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üzakereler Bugün Başı·ıyor 
Fransız Heyeti Dün Hareket Etti, Mütarek{ · 
Şartları Paris Veya Versailles' da BildirileceL 

Bir Kısım Fransız 
Kıtaatı Sür'atle 

ingiltereye Alındı 
Romaya Göre: 1 • Fransız Toprakları 
Edilecek. 2 • Altınları Ahnacak. 3 • 

Taksin 
Silahlar 

t,ranc;anm Alman işgali altına giren kmmlarını tahliye eden milyonlarca halk cenuba doğru hicret halindedir. Çok elim şartJar 
altında vuku bulan bu hicret, Fransız ordusunun harekat ser be stisini ihlal ettiği için, hükfımet dün halkı bulundukları yerler. 

'f,1 den ayrılmamıya davet ~tnıiştir. Bu resimde, yaya olarak ve Mn türlü meşakkat içinde hicret eden bir kafileyi eöriiyoruz. Ve İptidai Maddeleri Zaptolunacak. 4 • Harbiı 
-ı Hitamına Kadar İşgal Altında Bulundurulacak 

,, 
ff ,, YENİ BİR 

Akdeniz 
Meselesi 

Sovgef ler Af manga 
Hududuna Yüz Elli 

,, 
,. 
.. 
" ,, 
,. 

,, l~azatı: M. Z. SERTEL 

: F ransanm majlubiyeti or. 
,, taya yeni bir Akdeniz me. 
,, ~si çıkarmıştır. Fırka Yığmışlar ! ,. ~aıesaı Petain'in müracaatına 
•' \tap ~erebilmek · için Hitlcrin 
" llsso!ini ile görüşmiye lüzum 
'' l'tnesi, İspanyanın da müzake
" 'lıe davet edildiğinin bildirilme.. 
•• ,. A.kdenizde halle muhtaç yeni 
,. eseıeıer çıktığına delalet eder. 
,. lillhakika Fransa teslim olun
,. A.kdenizdeki donanması ne o. 
" 'aktır? Fransarun mühim müs. 
etc ~lekeleri Şimali Afri.kan-.ıı Ak

.940 ~~ sahillerindedir. İtalyanın 
$ıc ~üstemlekelerde gözü vardır. 
ıs>~ ve Savoi Akdenizdedir. 

ı\l.~anın bu adalar üzerinde O.. 

Buna Karşı Almanlar 
Galiçya Havalisinde 
T ahşidat Y apıy.orlar 

Romanya Krall Carol. Demir Muhafız 

Liderlerinden Horia Sima ile Görüştü 

t f Cllberi iddiası vardır. Ve niha.. 
e ,tf Akdenizde Fransız mandaSJ 
ı "e~da bulunan bir Suriye mev. 
ıııil- il.~ ve Suriyede de Veygand 
itrı\.:ısu naınile maruf yanın mil- Bükreş, 19 '(Hususi Muhabirimiz telefonla bildiri-
940 'llll(J[ bir kuvvet vardır. 
ı1a; ~nsa ile sullı yaparken bii- yor) - Saraydan neşredilen bir komnikeye göre, Kral 
~ hu meseleleri de beraber hal. Carol, Demir muhafız liderlerinden Horla Sima'yı kabul 

'>.-ek, donanmanın, Suriye or- etmiştir. Horia Sima, iki ay evvel Almanyadan gelmiş, Na
ı, l~un, ve Akdenizdeki ]'ran- zi taraftan Rumen ricalinden biridir. Bu mülakattan son

~~et lttiistemlek:elerinin mukadde. ra Romanya kabinesinde bazı değişiklikler yapılacağı ve-
1 !~ tayin etmek mecburiyeti 

·~~ ya kabinenin tamamen değişeceği şayi olmuştur. 
~~elden aralarında karat'laş. Rusyadan gelenlerin verdikleri-, 

Romanya Krab Carı>l 

bazı ana prensipler olsa bıle, malU.mata göre, Sovyet Rusya Al 1 s b 
. tahmin edilmi,yen İnağ Almanya hududunda mühim talı. man ar tras ourg 
!)eti, şüphe yok ki, mihver şidat yapmaktadır. Tahmin ediL 
etlerini süratle halline mec. diğine göre, Romanya hududuna 

~ Olduklan yeni meseleler kar. kadar şamil olan bu tahşidatın v T ı ş h • ı • • 
a bırakmıştır. mdaikdırtan. 120 - 150 fırka aras.lD.- e ou. e . ır erının 

itler ve Mussolinlnin Fransız 
Cınıetine tclclif ettiği f'Ulh Almanya, İtalyan Kıtalanm D •• • s • ı • • 

ocf1~ hakkında hala bir malu- Galiçyaya Gönderiyormuş! uştu•• g"' U .. nu• o• y uyor 
ıı4o~ız yoktur. Fakat bu şartlar Londra, 19 (Reuter Ajansının 

'r# . e Akdenizin yeni vaziyetini Belgrat muhabiri bildiriyor) -
11 ş1' tl edecek maddeler bulunnca. Burada elde edilen malumata gö. 

tahmin etmek güç değildir. re, Almanya, İtalyan kuvvetleri-
9s9) ~lya ö~~e~be:i. Akdenize nin bir .kısmını Galiçyaya sevket 

trn Denız 'lSmmı takmıştır. mektedır. Sovyetlerin Alman hu 
rı: ~~a başka bir devletin tahak. dudunda yaptıkları tahşidata bir 
tl>ıı' l'~lle tahammül edemediğini, mukabele olınak üzere Alınanla. 
,~t ~~Yeceğini söyler. Bu sebeple rın da Galiçya hududunda tahşL 
"'..ııı; ~~ti, Tunusu, Fası, Korsikayı, dat yapmıya lüzum gördükleri an 
soı "ll'i'yi ve Riviyera sahillerini laşılmaktadır. Sovyetlerin Bal-

111 ~akat Almanya Akdeni-re 
karşı tamamen la.J\ayt de.. 

t. Almanyanm en ziyade Fi. 
Mısır ve Suriye üzerinde 

~ \ıardır. Nazi rejimi seneler. 
eti Arap ve Orta Şark mem-

~tlerini kendi nüfuz mıntaka
~kki eder ve bu mıntakada 
~ lnikyasta kültür ve prqpa
a faaliyeti sarfeder. 41man 
~ganda Nazırının Mısrr ve 

(Sonu: Sa. 4; SJ 4) : 

kanlarda mühim faaliyetlerde bu 
lwıduklan ve Balkan komünist 
teşkilatına Alınanyaya karşı cep 
be almak için hazır bulunmaları 
lazım geldiği bildirildiği rivayet 
edilnlektedir. 

• 
Bülç,reş, 19 (A.A.) - "Stefani,, 

Rumen ·makamları Beck'in İngil
tereye gitmek üzere Romanyadao 
eynlmasına müsaade etmemişler 
dir. 
Yaşlan 45 ten aşağı olan Po.. 

(Sonu Sa. 4, Sü. 7) 

Libya Hududunda Çarpışmalar Devam 

Ediyor. ltalyan Üsleri Yine Bombalandı 
Bordeaux 19 - Fransada harp F:t:SiD.sızların Jouque tünelini de 

devam ediyor. Alınan kuvvetle- tahrip ettikleri bildirilmektedir. 
ri, Nantes şehrine doğru ilerle- Bu iki tünel, İsviçre ile Fransa 
dikleri Jlibi~ Loire'ı da birkaç arasındaki esas muvasala yolları 
noktadan geçmişler, bilhassa Ma. üzerinde bulunmakta idi. 
ginot üzerinde Toul ve Stras- Belçika hükumeti azası, cenu-
bourg şehirlerini işgal etmişler. bi Fransaya gelmiş ve dün iki 
dir. Anlaşılan Almanlar mütare- toplantı yaparak vaziyeti tetkik 
kenin akdinden evvel mümkün eylemiştir. ~ 
mertebe fazla arazi işgal etmek İspanyaya giden mülteciler a. 
fikrindedirler . rasında Yeannenny, Baron Rot. 

Bir telakkiye göre, Alınanların schild, sabık Hariciye Nazırı Lal
hedefi, mütarekenin imzasından vy ve Fransız ve Belçika mebu
evvel İtalyan kuvvetlerile ir. sanı azası mevcuttur. 
tibatı tesis etmek ve İtalyan kuv. Bütün San - Sabastien şehri. 
vetlerile teşriki mesai etmektir. nin ve civar şehirlerin otelleri le. 

Cenevreden bildirildiğine göre balep doludur. 
Mont d'Or tünelinden baskr (Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

Londra, 19 - Fransanın mütareke talebine mukabil Almanyanın salahiyetli mu .. 
rahhas tayinini istemesi üzerine Fransa hükumeti bugün bu murahhasları tayin etmiş 
ve murahhaslar Hitler ile karşılaşmak üzere yola çıkmışlardır. Murahhaslar üçtür. Ve 
başlarında Hariciye Nazırı Boudion bulunmaktadır. Diğerleri General Hutzinger ile 
Fransanın eski Varşova Sefiri Leon Noel'dir. Konuşma yeri hakkında . malumat 
verilmiyorsa da konuşmanın Pa. 
ris veya Versailles'da vuku bu
lacağı tahmin olunuyor. Her hal
de mülakat yarın (bugün) vuku 
bulacak ve Fransa mütar~ke 

şartlarını anlıyacaktır. 

Göze çarpan ilk nokta. m üta. 
reke için yapılan toplantıda İtal
yanın temsil olunmamasıdır. L 
talyanın menfaatleri de. Alma n. 
ya tarafından deruhte ol11na. 
caktır. S inyor Mussolini ile Kont 
C'iano ve Almanyarıın Roma se
firi geri dönmüş ve Romaya mu. 
vasalat etmiş1erdir. Mussolini. 
n in Romaya dönüşü dolayısile 

merasim yapılmamıştır. 

fıalyan Memba1arına Göre 
F ransaya tahmil edilecek sart. 

!ara gelince, bunlara dair en faz_ 
la ipucu vermeğe uğraşanlar, L 
taıyan kaynaklarıdır. 

fransanın Harbe 
Devam Etmesi 

İhtimali Artıyor 

İtalyanın Stefani ajansı bu ba. -
Azasından General Hutzinger his üzerinde şu malumatı veri. 

Londra, 20 - İngilteredck 
Fransız kolonisi, her ne pahasını 
olursa olsun harbe devam fikrin 
de olduğunu ve hunun için hcı 
fedakarhğı göze alacağını Fran 
sa hiikumetine bildirmi~tir. Yu 
goslavyadaki Fransız kolonisi d< 
Fransa Ciimhurreisine harbe de. 
vam için telgraf çekmişler ve heı 
fedakarlığa hazır olduklarını bil. 
dirmişlerdir. Avni koloni, Fran. 
sanın şark ordusu kumandanına 
b:ı telgraf göndererek emri al. 
tında bul unduklatını bildirmiş. 

terdir. 

yor: 
"Almanya ile İtalyanın müta-J Al 

reke akdine muvaf~kat için~ ~a- manyaya 
yıtsız ve şartsız teshm olmagı ıs. 
temiş oldukları rivayet olunmak. 
tadır. Sulh şartlarının ana hat. Hava Taarruzu 
1arının bu cevaba raptedilmiş oL • 
duğu söylenmektedir. Fransa ta. 
mamile silahlarından tecrit olu. 
nacak ve Avrupa harbinin hita
mına kadar kısmen işgal altında 
kalacaktır." 

Alınan gazeteleri, sulh şartla
n üzerinde aşağı yukan sükut 
ettikleri halde İtalyan gazeteleri 
bu bahis üzerinde bir hayli sözler 
söylemektedir. 

Popolo d'İtalia'ya göre, Fran. 
sız topraklan Almanya ile İtalya 

(Sonu Sa. 4, Sü. 5 l 

İşgal Altındaki 

Yerlerde Açllk 
Tehlikesi Var 

Londra. 19 (A.A.) - Londra 
siyasi mahfillerinin kanaatine gö 
re, Avrupa kıtasında bu sene re. 
kolte o kadar fena ve İngiliz ab· 
tokası da o kadar tesirlidir ki, AL 
manya tarafından işgal edilen 
Avrupa memleketleri önümüzdE'. 
ki dört ay zarfında açlığa maruı 
kalacaklardır. 

Norveç ve Belçikada yiyecek 
kıtlığı şimdiden kendini göster· 
miye başlamıştır. Londranın res. 
mi mahfilleri, aç kalan h:ı lka 
yardım için Amerikaya müraca.. 
at vukuuna intizar etmektedir
ler. 

Şiddetlendi 
-<>-

İ ng ilizler Bir~ok 

Askeri Hedefl ere 

Hücum Ettiler 

İngilterenin İstihbarat Na'lın 
Mister Duff C--oper de bugünkü 
nutkunda f ngilterenin haTbi u. 
zatmağa muvaffak olacağını ve 
harbi uzatarak Almanyanın ne. 
fesini tiiketeceğini söylemiştir. 

• 
Fransadan İngiltereye askeri 

kıtalar gelmiye devam ediyor ,.e 
sonuna kada'r harp azmiyle gelen 
hu askerler fevkalade tezahiir. 

Londra, 19 - İngilterede lerle karşılaşıyorlar. Diğer tarı:.ıf 
harbe sonuna kadar devam tan Fransa hükumetinin de in. 
azmi gittikçe kuvvetlenmek- gilt4:re. t:ırafından teklif .. ol.unan 

.. .. 1 tek lngılız - Fransız hukuıncti 
!e ve butun memleket ve layihasını tetkik i!e meşgul ol 
Imparatorluğun ancak bu I duğu bild.iri~iyo~. Iogiltere, Fran 
düşünce ile hareket etmek sanın teshnuyetı kabul ememesi 
• • v. için elinden geleni yapmakta ve 
ıstedıgı tevazzuh etmekte- Fransada da teslimiyet aleyhtnr 
dir. lığı kuvvet bulmakta. Fransanın 

Dün Avam Kamarasında bü- müstemlekelerinde harbe dcvnm 
tün parti liderleri "sonuna ka. ~dilmesi cereyanı gittikçe tcba. 
dar harp" istediklerini, impara. rüz etmektedir. 
torluğun başvekilleri de bu .. esas • 
üzerinde anavatan ile beraber oL 
duklarını bildirmislerdir. 

Kanada Başvekili, Kanadanın 
bütün insan ve mallarını sefer
ber etmek için bir kanun layiha
sını meclise tevdi etmiştir. Ka. 
nada Başvekili İzlandanın Kı:ına. 
da kuvvetleri tarafından işgal o
lunduğunu bildirmiştir. 

Günün en mühim hadisesi yüz 
(Sonu; Sa. 4: Sü. 2) · 

Londra, 19 - Hava Silahı Na
zırı Lord Beaverbrook bugiinlm 
be~anatında İngiltere hava lstih. 
salinin azami dereceye vardığını 
bütiin zayiatın telafi edildikten 
ba~ka kuvvetin mütemadi~ en 
arttığım söylemiş ve ''İstiklınli .. 
mizi hava kuvvet imizin eline em. 
niyetle te, ·di edebiliriz" demicOr. 



Yazan : ULUNAY 

ni Ne itham Ediyorsunuz I 
Emredin idam Etsinler 

Edilecek 
Bir Muhtekir 

ldenberl bizim mahvımı. 
düğün halde sana güzel 

ele ettim. Hatta vezaretten 
azledilmemeni halifenize 

. "Meza ma meza" de. 
Sen ise, bize karp bir min. 

emek f(>yle dursun beni 
un ordumun en seçme ku

lanm öldürtmiye tcşeb
ttin. Eğer aciz mevkiinde 

asan şimdi elimle kelleni 
um. Fakat seni başlıba§J

·p ederek halifenlzin hay. 
i. kırmak istemem. Onun 
nda muhakemeni yapaca. 

aver, Şirkohun bu ıözle. 
rinden cesaret aldı: 

Beni ne ile itham ediyors'!l
dedi. Ne yaptım. Bütün bu 

iftiradan ibarettir. Bana 
olan eski adavetinizin inti

almak istiyorsunuz. Bu. 
muhakemeye ne lüzum 

Şimdi elinizdeyim. Emredl. 
hal beni idam etıinler. 

Mısın bu halde gönnek
iSlinek daha iyidir. 
söze karşı Salahaddin da. 
adı, Şirkoha baktı ve bu 

la amcasından müsaade al. 
sonra Şavere hitap ede-

Yalan söylüyorsun, dedi. Mı 
halde görmektense ölümü 
ediyorum demekliğin öe 
Mısın bu hale kim getir. 

n getirdin. Daima yalanla 
ettin ve istedin ki, bu mem
yalnız senin tükenmek bil. 
hırsına filet olsun. Butun 
· zulüm, hıyanet ve ya. 
ibarettir. Halifeni her 

7eni bir yalanla kandınyor. 
Memleketin ebedi düşman. 

HaçWan bir haliskıir 
p.terdin. İslimi ezC!in. Ve 

ım edenleri düşman gibi 
Sıkıldığın zaman efen. 

Sultan Nureddine dahalet 
taıam Aleminin bu .büyük 
dan bir İslam beldesini 

mülevves ayaldaı-ınm 
çilnetmemek için bin tür 
etlerle uker gönderdi. 

kurtarmak için gönderilen 
etleri mahvetmek için 

arla birleştin. İskenderiye 
den yiızümüzün akı ile 

için neler çektik! Bunları 
sen yaptın! Şimdi İslamın 

ııımazzaım kuvveti karşısında 

n ealebe çalacağını bil.. 
olsaydın çoktan yeniden K11-
kralı Amori'yi buraya davet 
ve bizi son neferimize ka. 

mahvederdin. Ne için ya E
a? Bunları ne için yapar. 

Wliyor musun? Bir arşın bea 
Butün topladığın hazineler 

servet, mülk, arazi ne o
? Mısırın her tarafındaki 
larından mezara bir tuğla 

bile götüremiyeceksin. 
lerce idaresini eline aldığın 

leketin biraz saad~tini dü 
din ölümünden sonra her 

leDi hayırla yidederdi. Hal-
Şaver ismi Mısirda bir Ta. 

anılacak ... 

~er kurtulmak ümtdi olma. 
anlarnııtı. Fakat sonuna 
kecdini müdafaa etmek i&. 

Bütün bu söyledikleriniz ni. 
bit hatadan ibarettir. Cü. 

olamaz. Ben size karp ne 
? 

Wıaddin vezirin gözlerinin 
bakarak sordu: 
Ojlun K&mili ne için hap. 
? 

dirdi. Sen de affetin ve kendine 
mutemet yaptıri. İnam ve ihsana 
garkettin. Fakat Abdülhamis her 
gün hücresinde soyunuyor, kam
çı darbelerinin parça parça ko. 
pardıkları etlerin izlerini ellerile 
yokluyordu. Zulüm gören adama 
sonra fümat caiz değildir. Çün
kü intikam tatlı şeydir. 

