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ün, 18,50 de ompiegne'd 
Ularekename imzalandı 
Fakat, Mütarekenin imzası Muhasama 
Durdurmıyacakbr. Harp, ltalya-F ran 
Mütarekesinden 6 Saat Sonra Bitecekt 
. Fransa-ltalgaMüt'arekesinin 
imzasına Kadar Mütareke 
Şertları Gizli Tutulacaktır. 

B mnm cevabmı yine Httler 
veriyor. umııer bana de. 

ki!" kitabında mi Danzig 8.. 
reisi Rauchntnı, l'ührer'in 
et Rusyaya brp olan göriif 

atyaaetini anlatırken mtlerin 
t kendi söylediklerini nak. 

lyor. Hitler diyor ki: 
"Polonyaya karp Sovyetlerle 
lepnemlzi tavsiye ediyorlar. 

aziyetlm.lze faydası dokunaca.. 
kani olduğum gün Moüova 

anlapnakta bir an tereddüt 
'trtıem. Böyle bir anlapna daima 
la\fimkündür. Fakat bu anlapna 

r ıaye dejil, bir vuıtadır. Biz· 
1t bapm1n olmadıkça dünyaya -im olamayız. BiWdı anlaş. 

. ı .. ııd..n IOllra da Sov!etJerle an
(Sonu: Sa. 4; 86. 6)-_ 

Mütarekeyi Almanya Namı-... nl. 
Keitel, Fransa Namına ctc. eral 

Hutzinger imza Etmiılerdir 

Alsace, Lorraine 

Fransız Kıtaf an 
)ün T eUim. OJ 
Laadra, 22 - ~ 

tebtlllne göre Alsace 
rame'de mubuara lllbllılll 
nan l'ransız ordulan 
mUflardır. Teslim olan 

Almanya ile hlr mtltareke 1ap. Pramız • Alman mltarekeilni mevcudu yanm milyonu 
ma11 lilnmlu sana Frinaa imubyan Fransıs heyeti ntsl tadır. Buna ratmen bir 

Bap.mu Marepl Petaln Oqreneral Bablnpr (Sonu Sa. 4. 

Romanya, Yeni Kurulan Partinin 
Mesaisini Tanzime Çalıııyor 



=z 

ihl Tefrika: No. 66 

i 
Temin 

Yazan : ULUNAY 

amı Azid'ı 

Etmemişti! 
bit maiyetindeki bir siivari ı lan, çenesinden kan pıhtılan sar. 
ıne işaret etti. Asker hf'men kan ve gözlerine, kulaklarına, bu
i yerden alarak meşin bir 1 run deliklerine hücum eden si
a koydu. Zabitle beraber neklere mekel olan bir kelleden 

idam edildıgi ycrd n u- ba~kı:ı bir şey değildi. 
•Jar. Babiışşa.rk'dan şehre 

leri sırada Şirkohun ya
nden birinin süratle ken. 

ne doğru geld ğipi gordüler. 
r koynundan bir yafta ç1ka-

Kelle Babüşşark'ın kapısm:ı 

ve.-in kafası toroadan çtka
Kapının üst sökesine asıldı. 
aki yaftada şu sözler ya. 
tı. 

i t 1Amtn mal ve canına 
at olarak envaı zulüm irti-

dcn ve ihtirasına harici düs
fılct eyliyen ve bir İslam 
inı kurtarmak istiyen d "n 
lerini katil ve ifnaya te
evlemesi gayrctollaha do

r k layik olduğu cezaya çar. 
fa•ıerin kellesi. Sairinc ib. 

• un!) 

berı öl!rtmcn yüzlerce ahali, 
takım Babfişşarka kosuyor 
Kellenin asıldığı yerin al. 
yalın kılıç iki asker bekli

u. Şaverin cam gibi donuk 
cnk ahın gözleri aralık du
r a w zının bir tarafından u
·r kan srzıntısı, Türk süvari. 
J. .rbacının bıraktığı kırm1-
iyi çeneye kadar uzatryor-

nlcrce sineklerin ü~üştüğü 
un diğer hatlarını görmek 
d ğildi. Buna rağmP.n şeh
er tarafından mütemadiyen 

ı geliyor. Bilhassa Şnverden 
zu1l;m gören (Sünniler): 
L.fıanallahü Alczztilimin! di. 
furıı:arak kuru kafaya doğ. 
kürüyôrlar , bir kısmı da 
bilcre hulus çakmak için: 

Allahü yensurülemir Esedüd 
Fery!tdile Şirkohu alkışlı. 
rdı. 

e senelerce Mrsınn mukad. 
t nı elinde tutarak hazinele. 
dolduran vezir Ebu Şüca'rn 
net ve azametinden arta k;ı. 

s p o R 

Kü e 
Bugün Beşiktaş 

Karşılaşıyor 
Ui küme maçlarına bugün 
nerbahçe stadında devam 
ek. şampiyonada mühim 
l oynayacak olan Fencrbah· 

Be ktaş, Galatasaray - Vefa 
asmaları yapılacaktır. Hiç 

e yok ki, geçen ha!ta Beşik· 
Galatasaray karşısınd.:ı çı
ı gi.ızel oyundan sonra Fc

hçe ile yapacağı bu maç 
yı bir kat daha arttrrmı~tır. 
!"bahçeliler bu :müsabakayı 
Iibiyetle bitirdıkleri takdır· 
mpiyonluklan tahakkuk e
t r. 
t 15 te yapılacak olan Ve

Gafatasaray maçmdgn evvel 
rnte Fenerbahçe - Beşiktaş 

k mlan karşılaşacaıettr. 

Atletizm 
erbahçe ile Kurtulnş ar;ısın 
elerdenbcri ynpılmr.kta o

• tizm müsabakalarının 940 
aşması bugün sab:ıh saat 9 

e:ner stadında ynpılncaktır. 
:. bakalar şunlardır: 

200, 400, 800, bir mil 
metre, 400 man:a, gülle, 

c rit çekiç, uzun. üç ndım, 
k, sırık 100 X 4 bayrnk va· 

Yüzme Yanş1an 
nbul Su Sporlan Ajanlığı 
r.dan tertip edilen deniz mü 

k ... larındnn mevsimin ilk ya. 
bugün saat 13 tc Büyiik. 
ki yüzme havuzumla yapı· 

tır İki kategori ı,ızı:rine ya
k bu yarışlar 100 serbest, 

ıı tustu, 100 kurbaglnmı.,400 
t. 4 X 100 bnyr..ık y:ırı~la
Yuzme musabakal nndnn 

o da atlama ve su topu mü· 
ları yapılacaktır. 

Mısırın Yeni Veziri 

Ş averin idamı Azıdı daha 
temin eylememişti. Vezi

rin tgraftarlarından çekiniyordu. 
Bu fikrini kendisine en yakın ad
detUği Mütemene açtı. Hadım a. 
ğası Şaveı kadar Eyyubilerden 
de nefret ediyordu. Böyle olmnk
ln beraber Azıda: 

- Efendimiz, dedi. Şu zaman
da vezareti Şirkoha vermeği en 
sağlam bir yol buluyorum. 

Azrd J:ıayret etti. Miitemcn ile 
görüştüğü zaman Eyyubiler bok. 
kında kendisine söylediklerini 
hatırlıyordu. Bunları hadım ağa

sının aklıne getirmek :Ster gibi 
bir nazarla baktı. Mutemen: 

- Efendimiz, dedi. En büyük 
düşmanınız olan Şaver yılnnın:n 
baş~ Eyyubilerln ayağı ile ezil
mistir. Eyyubi yılanlarının da ba
şını ezecek bir düsman ayağı bu
lunur. Şimdiki halde onlara k~r
şı mümasat etmek mecburiyetin
deyiz. Mısırda asayiş tamnmen 
yerlesc.cek gerek hilfı.fetin ve ge. 
rek Mısmn dü manlarını 0•11nra 
temizleteceğiz. Ondan sonra Ey. 
yubi i~iliısma ümit edilmedık bir 
tarzda nihayet verilir. 

- Eyyubiler bir kere kuvvet 
bulurlarsa onlarla kimse başa çı
kamaz. 

fütemen en ince diplomatları 
diişündürecek bir uzağı görüşle: 

- Efendimiz, dedi. O zaman 
biııat Atabek Sultan Nureddin 
onlarla başa çıkacaktır. Zira Mı
sın en zıvade benimsemek istiyen 
odur. Z~terl Şirkolyı vezaret t~ 
lif etmeniz efendileri Sultan Nu
reddin ile Eyyubilerin arasına il.. 
ka edilecek ilk fitne kıvılcımıdır. 
Bir noktadan kuvvetle ümitva
rım. Eğer Esedüddin vezareti e
fendisine sormadan kabul ederse 
Eyyubilerden kurtulmak zamanı 
daha evvel gelmiş olur. 

Halife Azıd tebessüm ~ttf. Mu. 
temenin zekfuruu bir çok de!alar 
tecrübe etmişti. Hadım ağasmın 
bütiin tahminleri doğru çıkmış, 

kendisine verdiği nasihatler dai. 
ma güzel neticeler vermişti. Mu. 
temenin söylediğini anlamış oL 
malda beraber memnun ı:>lduğu 

bir şeyi bir daha dinlemek hoşu
na gittiği için: 

(Devamı Var) 

Bir Otobüsçü 

Cezalandırıldı 
Dün, Zarif ismindeki şahsa ait 

3114 numaralı otobüs sefer ha
linde iken, "otobiis bozuldu,, di
ye yolcuların arabadan indirildi
ği ve yolcuların parası da veril. 
mediği belediyeye şikfıyet edil
miştir. Bu şikayet üzerine bele
diye reis muavini Li'.ttfi, mahalli
ne giderek tahkikat yapmış ye o
tobüsü de buldurmuştur. 
Halkın parası tamamen oto

büsçüden tahsil edilerek beledi
yeye getirilmiştir. Otobüsçüye 
de yıldırım cezası verildiği gibi, 
ruhsatnamesi de geri alınmıştır. 
Para sahibi olan yolculnr, bele. 
diyeye gidip paralarını olabile
ceklerdir. 

Kok Kömürü 21 Liraya 
Satılacak 

Etibankın Kuruçeşmede ve 
Kadıköyde tesis ettiği kömür a
na depolarında sat1lncak kömü
rün fiyntı tcsbit edilmiştir. Bu
ralarda kok kömürü 21 liradan 
satılacaktır. Tali depolarda ise 
yalnız, nakliye masrafı ilave e
dilmek suretile satılacaktır. Ban
ka tali depolarda satışı Üzerleri. 
ne alacak depo sahiplerine top. 
tan fiyat üzerine bir miktar is
konto yapmak suretile karlnrını 
temin edecektir. 

Münakale Vekili Aydında 
Aydın (Tan Muhabirindea) -

Münakalat Vekili Ali Çetinkaya, 
inş"~l ikmal edilen Aziziye ti.ine. 
Iini teftiş etmek üzere buraya 
gelmiştir. Vekil Aydınd.:ın İzmire 
geçecek, bazı tetkikler yapacak
tır. 

italyadan 
Dün Gelen 
Yolcular 

Yugoslav Hududunda 

İtalyan Şehirleri 

Tahliye Ediliyormuş ! 
llün İtalyadan gelen yol::ular, 

bu memleketin Yugoslavya hu
dus.ında çok mühim askeri tah
şidata şahit olduklarını bildir· 

TAN 

Ticaret Vekil. • azm To 
'Mühim Beyan t n 

11 Yeni Rekoltenin ilk Günlerinde Romanyaya Vaki Tiftik ve 

Yapağı Satışları iç Piyasalarımızda Çok İyi Tesir Yapmış, 

Müstahsiller Şimdiden Müsait Müşteriler Bulmıya Başlamışlarldlr" 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, bir kaç gün daha şehrimizde tetkiklerine -Oe

vam edecektir. Vekil dün de yapak ve tiftik tacirlerinden bir heyeti kabul ·etmiş, 
tiftik ihracatı hakkında kendileriyle görüşmüştür. Ticaret Vekili, bu temasların ne
ticesine dair bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Romanyada yapılan ticaret mü- Banka yapağılar ıçm şimdiye kadar 

mektedir. ı 
Yolcular arasmda o1an.Pizada

ki Türk tebaası Musevi talcbe
le1·den E. Yürekli, bir muharri· 
rimize şunları söylemiştir: 

zakerelerinin miUbet bir neticeye ikti- tatbik olunan fiyatları ödeyecek, tiftik-
ran ettiği ve bu suretle takriben üç bin feri de serbest memleketle,. için tesbit 
ton yapağı ile yirmi bill balye kadar lif- edilmiş oları llsgal'i ihraç fiyatlarından 

"- Yugoslav hududu boyun
da :r.wvcut bütün İtalyan şehirle. 
rlnin halkı tahliye edilerek tren· 
lerlc memleketin iç tarafüırına 
sev.kol unuyor. 

Tam teçhizatlı binlerce İtalyan 
askeri, yüzlerce tank ve toplarla 
yüklü bir çok trenler hudut ci
varına yığılmıştır. Halbuki hu
duclun Yugoslavya tarafında h;ç· 
bir fevkalfıdelik gormcdik. 

Harbe girişinden sonra İtaly.;;. 
da ecnebi aleyhtarlığı baş gös. 
termiştir. Talebe olduğumuz hal
de karakola çağırdılar, bir takım 
tazyiklerle memleketten ayrılma 
nuz lilzumunu anlattılar. Zaten 
slk sık yapılan bombnrdımanlar
la İtalya adeta oturulmaz bir hn. 
le gelmiştir. Hava hucumları 

muhtelif şehirlerde pex büyük 
hasarlara sebep olmuştur. 1'~ne. 
bi tabiiyetindeki Yahudilerin hep 
si h1"dut haricine çıkmıya mec
bur edilmektedir. 

Harp, İtnlyada hayat pahalılı. 
ğını yüzde 75 nisbetinde arttır
mıştır. Giyecekten başka her şey 
ve$İkayıı tabi tutuluyor. Hafta
da dört defa et satılması yasak 
edilmiştir. 

Bulgarsitanda 
Balkanlarda en çok dikkate 

çarpan hadise Bulgaristandaki 
hareketlerdir. Sofynda, mubteHf 
istıkametlere sevkedilen bir çok 
asker gördük; bir takım nüma
yişler, bağırışmalar duyduk. Fa. 
kat SPsl"r trenimize uğultu haiin
de geldiğinden ne istediklerini 
anliyamadık." 

Harpten evvel Pariste bulunan 
Türk tebaası Ermeni talebel.er. 
den Aram dünkü ekspresle İtal· 
yadan gelmiştir. 

Fransadaki Talebe 
Fransada kalan talebemız de 

g~lmP.k üzeredir. Hariciye Veka
letinın yeni aldığı malumata gö
re, bunların hepsi iyi vaziy.::tte
dir 

Pnristen ayrılan 20 kadar ta
lebemizin Bordeaux'ya salimen 
varciıklan hükumetimizc bildiri!. 
miştır. 

Hükumet, cenubi Frnnsadaki 
bütün talebemizin İspanya Yt'lu 
ile nıt>mlekete avdetlerini temin 
etmi~t;r. Bu hususta Paris ve 
Mad;it elçiliklerimize tebligat ya 
pılmış ve talebemizle yakından 
alakadar olarak ilk vasıta ile ken 
di!erini İspanyaya geçirmeleri i
ç;n emir verilmiştir. Talcbelerın 
bfitiın ihtiyaçları konsolosluklar 
tarafından karşılanacaktır. Pa
riste kalanlar da Almanya volu 
ili? döneceklerdir. 

Ecnebi Akım 
.Buradan transit geçmek isti

yen ecnebilerin akını devam edL 
yor. 

Dün konvansiyonelle 78 ~ne
bi geimiştir. Bunların 64 ü eski 
P01on) alı askerlerdir. Bu mülte
ci kafilesine 14 - 15 yaşlannda 
bir kaç Polonyalı çocuk ta katıl. 
mışw Tahsillerini bırakru ka~
mış olan bu çocuklar askerlerle 
birlikte Suriyeye gitmek, kendi
lerine verilecek hizmctlm yap
mak istiyorlar. Şehrimizde bulu. 
nan eski ordu mensuplarından 
gönüllü Polon);ah kadın ıloktor 
Mikolayevs"ka Dunlann sevk iş. 
letile me~gul olmaktadır. İtalya
dnld Polonyalı ailelerden altı ki
şi, Balkanlardan memleketenne 
dijnemiyen üç İngiliz, İtalyadan 
aynlmıya mecbur olan Musul 
katolik papaslanndnn Stefani, A
tinadan gelen üç Yunanlı talebe 
de konvansiyonelin getirdıi!i yol
cular arasındadır. 

tiğin bu memlekete satılmıs bulımduiiu devir alacaktu·. 
malümdur. Romanyaya yapılmış olan bu satışm 

Alakalı birlik umzım'i heyeti, iiç gün- teslim işlel'i Eylül iptidasırıa kadar biti-
denberi yaptığı miiteaddit toplantılarda rilmiş olacaktır. 
bu işin teferruatını tesbit etmiş bulu1lu- Yeni rekoltenin ilk piinlerinde vuku 
yor. 

Satışın heyeti ·umumiyesi stok re ih
racatçılık vasıfları itiba,.iyle ötedenberi 
yapağı ve tif lik ihraç ederı kimselerden 
müteşekkil Birlik ôzası arasmda müte
nasiben taksim edilmiş t'e herkes hisse
ıi11e dü§en kısmı taalıhiit etmiştir. 

buları bu satış bilhassa allaı·ali lıazıra 
dolayısiyle zayıflamış bulunan iç piya
salarımıza, çok iyi tesir etmiş ve daim 
şimdiden Anadoludaki müstahsiller el
leJ'iııdeki tiftiklere münasip fiyatlaı· 

ödeyen müşteriler bulmağa başlamış

lcırdır. 

