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,- Yeni Müşteri Bulmak Sanatı • 
Dr .Ganon di:ror ld: 

-Her tacir ba kitapta r3ıterditim asunerl tatbilr etme> 
sııretiyle bir Od ıene ıibl kııa bir nmaıı l~ı!e mtlıterile 
rinln adedinJ bir milU arttırabilir. Ben b1I kitabımda .ıs 
bu unatl 6iretiyonım... 'Fi,..tJ SO bıru-. 

---.-.-----------------------------------

lngiltere, Mareşal Petain r Müt8re1<el 
Hükômetini 

. " ilin Edildi 
Londra~a Kurulan Fransız Mıllı Londra "MütarekeŞartları FransanınMutl 

L 

Komitesi Ittif ak Taahhütlerine 
Göre Harbe Devam Edecek 

kabinesine devlet nazırı 

olarak giren Laval 

Fransa Müstemleke 
imparatorluğu Da 

Mücadele Azminde 
lngiltere Hükumeti, Mali Yardımlarda 

Bulunmağı Taahhüt Et ti, Laval Devlet 

Nazırı OIGrak Fransız Kabinesine Girdi 
· -ı Londra, 23 - Mareşal 1 tarafından tanınması , buna mu. 

Hitlerin Kurmak 1 Petain hükumeti tarafından k~bil Bordeaux ~ükü~etin~n t~-
. .. gılterece reddedılmesı vazıyetııı 

• d•V• o·· kabul edilen mutareke şart- alacağı mahiyeti tenvir etmekte. 
iste ~g• unya larının öğrenilmesi üzerine, dir. 

1 t 1 
v Londrada bulunan Fransız Milli kom iteyi kuran Fransız 

mpara or UCJU G ı· d G 11 . . A 1 Geneı al de Gaulle, bugun r:ıdyo. 
enera ı e au e, hır mıllı da söylediği bir nutukla vaz!yeti 

Yazan: M. Z. SERTEL Fransız komitesi teşkil et- şu şekilde izah etmiştir: 

fransanın mağlubiyeti, Hit. 
lerin bütün Avrup.ı kıta

~nc!a Alman saltanatını kurm~sı 
d.l!tnC·ktir. Bugün bütün Avrupa 
kıtas) Almanyanın ;şgali veya 
tltituzu altındadır. 

Bu Avrupa kıtasında Hitlerin 
!li.inya hegemonyası emellerine 
Sed çekecek devlet kalmamrştır. 
lngntere bir denizle Avıııpıı kI
las:ndan ayırıJmıştır. Ar.1erjka 
llzaktadır. Sovyet Rusya şirndL 
lik pasif kalmayı tercih ctmek
t\!~lir. 

lfit1er, mütemadiyen dünyaya 
h·ni bir nizam getirdiğinden bah
t~tmP.ktedir. Almanya kati zaferi 
~azanclığı takdirde Hitler btlttln 
~ı.iuyaya bu yeni nizamı kabul 
~tt irecektir. 

Bu yenı nizamın gayesi, büyük 
ı\lınan imparatorluğu esnsma 
~ayanan nazi nizamı ve nazi dün. 
)ua1 :kurmaktır. 

liitler, gayesini şöyle tarif e
~er: 

miştir. Komite, sulhe kadar "Fransız hi.ıkümeti, mütareke. 
İngiltere ile birlikte çalışa- Y~. talep et~ikten s~~a. şimdi 

duşmanın dıkte ettıgı şartları 
caktır. öğrenmiş bulunuyor. Bu şartla. 

İngiltere hükumeti, bu komi. ra göre, Fransız deniz, hava ve 
teyi bugün resmen tanımıştır. Bu kara kuvvetleri tamamile terhis 
münasebetle neşrolunan bir teb- edilecek, silahlar teslim oluna. 
liğde, hükumeti kraliyenin, cak ve Fransa arazisi baştanbaşa 
Fransa namına imza ettiği müta. işgal altına girecektir. Fransız 
rekeden dolayı Bordeaux hükfı. hi.ikumeti, Almanyanın ve İtal. 

t . · t d v •• t k'l yanın hükmü altında buluna. me mı anıma ıgı ve mus a ı Fransada istilaya uğrayan yerler den cenuba doğru muhaceret de. 
Fransayı temsil eden mı·ııı· komı· caktır. O halde, bu mütareke, bir di B . d h' ed 1 d . 

- t ı· · t bı'r aret d kt' , ·am e yor. u res•m e ıcret een er en bır yavruyu görüyoruz 
te ile münasebet tesis ettiği, bu es ımıye , es eme ır. 
komitenin ittüak taahhütleri da. Halbuki, birçok Fransızlar, ismL ı · 
iresinde harbi devam ettireceği ne şeref denen, akliselim denen, it l l .da l 

Şartlarını Dün 
Bildirdiler 

anlatılıyor. vatanın yüksek menfaati denen a y an . a .. 
Milli komitenin ve Fransa im. ~:1:,P!:r d~o;:~~~iek:ul ~n;~ - • . I " 

paratorluğunun mücadeleye de
vam için ihtiyaç hissedecekleri ceklerdir. 
bütün masraflar İngiltere hüku. "Şeref dyiorum, çünkü Fran. 
meti tarafından deruhte edile- sa, silahlanm müttefiki ile an. 
cektir. laşma halinde terketmek mecbu. 