Ş irkoh ile Salahaddin der. 
hal Kahireye döndüler ve 

halife Azrdın huzuruna çıktılar. 
Şirkoh hükümdara: 

- Müsaade buyunırsanTZ ye
ğenim Salahaddin kulunuz vezir 
Ebu Sücaın hıyaneti hakkında 
malılmatını arzeylesin. 
Azıd Mütemenin telkini ile 

çoktanberl Şaverden nefret ccii. 
yordu. Salihaddin bütün vesika. 
ları ortaya dökerek Azıda Ş1tve. 
rin hazırladığı hareketin tafsila. 
tını anlattı. Bu hareket muvaffa. 
kıyetle biterse vezirin hilafet 
hakkındaki emelini de söyledi. 

Halife hiddetinden titriyordu. 
Şirkoha dönerek: 

- Emir Esedüddin! dedi. Bu 
köpeği derhal idam etsinler. Bü
tün servetini emlakini, Mısırın 

bir çok yerlerindeki çiftliklerini 
siz~ ihsan ediyorum. 

Şirkch, halifeye şükranını aT

zetmek istedi. J'akat Salahaddin 
bu ihsan kendisine yapılıyormuş 
gibi hemen halifenin ayağına 

doğru eğilerek: 
- Amcam bu büyük llıtfunuz.. 

dan dolayı nasıl hakipaye şukre. 
deceğini bilmiyor. Fakat bu ih
sanınızı kabul için bazı şartlar 

ihmal edilmemeli: Ebu Şücaın 
oğlu Kamil babasmın bu hareke
tine tamamen muanz vaziyette 
bulunduğu için elyevm sarayın
da mahpustur. Veresesinin bu su. 
retle mirastan mahrum edilme
leri sizin gibi bir hükümdann a. 
daletlne 11lmu. VnlrllMtaiae. 
lerl beytülmale iade edilsin. Bu
nunla asker teçhiz edilsin. Vere. 
sesine de Jdmıeye mutaç olmıyA
cak kadar blr varidat temin edıl
sin. Guap ınıretile alman emllk 

Suçlu 500 Lira da 
Ceza Verecek 

DükkAnına gelen müşterilere 

"yok,. diyerek mevcut, termoc:lll
rını saklamak suretile ihtikar 
yapmaktan suçlu Jak Kastro a
leyhindeki duruşma dün bitmiş.. 
tir. 

Durasmaya saat 9.30 da ba~lan 
mıı, 11.30 a kadar devam cdil
mil', şahitler dinlenmiş, kc if rrı. 
pora okunmuş, müteakıben id
dia makamı mütaltıasını söyliye
rek suçlunun 3780 numaulı ka
nunun 32 inci maddesi delal .. tile 
59 uncu maddesi mucib:nce ce. 
zalanchrılmasını istemiştir. 

Jak Kastronun vekilleri müda
faalannı yaptıktan sonra saat 14 
te karnr tefhim edilmiştir. 

Hiıkim, Jak Kastroya isnat e
dilen ihtikar yapmak suçunu sa
bit gö:-müs, suçluyu 500 lira pa
ra cezasına iki sene sürgüne. ma
ğazasındaki mevcut termoslnrın 

müsadere edilmesine, mevkufiyet 
halinin devamına, 1400 kuruş 

mahkeme harcının sucludan alın
masına, karar kesbi katiyet etti. 
ği takdirde masrafı 25 lirayı geç
memek ve suçludan alınmak ı;u. 
retile karann bedeli mukabili de 
gazetelerle neşrine karar v .. rmiş.. 
tir. Kararda sürgün mahalli mes
kut gecilmiştir. 

Bir demir muhtekiri de 
Adliyeye verildi 

Demir tüccarlarından Baki Tez 
can on beş mayısta ilan edilen de. 
mir fiyatlarından fazlasına satış 
yaptığı tesbit edildiğinden ihtikar 
suçu He mahkemeye verilmiştir. 

Limon Muhtekiri 
Yemişte Vapur iskelesi soka. 

ğınd~umaralı dükJrıılMfıf \ıİıt 
monculu1t yapan İlya Xara1(41ıım 
limon ihtikarı yaptığı ihbar edil
miştir. nya dün adliyeye veril. 
miştir. 

----o--

CU MHURiYET 
sahıplerine iade oluıa1un. Bundan Aleyhindeki Dava 
sonra kalanla tebaaİuıdan muh. 
taç olanlar ltam edilsinler. Am. İbrahim Hakkı Atisin Cumhu
cama ılıden ,elecek inam ve Dı- riyet gazetesi aleyhine açtığı da. 
san klfldir. Zira bu suretle ha. vada verilen karar temyiz mah
reket edtlecek oluna halk Şav~- kemesi tarafından nakzedilmlştl. 
rin vilcudünüıı kalkmasile ad:t1e. Dün Asliye Altıncı ceza mah
tin t.cellislne p.hit olmuş bulu. ;kemesind~ bu nakız karan tars. 
nacaldardır. Ve herkes: lzaca~ı. feyne bildirilmiş ve ne diyecek. 
hak nhekelhatıl" aırnna mazhar leri sorulmuştur. 
olacaktır. İddia makamı, nakzın kendi 

(De'VUIU Vafi> mfitalaalarına uygun olan kısım

Bacalar için Bir 
larına uyulmasını istem.iş, diğer 
kısmına uyulmamasını, eski ka
rarda ısrar edilmesini talep et-

T k•ı,//! K miştir. Müddeiumuminin, eski 
•ı 1 uf uruluyor kararda ısrar edilmesini, uyulma. 

Yeni belediye bütçesile, elek. 
trik, su, telefon ve hava gazı ba.. 
calarile meıgul olmak üzere bir 
teşkilat meydana getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bütçede bu tef
k;JAt i~ln 35 bin lira aynlU'lıstır. 
Büro, bir mühendisin idaresinde 
olacak ve lise mezunlarından ol. 
mak üzere Qç memurdan terek. 
ki.ip @decektlr. Bu memurlar mü. 
sabaka ile alınacaktır. Yeni teş.. 
kilat bir ay sonra faaliye!e ba~ 
lıyacaktır. 

lçklR Gazinolara 
Alt Tarifeler 

Jçklll gazinolara ait tarifeler, 
bugün encümenden çıkacaktır. 

Dugün öileden sonra da Belediye 

masını istediği nakız seb•t>lcrin
den biri de "Manen harabiycte 
düştüğü mahkemece kabul olu
nan bir kimsenin ammeye taal
lOk eden iJ'erde mevki almıya 
manevi şerait ve nisapsızlık nok. 
tasından haizi salahiyet olup ol
madığını mütalap maksadının gü 
dülüp güdülmediği ve bu husu. 
sun matbuatın mevcudiyctindeki 
gaye icaplarına uygun bulunup 
bulunmadığı düşünülmeksizın" 
malıkılmiyet kararı verilmiş ol. 
masıdır. 

İbrahim Hakkıya bu hususta 
ne diyeceği ıorulduğu zaman: 
"-Nakız kararına uyuıma. 

muını, eski kararda ısrar edilme
sini ısterim" demiştir. 

Hikmet Münlfin veklllerinden 
İrfan Emin, hasta olduğunu söy
lemiş ve mühlet istemiştir. Diğer 
vekil Suat Ziya, uzun uzadıya 
tcşrıhatta bulunarak temyız:n ka 

TAN 

Bu Mülteci Polonyalllar, 

Geçeceklermiş. Alman 

Burada Yerleşemezlerse 

Yolcular da Çoğalmıya 

ltalyaya 

Baıladı 
Lehistanın Almanya ile Sov

yet Rusyt arasında taksiminden 
sonra Balkanlara geçen eski Po
lonyalı genç askerlerden mür<"k
kep 50 kişilik bir mülteci kafile. 
si daha dünkü konvamiyoneıle 
şehrimize gelmiştir. 

Miılteciler arasında, Polonya 
harbi sırasında gönüllü olan ka. 
dın heklmlerden Bayan Mikola. 
yevski de bulunmaktadır. 

Kafile ile birlikte burada kısa 
bir miıddet kaldıktan JOnra Su. 
riyeye gidecek olan bu gönüllü 
kadın doktor, dün bir muharriri. 
mize kısaca demiıtir ki: 
"- Memleketimiz felA~ete uğ. 

rayınca Yugoslavyaya iltica et
mi.!!tlk. Buradan transit olarak 
geçiyoruz. Şarka doğru s~yahatf. 
mize devam edeceğiz. Bize verj. 
le~ek vilzifeleri ifaya çalıŞAcağız. 
Hekiınlikteki ihtısasım operatör. 
lüktür. Maalesef vaziyetim dı:. 

ha fazla izahat vermiye müsait 
değildir. 

Dost ve misafirperver Türkiye 
topraklarından çok iyi in!ıbalar. 
la ayrılacağız.'" 

Italyadan Gelen Po1onysh 
Yahudiler 

İtalyndarl çıkarılan Polonyalı 
Yahudi ailelerinden 75 muhacir 
de çocukları ve eşyalarile birlik
te dünkü konvansiyonelle İstan. 
bula gelmişlerdir. Hila ft3lyadc>n 
ayrılışın dehşeti içinde olan bu 
muhacirler, İtalyadan son kaçan. 
!ardan 50 Polonyalının da yarın 
seJ~eriıM, eşyaı.n11, ta-.. 
mıle aia'maaan firara mecbur o1-
duklarmı, vaktinde yola cıkamı. 
yan bir çok Polonyalı Yahudile. 

Milli Küme 
Maçlarının 

Yerleri 
Bu hafta yapılacak milli kO. 

me maclannın sahasını tayJn et
mek üzere dün akpm toplanan 
merkez organizasyon komitesi 
Beşıkta~ - Fenerbahçe, Vefa • 
Galatasaray maçlarının Fenerbah 
çe stadında yapılmasına karar 
vermıştir. Beşiktaş. Fen~rbahçe 
maçını Ahmet Adem, Vefa. Ga. 
latasaray maçını da Nuri Bosut 
idare edecektir. 

----o----
Eıya Fiyatları 

Tesbit E•lyor 
Fiyat tesbit ve murakabe ko.. 

misyonu dün mutat üzere toı>
lanmıştır. Komisyon kar nisbet
leri üzerinde son bir karar ittihaz 
etmiştir. Tüccarların kab•ıl ettik
leri nishetler komisyonca tasvip 
olunacak ve ona göre eşya fiyat. 
lan tesbit edilecektir. 

Hamdi Emin Çap 
Vazifesine Başladı 

Satie davasında beraet eden 
maliye kırtasiye umum müdürü 
Hamdi Emin Çap, dün vazifesine 
ba~larruştır. 

Dün gelen Polonyalılardan 
Doktor Mikolayeoıka 

rin şfmalf İtalyanın muhtelif ~e
hirlerinde tevkif edildiklerini, 
söylemektedir.Bunlar memleketi 
mizde yerleşmek imklnını bula
mazlars:ı Amerika veya Filistine 
gitmek niyetindedirler. 

Şehrimize son günlerde gelen 

muhtelif mülteci ve muhacir ka

fileler ile Sirkecideki başlıca otel
lerin miihlm bir kısmı dolmuş, 

harbin ilk aylarında ipiz duran 
bu otellerde şimdi hiç boş yer kal 
mamı~tır. 

Buna mukabil Beyoğlunun ek
seri ote1lerl tenhalığını muh:ıfa. 
za etmektedir. 

Son günlerde Balkanlardan F..u 
men tayyarelerile gelenler de çe
ğalmı~tır. 

Evvelk! günkü Bükreş tayya
resi, şehrimize 17 ecnebi yolcu 
getirmi~tir. 

Aı,panyadan GeleoleJ.
:Almanyadan tüccar \'e ıf a

dam }arının gelişi devam ediyor. 
Bunlardan bir ziraat mütehassı-

sı bir mühendis dünkü ekspresın 
getirdıği yolcular arasındadır. 

Slovakyada Bratislava mınta. 

kası Jc"ereste müesseseleri müme:;. 
sille>rinder. Dr. Haudek de gcl
:ui.-tir. 

Bu yolcu, Türkiyeyi ziyaretin
den büyük bir memnuniyetle 
bahsederek şunlan söylemiştir: 
"-İstanbul ve İzmir piyasala

rından incir, pamuk ve mısır sa
tın almak üzere temaslara girl. 
~eceğim. Bunlara mukabil Türkl. 
yeye kereste ve diğer ağaç ihraç 
edeceğiz. 20 milyon kuron değe. 
r!nde iş yapacağımızı umuyonız. 
Ticari anlaşma buna müsait bu.. 
lunmaktndır. Bunlardan başka 

bir müc;dettenberi Balkanlarda 
dola~an Japon ticaret milmessil
lerinden Dr. Kotoh da Sofyadan 
gelmiştir. 

Japon yolcu seyahat maksadı. 
nı şöyle anlatmıştır: 

"- Sofyada Japon emtiasını 
te:hir içil" bir sergi açmııtık. Ser 
gi büyük bir a1aka ile kar§ılan
mıştır. İstanbulu sırf gezmek ü. 
zere ziyaret ediyorum. Bir kaç 
gün kaldıktan sonra Belgrat yo. 
luyla memleketime döneceğim." 

Japonlar memleketimizle bü
yük ticari işlere girişmek istiyor
lar. Fakat şimdilik umuml vazi. 
yeti huna müsait görmüyor:ar. 
Nitek'ın geçenlerde Japonyaya 
gbnderilrr.ek üzere Samsundı:ın 

aldığı antimuvan madeni yijkü 
ile limanım~a gelen bir vapur, 
Akden~zdeki. ab1okt yüzünden yo 
luna devam edememis ve b::>sslt
mıştır. 

Romanya ile 
Ticaretimiz 

1 Dört Çocuk 
1 HayırsızAdaya 
1 Düşmüşler 

Romanya ile yapılacak ti. 
cari muamelelerin son ı;ckli 
bugiinlerde belli olacaktı~.On 
güne kadar iki memleket ara. 
sında han&'i maddelerin Eer. 
best, lıangilerinin lisans sure. 
tile mübadele edileceğine da- ı 
ir yeni bir karar çıkacağı siiy. i 
)eniyor Romanyaya :rönderi
lecek yapak ve tifükler mu
kabilinde memleketimize ma
yi nıahrukat ithal edilecektir. 
Diğer taraftan Romanya 

piya!lası memleketimizden a. 
lınacaJr yapak miktannı Uç 
bin tona ve tiftik miktannı 
bin altı yüz tona çıkartmıı \'e 
bu malların gönderilmesi kin 
teşebhUslerde bulunmu<>t~r. 
Oün ~apak ve tiftik birliği i. 
ki defa toplanarak Romanya. 
nın talebini karşılamak için 
hazırhklara başlanmasına k:ı. 

rar Hrmİ§tir. Boımanya:ra 
gönderilecek yapak ve tiftik. 
lerin mlktan tilccarlar ara. 
ırnda muayyen bir formlll ile 
tevzi e-dilm~si takarrur etti
einden her tüccar vereceği 
malın ıniktanm ve teslim ta. 
rihini hirllle bildirecektir. ·- ... 

Samatyada oturan Rüstem, Sa. 
18haddin1 Ekrem, Şerefettin, Rıd
van, 'l'ahsin, Cafer isimlerınde '1 
çocuk iki sandala taksim olarak 
pazar sabahı deniz gezintisine 
çıkmışlardır. Çocuklardan üçünü 
hamil olan sandalın biri akşam 
ilzerl dönmüş ise de, içinde diğer 
döıi çocuk bulunan sandal geri 
donmemiştir. Üç çocuk arkada,_ 
larını kaybettiklerini söylem1'ler 
dir. 

Derhal tahkikata başlanmı~. 
dün Mudanyadan gelen blr tel
graf hadiseyi aydınlatmıştır. Ço
cuk lar sulara kapılarak Hayırsız. 
adaya düşmüşler ve geceyi ora
da geçirdikten sonra civardan 
geçmekte olan Yenibahçe isimli 
bir motör tarafından kurtarıla

rak M~ıdanyaya götilrülmUşler. 
dlr. Coc~klar bugün Mud:ınyadan 
geleceklerdir. 

Adalar Arkasında 
Top Atışı Yapılacak 

Yann Yavuz kıarp gemimiz A
dalar arkasında top atışı yapacak 
tır. O civardan geçecek vapurlll
rm dikkatli hareket etmeleri de.. 
nizcilere ilan edilmittir. 

nrfn 1ararmrş çehresi Zf!3'
bir renk aldı. Çarpık duda. 
n şu cümle fırladı: 

reis muavini Lutfi Aksoyun ve 
kaymabınlarm i§tirakile topla. 
nacak olan komisyon lokantalan 
11nıflandırdıktan sonra yeni tari
feyi tatbik edilmek üzere allka. 
darlara tashih ettirecektir. 

ran esastan bozduğ1nu söyliye .... ---
rek nakza uyulması zaruri o•du-ı 
tunu bildirmiştir. Hikmet Mü
nif te nakza uyulma~nnı istediğini 
söylem1'1ir. 

SUAL CEVAP 
Mutlak bu veledi zina bana 
et etti. 

Iahaddin: 
KAmile taan etme. O sana 
yol göstermişti. Onun söziı 

areket etseydin böyle olm3z. 
nin bütün harekAtını bana 
veren sarayında en çok i. 

t ettiğin kölen Abdülhamfs. 

wr İfittiğine inanamıyordu. 
din: 

E,·et! dedi Abdülhamls. Bu 
e ufak bir kusurundan do. 
beş yüz kamçı vurdunnu~ 
Abdiılhamlı ölü diye bırak. 
Fakat ~lmedl. Yavq yavaş 
kendini beğendirdi ve sev. 

Kapatılan Randevu Evleri 
Sabı\ah randewculardan Ay. 

şe Nimetin Mis sokalmda 11 nu. 
maralı apartnıandaki dairesinde 
yapılan aramada 4 kadınla dört 
erkek bulunmuf, cümlesi de ya. 
kalanmıftn'. 

Ayrıca Beyoflu Nur Ziya so.. 
Jrağında Eva ile talimhanede Na
ıirenin evleri de yine randevu. 
culuk meselesinden kapattlını1-
tır. 

Muhakeme, İrfan Eminin de 
mütalaasını söylemesi için ayın 
26 ıncı g\WıiİlilP bırakılmıştır. 

Mazot i:d':nk Edilemiyor 
Diln bazı alakadar kimseler be

lediyeye müracaatla mazot teda
rik edemediklerinden şikayet et
mitlerdir Filhakika mazot vesair 
mayi rnahrukat maddelerıni sa
tan kumpanya ve firmalara, dün 
vuku bulan milracaatlar tamami. 
la isaf ~ilememiştir. Betedıye, 
vaziyeti tetkik etmektedir. 

1 - Bir •lm•no• endGml kltll• 
bım vu, IOO kuruttuk bir IOgat ki· 
tabı Ilı bunu teroUmı ıdeblllr mi• 
ylm? 

C -.Almanca bilmedlilniz anla
ıılıyor. Sadece bir l(laat kitabı ile 
bir kitap tercüme edilemez. 