Her ihracatçı taahhiil ett'ği tiftik ı·e 
yapağıları meri standardiza yon nizam
namesi hükümleri dahilinde · letecek ve 
bu suretle hazırlanacak m ilan Zfraat 
Bankasına teslim edecektfr. 

Elimizde kalan mütebaki tiftikler için 
ilı,.aç ve sarf yerleri aranması hususun
daki mesaiye devam olunmaktadır. Bu 
satışların sevkiyatmı müteakıp dalıa ye
ni bir takım i§lerill de ba!jarılması bek
lenmektedir.,, 

lngiltere, Fransa, o a da Ve 
Belçika ile Yapı an Takas 

Muamelelerinin Feshi isteniyor 
Takas Limited Şirketi lhr4cat ve it la+ Tacirlerinden 

Muamelatın Tasfiyesi için Beyanname Toplayacak 
İngiltere, Fransa. Holanda ve o·· k •• ·ıh t 

Belçika ile yapılan takas m~ame. ı- un U raca -ı 
lelerinin tasfiyesi için ithalat ve • 

ihrı:.cat tacirlerinin iştirakile dün ~:1 iç Piyasada C nll I 
sabah Ticaret odasında iki top. 

ıantı yapılmıştır. Satışlar Olmadı 
İhracat tacirleri Akdeniz yolu 1 

ile m.:l gelmemesi yüzünden ev
velce yaptıkları ihracat primle
rini alamadıklannı, ithaliı.tçılar 
da evvelce satın aldıkları takas 
primlerile sipariş ettikieri malı 
getfrtemediklerini söylemişler ve 
mevcut takas muamelelerinin ft•s 

1hrncat gittik~e nzulınnkta· 
rlu. Dün sekiz bin liuhk mal 
satılmıştır. Bunlar da Çekyn. 
ya halı, Romanyay.a zcy1İn 

\'C Bulgaristana çiroz.tlan ilın
rettir. İç piyasalarda tta canlı 
s=ıtışlar olmanu~tır. ı~iyn"n

nma 5780 ton buğday, :\'~G ton 
arpn. 2338 ton çrn•dar, 3~'5 ton 
mısır getirilmiştir. Huh ııh:ıt 
snuş vaziyeti normaldir. Yal· 
r.ız arpa fiyatlarında diişiik

liilc olmn'ktadır. Pirinçler İ
çic piya n isteksiz ve işsizdi.'\". 
?.hl fazlndır. Fiyatlarda cins.. 
lerine göre iiç kur~ kadar te· 
nezziil olmuştur. 

bini ~temişlerdir. 
Tak&s Limited şirketi vaziye

tin icaplarına göre eski takas 
muemelelerini tasfiye için taciı -
!erden birer beyanname istemiş. 
tir. 

FİYAT TESBİT ve :uUJıAI\:A.HE 
KOMİSYONU 

Fiyat tesbit ve murakabe ko
m:syonu yarın toplanacaktır. Ko
misyon kalay ve nişadtr tüccarla. 
rile temaslar yaparak bu madde
lerin satışlarında azami kfır nis. 

O ahili ye 

Emniyet 

Meşgul 

Vekifi 

lşlerile 

Oldu 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

dün öğleye kadar vilayette meş. 
gul olmuştur. Bu sırada doktor 
Adnan, emniyet müdürü Muzaf. 
fer Akalın, Şehir Meclisi ve Ti
caret Odası azalarından bazı ze. 
vat Vekili ziyaret etmişlerdir. 

V~kil. emniyet müdüründen. 
emniyet işleri hakkında uzun f. 
zahat almışbr. Vekil, öğleden 
sonra da Partiye giderek orada 
meşgul olmuştur. 

Menemencioğlu 

Şehrimizde 
Hariciye Vekaleti Umumi ka

tibi Numan Menemencioğlu diin 
sabahki trenle Ankaradan ~ehri· 
miıe gelmiş, doğruca K:ıdıköylin 
deki evine gitmiştir. Hariciye U
mumi katibi bir iki gün ~enl"iıniz
dc kalacaktır. 

·······-.. ········-·-······················---
bctlerıni tesbit edecektır. Hafta 
içinde de hırdavat, manifatura, 
züccaciye, çuval, kanaviçe gibi eş 

Hava Pos 
• • 

Bır y 1 • 
ın 

Kaldırıhy r 
Yeşilköy tayyare meydnmnda. 

ki inşaat dolayısilc yarındmı hi· 
haren bir ay müddetle İstanbul -
An.~sı & _ Adana hava postaları 
kaldlrılacaktır. Bundan evvel mu 
vnkkaten İzmir seferlerinin tati. 
line efe İzmir tayyare meydanın
dDki inşaat sebep olmuştu. Bir 
ay sonra, daha büyük bir prc-g
ramla her iki hattın da açılacağı 
bildiriliyor. 

Sor. Ankara tayyaresi yarın 
sabah Yeşilköyden kalkacağın. 
<lan müracaat eden 20 yolc:.ınun 
naklini temin için iki tayyare tah 
sis tdilmesi kararlaştırılmışlır. 

İktısat Vekili ZonguJdakt.a 
Çatalağzı, (TAN) - İktısat Ye 

kili Hüsnii Çakır, bugün Zongul
dgğ:ı gelmiştir. Vekil burada tet
kikat yapacaktır. 

yalara ait fiyatların kar nisbetle. 
rini cedvelleri tasdik ve ilan edi
lecektir. Fiyat murakabesi için 
şehrimizde kurulacak üç büronun 
faaliyete geçmesi için yeni karar. 
n::ımenin tebliği beklenmekt"dir. 
Kararnamenin tebliğine kadar ti
caret mudrlüğü teşkilatı mur:ıkn.. 
be vazifesini ifa edecektir. 

HASAT DEVAl\I EDİYOR 
Yurdumuzun her mmtP.kasın

da ziraat işleri büyük bir faali
yet ile başarılmaktadır. Bütün 
mı:ltakalarda hasat devam ediyor 

Cenup mmtakalannda harmanla. 
rın bir kısmı bitirilmiştir. Diğer 
kısmı da bitirilmek üzeredir. 
Yayla roır.taknlannda orak işle
rinin bitirilmesine çalışılıyor. Bu 
sene her tarafta mahsul pek :nü
kenımeldir. Buğdaylar olgun ve 
dolgunaur. Arpa, çavdo:::-, yulaf 
çok bereketlidir. Henüz kati tah
minler gelmemiştir. İlk tahmin
lere göre bu seneki rekoltenin 
geçen senedn bir buçuk rn:~u 
fazb olacağı anlaşılmaktadır. 

Fransaya Kirah 

'apurlardan ikisi 

Limanlarımızda 
Müttefiklere kiralanmış olan 

ycdı şih'!pten ikisi Türk lima~ 
rına m~vasalat etmiştir. Bunlar. 
dau Ant.Ares şilebi limanımıza, 

Altııy vapuru da İzmir limanına 
gelm şlerd1r. Vapurlar Akdenız 

de sefer eS111asında hicbir harp 
gt-misi tarafından durdurulma
mıştır. 

Altay vapuru !zmirden de I1-
m2nımıza hareket etmi~tir. Di. 
ğcr beş vapurumuzun dn avdet
lP.ri bekleniyor. 

W an der Zee Adliyeye 
Verildi 

Kuruçeşmedeki Wander Zee 
kömür deposunda, köınürün narh 
tan bir lira seksen kuruş fazlası
lc 22.80 liraya satıldığı tesbit 
edilmiş. kömür deposu sahipleri 
ihtikar maddesinden müddeiu. 
mumiliğe verilmişlerdir. .. 

' 

23 - 6 - 940 

Ticaret Odasının Dün 

Gönderdiği Cevap 

Noksan Görüldü 
Limon ihtikan yapmaktan su~

lu İ •ya Karakaşın duruşmasınn 
dün Dördiincü Asliye Ceza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. Ti-

' 

cat'et odası mahkemenin sordu
ğu suallere noksan cevap ver .. 
miştir. Odanın verdiği cevapta i· 
çinde 360, 420 ve 490 tane limon 
bulunan bütün sandıklann on bir 
buçuk lira fiyatı olduğunu, ll 
buçuk lira adetlere taksim edil
mek suretile hasıl olacak rakkanı 
Is da limonların tane ile satıla
bileceği bildirilmekte idi. İddia 
ma~<amı: 

"'-Gelen cevap noksandır. Ç'ü 
rükler nazarı dikkate nlınmamış, 
hal fiyatları bildirilme~istir. Bu 
raporu imzalıyan ekspel"lerin ve 
hal fiyatlarını tnnzini eden zatın 
burayn celbedilerek yeminle din· 
lenmelerini isterim" demiştir. 

Müdafaa vekili de 3.6.940 t~ 
ribinde ÇJknn ve her vilayette fi.
yatların tesbiti için bir komisyo]l 
kurulmasını amir olan kararna. 
me mucibince İstanbulda fiyat 
tesbit komisyonu kurulup kurul.ı 
madığını, kuruldu ise limona fi .. 
yat tesbit edilip edilmediğini, fi
yat tesbit edildi ise hangi tarihte 
ilfüı olunduğunun tahkik edilme• 
sini istemiştir. Muhakeme bunla .. 
rm temini için pazartesi gününe 
bırak1lmışur. 

Türk 

Sanat 

Kadınının 

Yolundaki 

Eşsiz Marifetleri 
Tiırk kadınına kendine lazını 

olan her şeyi bizfat yapmayı öğ
renmek ve marifetli yetiştirmek 
hu:msunda akşam kız sanat okul· 
ları, tic!eta biribirlerile yarış et
mektedirler. İstanbul Akşam Kız 
Sı:mat okulunun üç gün evvel &Ç" 

tığı sergi, bunun en canlı, en 
muvaffak bir misalidir. Gecen 
tedris yıh başından itibaren bu 
mcktehin idaresini üzerine alan 
Bayan Mücella, bir çok mahru. 
miyetlr:re rağmen yorulmak bıl· 
mt:z bir mesai göstererek, mek
tebi kısa bir zamanda eşsiz bil 
mertebeye yükseltmiştir. Talebe
nin deı~ tatbikatı olar:ık yaptık
lan çeşitli roplar, tabiilerindcil 
hiç farkı olmıyan türlü çiçekler, 
en son model şapka, eldiven ve 
çanuılarln süslenmiş ohn s<?rgi, 
bu çalışmanın bariz bir semere• 
sini göstermektedir. Fakat sergi .. 
de buyiiklerimizin, halktn ve ta• 
lebe velilerinin üzerinde bilhassıı 
takr1irle durduğu yer, e1 işleri ve 
çeşitli nakı§ işlerinin bulunduğu 
köşedir. 

Bu kö_şede kıymetli hocal:ırı 

Bayan Nafianın nezareti altındtı 
g<mç kızlarımızın meydana getir
diği sofre ve çay takımları cid· 
den !nce bir zevk mahsulü ve gö
rülmiye değer parçalardır. !stan· 
bui.dak! kız sanat okullarının en 
kalabalığı olan bu mektep önü
miızaeki tedris yılı için daha ve· 
rimlı tir program tatbikine ha
zır?o.nmaktadır . 

Bugunkü Program: 

12.30 Program 
12 35 Ajans h berl ... rl 
12.50 Alaturka müzik 
IS.30 KU~Uk orkestrn. 
1fl 00 Program 
18 05 Caz.band (Pl.) 
18 30 OpC'reUer (Pl.) 
18.50 
19 23 
19.45 
20.00 
20.45 
21.00 
21.15 
21 30 
21.45 

lı2 30 
22.45 
23.00 
23.25 

Hndyo caz. orkestrası 
Konuşmn 

Ajans haberleri 
Seçilmiş eserler 
Konusma 
Saz eserleıı! 
Alaturka müzik 
Radyo gazetosi 
Odn mOz!ği (Pi. ) 
Ajans haberleri 
Spor servisi 
Cazbnnd (Pi.) 
Yarınki prog 



Foelı'un vagonu, muluılazaı itin Franaızlann 
yaptırdığı bina ~ .. 

Vagonun i~rlal. Vagonun eı11aı 918 denberi 
aynen muluılaza ol.ıuunaktatlır .. 

Compiegne ormanında Franaızlann 
koyduğu hatıra lblıtuıı .. 

CompiegM ormanında mütarekenin • 
ol.untluğu ger •• 

BU GÜN Amerika, lngilizlere Amer~~a~·ı Ankarada Siddetli Yağmur f"iE 
, M D • 1 • Harbiye CaddeleriSaBastı, tanı.t Vagon 

x-, o. Rutı DOCRUL alzeme evrı çın vennı Değiıtir 
ı-:_::-ı;:~A:N=: Nazın H. Bir Adam öldü Bir ruan:a.ra 

~-,--....~~-=1 Bazı Tahditler Koydu L Stimson E y l~-' o'·· t .. Al~:;!:eF~:::.. 
gldannıtelsraflarbllcliriyor.' ve ı uırım aş u =~ :==:-n!i~~u:. 
~;;.: .::;:::,;: 1 Müttefikler, Amerikaya Şimdiye Kadar On kendilerine Frans••lann 

• .:=te~,~~!:.!: Bin Tayyare lsmarladılar, ve 2500 ünü Aldılar Metre Murabbaına Düıen Yağmurun Miktarı !: ~.!;: P:_~e~.._ 
tifmit bizim. dDI i • bl. K"I Ol k T b. Ed"ld. vqon içia4e tebllt ~ k ' _,_ m a.u.L Vqington, 22 - Reutet bildi. ,ler imzalanmıştır. Bu sureti&, 22 1 ogram ara es at 1 1 Böyle hareket etmeli mi, 

.... on1lfllll)'a ......,,f, riyor: Amerika Birlefik Devletlerlntt meli mi? Orannı mUD1~• 
aile tllli tanwn•ı iki Arap Dün akşam, Ayan meclisi, or. şimdiye kadar ısmarlanan tayya. Ankara, 22 (TAN Muhabirinden) - Bugün saat 13 cek 41eliUm. Belki, ben te 

cllr ve ikisi de halddle du ve donanmanın fazla malze. relerin adedi on bini geçmiştir ten 15 e kadar Ankarada fırtınalı, yağmurlu ve yıldınmlı böyle yapardım. Ama 171 
er ve mficlrik fki Arapur. mesinin Roosevelt'in tavsiyegi Bunbnn 2500 ü teslim cüilmi~ bir L-va ~ft'li.+ir. Ankaranın en ihtiyar he"'-rileri bile paftlım, fua mı? Pek 

Baaid ve Ntıel Şevket, A- mucibince müttefiklere devro- bulur.maktadır. •UI. e-ya&&A'j- .....,,_ mıya ıelmez. Ben, bu 
iatlklal ve .hilniyetbüa • lunmasmı bazı tahditlere tabi tu. Amerikada Verailere Zam böyle semavi hadiseye phit olduklannı hatırlamıyorlar. ı•• ıördtbn. Parine 

t ..... phsiyetlerl aruuıU- tan bir teklifi kabul etmiştir. Amerika ayan ve mebusan İki saat fasıJuız devam ecleG 

1 
mfiwinin önünde WL 

• Devr için, bundan böyle, ordu meclisleri muhtelit encümeni b"r sağnak halindeki yajmurduı l t bunu ve Venay aarayuua 
Bls, 1tlr kere bu ............. genel kurmay bqkamnın veya- milyar dolarlık müdafaa vergisi şehrin birçok yerleri. ezcumle sveç e ıalerisilMleki aalh Uma 

• ayn ıa)'riai obmyaa a. hut donanma kumandanının bu kanun projesinden, fazla karlar tarlalar ve bahçeler su altında masa ve kalemleri halka 
lllbJAft htlrmet ederis. malzemenin fazla olduğunu tas- üzerinden alınacak vergiye der- ka'mıştır. Metre murabbama dü.. saferlerinin alimetleri ve 

dik etmesi ve ukerl techizat sa. :\al zam icrası hakkında Ayan t - şen yqmur miktarı 22 1dloll'am lan olarak ıösterirleNL 
lkm ve Orta Şarkta: tıp hakkındaki bütün .mukavele rafından ilAve edilen fıkravı kal. olaRk tesbit olunmuftur Almanlann yeal 

ve slpariflerln kongrenin tetkik;,_ dırmış ve yerine harbin ilanı ile Fırtına esnasında, Yeıilfe1\ll'te Parla"" mento prtlaruu, 118 mii~-8 qOn Yalan ve Orta Şar'k ne :arzeylemesl icap edeceldtl'. meıriyet mevkiine girecek tüksek bıt adam olmuş, Beşevler mahaL. dilen ayni vapnda teJilli 
- tnülılm devrlal ceçiri- Bu karar sureti, ayan meclisi vergileri muhtevi başka bir sis.. lesinde bir ev çokmıaş, Altındağ G·ızı·ı Celse (erine ,cire, aulhll de ~ 

