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GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

"Her tacir ba ldtapUı cl5ıterdifim a.unerf tatbtk etm~ 
ıaretiyle bir iki aene ribl bu bir saman lc!nde mlltterll• 
rinin adediıü bl.r mlall arttırabilir. Bea ba kitabımda u 
ba 1&n&ti atretf.,.onmı.. Fiyatı 50 kara .. 
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iller .. ussolini örüştüle 
Mülakat 4 Saat Sürdü 

ütareke Şartları Kat'i 
Olarak T esbit Edildi 
e F ransaya Bildirildi 

ulhMüzakeresine 
spanga HükUmeti 
de Davet Edildi 

" J aponya, Fransız Hindi Çinisinin Atisi 

ile Yakından Alakadar Olmıya Başladı 
Berlin, 18 - Hitler ile Mussolini bugün Münihte top
dılar ve dört saate yakın müzakereden sonra Fransa
müracaatine verilecek cevabı kararlaştırdılar. Daha 

ra Mussolini ile Hitler Münihten aynldılar. Kont Ciano 
ssoliniye. Fon Ribbentrop Hitlere refakat ediyorlardı. 
ya Erkanıharbiye Reis Vekili de Mussoliniye refakat 

. ............ ! 
Hitl~r He Churchill Diyor ki: 
Mussolini "Fransa Sulhe Raz 

Olursa istikbalini 
Brenner 

Mülakatı 

Sıras1nda Boşuna israf Eder, 
Fransadaki lngiliz 
Kıtaatının Mühim 

· Kısmı Gerı Alındı 
"F ransa Bitmiştir, Şimdi lngiltere 

Nihai Zafere Ulaşırsak 

Fransa da Kazancım ıza İştirak Edecektir 11 

Harbi 

Harbi 

Başlıyor. 

,rtı 

, ~arını, Yapılacak 1 
edenler arasında idi. Almanya 
Erkanı Harbiye Reisi General 
Keitel de Hitlerin maiyetinde 

Londra, 18 - Mister Churchill, İngilterenin harbe 
devam edeceğini bildiren nutkunu bugün söylemiştir. 
Meclis, ilkönce bedbin sayılacak derecede asık, suratlı 
İdi. Memleketleri çiğnenen hükumetleri temsil eden se
firlerin, süfera locasında hazır liulunmaları, Avam Kama
ra~ının bedbinlik havasını büsbütün . kuvvetlendiriyordu. 
Fakat Mister Churchill, bugünkü nutkile bedbinlik hava
sını dağıtmıya muvaffak oldu. Churchill, karanlık haki
katleri açıkça anlatmış, fakat ingilterenin Iehindekı amil
leri de tebarüz ettirmiştir. Bu amiller şunlardır: 

)J 

" 1' Sulhün Şekli 
idi. 

Münih baştan başa donanmış, 
büyük bir kalabalık Mussoliniyi 
şiddetle alkışlamıştır. Mussolini
nin indiği otelin haricinde topla

l ayin Edecektir 
Y azan: ~l. Z. SERTEL nan ahalinin sürekli tezahürleri

ne karşı Mussolini bir kaç dafa, 
ransada harbin bitmesi, ve balkona çıkarak halkı selamla. 
General Petain hükümeti. mıştır. 

Almanyaya münferit sulh Neşred ilen Tebliğ 
if etmesile, Avrupa harbi ye- Hitler - Mussolini müzakere. 

bir safhaya girmiş bulunuyor. leri, Place Royal'deki Führerin 
llu yazıyı yazdığımız dakikaya ikametgahında yapılmıştır. İki 

1 - İngiliz donanmasının bü- -ı -.-
tünlüğünü muhafaza etmesi, B 1 1 

.. 2 - . ~ngiliz. hava kuvvetlerinin u nar ar 
guvenılır vazıyette olması, "':I 

3 - İngilterenin 1,250,000 as_ 
ker toplamış olması , ayrıca 
500,000 kişinin gönüllü olarak 
muhtelif hizmetlerde bulunması, 

4 - Fransadaki bütün kuvvet. 
mihver devletlerinin Fran- şef, bir müddet görüşmüşler ve,--

' nasıl bir mütareke ve sulh tercümanlık vazifesi doktor F 
an teklif edeceğini bilm!yo- Şmit tarafında.n . yapılmıştır. Da. ran sa 
liitler, Fransaya kabul ede- ha sonra Harıcıye Nazırlannm 

l lerin geri alınmış olınası , 

B • 5 - İngiltereyi istila etmenin 
ı r gi.içlükleri. Hükômeti 

Çok Şehirleri Açık 
Şehir ilin Etti 

ve Macarla 
Yeni Avrupa Nizamını 

Ümitle Bekliyorlar 

ği şartlar teklif ederse Av- iştirakiyle müzakerelere devam 
kıtasında harp bitmiş ola- olunmuş ve şu tebliğ neşredil
• Fakat Fransa Hitlerin miştir: 
nru kabul etmezse, galip "Münihteki müzakereleri esna. 

ihtimale göre İngilterenin sında Führer ve Duce, Fransız 
e teklifini kabul edecek mütareke talebi hakkında, iki 

>?ansız donanması İngiltere.. m üttefik hükumetin alacalı va· 
iltihak edecektir. ziyet hakkında mutabık kalmış. 

lardır. F ührer ve Duce müzake-
ikt takdirde de bundan 
harp Almanya ile lngilte. releri bitirmiş olduklarından Mü 

nihi terketmişlerdir. ,, 
1' ::~ inhisar edecektir. Diğer taraftan tebarüz ettiri-

.-,ı'liz Başvekili de dün Avam len bir nokta, Mareşal Petain'in 
rasında verdiği nutukta, müraoaatındaki mahiyettir. Pe_ 
Fransadaki harbe bitmiş hin tarafından Alman hüküme
e baktığını, İngilterenin tine tevdi edilen notanın muhte. 

başına ve nihai zafere kadar viyatı hakkında Berlin mahfille
nyaya karşı harbe devam rinde beyan edildiğine göre, bu 
ğini bildirmiştir. nota bir istimzaç mahiyetinde o-

'lt-upa kıtasında harbin bit- lup, bir teslimiyeti ifade etme
bütün cihanda birtakım fl- mcktedir. Bu nota mutat diplo

ler doğurmıya namzettir. I rnasi yolu ile, muhariplerin men 
lrıan • İngiliz harbinden zi-1 faatlerile meşgul olan devletler 
bugün için bu ihtimal ve vaı;ıtasilt- gönderilmiştir. 
tılar daha ziyade ehemmiyc.. OrtadJ bir teslimiyet mP.vzuu 
· dir. bahsolmadığı için askeri harekat 

) Ik akla gelen ihtimal, A
merikanın İngiltereye yar
ı, fiili harbe girmiş kadar, 

. ir şekle sokacağıdır. Daha 
iden yüz Amerikan pilotu. 
layyarelerile birlikte İngiL 
e uçması takarrür etmiştir. 

il da diğer tayyareler •akip 
tir. Yani tayyareleri va. 

rla naklederek vakit kay-
ekten çekinilecek, Ameri
l>ilotlan tayyareleri uçarak 
iı adalarına getireceklerdir. 
ikanın bu şartı kabul et

fiilen harbe girmesi de
r. Çünkü İngiltereye yar
Çin meşhur bitaraflık kanu
bile ihmali göze almakta

(Sonu: Sa. 4; Sü. 4) 
t 

devam etmektedir. Berlinde Al
man cevabi notasınm muhtevi
yatı hakkında sarahatle hiçbir 
şey söylenmemektedir. 

Fransa • İtalya Arasında 
Borcieaux, 18 - Fransız rad

yosu bugünkü neşriyatında Pa
panın Fransadaki vekili \t ale. 
rio'nun F'ransız ve İtalyan hü!<u
metleri arasında mutavassıt va_ 
z'les: göreceğini söylemiş ve bu 
seb(•pten dolayı yakında vaziye. 
timizi öğreneceğiz, demiştir. 

Fransız spikeri, bir kere daha 
Fransanın şerefsiz bir sulh kabul 
etnı;yeceğini tebarüz ettirmiş ve 
demiştir ki: 

'"Memleket şerefsiz şartları 

kabul etmeğe, veya milletim~zin 
(Sonu Sa. 4, Sü. 5l 

Dört Fransız Ordusu, Alman ilerlemesine 

Karşı Şiddetle Harbe Devam Ediyor 
Bordeaux, 18 - Fransız Yüksek Kumandası bugün 

telsizle neşrettiği bir tebliğde diyor ki: 
"Fransız kumandanlığına bugün gelen bazı malumata 

nazaran düşman kollan, muharebe etmeden mühim iler
lemeler yapmak için beyaz bayrak himayesinde ilerlemek
tedir. Karada, denizde ve havadaki bütün Fransız ve 

r İngiliz muhariplerine hatırlatılır 
Bacvekil Partide ı ki, ~i~bir m~t~reke meri!ette 

:r değıldır. Ve sılahlar terkedılme. 

D•• 1 h + y eli miştir. Yalnız henüz başlamamış un za a er 1 olan müzakereler mutasavverdir. 

Ankara, 18 (A.A.) -C. H. Par. 
tisi B. M. Meclisi Grupu bugün 
"18-6.1940" saat 15 de Reis Ve
kili Seyhan Mebusu Hilmi Ura
nın reisliğinde toplandı. Celse 
acılır acılmaz söz alan Başvekil 
Doktor Refik Saydam, büyük bir 

Binaenaleyh, herkesin vazifesi 
mukavemete devamdır." 

Fransız hükümeti. nüfusu 20 
binden fazla olan şehirlerin açık 
~ehir olduğuna ve binaenaleyh 
bu şehirlerin muharebe ve bom. 
bardımanlara karşı masuniyet ar
zedeceğine dair bir karar ittihaz 
etmiştir. Bütün memurlar vazüe
leri başında bulunacaktır. 

Bu yüzden Mister Churchill'e 
göre vaziyet "azami uyanıklık ve 
azami gayret ister. Fakat bedbin. 
liğe ve yeise sebep yoktur." 

Mister Churchill , söylediği 
nutkun bir tıpkısını radyo ile 
söylemiş ve böylece bütün impa. 
ratorluğa hitap etmiştir. Netice 
gayet sarihtir. İngiltere ve do
minyonları harbe devam edecek. 
tir. 

Şimal Mağlübiyetinin Sebebi 

Mister Churchill, bugünkü 
nutkunda, Flandres hadiselerin. 
den bahsederken bu harbi müt
hiş bir askeri felaket diye tavsif 
etmiş ve Fransız cephesinin Se
dan ve Möz'de yarılmış olmasına 
rağmen Fransız Başkumandanlı. 
ğının şimal ordulannı Belçikadan 
geri almak hususunda teahhür 
gösterdiğini kaydetmiştir. 

Mister Churchill'e göre, bu te
ahhur on beş veya on altı Fransız 
fırkasının ziyaını mucip olduğu 
gibi oradaki İngiliz kuvvetlerini 
de en kritik devrede hareket ha. 
rici bırakmıştır. İngiliz ordusu 
ile 120 bin Fransız neferi İngiliz 
donanması tarafından Dun· 
ke~ue'te kurtarılmış olmakla 
beraber kaybedilıniş olan harp 
malzemesinin yerine konması 

haftalara mutevakkıf bulunuyor
du. Bu haftaların ilk iki tanesi 
jse, Fransa muharebesinin mağ. 
lübiyetle neticelenmesine kifayet 
etmiştir. 

siıratle birbirini takip etmekte 
olan dünya siyasi hadiseleri kar
şısında hükumetin ittihaz ettiği 
hareket tarzını izah etmiş ve ba. 
zı hatipler tarafndan sorulan su.. 
allere de Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu cevap vermiştir. 

Fransız sözcüsü beyanatına şu 
suretle devam etmiştir: 

"Yaşadığımız kederli ve mü. "Harbe Devam Edilecektir,, 

Grup umumi heyeti, hüktime. 
tin harici siyaset hakkındaki hat. 
tı hareketine yakından bir daha 
ıttıla hasıl etmiş ve onu müttefi. 
kan tasvip etmistir. 

hirn saatlerde intizam Fransanın Churchill, demiştir ki: 
hayatının esas şartıdır. Ben ko. "Fransız ordusunun kahraman 
nuşurken orou harbetmektedir. ca mukavemeti nazan dikkate a. 
Onlara disiplinli ve sakin bir ge. lınırsa en iyi askerlerden terek. 
ri temin edelim. Fransa yaşıyor, küp eden bu yirmi beş fırkanın 
Fransa yaşıyacaktır." teraziyi bizim tarafımıza indire. 

(Sonu: Sa; ! Sü; 2) (Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

1. Popov, 

O lan 

Bulgaristanm italyaya Karıı 

Sempatisini Teyit Etti 
Sofya, 18 (A.A.) - Stefani a. 

jansı bildiriyor: Hariciye Nazırı 
Popov bugün İtalyanın Sofya eL 
çisini kabul ederek, samimi bir 
surette görüşmüştür. Görüşme 

esnasında Popov, şunları beyan 
etmiştir: 

"Bulgar hükumeti ve bütün 
millet, Duçe'nin çok defa beyan 
ettiği vechile, beynelmilel ada. 
let prensiplerine müstenit bir 
A vrupanın sinesinden doğacak 
olan dünya vaziyetinin bugünkü 
tarihi istihalesini derin bir sem-

pati ve hudutsuz bir itimatla 
kip etmektedirler." 

ROMANYADA 

Hükreş, 18 (A .A.) - D . N. 
bildiriyor: Kral Karol, Ma 
Petain'in beyanatını müteakip 
yasi müşavirlerle vaziyet 
kında istişarede bulunmuft 
Bütün nazırlar istifalarını t 
zikretmeksizin yazarak krala 
mişlerdir. Bu suretle kral 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

EN SON DAKİKA 
Almanların Cherbourg'a 

Girdikleri Bildiriliyor 
Bordeaux, 18 - Radyo ile verilen malumata göre, Alm 

lar bue-ün Cherbourı'a da girmi şlerdiı. Almanlar, daha 
noktalarda da ilerlemektedir. 

• • 
inıiliz hava kuvvetleri, son yirmi dört saat zarfında bllylk 

faaliyete geçmişler ve Ruhr vadisi ile Hamburrtaki askeri hed 
leri bombardıman etmişlerdir. Petrol depolarına mühim isa 
ler kaydedilmiştir.Bir yerde 2000 kadem uzunlufunda alevler ı 
rülmüştilr. Fransanın Şimal Şarkında iki diltman bombardı 
ta~·yaresi düşürülmüştür. 

• • 
Sovyet radyosu. bu akşamki neşriyatında Sovyet Birlifrn 

haklarına herhangi tecavüzü ka hul etmiyeccfini, herhanıi bl 
teca\•üz karşısında Kızılordunun derhal faaliyete geçtteğinl 
bu faaliyetin mukanmetsuz olacağını söylemiştir. 



rihi Tefrika: No. 63 Yazan: ULUNAY 

aver, Ziyafet Gününü 
İple Çekiyordu! 

nim istediğim v e z i r i n 
netini efendisine anlatmak 

onun iradesile Şaveri ortadan 
dırmaktır. 

Ne kadar ince düşünüyor
! dedi. Şaver köpek gibi bizi 

ak istiyor. Sen hala Aztdla 
ut halkın düşüncesi ile uğra. 
rsun. Şimdi zabitlerden biri-
ir bölük askerle sarayına 

derip bu kudurmuş kelbi sü
eterek getirtir ve pazar mey. 
nda boğdururum. 
alahaddin gayet sakin bir 
da: 

Bu da bir hal çaresidir. Fa
unutmayımz ki, biz bu mem. 

eti tamamen istila eylesek bi. 
alkın memnuniyetini okşa. 

tarafını daima hatırda tut. 
ığımız lazım gelir. Cürmü 
ik edilmeden öldürülenleri 
et sonra zaman ile mazllım 
kiinde görür. Ben bunu iste. 
rum. 
O halde buna karşı ne ted-

kullanacağız? 
Şaverin hazırladığı ziyafete 

iye lüzum kalmıyaeak. 
Yani. 

alahaddin amcasına biraz da. 
yaklaştı. Fısıldaşarak uzun u. 
konuştular. 

Saver, ziyafet gününü iple 
çekiyordu. Bütün tertiba. 

ınnış, Şirkohla yeğeni maiye. 
eki emirlerden başka mjjseL 
bir kuvvetle dahi gelse hep. 
birden ortadan kaldırmak i. 
en Jnce noktasına kadar her 
düşünmüştü. Resmi hayat. 

çekilip sarayına avdet ettiği 
teşkilatın reislerini gizli 

ılardan huzuruna getiriyor, 

tikbal eylediği yarden orduya ge. 
linceye kadar etrafının yavaş ya. 
vaş ihata edildiğini gördü. Kes
kin kaşlan çatıldı, gölgeli gözle
rinde ehemmiyetli bir karar ve. 
receği sıralarda görünen ufak 
şimşekler çakmağa başladı. 

Ordugaha geldiler. Şaverin 

kuvvetleri Salahaddin ile veziri 
sarmış, Suriye alaylan da Şave
rin kuvvetleri ile beraber hep:;i. 
ni bir daire içine almıştı. Bir an 
durdular. 

O zaman birden Salahaddinin 
çelik gibi adalatı bir yay gibi ge
rildi. Vezir Şaver demir kıskacı 
andıran bu kolların arasında a
tından havalandı ve yere yuvar
landı. Derhal atlarından atlıyan 
süvariler Şaverin etrafını aldı. 
lar. Vezirin maiyeti evvelce ha
zrr lanan ve ancak bir an süren 
bu hadiseden birdenbire şaşala
dılar. Efendilerini muhafaza et
mek için kılıç çekmek ve yahut 
veziri ortalarına alan kuvvetin 
üstüne at sürmek hususunda U

fak bir tereddüt gösterdiler. Bu 
tereddüt hepsine partiyi kaybet. 
tirdi. Ss.lahaddinin süvarilerine 
sert bir kumanası kırbaç gibi şak 
ladı: 

- Kılıç çek! heri sür! 

Süvariler, Şaverin adamla
rına saldırdılar. 

Gürültü arasında vezir itimat 
ettiği adamların isimlerile bağı
rarak: 

- Ebu Casim! Abdüsselam! 
efendinizi kurtarın! diye bağm. 
yordu. 

Türk süvarilerinden birisi kam 
çısını Şaverin ağzında şaklatarak 
vezirin feryadını kırmızı bir iz-
le mühürledi. rr< 

Ufak bir çarpışma oldu. Mai
yet dağıldılar ve etraflarını ~

ranl:;rın arasından mahsus yapıl
mış g;bi açılan bir gedikten fır
ladılar. üzengilerile hayvanların 
karınlarını yararak şehre doğru 
kaçtılar. 