• 8 - Oo Mne evvel orta okul• 
yHıldım. O eene Jıalta olduDumdan 
derae devam edemedim ve bir H· 

ne kaybettim timdi aekhre 999tlrn. 
au utıı çalıııp lylOlde devlet im
tihanlarına girip kaHnmak IUl'etl• 
le bu bir .. na kaybımı telifi ecle• 
blllr miyim? 

C - Hayır. 

• 1 - Tayyareci gedikli okuluna 
girmek lıtlyorum. Bir Hnı vaktim 
var. ll'akat boyum k11a, 1.47. Halbu· 
ki 1.H olmak llzım. Boyumun uza
maet ıoın ne yapayım? 

C - Blr senede boyunuzun bu 
kadar uzaması mümkün delildir. 
Boy uzatmak için bazı usuller tav
siye edilirse de bunlara ıüverune
melldlr. 

• 1 - Orduda er olarık flllT hlz-
trıetlml yaptım. Sonra tatıılle de
vam ıdlıt llıeyl bitirdim. 'imdi 

yUkeek tahılll yapıyorum. Tekrar 
ordu emrine ıeçıraem, yine er ola· 
rak ''" gldeceGlm, yedek ıubay ola· 
maz mıyım? 

C - Yedek subay olabilirsiniz 
Bunun için askerlik tub•ina mü
racaat ediniz ve sizi ;yedek 1Ubay 
okuluna aevketmelerini ilteyinh. 

• 8 - Gazetelerde dUnya tlheeer· 
!erinin tUrkçeye tercüme edlleceOI· 
nl okuduk. Bu lfte çalıımak leteyen 
bir amatör nereye mUrac•at etme· 
lldlrf 

C - 'Maarif Vekllatl TıtoDme 
BUroıu'na. 

20 - 6. 940 

Kiralanamadı 

Plailar Daha On Be~ 

Gün Açılamıyor 
Floryadaki gazino ve plajla 

F 
rde 
e 
.F 

hAla kiraya verilmemesi ve pl 
mevsiminin başlamış olmnsı i 
rağmen halkın Floryadan hala 1"' tra 
t:fade ımkanını bulam:lması b di 
çok şikayetlere yol açmıştır. B 
dan Laşka bu plfıjların şimdı 
kadar ihale edilmemesi buran 
bakım~ız kalmasına, kabinele 
hıhrihıne de sebep olmuştur. He " 
ne kadar plaj ve gazino bugi' 
ihale edilecekse de tamirat 
kumların alınması dolayısile h 
daha 15 gün Floryadan iatifa 
edemiyccektir. 

Ticaret Vekilinin Dünkü 
Tetkikleri 

Ticaret Vekili, dün ticart t 
kilAt iflerl ile sigortaya taal! 
eden mevzular üzerinde tetkiki 
yapmıştır. Vekil bugün de tet 
!erine devam edecektir. Çivi, 
dık ve deri tuccarlan düu veki"l:~1i 
zıyaret etmiılerdir. 

Beyaz Vapurlar 
Siyaha :Boyanıyor 

Kışın Alanya civannda ka 
ya oturan Denizyollan idare · 
ai) 'l'ırhan vapurunun tamira 
bittiğinden vapur bugünlerde ıııeıı1!"1ııu 
fere başlıyacaktır. Beyaz ._. ... 1ı:.111R1 
olan Tırhan vapuru siyah ren 
boyanmıştır. Diğer beyaz vapııP",...ın 
ların da siyaha boyanacağı söf• 
leni yor. 

ÖLÜM HABERLERi 

Elim Bir ZiNa 
Esbak şehreminlerlnden BQ' 

sut Razlnin haremi uzun müddet~ 1 
beri milptela oldugu ha talıktan şil" le 
yap olamıynrak vefat etml Ur. ceı' t 
zesı bugün Ferlköyündeki rraflll' a 
mezarhtına defnedilecektir. ıced 'ilz 
gören zevcine ve ailesine __,,ıını ta" 
zlyeUerimlzl sunarız. 

VEFAT 
Yan7a Hanedanından Arslan 

Hr.fidJ Merhum Süleyman Bey 
kası Umuınl Emniyet Bapnilte 
Münif Serav ve Gulhane Tatbl 
mektebi ve hastanesi Bevliye Prof 
rQ Doktor Kemal Serav'm annt1 
Refet Serav Vefat etmlştir. Cena 
BugQn saat on birde Arnawtklly0ıad' 
Beyaz Gül aokatı 38 ~ evind" 
kaldınlarak namazı Beyazıt cam 
kılınacak ve Edlmekapıda şebitıll' 
defnedilecektir. 

ÖL ti M 
Milli Mildataa Vekaleti ~ 

Dairesi Baıkanlık Muavinllğind~.'.; 
mekll Levazım Albayı Mahmut ~ 
Berkan kısa blr hastalılı mütes-. 
Kadıklly Rıza Paşa Karakol sokaJC -
numaradaki evinde rahmeti rahJ!I'.'!: 
kavupnuıtur. Cenazesi Buıün il' 
9 da evinden kaldırılacık, MottP' 
Sirkeciye nakledilecek ve Beyaaıt ~ 
misinde öğleyin namazı kılın~ 
sonra Merkezefendldekl aile k•~ 
tanına gllmUlecekUr. Allah raJıl»"'~ 

e7lesln. 

Bugunkü Program: 

12.30 Proıram 
12 H AJaruı haberleri. 
12.50 Alaturka milzlk 
13.30 Karışık hafif mUzik (I'l.)· 
18.00 Proıram 
18.05 OpereUer (Pl.) 

18.30 Rııd;ro caz orkestraa 
19.10 F ıl heyeti 
l 9.45 Ajans haberleri 
20 00 Alaturka mOzık 
20.30 Xonusma 
20 43 Hallt •türkQlerl 
20 55 Alaturka mll&ik 
21.10 Konuıma (Sfhh t s ati) 
21.30 Radyo orke tr ı 

22.20 Melodiler (Pi.) 

22.30 Ajans haberleri 
22.50 Cazband (Pl.) 
23.25 Yanllki program. 

• 
TİYATROLAR : 

BU AK$AM RAtl'r .. ızA 
TiYATROSU ."66 

20 Hannın Perşembe gQnO akP'"'" 
KADIKÖY (SÜREYYA) t>.4 A 

(VILININ çocu4U) Vodvil 9 .,..
Heyet her PerJembe KadıklSf. 

IÜRIYYA'dadır. 
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lransoda . ' 1 l'azan: O. Rıza DOGRUL 

F ransada harp devam edL 

t 
~·or. Fransızlar. Almanların 

rdcaux'ya doğru ilerlemele
nc mani olmak için uğraşıyor
. Fakat hu t('1jebbiisiin de t'Ok 
\·ıf olduğu ıröze t'arpıyor. · 
Fransa hükumeti, A1manyamn 
lahiyetli murahhas tayin etmek 
ı. ''tıku bulan talebini kabul 
ltıi~ ve murahhaslarını tayin 
ltıi!?tİr. Fakat bu satırları yaz. 
ğımız sıraya kadar bu murah

aHstarm ki~ oıdukıarını öğren. 
8~ıniş hulun uyord uk. 

·s· l<'ransa namına evet, \'CYa ha. 
it di~·ccck olan bu murahhaslar, 

ihi mesuliyetlcrin en ağ1rla. 
ye dan birini yüklenmiş bulunu. 
ııı tlar. Harbetmek kudretini 
iılhrbeden bir millet namına "E. 
er t" diyerek en ağır mütar<>ke 
i.Jl ttJarmı imzalamak. bir faria. 
e~. Bi1Jıassa "llavır" demek im. 

ı.ıc tıının adeta sıfıra indifd b"r 
dC <lda "Evet" demek mecburi. 

ti, intihardan farksızdır. Dü~
tı karşısında "Evet" veya 

~ayır" kelimelerini müsavi bir 
•\1vetlc s()yliyebilmek için ar
da güvenilecek bir müdafaa 

·~ hmmak lazımdır. Aksi takdir. 
düşmanın bütün taleplerine 

er ~Ş1 boyun eğerek ''Evet" de-
~ kten başka çare kalmaz. 

~~lifler Nelerdir? 

B iitiin Alman ve ltalyan 
membalar1 Fransaya ne 

lif olunacağını, Hitler ile Mus. 
'ni'nin neler üzerinde mutabık 

9\~dıklarını ifşa etmiyorlar. Fa. 
en Stefani ajansı bunun kayıtsız 

ıı.tfl tsız teslim olmaktan, yani 
e-~nsayı bütün silahlarından 
kli~it etmekten ve İngiltere ile 
gelfhin bitmesine kadar Fransa 
r• alinin devamından ibaret ol. 

"/• ·unu bildiriyor. 
~unun manası, Fransadan, bil. 

kara, deniz ve hava silahla. 

~
ı.n, bu silahları temin eden 

1 akJarm teslimi isteneceğidir 
un da manası, Fransanın bü. 
mevcudiyetini koruyan ve. 

li teslim ederek mukadderatı. 
hasımlan tarafından tayini. 

ıı• beklemesidir. 
~~ ~alyan kaynakları tarafından 

9
• •len bu ipucuna Alman radyo. 

11.ıt da bir ipucu Have ediyor ve 
-cf Sözleri söylüyor: "Siyasi rea. 
tıı• iki memleket arasındaki 

\>azenenin, nüfus sayısına gö. 
tayinini icap ettiriyor." 
\tnun da manası, Fransaya 

ıı? 'lecek bire mukabil Alman. 
!'. •tı kendine iki veya üç nisbe

tı& ~e istifade ayıracağı ve Fran. 
Jt'

1 
l kendine nisbetle küçük bir 

1
crl let vaziyetine düşüreceğidir. 

ı.# nsa Kabul Edecek mi? 
ıı6e 

defi ~ • 1 
rıclO '\ lman ve Italyan kaynak a. 
ıJC rı bu şekilde hareket et. 

~le cömertlik göstermiş olduk. 
ita ve Versay'a nisbetle çok 
~flı davrandıklarına kanidir. 

fit' 
~ 1.. akat bu bahisler üzerinde hü. 
ıciP ·'il. vermek sırası vaziyetin ta. 

s5 ~h etmesine bağlıdır. 
l'ansanın bu vaziyeti kabul 
l!si, kendi mukavemetinden 

rte 1di tamamile kesmiş olmasına 
c1· ,ltdır. Bu ümidin hakikaten 
~ 11ıniş olup olmachğı bir iki 
ri5" \ itinde anlaşılacaktır. 

et ,ırndilik yapılacak iş, uyanık 
tı-cı vaziyetini muhafazadır. 

isans Muamelesi 

Telgrafla 

<Clbul Edilmiyecek 
!\.kara, 19 (A.A.) - Ticaret 
~letinden tebliğ edilmiştir: 

tı zamanlard~ lisans taleple. 
l\ ekserisi telgrafla yapılmak. 
"· Alakadar tüccarların işle.. 
n~ktedar etmemek için te~
' vaki taleplerin isafına gı. 
tştir. 

llcak birçok mallarımızın ih. 
l\ı lisansa tabi tutan ve 10-6-

tarihinde meriyete giren 
~'77 sayılı kararnamenin su. 
ta.tbikına mütedair talimat. 
{! mucibince lisans için vaki 
lerin mezkur talimatname. 
:işik formüller dahilinde ya. 
ası lazım geldiğinden ihra. 
ların taleplerini bundan 

1<ı formül ile posta kanalile 
1tıaıan lazımdır. 
~lgrarıa müracaatlar yalnız 
i\lüde ahvale inhisar etmeli. 
~ormal hallerde telgralla 
tt"ı.tiracaatların kabul edilmL 
gi alakadarlara tebliğ olu-
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! ~fi.EK 
Köylü ve Şeytan 

J"azan : B. FELEJ 

z aman icabı insanlarla h 
geçinmek ihtiyacını lı 

seden Şeytan. tarlasını ektirm• 
''e mahsuli.i böliişnıek iizere l 
kö.rlii ile ortak o1ınus . 

Tarla~'ı Şeytan, tohuınuı 

ı köylii verecek, mahsulü ~arı 
rı)·a alacaklar. 

Köylü: Şe~· tann sornıus: 

- :\lahsuli.in topraktan ı 
kısmını mı i:.lcrsin '? Toprıı 

l içinde kalan kısmını mı? 
Şeytan. toı>raktan iist ktsmt 

istı.,mi~. Köylii o SC'ne soğan el 
nıiş. Saplarını şeytana 'crm 
başlarını kendi almıs. 

Şeytan bu pazarlıktan zarar 
çıktığını göriince seneye fikrh 1 
de~iştirmjş. Ve kö~·Jii ''eni mal 
suliin nasıl pay edileceğini so 
<luğıı zaman: 

- Bu sene topraktan iist tar 
fı senin. alt tarafı heninı olsuı 

Demi<;. Köylii onu da kabul e 
mi~. fakat hu sC'fer soğ'an yerin 
buğday ekmis. Hasat zamanı o 
mu5. Köylii ekini biçmiş. harın 
cimiş, Şe,·tan ise kuru ekin kö~ 
lNinden haşka bit' !5e~· alaınamı• 

Her iki ıwznrlıkta da zara 
cıktı~ını göriince gururunu kırı 
köylüye sormuş: 

- Yahu! Ben en akıllı. l"n kur 
ııaz mahhik iken nasıl oldu d 
sım heni aldattın? 

Köylii güJiimsemiş: 
- Şeytan Erendi! Kusura hıfk 

ma amma sen pazarlık yaparkc 
bir ~ey unuttun. Tohumunu at 
mayı bana bıraktın. Sağlan 
mahsul almak istiyen, tohum\ 
kendi atmalı. 

Aınerikadan gelen, fakat 1ıenti1. teyiı edilmiycn bir habere göre rransız do
naıuuası denize açılmak için emir almıştır. Fransız filosunun Jn~iliz donanması 
na iltihak edeceği hakkında da Lir takım şayialar dolaştığı içjn bu haber mani. 
dardır. Yukarki tabloda, bugünkii Pransız donanmasında mevcut hiitün gemi-

leri guruyoruz. Dunkerque vE: Stra<;bourg bunların en yenileridir. 1939 harbi 
ba~ladıktan sonra Richelieu ve Jean Bart saff~ harp gemileri, on\arı takiben de 
nnscogne zr.rhlısı denize imlirilmiştir. Grasse ve l\farseillaise zırhlı kruvazörleri 
de I'ransız donanmasına en son iltihak eden gemilerdendir. 

- Güzel ders köylü baba! Y 
senin adın ne bakalım. 

- Ne yapacaksın adımı. (Ta 
lih) de, geç! 

~ • A 

icra ve iflas 
Kanununda 

Tadilat 
Layiha. Adliye 

Encümeninde 

Son Şeklini Aldı 
Ankara, 19 (TAN Muhabirin

den) - İcra ve İflas Kanununda 
tadilat yapılması hakkındaki ka
nun projesi Adliye encümeninde 
müzakere edilerek bazı değişik
likler yapılmak suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Layiha, önümüzdeki günlerde 
Meclis Umumi Heyetinde müza. 
kere edilecektir. Encümende ya. 
pılan tadilata göre, istihkak da. 
valannı icra ha.kimleri basit usu
lü muhakeme ile görecektir. Da
vaya bakmadan evvel icranın du
rup durmıyacağına dair hakim 
bir karar verecektir. İcranın dur 
mıyacağına dair verilen karar 
temyiz olunmıyacaktır. 
Diğer taraftan mal beyanında 

bulunmıyan borçlular, ancak a
lacaklının müracaati üzerine 
merci hakimi tarafından muhakc 
me edileceklerdir. Kanuna yeni 
ilave edilecek bir hükme göre, 
mal beyanında bulunmıyan borç. 
lular hakkında ya hapis veya beş 
liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezası verilecektir. 

Bundan başka borçlu, alacaklı. 
nın ibraz ettiği vesikadaki imza
sını veya alacaklı borçlunun ib. 
raz ettiği makbuzdaki imzayı in
kar eylediği takdirde icra haki
mi imza üzerinde bizzat veya eh
li vukuf marifetiyle tetkik sala
hiyetini haiz olacaktır. 

Meclis, Haftada Bir 

Gün Toplanacak 
Ankara, 19 (A.A.) - Meclis 

bugün toplanarak ha.kimler ka. 
nununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve yeni bazı hüküm. 
ler ilavesi, vilayet hususi idare. 
lerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüt maaşlarına 
ait kanuna muvakkat bir madde 
e-klenmesi hakkındaki kanunla. 
rın ikinci müzakerelerini yapa. 
rak kabul etmiştir. 

Meclis müzakerelerine nihayet 
verirken riyasetin teklifi üzerine 
badema her hafta çarşamba gün
leri olmak üzere haftada bir defa 
toplanılmasına karar vermistir. 

Amerikada İki Turlü Faaliyet~ 
---------~~------~ 

lngiltereye Yardım ve 
Amerikan Müdafaasını 

Tekemmül Ettirmek 
\.1 aşington. 19 - Amerikada bir taraftan 

müttefiklere yardım etmeyi, diğer t~raftan A. 
meıikanm müdafaasını tekemmül ettirmeyi is_ 
tihdaf eden iki türlü faaliyet göz~ çarpmakta. 
dır. Bundan başka Amerika, Avrupadaki te. 
beddül yüzünden Amerikalı olmıyan bir dev. 
letin Amerikaya girmemesi için tedbir almıştır. 
Amerika ayan meclisi, Amerikan olmıyan bir 
milletin Şimali Amerika mıntakasındaki ara
zisini yine Amerikalı olmıyan diğer milletlere 
terketmesini Amerika Bırleşik Devletlerinin 
tanımıyacağı hakkındaki kanun projesini müt 
tcfikan tasvip etmiştir. Bu kanun projesini me
busan meclisinin bugün müzakere etmesi bek. 
lenmektedir. 

Amerika hükumetinin, bu hususta Berlin ve 
Romanın nazarı dikkatini celbettiği de ayrıca 
haber verilmektedir. 
MÜTTEFİKLERE YAPILACAK YARDI~f 

. Müttefiklere yardım bahsine gelince: Ford. 
In~ilız tayyare motörlerinin en süratlilerinden 
olan Rolles - Royce markalı motörlerden 3500 
tane imal etmeği taahhüt eylemiştir. 

Beyaz Saray mahfilleri, on torpido ile on de
nizaltı muhribinin İngiltereye verilmesi hak
kındaki kararın müttefiklere her türlü yardı~ 
mm yapılacağı hakkında Roosevelt tarafından 
yapılan vaade uygun olduğunu beyan etmek
tedirler. İnşaatı Amerika için hemen hemen 
bitmiş ve şimdi İnı:tiltereye satılacak olan bu 
gemiler esas itibarile İngiliz planlarına göre 
insa edilmislerdir. 

Al\fERİKANIN :MÜDAFAASI İÇİN 
Amerika müdafaası için alınacak tedbirlerse 

şunlardır: 
Roosevelt, 18 yaşına basan kadın ve erkek 

bütün Amerikalıların hükumet hesabına kamp. 
larda bir sene mecburi talim görmelerini tek. 
lif etmiştir. 