• MukMWerat birdeabin kati deniz encümeni reisi Walsh tara- tem ikame etmiştir. r mAballeainde de bir eve yıldı. aynalı ıalerlaiade 
.....,. llnaiftir.a. aafhA p fmdu:a teklif olUB!DUfW. NAl••1av• Çıbnl~ikaD k .. ı · ( rım ctüpnilftür. Şimdilik bqkaca t17eeeklerlnde ftiphe Y 
IUihtlr. Bu memleketler,. Yeni Tanueler Sevkedlllyor Gautecilerl 1 spanyo kaza kaydedilpıiş değildir. Akd ++· Gerp banlar 
lltlkllline kavupeak, 1ahat Nevyork Timel gazetesi, Bir. Nevyork, 22 - Gazeteci Bar. Yajıtıurun bqlamasmdan bL e 1 ~tine saplanan birer 
da bir takım yeni mahkt. 19flk Amerika ordusuna mensup nes ve Hill Almanyadan dışanya G • ı • • r3z sonra Çankaya, Dikmen, Mal ma neyliyellm? Dtlpnaa 
etlen alrayHaktır. Vasiyet. ~orthrop tipinde 55 bombardı. çıkanlmıştır. Bamesin çıkanL emı erının tepe, Gazi ve Cebeci aırtlanndan Stokholm, 22 (A.A.) - ParIL na mevhit olnnnu. OlllUlll 
k nldt ba kadar ...Ut -... man tayyaresinin Nevyork rakı- mauna sebep, Wilhelmstrasse'nin inen sular birdenbire yükselme- mento dün akdettiji gizli celse- tddanm tekrardan Ntb 

ıı.l"'lllMmdıti." Çtinldl dalul evvel nmda bulunan Mitchell meyda- Baltık devletlerinin Sovyetler ta. K t ı • • ğe baflamıt ve kısa bir zaman den sonra, bu seneki içtima dev. obnıJb bu m~eW.. 
Jtblti bir vaziyet vardı. Ve nmdan bJkarak Hallfu'a geL rafından lfPU~en dolayı infial 0 ft f O U içerisinde ,ehrhı birçok yerlerL resine nihayet vermiftir. mtil ıenk. Elvenr ki, it 

dlihü yumaktac:lır. Bunlar bura. duyduğunu )'azmlf olmasıdır. Hit ne yayılmıftll'. Sular birçok evle. Hariciye Nezareti namma söz darla kelun. 
nsiyet hflrrlyet ile ı...,aıe dan İngiltereye &iclecekttr. leT bunu hiçbir vakit unutm1ya. rln bodrum ve zemin kattan ile söyiemiye saWıiyettar bir 218ı, Franaa, 1ıta mtltareke 
alym ve bememlyen hlr va. Diğer 38 tayyarelik bir bom. caldır. TAD<'a 22 (A.A.) Stefant: bahçelerini !stili etmlftlr. Bu a- dü.rı akşam, parlimentonun liz. nu mahafua edecek 7~ 
etti. baJ'fhmu:a grupu Nevyorktaıı in. 2 MDyar Mı•~ Tahllutı ~ezira'da itimada şayan bir rada Emniyet meydanı ile Kızı- U cebe9i hakkında fU sözleri IÖJ· ıon~a Almanlara ~ 

Artdr, milletlerin ken .. kav. giltereye ıönderilmlştir. Mümessiller meclisi milU mü. na.ınbadan alınan bir habere gö. )ay binası önünde sular bir met. lemlfÜJ'' etmiş olan Marepl 
erhae dayanarak hilrrl)'ttt ve Diler taraftan müttefiklerin dafaaya mahsus 1 milyar 777 N tlündenberi İngiliz vapurlan reye kadar yükselmlftir. Birçok "Kral ·Güstaf'm parlimentonun .. Framamn selimetl 

ı•ı~a.ıllerhıe tam mlnutle sahip satın alma komisyonunun bil. mll~ondolar munzam tahslaata lspar.yol yük gemilerini durdur- otomobiller sulann ortasında ha. r:! '---=-d ,___ j rinla IOI aalıllinl muhafna 
.. _ _... - - h ı.a.• • .H...auw al k • cemann e o-.ı.ııuuı mesa ı •-..1.1 _._._. 

n KAP -en ..... u w e.. \&A&UA5.ne ıöre geçen hafta 1500 t anun llylhamu kabul etnuf- ln!lkta ve kontrol edllmex üzere reketsiz kalmlftU'. in harici si ueti hakkında, cuır" --u tatsa ve 
"r. Yakua ve on. Şark mil· den fazla Amen1wı tayyaresi sa- tir. Layiha kati olarak kabul için bu vapurlan Cebelitan~• sıPvk"t.. Caddeden akan sular da" bir- bir ~eldhuyon! ihtiva ediyor repl (Petaia) la m~ W161WIW~ 
rbain bir takım vela)'etlerl tm ahnmuı için yeni mukavele. senatoya verllmiftir. mektedirler. çok kaldmm taılannı sürükle. . . hepleri arasında soy 

, .• '"llıam,ak meebariyetinde kaldıil ( mi~tfr. · ve b!' mesele üzennde münakap 118 zaferinden sonra zevk 
1tqlıyor. Buna yapmak L. 1 1 1 B Büvük Millet Meclisi Retsi Ab- yapı.imasına mOsaade eyliyordu. faya ve polltika eilvel.._ 

kendilerinde eesaret cin- ta ya • D . it B. dünıaıik Rendanın e\'inin bahçe. Filhakika, Norveçte muhuema- meyip, memleket m 
lene vasileri detifllrmekten n arın ır enıza ısını ır ıi de, sular altında kalan yerler bu nuıayete ermesi, İsveçin Nor. dikkat etseydi, o vqoa 

bir tef yapmq olmazlar. 1 1 ara..-andadır. ve;te ve Norveçl iga1 altında bu riiıdeo d~ ve Framnr • • B 1 k G • • y k ) d Bu yalmur, sel ve yıldmm &- lunduran memleketle olan YDüna. bagiialdl. pbl dtipnaMaa 
D gı iZ a 1 ÇI emı Si a a a J ı~u •na:-ında geçtiiini ;yukarda ·~tıerind~ deiifiklikıer vücude dil~:~ kaba••tidlr! 

Yakın ve Orta Şark mille~ 
leri, tarihin ba,tancıcan· 

. ........... me4enl ve beşel'lyete 

olan milletlerdir. DacUn 
lllllletler teknik bakımından 

elabllirler. Fakat ıerl olma.. 
hlr 1J9Yleri var ki, o 4a nth. 

•·""I•~---. Madnin biltiln , ftkffk 
ına virls olan ôu rah, 1((1. 

•ete., teknik vuıtatarite te
th etmek istidadım 4a haiz· 

_ soyJedijım kazalar da tunlart'.ır: getırml§tir. De ı ki b&tttn b11DJ•ııti 
{Bap 1 incide) renin yerde atef aldılı görülmüı- Kahirede de bugün tehlike i. Yeni.fehirde Atatürk bulvann. Bu beyanatı yapan zat. aynea, bebi :Ofcen'ata partilerinbl 

talyu:a den~twnın, İtalyan ba! tür. ' fal'etl verilmiş, fakat buradaki da Yenişehir Palasın önünde, .._ İt.'Veç il6 Sovyetler Birlilf ara- aistlerle birlikte kani :a:n °!üne .. ~~l~:rı- Elgudii ve Aladem mevkilerine tayyare dafii toplann bir İngi. leklrik direğine llmbaJan cere- sın'1a tıcaret müzaker'!leri ~ariç, cephesi hlik6metleridir. 
ki İ ~eke 1go~~ esı d b'!- büytik muvaffakıyetle hücum e.. lb tayyaresine ate, açtıjı anla. yan gelmi§ ve o sırada oradan ge- haıen başka hiç müzakere <'ere- IOD sebep hatlar. Llkia 
ük nb;:--'~ ~11 :r:::_!_ u. dilmJştir. Tayyarelerimiz dijer plmıı ve .derhal ateı keailmiı çerken direğe sürunen Şebinka. I yan etmediğini de illve eylemiJ- htik6metin tepklriilline 

Y -YU.IÇ uı e ..,.u-. küçWt yangınlara sebebiyet ver. ise de, bu yüzden dört kişi yara. rablllll'h ve 29 yaılarında ömer tir. eden memlebtte tlrltl 
Ubyadaki Vulyet mı~tir. Bir tayyaremiz eksiktir. lanmıştır. isminde bir vatandaş cereyana j u v~ ahllld :raaletler 

Libyadakf vaziyet hakkında tn lTAI.YAN TAARRUZLARI INGILtz RESMi TIUILİÖI tutulmuıtur. Etraftan kendisini lnCJ•llz Ye ltalyan &is 111manlar mesul deiU 
glhera hava karargam fU tebllii Dün düpnan Malta üzenne bir İngiliz umumi kararg&hı şu kurtarmıya çalıpnıflana da Ö. ' Neden sat eenala partihiıd 
nf1retmi§tir: ateş serisi yapmıftır. Dokuz Paat te~Uği de v-:rmiştir: ~ mer. nakledildiii hastahanede bL .. .. pp bmaJarı tepelemediler 

İngılir bava kuvvetlerinin faa- zarfın.la Malta altı defa hücuma K~~m .•imal badadanda dnri. raz scnra olmüştür. E'-llerl Donuyor Bu lnee milletin se1ı.--
ll tı d .. -L. T '--·'- uze·· rin ~ Je vazifesi sören bnetlerimb faali. ~ 

n ltanlarla tecehbtiz etmek ye w:. -fUD ounur. • manı"'- kalmıfbr. Bu bucumlarm eti . clnam etmitlerdi 8 kv Albndat mahalleainde 55 nu- ve irfanına olan 'btlttla 
deif14ir. de ttUsüf etmlftir. Fecirll', Blen üçü bır tek tayyare biri iki tay· 1 ti enne LH • N . r. 8 

•- maralJ eve de yıldınm inbet et- Roma, 22 (A.A.) - D. N. B. bklarunua nim• ,. ... 
heım tıptndekt tayyareler bir a- y•re ve dl._. de o~ tavvare ile vl e ~~~~.en °.~~~'dtientl ~diri. mi-+ir y-1~-- racfvo ,. .. teni 'le Ajansı bildiriyor: Hri onda - 1- -.-"fil• bfltiln dtinyaya hiklm km H"" d ...... "" en VUTUA uupn&JI -· enne te_ "li'"' • UUU-llD, " .... • t .-. -~-

bu mllletlerln artık ma\k6. J•pmıftır. ucum an sonra, yapJJmıJtır. Telefat ve hasarat ol aadiif etmitlerdir Aalı Jerim" d eve girmiş, radyoyu tahrip eHilt- Sallhtyettar kaynaktan blldl. kip etmlt olmak 
lto daruiundan bıtul. bil~ ~askeri tesisatın üzerine mamıştır. Macaaca tayyare mey. llre~kep kflcilk bir kot erbir .~,: ten sonra duvara çarpmlf ve du. ,rildiğine göre, İngiliz Sefiri Ue l'nnNn•n maalesef ''L-·-

lus )'UD imi tir kes:f bır duman tabakası yayıl- danr yeniden muvaffakıyetle bom ~adat karakol htica ecl 'lr dil varda da büyük bir leke bırak· diğer phsiyetlerl bAmi1 bulunan lahete istihkak k•betmlf 
ta..78:!'add:ra~a ,.·ttiil d•Aı görillmilftür. Bizim hücuın bard"ıman edilmlftir. .:W.ın mab•=iai :..U, 9: ar!: mıştır Kont Rollo vapuru seyahatine lan• 16yle~ kahil 
'- 1 dejiş. I tejelr1rdllerine iki düşman Layya.. T>ün sabah Ken,.a bölgesinde kola ıtpl etmlıtır Befevler mahallesinde d,. yir.e devam ederek Londradakl İtalya Umalua ki; bu aeı ft bala 

1oldar ve bu yo a rnt h~um etmif ile de, bombar. Garfhla şehrini dÜfnlan tayyare. Kıtalanmır mtihim iaee üb" yalrnur teslrile bir ev çokmü1-1Seflrinin İngilterenhı Monarch Franm milletinla 
kimsenin elinde deifldlr. I d·m•n tanarelerimlzin mütekl· lerı br.mbardıman etmiştir. Tele- mAt ıı.tt,.tl lhtha ,,.;: ~talım. tür of Bermuda vapurile Llzbona n tıs aferbMla IOllft 

tı suiistim•! etmek ınfim· sl~ •tetleri karpnıda geri dö~ fat Vf' hasarat yoktur." kıtlı!annm ::P itini ikmal eder:: • müteveccllıen denize açaldılı ~ ~ --
dlr Fakat milletlerin mukad mıye m~bur kalmışlardır. Dö- Dün gece yartsmdau sonra t. dilpnan civarda ihtl,.t 11ıılandarduta Milano civannda Lecco ve BaL hakkında maltimat aldıktan IOn.. bill •lan. 
llna mal olan ıuilıtbnalln nen tayyareler o kadar hasara talvan hava kuvvetleri lskentte. daha mUhim kıtalar •e •D"hb arabal~r- leda endüatri merkezlerini mu. ra kara sulannı terketmlftlt'. tkt (IPoela).. natltlll'eb 
hı kadar •in' bir hetısp yok. u~ı~m:ıtır kl, U.lerine. avdM ede- riyey~ taarruz etmiş, hava dafii la mukabil bilcamda balaamaettu- Kı.. vaffakıyetle bOmbardıman etmiş. vapur ~lzbon Jlmarımda yo1cula. na Ahnaa1- CBerlin) e 

bıldılderi tahmin edılmemekte. toplar faaliyete ıec:mif ve ayni taatanarm ldlçiik bir miifrezeai dıi"- tir. Muttefik bombardıman tay. nnı muWele edeceklerdir. 1orlanmf. Eler oalar .. 
1'ullsa Şark milletleri ""•D 

hlr 4evir açılıyor ve 1au tle
lbıerln•e konapnak lhnn p
• h konapnalar aaeak lla. 
netieeler verebilir. 

Bonne ltimatnamesini 
Verdi 

lla.kova 22 ( A.A ) - f'ran
n 'ftll' Moskova bOyOt cl~sl 
nn dun Kallnia'ı itimat

'veı-miıü& 

dir vazivr-• sabaha kadar devam et. manı nldattınıwmt •• ba mretlto L yarelerlnin Venedik civannda aalana hu vaaona .... 
Buııu müteakiben di,ler b'r mlftir. ta11an karakollanam tahribini ta.. buyük benzin depolannı tahrip Sovyet Finlanda Ticaret keMileıllll enmi,..U. 

Blenheim te,ekkülü yeni bir hü.. Bugün saat 13.30 da dördün- mamlamıttır. et:nif okluktan da a~a blldL Mma'kereleri Bi,;- lpa 4lftlklai pflete 
cum yapmıftll'. Tobruk limanı 6- cO alarm ipretl verilmlştlr. Hedefine ba aaretltı ....... ldlclk rilmeJdedlr. NJ- .., vqoa tebar -.ki nm• 
zerinde yapılmakta olan bir keş)f Garbi çölden gelen tayyareler, kıtaatma•, ba ttmı,.. ........,.u ela. e HelalnkJ, 22 (A.A.) - D. N. B. leblllr? Çtlnldl ba ftl•~ 
UÇIJfU ND111nda, bir muharebe bava mildafu toplan tarafından man1ar lcfnde bir harabe lıallnde bı.. Madrit, 22 (A.A.) - Majorka ajansı bildiriyor: filler ellmle kalmılr 
tarYaremlz dOpnanın bet muha. tardedilmiftlr. D6n geceki akın ralcarıalı celdlaılıtlr Aalıerleri..,ı• ara. ve Minorka adalanndan cenuba Darı bafta evvel baıJamıt o.. ınlaphıer 
rebc "1)'U'e9inin hücumuna ma esnasında Abu kır üzerine dokuz •mda bh 1 alır olmalı &sere ,.ını d.:>rr dolru uçan bircok tayyareler lan Sovyet • Flnlanda tlcaTI mü- • 
ruz ka?mı§tır. Tayyarem·z bir bnmba atTlmıstır SPrlece bir ev nrah •ardır. DiiflllllUn r.ay!atı be h ımrulm !'tur Bu tay arelerin ŞL zake-nlerine nihayet vermek u- -Mali--. -·,-,ld•.•lj--...ıl 
düşmP.n tayyaresi dütürmüş ve hasara utramıştır. hkenderiye. dcil d r.• mali Afnkaya gitmek uzere Fran z•ı,. Tıcaret Nazın KotllaitWn ve ye Ye 
btr dılerinl elddl hasara uğrat- nln muhtelif mahallerine on • sayı terketmekte bulunan kim-ı nu1•ntta h~ murahha&a81 i. Ankara 22 (TAN) -
mlfbr BütCln tayyarelerimiz O.. bomba atılrtııftır. Pek az huarat ZOrlhten birdirildllfne ~re. seleri götürmekte olduiu um1- ktftel rNt Gortz, Moekov3ya ha. Vekili hat Alralı iMi 
ı.. clöamiipAr. Bir QQk ıa.ııa. vumr. Oa cam ~ dün. ıMmit lnaiMa ~ maktachr. rmı etmiflerdir. ekspresle ı.w.- lltll!• 
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TAN 

lm~n -Fran~ızfMacarlar,Rumenle:re 
Mutarekesı H .. Ed• ) . 1 lngiliz T ay}rareleri, Almanya 

Kime Karşı 
SOVYETLER -

imzalandı ucum ıyor ar 
(Başı 1 incide) 

Führerin umumi karargahı, 

Hazırla~~Y~!~!~r U zerine Dün Yine Akın Yaptı 
(Başı 1 incide) 

panm bu !kısmında barışı idame 
etmek lazım olduğunu anlamış.. 
tır. Fakat sükCıtumuzun, Rumen 
matbuatının gürültülü ve mül. 
h'!m olduğu görülen gayretlerile 
mutabık olduğum uz manasına 
geldiğini zannetmek hata olur. 

ederek millet partisinin idaresini mızdaki itimatsızlık daha ziyade (Başı 1 incide) 1 

A. 8 

Orkl ....__ 

lA.A.) - Alman - Fransız mü_ 
rekesi bugün saat 18.50 de 
ımpiegne ormanında a§ağıdaki 

vat tarafından imza edilmiştir: 
Almanya tarafından Führcr ve 
du yüksek kumandanlığı na
na General Keitel, Fransa ta
mdan, Fransız hükumeti n~ 
na General Hutzinger. 
Mütarekenin imzası ınuhasa
tın durmasını şimdilik tazam

un etmemektedir. Muhasamat 
lyan - Fransız mütareke mua_ 
desinin aktedildiği İtalyan hü
ımcti tarafından Alman yük
kumandanlığına ihbar edil

kten 6 saat sonra duracaktır. 
utareke muahedesinin metni 
kkında henüz hiçbir şey tebliğ 
il em ez. 