Salahaddin kacanlarla meşgul 

TAN 

Şoförlerin, taksilerde kilometre başına yirmi para 
zam kabul edilmesi hakkında Belediyeye yaptıkları mü
racaat, fen heyetince kabul edilmiştir. 

ithalCitımız 

Gün Geçtikçe 
Azahyor 

1 
Maamafih teklif, bir defa da 

otobüs komisyonunda görüşüle. 

cek, ancak bundan sonra kati 
şeklini alacaktır. Diğer taraftan 
plaka resminde yüzde otuz ten
zilat yapılması hakkındaki karar 
da temmuzdan itibaren tatbik e. 
dileceginden, şoförlerin yapmış 

oldukları teklifler geniş ölçüde 
Akdenizde seyrüsefer işlerinin kabul edilmiş demektir. Yalnız 

intizamını tamamen kaybetmesi, şoförlerin plaka resminden biri. 
bu yol ile ticaret eşyası nakline ken i180 bin lira kadar borçları 
imkan bırakmamaktadır. Dola- vardır. Bu para da, devam edil. 
yısile son günlerde ithalfı.t azal. melde olan taksilerin fenni mu. 
m1ştır. Gümrük varidatında da ayene!:inde tahsil edilmektedir. 
noksanlık göze çarpıyor. Evvel- 1\Tuayeneye giden şoförler, borç. 
ce bir ay zarfında gümrük vari- larını vermedikçe, taksileri mu
datı beş buçuk, altı milyonu bu. ayene edilmemektedir. Ayrıca 
luyordu. Son 15 gün zarfında an- taksilerin haczi cihetine de gidil
c:ak bir milylın küsur bin lira va. diğınden, borçlular derhal borç. 
ridat kaydedilmiştir. !arını vermektedirler. Böylelikle 

---o muayene yerlerinde günlük tah. 
Tütünciiler Birliğinde silat 3000 lirayı tecavüz "tmek-

y eni İdare Heye!i tedir. 
Türkiye tütüncüler birliği 10 -----0'----

Haziranda toplanmış. yeni idare Devlete Ait Eşya Nakliyatı 
heyetini seçmişti. Azadan Nem- Devlete ait bazı eşya nakliyatı 
li Zade Mithat ve Hüseyin Sabri nı bir vapur acentesi yapıyordu. 
me5guliyetlerinin fazlalığını ileri Bu husustaki mukavelenin müd
sürer~k i~tifa. etmek iste~iş, bu. deti bitmiş ve uzatılmamıştır. 
nun uzerıne ıdare heyetı de hep DevJet n kliyatını d t·· 1 b" d k'l . 1 a a arma or er 
ır ez:ı çe ı mıştir. Yeni idare birliği yapacaktır. Birlik hazır-

h~yetı, 24 Haziranda fevkalade lıklara başlamıştır. 
bır toplantı yapacak olan birlik 
umumi heyeti içtimaındıı seçile. 
cektir. 

157 Kişilik Bir Polonyalı 
Kafilesi Geldi 

İtalyanın harbe girmesini ta. 
kip. edçn aiinler icinde ekspres '*' . o- .. 
yolcular::. çok azalmıştır. Dünkü 
ekı::presle de iki Fransız kadını 

ile bir Amerikalı teknisyenden 
başka kimse gelmemiştir. 

Dün sabahki Konvansiyonellc 
157 kişilik bir Polonyalı muha
cir kafilesi gelmi~t!.r. Bunlar Su. 
riyeye gideceklerdir. 

Bir Kız Pencereden 
Düşüp Öldü 

Ortaköyde oturan Tevfiğin kı. 
zı Raşide pencereden düşmüş, 
ağır surette yaralanmış ve kal. 
dırrldığı Şişli Etfal hastanesinde 
ölmüştür. 

Tabibi adil Enver Karan C('Se
di muayene etmiş ve defnine 
ruhsat vermiştir. 

Almanyaya 
İhracat 

Dün 19 Bin Liral.k 
Mal Satıldı 

Dün İngiltercye kendir ve 
Alnıanyaya küspe olmak ü. 
zere 19 bin liralık ihracat ol. 
mustur. Toprak· Mahsulleri 
Ofisi de Yunanistana buğday 
gôndermiştir. Piyasada canlı. 
bk yoktur. Almanya için mal 
almak talebinde bulunan bir. 
kaç firma fiyat araştırmaları 
yapmakta ise de, siparişler 

henüz verilmemiştir. Yeni ti. 
caret anlaşmasının teferrüatı 
bilinmediğinden, Almanya İ
le iş yapmak arzusunda bu. 

I
• lunan firmalar faaliyete ge. 

çememişlerdir. Söylendiğine 

~öre, Almanların piyasamız. 

! elan alacaklan maJlar hiiku
İ ıııetçe hazırlanan listelerin i
: !anından sonra anlaşılacak. 
İ tır. 

1 Romanyaya gönderilecek 
tiftik ve yapaklar 

Yapak ve tiftik birliği u. 
mumi heyeti dün Ticaret O
dasında bir toplan([ yapmış. 
tır. Toplantıda Vekalet na. 
mına standart miidürii Fa. 
ruk hulunmu~tur. Birlik ida. 
re heyeti tarafından R()man. 
):a:ra gönderilecek yapak ve 
hftiklerin tüccarlara tevzii i. 
rin yapılan liste üzerindeki 
görüşmelerde bazı miinaka. 
şalar olmuşsa da, neticede 
hiitiin tüccarları tatmin ede. 
cek bir formül kabul edil. 
rniştir. Her tiiccarın iki ton 
yaı>ak ve bir ton tiftik gön. 
dermesi muvafık göriilmüş. 
tür. ·-----···--·----·------
30 Senelik 
Bir Sabıkalı 
Yakalandı 

Kerim lncedayı 
Uçüncü Konferansı 
Dün Akşam Verdi 
Sinop Mebusu Cevdet Kerim İncedayı dün saat 19 da 1 

Beyoğlunda Saray smemasında üçüncü konferansını ~er· 
miştir. Hatip, dünya ahvalinin nezaketinden ve her millet 

----------~-__.,,, için alınması lazım ve zaruri o- ı 
lan tedbirlerden bahsetmiştir. 

Hatip ezcümle demiştir ki: 
"- Geçen büyük harp sonun. 

da taksim edilen ganaim galip. 
lerdcn bir kısmını memnun bı
rakmadığı gibi, mağlUpları ve 
diğer vücude gelen küçük dev
letleri de dünya iktısadiyatının 

iktisap ettiği vasıfların icabı o
Ja·rak büyük sıkıntılara düşür. 

müş bulunuyordu. 
İtalyanlar tatmin edilememiş 

bir kinle. Almanlar kendilerine 
tc:tbik edilen kontrolden kurtul
mak ve intikam almak düşünce. 
sile yıllarca A vrupada devam e. 
den siyasetler neticesinde sulh 
muahedelerini yeniden müzake
re ile tashihler yaptırmak yolu
na gittiler. Ve dört büyük dev. 
letin iştirakile dünyayı araların
da taksim politikasına gitmek is
tediler. Bunun karşısında Fr:.ın. 
sa ve İngiltere statükoyu muha
faza ve mütecavize karşı küçük 
devletlere emniyet verıcı ve 
mevc\1 diyetlerini garanti edici 
yolu tuttular. 

biz, 

Cumhuriyet 
Aleyhindeki 

Dava Bozuldll i 

İbrahim Hakkı Atisin, csıd~ 
halleri hakkında yapılan neşr~l 
yattan dolayı Cumhuriyet gaz~ 
tesi aleyhine açtığı hukuku arı:ı~ 
me dcıvası mahkümiyet kararil"ı 
neticelenmiştL l 
İbrahim Hakkıya 75 lira t . 

minat verilmesini de icap et 
ren bu karar temyiz mahkell1e 
tarafından bozulmuştur. pavıı 
nın bugün saat 10 da asliye · 
tıncı ceza mahkemesinde nakZ~1 
rüyetine başlanacaktır. s 
İzmirden Kaçlı, Burada ~ 

Yakalandı ~· 

Fakat ne olursa olsun 
sulhçuyuz ve böyle kalmak 
tiyoruz.,, 

İzmirde hır~zlık yaparak f 1 
tanbula kacan sabıkalılardıı 
Mustafa, dÜn burada yakalaıt 
mış, adliyeye verilmiştir. Su~tıı~ 
nahmet sulh birinci ceza hakıJll 
kendisini tevkif etmiş ve !zrnir 

is- gönderihnesine karar vermişti!· 11 

Propaganda ite Mücadele Ticaret Vekilinin 

Dünkü Tetkikleri 
Ticaret Vekili dun ithala.t bir1 : 

likleri merkezinde meşgul olJ11ılb 
ve bazı tüccarların ziyaretini 1'11'1ı 
bul etmiştir. Vekil, iç ticaret ~a 
mum müdürü Cahitten, fiyııt t~ ~ 
bit komisyonunun mesaisi ~ 
bazı ticari meseleler üzeriild 
yaptığı tetkikler hakkında rrııılıl" 

.. tt11 mat almıştır. Oğleden sonra 
1 kas limitet şirketine giden ~r.ı 

. T vl d 1'1" mı opçuog u, ora a geç va ~ 

kadar meşgul olmuştur. 

vakte kadar müzakere edi
u. Esedüddin ve Salahaddin 

temasını sıklaştırmıştı. 
iyafete iki gün kalmıştı. Ve. 
Şaver, bit giin ansızın Sala. 
dinin ziyaretine geldiği ha
. i aldı. Salahaddin mutat me 
• den sonra sözü askerliğe 
letti. Amcasının Mısır ordu. olmadı. Vezire döndü. ============== 

Maarif idaresirr.de 
Ge~en Bir Hadise 

"- İşitiyoruz ki, müstevliler 
göz koydukları memleketlere ev. 
vela casuslar gönderip o mcmle. 
keti zehirlemeğe ve içinden vur. 
mıya çalışıyorlar. Bunlara karşı 
hükumet lazım gelen tedbirleri 
almış olmakla beraber, halkın 

da müteyakkız bulunması icap 
ediyor. l3u unsurların milli vah. 
det ve birliğin bir timsali olan 
Türkiyede bir muvaffakıyet gös
teremiyecelderi muhakkak ol. 
makla beraber yine onlar, hü
kumı;tin takip ettiği siyasetin 
yanlış olduğu, hükfunetin çalış. 
mad1ğını, kendimizi müdafaa e. 
derek vaziyette bulunmadtğımı. 
zr tt>lkin edip bizi bedbinliğe 
sevke çabşryorlar. İşte bunlara 
karşı hepimizin de mümkün ol
duğu kadar hassas olmamız icap 
eder. 

Havagazına Zan' 

Y apJlmıyacak t 
da mızraklı bir alay teşkil et. 

fikrinde bulunduğunu ve 
un icin vezirin fikrini sormak 
iğini anlattı: Şaver: 
Mızraklı alaylar bizde de 

dır! dedi. Salahaddin: 
Mevcut olduğunu biliyoruz. 
zEmirülmüminin bunu mü. 

mel bir hale getirmek arzu. 
dadır. Bu hususta size bir fL 
vermek için Suriye ordusu. 
ve bilhassa mızr:ıklı alayla. 

bir manevrasını göstermek 
or. Yarın sabah Babülşark 

danını teşrifinizi rica ıçın 
· gönderdi. Şaver evvela bu 
ti kabul etmemeğı düşündü. 
efret ettiği Suriyelilerin ih. 
ını seyretmek vezirin si

·ne dokunuyordu. Fakat da. 
i kabul etmiyecek olursa bir 

sonraki ziyafete ket vuraca. 
an korktu. O zaman bütün 
ladığı planların altüst ola-

nı düşüncfü. 

Emir hazretlerine söyleyi. 
, dedi. Yarın sabah BabüL 
k meydanında bulunacağım! 

esi günü Suriye ordusunun 
seçme askerleri geniş mey
da toplanmışlardı. Bütün a. 
lar evvela bir geçit resmi ya. 
aklar ondan sonra mrzraklı a
tar manevraya başlıyacaklar. 

Sol şakağından ağztna kadar 
inen kabarık kırmızı bir çizgi sa. 
rarmış çehresinde kansız bir kılıç 
yarası gibi görünüyordu. Asker
lerden biri yere yuvarlanan toz 
içi'hde sarığını kafasına geçirdi. 
Salat.addinin bir an evvelki şid
deti tamamen yumuşamıştı. Her 
zamanki tavrile muhafız kuvvete 
kumand:ı eden zabite: 

- Veziri Emirin huzuruna gö. 
türünüz! dedi. Ben geliyorum. 

Şaverin maiyeti çil yaV!"ttsu 
gibi dağılmışlardı. Salahaddin 
h~psinin şehre koşup, öteye, be. 
riye saldıracaklarını bildiği için, 
buna dair evvelden tedbirl?.r r.J_ 
m1ştı. 

Şirkoh uzakta bulunduğu için 
vakayı görmemiş, fakat y.}ğcnL 
nin Şaverin tevkifinde muvaf. 
fak o]acağtnda şüphe etmemişti. 

Salahaddin yanına geldiği za
man sordu: 

-- Mesele bitti mi? . 
Salahaddin: 
- Evet, dedi. Şimdi huzuru

nuza getirecekler. 
Biraz sonra Şaver muhafızla. 

ruıın ortasında olarak Şirkohun 
kar~ısıncfa bulunuyordu. Sala
haddin amcasının hiddetle vezi. 
re hareket etmesinden çekindiği 
için nı~edüddinden evvel söze 

uriye ordusu sefere çıkacak başbyarak: 
ı hazırlanmıştı. - Vezir Ebu Şüca' hakkında 

ver kalabalık bir maiyet i- öğrendiğimiz bazı meselelerin 
aktan göründüğü zaman Sa- tahkiki için kendisini tevkife 

addine vezirin gelmekte oldu. mecbur oldum, dedi. Bu talıki
haberi yetiştirildi. Veziri is- kat bitinceye kadar bizim misa

bal vazüesini Salfıhaddn üze- firimizdir. 
e almıı:tr. Derhal hayvanrnı Şaver, bu mülayimliğe hayret 

e doğru sürdü. Maiyeti ile 1 ettl. Cevap vermek istedi. Türk 
ire doğru ilerledi. Genç Emir, süvarisinin kamçısı ile şişen du-
erin kalabalık maiyetini gö. dağından güçlükle şu sözler dö
ce atından inmedi. Vezir ile küldü: 

an iizerinde musafaha ettik- - Şimdiye kadar size göster. 
sonra atını Şaverin soluna diğim samimiyetin karşıhgı bu 

irdi. Arkadan vezirin maiyeti mudur? 
iyorlardı. Şirkohun kaşlan çatıldı. Sert 

Amcam Emir Esedüddin bıyıklan ürperdi. 
finizi haber alır almaz beni -- Ebu Şüca! dedi. Sen, bize 
bale gönderdi. Teşrifinize hiçbir zaman samimiyet göster

ntazırdır. İlerlediler. medin. Yalan söylüyorsun. A
aver maiyetindeki adamlara leyhimizde hazırladığın kasttan 
anda eden zabite manidar bir çoktanberi haberimiz vardı. 

s p o R 

Garip Karar 

Türkiye Futbol Biıinciliği 
Bütün Bölgeler Arasında 

Tekrar Ediliyor! 

Futbol federasyonu çok garip 
bir kararla Türkiye futbol şam
piyonunu meydana çıkarmak ü. 
zera bolgeler arasında ayrıca bir 
Türkiye birinciliği müsabakaları 

yapmıya karar vermiş ve bu ka
rarını bölgelere bildirmiştir. 

Üç şehrin en kuvvetli takım. 
larr arasında yapılan milli küme 
şampiyonasının esas talim.ıtna
mesinin bir maddesinde milli kü. 
me şampiyonunun ayni zamanda 
Türkiye birincisi addedilcccğ.nin 
ka~ıtlı olduğunu zannediyoruz. 
Bu kayıt mevcut iken, binlerce 
lira sarfile hiçbir .fayda temin 
etmiyecek bir şampiyona daha 
yapmıya kalkışmak ne dereceye 
kadsr doğrudur, bilmiyoruz. 

CEMİL, YİNE GALATASA.. 

RAYDA OYNIYACAK 

Maarif idaresinde geçen ve bir 
gazeteye akseden bir hadise hak. 
kında yapılan tahkikat bititil
miştir. Tahkikata göre, hadise 

şöyle cereyan etmiştir: 
Ge~en cumartesi günü bir ka

dın, maarif müdür muavini Ham 
diye müracaat ederek, pulsuz bir 
i:;tida vermiş, muavin Hamdi de 
istidanın pula tabi olduğunu söy. 
lemıştir. Bunun üzerine istida 
sahibi, "istediğiniz pulları da 
ver:yorum. Siz kendiniz yapınız,, 
demiştir. Buna karşı bütün bun
ların istida sahibi tarafından 

yaprlması lazım geldiği söylenil. 
miş ve lazım gelen izahat ta ve. 
rilmiştir. Bu iza11attan bir müd. 
det sonra istida tamamlanmış bir 
şekilde tekrar muıı;vine gelmiş, 
havale· edilmiş, muamelesi ikmal 
edilmiştir. Fakat bunlardan son. 
ra da istida sahibi tekrar gelmiş 
ve kentlisine nezaket gösterilme. 
diğinden şikayet etmiş ve haka
rete bile kalkışmıştır. Bunun Ü
zerine bir zabıt varakası tanzim 
edilmiş, fakat kadın işin fenaya 
varacağını anlayınca; affedilme
sini rica etmiştir. Muavin Hamdi 
de zaptı mevkii muameleye koy. 
maktan vaz geçmiş ve bu suret
le mesele kapatılmıştır. Fakat 
sonradan bu kadının bir sabah 
gazetesine giderek hadiseyi yan. 
lrş aksettirdiği görülmüşiür. 

Jak Yak& 

/ 
/ 

30 senedenberi İstanbulcta ve 
Anado]unun muhtelif şehirle. 

rinde yankesicilik ve kaldırım
cılık suretile yetmişten fazla hır
sızlık y~pan ve 55 senelik haya. 
tının 20 yılını hapishanede ge. 
çiren Jak Yako isminde bir sa
bıkalı dün yakalanmıştır. 

Hırsız, bundan birkaç gün ev. 
vel ŞişE Halaskfırgazi caddesin. 
de Ahcii Şmasiye ait 183 numa
ralı kırtrısiye ve makine mağa. 

zasma giderek, oradan 160 lira 
kıymetinde Kodak ı marka bir 
fotoğraf makinesi çalmıştır. 

Zabıta, Jak Yakoyu bulup, 
emniyet müdürlüğüne götürmüş, 
hırsrz burada suçunu itiraf et. 
miş ve makineyi bedestan ağzın
da saatçi Bekire bıraktığım l>il
dirıniştir. Jak Yako bugün adli. 
yeye verilecektir. 