Milli Komiten in Hedefi 
Mister Churchill, salı günü A. 

vam Kamarasında mütareke üze
rinde İngilterenin noktai naza. 
rım anlatacaktır. Fakat, bugün 
İngilterede milli bir Fran,sız ko
m.i tesinin teşekkülü ve bu komi. 
tenin derhal İngiltere hükıimeti 

riyetindedir, Müttefiki harbe de. 
vaın ettikçe, Fransız hükfuneti. 
nin düşmana teslim olmağa hak. 
kI yoktur. 

"AkliseUm diyorum, çünkü 
her şeyin kaybedilmiş olduğunu 
d~ünmek hatadır. Fena askeri 

. .. .. (Sonu; Sa: 4; Sü: 2) Fransız Murahhasları, Romadan Bordeaux 

Hükumeti ile Temaslara Devam Ediyorlar 

Teslimini Emrediyor ve Almanya KatiyE 

Sulhü Müzakere Niyetinde D eği1dir 11 Diye 
Londra, 23 - Almanya ile Fransa arasında im 

olunan mütareke şartları şunlardır: t 
1 - Muhasamat, İtalya ile Fransa arasında müt,t 

rekenin iµızasından sonra tatil edilecektir. 
2 - Almanya, Fransanın bütün garp sahillen, 

ve Tours ile Cenevre arasındaki hattın şimalinde k 
lan araziyi işgal altında tutacaktır. 

3 - Bu sahanın işgal masrafı, 

caktır. 
4 - Fransız müsellah kuvvetleri, silahtan tecr 

edilerek terhis olunacaktır. 
5 - Fransanın işgali altında olmıyan aksamınc 

küçük bir kuvvet bulundurulması caizdir. Fakat, b 
kuvvetin miktarı Almanya ve İtalya tarafından tesb 
edilecektir. Almanya, bütün topların, tankların, tan, 
dafü topların , tayyarelerin ve mühimmatın tcslimn 
talep edebilir. 

6 - İşgal altında olmıyan sahadaki silahlar A 
man ve İtalyan kontrolü altına konulacaktır. Bu sahc 
da silah imalatı kamilen durdurulacaktır. 

7 - İşgal edilmiyen sahadaki tahkimatın planla 
Almanyaya teslim olunacaktır. 

8 - Memleketteki bütün askeri stoklar Almany 
ya teslim olunacak ve tahkimat olduğu gibi bırakıla , 
caktır. Yollar, kanallar, bütün muvasala sistemi, t 
graf, telefon ve bütün muhabere sistemi muhafaza ed~ 
lecek ve Almanyanın emri altında bulundurulacaktı 

9 - Hiçbir Fransız kuvveti Fransız toprağında 
başka bir yere sevkolunmıyacaktır. Hiçbir harp mal 
zemesi İngiltereye gönderilıniyecektir. 

10 - Fransız ticaret gemileri limanlarından ayrıl 
mıyacak, hariçte bulunanlar derhal geriye davet edi 
leceklerdir. 

11 - Fransız donanması, Fransız karasularına 
davet edilecek, Alman ve İtalyan kontrolü altında Al 
manya ve İtalyanın münasip göreceği limanlarda si 
lahtan tecrit edilecektir. Fransız müstemlekelerindE 
Fransız menfaatlerini müdafaa edebilmek için Alman 
ya ve İtalyanın tensip edeceği bir kuvvet serbest bıra 
kılacaktır. 

12 - Almanya, harbin devamı müddetince kon 
trol altındaki Fransız harp gemilerinden istifade etmı
yecek, yalnız mayin tarayıcı gemiler Fransızlar tara
fından mayin taramak için kullanılacaktır. 

13 - Mütarekenin devamı müddetince hiçbir 
Fransız tayyaresi bulunduğu yerden hareket etmiye .. 
cektir. 

14 - İşgal altında bulunmıyan Fransız arazisin
deki bütün telsiz istaysonları duracaktır. 

15 - Fransa hükumeti, Almanya ile İtalya ara
sında emtia nakliyatını kolaylaştıracaktır. 

16 - Bütün Alman harp esirleri derhal tahliye 
edilecek, Fransız esirleri ise sulhün imzasına kadar 
esarette kalacaktır. 

"Almanya, dünyaya hakim o
lqcakt1r. Dünya hakimiyetini te
ltıın ıçın evvela Avrup3nin orta
''l"ıcia çelikten büyük bir Alman. 
)ıı, kurulacaktır. Avusturya, Çe. 
~osıovakya, Garbi Polonya, Mo· 
~vya ve. Bohemyadan mürekkep 
loo milyonluk, içinde hiçbir ee
~~bi unsur bulunmryan kuv\retli 
~btıanya, dünya hakimiyetimi. 
tir,. temPli olacaktır. Sonra şark .. 
1- bir takım müttefikler. Ma~a
'ııtan, Balkan devletleri, Ukray. 
ıı, Volga havzası ve Kafkasya. 