Bu husustaki projenin hususiyetleri yakında 
kongreye tevdi edilecek olan bir mesajda tsı.s. 
rih edilecekt~r. 

• Donanmanrn yüzde yetmiş nisbetinde arttı-
rılması hususunda Amiral Stark tarafından ya. 
pılan teklifi bir kanun layihası şeklinde mebu. 
san meclisinin deniz komisyonunun tetkik.ine 
arzedilmiştir. Bu layihaya göre. donanmaya 
cem'an 3 milyon 760 bin tonluk 750 gemi ilave 
edilecektir. 1946 senesinde inşaatı ikmal edi
lecek olan bu gemiler dört milyara mal olacak
tır. 

Bu layiha, Fransız donanmasının Almanya 
tarafından zaotı ihtimali nazarı itibare alınarak 
hazırlanmıstır. 

Ayan meclisi, Kızılhaç gemilerine harp mın
takalarında seyrüsefer etmek salahiyetini ve
ren kararı tasvip etmiştir. 

• 
Armatörlerin yabancı hükıimetierle telsiz 

vasıtasile temas etmelerini meneden son karar_ 
name üzerine, federal münakalat komisyonu 
takriben 100 bin armatör telsizcisiyle ticaret 
telsizcisini nihayet 15 Ağustosa kadar Ameri
ka milletinden olduklarını isbata davet etmiştir. 

AMERİKADA NAZİ FAALİYETİ 
Quincy ve Wichita kruvazörleri, Monte - Vi.. 

deo'ya gitmek i.izere Rio _ de • Janeiro'dan 
hareket etmiştir. Orada nazi fırkası, New-York 
Tim.es gazetesine nazaran, hükumeti ele geçir. 
mek üzere bir komplo tertip etmiştir. 

iNGİLİZ 

JAPON 

""·--------------------................ , ŞANGHAY 
Belediyesinin 

Bir Talebi Anlaşması 
Londr, 19 (A.A.) - Butler bu

gün Avam Kamarasında Tien. 
tsin İngiliz imtiyaz mmtakasın
daki meselelere mütedair bir itL 
lafın yine bugün İngiliz ve Ja. 
pon hükumetleri tarafından imza 
edilmiş olduğunu beyan etmiştir. 
Bu meseleler, tethişkar faaliyet.. 
lerin önüne geçilmesi ve intiza. 
mm daha müessir bir surette 
teminine matuf bulunmaktadır. 
İtilafname, Çindeki gümüş ihti. 
yatiyle bunun ecnebi dövizi me
selelerinden de bahsetmektedir. 

AMERİKALILARIN i
1 TOPLANTISI f 

Washington, 19 (A.A.) - Pa- İ 
namerlkan CümhurlyeUerin, ya- [ 
kın bir zamanda toplanmaları ve E 
Avrupa harbinin neticelerinden =ı 
doğan garp nısıf küresi mesaili
nin tetkiki için, Amerika Birleşik i 
Devletleri kati bir teşebbüste bu
lunmuştur. 

Sumner Welles; Amerika dev-

ı 
letinin, halihaı.ır şarltarının der
ha 1 bir içtima akdini lüzumlu kıl
dığına kani olduğunu ve bu cihe-

1 
tl Pazartesi günü diğer 20 Ame
rika cümhuriyctine bildirdiğini 

ve 13 milletin cevııbının geldiitini 

1 
gazeteciler içtimaında ihbar et
miştir. İçtimaın Havanada olma-
~· mümkündür. ....... .............. , _______ _ 

Şanghay, 19 (A.A.) - Japon 
kontrolü altına vazedilmiş olan 
Şanghay belediye dairesi reisi, 
muharip üçüncü devletler garni
zonlarının çekilmesini bugün res 
men talep etmiştir. Belediye rei. 
si, garnizonların çekilmesini ko
laylastırmak için acele tedbirJe. 
rin ahnmasını iltizamen İngiliz, 
Fransız ve İtalyan başkonsolos
!arına mektuplar yollamıştır. 

Japon sefareti sözcüsü, bu tale. 
be müzaheret etmistir. 

Baltıktaki 

Sovyet 
Harekatı 

Letonya ve Estonya 

Kabine1eri Henüz 

Kurulamadı 

Demiş. Hikaye de burada bit. 
mi~. 

• 
Not: 

Yalova kaplıcalan açılmış. 
!erde küçük otelin, orta'fl9jl otelin 
büyük otelin fiyatları yazılı. Keşk 

( yazmasaydılar Çünkü tedavi ve istir 
hat için Yalovaya giden bir adamır 
bu ~ için günde 6 - 7 lira sarfetme 
lazım geleceği anlaşılıyor. Çok par 
Daha ucu:z.u da var ama pek esnaf i ı 

Gidenler söylüyor: Bizim Yalovad 
rabıtalı bir rejimle 21 günlük bir te
davi masrafı Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan gibi komşu memleketler 
de ayni derecede otellerde bır tedavı 
mevsimi geçirmeye, üstelik seyahat v 

.tt.ıga, 19 (A.A.} - Sovyet ta. pasport masraflarını da örtmiye ka
leplcrinin kabulünü mütea:tcp ye. fi geliyormuş. Niçin bu kadar pahalı 
ni hükfımetin kurulması hakkın- acaba? Halkımız bu derece zenginse
da henüz hiçbir tebliğ neşredil- viyeye yetisemez ki. 

memi~tir. 

Yeni Sovyet kıtalan, Rigaya 
hadisesiz girmişlerdir. Rigadan 
başka Dünabur, Mital, Goldingen 
Toukoujm, Talsen, Rezekne ve 
Loudsen şehirleri de işg:ıl edil
miştir. 

İşgal kuvvetleri ile irtibat te. 
mini ıç!.n. hükumet. sabık Genel 
kurmay başkanı General Hut. 
man:s riyasetinde bir hususi ir-

Bir Altın 
Kaçakçısı 

Y:ıkalandı 
tıbat komitesi teşkil etmiştir. Sudu, Altınları 

Sovyet Halle Komiseri meclisi ~ 
Gaz 

Ocağın ·a Doldurmuş ikinci reisi Viscinski, buraya gel. 
mış ve Reisicümhur Ulm:tnis ile 
temasa girmiştir. 

ESTONY A KABİNESİ 
Tallin'den bildirildiğine gore, 

yeni Bstonya babinesi de lıenüz 
teşekkül etmemiştir. 

LİTUANYA KABİNESİ 
Kaunas. 19 (A.A.) - Telsch~'

de muavenet sandığı müdürlü .. 
ğüııde bulunan Gadvilas Dahili
ye Nazın olmuştur ve vazües;ne 
de başlamıştır. Nakliyat nazırın. 

dan gayri bütün nazırlar ta1in e. 
dilmiştir. Maliye Nazırı Galva. 
nauskas'dan maada diğer yeni na 
zırların ekserisi, sabık Halk :.ı ıs. 
yalist grupunun sol cenahına men 
sup bulunmaktadır. 

Yeni Başvekil Paleckis, radyo. 
da lıalka hitaben yaptığı bir gö. 
rüşmede, Lituanya hükumetinin 
en €sasJı vazifesinin, Sovyetler 
Birliği ile samimi ve dostane mü.. 
ııasebetler idamesi olduğunu söy 
lemiştir. 

Kaunas'da siyasi mahpusların 
tr.hliyesine başlanmıştır. 

Be1çika Kralının Çocukları 
Portekize Gidiyor 

Madrid, 19 (A.A.} - Portekize 
gitmek üzere, Belçika kralının 
çocukları, İspanya hududunu 
geçmiştir. Maiyetl~ri yinni kişi. 
den mürekkep bulunmakta idi. 

Altın fiyatlarının mütemadi
yen yükselmesi üzerine zabıta, 

altın kaçakçılığına mani olmak 
için, sıkt tedbirler almıştır. Bu 
cümleden olarak bilhassa komsu 
memlc:ketlcre gidip gelenbr ge. 

niş bir kontrole tabi tutulmuşlar
dır. Bu arada aslen Suriyeli o

lup bir buçuk ay evvel İstanbu
la gelen ve Tepebaşında bır o
telde oturan Zekik Erses adında 

bir Musevinin piyasadan hayli 
altın topladığı tesbit edilmi§tir. 

Yapılan araştırmalar neticesin. 
de Zeki Ersesin Suriyeye gitmek 
üzere yola çıktığı anlaşılmış, İs
lahiye kaymakamlığına bir tel. 
graf çekilerek kaçakçının yaka. 
!anması bildirilmiştir. 

İslahiye kaymakamlığından 
dün Emniyet müdürlüğüne geıen 
bir telgrafta Zeki Ersesin İslahı. 
yede yakalandığı ve eşya arasın
daki üç gaz ocağınrn tıklım tık
lım altın dolu olduğunun meyda
na çıkarıldığı haber verilmiştir. 

Zannedildiğine göre, kaçakçı 
gaz ocaklarının alt kısımhırını 

sökmüş, buralarını altınla dcl
durduktar. sonra lehimleteretc n ç 
kimsenir nazarı dikkatini ca;bct. 
meden bunları hudut haricin ~ı
karmıya çalışmıştır. 

Zekı Erses, birkaç güne kadar 
sehrimizc ııetirilecekti.r. 
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imanlar, Strasbourg· ve Tou) 
Şehirleri Düştü Diyorlar 

, YENi BiR 
Akdeniz 
Meselesi 

(Başı 1 incide) 
Orta Şark memleketlerinde yap. 
tığı seyahat ve bu münasebetle 
oralarda yaptığı teşkilat hatırlar. 
dadır. Almanya bu sahada Ar:ıp. 
!arı, İngiltere ve Fransaya karşı 
tahrik için her türlü vasıtaya baş 
vurmuş,. Arap ricalinden miihim 
bir kısmını elde etmiş, Alman. 
yada yüzlerce Arap genci yetiş
tirmiş ve sırf bu mıntaka ile mc.ş. 
gul olmak üzere Propaganda Ne
zaretinde Doktor Rudiger':n ıi
vaseti altında ayn bir büro vücu. 
de getirmiştir. Arap memleketle. 
rinde Nazi protıagandasımn te
meli, oralarda milli istiklal ha. 
rekctlerini kuvvetlendirmeıt, Ya
hudi diişmanlığı cereyanı uyan
dırmaktır. 

(Başı 1 incide) 
üteaddit Fransız vapurları 
nyaya iltica etmiştir. Fran. 
hukümeti, bütün sivil muha
rin bulundukları yerlerde 
alarmı tamim etmiştir. 

İsgal Altında Paris 
evyork, 19 - Paristen gelen 
rlere gi>re, şehirde normal 

at başlamıştır. Yalnız iki ga. 
çıkmaktadır. Bunlar Le Ma. 

ve La Victoire gazeteleridir. 
edi Fransez bir kaç güne ka. 

temsillerine başlıyacaktır. 
J\LYA -1\IÜ'.ITEFİKLER 

Kahire, 19 (Hususi Mu
irimiz bildiriyor) - Bir 
gündür Mısırda mühim 
diplomatik faaliyet vu-

buluyor. 
İngilterenin Mısır sefiri Sir 

pson, Kral Faruk ile görüş. 
ve Kral Faruk da birkaç de. 

'Başvekil Ali Mahir paşa ile is. 
etmiştir. Bu istişarelerin 

zuu Mısırın İtalyaya karşı a. 
gı vaziyettir. Mısır hükume. 
İtalya tarafından Mısıra kar. 

bir tecavüz vukuu takdirinde, 
yaya harp ilan etmeyi karar. 

ıştı. Son günlerde İtalya 
afmdan Mısıra karşı tecavüz 
labilecek birtakım hareketler 
u bulmuş ise de Mısır hüku. 
i bu hareketleri protesto et. 
le iktifa etmiş ve bu hadise. 
harp ilanına krui saymamış. 

giltere hükfuneti, Mısırın 
aya harp Han edip etmemek 

nda istediği karan ver_ 
htir olduğunu kabul et. 

le beraber, iki memleketin 
adderat bakımından birbiri. 

bağlı olduğunu da takdir et. 
ir. 
Başvekilin Beyanatı 

Mısır Başvekili Ali Mahir pa. 
bu akşam Mısır parlamento. 

Mısırın vaziyetini tasrih 
iş ve şu sözleri söylemiştir: 

f'Hükiı.metin siyaseti, memle. 
i harp vaziyetinden uzak tut. 

ır. Onun için orduya, ancak 
vukuunda müdafaa için 

verilmiştir. Hudut üzerin
kuvvetler, telafi edilmez bir 

in tahaddüs etmemesi için 
alnuh.1.ştır. Hükumet kararı. 

ttdil etmek lüzumunu hisset. 
zaman bunu ancak parlL 
tonun iradesi ile yapacaktır. 
fiıniz, istiklalimizi korumak 

taahhütlerimizi ifa etmektir. 
~enin çok nazile olduğunu 

dir ediyoruz. Fakat vatana 
vazifemizi ifa edeceğiz. DL 

taraftan müttefikimize karşı 
hütlerimizi dostluk dairesin. 

ifadan geri kalmıyacağız." 
Başvekilin bu beyanatı Meclis 

ından hararetle alkışlanmış. 

ir. 
Bir İngiliz hafif tank kolu, 
İtalyan tank kolu tle karşı. 

ve İtalyan kolu birkaç da. 
a içinde mağlup olarak 20 

l ve mecruh vermiş ve 
- kol esir düşmüştür. 

,Ş.rki Afrikadaki İtalyan üsle. 
tekrar bombardıman edilmiş, 

esia tayyareleri de Habeşia. 
da.ki tayyareleri bombardı. 
netmiştir. 

Bugün bir İtalyan tahtelbahi. 
in de İngiliz tayyareleri tara. 
dan görülerek bombardıman 
ldlği ve batırıldığı blldirilL 
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Maltadan haber verildiğine 
, İtalya ile harbin baılama
anberi geçen ilk hafta zar. 

daki tayyare hücumlan neti. 
inde, onu kadın ve dokuzu ço. 

olmak üzere 21 sivil ölmüş 
41 sivil ağır surette yaralan-

RESMİ HARP TEBLIGLERI 
Fransız Resmi Tebliği 

Bordeaı:nr, 19 (A.A.) - 18 Haziran akıam tarihli Franıız teblifi: :Bre. 
taıne'da ve Normandie'de Alman ilerleyiıi devam ediyor. Diiımanın ileri 
müfrezeleri Chcrbourı ve Renne1'e varmıılardrr. Chateaudun'Un Cenubunda 
da ıiddetli' çarpı7malar olmuıtur. DUıman, Orleanı ile Neven araemda Loire 
üzerinde köprü başları lcsiıine muvaffak olmuıtur. Düıman Jura'lara dolru 
ilerlemektedir. Lorcn ve Alaas'da da çarpqmalar devam etmetke ve burada 
kıta1anmız dü&maru ~ddetle ticiz eylemektedir. 

• • Bordeaux, 19 (A.A.) - 19 Haziran aabah teblili: DU~man cephenin he. 
yeti umumiyeıi ilıerinde bliyilk tazyikine devam c:ıtmcktedir. Diln akıamdan. 
beri mahıllı bir terakki lı:aydetmemiıtir. 

• • 
Bordeaux. 19 (A.A.) - 19 Haziran tarihti Fran1rz akpm teblili: 

Bretaane'de düşman Nante1 iıtlkametlnde ilerlemlye calıımalı:tadır. Orta 
Lolre'in Cenubunda kıtalırunrz ıeri c;ekilmit ve düıman bazı noktalarda 
Cher nehri merrasma alaemııtır. Daha $arkta da düımın Roanne Lyon 
ve Amberieux istikametinde kıtalan ileri ıünnilıtür. Alsace'da ve Lor. 
rainein Cenubunda bareklt devam etmektedir. 

ltalyan Resmi TebDği 
!tatyada Mr mahal, ıt (A.A.) - İtalyan umumt kararılhı bildiriyor: 

Deniz keıif tayyarelcrimi7. bir dilıman tahtelbahirini batmnıılardır. $imali 
Afrikada vaziyette Lır defiıtiklilı: yoktur. Şarki Afrikadı İtalyan bayratı c;e. 
kcrelı: hatlarımıza girmcıc teşebbüs eden tanklarm himayeıinde bir lnıiliz 
kolu mliesslr bir mukabil taarruz neticesinde daiıtılmqtır. 

Tayyarelerimiz düıman Uılerine taarruz ederek üç tayyareyi yalı:mııtır. 
Dütman tayyareleri bir lr.asabıyı bombardıman ederek Uç kadının ve birkaç 
çocufan ölilmiıne ıebebiyet venniolerdir. 

DUıman dün gece hava akınları yaparak Llrurl ve Piemonte'm merkez. 
!erine bombalar ıtmıştn Kimseye bir ıey olmamııtrr, hasarat pek hafiftir. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi karırılhı: 19 (A.A.) - Alman ordulın ıu,ıtttman. 

danlıtmın teblifi: Fran1r7. orduları, gittikçe daha fazla inhllll etmektedir. 
Seri kıtalar, Normandiyada Cherbourı'u almro ve Bretqne'da Rennet 

civarına varmısttr. Man11, Cenuba doiru ıeçilmiıtir. Orleanı ile Neverı ara. 
sındı bir çok noktalar<'.an Loire nehrini geçmeie muvaffak olduk. Bour. 
goıne'da, serf kıalarımır, Lyon istikametinde ilerlemektedir. Mulhouıe'm 
Garbında Belfort'dan ~len zırhlı motörlU fırkalar, :rulı:an Rhin'den hücum 
etmiş Münster civarında Vosges mıntakasında çok derinlere ilerlemiş bulu. 
nan kıtalarnna:la birleımek tlzeredir. 

Daha Şimalde, Nancy alınmış ve Nancy'nin Şarkında, Rhin - Marne 
Kanalı geniş bir cephe üıerinden geçilmiştir. Majino hattı üzerinde, Thion. 
ville'in iki tarafında dü•man hala mukavemet etmektedir. Muharebe, avCl 
ve pike bombardıman tayyare gruplarımız, Lorraine'de çevrilmiş olan düş. 
manm mukavemetini kıtmak için, müstahkem mevkilere, ııiperlere, demir_ 
yollanna, ~sker tahaş,iitlcrine ve kollarına hücum etmiştir. 

Cherbourı açıklarında, 10 bin tonilatoluk bir ticaret gemisi bomba ile 
batınlmıştrr. Alman ınuharebe tayyare grupları, tnıiltercde bir cok tııyya. 
re meydanlarına ve Time~ nehri mansabmda benzin depolarına bombalarla 
hücum etmi&ler ve depolarda yangm çıkarmışlardır. 18 Haziranı 19 Hazira. 
na bağll)'an cece fnı;iliz tayyareleri $imali ve Garbi Almanyıı üzerinde uça. 
rak aimdiye kadar oldııfu gibi gayri askeri hedefler llzerlne bombalar at. 
mışlardır. Polisten ve sivil halktan 18 kişi ölmüştür. Bunların ekserisi, 11111. 

naklara girmemiş olarılıırdandrr. Düljman diln •lh tayvare kııvbetıniştir, !ı 
Alınan tayyaresi kayıptır. 