Hatta kendi içirnizdt;!n bile is. 
temiyerek bize ihanet edenl~r de 
bulunabilir ki, burıf-r yanlış bir 
tahlil ve yanlış görüş sahibi in
san \ardır. Bu gibileri dinlediği. 
miz ,-:aman, mümkün olduğu ka. 
dar onları dairei makuliyete da
vet etmek, mümkün olmadığı 
takdirde derhal en yakın hüku
met ınerciine haber vermek mil
li vc.zifclerimizin en mühimle
rinden biridir. 

Atatürkü kaybedince bu mil
letin bozulacağına inananlar ol. 
du. Fakat Cümhuriyet ve rejimi
nin feyzi ve imkanları ile haya. 
tın her sahasında calanan mille. 
timiz o anda o inanla Milli Şef 
İsmet İnönünün etrafında tQpla
narak iyi bir imtihan geçirdi. 

Yine şüphe edenler varsa, bü. 
yük bir kumandan ve büyük bir 
insan olan İsmet İnönünün şek. 
linde çelikten bir tek adam gibi 
toplanmış olan bu milletin neler 
yaratacağını tecrübe edebilirler. 
Bu millet Şefinden emindir. Şef 
bu millete güveniyor. Onun bu 
kararı Türk milletinin azim ve 
kahramanlığına kafi tek isaret 
olacaktır.,, 

Beden Terbiyesi Genel Direk. 
törlüğü kli.iplerden vaki olacak 
istifaların nizami olabilmesi için 
muhakkak surette bonservis a
lınmasım şart koymaktadrr. Bu 
meyandz. klübünden ayrılan Ga
latasaraylı Cemilin bonservis al
madığı için istifası gayri varit 
addeöilmiş, eski klübüne tekrar 
avdeti kabul olunarak keyfiyet 
İstr.nbul bölgesine bildirilmiştir. ! 

- . 

SUAL . CEVAP 

MİLLi KtJ'ME SAl\IPİYONASI 
VF, FENERİN VAZİYETİ 1 
M·ıı· k._:)jc:; 1 

~ ı ume maç arına pazar 
günü devam edilecektir. Hafta- ! 

S - insan seelnln pllk üzerinde 
nasıl tesblt edlldlljlnl hangi kitap· 
tan öiireneblllrlm? 

C - Tan gazetesinin neşrettiği 
Çocuk Ansiklopedisinin birinci cil
dinde bu hususta mufassal malılmat 
vardır. 

nın en mühim karşılaşması şam- e 
piyonanm başmda giden Fener. s - 13 yaıında talebeylm. Mu-
bahçe ile Beşiktaş arasında yapı. sfklye hevesim var. Yaz tatilinde 

devresi vardır. 

• S - Bir müddet evvel gazete-
lerde Dahiliye Vek21etlnln yeni 
teşkilat kanunu ile Dahiliye Vekil· 
letl memurlarının maaşları arttırı

lacaiiı yazılmıştı. Bu kanun çıkmı§ 
mıdır? 

S - Henüz: çıkmamıstır. 

• lacaktır. Bu maçın neticesi Fe- İstanbul Konservatuarından para· 
nerbahçe lehine olursa, Sarı • sız derıı alabilir miyim? S - Uzunköprü Balaban k!SyD 

C - Alamazsınız. Konservatuar için k" bl d ı k 

C - Her radyonun kendine gö
re iyi ve fena tarafları vardır. En 
iyi marka diye bir tanesin! tavsiye 
etmek kabil değildir. Bunun en 
iyisi, birçok mrırkaları dinlemek ve 
içlerinden en beğendiğinizi seçip al
maktır. Bunun için de İstanbula 
gelmek lAzımdır. Radyo fiyatları d:ı 
60 liradan ba~lar ve yüzlerce lira 
ya kadar çıkar. 

• S - Öğretmen okulu mezunu
yum. GUmrUk subaylığına naklen 

Havagazi şirketleri belediye1~ 
müracaat ederek havagazi sarf~: 
yatında beher metre mikabı b ıılıt 
~ma ~irmi _para zam ediınıesill~ 
ıstemışlerdır. Halit hizmetle1~ ş~rkctlerinin ~arifeleri tesbit e~d .. 
lırken, kambıyo ile beraber 1c 
mür fiyatlarındaki temevYilçl 
re de istinat edildiği ve halb 
kömür fiyatlarında hissedileC 
bir fiyat farkı görülmediği i~ 
belediye. şirketlerin bu taleblJ1 
rcddey lemiştir. 

Nevşehir Köylerinde 
Dolunun Mühim Tahriba~fi 
Nevşehir, (TAN) - Bura1 

iki saat mesafede bulunan 1Y t 
hisar köyüne yarım saat deV 
eden şiddetli dolu yağmıştır· P5i 
lu bağ, bahçe ve tarlalarda fıtl 
yük hasarata sebep olmuştur. 

Ürgi.ibün Ortahisar, Kav~ ~i 
Babayan köylerindeki tahrıbS.~ 
ta oldukça mühimdir. ıı 

Adanada Yeni Bir lii 

Gazete Çıkıyor 
Adanc., (TAN) - Niğde Jl'I~ 

busu Cavit Oral, burada ••f3ıl" 
·· ı -1,a!" gun,. ad ı yeni bir gazete çıP 

mak üzeredir. 
- ~ 

lr!;i•i'i~ 
Bugunkü Program: 

1

12.30 
12.35 

1 12.~0 
13.30 
18.00 
18.05 

' lR.30 
1 18.40 

19.00 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.35 

Proirfam 
Ajans haberleri 
MuhteU! şarkılar (Pl.) 
Küçilk orkestra. 
Program 
D;ıns müziği (Pi.) 
füılk türküleri 
Alaturka müzik 
Konuşma 

Alaturka mfizik 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Temsil 
Serbest saat Lacivertlilerin şampiyonlukları uy namına r ra yo a ma 

· k t• d h kk k d k 1 bir musiki mektebidir ve her şube- istiyoruz. Hangi markayı tavsiye geçmek istiyorum, mUmkUn mUdUr? 21.45 RiyasetlcUmhur bandosu 
suretı a ıye e ta a U e ece - ı:inin ayn ayn ve uzun bir tahsil edersiniz ve fiyatları nedir? 
t~Y~~G~a~~~~~-------·----------------------·C--•H•a•~•r•·--------l22~MaMh~~~ 22.50 Cazband (Pl.) 

işareti yaptL Salahaddin is- (Devamı Var) • ca karşılaşacaktır. 23.25 Yarınki program. 
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~gilterenin Kararı 

l'azan: ö. Rıza DOGllUL 

i ngilterc Başvekili Mister 
Churchill'in dün Avam 

llıarasuıda söylediği nutukla 
latınak istediği en belli başlı 
lıikat, İııgilteı·enin yalnız başı. 
kalmakla beraber harbe de. 

tn etmek ve harbi sonuna ka
t götiirmek azmidir. 

da ingilterenin denizden, hava. 
ıer· ı.. ve karatlan yapılacak her ta-

lı t.'llza hazır olduğunu anlatmak 
e b, l\lister Churchill şu veciz 

leyi kullandı: 
Fran n harbi bitti. İngiltere 
hi haşlı:ror . ., 

Ve İngiltere Baş\ekilinin ka
tine göre bu harp senelerce 
aın edecek. İngiltere eninde 
tında harbi kazanacak ve onun 

il hi kazanmasından hürriyetle. 
i kavbeden biitün ınilletİer de 

csl-1 tad~ ederek hürriyetlerine ka. 
~ri- acaklardır. .. 
aıe• Ytik Bir Fark · 
[ııı'l~ . 

ril
4l 914 - 18 harbind~ lngilt~

tııJ" re, Fransa, Belçıka ve L 
ıtt.ı a sonuna kadar yanyana kal. 

e c'i ve beraber harp ettiler. Çar. 
•9 .. lıusyası 1918 e kadar müL 

:ıve.l ~lerle beraber harbe iştirak 
~~ş ve Rusyada ihtilalin kop
ı ı üzerine yeni hükumet ayrı 

sulh yapmak mecburiyetinde 
'ııışh. Fakat çok geçmeden A
'ka, Rusyanın yerini doldur. 

!Si Ve İngiltere, Fransa, Belçi. 
dııli.İtalya ve Amerika harbi sonu. 
ıarı~ götiirmiişlerdi. 
ıtııltı defa vaziyet hal'bin daha 
dfll enesinde çok biiyük bir deği. 

itfk geçirdi. Belçika teslim oL 
tir· ll'ransa münferit bir sull~ iste

e İngiltere yalnız kaldı. Italya 
t\Imanyaya iltihak etti ve o

n la birlikte harbe girdi. 
• alynnın Almanya ile birlikte 
1 e girmiş bulunması, İngilte·r( hem ana vatan sahasında, 
blı.1 Akdenizde harp yapmasına 

olacaktır. 
1'111ıgiltere hu iki sahada harbi ve 

t ı.1 adi nbloknn idame ettirecek 
. t~tette midi;? 
l u . 
1rıde tere Harbı : 
ıılıl .. --------
tıı• ·ı h . t' k 
1 
.. ngı tere u vazıye ı arşı-

1'tı> laınak için Fransadaki ka. 
a e hn\'a kuv\'etl<.'rini çekmiş, 

res fel3ketinden başlıyarak 
lıklar ~·nı>mış, mevcut or
lıtt bir buruk milyona çıkar. 
askeri tezgahlarını azami 

lle çalıştırarak bu kuvvetle. 
lechiz etmiş, deniz ve hava 

yeJ . .-,etıerini her ihtimale karşı 
atfı lamı tır. Bu yiizden :Mister 
oııf~hill Jıcr istil:i~·a kar~ı ko. 

esillıklarmı ve en sürekli harbe 
tJel1lıacaklarını, hava kuvveti 
edi'ılından Almanyaya miisavi 
1'~llıiyette olmamakla beraber 

·çle, hava kuvvetlerine karşı da 
b~l\vemet edeceklerini ve gün 
ee~\~e Iaik hava kuv,•tlerinc 
i~ olacaklarını söylemiştir. 
ipi 

J:ı enizde : 

kdcnizdeki harbin ·de\•am e
deceği de bilhassa Yalan 

3b laki İngiliz kuvvetleri ku
o.18ı ıın1 tarafından ilan oluıı
Oç•"r. Buradaki İngiliz kuvvet-
ııf!!llllya ile harp edecek ve har. 

pa;ı .tına kadar götürecektir . 
J:ıU"'Ulterc, Amerikadan göreceği 

ltıa da itimat ederek bu har. 
' ~\ram edecektir. 
ilJlliilterenin çok büyük mesu

s1rtladığı muhakkaktır. F:ı

~giltcre kendine güveniyor 
İsi bir neticeye bağlıyaca. 

~liiyor. 

.;: GELIBOLUDA 
1'81"' 

Namık Kemal 

iHTİFAL i 
bolu, (TAN) - Her sene 

~ıı içinde yapılan Namık 

ilıtiiali bu yıl da Halkevi 
'\ll<la büyük merasimle kuL 
Iştır. 

~Okul direktörü Haydar E. 
Ur:ı, Namık Kemal hakkın. 
cfigı bir konferans alaka ile 
iniştir. 

günü de Namık Kemalin 
't-ctaki kabri ziyaret ediL 

bir tören yapılmış, kab
Uteaddit çelenkler konul

~. Bu arada Türk büyüğü 
tileyman paşanın hatırası 
llııs ve coşkun hıtabcler 

tek merasime nihayet ve. 
l' 

Son Askeri Harekil 
1F ranSa Birçok Şehirleri 
Açık Şehir ilan Etti 
(Başı 1 incide) 

Fransa hüktimeti, bu suretle 
muhaceretin önüne geçmek ve 
askerlerin daha rahat hareket 
etmelerini temin etmek istemiş
tir. 
Harp Şiddetle Devaın Ediyor 
Fransız askerleri muharebeye 

devam ediyor ve dört Fransız or. 
dusu Alman ilerlemesine karşı 
koymağa çalışıyor ve her karış 
toprağı müdafaa ederek gerili
yor. 

Bu dört ordu, birbirinden derin 
gediklerle ayrılmıştır. 

Aşağı Seine nehrinin garbında 
ve Evreınc ile Chartres'in garbın
da İngiliz kuvvetlerine mensup 
unsurlar ve bir Fransız ordusu 
J.aigle, La Ferte _ Vidame ve 
Chateaudun bölgesi dahilinde ri. 
ca~ etmektedirler. Fransızlar bu_ 
rada birkaç defa mükabil hücum. 
larda bulunmuşlardır. 

Paris için setir vazifesi gör_ 
müs olan Loire ordusu Loire'a 
kad.ar muntazam bir şekilde ri. 
cat etmiştir. Almanlar, Loire 
nehrini geçememişlerdir. 

Üçüncü harekat sahnesi beş aL 
tı gün evvel Tarderois ve Cham.. 
pagne'da Fransız cephesinin in. 
kıtaı üzerinde hasıl olan sahne
dir. Almanlar sabaha doğru do. 
ğuya ve batı cenuba doğru Yu
karı Seine'e kadar uzanmışlar
dır. Almanların vardıkları en son 
noktalar Nevers'in şimali ve Di
jon'dur. Seine nehri Gray'ın üs. 
tünde geçilmiştir. Maginot hattı 
c:;evrilmiş ve bu hattaki kıtaatın 
çok büyük bir kısmı çekilmiştir. 
Geri kalan kıtaat muharebeye 
devam etmektedir. Alpler cihe. 
tinde Fransız ordusu vaziyetini 
tamamen muhafaza etmektedir. 
Fransız hava kuvvetleri adc. 

den diın vaziyette olmasına rağ
men henüz kudretlidir. 

General Vigul'ün Sözleri 
Reynaud'nun kabinesinde ka. 

bine askeri şefi olan General 
Vigur bugün İngiliz radyosu va
sıtasile söylediği bir nutukta 
Fransayı mukavemete teşvik et
mistir. 

Gerıcral şöyle demistir: 
"Düşmanın mihaniki faikiyeti, 

Fransayı tazyike devam ediyor. 
Fakat buna rağmen Fransa he
nüz her şeyi kaybetmedi. Ve 
Fransa yalnız değildir. İmpara
torluğu da var ve İngiltece ile 
dominyonları var. Amerikanın 
yardım vaadi de tahakkuk et. 
mek üzeredir. Onun için Fransa
ya, dayanmak lazım geliyor. Bu 
haı·p Fransa harbi değil, dünya 
harbidır ve dünyanın mukadde
ratı bu harbe bağlıdır. Her ne O

lursa olsun, Fransanın mukave
met ateşi sönmemelidir ve bunu 
söndürmemek için yapılacak her 
şey yapılmalıdır.,, 

• Alman tayyareleri Frans~yı 

tacize devam ediyor ve bugün 
yurtta birkaç defa hava tehlike
si işareti verilmiştir. 

İngilteredeki Hazırhkfa.r 
İngiıtere, Fransadaki kuvvet. 

lerini çekmiştir. Kanadalı fırka 
da dönmüştür. 

İngiltere kendi müdafaası için 
hazırlığım ilerletmektedir. Har. 
biye Nazırı Mister Eden bugün 
Avam Kamarasında şu sözleri 
söylemiştir: 

"Silah altına davet ölçüsü kuv 
vetle süratlendirilmiş ve son beı
hafta zarfında, senenin ilk dört 
ayındakinden daha fazla kimse 
askere alınmıştır.,, 

Bugün Kanada hükumeti as
kerliğe alınabilecek herkesi se
ferber etmek icin bir kanun la
yihası hazırlam;stır. Layiha mec 
lise gönderilmiştir. 

İngiltere hükumeti istila teh
likesi karşısında halkın takip e · 
deceği hattı hareketi anlatan bir 
talimatnameyi de h alka dağıt
mıştır. Bu talimatnameye göre 
halkın yollarda izdihamlara mani 
olmak için hükumet tarafından 

emir almadan evlerini terketme. 
meleri tavsiye edilmektedir. Zira 
bu izdihamlar Belçika ve Holan. 
dada düşmanın işine yaramıştır. 

l .......................... jyaret etmiş ve mürettebatına hoş 
geldiniz demiştir. 

.... ... • • ... 1 • • 

RESMi' HARP TEBLİGLERi . ·l .. . _,,,,,_ 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in ııınumi karargahı, 18 (A.A.) - Alman orduları Başkuman. 

cıanlrğmm tebliği: Fram.anın askeri felaketi, durmadan yaptığrmız takibin 
tazyiki altında genişlemt-kte devam ediyor. Caen ile Mans arasrnda bir çok 
noktada Orne fe<:ilm;ştir Orleans'ın Garbında Nevers'e kadar ve bu şehrin 
Cenubu Saı-kisinde Loire'a varılmıştır. Ayrı bir tebliğle bildirildiği gibi, se_ 
ri kıtalar. Fransız sili!h endüstrisi merkezi Creusot'yu işgal etmiş, Belfort 
kalesini almışt.ı~. Dijon ltalesi muharebesiz düşmüştür. Bir Alman müfreze. 
sinin cüretkar bir çevirme hareketi neticesinde Metz teslim olmağa mecbur 
olmuştur. Majino hattmın Thionvillc şehrinin ilci tarafında hala mukavemet 
eden mıntakalaıına Meız şehrinden arkadan hücum edilmiştir. Sarrebrückün 

,Cenubunda Majino hattı üzerinde açılan gedik. Rhin - Mame kanalına ka.. 
dar genişletilmh·tir. Yukarı Rhin'de hücum devam etmektedir. Burada Vos. 
ges istikametinde ilerliyoruz. Colmar almmıştrr. 

Dün, 100 binden fazla esir alınmıştır. Elde edilen ganaim, müteaddit 
Fransız fırkalarının ve müteaddit kalelerin techizatıdll'. 

Hava kuvvetlc:rimiz. geri çekilen düşmana karşı hücumlarına devam 
etmiştir. Loire maıı:ıabında düşman nakliye gemileri bombardıman edilmiş_ 
tir. 9 vapur batmış, diğer müteaddit vapurlar ciddi hasara uğrannştır. 17 Ha. 
ziran gecesi, İngiliz hava kuvvetleri, Şimal ve Garbi Almanyanm gayri as_ 
keri hedeflerine kar;ıı hücumlarına yeniden başlamıştır. Düşmanın hava za.. 
yiatı, dün S tayyare idi. Bir Alman tayyaresi kayıptır. 

italyan Resmi Tebliği 
Roma, 18 (A.A..) - İtalyan askeri kuvvetleri umumi karargahınm altı 

numaralı tebliği: Ifa,·a kuvvetlerimiz dün Maltanm, Korsika'nm ve Tunus'un 
deniz üsleriyle tayyare meydanlarını bombardıman etti. Bir hava düeUosun.. 
da bir İngiliz avcı tayyaresi düşürüldü. 