Habeşistandaki 
ltalgan üsleri 
YineBombalandı 

Roma, 23 - Franız murahhasları, İtalyanın mütare- 17 - Mütareke, sulh muahedesinin imzasına ka... 1 

ke şartlarım öğrenmek üzere bugün üç tayyare ile Mü- dar muteberdir. Fransa hükumeti, bu şeraiti ifa etmez-· 
nihten Romaya gelmişlerdir. Murahhaslar, dün geceyi i se, mütareke herhangi bir anda Almanya tarafından 
Münihte geçirmişlerdir. Hava meydanında yalnız hususi 1 fesholunabilir. 

.., 
~arpta ayn bir birlik: Holanda, 
lıı.ndre, Şimali Fransa, Dani
~ilrka, Norveç, ve İsveç. Bu dev. 
~tlcr bizim müttefikim lı olacak, 
\kat müsavi şartlarla değil. Ay-

~O ordusu. ayn siyaseti, ayn eko. 
ı;r' ııtrıisi olmıyan vasal devlctlt>r-

1~'tl rr..ürekkep bir ittüak. Bun
r• 1-tı. sonra küçük ve bitaraf mem· 

~l:et olmıyacaktır." 
aitlerin gayesi, sadece bu Av

lııJ:>a hakimiyeti değildir. Avru
daki hakimiyeti de dünya ha. 
lıtıiyetinin temelini teşkil ede. 
~ittir ve harp sonunda Almanya 
\ııaffer olursa, bütün dün aya ~ .... ~..._~,. 
~ıtıil muazzam bir !m- Cibutideki Fransız askerleri bir gerit resmi sırasında 
atorluğu kuruJ: • ~. ,-.... 

(Sonu ,(Yazısı üçüncü sayfamızdadır) 

müsaadeyi ha.iz zevat bulunmuş ve kısa bir selam teatisin- \..._..., _________________ ,,_._,,.. __ . ___ , 

den sonra, Fransız murahhasları, evvela kendilerine 
tahsis edilen apartmanlara git.. ' 
mişlerdir. Bir saat sonra, saat 16 
da. müzakerelere başlanmıştır. 
Müzakerelerin çabuk bir netice
ye varması için lazım gelen bü
tün teknik tertibat evvelden alın. 
mış bulunuyordu. Fransız mu. 
rahhasları, Bordeaux ile telefon 
vP. telsiz muhaberesi yapabil. 
mektedir. 

Resmi mahfiller, müzakerele. 
rin yapılacağı mahal, süreceği 
müddet ve esaslan hakkında ke
tumiyet J'!luhafaza etmeJdedir. 

Roınada Neşredilen Tebliğ 
Mütareke şartlarının Fransız 

murahhaslarına tevdii hakkında 
bu akşam Romada şu tebliğ neş. 
rolunmuştur: 

(Sonu Sa. 4, S ü. 1) 

Mısırda Milli Bir 

Temerküz Kabinesi 

Teşkil Edilecek 
Kah.re. 23 (A.A.) - Reuteı: 

K!.".ıı Faruk kabinenın istifasını 

kabul etmiştir. Yenisinin teşek
külune kadar kabine vazifesine 
devam edecektir. 
Samldığma göre, Mıs:rda bir 

milli temerküz kabinesi teşkil o. 
lunacaktır. Milli müdafaa r.azırı, 

Mısfr ordusuna aşağıdaki p:ıroıa. 
yı bildirmiştir: .. Allah, vatan, 

kral." 

EN SON DAKİKA 
General de Gaulle Azledildi 

Bordeaux, 23 - Fransız naznlar heyeti, Londra radyosun 
da söylediği nutuktan dolayı General De Gaulle'i azletmisti!J 
Diğer tar aftan Mareşa1 Petain, Fransız radyosunda bir nutu~ 
söylemiş ve Chur chill'in dün gPceki beyanatını ~iddetle tenkh 
etmiştir. 

Fransız radyosu , Fransrı h ükumetinin Fransa haricinde ba.ı 
Junan Fransızlara İngiltere ile birlik olmaları için yaptığı hL 
tap tan dolayı İngiliz hükumetini protesto eden bir beyanatın 
neşre;rlemiştir. 

•L ondra. 23 (A.A.) - Rahri~·e Nezaretinin tebliği: 
Şarki Hindistan başkumandam emrinde bulunan f ng11h 

hafif kuvvetle'ri tarafından bir İtah·an denizaltm batınlnu'lb!'. R 

r 
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Yapılan M a.çlar Büyükada 
Esnafı İşsiz 
Kalmış! Fener Beşiktaşı 2- ~ Galata 

... ar ay da Vefayı 3 -O Yen diler Bu sene İstanbulun birçok say_ 
fiyeleri çok rağbet bulmuştur. 

Fakat geçen sene çok kalaba
lık olan Büyükadada şimdi vazf_ 
yet böyle değildir. Adada yazlık 
köşk kiralıyanlar, geçen seneye 
nisbetle azalmıstır. Bu azalma 
yüzde 40 ı bulmaktndır. 