• • 
Führerin umumi kırl\rgahı: 19 (A.A.) - Ordu yükıelr kumanda heye. 

ti teblif ediyor: l.unenlle ve Toul kalni i91al edildi. Alman bayraiı 

Strazburı: katedralı iıurinde dalgalanmaktadır. 

U%iJ7 
ıadyo postaları tarafından yı:ıpıl. 

Fransız Donanması mış olan ve Torino'nun endüs
triyel kısmının düşman bomhar. 

LiMANLARDAN 

Hareket Etmiı 1 
Nevyork, 19 (A.A.) - Nev- ·ı 

york Tlmes gazetesinin Mad
ritten haber aldıjtına göre. 
blitün Fransız bahri cüziltam- ı 
lan dün akşam Fransız li. 
manlarından ayrılmışlardır. 
Diğer taraftan, yine ayni ga- İ 
zete, Fransız tayyarelerinin ı 
Almanların eline diiımckten 
kurtulmak için Afrlkaya doğ. ı 
ru eeçtiklerini bildirmektedir. 

TAN: Bu haber teyit edil. 'ı 
memiştir. 

dıman tayyareleri tarafından ta
mamen imha edildiğine mütedair 
bulunan haber İtalyanın salahi. 
ycttar mahafili tarafından sureti 
katiyede tekzip edilmektedir. 

f ngilterenin Vaziyeti 
Londra, 19 - Liberal me

buslardan Mander, İtalyanın Ha
besistan üzerindeki hakimiyeti. 
ni~ tanınmasına devam ~dilip e
dilmiyeceği, Arnavutluk hakkın. 
da da ne şekilde hareket edile
ceğini sormuş, Hariciye müste. 
şan §U cevabı vermi§tir: 

"İtalyanın hiçbir tahrik oJmak 
sızın İngiltereye karşı harbe gir
mesi üzerine, İngiliz hükumeti, 
Akdeniz, Şimal ve Şarki ı\frika 
ve Yakın Şark mıntakalan hak. 

Fransız donanmasile hava kuv. kı!lda İtalyan hükumetine mazi. 
vetleri, dilşmanın askeri ve en. de Ingiltere tarafından verilmiş 
düstriyel tesisatına taarruz et. bütün taahhütler bahsinde t2m 
mi§tir... . bir hareket serbestisini muhAf:ı. * 1 ıaya kendisini salahiyettar addey 

Nevyork membah olup bir çok lemekteciir." 

Şimdi Fransa ortadan kalkın. 
ca, ve onun Akdenizde müstem
lekelerinin mukadderatını ta) in 
zamanı gelince, Almanya Musso
liııiyi tatmin için Tunus, Fas ve 
Cczalri İtalyaya verebilir. Ken. 
disi, Mısın ve Süveyşi işgal ha. 
zır lığı olarak Suriyeye yerleşmek 
istiyebilir. 

Fakat bu planın sulh şartları 
arasında bulunmaST, tatbikr.t sa
hasına konması demek deği!dir. 

Akdenizde İngiliz donanması ha
kim oldukça, ve cenupta İngiliz 
ve Fram:ız orduları baki kaldık
ça bu sulh şartlarını tahakkuk 
ettirmek mümkün değildir. 

Bu sebeple Hit1er ve Mussoli. 
ninin ilk hedeflerinden biri de 
Akdenizde hakim vaziyete geç. 
meği temin olacaktır. Bunun i. 
çin de İspanyanın iştirakıni tE'
min ederek Cebelitarığı almnk, 
Fransanm Akdeniz donanmasını 
ya ele geçirmek veya silahlann. 
dan tecrit etmek ve Suriyedeki 
Fransız ordusunun dağılmasını 

temin etmek lazımdır. Bu üç şar. 
tm tahakkuku sadece mağllıp 
Fransanm elinde değildir. Mdre
s.:ıl Petain hükumeti donanmayı 
teslime ve Suriye ordusunı.ı da. 
ğ•lmrya mecbur edemez. 

En fena ihtimali göz önün. 
de bulundurarak, Akdc

nizdeki Fransız donanmasının 

teslim olacağını, Veygand ordu. 
sunun dağılacağım kabul edersek 
o vakit İngiltere de diğer Akde
niz memleketleri de Akde-9-iı.de 
yepytmi b1r vaiiyetle · karşılaşmı
ya mecbur olacaklardır. 

Hatta Fransız donanmasrn•n 
teslim olmaması halinde dahi Al. 
manyanın Marsilyaya inmesi ih. 
timali, yine Akdeniz meselesine 
yeni bir şekil vermiye kafidir. 

Onun için sulh şartlarının ve 
hadiselerinin inkişaf tarzının Ak. 
denizin vaziyeti bakımından bü
yük ehemmiyeti vardır. 

Sovyet • İngiltere 
Münasebetleri 

Londra, 19 (A.A.) - Avam 
Kamarac;ında bir mebus hükCı. 
metten Sovyetler Birliği ile tank, 
tayyare, top ve diğer teslihat sa. 
tın alınması için milzakereye gi. 
rişmeyi düşünüp düşünmediğini 
sormuştur. 

Butler, hiikumetin bu imkanı 
derpiş etmekte olduğunu bu sua. 
1i soran mebusa temin eylemiştir. 

Tasmanya Denizinde 
Batan İngiliz Gemisi 

Welllngton, 19 (A.A.) - Baş.. 
vekil Fraser, İngiliz bandıralı 
Niagara vapurunun 'l'asmanya 
denizinde battığı havalide bir 
mayin bulunduğunu mümessiller 
meclisinde beyan etmiştir. 

Almanyaya Taarruz 
(Başı 1 incide) Bombardıman tayyareleri Cher beyanatında fngilterenin gelecek 

kadar Alman tayyaresinin İngil. berug'a yaklaşan motörlil nakliye MllAdı İsa (25 Kanunuevvel) c 
ter~ ıark sahillerine akın etmele- kollarına hilcum etmişlerdir. kadar dişini sıkmakla bugünkii 
ridir. Bunların yedisi düşür:.il- Bunlar arasında panik olmuştur. buhrandan kurtulacağını ve me 
müş ve akın gayet hatif zayıat :Bi.r çok nakliye vasıtaları imhs selenin bu sene nihayete erme. 
ile geçiştirilmiştir. Cebrldgshtre- edilmiştir. Bütün tayyarelerimiz den hallolunacağını söylemiş İn. 
de sek1z ev yıkılmıo::tır. salimen üslerine dönmüşlerdir. giliz donanması Manş ve CebP-Garbi Akdcnizde Vaziyet ıır ı·t k B ğ · · h 

1nr.iliz hava kuvvetlerine ait Gece geçen hava kuvvetlerine ı arı o azını ve saıreyı mu a. 
Fransız radyosile milli müda. bir ~ok tayyare meydanlarına mu nıensup büyük bombardıman !aza etmekte devam ettiği mi.id-
nm neşrettiği teb.llğ, Garbi vaffakıyetsiz olarak hücumlar ya tayyare kuvvetleri Almanyantn detçe Amerika için hiç bir ciddi 
denizde seyrüseferm ;emin .e. pılr.'lt~t\r. Yalnız petrol tesisatını şimali garblsinde, Hambutg, B:-e. miidafaa meseleııf mevzuubahis 
mekte berdev.a~ ol~ugunu bıl. Times haricine bağlıyan borula- men, Rhcydt, Colonge, Duschel- olmıyacağını tebariiz cttirmi~tlr. 
me-ktcdlr. Tcblığ §oylc devam . ra isabet eden bombalar bazı ha- dorf, Hanevre ve Frankfurt'ta as. İngiliz sefiri daha sonra Hit. 

, Yİ~r~ il h tın ba._ sar yapmıştır. Evvelki gece iki keri hedeflere hücum etmiş "!r- lerin ne yapacağını anlatarak: 
aya c mu asama :ıı- h h"" k b nlannın mlk dır· . Ben•ln depolan, yu"'ksek f~- "Artık, Hitlerin, Fransaya dı"'ının ilk haftası zarfında, ava ucumu ~.r. a - ""' 

.:sız hava kuvvetleri ve do. tan ceman 12 olU ve 30 yaralı- nnlar, tevzi' iBtasyonlan ve tren- yaptığını İngiltereye yapmıya te-

i d ler de dahil olduğu halde b!.r çok şebbüs etmesi ihtimali, sadece bir ması tarafından birkaç tal. ır. i.i "h b. h ft ı ı 
11 denizaltı gemisi batınlmı§tır. Al~anya Ozerlnde C:çuşlar . hedeflere şiddetli hücumlar ya. g n nı ayet ır a a me.se es -

Curieusc mayin gemisi bu İngıllz Hava. ~ezaretı, İn~ilı~ pılmıştn. Bu harekat esnasında dir. Memleketimizi işgale teşeb-
r kit esnasında bilhassa tema. hava km·vetlerının son faalıyctı bir çok düşman tayyare meydan. büs ederek, bize şimalden, sark
- etmiştir. hakkın~a l!lü~i~ ma1Umat

1 
ver. lan mühim hasara uğratılmı~'tır. tan ve cenuptan ve havai.lan hii

'"'.1'unus sahillerinin ve Korsl. mektedır. Ingılız hava f.loları Amerikadaki inglliz Sefirinin cum cd('Cektir." demiş ve Amc-
ın acıklannda bulunan ada. di.in Şimali Fransa, Belçika ve Mtihim Beyanatı rikanın yardımını hızlandrrma~ı-

ra di.ısman tayyarelerinin hü. Holanda üzerinde bir ço~ keşif Londra, 19 - İngiltere Vaştng ıu istiyerek katiyen bedbin ol-
lanna mukabele olmak üzere ucuslan yapmıslardır. ton sefiri Lord Lothfan bu2i.inkU madığını ilave etmiştir. 

Müzakere Bu 1 

Gün Başlıyor 
(Başı 1 incide) 

araSlnda taksim olunacak, bun.. 
dan başka Fransanın ibütün altın.. 
lan elinden alınacak, bütün sL 
!ahlan musadere edilecek, bütün 
iptidai maddeler zaptolunacak ve 
Fransanın normal sanayi faali
yetinden istifade edilecektir. 

Giornale d'İtalia gazetesi de 
bu bahis üzerinde Gaydanın şu 
makalesini neşrediyor: 

"Fransaya dermeyan edflecek 
şartların bizzarure ağır olacak. 
ları tasavvur edilmektedir. Bu. 
nunla beraber bu şartlar mağh'.'ıp 
edilmemiş, fakat aldatılmış bir 
Almanya ve bir ftalyaya 1918 de 
tahmil edilen Wilson'un 14 mad. 
desinden daha geniş ve haklı ola. 
caktır. 

bir cephe hazırlıyarak, şartları 
F'ransa tarafındıın reddolunduğu 
takdirde derhal umuml tnarruza 
geçmeyi kararlaıtırmıı oldukları. 
dır. 

Fransız Kıtalan lnırilteredc 
Jı'ransız radyosu ise, Fransanın 

ancak §erefii bir sulhe razı ola
cağını bildirmekte ve ,erefsiz bır 
sulhün bahis mevzuu olmıyaca
ğını tekit etmektedir. Tunus u. 
.muıııi valisi de radyoda söyledi
ği bir nutukta demiıtir ki: 

"Şerefimiz ve temdin dehamı. 
zın hürriyete kavuşturduğu va. 
si arazi üzerinde klin 60 milyon
luk imparatorluğumuz bakidir. 
Bu imparatorluk, cesaret ve mit •. 
nettari ile memlu bir mukavemet 

"Unutulmamalıdır ki, Ver. almıstır.'' 
sailles'da galipler Almanyadan Fransada her ne pahasına o. 
ve Avusturyadan tahminen on lursa olsun har't'ı devamı terviç 
milyon Alman ayırmışlardı. Al. eden bir cereyan bulunduğu da 
manya bütün müstemleke1erini gôze çarpıyor. 
kaybetmişti. Avni zamanda unut. Bir çok Fransız kıtalan fngil
mamalıdır ki, İtalyanın hayat sa. tereye geçmekte ve fevkalade i
hası kendisine kô.fi olmadığı hal. yi karşılanmaktadır. 
de İtalya biitün müstemlekeler. Fransız donanmasınm da har. 
den uzak tutulmuştu. Halbuki be devam lehinde olduğu anla§ı
büyük Fransız ve İngiliz impara.. 1ıyor. 
torluklan yirmi senede imar ve 1 Fransız amele liderlerlndcn 
iskana muvaffak olamadıkları a.. Andre Hok, bugün İngiliz radyo. 
raziyi paylaşmışlardı. sile blr nutuk söylemiş, Petain 

"Yeni Avrupa nizamı bizzaru. hükumetinin i§çl kütlelerini tem. 
re milli vahdeti ve denizaşın top. sil etmediğini ve tşçl kütlelerinin 
raklann ve siyasi vaziyetlerin hnrbe devam lehinde oldukla.""lnı 
hakkaniyetli bir surette tevzilni tcbari.ız ettlrmiıtir. 
temin edecektir. Uzun bir AvrU- • 
pa ve cihan sulhünün muhik şart. Vaşington, 19 (A.A.) - Rlyase 
lan bunlardır.'' ticümhur dairesi Rooıevelt'in İn-
Almanyanın Niyetine Gelince giltere hükumeti tarafından İn-
Sartlar hakkında bir ipucu ve- giltere için şerefli hir sulh araş.. 

re~ Alman kaynağı, Berlin rad- tırmıya memur edilmiş olduğu 
vosmhır. suretindeki haberi tekzip etmek
. Berlin radyosu, Fransanın üç tedir. 
yüz scnedenberi Almanyaya kar. o. N. B. nin Bir Tekzibi 
şı irtikap ettiği suçları uzun uza- Roma, l9 (A.A.) _ D. N. B. 
drya saydıktan ve "Fransa, artık ajansı biidiriyor: 
bizden, makineden yapılma r,~ma. Papanın Fransadaki vektli Va. 
var saydığı bizden cömertlik ,.e 

merhamet istiyor" dedikten son. ~c:~:~~s;~~l~:,::b~;~~~: ~~~ı~~ 
ra su sözleri söylemiştir: 

"Siyasi realizmin icap ettirdiği cağına dair Fransada dolaşan fa-
şcy, iki memleket (Almanya ile yialar İtalyan mahafilinde asılsız 
Fransa) araııındaki muvazenenin olarak telAkkl edilmektedir. 
nüfus savılarına gijre tesbitl la- • 
zım geldiğidir." Roma, 19 (A.A.) - Belçika, 

Bu da Almanyanıti Fransayı Fransa ve Büyük Britanya Papa 
nezdindekl mümesıillerinin bina. nüfus nisbetinde budamak fikr:n. 
ları ,.e Fransız ve Belçika sefa. 

de olduğunu gösteriyor. retlerine merbut dini mllessese-

• ler Pap:mm İtalya nezdlndeki mü 
Bcrlin gazeteleri, dün Münihte messili Borgognini Ducani tara. 

ittihaz edilen kararın neşredilme- fından himaye edilmektedir. 
miş olduğunu müşahade etmekte. Fransız Hindi Çiniıi Meselesi 
<lirler. Tokio, 19 (A.A.) - Yomiuri 

Frankfurt Zeitung Fransa ta- Şimbun ~azetesi, Japonyanın 
rafından teklif edilen mi.itareke Fransı7 Hindi Çinisinin istikba-
hakl.ında Almanya ve İtalyanın lile alakadar bulunduğu hakkın. 
alacakları vaziyete müteallik son da Almanya ve İtalyanın nazarı 
derel'e mühim bir knrarın ıncv- dikkatini celbedeceğini yazıyor. 
zuubahis edildiği üzerinde tevak Japon Hariciye Nezaretinin ı;öz 
kuf etmektedir. Gazete, gelecek söylemiye ııalahlyettar memuru, 
kararın, talebi yapana ait olaca. bu haheri teyit etmekten imtina 
ğnrı• da yazmaktadır. Yani Bor- ctıniş ve fakat stratejik sebepler. 
deaux'daki Fransız hükumeti si- den dolayı Japonyanın Fransız 
yasi veaskeri vaziyeti bir defa I Hindi Cinisindeki vaziyeti yakın. 
duba tetkik etmek ve tetkikatını dan takip dtiğini beyan etmiştir. 
Munih mukarreratile tespit ede. Lebrun'un Telgrafı 
rek neticelendirmek mecburiye. Londra, 19 (A.A.) - Kraliçe 
tinde kalacaktır. Vilhelmine, Fransa Reistcilmhu-

Bununla beraber, gazete, Fran- ru Lebrune bir telgraf cekerek, 
sadaki hadiselerin kendiliğinden Frıınsımm tamamen yeniden aya. 
tasfiye edilmekte olduğunu ve ğa kalkac~ğına sarsılmaz inanı ol 
nihai hezimetin artık önüne ge. du~unu bildirmiştir. Lebrun ver. 
çilerniyeccği, bundan dolayı da di~f cevapta şöyle demiştir: 
e!kfırı umumiyenin çok uzun za. "Haleıı geçirdiğimiz karanlık 
man intizarda kalmıyacağı fik. dRkikadR Fransa, müttefik ordu. 
rindedir. Iar tarafından sarfedflen kahr3. 

Bu bahse dair Roma radyosu. manca gayretlerin boşa gittniyc. 
nun \"erdiği bir haber daha var- ccğl vt Avrupa için i5tikbal ve 
dır. O da Hitler ile Mussolininin hiirrivet teminatının bu ~ayret
Münih mülakatında Atlantik fia- l~rde ·mlirıdemlç olduğu kanaatl.
hilinden Akdenize kadar uzanan 1 ni muhafaza etmektedir." 

Bugünden itibaren iPEK 'te 

ve 

TÜR 

ŞERLOK 

ÇOCUK 

K Ç E 

HOLMES 
DÜŞMANI 

2 büyük Film 

lstanbul Defterdarllğından: 

'lll 

Mercan Kaşıkı; han 2 inci kat S Numaralı ve BUyük Çarşı Tefeciler so. 

kak 98 Numaralı mahallerde Örücülük yapmış olan Artine: 

Namınıza tarhedilen 933 mali yılı kazanç vergisine itirazınız hasebile 

933 yılına ait ihbarname ve makbuzlarla birlikte ilin tarihinden itibaren bir 
ay içinde Cafalofrlunda Halk Partisi karıısında kazanç itirazları tetkik ko. 
misyonuna mUracaatmız lüzumu ilanen tebliğ olunur. (5063) 

Kayseri İskan Müdürlüğünden: 
Pmarhisar kazasının Potuklu ve Kılıç Mehmet k~ylerlnde yaptmla.)"k 

60 adet göçmen evlerinin ihalni ııünü olarak teııbit ve ilin edilmiş olan 
23/6/940 ı:ününün Par:ara tesadüf etmeıl ba1eblyle 2400 1ayı]ı kanunun 
13 üncli maddesine göre mezkQr ihalenin ertesi 24/6/940 Puarteai ıilnü 
saat On birde yapılacafı ilin olunur. (3505) "5069-

%0 - 6 - 940 

Sovyetler Almany• 

Hududuna 150 

Fırka Yığmışlar f t:r 

(Başı 1 incide) 
lonyalı mültecilerin Roman,d 
terketmelcri menedilmiştir. 0 

İTALYADA 
Yugoslavyaya ihtar 

Roma, 19 (A.A.) - Bugün 
ornale d'İtalia, İngiltere aleyh 
yapılan mücadelede İtalyanın 
myabileceği role ait olarak 1 
goslavya gazeteleri tarafın 
yapılan sathi tahminleri pro 
to etmektedir. 