Fransızların Tebliği 

Bordeaux' 22 (A.A.) - Havas 
ans. saat 18.50 de Campiegne'
miitarekenin imza edildiğini 
it etmektedir. 

I.ondra, 22 (A.A.) - General 
Gaule bu akşam Londra rad

sundc. tekrar söz alarak Com
egne 'de imza edilen mütareke
:ı F·ransız kara, deniz ve hava 
vvetlerini tamamen s:lahtan 

.!rit edeceğini ve bütiin Fran-
yı A iman işgali altına koyar.:a

kay dettikten sonra, bu mü
t-kenin yalnız bir, teslimi.yet 
ği!, ayni z-.manfla bir esaret ol. 
ğunu söylemiş, bir çok Fransız

\.m şeref, aklıselim ve yurdun 
ksek menfaati sebeplerile ne 

slimini ve ne de esareti kabul 
medil:lerini, Fransanın elinde 
tlıi mevcut mühim tank, tayya. 
ve deniz kuvvetlerinin arkaııın 
denizlere hakim kudretJi bir 

üttefikle büyük kolonisi ve A
crika gibi muazzam bir yardım. 
ı bulunduğunu ilave eylemiş.. 

General de Gaule İngiltereye 
1rrıiş ve gelebilecek bütib Fran 
r subay, er, mühendis ve müte. 
ssrs i~çisini kendisine müracaat 

miye- davet eylemiştir. 

Reutere Göre 

Nevyork, 22 {A.A.) - Reuter 
diriyor: 
Biiyük iki Amerikan radvo di
-yon kumpanyasının muhabir
inin bildirdiklerine nazaran. 

Rumen matbuatında bazı ses. 
for Rumen hudutlarının genişle
tilmesini istiyecek kadar ileri gi_ 
diyorlar, halbuki Rı.unen siyase. 
ti bütün delillerile mihver dev. 
!etlerini övmektedir. Harpten 
biraz evvel İngiltere ve Fransa 
ile aktedilmiş olan garanti mU
ahedelerinin Rı.nnen hudutları. 
nın tevsii hakkında vaatleri ih
tiva edip etmediği ve Romanya
nın bu muahedelere gizlice sarıL 
masınm bundan mütevellit olup 
olmadığı merak edi1meğe layık 
bir şeydir. Bu takdirde inkisarı
nın sebebini anlıyabiliriz. Zira, 
Alman zaferi Rumen hudutları
nın Tizsa nehrine kadar geniş. 

lemesi ümidini suya düşürmelt
tedir. 

Almanyada Romanya lehinde 
bir cereyan husule getirmek 
gayreti boşunadır. Almanyada 
ve İtalyada herkes Romanyanın 
Avrupada temsil ettiği prensibi 
anlamaktadır. Hakikatin en ma. 
bir bir şekilde tahrüi ile dahi u. 
mumiyetle malUm olan bir haki.. 
kat gizlenemez. Bu hakikat Ro. 
manyanın milyonlarca ekalliyeti 
işgali altına almakla büyümüş 

ve Versailles sistemi sayesinde 
bir kuvvet amili haline gelmiş 
olduğudur. Bu vaziyet mihver 
devletle'ri tarafından yeni bir 
nizam tesis edildikten sonra de. 
vam edemez. 

Bundan başka Romanya klasik 
bir siyasi cinayetler memleketi 
hal:ne girmiştir. Macaristanın, 
Hitler ve Mussolini'nin karat"la. 
rına esas teşkil edecek olan hak 
ve adalete tam ;timadı vardır. 

3.umen matbuat1 tarafından or
taya atılan şayialar, Romanyanın 
Versailles sistemhıin parça parça 
edileceği hakkındaki korkus1mu 
ifade etmektedir. 

Hiçbir yanlış matbuat delili, 
eski A vrupanın harabeleri üze
rinde yeni Avrupayı kurmak üze
re olan adaletin yürümesini dur
duramaz. 

ROMANYADA 

gün Greenwich saatile 16.50 Yeni Parti Etrafındı.. 
Compiegne ormanında meş- .Bükreş, 22 (A.A.) - Yeni mil-

.r vagonda Fransız ve Alman li partinin idaresindeki siyasi ni-
11rahhasları mütarekeyi imza zannn müdafaası hakkında bir e
nişlerdfr. Bu haberlere bakl- mirname neşredilmiştir. Bu e
sa, mütareke protokolunu Ge- mirname hükümlerine göre, dev. 
ral Hutzinger Fransa namı- letin siyasetine karşı yapılacak 
• General Keitel Almanya na- hP,r türlü aleyhtar hareket, 3 se. 
na imza etmişlerdir. neden 5 seneye kadar hapis ce. 
üteakıben General Keitel bir ı;asına çarptırılacak, suçlulardan 

tuk .söylemiş ve Fransız ve ayrıca nakdi ceza ·da alınacaktır. 
man ölülerinin senasını yap- ·Me,-,Ieketin siyasi sisteminde Jıer 
stır. Amerikada bu nutuk ilk hangi bir değişiklik için propa
>kin hareketi olarak telakki e- ganda yapmak ve bu maksatla te
.mektedir. Murahhaslar buna şekküller kurmak veya eski te. 
..nzer müzakerata başlamak ü- şekkiilleri ihya etmek, ı:ı.lcyhtc 
e hava yolu ile italyaya mü- hareket olarak telakki edfücetir. 
ıeccihen hareket etmişlerdir. Partinin Faaliyet Tarzı 
deş kes" emri İtalya ile Fran. Yeni müttehit partiye daiı- neş-
arasında mütareke imza ediL redilen kararname hakkında Ra

~i, Almanyaya bildirildiğinden dor ajansı şu izahatı vermektedir: 
saat sonra verilecektir. Alman. "Yüksek şef, mesul olan parti 
ile yapılan mütareke şartları müh~~ uzviy~ti.ni tayi~ eder. 
kkında hiçbir tafsilat henüz Teşkilatın tafsılatı, tarzı ıdare ve 
redilmemiştir. disiplin tedbirleri hakkında yine 

İmzadan Önce yüksek şef karar verir. 

l3ordeaux' 22 {A.A.) - Havas 
'ansı, Nazırlar heyetinin Aıman 
rfümnı tetkik ettiğini bildiri. 
'"· Nazırlar heyetinin yeni jçtL 
lan bekleniyor. AlmaulArla 
n mi.izakerat hitam buldu~dan 

n!'a Fransız murahhaslıın İ
) an murahhaslarına mültı.ki 
acrıktır. 

1taJyanlarla yapılacak mıl:rn
r:ıtt an sonra, Fransız hükume
arıcak bir fikir edinebilecek va. 
ette olacak ve meı~leketin 

enafiine muvafık bir karar VE:· 

bilecektir. • 

• 
Dahiliye Nezareti tebli~ edi-
r : Lebrun'un riyaseti altında 
tzır lar bu gece saat 1 de topla
ırak) Alman mütareke itilafna. 

"inin metnini tetkik etmişler. 
'"· İll< celse saat üçe kadar de
ım ctrnistir. Nazırlar müzake

d rnat 8.30 da tekrar başh:nış.. 

Nczırlar heyeti daimi celse ha
nele bulunmakta ise de, heyeti 

rtlhhasa ile telefon göri.iı)me

i yapmak üzere, cels!nin tnti
ic ıp etmektedir. 

İngi!izlere Göre 

T.ôndra, 22 (A.A.) - Matbuat, 
dnsnda cereyan eden ve esasen 

Adliye vekili, vermiş olduğu 
bir raporda, milli rönesans cephe
si yüksek komitesinin, Humen 
milletinin yeni bir politik disiplL 
nine doğru tevcih edilmesi lüzu
munu tebarüz ettirdiğini bildir
miştir. Zira, kati bir vahdeti ve 
herkes için ruhlarda ve it'raatta 
lazım olan idare devamlılığmı te_ 
mın edecek bir siyasi aletin biran 
evvel tahakkuk etmesi memleket 
memıfii icabatındandır. 

Mezkur komisyon, yeni totali~ 
ter siyası partinin yüksek idare .. 
sini de almasını kraldan rica et
miştir. Kral, muvafakatini beyan 

şimailik şeraiti de bilinmiyen mü 
tarekc müzakereleri hakkında 
mütaJfia yürütmekten urcumiyet
le sakınmaktadır. 

Gazeteler, Compiegne sahnt•si. 
ni Almanların tarif ettikleri şe· 

kilde aynen nakletmektedirler. 
Daily Telegraph, Hitlet'ln ~ah

ne ~a~rlı olduğunu hiç kimsenin 
şimd~~e karlar inkar etmediğini, 
ve bılhnssa buna fıtri bir iııtida<lı 
o1dnğunu yazmaktadır. 

Gazeteler, ayni zamanda Ge
n€lral Keitel'in mukaddemesinde 
Almanyanrn İngiltercyc karşı 
nliicadr.leye devam etmek =cin 
muht~ç olduğu yardımdan ısrar. 

Ja bahsedişine ,bilhassa i~aret et· 
mektedirler. 

kabul etmiştir. Yeni parti, tota. artacak, ve bir gün ictinabı müm. sız müfrezeleri, aralarndaki irti. 
liter mahiyette olup, şahsın tam kün olmıyan bir harıbe müncer bat kesilmiş olduğu halde hala 
tekamülünü, ancak davlet içinde olacaktır. Çünkü unutmayınız ki mukavemet etmektedirler. 
ve devlet tarafından olmak üzere veryu" zünde ancak bir kişi hü. n· ~ ta aft _,,_ t 
telakki etmektedir. " ıger r an evvt:.U\.i gece n. 

kümran olabilir. Biz hakim oL giliz tayyarelerinin, Holanda, 
Bu parti yeni şeklinde, icraa.. k · t' ak s ma ıs ıyors ovyet Rusyayı Belçika ve Almanya üzerine, bu. 

tmda azami faydalı olmak gaye- fethetmeliyiz." na mukabil Alman tayyareleri. 
sine vasıl olmak için, mazının Hitler, diğer bir yerde de Sov_ nm de Şarki İngiltere mıntaka. 
verdiği ders ve tecrübelere ısti- yet Rusya hakkındaki kanaatini sına müteaddit hava hücumları 
naden tecelli etmiş bir istihale- şöyle ifade eder: görülmüştür. 
den ibarettir. "Belki de bir gün Sovyetlerle İngiliz Hava Nezaretinin teblL 
Diğer taraftan, milli rönesans anlaşmağa mecbur olacağım. Fa. ğine göre donanma ve sahiller ku 

cephesi yüksek komisyonunun kat bu hayatunın son oyunu ola. mandanlığına mensup tayyare
rap:ıru, şahsi faaliyetleri, dev- caktır. Böyle bir anlaşma, garp- ler, Holandada, Villemsoorq'da 
letin ali men!aatlerine mutabık taki işimi bitirdikten sonra Sav. dü.şman gemilerine, dok ve antre_ · 
bir disipline sokmrya muvaffak yetlere döıuneme mani . olmıya. polarma ve bir gaz deposuna 
olan ı;ahık milli rönesans cephe- caktır." · hücum yapmıştır. İki Alman ge. 
s:.nin muvaffakıyetlerinden buh- misi batırılmış ve bir avcı tayya-
settikten sonra Rumen milleti- zaten biliyoruz ki Hitler'in resi imha edilmiştir. 
nin tarihi mukadderatının tabak- t.ncranyada gözü vardır. Diğer taraftan D. N. B. nin 
kuku ve siyasi birliğinin istima- Hatta Karadeniz ve Kafkas da bildirdiğine göre 21 Haziranı 22 
li için, bütün milletin fikir ve ic- Almanyanın hayat sahasına da- Hazirana bağlıyan gece birkaç 
raatına yekvücut olması iazım hil mıntakalardır. Hitler şimdilik İngiliz tayyaresi Berlin civarla
ge1dığin1 ilave etmiştir. buralardan vazgeçmiş görünse rma kadar gelmiştir. Bir tayyare 

BütGn hidematı amme memur- bite, yarınGarp cephesinden mıı- Berlin civarına birkaç patlayıcı 
Iar1, bütün müntehipler, namzet. zaffer çıkan ordularını Şark cep. bomba ile yangın bombaları at
ler, bütün hususi ve umumi mü- heslne çevirip dünya salt::ınatı mıştır. Askeri olmıyan hedefler 
esseseler meclisi idare azaları,, kurmağa teşebbüs etmiyeceğini ve ezcümle bir hastane üzerine 
partinin azası olacaktır. kimse femin edemez. bombalar atılmıştır. Hasar azdır. 

Partinin Üniforması Sovyet ricali, bilhassa Stalin 3 erkek, 3 kadın ve bir çocuk ya. 

K 1 ill t t
. . . m.illt _ realist olduğunu isbat etmişler. ralanmıstır. 

ra rn e par ısının ro- d' H'tl 1 ı tıkl .. b' 18 H · · ı· 
h . h . ır. ı ere an aş arı gun ı- az1ran geces1 n -

nesans cep esme maı sus Viııret 1 ilk h d fl · b' Al · t'l' ·1· ı · · K 1 ·· ·· 'f h f t . . e e e erı, ır man ıs ı a- gı ız tayyare ennın o onya uze-
ve unı1orn;ıa~ my~·ka az~ e mc:sını ı>ına karşı müdafaa için muhtac rine yaptıkları akında şehrin 
emrey emıştır. u sek ıdarc: par- ldukl d · k h • t lt b b d.. ·· ıt . . .. .. o an enız, ara ve ava or asına a ı om a uşmuş, a ı 
tmın kurmayı tarafından gorule· ·· 1 · · eli · d b 1 d k · ·1 .. lm.. 16 · ·1 d alan 

k 
. us crını erın e u un urma sıvı o uş, sıvı e yar • 

ce i.lr. lm t p 1 b st o uş ur. o onyanın gar mı mı~ ır. 

Kra1. Saray Nazın Ernes Ur- bunun için almışlardır; Baltık Bir Alman Zırhlısı Tahrip Edildi 
dariarıo, parti kurmay reisliğine devletlerini bunun için işgal et- Diğer taraftan İngiliz Bahriye 
ve Viktor Moldavan'ı da pmti mişlerdir, Finlandadla bu mak- Nezaretinin resmi tebliğine na_ 
genel sekreterliğine tayin etmiş. satla harbetmişlerdir. / 

zaran Almanyanm 26 bin tonluk 
tir. Sovyet Rusya diğer emniyet Scharnhorst zırhlısı deniz ve ha

YUGOSLAVYADA 

Ita.şvekiHn Mühim Beyanat. 
Belgrat, 22 {A.A.) - D. N. B. 

bi!rliriyor: 
.Oaşvekil Zvetkovitch D. N. B. 

nirı Belgrattaki muhabirini kabul 
ederek beyanatta bulunmuştur: 
B&~ekil, Yugoslavya siyasi he 

deilerinit: sarih ve kati olduğunu 
tebı.rüz ettirmiş ve bu hedefle
rin, cenubi şarki milletleri cıra

smda kurucu teşriki mesaiyi tE'~
vik maksadile bütün komşuları 
ile ivi münasebetler idame etmek 
ist:yen Yugoslav azminin :fadesi 
oldukJarını söylemiştir. 

Devletin menfaatlerine ve mil
let•n zihniyetine uygun olan bu 
siyac;etin her istikamette iyi ne
ticder verdiğini bildren Zvetko
v:tch şu sözleri ilave etmiştir: 

"Avrupada harp patladrğı za. 
man, ş~fi bulunduğum hüklııne.t 

artık anane halini almış olan miL 
li hayatımızın bütün sahalar.nda 
en kst~ bitaraflık siyaseti çcrr:e
ves;m muhafaza edeceğini beyan 
e~ıni§ti. Yugoslavyanın bu suret
le sarih ve açık hareksti, J{Jtarm. 
ım bu kısmında sulhün id'lmesine 
miieessir olarak yardım etmiştir. 
Yugoslavya ile Reich arasındaki 
işb1rliği ve dostluk gittEcc;e 1mv
vE·tle11crek bilhassa iki.:ısadi ~aha
da tezahür etmiştir. 

Mütekabil menfaatler muhı:ıse
ma!,ı;ı rağmen bütün vüs3.tile ida
me edilmi~ olan ve daima daha 
dcrjn b!r iş birllğini lüzumlu kıl
maktadır. 

!~tısadi münasebetlerimizin ne 
kadar tc.bii ihtiyaçlara is~inat et. 
tiği bunlardan istimzaç edifobilir. 