ılli küme maçlarına dün 
Fenerbahçe stadında de

edıldi. 

ktaş • Fener karşılaşmnsı 
1 Fenerbahçcnin galıbiyeti 
ıcclenerek 1940 milli kü

piyonu meydana çıkmış 
Galatasaray - Vefa müsa-

da 3 - O Galatasarnyın 
bıtti 

tasaray mudafaaya Eşfa. 
k suretıle çıkmıştı. Df

tlarda yalnız muhac m 
i tıfa ederek tekrar av

e1,l Cemil alınmıstı. Buna 
ıl Vefalılar, Galatasaraylı. 

ncrbahçc - Beşiktaş 

ün en mühim ve şampi. 
a müessir maçı Fenerbah. 
Beşiktas arasında oldu. Be. 
lılann tam kndrosun.a mu. 
Fenerbahçeliler Orhan ve 

dan mahrumdular. Takım
rşılıklı olarak şu şekillerle 
ıler: 

nerbahçc: Cihat • l'\JuzafCcr, 
- Ömer, Esat, Fikret • Kit. 

Fikret, Naci, l\lclih, Basri, 

iktaş: 1\1. Ali • Taci, Hiis
Ahmet, Feyzi, Hiiscyin • 
ti, Hakkı, İl'ırah 'm, Şeref, 

f. 
kem: Ahmet Adem. 

çok seri başladı. Ve da
dnfikada deplasmanlı bir 

oymyan Fener, hiicum hat.. 
bır~irini takip eden hii

arı, Beşiktaş müdafaasını 

ul 'aziyetlere soktuğu gö-
Bu rahat oyun Fencrbah 

sahadan galip çıkacağını 
nyordu. 
hakimiyet 20 inci dakika

meresini verdi. Soldan açı-
r Fener hücumunda Rebii 

ortaya geçirdi. Kale önün
bır kargaşalıkta Basri Fene 

golu kazandırdı. Bunu ta
n bir Besiktaş hücumun. 

kkının ofsayd vaziyetinde 
yakalamac;ı çok bnriz olma
rağmen hnkemJn gözi.ınden . 

tehlike Fener müdafaasın
çlükle uzaklaştırıldı 30 un
kikada yine bir hücumda 
topu sağa geçirdi. Kücük 

t yetiserek güzel bir vuruş. 
nerin ikinci golünü de ynp. 

u ikınci golden sonra Fcner
daha rahat bir oyun oynama 
ladılar. ve bu aradn F kre. 

ır kain vuruşile bir gol daha 
dıl r. Fakat hakem bugi.i

en guzel golunu topa müda. 

Mevsim ba~nda köşk sahiple
rinden bir kısmının kira bedelle. 
rini arttırmak istemeleri bumı 
sebep olmuştur; deniliyor. 

Bu hareket halk üzerinde der. 
hal tesirini göstermiş, adanın z;ı_ 
ranna olarak diğer sayfiye yerle. 
rine akın edilmiştir. 

Kışın nüfusu 8000 e kadar inen 
Düyükadanm yazın bunun dort 
misli miktannda insan toplama-

Fener • Beşiktaş ma~ın da heyecanlı bir an 

sı beklenirken bu yaz umuTan 
kalabalık yoktur. Adanın ekseri 
esnafı i~izlikten şikayet etmek
tedir. 

PUVAN CETVELi ADLiYEDE 
Takım M. G. B. 

Fener 12 9 2 
G. Saray 12 7 2 
Muhafız 14 6 2 
Gençler 14 7 
Altay 14 4 4 
B~lktas 12 ~ 3 
A. Ordu 14· 4 1 
Vefa 121 2 2 

M. A. 

1 40 
3 31 
6 35 
ı 31 
6 24 
4 33 
9 23 
8 18 

.. 
Y. 

15 
15 
30 
27 
42 
26 
45 
36 

P. 

32 
28 
28 
28 
26 
25 
23 
18 

Arkadaıının Ruiunu 

Çalan Bir Kadın 

Mahkum Oldu 

Mevsimin İlk Yüzme 
Müsabakaları Başladı 

R'asımpaşada oturan Vahide is. 
minde bir kadın, Karngümrükt~ 
misafir bulunduğu bir dii~tin e. 
vinde arkadl!§I Müşerrefin 1025 
kuru§ parası ile Meleğin bir tüp 
rujunu çaldığı iddiasile dün cür. 
mü meşhut mahkemesine veril· 
ml~tir. 1 

Yüzücülerimiz Yeni 
İstanbul su sporlan ajnnlığı 

tarafından tertip edilen mevsi
min ilk yüzme müsabakaları dün 
Büyükderede Beyazpark yiııme 

havuzunda büyük bir kalabalık 
önünde yapılmış, müsabakalara 
70 i mütecaviz sporcu iştirak et
miştir. 

Büyük bir alaka ile takip edi
len bu müsabakalarda yi.izüciile
rimiz yüksek bir varlık göster
mişler ve mevsim başı olmasına 
rağmen Beykozdan Yusuf, kur
bağalama yüzmede yeni bir Tür. 
kiye rekoru yapmış ve Galatasa
raylı Mahmut 100 metre serbest 
yüzmede 1,3 gibi iyi bir derece 
elde etmiştir. 

