.- il!~ 

3 " 1000 .. = 3000.-

6 .. 500 " = 3000- " 
12 " " · ' rarındadır. Fransa lstiltl edilmeye 250 = 3000.- ~ 

başlanmadan öncekinden bin defa dı:ı-
1 1940 KÜÇÜK 40 : 100 " = 4000.- , 

ha fazla devam kararındadır. Bidayet- 75 öO " = 3750.- ,. 

te kuvvetle devam elmek kararında ~ 210 " 25 " = 5250.-
!dik, şimdi taassupla devam etmek 

1 
CARI HESAPLAR Keşldeler: 1 çubat, 1 maY191 

k;ırarındayız. Bizde ek.sik olacak ~lan IK-RAMİYE PLANI 1 ağustos, 1 lklnclteşrin tarlhlerfıııfe 
bu azim değil, yalnız sılahlardır. Şım-
di ise elimizde Rooseveltin parlak va- yapılır. 
adi vardır. Bu vait de Amerikanın i- 1111111ı ~ ewen ·v~- - - - - - - - - - • · · - -~ 
mal edebileceği kadar malzemenin bi- =.-.x._T .. -R-K_ l_Y Eau C .. U ... M• HanaUsRsl. •Y•E•T•I 
ze gönderileceğidir." U 

1 KARİ MEKTUPLARI 1 

Çekmece Postaları ve 
Köylere Tevziat 

Büyiikçekmeccnin Mimar Si. 
nan köyünde karilerimizden mü. 
tekait Kasım Bilgiç yazıyor: 

"Çatalca postası Çekmeceye 
saat 12 de geldiği halde, biz mek 
tup ve gazetelerimizi ya akşam 
saat 19 da veya ertesi sabah alı
yoruz. Köyümüz Çekmeceye bir 
çeyrek saatlik mesafede bulun. 
duğu halde, mektup ve gazetele. 
rimizin bu kadar geç tevzi ediL 
mesine bir türlü aklımız ermiyor. 
Alakadar makamların nazarı dik
katini çekmenizi rica ediyorum.,, 

-0---

YENI NEŞRJYAT: 
e HUKUK GAZETESi - Türkçe 

ve fransızca olarak altı senedenberi 
Cevat Hakkı Özbay tarafından neş
redilınekte olan Hukuk Gazetesi'nin 
üçüncü cildinin 43 - 44 numaralı ni.is
h<ı lan intişar etmiştir. Bu nüshada 'ı 
eski Aıiliye Vekili ve İzmir mebusu 
Ord. Prof. Mahmut Esat Bozkurt, 
Profesör Mustafa Reşit Belgcsay, 
Pro.fesör Sehwarz, Profesör Şükrü 
Baban, Cevat Hakkı Özbey, Galip 
Gültekin, Profesör Dobretsberger, 
Engelmann'm makaleleri, etildleri 
vardır. 

KONGRE 
Altınordu Klübü Ba§kanlığından: 

Kli.ıbiımüziln senelik heyet içtimaı 
23 Haziran 1940 Pazar günü saat 11 de 
klüp blnasında yapılacaktır. 

İstanbul Asliye 10 uncu Hukuk Hl· 
kimliğinden: 940/269 - Müddei Yu
vakim Çilingiroğlu vekili avukat Ha
ralambos Ağniyadis tarafından müd
deııleyhler Fatma ve Mehmet Alı oğ
lu Haydar aleyhlerine ikame eyledigi 
men'i müd<ıhale ve lekki haciz dava
sında Mehmet Ali oğlu Haydar mu
kııddcma ikametgahı olan Gedikpaşa 
Mutrip sokak 18 No.lu eve berayı teb
liğ gönderilen d{ıva arzuhali sureti 
ınum:ıilcyhin mcz.kür haneyi bir sene 
ev\·el t.erkederck adres bırakınad<ın 

gittiği ve halen ikametgfıhı meçhul 
bulunduğu meşnıhatile iade edilmiş 

ve mahkemece vaki talebe binaen dfı
va arzuhali suretinin bir ay muddet 
zarfında cevap verilmek üzere ilfınen 
tebliğine karar verilerek iliın edılmi~ 

ve ahiren davacı vekili müracaatla 
muhakeme günlint.in tayinini islemiş 

ve mahkemece de muhakeme giinü o
hırak 18-7-040 saat 14 de tayinine ve 
mezkür giin için m{iddealeyhlerdcn 
Mehmel Ali oğlu Haydara llfınen teb
ligat icrasına karar verilmiş olmakl.ı 
keyfiyet teblig makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Zİ R AAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
İKRAMiYE VERİYOR 

60 1 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en •" 6,-
llrıı.s• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile a§ağıdakl p!Anil p ~ 

ikramiye dağıtılacaktır. a.tr' 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 ıı ~' 
4 " 600 " 2.000 ~ 
4 11 250 " 1.000 I! ~ 

40 " 100 " 4.000 rf 

100 " 50 .. 5.000 fi 

120 .. 40 .. 4.800 1( 

160 " 20 " 3.200 ıı<:l'lll l 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan oşağı d ·~!ıı 
yenlere ikramiye c;ıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. ~#ııJJ Qı 
senede 4 de!a, 1 EylUl, 1 Birincikıinun, ı Mart ve l lİ ~ 

tarihlerinde çekilecektir. .Jt;ı 

... - ---- - - - - - - -------.cam-"~ ..... Z-R$fi--.V..$ffe..$fo~-S44-M.4.-~<ı- .._... ...... __J. ~' ' 

~i 

İzmir Hah ve Mensucat Türk 
Şirketi İdare Meclisin en : 

t 
c 
ı 

!tı 

q 

~cııiC ~ ~; 
flk toplanacak umumi hey'ete arzedilmek üzere İstanbulda ıJıı V ~ 

caddesinde Sultanhamam Servili Han cıkm::ızı No. 24 de Şirkct!ıl'l' v!ll' ıfl i't~ 
~ubcsini tesis etlik. Esas mukavelenanıcmizın b~ınci madde ine tc ~ 

keyfiyet ilan olunur. 
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TAN 
A.aoNE BEDELi 

Ecnebi 

Kr 1 sene 2800 Kr. 

" 6 Ay 1500 " 
" 3 Ay 800 " 
" ı Ay 300 " 

etlernrnsı posta ittihadına 

lın olmıyan m emleketler için 
ne bedeli müddet sırasiyle 

16, 9, 3,5 liradır. Abone be
l pe~indir. Adres değiştirmek 
kuruştur. Cevap için mektup
a ıo kuruşluk pul fülvesi 

lazımdır. 

i ~NUN 't.ilisELELER[ 
-· ~ . ... 

1 Beşikleri 
( stanbulun hemen bütün 

otobüs hatlarında çabşan 
arın çoğu çüriik çarık ~ey. 