Düşman hava kuvvetleri dalına tek tayyare ile ve ıece olmak üzere bir 
kaç akm yapmakla iktifa etti ve şehirlerle kırlar üzerine bombalar attL Sa.. 
sone'da sivil halk arasında bir ölü ve bir kaç yaralı oldu. Cagliari'de düş_ 
man akını, tayyare meydanında bir kaç hangarı hasara uğrattı, hanııardan 
altı asker ölü ve 30 kadarı yaralandı. Palerrno'da, avctlarımu havalanrr ha. 
valanmaz düşm~n te~ekkülleri kaçtı ve hücumdan sarfınazar etti. 

Alplerde kesiflerimizin faaliyeti artryor. 
$imali Afrlkad:ı İngiliz kuvvetlerine karşı kara, deniz ve lıava hare. 

katı, lehte neticderle tam inkişaf halindedir. Şarki Afrikada Kenya ve Su.. 
dandaki İngiliz üslerine karşı, şayanı kayıt neticelerle tayyare faaliyeti ol_ 
maktadır. Yerde bir kaç tayyare imha edildi ve tesisat hasara uğratıldı. 

Diradua'da demiryoluna karı,ı düşman tarafından yapılan akınlar tesi.. 
sata bir parça zaral' vermiştir. 

Tahtelbahirlerimiz, biri büyük tonajda olmak üzere düşmanın iki petrol 
gemisini batrrmrşlardrr. 

İngiltereden Fransaya emtia 
yüklemeleri durmuştur. Bu mal. 
!arın siparişleri Fransanın sipa
rişlerinden sonra nazarı itibare 
alınan bitaraf memleketlere gön. 
derileceği zannolunmaktadır. 

İngiliz hava kuvvetleri faaliye 
t~e devam ediyor. Geçen gece, 

. 

İngiliz avcı tayyareleri Fransa
nın Şimali Şarki sahili üzerinde 
iki düşman bombardıman tayya
resi düşürmüşlerdir, 

İngiltere Bahriye Nazın, halen 
İngiliz sularında İngiliz bahriye
si ile işbirliği yapan Kanada do
nanması torpido muhriplerini zL 

Geçen Eylulde Kent ve Susse.x 
eyaletlerinin bazı kısımlarına 
gönderilen Londralı on bin çocuk 
önümüzdeki Pazar günü Carm. 
rathen, Pembrock ve Radnor eya 
letlerine naklolunacaklardır. 

Paris Şehrinde Vaziyet 
Bern, 18 (A.A.) - Yabancı ga

zete muhabirleri Alman işgali aL 
tında Parisin sükunet ve vaksn
nı muhafaza ettiğini ve abidele. 
rin masun olduğunu ve halkın 
m a d d i bir sıkıntı çekmedi. 
ğini bildiriyorlar. ~ehrin iaşesi 
temin edilmiştir. Amme hizmet
leri yolundadır. 

Vaşington. 18 (A.A.) - Fransız 

sefiri Conte de Daint Quentin 
Roosevelt'le yarım saat görüş
müştür. Sefir ziyaretinin maksa
dını bildirmekten imtina etmiş 
ve mülakatın kendi talebi üzeri. 
ne vuku bulduğunu söylemekle 
iktüa etmiştir. 

Amuika Gazetelerine Göre 
Nevyork, 18 (A.A.) - Nev. 

york Times gazetesi şunları yaz. 
maktadır: 

"Harbin uzağında kalmtş olan 
Amerikada kimse yoktur ki, 
Fra.nsanm teslim oluşu, Büyük 
Britanyanın ve Birleşik Ameri
kanın menafii ve emniyetini cid. 
di b:.r surette tehlikeye lcoymuş 
olduğunu inkar edebilsin. Büyük 
Brilanyannı üzerine çöken bu ta
lisizlik, hemen ayni derecede bi
zim sayılabilir . ., 

Nevyork Herald Tnöune ga. 
zetesi de şöyle yazmaktadır: 

"Eğer Almanya elde ettiği a. 
vantajı, Birleşik Amerikaya mü.. 
essir harp kuvvetleri teşkil eL 
mek için birkaç sene vermeksi. 
zin süratle ileri sürecek oltIT"Sa, 
Avrupa milletlerinin yaptığı gi. 
bi Birleşik Amerika da Alınanla.. 
nn kudreti önünde boyun eğme.. 
ğe mecbur kalacaktır. Birleşik 

Amerika Almanya ile, mümkün 
olduğu kadar fena şerait dahilin. 
de harbe tutuşacaktır." 

lngilizler Italyanın Bir 
Çok Sanayi Şehirlel-ini 
Bombardıman Ettiler 

Mısırda da Harp Hazırlıkları Gittikçe Arttırıhyor 
Kahire, 18 (Hususi) - İngil. 

terenin Yakın Şarktaki kuvvet
leri Başkumandanı General Wa. 
veli, bugün kumandası altındaki 
bütün kuvvetlere hitaben neşret. 
tiği bir emirnamede, harbin de. 
vam edeceğini şu şekilde anl:ıL 

m'şt•r: 

"Kahraman müttefiklerimiz 
Fransızlar yenildiler. Ve harbi 
durduracak şartlan istedibr. 
Britany« orduları ise, zaferi ka
zanıncc.v::. kadar harbe d>?vam 
azmind;dirler. Bu ordular, ev. 
velce de yaptıkları gibi Avrııpn.~ 
yr tecavüzden kurtaracak!ar:hr. 
Diktafoı lükler gelip geçicidir, 
fakat Britanya İmparatorluğu 
kat:yen ölmez . ., 
Yakın Şarktaki hava 1<:uvv:?t

leri kumandanı da bu mealde bir 
beyanname neşrederek !larbin 
devam ettiğini bildirmiştir. 

• 
Fransanın Suriyedeki kuman. 

danı General Mittelhauser de bu_ 
gün neşrettiği emirnamede har
bin kara, deniz ve havada devam 
ettiğini bildirmiştir. 

Hava Bombardıınanlan 
İngiliz tayyareleri bugün Şi

mali İtalyada birçok yerleri 
bomb~rdıman etmişlerdir. Milô-

no ile diğer muhtelif şehirler 
bunlar arasındadır. Tehlike işa. 
retini veren düdük sesleri İsviç_ 
reden işitilmiştir. 

Nevyork • National Broadcas. 
ting radyolarının Fransız radyo. 
sundan aldığı bir haber, Fransız 
t~yyarelerinin yaptığı bir hücum 
neticesinde, bütün Torino endüs. 
tri merkezinin tamamile tahrip 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Salahiyettar bir membadan a
lınan h-ıherlere göre, dün, Libye. 
de harekatta bulunan müttefik 
k:ta1 ar iki yüzü İtalyan olmak ü. 
zere 600 esir almışlardır. 

İtalyan üslerine yapılan bas. 
kııılaraa hıgiliz tayyareleri yüz 
tayyare tahrip etmişlerdir. 

tr..san ve malzeme itibarile İn
giliz ve Mısır zayiatı pek ehem. 
miyetşizdir. 

Son günlerde esir alınan !tal. 
yan zabitlerinin başındaki zabi. 
tin bir General olduğu ve bu Ge
nera}in bfr mühendis koluna ku. 
manda ettiği anlaşılmıştır. 

Dün İngiliz bombardıman tay. 
yarf'leri Eritredc Masava üzer'n·' 
yeni baskınlar yapmı~lardır. Bfr 
benzin deposunda yangın çıkarıl
mış ve tesisat hasara uğratılmış
tır. 

Asmara ve Gurra bölgesinde 
yapılan bir çok istikşaf uçuşları 
mühim malumat istihsaline yara 
mıştır. Bir müdafaa karakolu 
tahrip edilmiştir. Neghelli'de yer 
de bulunan İtalyan tayyareleri 
bombardıman edilmiştir. 

Mısırda Alm an Tedbirler 
Mısır hükumeti son hafta zar

fında İskenderiyeden 50,000 kişi 
çıkarmış ve önümüzdeki günler
de de (50,000) kişiyi daha çıkar
mayı kararlaştırmıştır. 

İtalyan tayyarelerinin Mısır 
mevkilerini bombardıman etme. 
leri üzerine Mısır Kralı bugün de 
bir tayyare ile İskenderiyeden 
Kahireye gitmiş ve İngilterenin 
Mısır sefirini kabul ettikten son. 
ra Başvekil Ali Mahir Paşa ile 
görüşmüştür. .. 

Bükreş, 18 (A.A.) - Stefani A. 
jansından: 
Yetmiş senedenberi Romanya

da Tuna mıntakasında yerleşmiş 
olan 600 İtalyan muhaciri, orada 
"Cataloi,, adında bir komün vü. 
cude getirmi!'lerdi. Simdi bu mtı
lıı;ıcirler. İtalyaya gitmek üzere 
Romanyadan ayrılmışlardır. f
talyada "Agro Pontino" da <Po
mezia) adındaki yeni komünde 
yerleşeceklerdir. 

Baltık.taki 

Sovyet 
Harekatı 

---o-

işgall er S ıras ında Bazı 

Hadiseler Olmuş 
Londra, 18 (A.A.) - Estonya

da ve Litvanyadaki Sovyet gar. 
nizonlannın takviyesi hadisesiz_ 
ce ikmal edilmiş gibi görülmekte 
iken, D. N. B. Ajansı Rigada te
zahürat olduğunu ve polisin mü
dahale ettiğini haber veriyor. Po 
lisin istasyon, posta ve emniyet 
binalarının önünde toplanan haL 
ka ateş açması üzerine bir çok in 
san öldü ve yaralandı. 

Kıtaatın, tank ve zırhlı teşek
küllerin de polise yardım ettiği
ni bildiriyor. 

D. N. B. nin verdiği malumata 
nazaran Oktiobrskaya Revolutim 
saffı harp gemisi de dahil olmak 
üzere Sovyet harp gemileri Tal
lin limanına demirlemiştir. 

Bay "Pelecs,, Başvekaleti de. 
ruhte ederek yeni Litvanya kabL 
nesini teşkil etmiştir. 

Başvekil Muavini, Hariciye Na 
zın "Krovniktivicus,, Milli Mü
dafaa Nazın ve Ordu Kumanda
nı General "Nitkokas" tır. 

Yeni Litvanya hükumetinin 
Başvekili "Palekis,, Reisicümhu
ra vekalet etmektedir, 

Yeni Bir Amerika 
Korporasyonu 

Teşkil Ediliyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - Mese

leyi diğer Amerikan hükumetle
r ine tevdi etmek üzere, N -ızır lar 
arası komitesi, Garp dünyasına 
ihracat fazlalarını en müsait şe. 
raitle ve müsbet bir şek\lde so.
tabilmeleri çareleri hak.kında bir 
karar alacaktır. 

Henüz tafsilat verilmemekle 
beraber, Birleşik Amerikanın, A
merikan Cüm.huriyetlerini bir
leştirip, buğday, pamuk, öküz, 

kahve ve bakır gibi maddelerin 
fiyatlarını kontrol etmek üzere 
bir kartel teşkili için teşebbüs e
d~eğine dair emareler mevcut.. 
tur. 

Sa!cihiyettar mahafilin v~rdiği 
malUnıata nazaran, bütün ibra. 
catçı memleketlerin hissedar ola
cağı ve en fazla sermayesi Bir
leşik Amerika tarafından veriL 
mek üzere "Amerikalar arası 

korporasyonu,, şeklinde bir te
şekkül vücude getirilecektir. Bu 
teşekkül, her hangi bir Ameri
kan hükUınetinden havayici za.. 
ruriye maddelerini alıp mümkün 
olan en iyi şeraitle satacaktır. 
Bu programın gayesi, totaliter 
devletlerin, bilhassa Almanyamn 
takas usulü üzerine müstenit 
programına karşı mücadele et. 
mektir. 

Bu korporasyonun yapacağı 
muamelelerin ekserisinde zarar
la karşılaşacağı pek muhtemel
dir. Binaenaleyh bu plan, Birle
şik Am€rikanın baZI Amerikan 
hükumetlerine yapacağı bir yar
dımdan ibarettir. 

Uruguayda Alman Tevkifııtı 
Reuter Ajansı bildiriyor: 
Del Plata gazetesi, ileri gelen 

Almanların tevkifatından bahse.. 
derek, "Dahiliye Nazırının tekzi
bini? rağmen, Uruguayı zapteL 
mek ]çin y~pılan askeri komplo 
hakkındaki şayiaların doğru ol
duğuna inanmak için sebepler 
mevcuttur,, demektedir. 

GeliboJuda Hastabakıcı 
Kursu Açıldı 

Gelibolu, (TAN) - Gönüllü 
hastabakıcı yetiştirmek üzere ka. 
zam.ızda da bir hastabakrcı kur
su açılmıştır. 

Kursun kırk beş talebesi var. 
dır. İlk ders Halkevi salonunda 
doktor Nejat Onbulak tarafından 
ver~lmiştir. Bu dersler şimdilik 
haf t:ıda iki defa verilecektir. 

---<>-

Bozöyükte Serıri 
Bozöyük, (TAN) - Bozöyük 

merkez birinci ilkokulda talebe. 
lerin bütün ders yılı içerisinde 
yaptıklar: bilfımum işleri i!Öste
rir bir sergi yapılmıstır. 
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1.flt 
Araba Kır, .. d .• 
Sonra 

Yazan: 

F aik adet ,·e silahta <Iii m' 
na karsı dö\ iisen Fran 

ordusu on dö;t giindÜr hic du 
madan, nefes almadan harp e 
ede bitkin bir hale geldi. Tekn 
bakımdan mukayemetin mfına 
kalma~·ınca miitareke talep ett 

Şimdi, herkes aldı eline kal 
mi, bu mağltıbiyetin sebebıı. 

kendi görüşüne göre 
Ben de ~·azdım ya! il 

Kimisi isi demokrasinin b 
zaafı olarak gösteriyor. Kim' 
parlamento sisteminin hozukl 
ğunu mahkfün ediyor. Kimisi sı • 
cenah partilerini mesul tutuyo. 
Fakat hiç kimse hatırlamak ist ~} 
miyor ki; 918 de Almanya 
mağllıp eden İngiliz ve Frans 
kuvvetleri demokratik hükfııne 
lerin orduları idi. 1 

918 de Almanlarla sulh yapa 
galip İngiltere ve Fransada pa 1 
lamento yok muydu? 

Bütiin hunların esası şudur: 
Fransızların iddiasına gör 

918 harbini yedi buçukluk snhr 
topları kazanmıştı. 

940 ta Fransayı mağli'ıp ede 
silah ta tank ve motörlü kıtala 
dır. 

Bütün lakırdılara rağmen 
Fransa son Reynaud kabinesind 
Harbiye Müsteşarlığı eden Gen 
ıal Gaule'ün fikrini kabul edı 
zırhlı ve motörlü kıtalarını ço 
ğa1tsa ve Majino hattını da Manft 
denizine kadar uzatsa idi bugün"• 
kü inhidam vukua gelmezdi. ( 
zaman demokrasi ve parlaınentr 
sistemleri düzelir mi idi? 

Hani bir cami kayyumun • 
minberin altında bir kadınla ) all 
kahyan imam: 

- Bire hayasızlar! Bu ne ~l 
depsizlik? Diye bağırdığı zamat 
kayyum: 

- Aman imam efendi! Edepl• 
sizlik değil yersizlik vallahi! Dı.İŞ 
ye cevap vermiş. re 
Fransanın rnağl\ıbiyeti de deie 

mokrasinin. parlamento sistemi;ıt 
nin bozukluğundan değtl, sillih
sızhktandır. Diyeceksiniz ki; bt
silahlanmaya parlamento ma 
olmuştur. Boş iddia! 

Fransa isteseydi, parlamento 
yu dağıtır, yeni intihaplar yapar 
sol cenahı yola getirir l 'e ordusu 
nu takviye ederdi. İstemedi. 19H 
galebesinden dolayı gevşedi VE 

bu hale geldi. Bunda sol cenahın 
partizanlığın kabahati yok mu. 
Nasıl olmaz? Elbette \'ar. Lakin 
hakiki mağlubiyet sebebi o değil 
Eğer Almanya geceli giindiizluck 

Çalışmayıp bugünkü kuvvete 
ını 

varmamış olsa da, Fransız ordu •. 
1. lın 'd' F ın suna ga ıp ge ese ı ı, ransa. 
1 'd • k "\e daki par manter ı arenın usur\n 

ları ortadan kalkar mıydı? Ona7 u 
da hayır. d< 

Bence bir askeri galebeyi şule 
veya bu idare sisteminin hasenat • 

. • d" ıeı veya seyyıatının semeresı ıye ·ı 

al b 
. il • 

göstermekte ve bu g e enın 
ın. 

dün:vada veni veni felsefe ve fi. 
• · • na kir sistemleri tesis edeceğini, be-al 

şeriyctin çehresinde bü~·ük deii .. i~ 
şiklikler yapacağını tahmin et
mekte isabet yoktur. 

Çün.kii en fena bir idare siste. 
minin en ku\"-·etli bir ordu hazır- ın 
laması ''e bu ordunun da en i~ i kü 
idare edilen en zengin ve müref_ u. 
fob memleketleri mağlôp etmesi v 
daima muhtemel ve çok defa \ a- ıc. 
kidir de. 

Niçin, en iyi bir hiikômct sis. 
temi, bir kuvvetli orduya malik erı 
olamasın? Ve neden bu iki ha- , e 
yırlı şey birlikte gitmesin? en 

Dünyada yalnız diktatörlük ir. 
mü ordu hazırlar? Büfün bir mil- ııf 
letin kendini idare etmesi demek n. 
olan demokrasi buna daha i~ i an 
muvaffak olamaz mı? c 
Eğer hazırlık kusuru varsa 11 

milleti sevkedenlerdedir. Yani an 
şahsi bir kusurdur. Ona da tota .. •si 
liter idarelerde. demokrasilerden v~ 
daha fazla tesadüf edilmek iltti- ır 
mali vardır. 

Amerika Donanma 
için Yeniden 

4 ~ilyar Koyuyor 

1D 

m 
a.. 

a. 