Ekserisi Galatasaraylı yüzücü
ler tarafmdan kazanılan müsa
baka neticelerini bildiriyoruz: 

100 l\fctrc: 
1 - Mahmut (G.S.) 1.3, 2 -

Kemal (Bursa lisesil. 
100 metre kiiçiikler: 
1 - Ali (G. S.) 1.13, 2 - Bed. 

ri (Beykoz). 
100 metre sırtlistii: 

1 - Suat Erler (G.S.) 1.34.4, 
2 - Adnan (Beşiktnş). 

100 metre "iirtiistü kiiçiikler: 
1 - Kemal (G.S.) 1.35, 2 -

Necati (Beşiktaş) 
100 metre kurbağalama: 
1 - Yusuf (Beykoz) 1.24.6 ye

ni Türkiye rekoru, 2 - Reşit 
CG.S.) 

100 Metre kurbağnl:ıma kü
ç:Ukler: 

1 - Hikmet <Besiktaş) 1.30.4. 
2 - Mehmet (G.S.) 

400 metre: 

Bir Rekor Yaptılar 

400 metre küçükler: 
1 - Sadullah Tosun (G.S.) 

6.54, 2 - Ziya (G.S.) 
4 X 100 bayrak yarışı: 
1 - Galatasaray A takımı 

4 47.1, 2 - Galatasarny B takı
mı. 

Tramplen atlamalar. 
1 - Kemal (G.S.) 53.70, 2 -

Talfıt (Beykoz) 

Sııltanahmet İkinci Sıılh C'eza 
Mahkemesinde duruşması yapı
la:l Vahidenin para çaldığına da
ir ortada bir delil olmad.ğını.!an 
bundı:ın beraetine, fakat Iujun 
çantasından çıkması yüzünden 
suçun bu kısmı sabit görülerek 6 
ay miiddetle hapsine karor ve
rilmişt:r Ancak rujun pek kıy· 
metr.n: bir şey olması VO? buna ben 
zer dııha bir takım haCifletici !.e
bep~er dolayısile ceza on güne in
dir•lmıştir. 

Dün Akşam Pangaltıda 
Uç Ev Tamamen Yandı 
Yangının Ocakta Yakılan Otların Kurumları 

Tutuşturması Yüzünden Çıktığı Anlaşılıyor 
Dün saat 16,30 da Pangaltıda Ölçek sokağmda bir yan

gın çıkmış, üç ev tamamen yanmıştır. Tafsilat şudur: 
----, A1eş, ilk defa Jaka ait 106 ııu. 

Fiyat Mürakabe 1 mnralı evden çıkmış. çok g<>çme
dcn yanındaki 108 ve 110 nnma. 

Komisyonu Bugün ralı cvlue de sirayet etmiştir. İt· 
faiye ateşin daha ziynde büyü. 

Toplanıyor mes'.l:e meydan vermemiş, saat 
18 de yangını söndürmü5tıir. 1 

Y&pılan tahkikatta yangının 

Jakm ocakta yaktığı otların k.u· 
runı1&n tutuşturmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

SOKAK KAVGASI 

Diin Eyüpte Takke::i maha11t
si h;ılkmı ayaklandıran bir 30kllk 

24-1 - 940 

Yeni Rumen Elçisi 
Dün Sabah Geldi 

Dün Sabah 
110 Ecnebi 

Geldi 
Sefir Diyor ki: "Memleketlerimiz Arasında'ki 

Beraberliği İnkişaf Ettirmek Maksadile 

Çalışmak, Benim lesin Vazife Olacaktır .. 

Dünkü Avrupa trenleriJe şeh
rimire llG ecnebi yolcu gelınış
tir. 

\ İtalyaclan ecnebilerin ayrılı~ 
~~vaın ediyor. Dün memleketle-

Yeni Rumen Büyük Elçisi M. Radu Kruçesku ve refi
kası dün sabahki Semplon ckspresile Bükreşten gelmiş 
ve akşam trenile Ankaraya hareket etmiştir. 

ri?~~ dönmekte olan üç Mısırlı ta
lebe, Almanyaya gönderilmekten 
k1.>rka.n dokuz Polonyalı Yahudi 
mu"ıac~ri Milanodan gelmişlc•rdir. 

Yeni Rumen Sefiri 
Radu Kruçesku 

Elçi, hareketinden evvel Ro
manyanın İstanbul başkonsolo-

sile uzun bir mülakatta bulun
muş ve bir muharririmize şunln
rı söylemiştir: 

"- Türkiye Cümhurreisine İ
timat mektubumu takdim etmek 
ve süratle yeni vazifeme başla
mak üzere Ankaraya gidiyorum. 
Bu, Ankaraya ilk seyahatimdir. 

Fakat bu resmi yolculuktan 
evvel son otuz yıl içinde birçok 
defalar turist olarak lstanbulu 
ziyaret ettim; bu itibarla çocuk
luğumdanberi Türkiyeyi tanır ve 
severim. 