~. Filvaki biitün vesaiti nak. 
lııuayencleri arasında, bele. 
fen heyeti bunları da ınua. 
eder ve alelusul hepsine de 

fer miisaadesi verir. Yol
liyatınTn kolaylaştırılması 

i bir şclıir için esas mese. 
eıı biridir. Fakat bundan 
evvel halkm canını emniyet 
almak lazımdır. Ve her. 
~alUmdur ki, bizim oto. 
her tarafı ayrı ayrı zan. 

an ve bir küçük yokuşa 
i zaman da koltuk değneği 
lasan ihtiyarlar gibi nefesi 
e;en birer acaip arabadan 
tirler. 
'ın bu mevzuu tekrar ele 
ıın sebebini geçen cumar. 

llnü Yenimahalleden Taksi. 
lınek üzere otobüse binen 
lkadaşunızın şahit olduğu 
disedir: 
'nıahalleclen üçü çeyrek ge. 
kan 3072 No. lı otobüsün, 
liku~ u virajında birdenbi. 
(ll'Jeği fırlamış ve köhne a
•faıt kaldırım üzerinde de
~ iz bırakarak sürükleudik

ra durabilmiştir. Arkada. 
diyor ki: 
Otobüste mevcut yolcular, 
ile dahil olduğum halde • 
nın daha tehlikeli ~·erler. 

u bulmamasından dolayı 
hamd ve sükrcderck mü
'Jtınc baska bir otobüsün 
İni bcldcdik. 
rnünnsebctile yalnız bo. 
:Ycnileştiri1crek yü.dinc 
siirmüş koca karılan an-

hu k<ihnc arabalar, mesul 
r tnrnfından daha dik. 
Uayenc edilseler de (Ecel 
şeklinden çıkarılsalar.'' 

* U cuzlamalıdır 

lorya plfıjlan ihale bodc. 
linin yiiksekliği yüziin

~Üz kiralanamadı. Bilhas
<ın sıhhatine ait şehir işle. 
~iik bir hassasiyetle ele 

60 ll.li, ve Belediye Reisimiz 
ıır"~ l.iıtfi Kırdarın bu mesclo 

fl ~miyetlc meşgul olması 
ır' yiiriimcsine engel olan 
" leri ortadan kaldırması 
" ~·or. 
" t, belccliye, istediği para
,. '<:ek tnlip çıksa bile, fahiş 
,c l'le halkın cebinden bu. 

1111 ~ knç kat fazlasma çıkarı. 
:ııı ı, bir çok şikayetleı·e, 
~ lliyetsizliklerc yol açaca. 

'(önünde tutarak plajları 
enle esaslı careleri tatl>ik 

\'c icap ed~n fedakarlık-
~nmemelidir. 
~\'n plaj açacak kadar Jıal-

~
'hğını clii§iinen belediye. 

,,; bt nu memnuniyetle yapa
(• &\iphe yoktur. 
J il]{ miinakasa endişeleri, 

i ~.erıe daha çok gelir elde 
~"ı gibi bugünkü nziyete 
,f ( cak noktalar, Florya plaj. 
r lltuzlatılmasına mani ol-

f r. Her halde Florya 
\J ın en i~i kısmınına bile 
:~ kurustan fazla vcrmiyc 
LI tutulmaz ,.e diğer pltıj. 

Sf ı il tilestirilirse şehrin t>n 
l'az ihtiyacı karşılanmış 

'l.'. 
başka, plajların bazı 

lıti de insanın ailesile 
~itme~ini kolaylaştrracak 
~Ctızlatılmıılıdır. Bun larm 
kiralanması cok fahiştir 
lltı baska un.;tulrnamah
~Ünya • ,·aziyeti dolayıo;ile 
~~rist akını tamaınilc dur. 

ıA 1dir, 
lfl"'il~a gidecekler hemen he

'li halktan ibaret kalacak. 
11\da yapılacak olan mü
il hu esaslar nazarı itiha

ıc t~ "sn hem plajların vRkit 
1' :den acılması. hem ıfo 

1 a~hetı temin edilmiş ola-

TAN 

•• 

l\lısır ordusuna mensup motörize kuvvetlerden bir parça. !Ju kıtalar sahrada kolaylıkla ilerliyebilecek şekilde teçhiz edilmişlerdir 

Mısırın Müdafaası 
·için Hazırlıklar 

. ' ıg.t,3ll0 
Mısıra taarruz edecek her

hangi kuvvet meramına 
kolay kolay eremiyecektir. 

Akdeniz üzerinde bir İngi. 
liz - Mısır kalesi olan Mersa 
Matruhu ziyaret ederek bura· 
da iki gün kaldıktan sonra e. 
dindiğim kanaat bu merkez. 
dedir. Bu kale, Mısıra sahil ta
rafından girmiye karşı gelen 
settir. 

Haritaya bir göz atıldığı · tak
dirde İtalyanların Mısır -
Libye hududu boyunca istedik
leri noktadan Mısıra girecek. 
leri tahmin olunabilir. 

Bu tahmin yanlıştır. 
Çünkü sahilden kırk mil öte. 

de çöl başlar. Çöl tepeleri 600 
kadem yüksekliğindedir. ve hiç 
bir tankın bu tepeleri aşması
na imkan yoktur. Altmış mil 
Cenuta uçurumlar başlar. Ve 
buradaki Siva vahası, müstev
liler için elverişli bir yer gibi 
gorunur. Bahariye vahasına 
bağlı olan Siva vahası Nil neh. 
rinden 12 saatlik mesafededir. 

Yazan: Ronald Matthews 
(Daily Hcrald) in Yakın Şark Muhabiri 

r "@ti!J!Cf""' t"i' 

1 

• 

Yeni :Mısır ordusnndaki hn{if tanklardan biri ... 

Haritaya baktığınız takdirde dersiniz. Fakat bu zannfr11zaa 
istila kuvvetlerinin buralarını aldanırsınız. Çünkü Siva - Ba
da kolaylıkla aşacağını zanne. hariyc yolu da tankların geçe. 

Havalarda Hô.kimiyei 
Bugünkü savaş1ar için z~L 

fer garantisinin havalar
daki hakimiyetle elde ~dilece •• 
ğini herkes düşünebilmektedir. 
Fakat, ekseriyetin tasarlıyacağı 
gib~ tayyare sayısının fazla o
luşunu, üstünlük ölçüsüne vur
mak doğru olmaz. Şunu unut. 
mamalıdır ki, cephenin her ye
rinde, muharebenin her safha. 
sında, düşmana göz açtırmadan 
havadan üstünlük göstermek, 
on binlerce tayyarenin devamlı 

çalı~masını ve bu kabarık yeku-· 
nun h:çbir zaman düşmı:ım~sini 
temin edebilmekle kabildir. Bu 
da, ne kadar zengin ve memba. 
lan bol olursa olsun hiçbir dev
letin başaramıyacağı çok ağır 
bir yük olur. 

Hakimiyet unsurlarmr, (biri. 
birlerinden ayrıldıklan takdir
de işe yaramıyncak hale gelebi. 
len· şahıs, malzeme ve idnre
deki isabet teşkil eder. Bu hu. 
susların tekemmül etmesilc 
meydana getirilecek üstünlLik, 
istC'nilen yerde ve mevcudiyeti 
lazım olan muharebe devresin. 
de temin edilecektir. Ancak bu 
suretledir ki, efkan umumiye
nin beklediğinden çok farklı ve 
kati neticeli hava hakimiyeti 
kurulmuş olur. 