Vaşington, 18 (A.A.) - Bahrl 11 

harekat şefi Amiral Start bugün •n 
Amerikaya hiç görülmemiş dere- 'n 
ce muazzam bir deniz kuvveti te~ li. 
min edecek olan dört milyar do· n. 
larlık harp filosunun inkic:;afırı r 
dair kongereye bir program tı•' -
lif ederek beklenilmıyen bir tav. 1 
siyede bulunmuştur. 
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Churchil Digor ki: 

Fr1JBS&daki lngiliz 
Asl:eriniıı 350 Bini 
lngiltereye Alındı 

(Başı 1 incide) 
il tahmin edilebilirdi. Hal
eephede yalnız üç İngiliz 

kalmıştı. Bunlar bir çok 
çekmişler ve fakat iyi 

etmişlerdir. Biz muktedir 
uz derecede süratle teç

ve nakliyelerini te. 
ederek Fransaya kabil oldu· 

asker gönderdik. Bu 
yı tenkit etmek manasız ve 
muzır olur. Zaten bunu söy 

maksadım yalnız bu 
muharebede 12 veya 

ya mukabil neden yalnız 
giUz fırkasının iştirak etmi~ 

u anlatmaktır.,, 
urchill bundan sonra İngiliz 

in tarzı teşekkülü hak
münakaşalara şiddetle 

etmiş, ve demiştir ki: 
u kabine, her iki meclitin 
tlmadına mazhar olmuştur. 
e azası biribirine azami de. 

müzahirdir. Eğer Avam 
mın muvafakatine maz.. 

olursak bir taraftan memle. 
izi idareye, bir taraftan 
yapmıya devam edece. 

urchill, şiddetle alkışlanan 
erden sonra, bu husustaki 

erelerin gelecek Perşembe 
hafi celseye talik edilmesi. 
lif eylemiştir. 

an sonra yeniden a!!kerl 
lere sözü nakleden Chur-
ikl hafta evvel yaptığı bir 
hatırlatmış ve demiştir ki: 

da her ne olursa olsun 
enin ve Britanya İmpa. 
ğunun kati azmi muhare· 

devam etmek ve icap eder
harbi yalnız başımıza sene. 
imtidat ettirmektir. Bu hu. 

aınılmiz hiç bir tel>eddü
kalmıyacaktır.,, demi§-

llUrC'lıtlll. nutkuna §U suretle 
etmlftir: 
son günler zarfında Fran. 

olan münakale yollanmız 
e bulunan askerlerimiz-

6yilk bir kısmı yani harbin 
lftt:1DC1enberi göndermlf ol

uz 400 bin kişinin takri· 
aso bini geri çekilmiı bulu

• Uıt tarafı Fransızlarla be. 
mevzii muvaffakıyetler ka. 

muharebeye devam et. 
ler. 

an bapa, tüfek, miL 
t vesaire gibi son dokuz ay 

Fransada toplanmış o. 
malzemesini de İngilte

.ıdık.,, 

'll, bunu müteakıp düt
~isına mukavemet için 

renin ne gibi kuvvetleri ol 
tahlile başlamış ve de· 

ki: 
lllDJrii-in elimizde pek büyük 

er mevcuttur. Bunlir bi
en iyi talim görmüş askerle-

ir. Yekiı.nlanm bir milyon 
olarak gösterebiliriz. Bu 
arasında mevzuu müda.. 
kaydolunmuı olan gö

r dahil değildir. Bu so.. 
kuma, eline ailih tP.Slim 

lleceğimiz herkesi ithal E:t. 
bulunuyoruz. Kuvvetlerimi
~ yakm bir istikbalde mü.. 
lftlrette artmasına intizar e

Talim için silih altına 
en pek çok insan celbede. 

bir bahriyeye malikiz. MussoU. 
niye, Cebelitarık Boğazından 

serbest mürur hakkı vererek ke. 
mali tehalükle oynamak iste<lıği 
rolü ifa etmesine meydan bırak. 
mamı.kla pek mesut olurduk. 
Çünkü donanmamızın öğrenmek 
istediği bir nokta vardır: O da; 
İtalyanlann son harbi umumi 
esnasındaki dereceleri ayni hal. 
de mi kalmıştır? Yoksa daha rnı 
aşağı düşmüştür?,, 

Churt>hill, Büyük Britanyımın 
bugün deni2: tarikile vukubula. 
calc bir hücuma mukavemet i~in 
harbi umumiye ve hatta bugün
kü harbin ilk aylarına nazaran 
daha çok iyi bir vaziyette bulun 
duğunu söylemiş ve sözlerine şu 
suretle devam etmiştir: 
"Donanmamız beş, altı bin ki. 

şinin gece veya sisli bir havada 
İngiltere sahillerinin her hangi 
bir noktr.s1na ihracma mini ola. 
bıll'l"ek iddiasmda değiliz. Fakat, 
hafif teçhizatla beş fırkanın n:ık. 
li 200 veya 250 vapurla temin 
olunabilir. Böyle bir kuvvetin 
nakline teşebbüs halinde ise rlo.. 
nsnmanın derhal haberdar ola. 
cağı ve vapurlann daha tahliye. 
ye teşebbüs etmeden evvel p.ır. 
ça parça edileceği şüpheden va. 
restedir.,, 
İngilterenin Hava Kuvvetleri 

Chull.!hill, havadan iatili ım. 
kıinlanm nazan dikkate alarak 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

''Büyük mesele şudur: Hitleri.n 
havil ordusunu kırabilir miyiz? 
İngiliz t&yyare tipleri düşm:ma 
karşı faikiyetlerini ispat etmi§
lerdir. İngiltereyi müdafaa nıev. 
zuu bahsolunca, İngilizler için 
şerait kendi zayiatının üç misli
ni Almanlara verdirmiş olduj'\J 
Dunkı?:"kten müsait olacaktır. 

"Fransadaki muharebeden son 
ra, Almanlara müthif %ayiat ver. 
diren İngiliz avcı tayyarelerınin 
faaltyeti nisbeten artmıştı. AL 
manlann bombardıman tayyare. 
leri ku\-vetleri adetçe faiktir. Fa. 
kat Almanyadaki askeri hedef. 
leri d.ırmadan dövmek için kul. 
lanacağlmız çok kuvvetli bom. 
bardım&n tayyarelerimiz vardır. 
Harbe devam etmek için sarsıl
maz karanmızı istinat ettirdiği. 
miz saııam ve pratik prensipler 
hakkındlı' bazı tafsilit verdım. 
Teknik müpvirleripıizin hepsi, 
bu usullerin tatbikini tavsiye hu. 
susunda müttefiktirler.,, 

Nilıal zaferi kazanacağnnıza 

büyük ümitler, makul ümitler 
vardır. Bütün dominyonlan va. 
ziyetten haberdar ettik ve onlar. 
la müşavere ettik: Dominyonlar 
başvekilleri bana en heyecanlı ifa 
delerle mesajlar göndermişler ve 
kararımızı tasvip etmişler, mu. 
kadderatımızı paylaşmıya hazır 
bulunduklannı ve sonuna kadar 
bizimle sebat edeceklerini beyan 
etmi§lerdir." 
Fransa Harbe Devam Etmezse .•• 

Churchill, harbin ba§langıcın. 
danberi askeri kazanç ve zayiat 
bilinçosunu yaparak şunlan ili. 
ve etmiştir: 

"Mtiteyakkız olmak ve kesif 
gayretler yapmak için güzel se. 
bepler görüyorum. Fakat bunla. 
nn hiçbiri paniğe ve ümitsizliğe 
kapılmak için değildir." 

an başka ~ominyonlar. "Fransada ne olacajmı henüz 

Holandalılar, Belçikalılar, dava. 
Jannı bizimki ile birleştirmif o. 
]anların hepsi hürriyetlerine ka. 
vuşacaklardır. 

İngiltere Harbi Başlıyor 
"Weygand" ın "Fransa muha.. 

rebesi" ismini verdiği muharebe 
bitmiştir. "İngiltere muharebesi" 
başlamak üzeredir. Hıristiyan 
medeniyetinin yaşaması, onunla 
beraber bütün müesseselerin ida. 
mesi, bütün İngiliz hayatı, lmpa. 
nıtorluğun hayatı hep ona bağ. 
lıdır. Hitler, bizi bu adada öldür. 
mc:k veya harbi kaybetmek liznn 
olduğunu biliyor. Ona karşı koy. 
mıya muvaffak olursak bütün Av 
rupa hür olacak, dünya yaşıya. 
cak, güneş arz üzerinde parlıya. 
ca1dır. Düşersek, Amerika da 
dahil olduğu halde, dünya ve 
bütün sevdiklerimiz yeni bir kor. 
kunç karanlıklar devrinin uçu. 
rumlanna yuvarlanacaktır. Bel
ki de bu karanlıklar, üsat edil
miş bir fennin şimşeklerile daha 
menfur olacaktır. Vazife başına 
geçelim ve bilelim ki, dominyon. 
lar ve inparatorluk bin sene sü. 
rerse, beşeriyet şu saatin en par. 
lak saat olduğunu söyliyecektir." 

• Lordlar Kamarasında 
Londra, 18 (A.A.) - Lordlar 

Kamarasında, umumi vaziyet 
hakkında, Churchill'inkine ben· 
zer beyanatta bulunan Lord Cal
decote bu meyanda, Fransızlar 
mücadeleye devam etsinler veya 
etmesinler, Fransız hük~etil'in, 
müttefiklerinin harbe devamına 
mAni olacak bütün hareketleri 
izale için ellerinden geleni yapa. 
caklanndan eminim,, demiştir. 

''Asla Teslim Olmıyacaifz,. 

Londra, 18 (A.A.}-~ Newı 
Chronlcle gazetesinin politik mu. 
habiri Vemon Bartletı, dilJt...ge. 
es r.adyoda yaptığı bir konultnJ
da mnlan söylemiştir: 

"Her ne pahasına olursa ol11un, 
Almanya mağlup edilmelidir ve 
mağlup edilecektir, teslim olma 
mevzuu bahsolamaz. Evvelce yal 
nız başımıza Avrupa kıtasına 
karşı koyduk ve galip geldik. Bu 
defa da mağlup olmıyacağız. tn. 
giltere hem kendini, hem de Av
rupayI kurtarabilir ve hem ken.. 
dini ve hem Avrupayı kurtara. 
cnktır. Fransayı istill etmekte 
Hitler, muazzam miktarda mü. 
keınmel tank ve tayyare ve ma. 
yi mahrukat kullandı. 

"Alman milleti insanca dı mu
azzam zayiata uğradı. O kadar 
ki, memleket dahilinde ölenlerin 
adedin? saklamak için büyük gay 
retler sarfedilmektedir. 

Hitlerin işgal ettlli her mim. 
leket ticari refahım kaybetti. 
Almanya da dahil olmak üzere, 
bu memleketlerin bu kış kıtlıkla 
karştlaşmalan muhtemeldir. 
Hem öyle bir açlık kl, Avrupa. 
nrn birçok nesillerdenberl gör. 
med · bri bir açlık olacaktır. 

"Mussolini ile görüştükten 
sonra Hitler şartlannı dermeyan 
edecektir. Bu prtlar her ne o.. 
lursa oslun, ağır olacaktır. Şa. 
yet b\lDlar meyanında vaatler 
de o1acak olursa, işine gelmedi. 
ii andll Hitler bunlara riayet et
miyectktlr.,, 

Dr. Hafiz Cemal 
Puarclan maada uat (14.SO elan 

il e Sair, Cmnarteai 12 7• kadar fı

karan. Divan,olu No. 104. 

1ld mükemmel 'askeri kıta da bilmiyoruz. Muahede taahhüda. 
rede bulunmaktadır. Bun- tına tevfikan harbe devam etme. 

anavatanm müdafaasına diği takdirde, Fransa hükumeti 
edeceklerdir. Şurasını sa. istikbalini israf edecek ve büyük YENi NEŞRIY AT ı 

şıınslan geriye atacaktır. İşbu ta. 
surette söylemek isteTim ahhütlerden Fransayı ibra etmek 

mleketimi,ı; dahili için teş.. vaziyetinde olmadığımıza hük
ft talim edilen fırkalardan mettik." 

ecnebi memleketlerde İngiliz ve Fransız tesanüt be. 
etmelc: üzere yalnız 12 fır. yannameaini hatırlatan Churchill 

teslih edilmiş bulunuyor. şöyle demiştir: 
tar da harbin dokuzuncu "Biz, bu adada Ye Britanya 
Fransaya izamı ta.ıhhüt imparatorluğunda, Fransız mil. 
olduğumuz miktara tama. letile arkadaşlık hislerimizi hiç. 

mutabıktır.,, bir ıaman kaybetmiyeceiiz. Şa. 
tere Taarruza Utrana yet, Fransanın çektiği ıstırapla. 
aan sonra Churchill, İn- n çelm:ıekllğimiz llzun gelirse 

e hücum etmek istlyen onun cesaretine eripneğe gayret 
dlişmanın maruz kalacajJ edeceğiz ve ejer nihat zafer gay. 
Witı tahlile baılamr§ ve retlerim\zi mükifatlandınrsa, ka 
ir ki: zant>ımıza iştirak edecektir. (Al. 

an deniz tarikile pek kışlar). Evet, hepsi hürriyetleri. 
kuvvetler nakletmek ve ne yehiden kavu§&caklardır. (AL 

daimi bir harp halinde kışlar). Haklı olan taleplerimizin 
mecburiyetindedir. U- hiçbirinden vaıgeçınlyoruz. Çek

ak icap eder ki, .biz de ler, Polonyalılar, Norveçliler. 

e iLMi it - Universlte tktısat 
Fakültesi DoçenUerinden Fındıkoğlu 
Ziyaettln Tahrl tarafından çıkarılan 

İlmi İş mecmuasının 22 net nüshası da 
zengin mQndeteCatla intişar etmlftir. 

'1' AN 

Yannı, Yapılacak 

Sulhün Şek& 
Tayin Edecektir 

(Başı 1 incide) 
dır. Yalnız bu yardım, Almanya 
ve İtalyanın İapanyaya yaptıkla. 
n yatdmıa benziyecek, Amerlka
nuı fiilen Almanya ile harp hali. 
ni kabul etmesine lüzum kalmı
yacaktır. Şimdiden sonra İngil
tere kendisini en ziyade tayyare 
kuvvetlerile müdafaa edebilece
ğini ummakta olduğu için bu 
yardımın büyük tesiri olacaktır. 

Bitler - Mussolini Mülakatı 

Mütareke Şartları 
T esbit Edildi ve 

F ransaya Bildirildi 
(Bap 1 incide) 

manevi hürriyetlerini terketme
ğe veyahut Fransanm ruhunu 
satmıya katiyen razı değildir. Is
tırapları her ne olursa olsun, 

mn ancak yeni bir bbine ne tat. 
bile edilebileceltne hükmetmiş. 
tir." 
Japonya Vaziyeti Takip Ediyor Tahmin edilebilir ki, Fransa 

ne şekilde bir sulh yaparsa yap. 
sm İngiltere, Fransız donanma- h.er §eyden evvel gayri muha. 
smı Almanlann eline düşürme. np~er~ ~ancağın şerefi için clSker. 
mek için elinden geleni yapacak- . lenmızm yaptrğı insanlık fav. 
tır. Belki Fransız donanması is-1 k~ndcki mücadeleyi düşünmeli. 
yan ediı;. İngiliz donanmasına il- dırler.,, 

Tokyo, 18 (A.A.) - Hitlere ya. 
pılan Fransız talebi neticeleri. ! 
nin dotunfulu Avnıpa vaziyeti 
Japon mahdut nazırlar meclisin. 
de nazan itibare alınmıştır. Bu 
meclis, Başvekil, Hariciye Nazı. 
n, Harbiye Nazın, Bahriye Na. 
zınntn iştirakile aktedilmiştir. 

tihak edecek, belki Fransa Al- .F:an.sı~ ra~yosunun aynca 
manyaya donanmasını teslim et. bltrlirdı#ıne gore, Fransız kabi. 
mekten kaçınacaktır. Her halde n.esi b~ sabah Marepl Petain'in 
Fransız donanması, İngilterenin nyasetınde toplanmıştır. 

Fransız Hindi Çinisinin atisi 
meselesi gittikçe mevzuubahistir. 
Domei ajansna göre bütün siyasi 
müşahitlerin zannettiklerine gö. 
reı Japon hükUıneti Holanda Hin. 
distanı hususunda olduğu dere. 
cede Fransız Hindi Çinisinde de 
statükonun muhafazası kaygısın.. 
dadır. Binaenaleyh Japon hüku. 
metinin bu hususta diplomatik 
bir teşebbüs yapmasının müm. 
kün olduğunu tahmin etmekte. 
dirler. 

elinde bulunacaktır. Böyle oJur. • 
sa, İtalyanın Akdenizde hakimi. Nevyork, 18 (A.A.)- National 
yeti temin etmesi ihtimali kal- Broadcasting kumpanyası tara. 
mıyacaktır. fından Fransız hükUıneti radyo. 

M aamafih, bazı fena ihtimal-
leri de gözden kaçırma. 

mak lizmıdır. Almanya, Fransız 
donanmasını da almıya muvaf. 
fak olursa, o vakit İspanya da 
mihver devletlerine iltihak ede. 
bilir ve bu takdirde harp Akde
nizde yeni ve mühim bir safha
ya girer. 

Binaenlayeh karada biten 
harp, İngiltereden evvel Akde. 
nlze intikal edebilir. 

Akdeniz vaziyeti halledilme
dı:?n, hatta İngiltere ile davasını 
halletmeden, Almanyanın Tuna 
ve Balkanlara döneceği tahmin 
ed!lemez. Çünkü Akdeniz harbi 
bitmeden Almanya galip sayıla. 
maz ve İngiltereyi mağlup ede. 
mez. 

Onun için biz, Macaristanrn 
Triyanon muahedesinin yırtıl. 
ması davasını bugün ortaya at. 
masmı mevsimsiz buluruz. l\ba.. 
maflh vaziyet ancak Almanya i. 
le Fransa arasında aktedilecek 
sulh şartlan anlaşıldıktan sonra 
vuzuh kesbedecektir. O vakte 
kadar yapılacak tahminlerde isa. 
bet ihtimali azdır. 
Şu t.alde, Hitler\e MussollnL 

nin Fransaya teklü edecek\eri 
sulh şa•nllfl' Fllırilnm e. 
receği cevabı bekliyelim. 

Bulgar, Macarlar 
Ye Yeni Avrupa 

Nizamı 
(Başı 1 incide) 

ettiği anda yeni bir kabine teş. 
ktl edebilecektir. Yeni teşekkül 
edecek olan kabinenin kimlertif?n 
terekküp edeceği hususu pek giz. 
1i tutulmaktadır. 

• Baı•eldl hahat Verdi 
Bükre~, 18 (A.A.) - Rador A. 

jansı bildiriyor: 
Sah sabahı toplanmış olan Na. 

zırlar Meclisi huzurunda, Başve. 
kil Tataresco son beynelmilel 
hAdiselerin doğurduğu umumi 
vaziyet hakkında izahatta bulun
muş ve bütün bu müddet zarfın
da siyaseti, Cenubu Şarki Avıı.ı
pat1ındı sulhün idamesinl ve 
milli menafiin müdafaasını ist.h. 
daf eden Romanyanın vaziyetini 
tayin etmiştir. 
Bükreş 18 (A.A.) - Dahi!iye 

Nezaretinde mühim bir konfe. 
rans aktedilmiştir. Nazır, bütftn 
Rumen valilerini kabul ederek 
dahili vaziyet hakkında izıbat 

veı'mJştir. 