İki memleketin iktısadiyatı yal 
nız bfribirini tamamlam:;ıkla ~al
mamnktadrr. Yugoslavya Alman 
imparatorluğunun büyük smai 
kuvvetne Yaktn Şarkın :rfraatçi 
memleketleri arasında bir irtibat 
vasıtası teşkil eder. 

Naip Prens Paul'ün itirn~drna 
mazhar olan hükllınetinin, hr.ri-
ci siyasette takip ettiği mecr-ayı 
ve bilhassa Reich ile mevcut iyi 
mür.asebetleri her ne pahasın-:ı 0-
111,..sa olsun idame etmek kati az_ 
m!nde bulunduğunu tebarl!z ~t
tiren Başvekil, Yugoslavyada çok 
ya1~ında i~ siyaseti ve sosyal si. 
ya'><:t sahasında çok mühim ısla. 
hat yapılacağını beyan etmiştir. 

Bu projelerin tatbikinde, uzun 
seneler Dusseldorf'da Yugoslav 
'ı::ınsolosluğu yaçımrş olan yeni 
Beden Terbiyesi Nazırı ~ushan, 
mülıım bir rol oynayacakt•:. 

ı hıt • 
Belgnı.t, 22 (A.A.) - Macar E-

konomi Nazırı Dr. Varga üç gün 
kalmak üzere buraya gelmiştir. 

Prens Otto Portekizde 
Mardirt, 22 (A.A.) - Otto de 

H::ıbsburg ile Zita bu sahalı Ptır
t~khı hududunu a~arak Lfabona 
gi tnıişlerdir. 

mıntakalarını da tedricen eline va kuvvetlednin hücumu netice
geçirmek emelindedir. Fakat AL sinde mühim hasarata maruz kaL 
manyanm garptaki muzafferiye_ mıştır. Bir Alman torpido muh. 
ti ani ve seri olmuştur. Almanya ribine torpil isabet etmiştir. 
bu harpten tahmin edildiği ka- Reuterin bildirdiğine göre, AL 
dar yorgun çıkmıyacak gibidir. man tayyarecileri evvelki gece 
Elinde fazla olarak şimdiye ka. İngilterenin Şimali Şarki ve Ce
dar harbetmemiş taze İtalyan nubu Şarki mıntakası üzerinden 
kuvvetleri vardır. küçük dalgalar halinde geçmekle 

Filvaki garpta harp henüz biL ürkek hücumlar taktiğini kul
memiştir. Daha Akdeniz ve İn_ lanmışlardır. Düşman tayyarele
giltere zaptedilmemiştir. Bunla- ri, şafak söJ.<meden evvel kaybol
ruı zaptı da aylarca sürebilir. muşlardır. Ingiliz avcı tayyarele_ 
Fakat Almanyanın cephe değiş. ·ri, bunları takip etmiş ve hava 
tirmesi bir haftalık bir mesele- dafi bataryaları da baraj ateşi 
dir. Hitler, garptaki bütün kuv- açmıştır. İngilterenin Şark kıs.. 
vetlerini bir haftada. şarka nak- mında, alarm işareti verilmeden 
ledebi1.ir ve kış gelmeden bu da. biraz evvel şiddetli infilaklar i
vayı da halletmek istiyebilir. şitilmiştir. Şimali Şarki mıntaka. 

Sovyet Rusyayı ihtiyatlı bu- sı sakinlerinin bildirdiklerine gô. 
lunmağa ve bir takım askeri ted. re, Almanların askeri ve endüs.. 
birler almağa sevkeden saik bu triyel hedefleri keşfedebilmek i
olsa gerektir. çin çok az zamanlan olmuştur . 

Fakat bizce asıl endişeyi mu- Çünkü tayyareler hemen derhal 
cip olan hadise, Sovyetlerin AL hava dafi oataryalarının şiddetli 
man hududunda tahşidat yap- ateşile karşılaşmışlardır. Bunun 
ması ve askeri tedbirler alması üzcri.Qe, birkaç bomba atarak ge_ 
değil, kendisince elinde bulun. ri kaçmı~lardır. Bombaların ek
durmayr zaruri gördüğü emniyet se~:<,;; kırlara düşmüştür. 

noktalarım şimdiden işgale te. lngilizlerin Pilot Yetiştirme 
şebbi.is etmek istemesi ihtimalL Progra'1U 
dir. Besarabya ve Tuna ağzı bu Britanya devletinin pilot ye. 
emniyet mıntakasma dahil olan tiştirme programı bugünkü harp
yerlerdir. Buratarda, hatta bel- tc gittikçe hayati bir ehemmiyet 
ki de Baltıkta olduğu gibi, AL kcsbetmek1.edir. 
manyanın rnuvafakatile Sovyet Kanadada 67 antrenman mek
Rusya harekete geçebilir ve böy_ tcbi, 40 bin kişilik Personele 
fo bir hareket Bal.kanları altüst mahsus mektepleri ihtiva eden 
edebilir. ve faal bir hale getirilmesi mu-

Sovyetlerin Alman hududun. karr.:ır bulunan lll teşekkülden 
daki hazırlıklarının Balkanlarda 81 adedi faaliyette bulunmakta
endişe ile takip edilmesinin hik- dır. Bakiye kalan 30 teşekkülün 
meti budur. de faaliyete geçmesi için lazım 

Mısır 
Kabinesi 
Çekildi 

(Başı 1 incide) 
raber olduğunu göstermek ve 
Arap aleminin fngiltereye mü. 
zaheretini tebarüz ettirmek için 
Mısırın İtalyaya harp ilan etme. 
sini istemekte ve Mısır buna mu
kavemet etmektedir. 

Bugün, İngilterenin Mısır Se
firi Sir Lampson, Mısır Kralı 
tarafından kabul edilmiş ve Kra
la, İngiltere Kralının bir mesa. 
jını takdim et:niştir. Bu hareke. 
tin de Mısıra karşı manevi bir 
tazyik ifade ettiği için, Başvekil 
Ali Mahir Paşanın istilası, mü .. 
him bir kıymet kazanmaktadır. 

Ali Mahir Paşa, bugün Mısır 
Kralının ve Mısır efkarı umumL 
yesinin müştereken itimat ede
bildiği biricik şahsiyettir. Mısır 
efkarı umumiyesi tek başına itL 
mat edebileceği daha başka şah
siyetler bulabilir. Fakat bir ta
raftan. Kralın, diğer taraitan da 
milletin itimat edebileceği ve 
dürüstlüğüne güvenebileceği en 
yegane adam budur. Ali Mahir 
Paşayı, Weft partisi lideri Nah. 
has Paşadan ayıran nokta da bu-
dur . · 
İNGİLTERE VE ARAP ALEMİ 

gelen tedbirler alınmıştır. 
Ş~mdiye kadar 25 bin Kanada. 

h, Kanadanın muhtelli kayıt bü. 
rolarına müracaat etmiş ve bun. 
lardan beş bini ihzari antren
manlara başlamak üzere davet 
f'd ilmiştir. 

Kara ordusu için asker kaydı 
da devam etmekte ve haftada 
takriben 300 kişi kaydedilmekte
djr, Antrenman mekteplerindeki 
öğretmenlere yardup etmek üze_ 
re, 71 zabit ve 200 mütehass1s 
İngiliz pilotu Kanadaya gönde. 
dlmiştir. 

Avustralyada 84 bin gönüllü 
kaydedilmiştir. Bunların 14 bini 
hava kuvvetlerinde, 70 bini de 
kara ordusunda istihdam edil. 
meyi talep etmiştir. Kara ordusu. 
na 3360 ı kabul edilmiş ve bun
lann üçte ikisi vazüeye başla. 
m1stır. 

Şurası da şayanı kayıttır ki, 

İngiltere hükumeti, Mısır ü. 
zerinde tazyik yaprruyacağını i
leri sürmekle beraber, Fransanm 
harp harici kalması üzerine dahi 
Arap aleminin kendisile beraber 
olduğunu göstermek için Mısırı 
tazyik ettiği göze çarpıyor. Ha. 
kikatte Mısır tam istiklAlini, mu
hafaza etmeyi düşünüyor ve bu 
yolda yürüyot. Binaenaleyh, Ali 
Mahir Paşanın yerine yine ken. 
disinin gelmesi beklenmektedir. 
Aksi takdirde Mısır harbe rağ
men mühim bir dahili buhran 
ı?ecirecektir 

: .. ,· .... 

R-SMI HARP >.~-tEB:~i~-.L' ERl .. 
Fransız Resmi Tebliği 

Boraeaux, 22 (A.A.) - Fransız tebliği: 
Loire'in Cenubuı:ıda ezcümle Montcontour, Lireuil ve Chatmon • 

Sur. Jndrc'de ve ayni umanda Saint _ Etienne ve Roanne'de mevaU çar
pışmalar olmu§itur. 

Rhonc üzerinde Andancc'da bir sipahi müfrezesi, bir tabur piyade 
ve tanklardan mürekkep dı.işman 
som-a püskürtmüştür. 

ıınsurlarmı. §iddctli bir çarprşmadaıl 

A!pler'de İtalyanlar, bazı mevzii hücumlara te~cbbüs 
muvaffak olamarnı,Jardır. 

Alman Resmi Tebliiji 

etmi~ler iac j:le, 

-O t 

o 
~ 
o 
•· et 
Uıil 
one 

~. 16 
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Führerin umumi kaıargfilıı, 22 {A.A.) - Alman orduları başkumart .. ~ 
danlığmın tebliii: ~e 

Bretagne'de mühim limanlar olan Saint Malo ve L'orient zapteaıL. 
miştir. Aşağı Loire üzerinde kC.•prü başları genişletilmiştir. Thonars işgal 
edilmiştir. Lorraine·de ve Vcsges'deki bücumlarmnzm neticesi olarak çe"'" C 
rilmiş olan diğer düşman lrıt;ı_atı dağılmıştır. Gerardmer zaptedilmiştit• 
Son günlerde bu bölgede alman esirlerin miktarı 200 bini geçmiştir. BUJl.o 
lar meyanında başlıca tam bir ~.ipahi livası mevcuttur. Diğer bölgelerde 
de üsera ı:ıdedi mütemadiyen çoğalmaktadır. Bu esirler meyanında Sima! 
deniz kuvvetleri kumandanı il~ diğer Amiraller, bir Orgeneral ve müte.. 
addit Generaller mevcuttur. 

Büyıik silah ve her türlii harp malzemesi ganaiminden maada. bit' 
çok tayyare meydanının işgalini müteakıp 260 tayyare elimize dUşmü~tii!• 
Bombardıman tayyareleri ile pike şeklinde hücumlar yapan bombardırnall 
tayyarelerimiz Strasbourg'un Cenubunda, Wissenburg'ıın Cenubu Şarkisi~ 
de ve Loire'in Cenubunda dtl')man müstahkem mevkilerini kıtaat tahşidatı.. 
nı ve nakliye kollarını bombardrman etmiştir. Gironde ve Loire nehirleri• 
nin ağzında 8000 tonluk bir tüccar gemisi batırılmış, 4000 tonluk diğer bit 
gemi hasaııa uğratılmı, ve iki deniz tayyaresi imha edilmiştir. 

İngilterenin ııark sahilinde askeri hedeflere karşı ve bilhassa Bmtnı

ı 

ham siHlh fabrikası ·:izerine tam muvaffakıyetli bombardımanlar yapılmış~ 
Öğleden sonra Ilolanda adalarının civarında kısa bir hava muharebe .. •iz, l 

sini müteakıp altı dUşman tayyaresinden üçü düşürülmüş ve mütebaki uçit lııı b 
de geri dönmeğe icbar edilmiştir. kıncl 

İngiliz. bombardıman "~ torpil atan tayyareleri bir Alman safı bıırt' ni 
gemisine rnuvaffakıyetıı;z hücumlar yapmışlardır. Geminin hava müdafa• \ı b 
toplan 6 düşman tayvare~ini dlişürmüştür. Bu muharebeye iştirak edert h'l 
Alman avcı tayyareleri de aynca yedi düşman tayyaresi düşürmüştür. 21 

1 

Haziran tarihinde dü~manm havadaki zayiatı ceman 25 tayyareye baDğ ol. k 1ı 
muştur. B·.ınların 11 i ha.,a muharebeleri esnasında, 6 sı hava müdafaa toP" 
ları, diğer 6 sı harp gemileri hava müdafaa toplarile ve mütebakisi de yer .. 
de imha edilmiştir. Bir Alr.ıan tayyaresi eksiktir. BiJahare gelen maIQmatıı 
nazaran, 4 Haz-irandan 211 Hazirana kadar evvelce zikrolunanlardan maada ı- a2 
63 düşman tayyareııi imha edilmiştir. Bu suretle, bu müddet zarfında düE.. t" . . . uz 
manm ayıat yekOnu 765 tayyareye balığ olmakadır. Garp taarruzıınun bı .. 1 
dayetindenberi 15 Haziranıı kadar hava müdafaa topları tarafmdaıı irnb' l·ac 
edilmiş olan düşman tayyarelerinin adedi 854 e varmıştır. Almanyaya avdet ese) 
eden bir denizaltı jLr.miıı; 42682 di:işıruın tonilatosunun ziyamı haber ver.. an 
mektedir. Diier bir deni?::ıitı gemisi takriben 11 bin tonluk Ettrich İngiliS 
nakliye gemisini torpillemeğe muvaffak olmuştur. Diğer bir denizaltı ge.. 
misi biiyük bir İngiliz nakliye kafilesine muvaffakıyetle hücum etmiştir. · 

ı~i 
21 _ 22 Haziran geı:esi, düşman tayyareleri Şimali ve Garbi AlmanY8 

üzerinde uçarak ilk defa olarak Berlin civarına hücumlar yapmx~lardır. ffel' t('n 
şimdiye kadar olduğu gibi, bombalar gayrı askeri hedeflere ~ az hasarat 1eğil 
yapmıştır. Fakat bir miktar sivil ölmüş ve yaralanmrştır. 

• • Führer'in uı:numt karargahı, 22 (A.A.) - Q,du yüksek kumandanlıl' 
bildiriyor: AJsace L«n·raine'de muhasara altında bulunan Fransu; orduları 
teslim ohııu:ıla.rdır. Yarım milyon Fransrz askeri Alman kıtaatına teslifll 
olmuştur. A~ağy Alsaee'Clnrraine'de Maginot hattının bazı kısımlarında 110 lctl 
Vos~eslerde l:oulunan irı ibatı kesilmiş müfrezeler hatıl mukavemet etmektedif~ ...... ---- - - ·-----. - -. . t ... .. ' ;,..· .. '.:· . . .ı.:~" ;:'lı ... ~ • ., 1 ._ . _ _ _ ıv 

Ut i 
tılar 

yetinde bu dominyon senede 90C lfett 
pilot yetiştirecek vaziyette olı• ~ h" 

Avustralya hükılmeti, toplanan 
asker miktarının Mart 1940 da 
57473 kişiye baliğ olmasını ka. 
rarlaştırmıştı. Bunların 14300 ü 
pilot, 16173 ü gemi mürettebatı 

' l 
caktır. Bunlardan hariç. 500 pı- h 
lot 1500 rasıt ve makineli tüfe~· <ını 
çi antrenmanlarını ikmal içıtl :ık , 
Kanadaya gönderilecektir. Bu stJ• nrtt 
retle mevzuubahs olan progrıııt1 c!i f, 
tam faaliyete geçtiği zaman, b tı.nu 
vustralya, Yeni Zelanda ve I{I' ~k g 
nada her sene 2 bin pilot ve 30 

ve 27 bini kara askeri olarak tes
bit edilmiştir. Bunlann talimi 
için 36 mektep tesis edilecektir. 

Yeni Zelandada hava antren
manı için takriben 4 bin kişi kay • 
dedilmiş ve bunların 1100 ü ka. 
bııl edilmiştir. 1940 senesi niha. 

bin mürettebat efradı meydallıı y 
getirebilecek kabiliyette olaca!V 
tır. 

Bugün i P E K ' te 
TÜRKÇE 

ŞIERD-OIK 'HOIL.MIE:S 
ve ÇOC UK DÜŞMANI 

2 büyük Film 
Bu g ü n uat 11 de tenzilatlı matine. 

---..... 

Bugün SÜME R Sinemasında 
2 B tlyük ve gilz~ı film birden 

1 - İstanbulda ilk defa 

Katil Benim 
Fransızca sözlü 
LC.WİS STON E 

2-A TMA CA 
Charles Boyer 'in 

En güzel filmi 

B ug ün aaat 11 de tenzilatlı matine. 

~ ............................. =-..... -~ 
Bugün SAR AY Sinemasındo 

2 BUyUI< Film birden 

1-Madam BUTERFLY 
MAAiA CEBOTARI 

2 -CAS US İNTİKAMI 
PREST ON FOASTER - LYNN BARI 

S~nslar saat 1 de başlar •m:ı••••••ll. 

~ ............ ._ ................... ı 

Bugün MELE K 
2 bUyUI< fllm birden 

1-HO NOLULU 
ELEANOR POWELL - ROBERT YOUNG 

2 - 6000 D ÜŞMANIM 

teki 
aı:iı 
tad 
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l\aoNE BEDELi 

llrklyo Ecnebi 
~ 

1 ;o Kr. 1 sene 2800 Kr. 
O " 6 Ay 1500 " 
:0 11 3 Ay 800 " 

" 1 Ay 300 " 
liııetıerarası posta ittihadına 
~il olnuyan memlekcLler için 
bone bedeli milddet sırıısiylc 
, 16, 9, 3,5 lirndır. Abone be-

• li peşindir. Adres değiştirmek 
kuru tur. Cevap için mektup
a 10 lmruşluk pul iH'ıvesi 

r. 

lazımdır. 

r: L 

le• 
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~
; ~ençli .. 