U çucularm tam bir emni. 
yetle vazife başarmaları 

büyük roller oynar. Bu hakiRat 
İngiltereyi seksen kadar hava 
mektebi açmağa ve bir o kadar 
da antrenman meydanı hazırla
mıya sevketmiştir. Umumi bir 
istatistikle, bir pilotun yetişme. 
si bir kaç sene ister. Buna mu· 
kabil işin kıymetli olanıru ya. 
pacak bir rasıt ise muhakkak 
ki bir pilottan bir kaç misli za. 
man fazlasile tekemmül eder. 

Elemanların hasıla verecek şe
kild~ yetişmeleri bol para ve 
bol zaman sarfını icap ettirir. 
Bunları esirgememekle beraber 
kıskanarak kullanmak zarureti 
vardır. 

1v!alzeme de böyledir. Fabri-

_., __ Yazan._._. 

i A. AHISKAL i 
........................... 
kaların yüksek vasıflarda tay. 
yareler inşa ettikleri ve miktar
lnrmın her gün bir parça daha 
arttıklarını ihmal etmiyelim. 

Harbe girerken beş bin tay. 
yaresi bulunduğunu söyliyen 
Almanyanın da, bir kısmını Po
lonya üzerinde kaybetmiş ol. 
malda beraber, bu gün in§aatı
na verdiği hızla bu miktarın ya
rısı kadar fazlalaşmış bir hava
crlrğa malik bulunduğunu dü
şünmek tedbirli bir hareket o
lur. Bu malzeme pahalıdır. El. 
de edilmesi güçtür. Bin beygir
lik bir motörün saatte iki yüz 
elli kilo benzin yaktığı düşünü
lürse, uçuşun artmasile masra. 
im ne derece kabaracağı kolay
ca tasarlanır. 

Cepheden eksilen en ufak bir 
ihtiyacın derhal yenilenmesi ve 
bütün vasıtaların üçte biri ka. 
darıru da devamlı ihtiyat ola. 
rak cephe gerisinde elde bulun. 
durmak hakimiyeti idame ettL 
rir .. 

Y er müdafaa vasıtalarının 
hava silahlarına yardımı, 

hava hakimiyetinin meydana 
gelmesinde rol oynamaktadır. 
Londra'nın yerden kuvvetle 
mukabelede bu1unması, hava. 
dan gelecek tehlikeleri önle. 
mektedir. Bu korumalar bas. 
kmlarla yan kadar ~i.irütülebL 
lirse de, havacı devriyelerin 
muvaffak uçuşları müessir akın 
!arı karşılar, çarpışır, haber ve. 
rir ve netice olarak mukabeleyi 
temin eder. 

On binlerce tayyarenin b!r 
noktaya hücumu ve nihayetsiz 
bombalar atmış olması bir dev
relik korku ve zarar verir. Fa
kat hakimiyeti kuramaz. 

Oynak, şaşırtan, programlı ve 
idareli akınlar ise beklenen mu
vaffakıyet ve üstünlüi!ü milin.. 

kün kilar. Böylece ekonomik 1ı hareket edilmiş olur. 
Bunlardan başka kul1anı1an l 

tayyarelerin evsafı, süratleri, 
hareket sahaları, irtifaları, ma
nevra kabiliyetleri ve ayrıca a
teş kudretleri hava hakimiye. 
tınde müessir olurlar. Bunları 1 

tetkik edersek görürüz ki, müt
tefik ordular son aldıkları ve 
alacakları av ve bombardıman 
tayyarelerindeki sürat, manev
ra ve ateş kudretleri sayesinde 
Alman havacılarının elinde bu
lunan benzerlerine karşı hakim 
vaziyete geçeceklerdir. Altı yüz 
altı yüz elli kilometre arasrnda
ki sürate yetişebilen Alman tay 
yarelerinin ateş kudreti yüksek 
olanlarda manevra kabiliyeti 
az, ve yahut hareket sahasının 
üstünlüğü önünde ateş kudreti 
mahkum bulunmaktadır. 

Müttefik ordular hava ha. 
kimiyetini Amerikadan 

aldıkları ve alacakları tayyare
lerle temin etmektedirler, şek
lindeki mütalaalar yanlış ola
maz. Fakat sadece malzemenin 
yığılıp kalması böyle bir üstün
lüğün vücut bulmasına amil de
ğildir. Elemanların talim ve ter
biyesindeki titizlik ve para ile 
zamanın, bilhassa Alman ordu-

larının ağır hareketile kazanı

lan, iki yüz kadar harp hafta
sının müsaadesi müttefik hava 
ordularının hakimiyet esaslarını 
kurmasına ön ayak olmuştur. 

Hakimiyet unsurlarından bL 
rini ihmal etmek, diğerlerinin 
kıymdlerini düşürebilir. Ka
ra tanrruzlarının muvaffakıyet 
kazanmaları üzerinde hava üs
tünl i.ığünün mutlak surette te
siri vardır. Havalarda hakimi
yeti tesis eden taraf harbi yarı 
yarıya kazanır. Bu düşünce, 

harbin başındanberi milyonlar 
harcatmaktadır. 

Şahıs, malzeme ve idare ba
kımından elele, ba~başa vermiş 
olan taraf üstünlük kuracaktır. 
Itt~hattan kuvvetin doğacağı in.. 
kar olunamaz ki ..• 

miyeceği bir yoldur. Buradan 
ancak develer geçer ve başka 
her vasıta, bir anda imha 1*1-
na bilir. 

* * 
Fakat Mersa Matruh Mısıra 

gidebilecek biricik yo
lun ucundadır. Ve bu kal!' Şar
ka doğru giden demiryoluna 
bağlıdır. 

Ziyaret ettiğim kaleler için. 
de bunun kadar misafirperver 
olanını görmedim. 

Asıl kasaba bir veya iki kat
lı köşklerden müteşekkildir. 
Merhum Kral Fuad burasını ne
fis bir sayfiye yapmak istemiş 
ve öylece kurmuştu. Kasaba 
deniz üzerindedir. Liman bir 
hayl\ dolambaçlıdır ve methali 
dardır. Methal muhafaza altın
dadır. Burası gurub vaktinde 
Holivudun Cenup denizlerini 
temsil eden manzaralarına ben
ziyor. 

Fakat suların içinde tam 11 
mil uzanan müdafaa tertibatı 

vardır. Ve bütün bunlar daimi 
müşahede altındadır. 

Buradan başlıyarak uzanan 
çöl içine telörgüleri uzanıyor. 
Ve arada, tank dafii toplar gö. 
ze çarpıyor. Bundan başka en 
büyük tanklan kolaylıkla yu
tacak geniş, derin hendekler de 
kazılmıştır. 

Bütün bu müdafaa tertibatı 
ile mitralyöz yuvalarını gör
düm. Her mitralyöz yuvası, te. 
lefonla karargaha bağlıdır. 

Yer altında yaralıları tedavi 
ıçın serin sığınaklar vücude 
getirilmiştir. Bunları da gör
dükten sonra bütün kıtayı ida. 
re için, yerin diplerinde vücu
de getirilen karargahı ziyaret 
ettim. 