MACARISTANDA 

.ısudapeşte, 18 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: Parisin zaptı 
ve Fransız ordusunun silAhlannı 
terketmesi ilzerine Macar hükQ. 
met partisine mensup bir heyet, 
Almanya ve İtalya elçilerini zi. 
yaret etmiştir. Bu heyet namına 
söz söyliyen zat, Alman elçisine 
demiştir ki: 

"Führer'in azmi ve Alman or. 
dusunun kuvveti, kahramanlığı, 
hazırlıjı ve yüksek maneviyatı, 
Veraailles'i yıkmıştır. Macar mil. 
letJ, Trianon muahedesinin de 
ayni ikıbeıe uğrıyacağını ümit 
eyler. Macaristan, gayri muha.. 
rlp bir devlet olarak Almanya. 
nın yanıbaşmda bulunmaktadır 
ve memleketlerimizin menfaat. 
leri icap ederse Roma • Berlin 
mihverine karşı vazüelerini ya. 
pacaktır." 

sunun mevcesi üzerinden yapı. 
lan neşriyatta spiker, şunları 
söylemiştir: 

"Fransanın silihlannı teslim 
edeceğini söylemek katiyen yan. 
lıştır. Fransa, Almanyadan yal. 
ntz hangi şartlar dahilinde Fran. 
sız çocuklannın katlüunım dur. 
durmağa muvafakat edeceğini 
sormuştur. İşte bu sebepledir ki 
Fransa, kabinesini tadile karar 
vermiştir. Fransa, tasavvurları. 

• 
Roma, 18 (A.A.) - Stefanl a. 

jansı bildiriyor: 
Almanya'nın İspanyayı Fran. 

sa ile yapılacak ıuDı müzakere. 
lerine iştirake davet ettiği Mad. 
ritten bildirilmektedir. 

[ ASKERLiK iŞLERi ----
Yoklamaya Davet 

~anyer Askerlik Şubesinden: 
8uıyer Aıkerllk Şubesinden: 

1 - Sarıyer askerlik şubesinde ka
yıtlı yedek subayların 940 senesi ih
tiyat yoklamalanna devam olunmak
tadır. 

2 - Her sınıf Ust. ve Ast. suba7-
lar için verilen ve gazetelerle llAn o
lunan müddet bitmiştir. Evvelce UAn 
edllditl vechlle 17 ilA 20 Haziran 940 
arasında bllQmum askeri memurların 
yoklamaları yapılacaktır. 

Meşru mazeret dolayısile tahsis e
"atım ıs günlerde gelmemis olanlar 22 
86 27 Haziran 940 araaın~ -~ 
müracaaUa yoklamalarını 7aptıracak
tardır. Bu tarihten sonra müracaat 
kabul edilmiyecektir. 

3 - Yoklama için bizzat ıelmek 
veya taahhütlü mektupla müracaat 
etmek IAzımdır. Rapor ıöndennekle 
yoklamasını 7aptınnıl sayılamaz. 

4 - Yoklamaya gelirken vesika fo-

malQmatı gerek slfahen ve ıeretc tnek
tupla yanlış vermiş olanlann 1078 
numaralı kanuna tevfikan (50) lira 
nakdi C8187a tabi tutulac•klan illn 
olunur. 

• 
Ruhsatlı Erabn 
Yoklamaları 

l•aıyer Aakerllk fub•lnden: 
San7er Askerlik eubestnde kayıtlı 

olup muvazzaflık hizmetini :yapmış 

332 lll 335 dotumıu bllt\mumrıı-t
lı erabn 7oklamalan tein verilen 
rı#clıl' bltnlietir. Metnı mazeret do
l•11•lle ıelmemlf olanlann 20 ili 25 
Haziran arumda 1Ube7e müracaat 
etmeleri lizundır. Bu ıarihten IOIU'a 
müracaat kabul edllmf7erek ıelml

yenler hakkında kanuni muamele ya
pılacalı ilAn olunur. 

• 
Erat Yoklaın. 

togratı, nüfUs cüzdanlannı, umumi 1 ••• •Y•r Aekerllk fub•lnden. 
ahvali sıhhiye raporlannı, askert hlz- Sanyer Şubesi lhtl7at eratının 940 
met vesikalannı, doktor, veteriner, ec- senesi 7oklamalan için verilmiı müd
zacı ve dişçiler diploma ve ihtisas ve- det bitmiştir. Meşru mazeret dola:yı

ikalarını birlikte getireceklerdir. 
sile teblil edilmiş ıünlerde ıelmemiş 
olanlardan 3U - 316 doiumluların 21 

5 -... Yoklamalannı mektupla yaptı- Haziran, 31e • 320 doiumluların 24 
racaklar nüfus klfıUarını, hal tercll· 

melerini de gönderecekler, ve dördün
cü madde lle istenilen te:rlerden bat· 
ka aşağıdaki malumatı da verecekler
dir. Yalnız mektup göndermekle yok
lamasını yaptırmış sayılamaz. 

Haziran, 321 • 325 dolumlulann 26 
Haziran, 328 - 331 dolumlulann 27 
Haziran 940 lilnlerinde ,ubeye müra
caattan ve bundan sonra müracaat 
kabul edilmi)'erek 7oklamalanm 7ap
tırmamış olanlar hakkında kanwıl 
muamele 7apılacatı tekrar i1Aıı olu-A) Halen glSrdiliO tı ve memuriyeti, 

aldılı maaş veya Ucret miktarı ve nur. 
hangi büt(eden aldığı. • B) Tahsil derecesi, 

C) Muhendis ve kimyal(erlerin 
hanıi şubede ihtisasları bulundulu. 
(Su yol, elektrik, sanayi vesaire). 

D) Doktorların dahih, harici, kulak 
vesaire ihtısaslan (Vesıka suretlerlle), 

E) Yabancı dillerden hangilerini ne 
derece7e kadar bildikleri. (Tekellüm 
ve tercume). 

F) Askerlikte gördülil kurslar. 
G) Mal\ıl olanların mal\ıllyet vesl

kalan suretleri. 
H) Dosya veya kayıt numaralarile 

şubede kayıtlı bulundukları defter sı
ra numaralarını da bildireceklerdir. 

6 - Yabancı memleketlerde bulu
nanlar da elçilik veya konsoloslara 
müracaatla vesikalarını kaydettirecek-
ler ve bu sureUe istenilen maldmatı 
bildireceklerdir. 

7 - Vaktinde yoklamasını yaptır
mamış ve yoklama ıırasmda istenilen 

pa nizamının Macar milletine de 
yarıyacağı ümidini izhar eyle. 
miştir. 

Ayni heyet, müteakiben İtal
yan elçiliğine gitmiş ve burada 
heyet namına söz söyliyen zat 
şöyle demiştir: 

"Macaristanı infirattan Duçe. 
nin kurtarmış olduğunu hiçbir 
Macar katiyen unutamaz. Maca. 
ristan İtalyanın, bütün kuvveti 
ve heyecanı ile, Avrupada yeni 1 
bir inkişaf yolunda yürüdüjünO 
bilivor." 

İhtiyat Yoklamalan 
Beyoilu V•bancı Aa. tubeelnden: 
İhUyat yoklamalan için tayin olu

nan müddet bitmek Qzeredlr. Beyol
lu ve Beflktaı b1S1-elerlndekl 7aban
cılardan flmdl7• kadar ~klamalan
nı yaptırmamıı olanlann cumartesin
den maada her ıiln 611eden evvel şu
beye ıeJ.erek 70klamalarını ,.aptır

maları l&zımdır. Haziran sonuna ka
dar ıelmiyenlerin kanun mucibince 
cezalandınlacalt ve ötleden sonra 
hiçbir müracaat kabul olunmıyacatı 
ilin olunur. ................ 

TAN Gazetesi 

l16n Fiyatları 

Krt 
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DİKKAT: _____ ... 
1 - ı santim: sueteafn ince 

nz11Ue 2 1&tırcbr. 
2 - lllnlann flnt1 suetenin 

tek stitama lserine heup., 
WumtlU', 

19. 6. 940 

Çemberlitaı 
Sineması 

İstanbulun en serin sinem 
Bugün matinelerden ttlba 
1940 senesi fılimlerinin ıüz..ı•_..--' 

rekorunu kıran ve 

İmperio Arjantina' 

A LAYIN 
ÇOCUGU 

JACKİE COOPER tarabll 
yarablmış hissi film. 

AYRICA: 

Yıldızlar Diyannda 
Renkli MİKİ MAUS 

Sizi Saadete Götü 

PU DR 
RENGİNi 
Hangisidir? 

fena renkte oudra • 
kullanır 

Fena renkte bir pudra 
7QzQnilze "malcyajlan
mış" ve çirkin bir man
zara verir ve sizi daha 
yafh ıöaterir. En muva
fık renıi bulmanın yeıA

ne çaresi, yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve di
ğer tarafına başka renk 
pudra tecrübe etmektir. 
Bu tecrubeyi TOKALON 
pudrasının yeni ve cazip 
renklerfle yapınız Bu ye
ni renkler ıayet modem 
"Chromoscope" makinesi 
aayesinde kanstınlmıştır. 
Slhrlmiz bir söz, hemen 
kuıunuz bir itina ile 
renkleri intihap eder ve 
arbk "makyajlanmıı" 

manzaraya nihayet verir. 
Cild ile ga7et tüzel bir 
tarzda lmUzaç eden bu 
pudra Adeta tabii gibi 
ıösterir. Tokalon pudrası 
usul dahUinde "Krema köp 
karıştırılmıştır. Bu sayede biltaıl 
sabit kalır ve ne yaimur ve 
dan, ne de fazla terlemeden k• 
müteeulr olmaz. Hemen b 
TOKALON pudrasını tecrübe 
Teninizin ıüzellillni ıörece 

Hakiki bir tedavlhane .,. 
şifa yurdudur. Tıbbi vasıftal'I 
yuksek, şifası tecrübelidir. 
kecl Tramvay durak y 
Harp MalQUl Kardeşler ı·•-~~ 

den izahname alınabilir· 

KAYIP: İstanbul Yüksek İk 
Ticaret mektebinin kısmı 
341 senesinde atdıtun diplomaoıJ 
bettim, yenisini alacağımdan 
hükümsüzdür. 

Ku•gUmrUk 

d•n: 
Emlnönil kazası Alemdar 

Köıtence mahallesi 38 numar 
yıtlı Necibe tarafından, lsmlnlll 
kaydına Nedibe olarak 7anlıf 
dalından bahısle bunun tasbosl 
tstanbul on birinci hukuk m 
slnf! vAkt müracaat Ozerine 
mahkemece yapılan tetkikat 
sinde !aminin Necibe oldutu 
dıtından nüfus kaydının 

9-5-940 tarihinde 940/331 n~ 
karar verildill ilAn olunur. 

latanbul ikinci itila Mmutf 
dan: Müniı kömürcü Ayan ol1'J 
medln lnAsına ait tasfiye iti 
rek vAki müracaat üzerine ın 1t 
ce ttlisın kapanmasına 15 - • Alman elçisi teşekkür etmiş ve 

Alman ve İtalyan ordulanmn 
uirunda caroıştıklan yeni A vru. 

İtalyan elçisi, verdiAl cevapta: 
''V ersailles sisteminin yıkılması, 
Duçe'nin muahedelerin ve sunl 
bir surette vücude getirilen hu. 
dutlann haksızlıklanna karşı ıl. 
yasetini tetviç etmektedir" de. 
miştir. 

3 - Kalın )'Ullar da paetede 
bplacblı 7eN lk• 181ltİID 
ile llcUJlr. • tarfblnt!e karar verildlll Ol 

~---------~ nur. 
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BEDELi 

Ecnebi 

1 ıene 2800 Kr. 
ti Ay 1500 " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 800 " 

etlerarası posta ittihadına 
olmıyan memleketler için 

e bedeli milddet sırasiyle 

18, 11, 8,5 liradır. Abone be-
peşindlr. Adres değiştirmek 

kuruştur. Cevap için mektup-
10 kuruşluk pul illvesi 

lizımdır. 

Sulh Talebine T ekaddüm 
Eden Günlerde F ransanın 

lsviçreden Görünüşü 

Yazan: Sevim SERTEL 

lngiltere Sahillerinden Seyredilen 
Çarpeımalar - Küçük Louis Anlatıyor 

1 ngilterenin cenup sahilinde Francine'dir. Üzerindeki 
oturan bir gazeteci hava- kirlendi amma ne yapalım, 

nın gayet berrak olduğu bir sıra· nem aceleden eşy~la~ımızı 
da Fransa üzerinde seyrettiği bir yamadı. Başka elbısesı yok ki 
tayyare harbini şöyle anlatıyor: giştireyim. Uy~umuzdan 

Sirenlerin sesini duyar duymaz yansı tayyareler~ sesleriy 
hemen sahildeki kayalıkların Ü- yandık: A~abet~· heme 
zerine tırmandım. Henüz şafak Namur a gıtme ~ze~e . 

0 ök .. rd H taraf gu"ndüz gi- bostan arabasına bındırdı. 
s uyo u. er · "d f · · k ldı Yolda b' d 1 kt Ortada duman ve rı mu a aa ıçın a . 

Tarifeleri 
çlu1i lokantalann, ıazinola. 
nn, birahanelerin ve di

•ilence yerlerinin yeni fiyat 
ri tasdik olunmU§. 
ediyenin bu hareketini ısa. 
bulmak mümkün detildir. 

, eflence yerlerinin pahalı. 
latanbulun, - alman bütün 

lere ratmen - senelerden. 
Lir türlü tedavi olunauyan 

arumdadır. Fiyatlar tes. 
ar. Eğlence yerlerine tas. 

tarifeler uılır. Bunlara 
daha çeıit çeşit tedbir a. 

Fakat bütün bunlann halk 
tesiri, en çok bir hafta sil. 
dan 110nra, nedense, gizli 

bir emir verilmiş gibi, 
tedbirler ortadan kalkar 
nee yerlerinin sahipleri, 

ya sokulduktan gitnlerin 
da çıkararak - bildilde. 

fazlasile okumaya başlarlar. 
içindir ki, biz, alının ted. 

"n eğlenceyi uzun müddet 
tabileceği ümidini, özledi. 
kadar kuvvetle besllyemi. 

Parlsin düşmesi ve Alman or 
dusunun Majinonun arka

sını çevirmiye başlamasından 
sonra Fransız ordusunun içine 
duşeceği vaziyet hakkındaki 
mütaıaalar,Fransız İsviçresinde 
pek derin bir tesir uyandırmış. 
tır. Burası Fransadan kaçmış 
Paris plakalı otomobillerle dol
muştur. Bu gelenlerden alınan 
malümat, Parisi kendi manevi 
hayatlannın merkezi diye bilen 
bu memleket halkını çok üz. 
mektedir. 

Benim bu membalardan pek 
mevsuk olarak öğrendiğime gö.. 
re, Franaada vaziyet, iç politika 
bakımından da vahimleşmekte
dir. Reynaud hükumeti, sağcı. 

lann tahrik etmekte olduklan 
münferit sulh cereyanlan ile de 
ağır bir surette ujra1D11Ya mec
bur bulunuyor. 

R elstcümhur Le"run'lt> ""•
vekil arasında da derln 

bir ihtilAf başgösterdlği anla~ıl. 
mıştır. Paristen Tours'a J{iden 
kabinenin dün bu şehirde Reisi
cümhurun riyasetinde akdettiği 
içtimada, bu ihtilif daha çok 
şiddetlenmi~ir. Bu içtimada as. 
keri, siyasi ve diplomatik vazL 
yetler gözden geçirilmif, neti· 

General Weyıand'ın Generallerle J-irlikte abnmıı bir resmi 

cede Reynaud"nun fikri galebe de bulunulmasına karar verıl. 
çalarak Birleşik Amerika dev. mittir. Bu içtimada Parisin va. 
}etlerine son bir yardım talebin- ziyeti de görüşülmüş, ve Pari-

lsı ay ın ı bı.. yoktu Elim- rar hücuma uğradık. Orada 
sin açık şehir i18ıı olunarak mü. s namına ır şey · d ğu b" lıkta iki 
dafaasından Vazg_.ı'lmesi karar- deki teleskopu kullanarak Fran. u muz ır saman 

-,. · · · d b ı d iki gece saklandık. Burası o laştınlmıştır. Parisi harabiden sa sahıllerını tarassu ~ aşa. ım d k ı balıktı ki biribir· 
,.. Derken semada sıyah sıyah .. ar . a a 

kurtaran bu kararı Lebrun un noktalar belirdi. Alman tayyare- uzerınde oturuyorduk: 
Reynaud ile Weygand'a kabul leri... Fransız tayyare dafi topla- annem . hasta~andı. Nihayet 
ettirdiği iddia olunuyor. t e bınmenın yolunu b 

Mevsuk olarak söylendiğine n faaliy.ete geçer g~çmez semayı ;:~at her on adımda bir d 
·· L b ,.. f:•. · h beyaz bır duman kapladı. Bu- . . 

gore, e run un lAn mu are· lundugum yerden toplann çıkar yorduk. Bun~n da sebebını 
beden vazgeçilmesi merkezinde- dıklan sesleri gayet vhıh olarak dık. İkide bır Almanlar 
dir. Burada dendiği gibi, küçük d d bombalıyorlar, tren de tamir 
Fransız burjuvazisinden olan uyuyor um. d n rk ann 
Lebrun cu fikirdedir: Alman tayyareleri Fransız top kudruyohrmutaşl. ndeı kı~ntrende b 

-s ki .. · d d ~ lırk İngı· a ar as a "Ölilm dalcalan halinde fa- ra an uzerın e agı en . . k .Ik 
ıulası:ı saldıran Almanlarm Uz tayyareleri bir yıldınm sürati !'adn. ~ır hdo ttor onu ı''türd· '=. 

. .. . d . N . ın ırıp as aneye go ıı. kar•ısında, 50 fırkası Alplerde ile baıunın uzerın en geçıp au 
1 

d ttik 
-s "ttL yo umuza evam e . 