;_ . .• cmuası 
nümüzdc (Genrlik} :ıdcnı 

taşıynn bir mecı>ıua var. 
gençliğini temsil etmek id· 

nda bulunduğu, adından c1a, 1 
't «ndığı lisandan dn helli. Za

son znmanlnrdn gençliği tenı-
konuşanlar, ncden,;c hayli 

lmı<ı bulunuyor. Hatta, Tiirk 
ı, liği namına konuştuklarını 

edenler arasında, Türk in
Lınm geri kalmış insan say· 
ihtiyar diişünceli vatandaş. 

da var. 
İz, kimler tarafından ~tkarı1-
ıır bilmediğimiz bu mecmua 
kında böyle bir hükfün ver. 

niyetinde değiliz. Çi.inkü 
• le bir hiiküm vermemize ya· l 

bil ccl~ vesaik vcyn dclüile 
k bulunmu~ oruz. 

- akat, (Gcndik) ndıyln cıkan, 
l'ürk gençligi) namına konu

a hu mecmuada gözümüze çar-
3 l- azı noktalar var ki, onları 
~ tü7. ettirmekten keııclimizi a-

tyacab'lz. 
E'sel:ı, bu mecmuanln :ı:azıln
<tn birisinde, şöyle bir ci.uııle 

.._ İlarl>i, teskilat, metoıl ye 
i~i sayar.ık insan kıymetini 

ll'cnlcr, milli kadl'omuz i~jn. 
t ~ğildir!" 

Z<'e. harbi, teskil:tt, metod, 
ra işi sayanlar, insan kıy. 

ni di rrmek arzusunda :;o
ezlc;. Çünkü tc~kilıitm 

•et i i, metodun d-lhiyaııesi 

etlcrı ü tiin insanlar kurar, 
ıvct membalarını muvaffa
d~ işletmek kıymetleri ibtiin 

( tı.lımn becercbileccklcıi bir 
O lfettir. 

~ l' bizce, bu mcmlcltcie muzır 
lı' hnrckct, tcskilatlrmmak, 

le• anı bir mctod dnire imle ca-
i~ • • - -ilk ve mıllı mudafaa kuvve. 

arttırmak uğrunda her türlii 
t!i fedakarlığa kntlnnnınk hi
ltnu .lum"'İ bir sckilde · ~nkfır 
k gufletiıni göstermektir 

y~i mecmua, gençlikte ah
lak hozukluğuml:ın da 

tekidir. Ve bu iddiasııu da 
arip cümlelerle isbata çalış
aclır: 

....._ Bugün, gençlerde b~
snygı, küçiiklcrc şefkat kal

Genrler, hüyükleı·ini 
4. düsman vaziyetinde giir
cdirler. ·Kadın ve J.n.lara 
ınütecavizlik, IUf atma, çim. 
ıttma, çok 1ecssiife sayuıuiır 

haz1 gençlerimiz için bir ınes· 
bil' sanat haline gelmiştir. 
larından geçen luz ve kadın. 
3 iyecek gibi bakmak, önl~-

tın yiirü~ en kadın ve kızlara 
tınnk, bir moda, bir erkeklik 
eti sayılıyor. Bu hareketleri 
ıyanlnra: "Budala, hannn 

dı, pısırık" denilir. Du ha
lleri yapanları paylal'sanız,, 
~k yersiniz. 

~llba bir sokakta, bir sineına
hılnız bulunan bir kız veya 
tı göriirlersc, ınnl bulmuş gi. 
~\ inirlcr. Artık, o zavallıya 

küstahça sözleri 
·hnekte, ellcrile oralarına, 
larına saldırmakta, birbirlc. 
arış ederler!,, 
lnız bir kısmım aldığımız 
bö~lecc uzayıp gidiyor. Fa
~izcc, bu iislfıp, bir gençten 
e, menfi bir muhafazakar 
lna benzemiyor mu? 
~ençlik., , temsil iddiasında 
'llduğu Türk gençliğini b\-iy. 
i göriiyor? 
lı~ünkii diinyunın en ileri ve 
rıi savıJmı memleketlerinde 

her ç~~it ahlaksızlığı İ!jlİyen 
Ycti~tirilmiş mahli'ıkJar var

t'nkat, bunlar, hele Tiirki:ve. 
~İ<;hir zaman, yukarıya iktı
~tti,ğimiz mütecaviz lisanın 

llılınasını mazur gösterebi
biı: ekseriyet tcskil etmez. 

,-
1 H ~ft©l n o ifil 
\.. 

TAN 

•• un eli.k Nikbinlik 
Harp başladığı sırada B O H t d 
.. .. idi~ yolda_ karşılaştık; 1 r a a 1 r 

duşuncelı halımc baktı, . 
güldü: 

-Göreceksin azizim, de-
di, Vistüle gerisine çekilen 
Polonyalılar birdenbire bir 
taarruza geçecekler, düş
mana öyle bir darbe vura
caklar ki' dünya parmağını 
ısıracak. Ne modern silah
larla hazırlanmış bir ordu
dur o, o ne yaman bir kuv
vettir ... Hele sabret, hafta
yı say! 

Biı hafta sonra Polonya, on
den ve arkadan saldıranlar e
linde taksim ediliverıni~ti; e
P"YC':! üzülmi.1ştüm. Diğer taraf_ 
tan da İngiliz taryareler~nm 
durmamacasına Almanya uze. 
rinc bevanname atx5ların:ı kızı. 
yord~. İkinci tes;düfümiizde 
bu haı el, etin 1 i.izumsm:lıığunu i
len sürmek istedim. Arkadaşım 
ıdraksizliğime acır gibi manalı 
manalı suratımı süzdü, baı;ını 
salfadı, dedi ki: 

- Birader, elbette (Enteli. 
jans Servis) in bir bildiği var. 
dır olabilir ki, ajanl::ırındaa aL 
chğı mevsuk malıimat oralarda 
rejim0 ve harp siyasetine karşı 
bir isyan hazırlandığı kanaatini 
vc:rmi~tır; belki de GJrp cephe
siP-dc tek silah patlamadan nıı:-p 
sona erecektir. Her halde Al
manyamn dahıli ve iktısacli va
ziyeti berbat... Okumndtn mı, 

Mareşal Göring .nutkunda nE
lcr ı=öy1iiyor? "Sabun kullan
mayız, çıplak gezeriz, biraz da 
kemerlerimizi sıkarızl'' :rfı.an d'
yor. Bu sözler ahvalin bozuk, 
hattı'.ı ümitsiz olduğun1:2 kafi ele. 
recede göstermiyor mıı? Sinir
lenme. beş, on gün bekle! 

B iı· ay, iki ay bekledırı:ı, 

Yazan: Refik Halid 
- Hah hah, dedi, Alm;mya 

kapana girdi, ne hata bu, rıe 
cıı:ınet: Bizim karikatür mecmu. 
:ılarır kapak resimlerini görme. 
din mi? Biri birinin tam;ımen 

ayni, akıl için tarik birdir, dl.'ı
ler: İskandinavya mem!eketıeri 
timsah şeklinde tasvir edilmiş; 
ağrzlarını açmışlar, gelen kuv· 
\'etleri latilokum şekeri fİbi 
yntuyorlar! Çok doğru bir tem. 
sil... Yirmi dört saate kalmaz, 
muttefiklerin karaya \Ikardrk. 
ları asker, havadan para1i'ı.tle i. 
ne.ı veya şileplerden tayfa kı
yafetinde giren bu yarı cambez, 
ya~·ı aktör istila müfrezelerini 
clenizc.-: dökecekler, Aç gazeteyi, 
bak 5U havadise: Baltrk deniı.i
nbı ağzını mayin ile kapatmrş. 
lar. Bu ne demektir bliir mis;n? 
Şimal denizine çıkmak üm:di 
lrnpr yuttu demektir! 

"' u .. vı.:ç e.ıuen g•aıp le ı-ıo-
1 ' londa ve Belçika üzni

ne yüründüğü gün o:ıu arayıp 

ben buldum: 

- Hiç üzülme monşer, ckdi. 
Felemenk bir kere sedleri aç.ıp 
arazisini suya boğdu mu re Hınk 
ışJe>r, ne asker geçer. Belr;ıkaya 
gelince başında asker oğlu askı;r 
bir genç kral var; so:ıra cHinya. 
nın rn büyük askeri mühP.ndi
sinın yaptığı istihkamlarla cev. 
rılen hudutlar düşmana kolay, 
kolay yol mu verir? Boş yere 
k<-ndirıi üzme! 

Nil:::.yet su tanklarının Ho· 
lantlayl) , aşıp denize vardrkları 
ve i~tila kıtalarının Belc:ika is
tihk~mlanru geride btrııkıp 

F'laııcres ovasına yayıldıkları 
haberi gelince otobüste karşıma 
çıkan dostum pek gülümsemi
yordu ama kederli de görünmü
yordu. 

Petaiıı'in hükfuneti teşkil ettiği 
gündü, yine buluştuk: 

- Sonuna kadar harbe de
vam azmine işte kati bir misaJ, 
dedl, sakın aklına imkansız ih. 
timaller getirme! Bu iki büyük 
kumandan ancak harbi hızl,m· 
dırmak, maneviyatı kuvvetlen. 
dirmek. Afrikada bile olsa mu. 
kavf'meti temin etmek i\in ik. 
tıdat' mevkiine gelmiş!crdir; 

hem orduda, hem dahilde zaptü 
raptı temin ... Vaziyet kritik ıse 
de ümitsiz sayılmaz! 
Mareşalle general kabinesi 

mütareke ve münferit bir sulh 

isteyiverince dostu.mu artık me· 

yus bulacağımı sanıyordum. J!'il. 

vaki düşünceliydi ama yine te. 

selli yolunu bulmuştu: 
- Fransa donanması lngilte. 

r::!y~ geçer, Amerika harbe gi· 
rer, abloka şiddetlenö.irılir, h~r 

halde bir çaresi bulunuı·. Oku

dun mu yeni ve müh;m Jıaber. 

lerı: Ruslar Alman hududuna 
asker tahşit ediyorlarmı~, AL 
rnar.1ar da sınır üzerine sekse-n 
fn·k~. ayrıca İtalyan askeri sev· 
ketmişler. Dur bakalım, galiba 
.veni bir sürpriz kar-;;ısmdayız. 

Bedbin ruhlu olma! 

Artık sabrım tü'.tenmi5ti. 
- - Dur! dedim, sen, batı 

rıında pek iyi kaldığına göre t:'s
ki Cfüar.. Harbinde J.e hepimizi 
böyle:, aksine netice veren mü
talaalarınla avutrnuştun, sonun· 
da da "Bu işin sökmiyeceğini 
biliyordum ama manev;yatı Jrır 
mcı1< jstememi~tim" h::ıh«ne:-;ile 

ı,; .... '".uıp oır ı.araıa gıım1~cın. :;,un 
di beni dinle: Hakiki nikbin a
dam, maneviyatı kuvvetli adam 
sana değil, bana derler. Sen her 
gün bir başka boş sebep icat e. 
derek hem kendini, hem baş!rn· 
smı aldatıyorsun; bu suretl<.? de 
gönle ümit sokup netice ters çı. 
kınca maneviyatı büsbütün kır
mış oluyorsun. Gündelik nik· 

binlik bir hatadır. Ben zafer vc
y:ı. mağlUbiyet meselesirıi ço

cuk oyuncağına çevirmiyorum. 

Vahameti görüyorum, kuru te· 

selli yerine yüreğinde oldtıkça 

mak bir istikbalin emn;yetir..i 

t~şıyorum. Pek uzağa gitmiye

lim. Attiladan ne eser kaldı 

Avrupayı taksim eden Charle
magne ve Charlquint ve Kanuni 

Sükyman saltanatı beka b.ıJrlu 
mu? Cengiz imparatorluğunun 

y~rinde yeller esiyor mn'? :r-;a
po!yonun avucuna sığdı.rdrğı ve 

akraba~ana bol keseden dağıttı
ğı dt·vletler kaç sene yaşadı? 

Avrupanın bu kaçıncı taksımi

d~r ve hangisi payidar olmuştur. 

F«tihJer birer örümcektır, kur. 

dukları ağı sağlam ve müebbet 

sanırlar; fakat o ağa yarr.1 bir 

süpürge musaiıat olur, siler. slİ
pünir ve yeni bir örümcek Ür('r, 
yenisini kurar. Daimi bir şans 
ve hükümranlık hiçbir kavme 
müyesser olmamış, hiçbır mil
l~t. tek başına başka milletleı·ın 
nıiielil:'et efendisi kalm?m"'ttr. 

B"-·şerıyetin bir kısmı bugun gc.. 
liptir. güler ve öğünür; öbür k1s 
mı mağluptur, ağlar ve dövü· 
r.ür. Derken gülen ağbr, a~Jı
yan gülmiye başlar. Son yirmi 
b:?Ş senede biz öyle i!d az::ı.met. 
li tabloya şahit olduk; ya~ıyı:ın 
için üçüncüsünün da eli kula
ğındadır. Her yeni bir galebe 
V.:? bir rejimle yeni bir medeni
yetin kurulacağı naz~.lriyesi cie 
boştur. Dünyada başlıyan ve bi· 
ten bir şey olmadığı gibi de~i
şen bir esasa da rastge1iaem"!z. 
Biz, teferruata bakıp esasta bir 
tahavvül olduğunu sanarrz. En 
büyük teselli, şairin tevehhüm 
ve senin tatbik ettiğin gibi al
danmak değildir; görmek, bil· 
mek, iyi veya fena bütiin de:ği. 
\t;:l ;klere hazırlanmaktır. Ne 
~;ıl~be bakidir, ne rnağlfıbiyer ... 
Baki olan ancak bu ıkisinin 

devri daimidir. Anladın mı'? 

o aha açık anlatayım: 1918 
mütarekesinin irnzalan

dıih vagon 1940 da kulhınıldığı 
gibi yarın başka bir tarihi gün. 
de de yine işe yarıyac;ıkt•r. İ~te 
aksi sabit olmıyacak bir tescUi 
ve nikbinlik varsa o da budur 
v~ bu, bir adi politika liüi de
ğil, bir hikmettir. 
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Son Hadiselerin Piyasamızdaki Akisleri -

Neler Sattık ve Neler Aldık 

Bir haftadanberi bütün ih. 
racatımız Tuna yolilc ya_ 

pılmaktadır. Bu yolun haricinde, 
Bulgaristan ve Yunanistana ya. 
pılan ihracat ehemmiyetsiz bir 
yekun teşkil edecek kadar azdır. 
:!Vlr.sela: Bu hafta içinde Yun;ı. 

nistana 42 bin liralık sert buğ
day satılmıştır. Bütün münasc. 
betler bu satıştan ibarettir. 

bire a:iağıya düşmiiş. ve İtalya. 
nır. harbe girmesi üzerine de bLis. 
hi.itiin ortadan kaybolmuştur. 
Şimdi dış til'aıctiınizdcki mevki. 
Romanya elde ctmcktedir. Fakat 
Romanyaya satılan malJarın Ro. 
manyada istihlak edildiğine inan. 
mak pek safdillik olur. Roman. 
yaya ihraç ettiğimiz maddeler n. 
rasında. Rumen firmalarının 

şimd·1~ !.:adar bizden satın alma. 
Bulgaristana gelince, bu mem. dığı maddeler de vardır. Meseliı; 

lekete de pek az miktarda zey. tiftik, yapağı. susam gibi ... Gü. 
tin ve tuzlu balık ihracatı ya. 

nün birinde, Türkiye _ Almanya 
pılmıştır. Geriye kalan ihracat, ticaret münasebetleri başladığı 
Romanya ve Romanya vasıtasile 

7.aman, Romanyada, ihracat mal. wyahut Romanya yolile Merkezi 
1 larımızı Almanyaya satan muta. , 

Avrupa memleketlerine yapı - vassıtlar da ortadan kalkacaktır. 
maktadır. 

O zaman Alman firmaları da, 
Sovyet Rusyayla ticaret mii- Türkiye mallarını daha ucuza 

nasebetlerimiz en durgun bir temin edeceklerdir. 
devreyi geçirmektedir. Halbuki Bu hafta içinde Romanyaya 
İstanbul piyasasının Sovyet Rus. s::ıttığımız eşya arasında :z:eytin 
yc:ıdan ilaç, kağıt, manifatura eş. büyük bir yekun tutmakta idi. 
y;ısı, makara talepleri çoktur. Susam, zeytinyağ, tiftik de zey
Her halde bu gibi eşyayı alınak tin ihracatından az değildir. 
ve mukabilinde mal satmak icin Romanyadan sonra dış ticare
ycni bir ticaret anlaşmasına ih. timizde ikinci dereceyi işgal eden 
tiyaç vardır. Türkiye • Almanya memleket, Macaristandır. Harp 
araınndaki ticaret anlaşması mü- b:ışladığı gündenberi, Rumen sa. 
zakereleri de henüz deyam et- nayi müesseseleri, Türkiye pa. 
mektedir. Şehrimizde bulunan zarile anlaşmağı ihmal etmemiş.. 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu lerdir. Harpten evvel, Alman en.. 
An.karaya döndükten sonra bu diistrisinin karsısında Macarla. • 
müzakerelerin kati bir safhaya rın. Türkiye p;zarında rekabet 
gireceğinden bahsedilmektedir. etmeleri pek mümkün olamazdı. , 
l\iaamafih Almanya ile 21 milyon Nihayet Türkiye pazarında Ma
liralık bir ticaret anlaşması pa. ı carların ziraat makineleri müş. 
rafe edilmiştir. Fakat bu anla~- teri bulabilirdi. Şimdi Macarlar, 
ma mucibince, Almanyadan sa-, Tiirkiyeye elektrik malzemesi, 
tın alınacak esyanın yüzde yet. , telefon ve telsiz cihazı bile sat
miş beşi devlet fabrikaları ve mağı teklif etmektedirler. Fakat 
müesseselerinin ihtiyacına teka.. her memleket gibi Macarlann da l 
bül etmektedir. Geriye kalan iı;tediği pamuk ve kromdur. Mev- > 
yiizde 25 de serbest piyasanın sa. cut kromlarımız, mali bir anlaş. ~ 

tır alacağı eşyaya inhisar etmek- ma mukabilinde İngiltere ve 
tedir. Bu itibarla 21 milyon lira. Fransaya taahhüt edildiği için 
lık mahdut bir sahaya inhisar bu maddeyi Macaristana satma. 
eden ticaret anlaşmasının ser. ğa imkan yoktur. Pamuk ise, 
best piyasayı tatmin edeceği pek mi1li sanayilinizi ve dahili ihtL • 
şüphelidir. yaçlanmızı gözönünde tuttuktan 

Bu Hafta Neler Sattık? 