* * 
Burada çalışan erkanı har-

biyeye telgraçılar ve te. 
lefoncular yardım ediyor ve 
bunlar bu sayede hem cephe 
ile, hem bütün dünya ile mu. 
habere ediyorlar. 

Kasabayı kucaklıyan müda
faa mevzileri bir kaç hattan mü
teşekkildir Ve bana verilen 
teminata göre bunları geçmek 
imkansızdır. Mısırı istila et. 
mek istiyenler Mersa - Matruhu 
bırakarak kuvvetlerini çöl yo. 
lu ile Şimale doğru gönderdik
leri takdirde ne olur? 

Fakat buna karşı da tedbir 
alınmış ve her tarafa yetişe
cek müteharrik kuvvetler ha
zır lanın ıştır. 

Zırhlılar ise pek yakındadır 
ve her dakika yardıma hazır
dır. 

Devriye tayyareleri hergün 
çölü tarıyor ve her şüpheli fa
aliyeti tarassut ediyorlar. 

Bu yüzden Mısırın istilaya 
uğrayacağını tahmin etmek çok 
yanlış olur. 

Mısır müdafaası, her istila 
ihtimalini hesaplamış ve ona 
göre hazırlanmıştır. 

Tabii manialardanda!tıza:ıııım~ı is
tifadeler temin olunmuş ve en 
yeni silahlarla en sağlam tesi
sat tabii tahkimatı aşılmaz bir 
hale getirmiştir. Bundan baş. 
ka tayyarelerin Mısın tahrip 
etmesine mani olmak için alı
nabilecek her tedbir alınmıştır. 

Bu yüzden Mısır muhtemel 
tecavüzlere karşı hazırlanmış 
va:z.i.yeUedir. 

Açıkgöz Makin:s+ • Papaz Papazdan 

An!ar • Oğ!CJr.u Tanıyamıyan Ana 

A i manların aç ı kgözlül i ıgLı , ı ~ir gün. ~ransan111 . sah ıl ~ehir
Besinci Kolonun her de- lcr mden bırınde Belçıkalı hır pa

ı:ğe gırmektc gösterdiği kurnaz- ı pas yolunu oradan geçen ?ir a. 
Iıklar. bL• münasebetle her hile- dama ~orar. Bundan tabıt ne 
Y<' basvurmaları bu harpte son olaoi!ir. Fakat o sırada oradan 
raddeyı- varmıştır. Fakat İngiliz geçen diğer bir papas Belçikalı 
vu Frımsızlar da onları yakala- nhibin bir din a~a~ı~.m _kati
nı ı.k }ıususunda çok maharet gds. yen kullanmadığı kufur~u hır ta
t .=rmektedirlcr. İşte bu vakalar-ı bir ~ullandığını duy:r. Işin i.çin
dan b ir tanesi: de b ır tuhaflık oldugunu sezıncc 

Bir gece saat on bir buçuğa 1 hen:en o~un peşin.e t~kılı~'. ~öşe
doğr:.ı müttefiklerin Belçikadaki dekı polıs vasıtasıı: uzerını ~r?
karargahma motosikletli bir a- dıkla~~ za~~n BJ?lç~k.alr rahıbın 
dam gelir. Bu bir Belçikalı zabit- p~raş~tle ınıp tebd.ıl.ı kıya~et et
t ir ve şöyle söylemektedir: mış bır Alman zabıtı oldugu an-

- Çok mühim bir emir taşıyo. laşılır. 
rum. İleri hatları gececeğim! * * 

Burada kendisine müsaade ve. Oğlunu Tanıyamıyan Ana : 
rilir ve c, motörüne atlayıp u
zaklaşır. Daha böyle iki karar
gahtan geç:er ve cephenin ta iç
lerine sokulur. Bir müddet sonra 
ayni motQsiklctlinin geri döndü
ğü duyulur. Artık tam son karar
gahtan (yani ilk durdurulduğu 
yerden) çıkmak üzere iken bura. 
daki n öbetçiler karargah maki
nistinin soluk soluğa kendilerine 
doğru geldiğini görürler. Maki. 
ntst: 

- Bu adamr durqurunuz, dl. 
yor, ben onun motörünün sesini 
duydum. Bizim orduda böyle ı:es 
çıkaran motör yoktur. Bu ecnebi 
makinesidir. 

Bu şüphe üzerine yabancıyı i
yice arıyorlar. bir de ne görsiin. 
ler. Motosikletteki adamın Bel
çika üııiiormasmın altında Alman 
üniforması vardır ve cebinde de 
c~phede aldığı t-ir çok notlar bu. 
lunuyor. 

* * Papaz Papazdan Anlar 

A imanların esir ahna~ ~e~
çikalıların her nevı unı

formalarmdan istifade ettiklerini 
gösteren diğer bir hikaye: 

1 ngilterede Belçıka ve Ho
landadan ve Dunkcrquc'

den gelen askerlerin nakli mii
nesebetile acaip vakalar olmak
tadı.r . Bunlardan bir tanesi de 
Dover civarında küçük bir şe
hirdeki istasyonda olmuştur. 

Burasını tek başına idare eden 
memur Hopkins'in evi hemen i~
tasyon binasının yanındadır. Bu. 
rada duran trenlerden inen as. 
keder gider, gider bu evin kapr. 
sım çalar ve su isterler. Hopkıns. 
in g\mÇ ve mü~fik karısx onların 

hepsine istediklerini vermeyJ 
kmciine bir vazife edinmiştir 
Bir gece yine saat ikiye dc•I:tru 
gelen bir trenin orada çok dur. 
mıyacağı söylenir, bu sefer as. 
ker1erin trende oturacağı söyle. 
nir, Buna rağmen trenrle~1 atlayıp 

eve doğru bir askerin koştuğunu 
görünce hemen elinde su testi&i 
kapıya koşar ve gelen askerirı 
yüziıne bile bakınadnrı.: 

- Oğlum, al çabuk iç yoksıı 
trt'!ni kaçıracaksın, der. 
A~ker bardağı onun elinden a. 

ltp kapının eşiğine koyar ve son
ra ona sarılarak şöyle söykr: 

- Anne beni tamyamadı!l mı? 

LOKMAN HEKiMiN öAUTLERİ 

SOYA ÇEKEN SARILIK 
Ona soya çeken kaşınma de. 

mek te mümkündür, belki daha 
doğru olur. Çünkü tutulanlar 
sarılıktan ziyade kaşınmadan 

şikayet ederler. 
Zaten sarılık devamlı değil. 

dir, arada sırada meydana çı. 
kar. Sarılık olmadığı zamanlar. 
da cilt sarıya bakan esmer bir 
renk alır. O da bütün vücutta 
değil. çok defa yalnız yüzde ve 
dudakların etrafında ... Göze çar 
pan şey, ayni soydan birkaç, bir 
çok kimselerin hepsinin hu 
renkte olmasıdır. Dedelerini, 
biiyük amcalaını, yahut büyük 
annelerini, büyük halalarını ve 
teyzelerini görmüş olanlar, on. 
lardan da hepsinin değilse de 
bazılarınm öyle donuk sarı be. 
nizli olduklarını bilirler: Sözün 1 

kısası soya çeken bir hal. .. 
Bu halin, çok kaşınmaya isti. 

dattan başka, can sıkacak bir a. 
lameti cilt üzerinde kara kara 
lekeler peyda olmasıdır. Piis. 
kürme benler bu mizacın ala. 
metidir. Bunlar da bazdarınm 
hoşuna gider, bazılarının canmı 
sıkar. Hele çok defa gözlerin 
iist tarafındaki kapakların cil. 
dinde et benleri şekinde oursa .. 