50 fırkası Mainoda ve İsviçre tayyareleriyle çarpıf111ıya gı Francine cıyak cıyak ağlıyor 
h d d d beki F ler. Onlar Fransız ufuklarında . . . ha • u u un a eşen ransa, e. .. .. k.. .. '"k t yyare dafi nesıni istiyordu. Bızım 
lindeki kuvvetlerle daha ziyade gt oz

1
u ur tgo~uk mt~lz a acıyan iyi kalpli bir hanım 

harp edemez. fngilterenin yar. op ~rı a e~ı es 1 er. 
1 

elindeki mukavva tayyareyi 
dımı kifi deX.:Jdir:, Ame'rlka ise Bırdenbıre tayyare er uzun d' B' 

1 
. unu"·· 

&• • F 1 ı. oy ece annemı .,... asağı yukan bigane durmakta- hatlar yaptılar ve ransanın çe 
·ı . d v b 1 d l sustu. dl rı erıne ogru uçmıya aş a ı ar. Bi . b" d bi de r.,. 1 zım ır ayımız r 

Bu suretle Lebrun, münferit Az zamanda Alman tayyarelerin be . 
1

_ Fak t k 
. d" . b tt'l yım.u. var. a as er sulh taraftarları ile beraberdir. gerı onmıye mec ur e ı er. · · 'tt'kl · d beri 

O d f · h be ması gıyıp gı ı erın en Nitekim Haziranın yedisinde, nlan son e a sıya ve yaz d h nl · edik 
k 1 h 1. d b. 'b" 1 . d a a o an gorm . Reisicümhur Laval'i davet edip no ta ar a ın e ırı ır erın en H k b. t . · 
ki ı k ·· d.. A er es ıze gaye ıyı m kabineyi onun kurması ve mün. uza aş!r ar en gor um. b z son- etti. Herkes Francine'in gö 

ferit sulh yolunu arTnası tekli- ra aynı tayyareler yine aşımın lm k . . 
1
. d 

1 1 ,... il · d ak - ı · d" - a a ıçın e ın en ge en 
fiilde bulunmuştur. Fakat Rey- zerın en uçar us erme onu. Gündüzleri hiç bir feyden ~ 
naud bunu haber ahr almaz E. yorlardı.,, muyorum. Fakat gece 
lize Sarayına koşarak, Lebrunü * * bastı mı içime bir korkudur 
bu hareketten vazgeçmiye ik- Küçük Louis Anlatıyor yor. 
na etmiş, İtalya harbe girer.1e Burada annemin gehn 

Temenni ederiz ki, bele
\ize bu vehmimizin yenb 

u ispata muvaffak olsun: 
, bugünkü prtlar içinde, 
eye kalkışmak, insanı eğ. 
ınevzuu haline dilşiireblle
dar tehlikeli bir eürettir. -ı 

Amerika yardımının, muvaze_ ( ngilterede iki, üç haftadan· bekliyeceğiz. Sonra K.anıldaıCli 
neyi muhafaza edeceğine, vazi_ beri, Belçikadan gelen büyük annemin yanına gl 
yetin ümitsiz olmadığına Reisi- muhacirleri yerleştirmekle uğra. ğiz. Annem bu harbin geçen 
cümhuru temin etmiştir. şıyorlar. Harap ve perişan bir !erkinden daha fena oldu • 

Lüzumu! L ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 
Diyet seferberlik mfidfirJft. 
ğü yapılacak sığınaklar ve 
r hakkında halka yeni iza
· yor. 
bu vesile ile, bu hususta 
sahiplerinin eösterdikleri 
yi mevzuu bahsetmek is-

Kaçırmak Bahsi 
. 
"n itiraf etmek zarureti 
ki muhtemel bir tehlike-, 
ı tedbir almak lüzumunu 

davrananlar, bu lilzum 
da omuz silkenlerden çok 

llatta yeni yapılan apar
rda bile, sığınak bulun. 
asına Jilzum gtirmiyenler 

ar, apartımanlannın kö
nU veya odunluğunu, 

mesullyetten kurtulmak 
- memurlara "sığınak,, 
termelde vazifelerini (!) 

ladıJdannı sanmaktadır
• maalesef, bazı qıemurlar 
le davrananlara karşı, hot 
anııyacak bir müsamaha 

Yorlar. Halbuki, mal sa. 
ııin, bu vazif elerinl, bele-

ikine bile lüzum kalma. 
şarmalan liznndır. 
ııak,, yapmayı, kendi ha. 
nfaatlerinin başanlması-

kddığı bir vazife değil 
angarya sayanlar, pt1la. 
gaflet eöstermektedirler: 

.,.~·•ati o vatandaşlara bir . . 
a hatırlatmayı, bir vazı-
: ÇUnkü memleketin ih

)'etecek miktarda sığıoafa 

H löıseler var ki; kantann 
topunu kaçırtıyor. Ge

çende gazeteler bir kız kaçırma 
vakası yazıyorlardı. .Okudum. 
Gencin aklına esmiş ve kIZI ka. 
çırmış. 

ötedenberi kızlann talil böy. 
le kaçınlmaktır. Erkek kaçınr, 
kız da kaçar. 

Bunun aksine tesadüf edtlmif 
değildir. Hiçbir kız, erkeği ka. 
çınnaz. Neden böyledir? Onun 
orasıru araştırmayınız. Cinsi 18. 
tife karp hürmetimiz filphe gö
türmediği için bu farkı bir üs. 
tünlük, altınlık mlnuına ileri 
sürmedik. Sadece bir milphede 
olarak yazdık. 

Bu kaçmak bahsi baylt derin. 
dir. 

Kulağına kar suyu kaçtı, 
diye endişeye düşmüş adamdan 
bahsederler. Zira bilhaua kula. 
ğına kar suyu kaçarsa hatala. 
nır. İpin ucunu kaçıranlann AL. 
lah yardımcısıdır, elverir ki, 
aklmı kaçırmasın. Deliye kaçık 
demek abestir. Kaçık olan adam 
değil, adamın aklıdır. Deliye 
kaçık demekle, züjürte servet 
demek arasında o zaman ne 
fark olur? olabilmesi, ancak, mal sa. 

ilde bu kanaatin, bu hüs
nln ve hüsnü niyetin 
e baibdır! 

Bütün bunların içinde benim 
tahammül edemedljlm kimse, 
kaldırabildiğinden fazla kaçınp 

!lllllt::::========= ı· cıvıyanlardır. 

1 
Hiç genzinize ıu kaçtı mı? 

1 MEKTUPLARI Ne kötü şeydir dejtl mi? Allah 

Yazıyor: 

e i giln Ferah sinemasına 
ı o a çıktım. Film başla-

1 teren k' dın, elime ilin 
. N keten te ekkür et
hiddetle: ''Sız her zaman 

raınız. B ıka bir ,ey bil
" dedi. Sınemaya her giden 

llAn k rtını almıya mecbur 
I! lkın taciz edilip aldatılma

tedbir ahnmuım dil170-

Kongre 
llftan Yurdu eaıkanltQtndan: 

ongremlz 22-8-940 Cu
t (18) da Şehzadebqında 
artımanındakl klüp merke-

saklasın. 

Bir bunu sevmem, bir de ıa. 
züıne kömür parçası kaç~; o.. 
nu. İkisi de müziç ,eydir. Vak. 
tile uçkur kaçma, diye bir ma. 
sum sıkıntı daha vardı. Donla. 
nn adı pantalon olalı uçkur 
kaJktı. Onun kaçajından kur. 
tulduk. 

Korkudan KaÇIDll 

V apur kaçması, tren kaç. 
ması, tramvay ka~ 

binz da kendi kuaurumuzun 
neticesidir. Kaçmaz samnz, a. 
ğlrdan abnz. Tam vardJtımu 
zaman burnumuza gületek b. 
çar. 

.Aizmdan llf kaçıranlann 
başkalanna olan zararlan, ken
dllerlne olandan hzl•dır. Bele 

böyle günlerde. 
Ankarada vaktile ufak ufak 

kamyonetlerle yolcu ta§11'lardı. 
Bunlara (kapu kaçtı) denirdi. 
Otobüs servisi ihdas edildi edi. 
leli, bunların da tadı kaçtı. 

Size bu kaçmak babmda bir 
fıkra anlatayım: 

Çarlık zamanında Rusyoda 
yahudileri tazyik eder, muttasıl 
zabıta nezareti altında tutarlar. 
eh. Bunlann vesikasız sokağa 
çıkmalan, bir tehlrden diğerine 
izinıdz gitmeleri falan yasak, 
hele hudut haricine c;ıkmaları 
büsbütün memnu idi. 

İşte o ııralarda bir gün hudut 
şehirlerinden birinde, bir polis 
memuru lld yahudlnbı sokakta 
ıüpbeli tekilde dolqtıjuu gör. 
müt, hemen illtlerine yürümüt
Bunlardan birlli, polisi görünce 
baflamıt kaçmıya. 
Kaçajı gören potta pepe 

düpnitf ve birkaç yüz metre 
koştuktan sonra yahudiyi yaka. 
laımı: 

- Göster klğıtlarmı! demiş. 
Yahudi soluk soluğa hüviyet 
varakasını vesa.lr polia vesaiki. 
ni ibraz etmft. Polis bakmlf ki, 
her şey yolunda. Sormuı: 

- Bre aptal herifi Madem 
ki, evrakın yolunda. Ne diye 
kaçtın? Sersem! 

Yahudi silldüm, püklüm 111 
cevabı vermiş: 

- Birdenbire sizi görünce 
korktum. 

Polis, evrakı yolunda olan 
yahudiyi savmıı ve kaçmamıt 
olan diğer yahudinln yanına 

dönmiif Lildn herifi koyduma 
bull Meler evrakı muntazam 
olmıyan o delil mi imit-

Yenicami Meydanı 

V attl1e nmuanluda, blL 
hassa aym on beflnden 

10nra iftarı milteaklp bir talam 
mani okuyucular ellerinde da. 
w1, önlerinde fener okluğu hal 
de kapı, kapı dolapp mAnt o. 
kur, bahfll toplarlardı. Buna 

tehir uşağı dilinde: 
- Helesacı! denirdi 
Bunlarm manilerinden birin. 

de şöyle bir dörtlü vardır. 
"Yenicami direk ister,, 
"Söylemeğe yürek .iater,, 
"Benim karnım toktur ama,, 
"Arkada§UD börek ister,, 

Vaktile Yenicaminln bir dırek 
ihtiyacı hasıl olduğu zaman mı, 
s6ylemiş, yoksa böreje kafiye 
tutsun diye mi söylenmif, ora. 
snu kestiremediiim bu dörtlük
le Ycnicami hakkında bir giriz
gih yapmak istiyorum. 

Bir iki hafta evvel <VA-Ntl) 
nun da yazdıtı gibi, Eminönü 
meydanı açıldı. Gerçi biraz faz. 
laca merdivenli oldu ama, ne 
ise; yine temiz bir feY yapılı
yor. Hatta caminin önündeki 
merdiven ohmyan setlere mer. 
mer kaplanıyor. Buna mukabil 
bu güzel sanat eseri, etrafında 
yapılan bu imar hareketine 
küsmüf gibi durmaktadır. Emi. 
nönü meydanına dökijlen miL 
:r<>nlar Bahkpazannm sefer tası 
gibi kat kat dJzilmiş kırtipil bi. 
nalan için delildir. 

Bari evkaf idaresi insafa geL 
se de caminin kurt J91D1t tapıla 
rmı yenilese, yübekte kalmıt 
merdiven baumaklannı ekleM 
ve binanın cephesini bir temiz. 
letael Yeni Valide hanı bittik. 
ten sonra hiç olmuaa o ip yap. 
sa' 

Yokla yeni mermerlerin de 
zamanla eakime8iııi m1 bekli.. 
yor? 

Teraziye Dikkati 

Mallar pahaldanmca, ı.razt. 
ler hastalanır. Hele ka. 

sap terazileri. Geçende Kadıköy 
çal'Slmıda bir kasaptan et alı. 
yordum. Terazinin bir gözünde 
dfrhem, diğer taratmda bir fÜP. 
heli kefe kllJdı. Dirhemi kaL 
dırdmı. Kağıt tarafı alırdı. Ki. 
lıdı kaldırdım. Bir mukavva. 
Onu kaldırdım, bir çomak. Ve 
o mada kasap: 

- Hay Allah belhmı versin! 
Sunu da buraya kim kqymuş! 
diye lbylenip duruyordu. 

Esnafta kabahat yok! Haber. 
leri olmadan terazilere çomak 
tOJUyorlar. Aman clikbtl _. 

halde gelen muhacirlerin bir kıs. söylüyordu; çok müthif bir F akat İtalya 10 Haziranda mı mektep ve hastane gibi umu- olsa gerek! 
harbe girdikten sonra da mi binalara yerleştirilmiş, bir Dun gec~ bir haftadanberl 

Amerikadan beklenen hareket kısmı da hususi evlerde misafir defa olarak deliksiz bir ~ 
sadir olmayınca, iç politika va. edilmişlerdir. yu<ium. Geleliberi her gece 
ziyeti daha ziyade vahimle1- Küçük Louis kardeşiyle bera. lağımda tayyare sesleri 
mlştir. Bir taraftan Dahilive ber çocuklara mahsus bir bakını yor, heyecanla uyanıyo5U1D-" 
Nazın Mandel münferit sulh evindedir. Oradaki diğer çocuk. On yaşındaki küçük Louis, 
taraftan sağcılan şiddetle ta- lar arasında kendisiyle de konu· rafında herkesin ondan ı.lbslıl 
kip ederken, Reynaud, Roose- şan bir gazeteciye, Louis: ğinin gösterdiği cesaret ve 
velt'e tekrar ve son defa müra- - Ben Belçikalı on yapnda netin dillere destan olup 
caat etmiştir. Louis'yim, dedikten sonha mu.. lere geçtiğinin ve ta burada 

Bazı mahfillerde General kavva bil tayyare ile oynıyan üç kadar geldiğinin farkında d 
Weygand'ın veya Mareşal Pe- yapndakl bir küçüğü gil.itererek dir. O sadece kardeşi Francin 
tain'in riyasetinde askeri bir ka- ilAve etmi§tir: beraber annesinin gelmesi 
bine kurulması, bu suretle hü. _ Bu da dua etmekte berdevamdır. 
kumetten parti damgasının si-
linerek dahili ihtil8fın önü alır 
maıı ihtimali öne sürülüyor. 

Bir diğer rivayete göre de 
kabine partilerden uzak bir fah
siyet tarafından, mesela Mare
fal Petain tarafından kurula
cak, bu kabineye ötedenberi 
Almanyaya karp harbe aleyh
tar kimseler alınacaktır. Bun
lar arasında Laval'in ve Chau. 
tempa'ın adlan geçiyor. Chau
temps, 1838 Eylwü buhranın
da, harp aleyhinde küçük be. 
yannameler neşretmekten ken
dini alamıyacak kadar harp a
leyhtandır. 

P aristen gelen bir zat bana 
1U haklı sözleri slSyledi: 

- "Fransada mesuller aran-
mıya ba§lamıştır. Sağcılar soL 
culan hatta sabotaj yapmakla 
itham ediyorlar. Solcular da, 
tl Laval'in Romada akdettiği 
muahedeye tadar çıkan ltham
lanm malıyorlar. Laval, bu 
muahede ile İtal7aya Habeıll
tan yolunu aÇllUf. 10nra da, o 
zamanki İngilb Hariciye Nazın 
Eden'in sankalyonlar polltikL 
sını köateklemifti. Müttefikler 
daha o uman, Habepatanı ko
rumakla adaleti ve hürriyeti 
korumaya kalkıpalardı, bugün 
bu lthamlann hiç 'birini yapmı
ya Ulzum kalmazdı. -çünkü on
dan sonraki bOtiln hareketler, 
"totaliter,, rejimi, bu rejimin a. 
damlannın gayelerini anlama. 
maldan dojma hareketlerdir.,. 

c. c. 
Kongreye Davet 

TDrk Matbun Teknlıyettlerl Blrll· 
lf ndın: MQtad 1enellk emfz UI 
Haziran 940 l'tur e0 lnönO 
Halkevi aalonlannda aktedilecektl. 
EUerlyet huıl olmadılmdan 30 Hazi
ran 940 Paar ıonn aat 13 e tehir 
edllrnJıttr. Arkadaflarunızuı ;yevmi 
mnk1lrda Jtmln6nil Halkevt alonla
nnda hazır bulunmalannı dileriz. 

let. C. MDddelumumfllllndın: 
latanbulda bulunduju anlaplan 

Derik lllkim m\Javflll Adnln Damet
DUl acele ~tlmbe mOncuU. 

Gözlerde Soy Hastaltkları 
Gözlerin pek çok defa aoya 

çektiiini herkes bilir. Çocutun 
sözleri annesinin yahat babası· 
nın ıözlerlne benzemezse soy. 
dan birinin göalerine bememe1i 
lizım ıeleceğinden hayatta veya 
ölmüt akrabadan kimin &özleri. 
ne benzediii araştınhr •.• 

Soy hastalıklarının da, sayuı 
bakımınclan, en çoiu -bereket 
venin en acıkblan deiil- ıöa. 
lerde olu... Bir kere, devamlı 
IUl'ette ıöalük tabu.ya sebep 
olan miyopluk, ipermetropluk 
Ye astlpıathk, yani uzaktan ya
•ut yakınclan iyi görememek ve 
az çok tepecöz olmak. Bunlara 
birer göz hutalatı denilemezse 
de S(;zlerin tabii hali de sayıla 
mu~ Bunlar çok, pek çok defa 
10ya çekerler. Gençlifinde SÖL 

ilik talunıya mecbur olan bir 
babanın çocuklan da gözlük 
taktıkları çok prülür .•. iyi dik. 
kat ediline soya çeken bu göz 
lrızalannın bülui yaıında baş
ladıkları anlapbr. Bundan dola. 
yı o ........,. ................ . 
de ıhlerin Allık bldelel'lne 
ria,-et edilmedili sannediUr. 
Vüıl o rlayetslzlliin de tesiri 
vardır, çünkü bazı yerlerde o 
sallık kaidelerine iyice riayet 
edilerek ıö• lrualan haylice 
tahfif edlbniftir. Bununla bera
ber ba ifte soy tesirinin de hü. 
yük olduiu, gözleri bozuk olmı
yan familyalann çoculdan da o 
kaideye riayet etmedikleri hal. 
de onların gözleri bozulmama. 
siyle sabittir .•• 

Gözlerde p,ıhk en ziyade ba. 
banın çokça alkol kullanmasın
dan yahut anadan, babadan hl. 
rinln sinirleri bozuk olmuın. 
dan ileri ıeline de bunun yüz
de 15 nlabetlnde soya çektiii is. 
tatistlklerle me:vdana ('dunll· 
tlJ'. Bazı IOJJarU 1.irçollarlDUl 
..._..de, bpülumda •etn 

de ual göade, titreme olar. 
ulumda hem göz ka 
hem de eöder titrer. Dua 
larda söz kapaklan iyice 
panmaz. Böyle olanlar uy 
bile sözleri aralık olarak 
lar ... Bazılannda da -eksi 
ıöz kapaklan iyice a 
mühim teyler konuşurken 
ıözler aralıktan bakar. 

Soya çeken aptallık hu 
ğında aptallıktan başka ıo 
de hiç ıörmiyecek kadar lsk 
lur. Gene bereket venin ld 
hastalık ta pek nadirdir .•• 
lerin adalelerinde soya 
ve sayıları haylice çok olan 
hastalıklarını burada sa 
mümkfln delildir. 

Fakat soya çeken geee k 
jii hutabtını bilmek Hb 
olmaz. Bu hastalıia 
sündüs yahut ıeceliyin 
aydınlıkta pek ili ıördUjil 
de •tık hafif olunca hif 
mez. Bir göz hocası bir famll 
nın on batında geçen ev 
dan Z,137 kitinin tarihhd 
•tmlt ve 134 kitinin bu it 
la tutalm111 oldupna 
miştir. 