B u hafta içinde muhtelü 
memleketlere sattığımız 

e5yanın kıymeti 234 bin 375 li
radan ibarettir. Bahsettiğimiz 
muhtelli memleketler de çok de
ğildir. Romanya, Macaristan, 
Yugoslavya. Bulgaristan ve Yu. 
nanistandır. Bu memleketlerin 
içinde dış ticaretimizde, bugünkü 
şartlara göre en büyük mevkii 
işgal eden Roman.yadır. Halbuki 
harpten evvel Romanya dış tica. 
retimizde sekizinci ve dokuzuncu 
derecede bir mevki tutmakta idi, 
harpten sonra dış ticaretimizde 
birinci mevkii de İtalya işgal et. 
mişti. Harpten evvel bu mevkiin 
Almanyanın elinde olduğu ma. 
lumdur. Son bir aya kadar, İtal. 
ya. harpten sonra dış ticaretimiz. 
dE' yüzde 35 nisbetinde bir dere. 
ce elde etmişti. Fakat İtalyan fir_ 
mnlarının kliring şartlarına ria. 
yet edememesi yüzünden, bu ge. 
niş ticari münasebetler, birden. 

sonra pamuk ihraç edebiliriz. 
Maamafih Macarlann, krom ve 
pamuktan başka istedikleri baş. 
ka maddeler de vardır. Nitekim 
bu maddeleri Macarlara satabL 
liyoruz. Bu hafta içinde Maca.. 
ristana yapağı, kepek, kuru mey. 
va ihraç edilmiştir. 

Dış ticaret münasebetleı-imlz 
tahdide uğradığı için, Çekoslo. 
vakyaya ve Yugoslavyaya yapı. 
lan ihracattan da bahsetmek la. 
zım ... Çekoslovakya Alınanyanın 
işgali altında olduğu halde, bu 
memleketle olan ticaret anlaş.. 

ması da devam etmektedir. Bu 
anlaşma mucibince, bu hafta i
çinde Çekoslovakyaya deri, kuru 
meyva gönderilıniştir. Yakında 
Çek rejisinin Türkiyeden bir mil. 
yon kiloya yakın tütün alacağın
dan da bahsedilmektedir. 

Yugoslavyadan siparişler co
ğalmaktadır. Bu siparişlerin ba. 
~mda pamuk gelir. Fakat pamuk 
ihracatı lisansa tabi olduğu için, 
Yugoslavyanın pamuk taleplerL 

beyannamelerd.:m umu
lan keramet zuhur etmedi. Bü
yült fırtınalardan C\'Vefai kor
kunç bir durgunluk ıçinde ra
hat neies alamıyordum, kendi· 
sıne bu sefer de tramvcıycla rast
l:ıd ım. :Majino hattını gezip ge. 
}enlerle konuşmuş olacak~ı ki, 
adeta keyifliydi: 

- İşte, dedi, Fransanın bek
lediğı fırsat zuhur etti, sıra ~im. 
dı meydan muharebelerine, ha
reket ve manevra harplerine 
geldi. Ne idi, canım, o Majlno. 
ya mıhlanıp kalış ... Bunun sonu 
gelmezdi. Zorluk çekilmiyecek 
demiyorum ha! Fakat Somme 
nehri. yeni bir Marne olabilir., 
Hem artık Fransada da, İngil· 
teredeki gibi tam bir harp 
kab;ncsi hükfuneti ele aldr. Rey. 
naud diyor ki: "P'aris önünde 
harp, Faris içinde harp, Faris 
arkasn:da harp!" Bence vaziyet 
eskisinden sağlamdır ve netice 
her zamankinden ümitlidir. Sen 
de imanını beyhude bozma! 

.. LOKMAN HEKiMiN ·ÖGOTLERİ · .. 
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ni tatmin etmeğe imkan yoktur. • 
:\'laamafih Yugoslavyaya kuru 
meyva, zeytin, zeylinya~ı, susam 
gönderilmektedir. 

- Aşılmaz, geçilmez, çevri]. 
mcz, yarılmaz, yıkılmaz bir yer. 
'TU Şimal denizinden Akdeni:>.e 
kadar baştan başa çelik, ıneke· 
nik ve otomatik! Ne kazıklar, 
ne kapanlar, ne örgüler, neler 
rie r.eler ... Filvaki harp bu yüz. 
deıı biraz uzun süreceğe b€nzi. 
yor ama netice apaşikar. Sen 
rahatına bak! 

Gazetelerin Holandaya, Bel. 

çikoya, şuraya, buraya, şarka, 

garba taarruz ihtimalini birte

viye yazıp durmalarına bakarak 

bir türlü rahat edemiyorum. , 
Matbaada buluştuk; neşesizliği. 
me yine gülümsedi: 

- Ajans ve radyo haberleri. 
ne kulak asma, mirim .. Bunla-

rın çoğu hayal mahsulüdür. Al· 

manyanrn sahile doı-;rru ilerle. 
mesı, i~erlese de barınması ıh
timali yoktur. Müttefiklerın do. 
naıımaiarr bir ateş açtı mr, sağ
dan geri marş! Hem bak, Am~
rika nasıl paçaları sıvıyor; gaf
let uykusundan başını kaldırı
yor. Yakında Yeni Dünyaaan 
eskisine öyle bir sılfıh ve tayya· 
re akım başlıyacak ki, ağırlığın. 
dan Britanya adalan çökmezse 
sen de şaş, ben de şa§ayım. Te
laş edecek ortada hiçbir sebep 
yoktur; asabına hakim ol! . 
Danimarkanın bir kuşluk 

vaktinde işgal edilip Norveçin 
de ak~ama kalmadan istilasın. 

rlan bir kaç gün sonra idi, bu· 
luştuğumuz zaman arkad,1~ımın 
seviJıcine ~a~ kaldım; 

Asker oğlu asker kral, sün
güsü düşük şatosuna dönmü~, 

açılan gedik bir türlü kapatıla. 
mamış ve İtalyanın harbe gire· 
ceği sözleri alıp yürümüştü, yi. 
ne knrşrlaştık: 

-- İtalya harbe mi girer? Ço
Cllk gibi konuşma. Onun Akde. 

nizdı:?ki coğrafi vaziyeti böyle 

deliJikler yapmıya müsait de

ğildir. Seninle yirmi lir.ı bahse 

tutuşuruın. Bu devlet sulh ma. 
sasına ordusu hırpalanmamış 

bir vaziyette oturmak ister.Hem 

memlekette ekseriyet harp a

leyhtarı... Olınryacak şeyleri 

düşünerek, üzüntü vesılesi 

çıkarıp durma! 

. J talya harbe girmişti, Fran-
sada istila hareketi gittik· 

ç:e genişliyor, yürüyor, vaziyet 
gün geçtikçe ümitsiz hale giri
yordu. ReY!!aaj yerine Mareşal 

- . 

DİLSİZ ÇOCUKLAR 
Rivayete göre, eski zaman. 

larda Mısırda ve İranda dilsiz. 
leri - başkalarının sözlerini i
şitemediklerinden dolayı ola. 
cak - Tannnın en sevgili kuJ. 
ları diye sayarlar, Hint diyarın. 
da da - Hintliler ruhun ten:ı. 
sühüne inandı.klan için - dil
sizlerin daha önceki bir hayat 
esnasında işlemiş olduklan gü. 
nahın cezasını çektiklerini id. 
dia ederlermiş ... 

Dilsizlerin birçok bakımdan 

mutlu ve Tanrının sevgili kul. 

larl olduklarına şüphe edile
mezse de Hintlilerin fikri do 
fence doğruya pek yakın sayı. 

labilirler. Çünkü fence - ru
hun ne olduğu bilinememekle 
beraber - her insanın hayatı 
ecdadının hayatının devamııı. 
dan başka bir şey değildir. Dil. 
sizlik te, pek çok defa, ecdadın 
kendi vücut sağlıklarına k:ırşı 
işlemiş oldukları bir hatanııı 
evlatta da meydana çıkan neti
cesidir. 

Herkes bilir ki, dilsizlerin en 
çoğu, hemen hepsi, hem söyli. 
yemez, hem de işitemez. Onla
rın söylememelerine sebep, za. 
ten işitememeleridir. Söz ancak 
işitmekle öğrenilebilir. Fakat 
işittikleri halde söyliyemiyen 
dilsiz de - nadir olmakla bera
ber - vardır. Dilsizliğin her iki 
türlüsünde de inzanın sebebi 
annenin~~abanın _yahut ecdadın 

işledikleri sağlık hatasıdır. 
İstatistiklere göre, dilsizlerin 

yüzde yirmi beşi frengi hastalı
ğına tutulmuş bir soydan gelir
ler. Bu hastalık babada, yahnt 
annede olmayıp ikinci ve ü~ün. 
cü derecede cedlerde bile olsa, 
doğacak çocuğun kulaklarında 
aykırı bir şekil hasıl eder de, 
çocuk işitemediği için dilsiz o. 
lur. 

Dilsizlerin yüzde beşi de soy. 
larında, nereden geldiği bilin
meden, işitmiyen kimseler bu. 
lunanlardır. Ecdattaki işiteme. 
mezlik belki çocuklukta değil 
de, sonradan meydana çıkmış. 
tır, fakat çocukta erkenden 
meydana çıkın<:a, dilsizliğe se. 
hep olur ... Ecdatta anadan do~
ma işitmemezlik ve dilsizlik o. 
tursa, bunun biitün nesle gc~
mesi ihtimali çoktur, ''a!cıa o 
nesilden gelen çocukların h<"psi 
diJsiz olmaz, fakat bazıları dil. 
siz olur. Hep istatistiklere gör<", 

ana veya baba tarafından ;\'a). 

nız bir tane dilsiz bulununm, 

neslin yüzde 6,4 ünde, iki taraf. 

tan birden dilsiz bulunursa nes. 
lin yüzde 20,9 unda dilsizlik o
lur. 

Dilsizliğin ehemmiyetıi hil' 
sebebi de, yakın akraba arasın. 
da evlenmektir. Birbirine yakın 
akraba olan anne ile babanın so. 
yunda belli başlı bir hastalık 
bulunmasa bile. cocuklarda ,.a. 

hut nesilde dilsizlik çıkmasına 
ihtimal verir. Çünkü bir soyda 
bulunan ve yalnız bir kişide ol
duğu nkit kendisini belli etmi. 
yen bir arıza, ayni soyda iki 
kişide birleşince çocuklarda 
dört misli büyür ve o zaman 
dilsizlik gibi ehemmiyetli bir 
hastalığa sebep olur ... Alkol iç. 
menin ne kadar çok hastalıkla
ra sebep olduğunu hatırlarsanız, 
onun da çocuklarda, nesilde dil. 
sizliğe sebep olacağını kofaycn 
tahmin edersiniz .•. 

Buraya kadar saydığım se
beplerin hepsi, insanın kendi 
sağlığına karşı işlemiş olduğu 

hatalar demek olduğundan, es
ki zamanda Hintlilerin dilsizler 
hakkındaki fikirleri bugün fen. 
ce doğruya en yakın olanıdır. 

Bereket versin ki, ecdadın 
yahut annenin veya babanın i~. 
lemiş oldukları hatanın neticesi 
dilsizliğin, büshütlin kaybedil. 
mesine değilse de, tashih edil
mesine şiındi çare vardır: Dilsiz 
çocuklara mahsus mekteplerde 
onlara haylice söz söylemek c)ğ. 
retilir. Başkalarının sözlerini de 
dudaklal'Jn hareketinden anlar~ 
lar... Bazılarının kulaklaruıda 
biraz işitmek hassası kaldığın. 
dan, o karlarcıktan da istifade 
ederlerse de, her şeyi işitcıne. 
diklerinden gene - eski Mısır. 
lılann ve İranlılann dedikleri 
gibi - Tanrının sevgili kulları 
ıoavılırlar ... 

Neler Aldık? 

Bu hafta neler aldık? suali. .. 
ne karşı verilecek bir ce

vap yoktur. Romanyadan gelen 
petrol ve benzin, Bulgaristandan 
aldığımız ağaç kömürü ve kağıt 
g:bi birkaç kalem eşyadan başka, _ 
maalesef kaydedilecek bir şey 
yoktur. 

Hüseyin Av11i 

Müşteriyi Döven 

Hiddetli Bir Sebzeci 

Yakalandı 

Fatihtl.' Kırkçeşmede oturan 
Az;ze adında bir kadın evmin 

öniindeon geçen seyyar satıcı Ka

sımdar öteberi almış, pazar es

nasında kadınla sebzeci arasında 
ihtilaf çıkmıştır. Sebzeci Kasrm, 

Azizeye fena halde sinirlenmiş ve 

kadını dövmiye başlamı'itır. Bu 1 
e.:madıı gürültüye yetişen Azize. 

nin yeğenı l\.luhiddin kavgacwırı 
ayHrnak istemiş, sebzeci bu cida 
bıçagını çekerek Muh~ttbi yara. 
lamr~tTr. Muhiddinin tcda\•ısi ya. a.ı 
prlm~ş. sebzeci yakala,1arak talı- L 
klkata başlanmıştır. ' * Edirnckaprda '.\!es!;s:.ıh ma. 
haPesir:d~ Ceşme sok..ığınd<•ki e' 
ler gf:celeri saat 9 dan 12 ye ka- it 
dar taşlanmaktadrr. Zabıta bu hiı· ' 
diseyı tertip edenleri meydana 1 
çıka"rnak için tedbir almışt?r. 
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~m ihanlar-ın Neticesi 

939 940 Ders Yıf ı Randımanının 

Yüzde 65 Olduğu Anlaşıldı 

Gelibolu. (TAN) - Kazamız Ortaokulu 1939 - 1C40 
ers yılını muvaffakıyetle bitirmiştir. Üçüncü sınıftan 

devlet ortaokul imtihanlarına giren 36 talebeden 27 si mu
' affak olmu:tur. 

% 65 i bulan bu muvaffakıyet 
leticesi kazamız Ortaokulunun 
alışmalarının ne kadar semereli 
lduğunu göstermeğe kafidir. 

Adanada Arpa ve 

Yulaf Mübayaası 

Devam Ediyor 
Adana, ('I AN) - Toprak OCL 

ınin şehrimize göndermiş oldu. 
u teşkilat, arpa ve yulai müba. 
aasına hararetle devam etmek. 
dir. 

Üç gün zarfında yapılan miL 
'>ayaat yekunu 150 bin kiloyu 
;eçmiştir. 

Ofis. ilk önce müstahsilin ma. 
mı almakta olduğundan müstah. 
1 olanların müstahsil olup ol
adıklarının tesbiti işiyle ciddL 

etle alakadar olunmaktadır. Bu 
i yoluna koymak üzere valimiz 
ay F aik Üstünün riyasetinde 

oplanan ziraat odası ve çiftçil~r 
ırliği heyetleri alım işini sağlam 
aslara bağlamışlardır. 
İki arabaya kadar vesikasız 

nal alınacak, bu miktarı tecav~iz 
_den arpa ve yulaflar için m iis. 
ıhsilin çiftçiler birliği kanaliyle 

/esika alması hususu üsul ittihaz 
dilmiştir. Toprak Ofisi mübaya. 
3.sım bu suretle yapacaktır. 

Toprak Ofisinin mübayaatımn 
ok geniş mikyasta olacağı tah. 

nin edilmektedir. Tesbit edilen 
akamlara göre bu sene merkP.z. 

Gelecek yıl umumi miifetti') 
General Kazım Dirik'in teşeb

büsü ile bir pansiyon binası da 
açılacaktır. 

lzmitte ilk Arpa 

Mahsulü Ahnmıya 

Başlandı 
Kırk~areli, (TAN\ - İlk arpa 

mahsulünden 300 kiloluk bir 
parti Taşağ1l köyünden Eyiip oğ. 
lu İbrahim tarafından idrak edL 
lerek borsaya getirilmiş ve hu 
vesile ile borsada merasim yap1L 
mıştır. Borsa idaresi bu ça h!5k<ın 
çıftçiye bir pulluk değerinde pa. 
ra mükafatı vermiştir. 