H&r ziyaretim, Türk milletine 
bağlılığımı daha ziyade arthrmı
yn güzel bir vesile oldu. 

Yolcu.lar, İtalyanların Yugos
lavya hududunda yaptıkları tah
şidat hakkında dün verdiğimiz 
haberleri teyit etmişlerdir. 
Diğer gelenlerin yebnifi AJ .. 

manyndan kaç.an eski Polonyalı 

askerler, 17 si Çek mültecileri· 
dır. Bı.:nlar, buradan Suriyeye gı .. 
deccklerdir. ' 

Bir müddettenberi Balkanlar
da dolaşan bir Amerikan tütün 
kumpanyası mümessili, piyasa .. 
mızJa temas için dünkü ekspres
le gelmiştir. Buradan mühim 
miktarda tütün almak maksadile 
tetkikler yapacağı söyleniyor. 

Son vaziyet üzerine İtaly;ıdald 
tetkik seyahatini yarıda bırak-o 

miyn mecbur olan fraklı bır ra .. 
hip te şehrimize gelmiştir. 

Simtii memleketimin mümes
sili sıfatile Ankarada, dost ve 
samımı bir muhit içinde çalış. 
mak imkanına nail olduğum için 

Şüpheli Ölüm .-------------• I fevkalade bahtivarım. 
• İki dost ve müttefik memleket 

VE K 1 L LE R arasındaki münasebetleri ve be- Taksimde Ayaspaşa caddesinde 

--o--

Nazmi T opc;uolğu, 

Dün Ankaraya Gitti 
Birkaç gündcnberi şehri. 

mi1de bulunan Ticaret Vekili 
Nıu:mi Topçuoğlu diin Anka
raya gitmi~tir. Vekil, bir 
muh11rririmize İ!itanbuldaki 
tetkikleri etrafında kısacn 
demiştir ki: 
"- fstanbulda kaldığım 

ıııiiddetce şehrin bizi alakn. 
dur eden mesdclerile mcsgul 
oldum ve alakadarlara lfızım 
gelen tebligatta bulundum. 
Gerek toptancı ,.e gerek P«'
rakendecilcr hakkında kati 
kararlar verildi. 
Şehrin ekmek meselesi d<' 

hall<"dilmiş, icap eden ted. 
hirl<"r alınmıştır. Fırıncılar 

tedarik ettikleri takdirde yu. 
ınuşak buğdaydan da ekmek 
yapabileceklerdir." 

Dalıiliye l' ekili 
Dahiliye Vekili Faik öz_ 

trak tctk'klerine bugiin de 
devam edecektir. Vekilin bu 
tetkikleri sırasında Vali ile 
llirlikte <ı;ehrin imar edilen 
)'erler'ni gezmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Jı1 aliye l7 ekili şelırimizde 
l\fnliye Vekili Fuat Ağralı, 

diin sabahki ekspresle ş<"hri. 
mize gelmi~tir. Pendiktc 
trendrn inen Vekil, Erenkö. 
yiindeki e\•İne gitmişth·. Fuat 
Ağralı, birkaç giin şehrimiz
de kalacaktır. 

lJf enemerıdoğlu 
Şt'hrimizde bulunan Hari_ 

riye Vekaleti Umumi Katibi 
~uman Menemencioğlu'nun 
hugiin Anknraya dönmec;İ 
ınuht<.'meld:r. 

1 
raberliği her sahada daha ziyade oturan Haykohi, dün birdenbire 
ınkişa( ettirmek maksadilc gay. sancılanmış, Fr.ansız hastahanesi. 
ret sarfetmek benim için ~ok ne kaldırılmış ise de biraz sonra 

ı zevkli bir vazife olacaktır. İki ölmü~ür. Cesedi muayene eden 
milletin kültür münasebetlerini .~Jfüye doktoru Haykoiıinin ZC" 
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de ehemmiyetle gözönündc tu- hirlenere!< öldüğünü tesbit et
tacağım ve daha geniş teşriki m:ştır 

I mesai imkanlarını bulacağıma =·=~·=========--__,,.,, 
1 
emin olarak bu sahada da esaslı 1 

surette çalışacağım. İftihar ve 
1 sevinç duygularilc deruhte etti 

ıactığıma hiç şüphe etmiyorum.,, Bugunkfi Program: 
'İim yeni vazi!emde muvaffak O-ı 

Elçi, ancak Ankara ziyaretin- --------
den sonra siyasi mahiyette be- 12 30 Program 
yanat verebileceğini ilave etmiş. 12.35 Ajans hnbcrlcrl 
tir. 12.50 Muhtelit ş:ırkılar (Pi.) 