Soya çeken bu mizaç, insanın 
sinirlerini tenbih eder. Onun 
için bu mizaçta olanlar hemt>n 
daima faaliyeti severler, zeki de 
olur. İradesi kuvvetlidir. Fakat 
pek te cahuk iifkeleııirler .. Ba. 
zılan d; kedere çok tema;yiil 
gösterir. ne içinde bulundukları 
zamandan hoslanırlar, ne de ge. 
lecek zaman için bir ~ey bekler. 
ler. 

Bu mizaç mide;re de çok do. 
kunur. Yemeklerden sonra ek
şilik, hazımsızlık, yemeklerden 
sonra mide sancıları, devamlı 

peklik, basur memeleri, arada 
sırada appendisit sancılan . 

Sinirler rihctinden alametle. 
ri: Sık sık has ağrıları, ıtN'C uy. 
kusuzhık ve huna karşılık ~·e. 
meklerdcn sonra uyku hastır. 
mas1. 

Böbrekler cihetinden: Arada 
sırada idrarda albiimin, 
kan ... 

yahuf 

Rnmatizma ağrıları da bu 
mizaçta olanlarda çokça bulu. 
nur. Biraz soğuk, biraz yorgun. 
luk mafsallara ıstırap verir .•• 
Mizacın asıl sebebi, karaciğerde 
olduğundan, karaciğer hastalık. 
larına da, tabii, Jstidat ziyade 
olur. bilhassa karaciğerde kum 
sancılarına ... 

Soya çeken sarılık geçici bir 
hastalık. değil, devamlı bir mi
zaç olduğundan, onu kökünden 
geçirmek te miiınkiin olamaz. 
Rahat etmek i~in yemeklerde 
perhize riayet, siitlii ve unlu 
yemeklere çokça rağbet ederek, 
etten, yağlı yemeklerden, ha. 
harlardan ıniiınkün olduğu ka. 
dar sakınmak lazımdır. 

·a.ULMACA 
Bugünkü Bulnıacamız 

1 2 1 4 5 6 1 8 9 

ılıı ı ,-. ın 
2111 1 ı•ı ı 11 
3~1 1 1 il 1 ' 1 
.1 _'•I ıaı 1 l•I L 
5 1 1 1 1 ı•ı ,., 
6' 1 il 1 1 ı•ı ~· ı 7f ı_ı ._, _ı _ı 1 

~-... 1 1 1 1 -J!ı 
1 1 1 llıll 1 .IJ 

Soldan sağa: 1 - Geniş ve der in 
su - Ç ift değil 2- Arzu, gaye - İn

ce dcğıl. 3 - Orta t ahsi l verir - İs
pirto. 4 - Bır renk - Uzaklık bıl
c.l lri r. 5 - Em red en - Bır zamir. 6-
Köpek - Masum, halis. 7 - Bir a
ğ:ıç - Bir kız ismi. 8 - Bir vil11yc
limlz. 9 - B ir uzvumuz - Bir s<1y ı. 
sayı. 

Yukarıdan aşagı : 1 - A kıllı cfoğ 1-
Dış değıl. 2 - Olur ıııu - Ced 3-
Ruı:gfı r - Mulk, mt'tn 4 BC'l' b r , 
ve - K urum - Su. 5 - Talı r ı. 

fi - Saçsız - Afrıkanın ,;lm ıı hndC'

dir. 7- Lezzet - :B ır znnur - Fena 
dcgıl. 8 - Nihayctsı7.lik - Adanır. 
9 - İskambilı karıştıran . 

DÜNKÜ BUI,J\.1ACANIN 
TIAU,EOİLMİ" ~mn.i 

l\Jiihim hir alameti de nalvın Soldan sağa: ı _ s r h tPn . ., _ 
daima ~ avas atması... Fakaf Elaziz - P::ı 3 - T.::ım iı:; - Kir. 4-
daha çocukluktan b~şlı)·arak. I Ak - Zor. 5 - N as - Bal.~ _ A· 
burun sık ıııık kanar, diş etle. ı;it - Ma 'T - Kibar - Kar. 8- Ma• 
rinden kan gelir. dıım - Su. 9 - Sah11 - İimal. 



6 ............................. ~ 
Yavrunuz, Saadetinizdir ••• 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetipmi; tabiatin tıpkı bir yavru gi
bi s inesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile milmkiindür. 
Her anne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzellii in. 
den istifadeyi eri bırakmam~ • 

Milstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 
Beşiktaş ÇAPAMABKA Tarihi tesisi 1915 

Gedikli Erbaı Hazırlama 
rtaokuHarma Talebe Altmyor 
1 - Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama ortaokulunun I. II, IU. ıı
nna Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An-

ada Musiki Gedikli ~rbq Jıuarlaına ortaokulunu~ın.z J . ....ı.
a önOmuzdeki EylOlde baılıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
acaktr . 
2 - İstekli talebelerin Tnrk ırk ından olmaa, k endisinin ve ailesinin 

Dtü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhht muayenede sailam çıkması ve 
;rapılacak seçme sınavında kazanma11 ııarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta oku llanna alınacak talebenin yaş haddi: 
Sı nıf Yaı 

Gedikli Orta I 14 : 17 
.. I I 15 : 18 
.. ,. III 16 : 19 Olmak 

Bu yaşlara aıt boy ve ağlrlık hadleri askerlik şubelerindeki asker! 
ler ve orta okullar talimatının 71. mzddesi özlerine uygun olması lA
dır. 

4 - Her üç okulun I. Sınıfına istekli olanların beş sınıflı ilk oku
bitırmiş olmaları ııarttır. Orta lJ ve III. sınınara ıirecek olanlar bu 

111nı11ara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası veya şahadetname ıöstere
eeklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun, iki yıldan fazla tahsili terket
mlş olanlar ve evvelce gedikliden veya askeri okullardan çıkarılanlar a
hnamazlar. 

8 - Kayseride Gedikli Erbaş hanrlama orta okulunun her üc sınıfı 
tle Kınkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I . Sınıfiarına 
köylu istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunµn 1. Sınıfı

musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. 
7 - Yukarıdaki şartlan haiz istekliler 10 Hazirandan itibaren bulun

duklan yerin askerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydil kabul 
prtlarlle muracaat yollarllll öğrenıneleri ilan olunur. (1732) (4351) 

Vekaleti İstanhul Mıntaka Liman 
Riyasetinden: 

DENiZCiLERE iLAN 
fstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü tarafından Sarayburnu -
Salacak arasında me\cut kablo çıkarılarak yerine yeni bir kablo ve 
Tarabya koyunun cenubundaki Na Jet bumu ıle Beykoz Selvl burnu a
r ına yenıden bir kablo vaz'edılecektlr. 