---o---
İımit l\fmtakasmda 
Çekirge Mücadelesi 

Yapılıyor 

İzmıt, <TAN\ - Vilayetimiz 
mıntakasında Çekirge miicadele. 
si hızla devam etmektedir. Bu 
mücadeleyi tanzime Ziraat Ve. 
kaletince Bursa ziraat mücad"!
lesi başteknisyeni Hamdi Ertan 
memur edilmiş ve gelerek işe 
baslamıştır. 

Mücadele K and1ra, Karamür. 
sel ve Gebze mıntakalannda ya. 
pılmaktadır. 

İzmitte Kanlı Kavga 

ASKERLiK IŞLERJ : 

İhtiyat Subaylan Davet 
Beşlktaı Askerlik Şubesinden: 
Beşiktaş askerlik şubesinde kayıtlı 

olan emekli ve yedek (eski tabirle bi
rinci ve ikinci sınıf ihtiyat zabitan ile 
memurini askeriye) subaylarla askeri 
memurların senelik yoklamalarına 1 
H~ı.iran 940 gününde başlanmış ...-e 
30 Hariran 940 akşamı nihayet bula
caktır. Bu yoklamaya İstanbulda bu
lunanlar sınıf ve rütbesi her ne o
lursa olsun haftanın yalnız Cuımırtr.
si hariç diğer günler ımbah saat 8.30 j 
nan öğleyin saat 12 ye kadar aspğıda 
yazılı vesik<ılarla birlikte bizzat mü- ı 
racaat edeceklerdir. 

1 - Emekli subay ve memurlar: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı. 

b) Maaş resmi senedi (Berat). 
c) Varsa askerlik vesikası. 

d) Herhanl!!i bir fen şubesinde ih
•isas yapmış ise d oloması. 

e) İki adet 1,5X6 eb"adıııda ve~i
rnlık fotograf. 

ı ı - Yedek subay ve askeri me· ı 
ml·rlar: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b) Askerlik vesikası (Terhis tczKe

resi. yedP.k subay diploması). 
c) Heı·hangi bir fen şubesinde ih-

ti~as yapmış ise ıiinlom::ı~ı. · 
dl 2 adet vesikalık -l,5X6 eb"adında 

vesikalık fotograf. 
Halen İst<ınbuldıın hariç mahr ller

de bulunan emekli ve yedek subay
larla askeri memurlar yukarıda yazı
lı vesikaların birer suretini bulun
•iııkları yerin askeı lılt şubesine mü
racaat ederek pul ilsak etmeksizin 
tasdik ettirip t<ıahhütHi bir mektup
la şubemi:ı:e gönderme.l:e mt'<'burdur
lar. Mektuplarında bulundukları ma
hallin ac-ık adresini yazmakla mükel
leftirler. Senelik ihtiyat yoklamasına 
l5tirak etmiyen \'cya taşrada olrınlar 

yukarıda yazılı vesika suretlerile bu
lundukları yerleri bildirmryenler 1076 
,ayılı kanunun 10 uncu maddrsiııe 

tevfikan elli lira para cezasını örll'· 

mei'i;e mahküm edilecekleri ilan olu
nur. 

YENİ NEŞR1Y.\T: 

GENÇLiK GAZETESİ inti-
)ar1 bir müddet tcahhura uğrayan 

~ençlcrin ~azetesi yepyeni ve çok ol-
2un bir şekilde intisara başlamıştır. 

--o--
Toplantılar, daı1etler : 

KONGRE 
Yıldırım Davutpıı~a KIUbU Bı>~k~n· 

lııjından: 27-6-940 Perşembe giinii c;ı_ 
nt 21 de He'dmoğlu Ali psşa cııdd<>

~i,.,deki klüp mC'rkczindC' fevkalade 
bir kongre aktcdileccğinden üycled
'llizin gelmeleri. 

Cr. Hafız Cemcl 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Sah, Cumartesi 12 ye kadar h
karaya. Divanyolu No. 104. 

ŞİŞLİ AİLE BAHÇESİ 

CAZ, DANS, MÜZU< 
Şişli Fransız Hastanesi 

Karşısında tramvay durağı 

23 .6. 940 ~ TAN 

Öksürenlere : KATRAN Boğazlçlnln en gUzel ve en temiz meılresi HAKKI EKREM 1 

eri de vardı~ ı HUNKiR.SüY'ü"'"M;~;;;;İnde • 1 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. ,- Her Pazar BAY HAF 1 Z AH M ED idaresinde f NCE SAZ vardır. 

Devlet Denizyolları işletme 
İdaresi ilanları 

Kapalı zarf usulü ile ı;atın :ılı nacağı ilan olunan 540 metre mikap 
keresteye talip çıkmadığından 8 - Temmuz - 1940 Pazartesi günü saat 
onbeşte pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameyi görme't 
iizere Alım Satım komisyonuna m :it·ı>caatları. (5055 l 

•sn - .am ...... mm~-~-m:iliiıiiliiilll.- 1 1 

KiRALIK ViTRiNLER 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğündef1' 

{eni Galala yolcu salonunun birinci mevki intizar ve teşyi salonunda~ 
teşlıir \'itrinleri kiraya verilecektir. 

Memleket mamulatını teşhir etmek arzusunda bulunup vitrin k1ral3' 
m;:.k isteyen milli müeı::seselerin levazım müdürlüğüne müracaatla rnil' 
temmim malümat almaları ve tahriri tekli!lcrini nihayet 27-6-940 akşaıtıl' 
mı. kadar tevdi etmeleri. (Dı33l 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : ı ,-;;;;;;;;;;;;;;;;-,.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-. -. -. -~ ... 
KIZILAY CEMİYETİ İdtıre ihtiyacı için pazarltkla 19 kalem muhtelif defter ve evrakı matbua 

bıo stırıl acaktır. İsteklilerin 24-6-940 ta ··ihine rastlayan Pazartesi günü saat 
1fi de Galata rıhtınııııdaki Umum ~ü dürlük binasında toplanacak olan 
satmalma komisyonuna müracaat etmderi. Nümunelerle şartname her
giir sözü geçen komisyonda görülebilir. (5050) 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden ~ 
Bursa Cezaevinin 10 Temmuz 940 tarihinden 1 Haziran !Ml tarihine ka

dar "210.240" kilo ekmek ihtiyacı 10 Haziran 940 tarihinden 10 Temmuz 
940 tarihine kadar 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çı-

1000 
3000 

Umumi Merkezinden: 
Nümunesi evsafında : 

Takım Fanila don ve gömlek 

Metre TelCi 
karılmıştır. Münakasa suretile satın aJınacaktır. 

İhale 10-7-940 tarihine rastlıyan Ça l'şamba günü saat 16 da Bursa Cüm- Nümunesi ve şartnamesi için alakadarların fier .. 
huriyet Müddeiumumiliğindc icra edilecektir. Talip olanların muhammen 
hedeli olan "21024" liranın % 7.5 yüzde yedibuçuk hesabile "1576" lira 80 gün Büyük Postane civarında Kızılay Satış Deposu 
kurusluk teminatları ne birlikte teklif mektuplarını ıo-7-940 çarşamba Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 
günü ı;aat 15 de Müddeiumumilikle teşekkül edecek komisyon riyasetine 
vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan maddenin şartnamesini görmek isteyen- 1000 takım fanila don ve gömleğin ihalesi 26. 6. 940 
!erin yevmı mezkürdan e\ ve! Cümhu l'İyet Müddeiumumiliğine müracaat- 1 çarşamba gÜnÜ saat (10) da Ve 3000 metre tel8nın İha• 
_ıa_rı_i_ıa_n_o_ıu_n_u_r. ______ <4_8_93_>____________ lesi ayni günde saat (11) de icra edilecektir. 

Kayseri İskan I\ılüdürlüğünden: 
Pınar Başı kazasının P.Jtuklıı ve Kılıç Mehmet köylerinde yaptmlaı:ak 

60 adet göçmen evlerinin ihalesi günü olarak tesbit ve ilin edilmiş olan 
23/6/940 giınünün Pa7.aı a te:ıadüf etmesi hasebiyle 2490 sayılı kanunun 
13 ünı.;ü maddesine göre mezkur ihalenin ertesi 24/6/940 Pazartesi günü 
saat On birde yapılacai;ı ilin olunur. (3505) "5069., 

KiRALIK BÜROLAR 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürli~~ünden : 

'feni yolcu salonunun üçüncü ve dördüncü katlarında mevcut ve büro 
:t!ihazına elverişli odaları kir:ılamag'l talıp olanların nihayet 8-7-940 ta
rihine k:ıdar müracaatla mütemmim ·~:ıl(ımat almaları ve tekliflerini tnh
rircn le\'azını şube.~ine tevdi etmeleri. (5134) 

P. T. T. U. l\füdürlüğünden: 
ldaremize müsabaka ile müveZT.i ve halbakırısı alınaraktn. 

Mtisabakaya iştirak için aranacak vesikaların nevi ve mahiyetı Vilayet 
P. T. T. merkez müdürlüklerinden ~ .ğ l'enilır. İmtihanlara vilıiyet nıerkeı
let"inde 10 Temmur. 940 Çarşnmbı:ı p,u nü saat 9 da başlanacaktır. Taliplerin 
e·.-nıkı müsbitderini tamnmlııyıp vi\:i Y<'t P. T. T. ,.,ıi.idürlüklerine mürn
caaUa isim ve adreslerini kaydettirme lerl lüzumu ilan olunur. (4954) 

D ~v~et DemDr\l'o:~arı 

ilanları 
l\luhammen bedeli (600) lira olan 

(2500) metre yagon pencere şasileri 

ıçin lastik (3.7.1940) çarşamba günü 
saat (11) on birde Haydarpaşa Gar 
binası dahilindeki Komisyon tara!ın
dan açık eksiltme usuliyle satın alı- 1 

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (45) li
ralık muvakkat teminatı ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt
me günü saatine kadar komisyona 
müracaatları Hlzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon
dan parasız olarak dağılılnrnktadıT. 

(4907) 

KAYIP: Beyoğlu 12 nci ilk okuldnnl 

aldığım şahadetnameıni kaybettırn . 

"-----ms.·~--------..-WI' 

:ı\dana kazamzda 370.260 dekar 
ıı~dav. 279,430 dekar arpa ve 
50.730 dekar da yulaf ekılmiş. 
r. 
Geçen seneye nazar;ın pek faz. 

, a olan bu üç çeşit mahs11W:ı. ıan 
iımanı 150 milyon kiloyu buL 
~ak tadır 

İzmit, (TAN) - Evvelki ak~am 
Balıkpazarında balıkçı Mehmc_ 
din dükkanında kanlı bir vaka 

olmuş. iki kisi ağır surette yara- M a t b a a 
5 1 laPmıştır. Tafsilat şudur: 

İstasyonda Burc::alı avakkabı 

1 Yenisini alacağımdan cski~inin hiıl~-
1 

mü yoktur. - (610) numarada kayıtlı i 
Aliettln Hoşol 

TÜRKiYE CÜMHURIYETİ 
ZİRAAT BANKASI 

Balıkesirde Birayı Pahalı 

Satıyorlarmış! 
Balıkesir, (TAN) - Şehrimiz. 

ieki bazı bayilerin bir şişe birayı 
.20 kuruştan faz\a fiyatla sattık
arı görülmektedir. 

Bunun sebebi, soğutma farkı 
iıye bir zam almalarıdır. Bu 
ıokta İnhisarlar Başmüdürlüğü. 
un dikkat nazarından kaçmamış 

•'e birayı 20 kuruştan fazla fiyat. 
satan bayiler hakkında kanu. 

ı muamele yapılacağını bildir_ 
~iştir. 

Trahom Mücadelesi 
Adana, (TAN) - Trahom mÜ

adelesinde geçen Mayıs ayı zar. 
ında 266 trahomlu, 228 trahom. 
uzun muayene edildiği ve tra. 
om dispanserlerinde de 51847 
staya ila~lama yapıldığı ve 

• rrıca 22 hastanın hastaneye ya. 
nlarak tedavi edildiği gibi bun. 

'lan başka 55 kişiye de göz ame. 
t yatı yapıldığı haber alınmıştır. 

Edirnccle Koza .Mahsulü 
Edirne ITANl - Yeni yıl koza 
ahsulünün idrakine başlandı. 

t k olarak yetiştirilen bu koza.. 
rdan bir miktar borsaya getiriL 
.i tir. Bir haftaya kadar külli. 
tl miktarda koza borsaya gel. 
~e bar;lıyacaktır. Edirne ko
ıarın•n Iiyat1 Bursa borsasına 

t"bi bt•lunciııP'undM. sehrimiz 
borsası Bursa fiyatlarını tabii o. 

1iarak takip edecektir. 

boyacr Hüseyin ile 16 yaşların- Kitapt gazete, mecmua 
da Sabri isminde bir çocuk sarap ve her türlü tabı, cilt 
içiyorlar. Biraz sonra da Gö1cük. ve klişe işleri yapılır. 
te taş kırıcısı Süleyman isminde TAN Matbaası _ lstan-
biri gelivor. Kafalar biraz du. 
manlandrktan sonra Süleym&n işi bul. Telefon: 21310 
azıtmış, yandaki masada oturan " • 1 
Sabri ile Hüseyine söz atmağa ı 
baslamıştır. Dükkan sahibi Meh. ,.. ARMU rıu El~ 
met de, Süleymanı kolundan tu-
tarak dışan atmıştır. On beş da. Kaplıcaları 
kika sonra, elinde koca bir bıçak. Hakik1 bir tedavihane ve bir 
la tekrar içeri giren Süleyman şifa yurdudur. Tıbbi vasıfları en 
evvela Hüseyini, sonra da Sabri. yüksek, şifası tecrübelidir. Sir-
yi muhtelif yerlerinden ağır bir keci Tramvay durak yerinde 
surette yaralamış ve kaçmak üze_ Harp MalUlü Kardeşler gişesin-
re iken polisler tarafından yaka. den izahname alınabilir. 
lan.arak merkeze getirilmiştir. 1 

Küçük Memleket 
Haberleri 

1zM1 R - Aliağa nahiyesinden 

12 yaşında Sadık k17.1 Nazire. su çe
kerken kuyuya düşerek boğulmuş
tur. 
e GELiBOLU - Kazamızda bir 

talebe yurdu açılacaktır. Tetkikler 
bitirilmiştir. 

e lzMlR - Bahribaba parkına 
girerek burada kadın ve çocukların 

üzerine saldıran Nuri adında bir de
li yakalanmıştır. 

e EDİRNE - İnşaab tamamlanan 
soğuk hava deposu ne tabrikaya ait 
tesisat harp vaziyeti dolayısile kuru
lamamıştır. 

1 Dr. SUPHİ ŞENSES ~ 

' 

idrar yolları hastalıkları mUte· ı 
haaıııı. Beyoğlu Yıldız ılncmaııı 

"~"'"'"'' tramvay durai:jı Lekler 
~ ıpal"tımanı Tel : 4392-=::i:I 

~ahlbl ve Neırlyat M UdUrU Halil 
LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 1 

Neşriyat T. L. Ş. Ba11ld ığı yer 
TAN Matbaası 

iNKIBAZ 
Miraton Grenleri 

hem inkıbazı ve hem d& 

terloöindeki maddeler saye

sinde barsaklıı.rm faaliye

tini tanrim ile en muannicl 
inkıbaz müptelalannı bile 

ı-abata kavuşturur. 

Hu ecı.anede bulunıır 

~. 

BiRiNCi 

Dinamik Bir Güzelliğe 
M · tlikiyetinizin 

1 
1 - 10 cazip renk, hepsi de son 

Faris modası, bunları kutunun orta

!ınd<ıki delikten görebilirsiniz. 

2 - Evvelce mümkün olduğu zan

nedilmiyen daha ince ve daha hafif.. 
Bu pudra "Havalandırılmış" tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, adeta 
Fransanın Midi havalisirıdeki çiçel~

lcrin kokusunu hissetml§ olacaksınız. 

4 - Bütün gün sabit kalır Zira 
terkibinde "Krema köpüğü" vardır. 

5 - Güzel "Flnimat" çünkü ne rüz

gar ve yağmurdan, ne de fazla terle
meden kat'iyyen mütee!:sir olmaz. 

6 - Gayet kıymetli yeni ve zaıif 
• "Büyük Model" kutular. 

' 
e iZMİR - Kahve satışlarında 

ıhtikar yapan Torbalı bakkalların

dan Mehmet oğlu Sait ve Recep Ak
gün beşer yüz lira para cezasına, iki
şer sene Aydında ıiı.rgüne mahküm 
olmuşlardır. 

Kan, 
EN 

Kuvvet, İstiha Surubudur. 
1 1 ................................ ____________ , 

Ziraat 
lirası 
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Kuruluş Ta rihi : ı888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
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Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Bıınkaaında kumbal"alı ve ihbarsız taııarruf aı &O tıeııaplarında en 

bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aıağıdaki plana gar' 
ikramiye da{ı•tılacaktır. 

Adet 1.000 Liralık 4.000 Lir• 
" 500 " 2.000 ı• 

" 250 .. 1.000 
,, 

tt 100 .. 4.000 .. 
" 50 .. 6.000 

... 
" 40 " 4.800 

,, 
160 " 20 " 3.200 ,, 

O 1 K KAT: Hesaplarındakt paralar bir ~ene içinde !>O liradan aşaı., . ..ıüşrrıl· 
yenlere ikramiye c-ıktığı takdirde "'o 20 fazlasiyle \'enlecektir. Kura1'1 

senede 4 deia, 1 Eylul, ı Birinci kAnun, ı Mart ve ı Haz.ir•11 

tarihlerinde çekllccekUr. 
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