Giornale d'İtalia, Habq h 
ve Arnavutluğun İtalyanlar taJl!ll•• 
fmdan işgali sıralarında, tng 
ve Fransız ajanslarının yazdık 
rı yalanlan da ayni gazetele 
düşünmeden neşrettiklerini 
yan etmektedir. Fransanın 
ruz kaldığı mağlubiyetten so 
Yugoslav efkarı umumiyesi v 
yetten kurtulmuş olduğundan 
gazetelerin hattı hareketi bilS 
tün anlaşılamamaktadır. 

Giornale d'İtalia yazısını ŞÖ 
bitirmektedir: 

Cidden dostane olmıyan ve 
talyan milletinin şimdiye k 
Yugoslav milletine ibzal et 
hürmet ve dostlukla tezat te 
eden bu hattı hareketi sadece 
barüz ettirmekle iktifa ediyo 

Moskovanın Roma Sefiri 
Roma, l 9 (A.A.)- D. N. B. 

bildirdiğine göre, Yeni 
yet Büyük Elçisi Gorelldn, 1 
Kralına itimadnamesini Pe 
be günü tevdi edecektir. 1tal 
siyasi mahfilleri, itimatnaın 
İtalya ve Arnavutluk Kralı 
jeste Victor - Emanuel nft~ıl'l'JL!ZI 
tanzim edilmesile Sovyetlerirı 
navutluğun İtalyaya ilhakını 
nımakta olduğunu tebarilz e 
mektedir. 
Diğer taraftan bildirlldiğine 

re, itimatnamenin takdimi nı 
simi Roma haricinae vukua 
cektfr. 

BULGARİSTANDA 
Sofya, 19 (A.A.) - Alına 

ve Bulgaristan arasında kiilt 
anlaşmasının bugün imzası 
nasebetile Pr. Filof, Almanya 
çisi Von Richthofen'e, bu aıı 
mada, Alman - Bulgar doS 
ğunun A vrupanın yeni ve Acil 
nizam beklediği bir anda talı 
edilmiş yeni bir bürhanmı 
mekten doğan memnuniye 
bildi mı iştir. 
Anlaşmanın imzasını mfite• 

Alınan elçisi, bu münasebt 
Führerin Bulgar Başvekiline 
man -k&rtalı nişanının büyük 
çın; ~erdiğini bildirmiştir. 

Almanya ile Bulgaristan 
sında aktedilen kültürel anla 
vesilesile Kral Borlı, Aımaıı 
yetı azalçrına yüksek rütbede 
şanlar tevzi etmiştir. Heyet 
manyaya dönmek üzere b 
Sofy&yı terketmektedir. 

Sofya, 19 (A.A.) - Ba 
Filo!, matbuata beyanatta b 
narak1 Bulgarlstanm harbin 
dayetinden kabul ettiği baı1f 
bitaraflık siyasetine devanı 
yetinde olduğunu bildlrm§til'• 

lıtanbul Dl:lrdUncU icra Merıl11,ı 
ğundan: 940/415 - Mahcuz ~• 
raya çevrilmesine karar verll!fl 
adet muhtelif eb'atta halı 

dokuz parça odn takımı, orta ıll 
ve ceviz kaplama bUfe açık 
suretile 22-6-940 tarihine P' 
Cumartesi günü IR3t 12 de COrtıb 
yet meydanı İ. T. E. Ş. han~ 
No lı dairesi önünde satılacağınd" 
kıymeti muhammenesinin yüzde 
miş besini bulmadığı takdirde 
açık arttırma 26-6-940 tarihine t 
sadif Çarşamba günü ayni s•11 

m:ıhaldC' satılacağından talip oıaol 
mah11lllnde hazır bulunncak ıneıt' 
na miırncnnUarı iliın olunur. 

. 1 ,,,.,rl lstanbul DllrdUncU cra Me 
ğundan: 940/416 - Mahcuz ve 
ya çevrilmesine karar vcrllen ° 
liımbalı 39 model R. C. A. mnrJc' 
yo açık arttırma suretile 22·6• 
tarihine milsndif Cumartesi g\lnil 
12 de Taksim Cumhuriyet ıııe 
İ. T. E. Ş. hanının 11 No.lu d ~ 
bnilnde satılacağından ve kıyrııetl 
hammeneslnin % 75 _şlnl bıl~ 
takdirde ikinci açık artUnna 2ıı~ 
tarihine mUsadlf Çarşamba gunO 
saat ve mahalde satılacağındııfl ıı' 
olanların mahallinde hazır bulıl-• .Jt 
memuruna mi.ıracaaUarı iliın olıJP"""' 

KIZIMI ARIYOR~ ıı 
Taksimde Bilezıkçi sokağı ıe 

merada oturmakta iken halen 11~ 
olduğunu bilmediğim kızını ıJI" 
Kazanciyanın nerede bulund 4 
veya kendisini tanıyanların a,.ı; 
adresime bildirmelerlni insaniye 
mına rica ederim. - Gal•t• ' 
Yenlç•rıı Kaymakam Aeıat 8•~ 'f' 
kal)ı No. 10 hanede Tokuhl t<•''" 

KAVIP : Üsküdar malmiidilr1 

den almakta olduğum maaşa "it <{ t 
numaralı cüzdanımı kaybettlftl·~ 
nisinl alacağımdan eskisinin ll 
yoktur. - Şefika Sokullu 
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~A 

rı! ABONE BEDELi 

'türklyo 

del '---
Ecnebi 

~yaf' ioo Kr. ı sene 2soo Kr. 
So 6 Ay 1500 
oo H 3 Ay 800 .. 
So " 1 Ay 300 " 
\tiUet.lerarnsı posta ittihadına 

r ıfr iahu olmıyan memleketler için 
~hjlle abone bedeli müddet sıraslyle 

a1 ıo, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be-
111-:eıı pcşind.r. A dres değiştirmek 
~<S kuruştur. Cevap için mektup
t~.:U-a 10 kuruşluk pul ilavesi 

0 ıazımdlr. 

ıar~mr=~:==•mr.mm; 
gi . 1 
ık~l 
ıer·~ledı e, lzdıhama . p 

0
, e Eyet Verdi 
ve~D ün akşam, saat 17 ile 19 
.. \~ arasında Şişha.ne yoku
ı.ıs dan geçen vatandaşlar, scyril-

.. f ~ti altiist eden bir izdihamla 
şo ılaşmışlnrdır ve bu izdihama 

ı
ehi~ et veren hadise, ne fev;:d ~do bir vaka, ne de herhangi 

etti kazadır: 
te9;~diham, sadece belediye tara
e tekan muayene edilecek kam
or~lnrın, o cadde iizerine birik. 
i lıııesinin neticesidir. ~.l'emenni 
, ~ur ki, belediye, muayene e-
50'1eğj kamyonları içinde toplı
tal~ğı yeri seçerken, seyrüsefe. 
rşe1~ntizamını altüst etmemek 
al~tini de göstersin! 

~L- -·· • 
~killen Ilaçler 

!~şehrin tamnmış ecza depo. 
ett Inrından birisi, kullanıJa-

l\cak halde bulunan ilaçlarını, 
ne lltpaşa sahillerine dökıııii~

Jtle1 SaJıillere dökülen bu il5çlar 
ge rıda zehirli olanlar da var. 

Ve o semtin cocuklıu:ından . ~ 

nn, bu zehirli ilaçlarla 03'· 
s!l~lŞlar, onları yeyip içerek telı

~üll · surette hastalarunı~lardrr. 

1 
l)l e, hu zehirli ilaçlan, ~elırin 

y~ ~labalık semtlerinden birinin 
nııı, lınc dökmek, mavnalara dol-
0stl, ~ak B!:lklara gönderdiğimiz 
cil P-ıCti şehir sokaklanna diik
gbd~len çok daha ihtiyatsızca ve 
g~ alnından tehlikeli bir gaflet. 

iyeti Unun i~indir ki, alitkaJarla. 
J:ıızan dikkatini, bu hususa 

teB~~-lnıcnıek elimizden gclmi
ebet 
e ,.ı • 

·ıt bit 
· ~ıksız Satış ! 
s:~ -

Ja~nzarlıksız satış kanununda 
rt ~t tadilat yapılacağı mevzuu 
de~-~ olmaktadır. 
t fı ~'nlese{ Iayikile tatbik f>lune
bUC :t\ mevzuatımızdan birisi de 
~ ilrlıksız satıs" usulü idi. Bu 

şve ~ lınlfı, bazı .. müesseselerde, 
b~ı ilde ~u kelimeleri okuduğu. 

in ~ le\·lıalar asılıdır: 
rıŞ ~~lııruda paızarlıksız satış yapı. 
1Yl 
if· l huki bu kanunun tatbikine 
,,,~rf~ llınt'tdan önce de bazı dük-
~c { 11td<! böyle le"halnr varclı. 
eıı & t h~ levhanın asılması mec