M. Kruçesku, Romanyamn de- 13.~0 Karışık halıf müzik (Pl). 
~erli diplomatlarındandır. Siyasi l8.00 Program 
hayata, kendisine Rumen HaricL 18 05 Koro cscrlcrl (Pl.) 

ye Nezaretinde verilen ''Üksek 18.30 Radyo caz orkestrası 
.J 19.10 Alaturka milzlk 

bir memuriyetle baslamış ve Se- Hl.4S Ajans haberleri 
fir olnrak evevla Sofyaya gön- 20.00 Fasıl heyeti 
clcrilmistir. 20.30 Konuşma 

Türkiyeyc tayininden evvel 
Romanyanın Berlin Elçisi olarak 

20.45 Zeybek havalan 
21.00 Alaturka mu?.ik 
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i\lmanyada bulunuyordu. 21.10 
21.30 

Yeni Rumen kabinesine, pro- 2 ı.45 
paganda nazır muavini olarak 22.30 

giren eski elçi M. Stoyka, ır.ern- 27...50 

ı ıeketine dönmüştür. 23.25 

Serbest saat 
(Radyo gazetesi) 
Radyo orkestrası 

Aj~ haberlerl 
C:lzband (Pl.) 
Yannkl pro~am 

Kızılırmak Ovasında 
Mahsul Bereketli 

Çankırı Civarında Ekin lnsAn BoyundaClır: 
Köylünün Yüzü Gülmektedir 

Çankın, (TAN) - Bu yıl Çan.kın topraklarına ba
hardan beri bol ve afetsiz yağan yağmurlar mahsulat iciıı 
çok kıymetli olmuştur. 

etmiyen diğer bir oyuncu
vaz.iyetini nazarı itibare ala- 1 - Sadullah (G.S.> 6.:l0.9, 

2 - Mehmet (G.S.) 

Fiyat murakabe komisyonu 
bugün .Mıntaka Ticaret müdür
lüğünde toplanarak kalay ve ni
şadır fiyatları iizerinde tetkikat 
yapar&k içtimaa kalay ve nişadır 
tacirleri de çağırılacaklır. Bu 
iki maddenin sntış fiyatı ve ta
cirlere bırakılacak kar nisbctlcri 
de tesbit edilecektir. 

kavgası olmuş, neticede iki kişi ı ·-------------• 

Şimdi vilayetin her çevresinde 
ekin insan boyundadır. Köylü .. 
ni.in yüzii gülmektedir. Yalnız 
Irmak havzasında şimdiye kadar 
görülmemiş olan mahsul bolluğu 
karşısında köylü nasıl sürüp, sa. 
vurup kaldıracağını düşünüyor. 

garip bir kararla ofsayd say. 
e devre de 2 - O Fcncrbah

lehine neticelendi. 

ikinci devrede 

devrede Beşiktaşlılar 
rı arkalarına nlnrak oyuna 
dıl r. Oyun ilk dak'kalarda 
\: azin bir şekilde devam e
du Onuncu dakikada bir 
t hucumunda Beşiktaşlı-

br hlın vasıtasile bir gol ka
lar. Vaziyet 2 - 1 oldu. 

bundan sonra çok serı bir 
aldı. Fenerbahçeliler canla. 
birbirini takip eden hücum 

ba !adılar. Hnkcmin fena ida 
bir aralık oyunun si.iratlen
e de sebep oldu. 
kem bu arada sakatlnnarak 
b ka hnrici olan bir oyuncu. 

dt z lmesini dakikalarca bek
l. oyunu oynatmadı. Maç, 
n onra karşılıklı hücuınlar 

teciti. Son dakikalarda yine Fe 

nerbahçr hakimdi. Fakat :ıetice 
dcği mecien maç 2 - 1 Fenerbalı. 
çenin galibiyeti ile sona erdi. Bu 

Vesaiti Nakliye 

Kazaları 
suretit Sarılacivertliler Gniut ... sa_ Soför Alinin idaresindeki 96 
rayı dört, Beşiktaşı yedi puvsın Edırne plfıka numaralı kamyon 
gcrıd~ bırakarak şampiyonlukla ile 1171 sayılı Kurtuhıs - Beya1,ı.t 
rmr tahakkuk ettirmiş oldular. 1 tr:ım\•ayı arasında Divanyolımda 

• bir çarpışma olmuş, !kisi de ha· 
Mili küme maçlanndnn evvel sı.ı.ra uğramıştır. 

oynanan B takımlar knr .. ılaşma- * Galatada Rus manastırında O

smda Fenerbahçeliler Beşilrta~I turnn Veli, Necatibey caddemn
çok çdir. bir maçtan sonra 5 _ 4 den geçerken §Qför Hayrinin ı. 
mağll:ıp etmişlerdir. da~e ettiği 188 numaralı pusta 

Atletizm Müsabakası kamyonunun çarpması a maruz 
Dün sabah Fenerba.ıçe s!adın- ka.ara.K. muhtelif yerlerinden ya· 

da yap&J&n Fenerbahçc _ Kurtu· ralıınm.ştır. 

luş at\etizm müsabakası çok mun 1 * Şoför Süreyyarun lriare ettiği 
tazam cereyan etmiş ve Fener-, 2347 numara1r otomobil ile Ah
ban~elilcr 86 puvana karşı 39 ~11- medın yük arabası arıı ,ında c~a
yilc bu müsabakayı kazanarak 
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latadq bir ~arpışma olmuş, oto
kupay: almışlardır. mobil ehemmiyetli surette has:ı· 