2) 19 Hazıran 1940 da başlanacak ve 45 gün kadar silrecek olan vaz işi 

ıçin kullanılacak dubada beynelmi Jel işaretler gece ve ıundilz buluna· 
caktır. Bu mıntakalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından ıeç· 
memeleri \'e bu hizada sür'atlerl ııi kesmeleri bildirilir. 

8) Sarayburnu - Salacak ve Nalet burnu Jle Seki burnu arasına vaz'edl
lecek kabloların sahildeki iki nihayetlerl maküs çııpa i le ıöster!lecek 
"e geceleri tenvır edilecektir. Gem ilerin bu kablolara yakın demirle
memeleri illin olunur. (4948) 

Bir Muhasebeci Aranıyor. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
"260,, lira ticretli İskenderun muhaıebeciliii münhaldir. 
Talip olanların bu cibi hizmetlere ait vesikal&rile beraber umum Mu_ 

ktstbe Mudurluğune müracaatları. "4877., 

Kuleli Askeri Li~esi Direktörlüğünden 
Kule1ı \ e M ltepe a kcrl llscleı-inln IJ,inci \ e üçimcil sınıOJnna ıı:irme

fe te 1ı ve bütiln girme şartlannı haiz olan nıımz.etlerinin seçme sınav
ları 21 - 22 • 24 / Ha:ı.iran / 940 gil nleri Kuleli ve Maltepe liselerinde 
y p lacC'ktır. Namzetlerın en geç 21/ 6/940 glinü saat sekizde I:;bu liseler-
de bulunmaları. (61) (4942) 

Müferrih ve Midevidir 

HALKIMIZIN YÜKSEK GÖR0ŞLERİNE! 

ESKİ SAnŞ 
Bugünkü piyasa vaziyetine rağmen 

FİYATLARINI MUHAFAZA IDEN Mtl'ESSESEMİZ ŞUBELERİNDE 

HE , eırı rz mevsr llr~e ~~çel!." A R I 
Metresi: 4, 5, 6, 6.50, 6.75 liraya satılmaktadır. 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müwewi şubeleri: İstanbul • Beyoilu • Kadıköy • Ankara - İzmir • Adana - Mersin. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden : 

l - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş Or ta Okulunun h er üç sınıfına da tale
be alınacaktır. İstanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşadakl Mektep Mü
dürlüğüne, diğer mahallerde bulunanlar Askerlik Subelerine müracaat 
edeceklerdir. 

İstidaya şunlar bağlanacaktır: 
a) Fotoğrafiı nüfus cüzdanı veya noterlikçe müsaddak sureti. (Yaş dü

.zeltenle veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı .kabul edilmez.) 
b) Beş sınırıı ilk okul şahadetnam esi veya orta okul tasdiknamesi. 

(Doğrudan doğruya sınıf geçmek ve şahadetname veya tasdikname
n in üzerinden bir seneden fazla zaman geçmemiş olmak lazımdır.) 

c) Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kAğıdı. 
d) Gerek kendisinin, ger ekse ailesi nln T ilrk ırkından olması, kötn ah

llık ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkUmiyetleri bulun
madığına dair h üsnü hal kağıdı. 

2 - Birinci sınıf için yaş 12 yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, 
kinci ve üçilncü sınıflar için de birer yaş farklı bulunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri Mektep Müdürlüğünde ve As
kerlik Şubelerindeki Askeri Lise ve Orta Okullar talimatının 71. maddesi 
özlerine uygun olmalıdır. 

4 - isteklilerin bu şartlardan maada Deniz hastanesinde yapılacak sıh
'ıl muayenede sağlam çıkması ve yapı lalak st!çme sınavında kazanmaları 
rıa lawndır. 

5 - Yukardaki şartlan h aiz talebelerden birinci sılıfa kayt olunmak 
isteyenler 1 Hazirandan itibaren ve ikıncJ, üçüncü sınıflara kayt olunmak 
ısteyenler - Bu sınıfların 940 tedrisatı erken başlıyacağından _ hemen cv
rakile birlikte Mektep Müdurluğüne milracaatleri ilan olunur. (4524) 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da onümüzdt'kl Ey
lülün birinci günü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin Türk ırk ı ndan olması, kendisinin ve ailesinin 
kötil hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını bilyültmüş veya küçOltmOs 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya biltünle
meye kalanlar, yaşlan, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okuJlara alınamazlar. 

4 - İsteklilerin, şimdi olduklan okullarda tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Hazirandan itibaren bulundukları y erlerdeki askerlik 
şubesinden diğer kaydO kabul şartla rile müracaat yoJlarını öğrenmeleri
ni ve buna göre de kaydü kabul kağıtlarını en geç 30 Temmuz 940 ta-
rihine kadar tamamlamış olmaları lazımdır. (4350) 

Çuval Kanaviçe Jüt Mamulatı İthalatçılan Birliğinden: 
Cuval. kanaviça, jut mamCılMı ithalatçıları birliği umumi heyeti 2-7-940 

Salı ıünil saat 10 da Galata Ömerablt hanındaki dairede fevkalade olarak 
toplanacalından birlik Azasının mezkür gun ve saatte toplantıya iştirak 
eylemeleri ilAn olunur. 

Ruzname: Bütçe ve kadro. (4989) 

Şose lnıaah 
N alıa Vekaletinden : 

1 - Siirt - BiUis yolunun Siirt - Haydar köprüsO kısmı ile Kurtalan 
istasyonu Başur köprüsü iltisakı yol tarının 56 kilometreden ibaret tesvi
yei türablye, sınai imallit ve şose inşaatı (800.311) lira (80) kuruş keşif 
bedeli üzerinden kapalı uırf usulile e kslltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 28 - 6 - 940 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Na
fia Vekfıletinde Şose ve Köprüler Reıslığl odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl diğer evrak Diyarbııkır ve 
Siirt nafia mudurlüklerinde görillebi lcceği gibi (4.000) kuruş mukabilin
de şoseler reisliğinden alınablecektlr. 