d ~ılın«ıktan sonra da bir kı
J1\:fll'~ltkkanlarda yine pazarlık u. 
~~~6 ~ ııck ala devam ediliyor. 

r11tııı 1harln pazarlıksız :oıatış işi 
rııı1 1 'lten faydalı neticeyi vere. 

1 t" d,ıı ı.r. 

de~' tıları düşünerek temenni e
i~ Ilı: Bu kanunda yapılacak 

e t İadiliita, bütiin bu garal>ct. 
11111~ llıcydan bırakınıyacak bir 
:;ıı(ıi hıt verilsin! 

• 
,,.,~rı~ tep Sergileri 

e ::~'--. , 
ıcıı ~ on günlerde orta mektep. 
.6-9

4 !erimizin resim sergileri 
~!l 61~1' lliz de, Ycnikapr orta ınek. 

eyÔt(C' ~ sergisini ziyaret fu:;;atını 
tl9 lld'k . 

·111 J • - • 

~: 6 Q den fazla resimden miite
e-&'~ Olan bu sergide edindiği. 
il ~ hhn, çocuklarımızın sanat 

11 ~ hırı, ve görüş kabiliyetleri 
ı.ıtı''· da nikbinlik ''erici mahi-

1•' d' ıtJ!lt ı, Bilhassa mem.ııun ol-
lız cihetlerden birisi de, 

l\l talebelerden çoğunım Ata. 

15 ~ ~. ve İni.iniinün portrelerini 
rıt! ~ta gösterdikleri muvaCfa. 
/>ıı~~ Ebedi n Milli kahra

dılp , tıuzın, yüzlerinin en ince 
ıttÔ~ h·ı . l' k" ı.ııo.-

11
, ~ e, yeh~en nes ın orpe 

;et r' _ıtıa nak~lunduğunu gö.r
tıs' ;ı 

1
1:t.e derin bir milli tahassüs 

e'l,'f' 'tt. Çocuklarımıza model 
ııtıC ' tnilli kahramanlarınuzın, 
ıııı ~İdelerimizin, hulasa milli 
\ı 2 , .'<lrınıızın tercihen veril

. 41CI t!}{j isabeti de ~ayam tak
bo# §ayanı teşmil gördiikt 

TAN 
ediyordu. Sedan'ın intikamı a. 
lınacak, Alsas - Loren istirdat 
edilecekti. Bismarck ise "sokak. 
ta doğan bu avukatlar hükume. 
ti" ni hiçe sayıyor ve toprağım 
adım adım müdafaa için silahı_ 
na sarılan Fransa ahalisi hak- · 
kında şiddetli sözler sarfediyor 
ve "artık sulhten bahsedilemez, 
bu meseleyi kuvvet ve zafer 
halledecek." diyordu. Paris on 
beş gün içinde bir ordu topla. 
mak icin bütün gayretini sar. 

COZUMC [ADPAMLAU 
Yazan: Sevim SERTEL 

Trenlerde Ahnan Tedbirler - Dikkatsizliğin : 
Cezası • Soğukkanbbğa Bir Misal 

fetmişti. Sedan'dan ve diğer F ransanın acıklı akıbetin-
ha.rp sahalarından kurtulabiL ! " den sonra İngilizler sıra-
mış olı:ınlara bahriye neferleri nrn k~mdilerine geldiğine emin
de katıla:ak 75.000 kisilik bir ı <lirler. Bu sebeple İngiltere hü
kuvvet hır araya getirilebilmiş.. k. ı· b. k t db' 1 1 •-
t i E 1 . ume ı ır ço e ır er a maj\,,o 

. yalet er de 400.000 kiş. lik t d 8 ·· l d d · 11 b' d 11 h 
1 

a .ır. on gun er e emıryo arı 
1r or u yo amıya azır anı. ··d·· · tl · ·· 1 b. ir 

yorlardı. Sehrin etrafmda siper. mulmt~rtı~·e erıne şoy e ır em 
· ge ı~ ır· 

ler kazılıyor, her taraftan yiye_ "İ . 
cek tedarik edilerek içeri alını- stasyon ve trenlerdck1 tcl-
yor ve ihtimal çok u .. graf ve telefon odalarınızla, teh. zun sure- l'k . 1 cek bir muhasarada ş h · h ı. ı ~ ı~aretı veren çan arın bulun • 

nrn önünde bırak1yor ve yukarı 
çılcıy')r. Üzerinden on dakika ge
çiyc.r kı, tayyare sevkulcey~,ne 

ait hususi bir haritayı otomob;l
de unuttuğunu hatırlıyor. Soluk 
soluğa aşağı iniyor. Fakat hari. 
tanın yerinde yeller esiyor. 

harbinde Parisin müdafaası için silaha sarılan Pnrislilerden bir grup .. 

kının ve askerin iaşes~/~em~n duğu kutular gece gündü~. kilitli 
için tedbirler alınıyordu. Bütün tutulncaktır. Yabancılar huvıyet
Avrupa bu fevkalB.de çabalama_ l~rini isbat ~tmedikçe buraya hiç 
yı hayret ve takdirlerle karşıla- hır bahane ılc sokulmryacaklar
makla beraber bu derme çatma dır. Yollıyacaklan telgrafları ka. 
kuvvete büyük bir itimat gös- ~arotlar vasıtasile göndermeli • 
termiyordu. Hatta Parisin mü. d1rler. 

Hemen İngilterenin emniyeti 1 

umumiye memurları ve İnteli
gence Servis harekete gcçıyor 

Bir taharriyat yapılıyor, harita 
İngiltuenin umumi parklarından 
bırmde on üç yaşında bir çocu. 
ğun elinde bulunuyor. Çocuk ya.

1 nrndaki arkadaşlarile beraber ha
rlta üzerinde oyun oynuyormuş. 
Hemen karakola getirilen çocuğu 
isticvap ediyorlar. Fakat alınan 
netice gayet gariptir: FRANSANIN dafaası kendine bırakılmış olan Eğer tenha mrntakalarda para

General Trochu bile bu hare- şütçiılerin indiği görülürse maki. 
keti: "Kahramanca bir cinnet" nistler bunlann trene atlamalo
diye tavsif etınişti. Bu sıralarda rına mani olmak için trenin 8Ü

hükumet, arazi terkinden vaz... ratini arttıracaktır. Trenin düş.. 
geçilmesi ve tazminat ile iktifa man eline düşmesi ihtimali varsa 
edilmek suretile sulh yapılma. makinist makineleri bozduktan 
sına tavassut edilmek için sefir. sonra onu teslim edecektir. ara Günleri leri vasıtası ile büyük devletler )#.. )#.. 

B fr ay kadar evvel Alman-
lar Holanda ve Belçikayı 

çiğniyerek Garpta geniş bir ta
arruza geçtikleri vakit Fransa. 
nın az zaman içinde bu kadar 
geniş bir istilaya uğnyabileceği 
kimsenin aklından geçmemişti. 
Ayni hal 1870 de de vaki oL 
muştu. İkinci İmparatorluk se
nelerdenberi aradığı bahaneyi 
bularak Prusyaya harp ilan et.. 
tiği zaman Fransırz: ordularına 
büyük bir itimat besliyordu. 
Prusya Avrupada ikinci derece
de ehmmiyeti haiz küçük bir 
devlet sayılıyor, hele onun müt. 
tefikleri olan küçük Germen 
Prenslikleri hiç ciddiye alın
mıyordu. Üçüncü Napoleon 
harbe başlarken üç esasa gü
venmişti: Harbiye Nazın Leböf 
hükümdara 400.000 kişilik bir 
orduyu süratle seferber edebL 
leceğini temin etmişti. Fransa 
hemen taarruza geçecek ve Pa. 
latinat'tan Prusyaya ilerliye. 
rek Şimali Almanyayı Cenup 
Prensliklerinden ayıracaktı. He 
le Avusturya ve İtalya ordula. 
rı da harbe girerek Ren ile Tu. 
na arasında Germenleri sıkış
tıracak olursa, bir müddetten
beri çok şımaran Prusyalılara 
iyi bir ders vermek büyük bir 
mesele teşkil etnıiyecektL 

fakat bu üç şartın üçü de 
tahakkuk edememişti: 

Harp ilan edildikten sonra Fran 
sa 200.000 kişilik bir orduyu 
zor silah altına alabilmişti. Bu 
kadar zayıf bir kuvvtle Renin 
öte tarafına geçilemezdi. Prus
yalılar ve Cenup Almanları da
ha çabuk davranmışlardı. Vi
yana ve Floransa Saraylarından 
ise kuru vaitlerden başka bir 
şey gelmiyordu. Avusturya Sa
dova'nın intikamını düşünmek. 
le beraber Fransaya pek gü
venemediği için işi sallıyordu. 
İtalya ise birliğini tamamlamak 
ve Romaya girebilmek ıçın 
Fransanın mağlılbiyetini bekle. 
rnekle beraber kendisinden bir 
çok yardımlar gördüğü Üçün_ 
cü Napoleon'a birdenbire sırtı
nı çevirmiyor ve mücadeleye 
karışmak için münasip bir fır
sat bekleneceği bildiriliyotdu. 
Bu müzakereler, teklifler ve 
mukabil teklifler alınıp verile
dursun, Prusyalılar General 
Mac - Mahon ve Frossard or
dularını ezmişler ve Alsas Lo
ren' e girmişlerdi. Bu andan iti
baren harp talii cephesini tayin 

. etmiş bulunuyordu: Altı ay hep 
bu yolda yürünecek ve Avrupa 
tarihi kendine yeni bir istika
met çizecekti. Germen Birliği. 
nin, Prusya ordularının Fransa
daki büyük zaferinden sonra 
kurulabileceği artık iyice an
laşılmıştı. Bu ilk darbenin ser
semliği arasında Prusyadan 
sesler yilkselmişti: Renin öte
sindeki tarihçiler Alsas - Lo
reni Germenliğin beşiği sayı
yorlardı. Bu cihetle İmparator~ 
luk ve onunla beraber Fransa 
halkı, düşmanın kazandığı ilk 
muzafferiyetlerin mükafatı ola_ 
rak bu iki eyaleti terke razı o. 
lurlarsa, Alsas ve Loren'in kur. 
tarıcısı Haşmetli Prusya Kralı 
Hazretleri ve onun itidal ve 
sulh taraftarı olmakla maruf 
Başvekili Bismark cenapları 
Alınan ordularının ileri hare
ketlerini durduracaklar ve Baş.
kumandan Mareşal Moltke'yi 

i" uwuıuı-.waws YAZAN : -,---··-ı 
nezditıde teşebbüslerden geri Dikkatsizliğin Cezası 
kalmıyordu. İngiltere bu teklL 
:fi nazikane reddetmiş, Avustur
ya Parisin müdafaasına hazır. 
!anmasanız iyi edersiniz demiş. 
Italya ise: "Müsaade ediniz de 
önce şu Romayı bir işgal ede. 
Um, Papalık hükUınetine bir ni
hayet verelim, ondan sonra ko
..1Uşuruz." cevabını vermişti. 
Bismarck, bütün bunlara bıyık 
altından gülüyor ve "bu hak ve 
kuvvet kavgasında Avrupayı a. 
ra da bul..." diyordu. Netice ma
lılm ... Açlığa dayanamıyan Pa
ris nihayet kapılarını Prusyalı
lara açıyor, fakat düşman as. 
kerlerinin şehrin yalnız bir U

cuna girmesine razı oluyordu. 
Muzaffer Alman ordusunun 
gözleri önünde ikinci bir dram 
daha oynanmıştı: Commune is
yanı kopmuş, Parisliler ile Ver
sayhlar arasında müthiş bir kar. 

i Faik i ........ ___ _ Sabri DURAN 1 
H arbin son bir ayında fn_ 

gilteredeki dalgın ve u
nutkanlann adedi iki misli art. 

= ··-·--·-· .. ·-··-· ... ···· .. ······-·--------·- ... _....: mı~tır. Tramvaylarda, otobüsler
de unutulan şeyler hesapsızdır. 
Bu unutkanlar arasında bir çok 
ta mühim devlet adamları vardır . 

Paris üzerine yürümek fikrin
den vaz geçireceklerdi. Prusya
nın 1866 danberi boyuna arlan 
nüfuzundan ve Germen Birli
ğinin tahakkukundan korkan 
Fransa kati bir harbe girişme. 
den böyle bir fedakarlığa nasıl 
rıza gösterebilirdi? Düşmanın 
bu küstahça teklifi hususile 
Parislileri çileden çıkartmıştı: 
Sokaklara dökülen halle Büyük 
İhtilal ve ilk Cürnhuriyet gün
lerinin nihayetsiz heyecanlan_ 
nı hatırlatan nümayişlerle 
Vatan Tehlikede işaretinin ve_ 
rilmesini istiyordu. Bu nüma. 
yişler netlcesitıde Ollivier ka
binesi düşmüştü. Parisliler yeni 
Başvekil Kont Palikao'dan inti
kam bekliyorlardı. Alsas - Lo- ı 
ren geri alınmalı, Prusyalılar 
vatan hudutlarından dışarı a
tılmalı idi. Aksi halde İmpara
torluk son günlerini yaşamış 
olacaktı. 

y 'ni kabine millete ·dava. 
narak mukavemet ted_ 

birlerini hazırlıyacağı yerde po
litika yolu ile selamete varmayı 
düşünmüştü. Hükı1met gözleri
ni yine İtalyaya çevirmiş, İkin
ci Viktor Emanüelden yardım 
bekliyor, Avusturyayı Prusya 
aleyhine harbe girmiye teşvik 
ediyor, hatta Rusyada Başvekil 
Gorçakoff'un Germen ittihadına 
mani olmak için harkete geçe
ceğini umuyordu. Bismark ise 
boş durmamış, Üçüncü Napole
on'un bir kaç sene evvel Belçi
ka hakkında Berline yaptığı 
gizli bir teklifi neşredivemişti. 
Fransanın Belçika milleti hak
kında beslediği fena fikirlerin 
öğrenilmesi İngiltereyi kuşku. 
landırmış ve diğer Avrupa pa
yitahtlarında da bir soğuk su 
duşu tesirini yapmıştı. Viktor 
Emanüel bir yandan "Zavallı 
İmparator,, diye Üçüncü Napo_ 
leon'a acırken bir yandan da ya
nındakilere: "Az kalsın yanlış 
bir hareket yapacaktık, ne ise 
ucuz kurtulduk.,, diyor ve iyi
ce sıkışan Franslzların Roma
dan askerlerini çekmelerini bek 
liyoru. 

İkinci bir hata daha işlenmiş. 
ti. Kuvvetli bir orduya kuman
da eden Bazaine hemen geri çe
kilerek Paris önünde vaziyet a
lacağı yerde bir iki çarpışma. 
dan sonra Metz kalesine çekiL 
miş ve orada Alman orduları 
tarafından muhasara altına a. 
lınmıştı. Diğer bir Fransız or _ 
dusu ise 2 Eyhilde Sedan'da 
80,000 rnevcudü ile ve başında 
İmparator bulunduğu halde 
düşmana teslim oluyordu. O 
gün Bismarck Üçüncü Napole
on ile yaptığı mülakatta İmpa
ratorun ordusu ile beraber iki 
eyaleti de terkederek sulhe ra
zı olacağını zannediyordu. Fa
kat işte boynu bükük ve omuz. 
lan sark.ık olan düşkün İmpa
rator tac ve tahtını kurtarmak 
için milletinin sırtına böyle bir 
fedakarlığı yükletmiye razı ol
muyordu. 

Bismaı;k, esir imparatorun 
inadı yüzünden sulhün uzaklaŞ
tığmı görünce fena halde kız
mış, galiplerin yardımı ile bir 

hükumet darbesi hazırlamaktan 
çekinen ve böylece kendisini ve 
ailesini saltanattan uzaklaştıran 
bu temiz asker için: "MPğer 

çok budala bir adam imiş ... " 
hükmünü vermişti. 

Artık Fransada imparator. 
luk yoktu. Paris ve 

Lyon'da Cümhuriyet ilan edil
miş, milli bir müdafaa hüku
meti kurulmuştu. Yeni Hariciye 
Nazın Jules Favre, milletin 
vahdetini muhafaza ile mükel. 
lef olan cümhuriyetin "Fransa 
topraklarından bir karış yer de
ğil ya, en ufak kalesinden bir 
taş bile verilmiyeceğini" ilan deş kavgası başlamıştı. 

Bilhassa hükumet binasr önün. 
de duran vekil vesair erkanın o. 
tomobillerine yeni hırsızlar da
danmıştır. Burada kazara hüku
mete ait bir kağıt veya plan u. 
nutuhnasile hemen şeytanlar alı. 
yor. götürüyor. 

Bu arada Viltshire'de şöyle hir 
vaka olmuştur. Bir gün Milli Mü
dafaa vekaletinde çalışan bir me. 
mur sabahleyin kahvaltısını et
tikten sonra oğlu ile beraber o
tomobiline biniyor onu gideceği 
yerde bırakıyor ve sonra hük(ı. 
mete geliyor, otomobilini bina. 

,----------------------------------------l CENEVRE MEKTUBU J 
Parisin Sukutunu 
Müteakip Fransa 
(ROMA HUSUSi MUHABiRiMİZ CENEVREDEN YAZIYOR) 

Cenevre, 15 
1 B ugün Fransadan buraya 

pek az haber gelmiştir. 
Buna mukabil Fransadan dö
nenlerin getirdikleri haberler 
var. Bunlar, ·Paris düştükten 
sonra Fransanın düşeceği kor. 
kusunu uyandıracak habeder. 
dir. 

Bir İsviçreli gazeteci ban:ı şu 
sözleri söyledi: 

"Doktor Goebels, Alman oı. 
dusunun 15 haziranda Par~e 

gireceğini iddia ediyordu. Bir 
kaç hafta önce, Pariste bu .iddi. 
aya herkes gülmekte idi; hatta 

Alman kuvvetini azımsamıyan. 
lar bile. Öyle iken bu beklen.. 
medik felaket olmuştur. 

"Daha perşembe günü Paris 
ihtizar halinde idi. Cepheden 
dönenlerin üstleri başlan toz 
içinde, hatta bazılarının esvap. 
ları kanlarla lekeli askerler, şeb 
rin sokaklanndan cenup - batı 
istikametinde uzaklaşmış bulu. 
nuyodardı. Halktan şehri ter. 
kedenler pek çoktu. Daha bir 
kaç gündenberi şehirde yiyecek 
zorlukları başlamıştı. Kahveler, 
lokantalar kapanmıştı. Bir haf
tadır bir tek taksi bulunamıyor
du. Sokaklardan hususi otomo. 
biller kaçırılmakta idi. Fakat 
otomobil olsa da neye yarardı? 
Benzinin litresi 100 franga ka
dar çıkmıştı. O da 10 litreden 
f azlesını bulmak imkansızdı. 

"Top sesleri o kadar yakındı 
ki... Alman tayyareleri sık sık 
şehrin üstünde uçuyorlardı. 
Alarm işareti vermiye vakit bi. 
le bulunamıyordu.'• 

Bir kaç hafta evvel Alman 
kuvvetini küçümsiyen 

Parislilerin içine düştükleri bu 
.!-lal, ne jenisi, ne parası, ne tek~ 
nisyeni, ne endüstrisi eksik ol
mıyan Fransanın, neden bu har
be bu kadar hazırlıksız girdiği
ni isbııt eden trajik bir haldir. 
Fransa harbe hazırlandığmı san 
dığr için yeniliyor. Onu böyle 
yanıltan sebep ise, çok derinde
dir. Fikir ve ruh inkişafını, ne 
olursa olsun yaşama sevki tabi
isi boğmaktadır. Bir tek Fransız 
kemiğini bile kıskanan Fransa
mn karşısında, 20 milyon AI. 
mant, geriye kalacak 60 milyon 
Almanın saadeti için feda et
mek azmi şahlanmıştr. Bunu hiç 
bir Fransız aklına yatıramamış. 
tır. 

Bunun neticesi bir katastrof 
olacak gibi. 

Fransız olduğu için Fransayı 
çok iyi tanıyan bu şehirde, ka
naat şudur: 

"Parisin düşüşi.1, Fransada ih
tilAlin bir hareket işareti olacak 
tır." 

Fransız hayat anİayışınrn if. 
lası daha Belçika topraklarında 
kendini göstermişti. Flandres' -
de Alman hayat anlayışı, bir br
çak gibı bu kemiğe day<rnciığı 
için orada Dunkerque miidaraa. 
sı bir harika gibi tecelli etti. 
Buna bakarak Somme müdafa
asının müessir olacağt hnaati, 
herkeste uyanmıştı. Fakat ol
madı; Alman kuvveti, materyel 
ve adam üstünlüğü ile buna im 
k&u vermedi. Paris düştükten 
sonra ise bu imkan bütün bütün 
ortadan kalkmıştır, deniyor. 

Çiinkü Alman akınları aman 
vermiyor; daha gerilerde tutu. 

nabilmek için harp materyeline 
H:.tiyaç var. Halbuki Fransız 
harp endüstrisinin büyük bir kus 
mı işgal altına girmiştir. Ameri
kanın müessir yardımı için ise 
zaman müsaade vermiyecektir. 

Bu vaziyet, Fransız mille. 
tini de, hükumctiııi de 

şaşırtmıştır. Denilebilir ki, Fran 
sada merkezi bir hükumet bu
günlük yoktur. Yüz binlerle in
san, Alman kuvvetleri önünde, 
çok acı bir manzara arzederek 
yoJJara dökülmüş bulunuyor. 

Buna rağmen Fransız askeri, 
elinı.leki silahı en şiddetli bir 
azimle kullana kullana çekil
mekteciir. Fakat geride, hüku
met arasında derin ihtilatlar 
vardır. Reisicümhur Lebrun'un 
Reynaud ve Veygand'la ihtilaf 
halinde olduğu teyit olunuyor. 

Fransız idareci sınıfını saran 
bu endişe ve ihtilaf yatıştırıla
bilecek mi? Bu suali burada her 
kes soruyor. 

Burada endişe ile kar'lılanan 
bir haber de, şimdiye kadnr bi
taraf kalmış olan İspany::ının 
şiındı "gayrı muhasım" olrluğu

nu ilan etmesidir. Bundlln çrka
rılan mana. tspanyamn d::ı ttı:ıı. 
ya gibi müsait günü bekl~miye 
b::ışladığıdır. 

Tabii İspanya harp kuvvetle
ri mevzuubahis değildir; mev. 
zuubahis olan, belki on gün so:ı 
ra Pirene dağlarına varacak Al. 
man motörize kollarına İspıın
yaı1ın bağrını açması. bu !rnlla
ra Cebelitarığa doğru yol ve!'. 
ınesidir. 

c. c. 

Zira otomobilden haritayı alan 
vekil.in çocuğudur. Çocuk verdi
ği ifadede demiştir ki: 

- Haritayı bu sabah otomo
bilde buldum. Renkleri ve :iekli
nin hususiyeti hoşuma gitti, ar
kadaşlarıma göstermek için al
dım. 

Tabii mesele bu safhaya girın
ce iş değİ!miştir. 

Bu gibi vakaların günden gü. 
ne arttığını gören İngiltere hü. 
kümeti, son günlerde hükumet 
erkan ve memurlarına ait olan 
şöyle bir kanun çıkarmıştır: 

"Bundan böyle devlet memur
larının ve erkanının dalgınlık ve 
dikkatsizliklerinden dolayı vu. 
kua gelecek hadiselerden kendi. 
!eri doğrudan doğruya mesul ola. 
caklardır. Devlet sırlarrn maddi 
dokümanları §Urada burada unu. 
tanların cezalan gayet büyük o. 
lacaktır. Dalgınlık ve dikkatsizli.. 
ğin sırası değildir!" 

* * Soğukkanlılığa Bir Misal 

B ir İngiliz pilotu harap ol. 
muş ve tcrkedilmiş bir 

§ehre düşer. Burada yayaş yavaş 
tayyaresini tamir eder. Tam yo. 
la çıkmak üzere tayyaresine bi. 
neceği sırada ellerinde silah bu
lunan dört Alman askerinin ken
disine doğru geldiğini görür. Hfc 
istifini bozmamış, cebinde duran 
elini kaldırmış ve Hitlervari se. 
lam almış, Almanlar ona iyice 
yaklaşıncaya kadar öyle bekle
miş ve sonra elinde tutbğu el 
bombasını Üzerlerine fırlacmrş. 

İngiltereye dönen yarbay Vil
yanıs: 

- Eğer ben onlardan kar;say
dım üzerime ateş edeceklerdi. A
yağıma gelmelerini bekledim ve 
ben onlara ateş ettim, sonra tay. 
yaremP bindim, geldim, demiştir. 

B·U L MA·C A 
Bugünkü Bulmacamı:z 

1 4 5 6 7 s 9 
1 ıl!l:------ıı 

-------==11111 =-ı ~ 

--+---!~.,~!" \ 1 1 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Gelmekten fail - İçki. 2 -

Kudretsizlik - Gelismek, gelir. 3 -
Kir - Ücretle çalışan. 4 - Yaymak -
Anlam. 5 - Çalmaktan emir. 6 -