Şu kadar ki bu hastahlua 
çekmediji vakit vlta.nüı"uiı• 
ten ileri pkllji geçen 
bflyflk maharebedenberi • 
mektedir. Bir taraftan dlı 
culdarda bUye denilen hasta 
lara istidadın da ananın 
babanın vitaminsiz kaim 
dan ileri Keldiği yeni :veni a 
latılmaktadır. Belki yakın 
zamanda soya çeken rece k 
IUjiinUn de vitamin eksildi 
bütün bir soya hırakhlı t"i 
netl('e i olduiu anJa.,.,ı,.,.ıııfthr 

Bir de cene sova r ken 
leri ayırt eclememek hasta 
Yanlır. Bunan ehemmiyeti 
dola:rı qnca bir psa-/a 
Tartlar • 
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SÜMER BANK-~ 

URSA MERiNOS 
FABRiKALARI 

YON-LERi 
optan Paketi 440 Kuruıa 
erakende Çilesi 55 il 

ve 

FESANE FABRIKASININ 

..A.ÖI 
rl'optan Metresi 290 Kuruşa 

SÜMER BANK 

YERLi MiLLAR PIZlRtARI 
MÜESSESESi 

İstanbul Şubesi : Tarafından Satışa Çıkarılmıştır. 

Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

SATILIK EŞYA 
Ade\ Cinsi 

250 Kl. Halat 
600 .. Kalvenezli kelepçe tı mafı 

29 Muhteh! boyda Bily a 

3 
1 

1 

96 Bl. 
1100 K. 
105 .. 

100 
95 

1 
2 

2 
7 

8 
5 Pr. 

2 

ı 

l 

3 
5 

4 
l 

1 

2 

l 

ı 

ı 

Beton döğme çekici 
Valyoz 

Cıft kanatlı demir kapı kantin binası 
için yapılmıı 

Katranlı salmastra 
Yan.ık Jai 
Muhtelif renkte toz boya 

Muhtelif ebatta font boru .. .. .. dirsek 

Sandık içinde benzin motöru 
Biri büyuk birı küç{l k mengene 

Müstamel bilyük luks 11mban 
Çelik kalem 

Otomobil makazt 
Ahşaptan mamul toprak tecrübe kan
tan. 

Çinçlerde kullanılan kö<ebentten ma
mul on ikı metre tülünde bir adet 

biga ve buna ait ekli bir adet :yu
varlak yıne on metre tulunde çam 
dıreği. 

Bina 38 ya ait sürme demir kapı 

Ki.ıçi.ık demir kapı 

60Xl0 demir çerçeve 
Santral binası için im Al edilmiş de
mir kapılar. 

~mirden mamul te zgih sehpası 
demir kesme makazı 

Mustamel demir ma kazı 

Transfor motöre ait demir kapılar: 

Vinç zincirlerıle beraber 

Benzin motörü maa su hazneıuıe 
Plilktoma 

Muhammen 
kıymetleri 

LI. 

82 
120 

84 

150 
100 

210 

1200 
80 
31 

ROO 
300 

350 
40 

20 
25 

6 

5 

100 

lM 
30 

15 
800 

20 
15 

5 

50 

25 

80 
5 

Ku, 

50 
00 

00 

00 
00 

00 

00 

• 50 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 
00 

Sa. 

32 
29 

34 

?2 

Der
bentte 
" .. .... 

Yukarıda yazılı eşya ve malzemesinden maada yine n:ını Adi ile 

bir kalem izmitte ve yirmi sekiz kalem Derbenttin kazık bumunda 

günde satılacaktır. 

Terekesi Beyoğlu Dördilnca Su 1h Hukuk mahkemesince resmen 

fiye edılmekte olan lzmitte ikinci kUıt fabrikası müteahhidi Vahit 

pak'ın mezkür fabrikadaki ambarlarında mevcut bulunan yukarıda 

ve evsafı ile miktar ve sairesi ıosterilen malzemenin açık arttırıl-

ına 22 - 6 - 940 Cumartesi ıü nü saat {12) den (17) ye kadar de

olunacaktır. Muhammen kıymetlerin % 75 şl bulduiu takdirde 

ac ğından satın almak isteyenle rin alelusul depozıto akçesi tevdıin

sonra arttırılmasına \'e mezkur gün ve saatte işurak edebıleceklerı 

olunur. (27648) 

TAN 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Ba1kanhğ11td:1n : 
Cinai 

Daflıç eti 
Kuzu eli 

Pata~ 

Kuru Soian 
Nohut 

Toı şeker 

Kuru üzüm 
Mercimek (Yeşil) 

Kuru fasulye (Çalı: 
Yumurta (Adet) 
Kuru barbunya 
Sirke 

Tuz 
Salça 
Limon (Adet) 
Gaz (Litre) 

Çay 
Yassı kadayıf 

Ekmek kadayı! 

Tel kadayıf 

Kıısar pP-yn!r 
Reyaz peynır 
Un 

(Çl!t) 

Pirinç unu 
Şehriye 

frmik 
Makama 
Zeytin 
Zeytin yağ 

Sabun 
Pirinç 

Çamıı!lr yıkıım:ı fT".:ırça) 

Ye .. il salata (Adet) 
Pırasa 

Tspanak 
Havuç 
!Ahana 
Patlıcan ( Arlct) 
Taze bamya 
Domates 
Semizotu 
Kabak (Sakız) 
Taze bakla 
Biber (Dolmalık) 
Fasulye (T. Ayşe) 
Enginar (Adet) 
Fa!:ulye. T. Çalı 

Fasulye T. Barbunye 
Karnabahar (Adet) 
Soğan. T. (Demet) 
faydanoz (Demet) 

Dereotu (Demet) 

~ane (Demet) 
Sarmusak. Kuru 

Sade ya~ 

Ekmek 
Ta:vuk (Kilo) 
Hindi 

Yojhı .. t (ı:\ilh'TI) 

Yoğurt (Klse) 

Sut 
Kavmak 
Tere yaf 

Miktarı 

20000 
3000 

7000 
6000 
1500 

8000 
1000 
2000 

3000 
50000 
1500 
1500 

2000 
1200 

20000 
300 

100 
300 
250 

500 

201)0 
2000 
4000 

150 

500 
300 

2500 
2000 
2000 

1500 
6500 

701)00 
6000 
5000 

5000 
1500 
6000 

20000 
1000 
5000 
1500 

3000 
1500 
l!'\00 
2500 
6000 
1500 

1500 
1500 

2rıooo 

15000 
5000 

1!100 
150 

5000 

50000 
J')(IO 

1000 

6000 
4000 

5000 
100 
300 

' 
Flatı: Kuruı 

59 
56 

9 
8 

18 

36,5 
30 
19 

26 
2,5 

18 
10 

il 
28 

3 
18 

600 
25 
28 

25 

75 
45 
18 
24 

26 
19 
26 
37 
65 

36 
32 

il 
],5 
4 

5 
4 
4 
3,5 

20 
7 
5 

10 
!'i 

10 
14 

8 
13 
10 
10 

1.5 
1 
1 

1 
30 

125 

1025 
10 
50 

111 
5 

12 
120 
125 

Tutarı: Lira 

11800 
1880 

13480 

630 
480 
270 

292r 
300 
380 

780 
1250 
270 
150 

120 
336 
600 
54 

800 
75 
70 

125 

9410 
1500 

900 
720 

38 

130 
57 

850 
740 

1300 

540 
2080 

8653 
4200 

90 
200 

250 
80 

240 
700 
200 
350 

75 

300 
75 

l!lO 

3~0 
4130 
195 

150 
150 
150 
150 
50 

15 
45 

4125 
62:50 

5125 
lıtOO 

500 

2300 

1080 
200 

600 
120 
375 

2375 

D•flıç eti ve l·uıu lti 1011, 18 !olem kuru erzak 70'i 75 11 kı-lem ku"ru 
.. rr.ak f'48.911 Camuır yıbı""la 315 22 kalem sebze 331.88. Sade yai 468,75. 
Eknıek 384,38 Tavuk HinJi 172,SO Yofurt ve saiıe 178, 12 Lira ilk teminat. 
lıdırlar. 

Yıldı.ı:da bulunan T«"knik Okulunun 1940 Mali yılı ihtiyacı olan yukarda 
cin~ \"e miktariyle tahmin tedeli ve ilk teminatlan yazılı dokuz kalem erzak 
vesairenin dokuz :ıyrı :ıartnamelerine cöre S.7.940 Tarihine rastlayan Cuma 
gilna, Et Sut ıo.~o. Knru erzak 10,45, Çamaşır yıkama 11, Sebze 14,15, Sı. 

de yai 14,30, J:kmf"k 14.45. Tavuk ve Hindi 15, Süt ve1aire saat 10 da Gü. 
müşıayunda Yüksek Mühendis mektebi Muhasebesinde oplanacak olan Ko. 
misyonumuzda F:kmek, i:t, Sade yai. Kuru Erzak kapalı zarf ve diğerleri 
ac;ık eJrsiltme us:ıl:.i ile İhalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuşlardır. 
htelclilerin ıartnanıeleri görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksiltmeden 
bir ciln evveline kadar Beşiktaş - Yıldızda bulunan Okulumuza ve Eksilt. 
me cünü de Yiıklek Mühendis Mektebine ıelmeleri. Ticaret Odası vesika. 
lariyle ve 2490 Sayılı kanun ile şartnamede yazılı belceleri ihtiva edecek 
olan Teklif mektupları ~ksiltmeden bi r saat evveline kadar makbuz muka. 
bilinde Komisynn Ba~kanhğına verilmiı bulunmalı. Postada vaki olacak ce. 
cilaneler kaool edilemez. (5051) 

sayesinde 

ıar o l unan 

DEN TOL 

19. 6 - 940 

Her Akşam 
Tepebaşı Belediye Bahçesind 

i E 
Çok kıymetli San'atkarlardan müteşekkil 18 kişi)a 

Bayan ve Baylarm iştirakile büyük bir saz heı/,d 
Milli ve Arap oyunları ve muhtelif varyete numa 

TUVALET MASASIND.A 
DAiMA BULUNDURUNUZ: 

....... 11rr ,..,......§] 
OENTO L o •• lftOCU

•Oııı deııenfelıte ede 
relı hot bir \ oku bı 
lıw. Dıılere parlak b ... 
beyazlı.. .,.rır. TlltU3 
lıull-nlonn bile d 
_,nal~al,ahlg: 

.._ -al•''"' 
MAÖAZALARDA 

Qekoratörlerin Nazarı Dikkatine: 
İzmir sergisindeki Sümer Bank Paviyonunda mevcut Dekorasyon, ta dil olunacaktır. Bu hususta fca.,.,

))i\n ve resmi hazırlamak isteyen m ı.itehassısların istanbulda Birincı Va kı! Hanında asma katta Sümer ....ı 
Yerli Mallar Pazarları muessesesi M iıdUriyetine müracaatları. 

5i6,00 
5i6 00 
480,00 
672.00 
480,00 

620 00 
460,00 
432,00 
5ifl,(l0 
504,00 
504,00 
504,00 
432 00 
648,00 
648 00 

1296,00 
432,00 
432,00 
432,00 
576,00 
504,00 
504,00 
501,00 
576 00 
360 00 
'l76 00 
2M,!l0 

ilk 

t emi nat 

43,20 
43 20 
36,00 
50.40 
36.00 
46,50 
36,00 
:'" 40 
43 20 
3i,fl0 
37,80 
37,80 
32 40 
48,60 
~8.60 

97,20 
32,40 
32,40 
32 40 
43,20 
37,80 
37,80 
37,80 
43 20 
27,00 
43 20 
21,60 

lstanbul Belediyesi ıanları 

Armıvutköyünde İkinci E'lçj So. da 

" .. " .. 
" .l' " .. .. .. " .. " " .. Llıt!i .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

,. " .. 

.. .. .. .. .. .. 
" " .. .. .. 

,. 

" " .. 

61 
83 
57 
59 
69 
65 
67 
39 
45 

9 
ll 
25 
43 

5 
7 
3 

21 
41 
47 
53 
23 
10 
13 
19 
33 
51 
55 

Numarataj 

" .. 
.. 
" .. .. 
,. 

" 

" 

" 

.. 

.. 

ve 81 
63 
57 
59 
69 
65 
67 
19 
22 
5 
4 

13 
21 

2 
3 
l 
8 

20 
23 
26 
ll 

6 
7 
9 

16 
25 
27 

kapu 

" 
" 
" .. 
" 
" .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" .. .. .. .. 
" .. 
.. 
" .. 
" 

No. .. 
• .. 
• 
• .. 
• .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. 
• 

fi 

• 
• 
• 
" ,. 
,. 
•• ,. 
,. 

Tahmin bed0 1leri ile ilk temlnat mlkdrıl.,rı yukıırda yazılı 27 parça g yri menkul ayrı ayrı satılmak ,.. 
l'ık arttırmaya konulmuştur. Ş rtna meler .Zabıt ve l\Iuamrlfıt Mudurlı.i iı kaleminde goruleccktir. İhale 2e.8 

Carı: mba günü saat 14 de daimi encU mende yı:ıpılııcııktır. Taliplerin ilk teminat makbuz\ cya mcktuplarile( f!ıl> 
guııu muayyen saatte daimi encümen de bulunmaları. -

* * Meıılıııha et nııkliyatı iı;inrl;: kullanılmak ü1ere lüzuma olan 14 a"4 
tonluk uı:un \"e ') adet 1.5 tonluk kısa, motörlü kamyon ııaaisi kapalı 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 68,200 llf' 
ilk teminatı 4660 liradır. Şartname l 71 kuruş mukabilinde Fen itletl 
dürlüiü.,den aiınacak•ır. İhale 27 /6/ 940 Perşembe ıunü saat IS de 
enctimende yapılacaktır. T.aliplerin ilk teminat makbuz veya melctuplatl; 
yılına ait Ticaret Odası vcsikalariyle tarifatı kanuniye çevresinde h 
cakları teklif mf'kturlaıını ihale cünü saat (14) e kadar daimi eO 
vermeleri. ( 4817) 

* * Hususi idare tekaiıt ve ökıilzlerinin Haziran 940 üçer aylıktan 19 1f 
ran 940 gııniinden itibaren verileceğinden maaıı sahiplerinin ciiz 
Ziraat Bankaama müracaatları. (5025) , ' 

1 Tuz LA 1 ç M ELER 1 ı~M~I(_Rl_A:tT~ON~G~R~E~N~L~E~RI~. 
1 Haziranda Açılmış ve trenleri işlemektedir. Hem inkıbazı ve hem de ter-

·vE PLAJI 
gelen Fevkalade C A Z Hergün Y unanistandan 

, ______________________ 1!:9 __ _... kibindeki maddeler sayesin-

Devle~ Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Metre mık'abı muhammen bedeli 

(50) elli lira olan takriben 3.500 met
re mik'ab1 çam kereste 2-7-1940 Sah 
J{lnil saat 15.30 da kapalı zarf usulü 

1 

ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

.Muhammen bedeli (3400) lıra oıaıı 

muhtelif eb'atta 2000 adet çimento 

künk (25-8-1940) Salı günü saat (10, 
45) onu kırk beşde Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 

de barsakların faaliyetini 
tanzim ile en muannit inkı. 
b3z müptelalarını bile rahata 

kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

l ıt. 8 e9lncl Noterlililnden: 

Yeni muazzam oteli açdmııtır. 

Fiatlar ehvendir. 

Çuval Kanaviçe J üt Mamulatı İthalatçıları Birli"'. 
2 ., .. 

Cuval, kanaviça, jilt manu11Atı ıtha lfıtçıları birliği umumi heyeti " 
Salı günü saat 10 da Galata Ömerabit hanındaki dairede fevkalAde ~ 
toplanacaiından birlik Azasının mezkur gun ve saatte toplantıya 
eylemeleri illin olunur. (ffll 

Ruzname: Butçe ve kadro. 
Beyoğlunda Valikonağı caddesinde 

17 Nolı Yuce apartımanının 10 No.lı 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve dairesinde oturan ftya kızı Vlyoleta deO : Bu işe girmek isilyenlerin (255) 11-

Bu işe girmek isteyenlerin (10.000) 
on bin liralık muvakkat teminat ile 

tekllfierini ayni gün saat 14.30 a ka- ralık muvakkat teminat ve kanunun ile İlhan oğlu Burhan Haker 15 Ha- Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğün 
k. "d' ı· h ..a: dar komisvon reı'slıg-ıne vermeleri 1 .. - tayin etUği vesalkle birlikte eksiltme 1 940 ta 'h" d d · d kt Id 'h · • · ı •·ı 19 k 1 h 1 r d r aı..ı _. ı - 11,VI/940 tariVindc 5000 adet ma ıne ıerı ıne ta ıp zu ur etme--. ,, .. z ran rı ın e aırem e a ey- are ı tı;ı.acı ıc;ın paı:a• ı .. a a cm mu te ı eter ve evr •. 8 

en ek1i:ımesi &eıaiti ubıka dairesinde on ııin temdit edilmiıtir. zımdır. gUnü saatine kadar komisyona müra- ledıklerl mukavelename ile araların- bastırılacaktır. İsteklilerin 24/ 6/ 040 tarihine rastlayan Pazartesi P 11 .,t 
II _ Eksiltmenin 28'Vl/940 Perııembe ciinü ıaat ıs te Kabata•ta leva.. Şartnameler (875) kuruşa Ankara caaUarı lbımdır. da mal ayrılığı usulünü tercih ve ka- ıs de Galata rıhtımındaki tTrnum Müdürlük binasında toplanacak olad 
ve mubayaat sul:cıinJeki alım komi.vonunıhı •ııı"ılacaiı illa """'"r. \'e Haydarpaşa \'eznelerinde satıl- Bu işe alt şartnameler komisyondan bul eylemiş olduklarından keytiyetin alma komisyonuna mün .. aat etmf"leri. Nümunclerle şartname herıiill 

_ _ ,"5035, maktadır. (4941) parasız olarak daiıtılmaktadır (4665). il.Anını dılerim. ıeçen komisyonda gorül~bilh. (5050) ~ 

~~-~~~~~~~~~ ~~~~-----"'.'------------~------~------------~--------------~------------------~--~~----------------~~--~--~~----~~~~~----~~~~---
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FOS FA R S O L, Kanm en hayati kısmı olan kırmızı yavarlacıklan tazeliyerek çoğaltır Tatlı lştab te
min eder. Vftcude devamlı ıenclik. dinclik verir Sinirleri canlandırarak uab1 buhranlan . aykuıuzlato ~ 
derlr. Maamıid bıJubazlardL ban.- tembelliğinde. Tifo. Grip. Zatftnieye. Sıtma nekahatlerinde, Bel r;e"V'4' 

-'liği ve ademJ iktidarda ve kilo almakta $8Y8BI hayr•t faideler temin eder. 
FOS FAR S O L'ün : Diğer bUtün kuvvet şarublanndan ilstftnlütü OE VAMLI BiR SURETTE K.>\N. gVf· 
VET. lsTiHA TEMiN ETMESi ve il k kullananlarda bile tesirini derhal ıöstermesidir •.. 

Ş U R U B U Sıhhat Vekaletin in resmi milıadesini haizdir Her eczanede buluuar. 
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