4 - Eksiltmeye gırebllmek için isteklilerin eksıltme Uırihinden en az 
şekiz gün evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu gibi 
ışleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları llizımdır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odası vesikıısı ile (35.263) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazıı-lıya

caklan kapalı zarnarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz m uktıbilinde vermeleri mukta:ı.i olup 
po!:ta ile gönderildij;i takdrde postalarda olacak gecikmeler ve muhürsüz 
zarllar kabul edilmez. (2778) (48:H) 

Bursa C. l\f üddeiumumiliğinden 
Bursa Cezaevinin 10 Temmuz 940 tarihinden l Haziran 941 tıırihine ka

dar "210,240'' kilo ekmek ihtiyacı 10 Haziran 940 tarihinden ıo Temmtız 
940 tarihine kadar 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

İhale 10-7-940 tarihine rastlıyan Ca ı·şamba günü saat 16 da Bursa Cüm
lluriyet Müddelumumiliğinde icra edilecektir. Talip olanların muhammen 
bedeli olan "21024" liranın "l:ı 7,5 yuzde yedlbuçuk hesabile "1576" lira 80 
kuruşluk teminatları ile birlikte tek lif mektuplarını 10-7-940 Çarşamba 
günü saat 15 de Miıddeiumumlllkte te-şekkul edecek komisyon riyasetine 
vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan maddenin şartnamesini görmek isteyen
lerin yevmi mezkürdan evvel Cümhuı"iyet Müddeiumumiliğine müracaat-
ları ilAn olunur. ( 4893) 
~___. ......................................................... _. ... __ 

lstanbul Belediyesi ıanıarı 
Suleymaniyede Evkaf Müzesinin al tındaki eski Kervan Sarayın tfımirl 

2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin L fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 14686 lira 25 kurus ve teminatı 2202 Ura 94 
kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ' e Muamelat Müdürlilğü kaleminde 
görUlecektir. İhale 21-6-940 Cuma gunu saat 14 de daimi encumende ya
pılacaktır. Talpilerin teminat makbuz veya mektupları, lhall" gilnllnden 
3 gün evvel fen işleri müdürlüğüne m iiracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (4985) 

* * Vali Konağı bodrum katında yaptırılacak tamirat 2490 numaralı kanu-
nun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına tevfikan pazarlığa konulmuştur. Keşif 
bedeli 3937 lira 93 kuruş ve teminatı 590 lira 68 kuruştur. Keşif ve 5art-
1ıame Zabıt ve .Muamelat Mtldı.irlUğü kaleminde gbrı.ilecektlr. İhııle 21-
C - 9f0 Cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacnktır. Taliplerin 
teminat makbuz veya mektupları, !hale tarihinden 3 giln evvel Fen işleri 
mildilrlilğilne mürac?aUa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret 
Ç>dası 'Veslkalarile ihale günü muayyen snatte daimi encümende bu lun-
maları. (4984) 

1 TİYATROLAR : 

BU AKŞAM RAŞI T RIZA 
TiYATROSU 

Bakırköy MİLTİYADİ Bahçesinde 
e YUMURCAK • Vodvil - 3- perde 
Heyet her Salı. Bakırköy Miltiyadi 

Bahçesindedir 

Dr. SUPHİ ŞENSES ~ 
idrar .yolları haatalıkları mUte· ı 
haaa111. Beyojjlu Yıld ız sineması 

kartıaı tramvay duraOı Lekler 
apartımanı Tel : 439:._ -

RENKSİZ 
Ve 
CANSIZ 
SAÇA 
ELVEDA 

.-.: ı ~OL NiZAM 
Saçlarınıza parlaklık ve ıüzellik 

verir, cazibenizi arttırır. 

Üsküda r Sulh Hukuk Mahkemeıln· 
den• 940/180 - Üsküdarda İcadiye 
mahallesinde Selvill köşk sokağında 
48 No.lu harıede sakin iken vefat e
den ve terekesine mahkememizce 
vaz'iyet edilmiş bulunan Yesari kızı 

Auıif İğneci, ebenin gayri menkul te
rekesinden olan mezkur 48 No.lu ha
nenin bermucibi talep açık arttırma 
ile satılarak paraya çevrilmesine mah
kemece karar verilmiştir. 

Mezkur 48 No.lu hane ahşap olup 
sokak kapısından girildikte ufak bir 
antre ve daha ilerisinde ufak bir sofa 
ve sağ tarafta bir oda ve karşısında 
bir matbah ve ilüsallnde bir helA ve 
ıırka tarafta blr miktar bahçeyi ve 
bahçede bir kuyuyu bir tavuk kumesi 
ve sofadan 12 ayak merdivenle çıkıl
dıkta karşılıklı iki odayı ve bir hellıyı 
ve keza bir merdivenle üst kata çıkıl
dıkta keza karşılıkıl iki odayı, sofada 
yerli bir dolabı ve aşağı merdh'en al
tında odun ve kömürhığü ve hıınedc 
elektrik ve terkos tesisatı mevcut o
lup işbu haneye yeminli ehlivukuf ta
rafından (1100) lira kıymet takdır e
dılmi;itir. 

1 - Satış bedeli peşindir. füzaye
deye iştirak etmek isteyenler kıymeti 
muhammenenin ~ 7,5 nisbetinde pey 
akçesi vermeleri lazımdır. Rüsumu 
dellı'ıliye müşteriye ve satış tarihine 
kndnr muteraklm bina ve rüsumu be
lrdıye ve evkaf icaresi terekeye alt 
ol:ıcaktır. 

2 - Satış 17-7-940 turıhinc müsn
clıl Çnr.:nmba gunü saat l4 den 16 ya 
kadar Üsküdar ikinci sulh hukuk 
mahkemesinde yapılacaktır. Kıym<'Ü 
mllmannenenin ~ 75 nl bulmadığı 

takdirde en ~ok arttınının taahhlidü 
baki kalmak şartile müzayede 15 gtirı 
temdit olunarak 1-8-940 Perşembe 

günü saat 14 den 16 ya kadar devam 
edecek ve en c:ok nrttıı-ana ihaleyi 
kat'iyesl icra kılınacaktır. 

3 - Satış parasının fızaml beş gün 
zarfında mahkeme veznesine yatırıl-

1 
mııRı şarttır. Aksi takdırde ihale fes
hedilerek bundan hasıl olacak zarar 
ve :ı.iyan ve fark ve faiz ve masraf on-
dan bllfı hükilm tazmin ettirilecektir. 

1 4 - İşbu gayrı menkul üzerinde 
tapuca müseccel ve gayri müseccel 
'ııık s a h f b 1 olduklarını id
ııa edenlerin i 1 a n tarihinden 
•ıbaren 20 gün zarfında vesaik ve se
edatı kanuniyelt>ri ile birlikte mah-

kemeye müracaatları IAzımdır. Aksi 
halde topuc.-a müseccel olmıyan tıak 

sahipleri satış parasının paylaşmasın
dan hariç tutulacaklardır. 

5 - Daha fa:ı.la malümat almak is
teyenlerin mahkemenin 940/180 No.lu 
teı eke dosyasına ve haneyi görmek 
isteyenlerin de kiracıya miıracaat ey
lemeleri ve talip olanların da sııtış 

günü saati muayyeneslnde Üsküdar 
:.> el Sulh Hukuk Mahkemesinde hıı

:ı.ır bulunmaları ve adresleri maliım 

olmıyan Agavni \'e Vergin ve Arşa
loza da tebliğ makamına kaim olmak 
iiıere ilfın olunur. 

~ah lbl ve Netrlyat MDdürD Hap ı 

LOtfl DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Netrlyat T. L. ş. BaaıldıOı yer 

TAN Matbaaaı 

18 - 6 - 940 

KIZILAY CEMİYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz harp, kltlık, muhaceret ve emsali ahvalde 
zuhur eden hastalık larla yapılacak mücadelede ve bilhasa se
ferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerlıl' 
yardımcı sıfatile çalışmak üzere İstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKT 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Temmuz 940 tan itibaren dördüncü kurs • 
çılacaktır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları ııaJJ 
olan lar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
2 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malUmat almak isUyerı· 

1er yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir . 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe~ 

vesle koşacaklanna kaniiz. 