Halli matılıp şef - Kasapta bulunur. 
7 - Son. 8 - Kendisine tapılır -
Endlşe. 9 - Bir gazete adı - Yanar. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Üstün - Bir Fransız şehri. 2 -

Ölünı hali, öHlm sırası - Bir uzuv. 
3 - Yüz - Birler. 4 - Ezmekten emlr 
- Cblde sıılak yer. 5 - fçılir. 6 -
Faiz - Etmekcn emir. 7 - Takat -
Ekc:lk!:iz. 8 - Bir erkek ismı -İçilir. 
9 - Ceriha - Yemek. 

DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDtLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Deniz - Tek. :ı F.mrl - Kahrı. 

3 - L ise - Eter . 4 - Al - T a. 5 -
Amir - O. 6 - it - Saf . 7 - Canı -
Maide. 8 - AmRs;rn. 9 - Kulak - İki. 

Türkiye - İsviçre 
Ticaret Anlaşması 

Türkiyt> • İsviçre yeni ticaret 
anlaşml.isı glimriiklere bild i rılnı'" 

tir. E:liring e<:asına mi.iste 11t olan 
yeni anlasmanın iki mı>m!,...ket ti
caretinde inkişaf tevlit edeceği 
tahmin olunuyor. 
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!~ .............................. .... , ! 
1 YENi HAYAT 

Türkiyede nefasetile şöhret 
bulan hakiki ve esas YENİ HA. 
YAT karamelaları birdir. O da 
ABDÜL VAHİT TURAN mar· 
kasıdır. Kahveciler için nefis lo_ 
kumlarımız vardır. Adrese dik· 
kat: Galata Necatibey caddesi 
No. 92. Telefon: 40058 

fi ----- ------....... ---ı 
Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk 

, Tramvaylan T. A. Şirketinden: 
Tenzilatlı aylık seyahat kartları 3828 ve 3842 sayılı kanun· 

ar muC'ibince Gidip -- Gelme biletler gibi vergiye tabi tutulması 
azım geldiği ve ayların 30 veya 31 gün olduklarına göre icap 
den zamların kartların üzerinde gösterildiği ve her kartın ayın 
ile gtini.mden muteber olarak ve yalnız o aya mahsus olmak üze
·e satılacağı ilan olunur. 

................ 11m ..................... .. 

-ARMU1lU 
Kaplıcaları -

Hakiki bir tedavihane ve bir 
şifa yurdudur. Tıbbi vasıflan en 
yüksek, si.tası tecrübelidir. Sir-

keci Tramvay durak yerinde 
Harp Malulü Kardeşler gişesin

den izahnamc alınabilir. 

• 
lıtanbul 4 üncü İcra Memurlu!lun· 

dan: 938/5194 No.lı dosya ile mahcuı 
olup paraya çevrilmesine karar ve
rilen (13) baş süt veren Romanya ve 
yerli cins inekle üç damızlık düve ve 
yüz araba beygir gübresi ve bir el 
arabası 27-6-940 tarih ine müsadif 
Perşembe günü saat 10 dan 11 e kadar 
birinci ve kıymetlerinin % 75 ini bul
mrdığı takdirde 29-6-940 Cumarte.~i 

günü ayni saatte ikinci açık arttırma 
suretile Dolmabahçede Fatma hatun 
mahallesinde Beyoğlu caddesinde 20 
.N'o.lı mandırada satılacağından iste
yenlerin muayyen olan gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru-

Modayı takib eden her asri ka dm ıçın kıymetli taşlarile ve nefis 
işl~mesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir haTikulAde 
''SiNGER" saatine sahib olmak adeta bir saadettir. "SINGER" saatlerJ 
on beş senelik bir müddet için velev müşterinin mes'uliyetinden olsun 
her türlü arızaların müessesemi~ tarafından hiç bir ücret alınmaksızın 
tamir olunacakları garanti edilmiş tir. 

S 
'
• Af) G E ft No. 27/A 108 elmaslı ve 8 pırlanta 230 lira 
ff ft No. 27/B 126 " ,. 8 " 255 " 

- İstanbul, Eminönü Cad. s 

APARTIMAN VE EV SAHİPLERiNE: 
Sığmaklarmızm kapı ve pencerelerini yapmakta istical 

iiniT.. Tiplerimiz: 
(Tip GM - 1. D"mirden), (Tip GH. 1. Yarım Demir. 

'en), (Tip H - 2. Tahtadan). 
J Fabrikamızda yapılan yukarıki tiplerde kapt ve penee_ 

~ıerin nümuneleri Vilayet Seferberlilr nüdüriyetinde 
ıevcuttur. Gidip görebilirsiniz. 

Müracaat mahalli: 

MÜNİP HERSEK 
Galata, Ömerabit Ham yanında Çanakçılı Han 5 incı 

kat No. 31 - 32, T"lefon: 43739 

20 - 6. 940 

ı• SUAD İYE PLAJI 
Hergün Yunanistandan gelen Fevkalade CAZ 

Yeni muazzam oteli açllmıştır. 

Fiatlar ehvendir. 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden : 
Kuleli ve Maltepe askeri liselerinin ikınci ve üçüncü sınıflanna girı11t' 

ğe istekli ve bütün girme şartlarını haiz olan namzetlerinin seçme sınaf" 
ları 21 - 22 - 24 / Haziran J 940 gti nleri Kuleli ve Maltepe lise1erind1 

yapılacaktır. Namzetlerin en geç 21/6/940 günü saat sekizde i~bu ııseıer' 
de bulunmaları. (61) (4942) 

tstanbul . Belediy~si lanları. 

Yurddaşlarımızın Nazarı Dikkatine· 
Muhtemel hava taarrmJarınıı. karşı (PASİF KORUNMA 

TALİMATN l\l\'IESiN İN tensip ettiği şekilde hazırlanan: 

j na müracaatları ilan olunur. lfl,.1 .......................................... ~ 

KIZILAY CEMİYETİ 

Şehir çöplerinin mavnalarla denize dökülmesi işi Mayıs 941 sonuna ~ 
dar devam edecek miiddet ic;in kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu<; 
Senelik tahmin bedeli 41000 lira ve ilk teminatı 3075 liradır. Şartname ı01 kuruş mukabilinde Temizlik İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. İhale 21/6 
940 Pertembe günü saat 15 te dainü encümende yaptlacaktır. Taliplerin~ 
teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarilı 
2490 numaralı kanunun t;ırifatı çevresinde haT.rrlıyacaklan teklif mekttlP. 
larmı ihale &iınü saat H de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (470Z) 

Ateşe Dayanıklı, Kauçuklu ve Su Geçmez yani GAZ geçirmez 

Tıbbi Ecza 
Sandıkları 

Pasif Korunma 
Çanta ve 

CAN' LABORATUVARINDA hazırlanarak piyasaya ç1_ 
karılmıştır. 

Resmi, hususi bi.itün rnüessesatla ev. apartıman, mektep 
mahalle, köy, kasaba, ve kazalarda sağlık korunma bakımın. 
dan birer sandık veva canta bulunması behemehal lazımdır. 
Çanta ve Sandıklan~ h~cim ve fiyatı, aile nüfusuna göre de. 
~iştiğinden talep vukuunda izahat verilir. Çanta ve Sandıkla-
rın üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

UJ\tUMl DEPOSU~ 

CAN LA BORAT UAR I 
İstanbul, Bah~ckap1, İ"S Bankası arkac:ında No. 5. 

Tel: 2 l93!>. Tel!!l·af adresi: ASİPROCAN __________________________ ;, 
Nafıa VekCiletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

l - Manisada Kum çayının bir tahliye yatağı ile Marmara gölüne akı
tılması ameliyatının keşi! bedeli (145. 565) lira (66) kuruştur. 

1 2 - Eksiltme 28-6-940 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu
me yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık i~leri 
genel ~artnamesi, fennl fartname ve projeleri (7) lira (28) kuruş muka
bilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (8.528) lira (28) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 11,•afia Ve
kA.letine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
1 .:aat evveline kadax au iııleri reisliği ne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. .'2628) (4601) 

lstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğirwdc~ : 

21 Haziran 940 günü Adalar arkasınd1ki sahada büyük toplarla au, ya_ 
pıtacakttr. Bu dvardan geçecek mera~;bin müteyakkız bulunmaları ilan 

"5094., 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden · 
Matbaamıza imtihanla bir daktilo alınacaktır. Ortaokul 

ı §arttır. 

mezunu olmaı:ı 

Lise mezunlarile lisan bilenler tercih olunacaktır. (5088) 

TÜRKiYE C ÜMHURİYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamel<'l"'rİ 

Zlr~ııt P~nk:>sında kumbaralı ve lhbaı·sız tasarruf hesaplarında en az SO 
&ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aşağıdaki plana göre 

.. 
4 

Adet 

" 

" 

ikramiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liral ık 
500 
250 
100 

50 
40 

20 

.. 
" 
" 
" .. 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
S.000 
4.800 
3.200 

Lira 

.. .. .. 

.. 
D i K KAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşagı düşmi
) c>"ılere ıkraıniye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kuralar 
acnede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

• 
Az kullanılmış kapalı Pakard 

marka bir otomobil satılıktır. 

49394 numaraya telefonla 
;.•• •• müracaat. 

i LAN 
Osmanlı Bankası Yeni Cıımi Şubesi 

nezdinde 2581 ve 2599 numara altın

da Belçika hususi takasına müstenl-

den açtığımız akrediill ile Belçikanın 

Alo'."t şehrinde kain Filatures et Fil-

UMU Mi MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde 

zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhasa se. 
ferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine 
yardımcı sıfatile çalışmak üzere İstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 
dahilinde 

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

Tahmin 
l:ledeli 

1622,25 

2790,30 

1211,00 

1760,0t 

mc 
Teminat 

121,67 

209,27 

90,83 

132,00 

* * 
Haseki. Cernhpaşa, Beyoğlu ve ZUhrevi liiırt~Ttf 
hastanelerile Zeynep Kamı! Doğumevinin yıllık ihti.1" 
er iç;n alınacak Reçel. 

Hastanelerle Sıhhi müesseselerini yıllık ihtiyacı k~ 
alınacak Un. Makarna, Sehriye. Nişasta ve Pirinçuo°' 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu, Zührevi hastalıklar bıı~ 
tahanelerile Zeynep Kimil Doğumevinin yıllık ihti1'ı:I 
için almacak Beyaz ve Kaşar Peyniri. 

Ha,;ek:i, Cerrahpaşa, Beyoğlu, Zührevi hastalıklar ıı--ı11 
tahanelerile Zeynep Kamil Doğumevinin yıllık ihtif'" 
için alınacak yumurta. 

teries Reunies Firmasından sahn al- 1 
1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 

mış olduğumuz S. B. D. K. Marka 13 
2 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktaxları yukarda yazılı mevaddı I" 
daiye satın alınmak Ü7.ere ayrı ayrı açık ek~iltmeye konulmuştur. Şartnaıtle. 
ler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 5/6/40 CO
ma günü saat 14 te daimi encümende yapılacaktM'. Taliplerin ilk terniıı•' 
makbu:r. veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ibJl' <:andık 785 kilo keten ipliği, Felemenk Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak •stiyen. 

Bandıralı Ganimideıs Vapuru ile ler yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. günü mua~ryen saatte daimi encümende bulunmaları. (5093) 
23-5-940 tarihinde limanımıza gel- Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe he. 
mi~tir. Bu de!a mezkür keten iplik- vesle koşacaklarına kaniiz. 

leri elimizde mevcut evrakı müsbi-ı IJlll'4~m••••••-•••••••••••••••••••••I istanbul Defterdarlığından : 
leye göre çektiğimizden sözü geçen 
eşyanın vaziyet dolayısiyle alamadığı. 

mız konşimentosunu hiçbir kimseye 
riro etmediğimizi ve bu sebeple hük
mü bulunmadığını herkesin malumu 
olmak üzere ilan eyleriz. 

SUmer Bank 

Deri ve Kundura Sanayii M Ueı. 

Konforlu 3 daireli bır Apnrtman 

ACELE SATILIKTIR. 
Kurtuluş Simen köy H. Nebean 
Amırtman 1 No.va mürncııat 

., 
Fatih ikinci Sulh Mahkemesi Satıı 

Memurluğundan: Maide ile Dildar 
Kalfanın uhdelerinde bulunan Sarı

ııüzelde Çıkrıkçı Kemalettin mahalle
!'inin eski Kanlıçeşme yeni Hamiuiye 
sokağında eski 2 m. yeni 1 n: sağ tara
fı sebzevatçı Mehmet Ziya arsası, sol 
tarafı müteveffa Tevfik veresesi ar
s ·ısı, arkası Aliye bc:hçesi, ön tara fı 

Hamidiye sokağı ile çevrili ve çap 
mucibince 61 buçuk metre murabbaı 
ve 154 lira muhammen kıymetli arsa 
izalei şüyu zımnında açık arttırma 

suretile Atideki şartlar dairesinde 
25-7-940 tarihine miisadif perşembe 

ıünü saat 14 den 16 ya kadar mahke
me başkatibinin odasında ııçık arttır
ma suretlle satıl::ıcaktır. O günü mu
hammen kıymetin % 75 inin bulduğu 
takdirde ihale edilecektir. Aksi tak
dirde en çok artlıranın taahhüdü bfıki 
kalmak üzere 9-8-940 tarihine müsa
dif cuma günü ayni yerde ve ayni sa
ati.( satışa devam edill"rek en çok art
tırana ihale edilecektir. 

1 - İşbu gnyrimenkul iizerinde 
nıiiseccel ve gayı-i müseccel hak sa
hiplerinin tarihi ilandan itibaren 20 
gün zarfında vesalkile birlikte müra
caatları lazımdır. Aksi takdirde gay
ri müseccel hak sahipleri paylaşmadan 
hariç kalırlar. 

2 - Bedeli ihale, tarihi ihaleden 
itibaren 7 gün içinde verilmek lazım
dır. 

3 - Bedeli ihaleyi miadında müşte
ri vermeıse ihale feshedilerek gayri 
menkul yeniden arttırmaya çıkarılır 

ve en çok arttırana ihale edilerek iki 
ihale arasında.ki fark ve zarar müşte
riden bilfi hüküm alınır. 

4 - İhale tarihine kadar vergiler 
hissedarlara aittir. % 2,5 tellaliye ile 
20 senelik evkaf taviz bedeli müşte
riye aittir. 

5 - Arttırmaya iştirak edecekler 
% 7,5 nisbetinde pey verecektir. 

6 - Şartname bugünden itibaren 
herkesin görebileceği surelte açıktır. 

Fazla mahimat isteyenlerin satış /159 
No. ile memuriyetimize müracaatleri 
18.zımdır. 

iatanbul ikinci lflaa Memurluğun

dan: Müflis Dilber Mehmet Esin ma-

sa sına zelen Yeşildirekte 9 No.da 

Çantacı Ayisilaosun istedigi 442 lira 

30 kuruş senede müstenit olduğundan 

6 ncı sıraya kayd ve kabulüne İflll.s 

İdaresince karar verilmiş olduğu ilan 

olunur. (27665) 

~ahlbl ve Neşriyat Müdürü Halli 
LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve 

Negrlyat T. L. Ş. BasıldıOı yer 
TAN Matbaa11 

Cinsi Miktarı 

50 kiloluk tuz çuvalı 150.000 adet 

Eksiltme şekfl 

Pazarlık (müteah
hitleri namına) 

Saati 

14 

I - Şartnamesi muc;bince 150.000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı müteah.. 
hitleri nam ve hesabına pazarhkla satm alınacaktır. 

II - Pazarlık 5/VII/ 940 Cuma günü Kabataşta levaznn ve mubayaat 
şubesindeki Ahm Komibyonunda yapılacaktır. 

! III - Şartnamesi ı,öıii geçen şubede görülebilir .• 
IV - isteklilerin pazarlık ic;in tayin olunan gün ve saatte teklif ede. 

cekleri fiyat ve miktar üxerinden % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkü.r 
konıisyona müracaatları. (5054) 

1) 4 Ha.?iran 940 tarihinde Resmi Gazete ile neşredilen 3843 sayılı ?JO
anıele Vergisi Kanununun muvakkat 1 inci maddesi hükmüne göre bU 1'"' 
nun mucibince yeniden mükellefiyete giren şahıs ve müesseselerin tu1" 

caklan defterleri kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir ay zarfında t3" 
dik ettirmeleri mecburidir. İlerde cezaya çarpılmamak için yeniden ıııu~ 
mele vergisi ile mükellef olanların kanunen tayin edilmiş bulunan müddei~ 
sonu ol;ın ı Temmuz 1940 Pazartesi günü akşamına kadar Defterdarlık :81' 
nasındaki Büroya defterlerini ibraz ettirerek tasdik ettirmeleri; l 

2) Yeni kanuna göre mükelleflerin tutmaya mecbıır oldukları defterl~'IJa 
rin ne gibi esasları ihtiva edeceğ\ kanunda mezkur bulunmaktadır. Bası t'll~ 
esseselerin kanuni e~aslııra uygun olmıyan defterleri tasdik ettirmek ute< 
müraeaııt eylemekte bulunduklan görüldüğünden, alakadarlarm Denerd•C• ti 
hktaki Bürnya müracaat edererek, Muamele Vercisi Kanununun tutulJ111";~1 
nı emreylediği defterlerin ne gibi esasları ihtiva eodeceği hakkında maıaıı"I 
almaları ve bu ııuretle yanlış ve noksan defter tasdikine meydan verilmeıııe5 
lüzumu ilan olunur. (5104) 

İstanbul Sahhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundal1: 
Cinsi 

Ekmek 
Fırıınc>elll. 

K araman eti 
n ğlıı; eti 
Kuzu eti 
Sıgır eti 

S i it 
Kn~ı.- yoğurdu 

Kilo yo~urdu 

1\'Tutfak yumurtası 

Günlük yumurta 

Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Zeytin 
Zeytin 
Bey;17. sabun 
Yeşil sabun 

Tereyaf1ı 

Kuru kaysı 
Kuru fıısulya 

Kuru fasulya 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç 

Çalı 

Horoı. 

Yeşil mercimPk 
Kırmızı mercimek 
Kuru üzliın 
Kuru Barbunya 
Kuru so.ifan 
Patates (Battal) 
Patates (Kaba) 
Bulgur 
soda 
Domates salçası 

Tuz 

Toz şe1'er 
Kesme şeker 

Makarna unlu 
Mr.karna irmikli 
Sehriyc unlu 
Şehriye irmikli 
Pirinç unu 
Un 
Kuslrns 
İrmik 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Azı 

705000 
31000 

82!lfl0 
61000 
vıno 

68000 

1!19000 
10.100 
JHJOO 

2~nooo 

190000 

29500 

18200 
5000 
5250 

24rnO 
11550 

4250 

2300 
25000 
l:l400 
25300 
35000 
48200 

1400 
11050 
12100 
18600 
35500 
40000 
48000 
42500 
19300 

2550 
25500 

64400 
4000 

20000 
7500 

15000 
2000 
5150 

21300 
700 
900 

8250 
4200 

Çoğu 

e·"ooo Kılo 

44500 

99000 
85000 
15000 
89000 

187000 

" 

" 
" 

16000 Adet 
18500 Kilo 

310000 Arlet 
255000 

38200 

25000 
7500 
7300 

32500 
17850 

5300 

3350 
30000 
16700 
32000 
45000 
64000 
2000 

16400 
15900 
24600 
49000 
50000 
61000 
48500 
24500 
3900 

31000 

82000 
6000 

25000 
10000 
20000 
3000 
6550 

29100 
850 

1450 

11200 
5400 

Kilo 

.. 

.. 

.. 
" 

" 

.. 

" .. .. 

.. 

" 

" 
" .. 
" 
.. .. 
.. 

Muhammen 
Fiyat 

Ku. Sa. 

10 
15 

55 
58 
54 
40 

12 
5 

18 

2 

4 

130 

62 
22 
23 
37 
26 

25 

90 
26 
28 
20 
30 
32 
22 
18 
25 
20 
7 
8 
9 

14 
6 

28 
6 

37 
40 

21 
26 
21 
26 
25 
ıs 

26 
25 

45 
80 

25 

50 

M. Teminat 

L. Ku. 

7204 13 

11058 75 

1992 75 

1430 63 

3724 50 

2689 50 

534 38 

69~1 76 

2455 50 

1551 53 

702 

Şartna• 

me B. 

480 

738 

133 

249 

180 

462 

163 

Şek il 

Eksiltme tarihi 

Kapalı 26/6/940 Çarşamba saat 15 

Kapalı 26/6/940 Çarsamba 

Kapalı 28/6/ 940 Cuma 

Kapalı 28/6/940 Cuma saat 15·
30 

Kapalı 3/ 7 /940 Çarşamba saat ıs./ ------ -------,o 
Kapalı 3/7/940 Çarşamba ~at 15· 

Kapalı 3/7 / 940 Çarşamba 

Kapalı 5/7 /940 Cuma saat ıs 

Kapalı 5/7 /940 Cuma 

Kap:ılı 10/'i/910 Carsamba saat 15 

Kap .... 

Sıhhi müesseselerin 1940 ma1i yılı ihtiyaçları olbaptaki şartname ve nümuneleri \"e~hile eksıltmeyc ı • 
1 - Ek~iltme Cıığaloğlunda Sıhhi ve İçtlmat Muavenet Müdürlüğü binasıncln toplanan komi~yond:; v q rııiaf'aktır . 
2 - Eksiltmenin şekli, eün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat g aranli miktarları karsılarında ~österi lmi~tir. • rl 
3 - Kapalı ıarfla yapılacak eksi ıtmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havt ve ağzı mühHrli zarflarını makbuz muıtaı:ııııf'I 

komisyon~ vermeleri la:ı:ımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı. hem de rakamla yazılma~ı kanuni mecburiyettir. W' 
4 - Istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları veya bir müessesenin bir şartname dahilinde bulunan bütün ihtiyaçları için teklifte b(I 

nacaklardır. 

5 - İstekliler 1940 Ticaret Odam ves!kasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya banka 
pıılı zarnrırın içerisine koymaları lazımdır. 