Herkes bilhassa çocuklar tarahndan alınm~ gayet, 

BarS'8fü···sor üC1

8iiıd8rına 
karfı ııayet tesırrıdır. earsak ıolucanlannın- büyüklerde ve-KGçükl ... 
sebeb olacağı tehlikeler ııöz önüne alınarak solucan hastalıklarında_byıaO 

iıullanmalan faydalıdır. 

ı.tekimlerimize ve halkımıza tavsiy~ edilen_lıll 
müstahzar her eczanede bulunur: 

Kutusu 20 kuruştur. 
··""''"' 

ı'ilunammen beuelı (t>OO) lıra olan (:l500) metre vacon pencere 
ri için lbt ik (3.7.1940) Çarşamba günü saat (11) on birde Hayda 
Gar binası dahilindeki Komiıyon tarafından açık eksiltme usuliyle ffj 

ahnaraktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin (45) liralık muvakkat teminatı ve JraJIO 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıunü saatine kadar komisyona 
caatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 

ÜSK ÜDAR iC RA MEM URL UG U NDDAN: 939/1221 - Mustafll 
Hacerin Kevsere olan 230 lira borcun dan dolayı paraya çevrilmesıoe 
rar verilen Kartalda Başıbüyükte Kı lavız çayırı mevklinde kAin .-_...tı-~-~ 
mamına ehlivukuf tarafından 4200 1i ra kıymet takdir edilen şarken 
tose, ıarben yol, şimalen 1/1 hane numaralı mahal, cenube.ı:ı yol i]e _-_. 1 
dut tapu kaydına nazaran 1851 met re murabbaı eski 1381 yeni IJM 
No.Iu bahçe ve bu bahce üzerinde kA in evin vaziyeti hazırn: 

Mezkür gayri menkul Bost..ıncı T<'Ş köpril en annda asfalt yol ıc 

den 37 taj numarasını taşıyan bııhçe içinde iki katlı kAgir hane 111 ~ }' 
tarat hududunu garp cihetinden ah şap tek katlı bir kulilbeden ıct 
tir. Mezkür hanenin zemin katı: Asfa il yoldan altı ayak çimento şapll 
gir mertlivenle bahçeye inilir. Burad ıın çift kanatlı camekanlı ahşd 
pıdan girildiğinde zemini çimento şaplı blı,: taşlık üzerinde uç oda, 
ni şaplı bir matbah, bir helA ve birinci kata çıkan ahşap merdl\'eıı 
ibarettir. 

Birinci kat: Acfalt yoldan altı ayak çimento katlı merdh'enle çıktW' 
mini çimento şaplı ve demir parmaklıklı bir sahanlıktan çift kanatlı 
mekanlı ahşap kapıdan girilir. Bir sofa üzerinde üç oda ve zemini çfıll 
to şaplı bir matbah bir helı"ı mevcut tur. İçerde eleklrlk tesisatı _..ı 
Gayri menkul kagir Ustil alaturkıı ki remitlidir. Bahçe üç taraf 7"' 

cephesı kısmen tel ile tahdit edilmiş 0 lup içinde el tulumbasını hAvi 
kuyu ve birkaç meyva fidanı ve tek katlı ahşap ustu kısmen alatu~~· 
kısmen teneke kaplı ve içinde iki oda bir hela ve ahm bulunan O-

kulübe mevcuttur. 
Sahur: Tamamı 1851 metre murabbaı olup bundan 

bina miitebakisi bahçedir. 
1 - İşbu Jrtıyri menkulun artt ımta snrtnamesi 

itlb:ıren !139/1221 No. ile Üsktidar İcra Dalresinın 
numarasında herkesin görebilmesi ı ı;ın açıktır. İlanda yazılı olll 
fa:ı.l:ı maltımat alm;ık lstiyenler, lsb u şartnameye ve 939/1221 dost' 
marac;iJe memurıyetimh:e müracaat etmelidir. f 

2 - Arttınnaya iştirak için yukarıda yıı:ı.ılı kıymetin yiiıd' 
niı:betlnde pey \'eya milli bir bank~ının teminat mektubu tevdi 
cektir. (Mııdde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılılrlıı diğer ol5kı:?darların ve irtıfıı;.ı. 
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile 

1 
masrafa dair olan fddialıırını ı~bu ıllın tnrıhinden itibaren yirdl 
içinde evrakı müsbltelerile birlıkte memuriyetımi:ı.e bildirmeleri 
eder. Aksi halde hakları tapıı sici1li ile sabit olmadıkça satış b 
paylaşmasından hariı; kalırlar. 

4 - Gösterilen gunde arttırmaya iştirak edenler arttırma 1" 
mesinl okumuş ve lüzumlu mal(ımllt almış ve bunları t..ımamen 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gryrl menkul 31 - 7 - 1940 tarihinde Çarşamba ganO 
14 den 16 ya kadıır Uskud:ır Jcr:ı Memurlugunda uç def• 
ğırıldıktan sonra Pn çok ıırttırana ihrıle edılır. Ancak arttırma 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz \'eya satış istiycnin 
ğına ruçhanı olan diger alııcııklılnr bulunup ta bedel bunların bU 
menkul ile temin edilmiş nlncaklnrının mecmuundan fazlaya çı!Cl1 
en çok ıırttıranın taahhüdü bı\kl kalmak üzere arttırma 15 gıin "" 

temdit edilerPk 15 - 8 - ı 940 tarihinde Perşembe gilnü saat 14 
ya kadar Ü s k ü d a r İcra memurluğu odasında arttırf11' 
deli satış istiyenin alacağına rüc:hıı nı olan diğer alacaklıların b\I 
menkul ile temin edilmiş alacakları mccmuundan fazlaya çıkınıılC 
tlle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmeıse 
yapılmaz. Ve s:ıtış talebi dılşer. • 

6 - Gayri menkul kendisine ·hııle olunan kimse derhal ,.efd 
rilen mühlet iclnde pnrııyı vennezst. ihale kararı fesholunarak ke~ ı 
den e\·vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bed~od 
mıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün 
le arttırmaya çıkarılıp en c:ok arttır:ı ııa ihale edıllr. İki ihale ar 
fark ve geç~n günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ~ııc 
zararlar ayrıca hiikme hııcct kalmaksızın memuriyetlmizce ' 
tahsil olunur. (Mııdde 133) • 

7 - Alıcı arttırma bedeli hari <:inde olarak yalnız tnpo fer• ,.e 
cını, yirmi senelik vakıf ta\"iz bedelini ve ihale kıırnr pullarını 
ye mecburdur. 

Miiterakim vergiler. tem irat ve tanzifat ve del15liye r~~ıt 
mfitevellit belediye rusumu ve mü ıerai ;, vakıf karesi alıcO'll 
mayıp arttınna bedelinden tenzll olunur. İşbu gayri menkul ~ 

gösterilen tarihte Ü s k il d a r icra memurluğu odasıl'I 
ilan ve gösterilen arttırma şartnameo:;i dairesinde satılacajtı llA" 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAI< 
KULLANILABILIR. TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA EMNiYETLE 