Rıza Maksut bir milde de Tür- ra uğramrşttr. Beygirlerdcn bi-
kiye rekoru yapmıştır. risinin ayaklan kırılmıştır. 

ağır surette yaralanmıştır. Vaka 
şôyle olmuştur: 

Çe~me sokRğpıda bir numaralı 
evd"? oturan Rifat :le komşu!u 
S :ıbrinfn aralan açıktır. Dün ~a
b'.lh iki erkek kavgaya tutu~muş
lar, çok geçmeden Rifatın karısı 
Mi.izeyyen ile komş•Jsu Hafiz~, 

kızı Perihan yine kom~ularJen 
Fc..thıve df' kavgaya karışmışlar. 
dır. 7 1':işl tekme ve yumrukla bl
ribirlerıni bir hayli hırpalacııktan 
s~nra bıı türlü hırslarını alama
mışlar, ellerine geçirdikler1 sopa 
~e taşlarla biribirlerine vurmıya 
başlamışlardır. 

Bu sırada vaka mah3lline ge
len polisler kavgacıları ayırmış. 
lat, başından ve belinden ağır su
reti~ yaralı olan Rüatla damadı 
B~bçP.ti Balat Musevi. hastahane
sine kaldırmışlardtT. 

"Florya Plajları Hala 
Açılmadı 

Hava dün de çok güz:?l ve faz. 
la sıcaktı. Pazar tatilinden isti
fade ;le binlerce İstanbullıı kır
lara, seyfiyelere ve bilhassil plAJ· 
br-a gıtmiştir. Havalar erken ı

smdı~mdan bu sene plaj mevsimi 
de ~rken başlamıştır. Fakat lha
lesı yapılan Florya plajı haltı a
çı lınıımıştır. PlAjçının noksanları 
ikmai etmesi beklenmekte ve 
plajın haftaya pazar eünü :ıçıla· 
ca~ı zı:nnedilmektedir. 

Mesut Bir Evlenme 
Cumhuriyet gazetesi Tahrir 

müdürü muharrir arkadaşrmız 

Fe':'ldun Osman; Bayan Bedriye 
Şereflı iie evlenmiştir. 

Genç evlilere saadetler dile-:-iz. 

Arpa tarlalanna tırpanı omuz. 
\ayan rençberler girmiş bulunu. 
yorlar. İrileşen buğday başak. 
ları kemale yiiz tutmuştur. 

Ancak Kızıhrmaktaki bu bol 
mahsulü köylünün hemen kaldı. 
np ambarına atabilmesi için 
harman makinesi temin ediline. 
lfdir. 

KÖMtht MADENi BULUNDU 

Çankın, (TAN) - Öğrendiği. 
me göre Kastamonunun Küre 
kazasına bağlı Söğütözü mevki. 
inde kıymetli bir kömür madeni 
bulunmuştur. 

Tetkiklerde bulunmak üzere 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
mütehassıs ve mühendislerinden 
bir grup buradan geçerek Söğü. 
tözüne ~tmişlerdir. 
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Mütareke 
Yazan: O. Rıza DOCRUT,, 

Fransa ile Almanya arasın

da miitareke imzalandı. 
Oalıa sonra Fransız muraJırasla
rı lalya ile anlaşmak lizere ha
reket ettiler. Fransa ile Alnıan
\'a ıniitarekesinin şartları heniiz 
re:.men ilan olunınamı~tır. Gayrı 
•esıni kaynaklardan alınan nıa. 
timat. ınittarekenin <;On dcr<'Cl' 
ğır olduğunu anlatıyor. Fakat 
•'ransa. bu a~ırlığın altında e:1il
ne~ i kabul etli ve hl'r ne paha. 
ına olursa olsun harpten kurtu 1. 
nayı tercih etti. 

l\Iütarekenin imzasına ait tal
ilat. cidden hazindir. Fransn 
nurahhasları bin bir tereddüt 
<ecirerek, ve bir insanın vatan 
fel~keti karşısında çekebile(•cği 
her ıstırabı çekerek bu miitarc
keyi imzaladılar. 

TAN 

""' 

Şerefli bir mütarekeyi imzala
lllak için bütiin bu tereddütleri 
~u asabiyetleri ve ıstırapları ge. 
fümeğe hacet olmadığı için mü. 
larekenin müthiş ağırlığı hakkın. 
da gayrı resmi kaynakların ver. 
di~i malU.mata inanmak icap e. 
~iyor. 

Kanada hiiki'nneti. harbi idame hususunda İngiltreye elinden geJen azami yardım \'C miizalıereti yaptığı gibi, piJot yetiştirmt"k 
üzere de birçok havacılık kampları tesis etmiştir. Bu resimde, Kanadalı pilotlann çalıştıkları kamplardan birini görüyoruz. 

Vaktile biz de, buna benzer 
hir muahede iınzaladığıınız ve 
b-ıı mütareke yüzünden bin bir 
~adere, bin bir zulme uğradığı. 
l>ıız, lıatta mevcudiyetimize de 
byılmak istenildiği, üzerimize 
l:ii:rlü türlü düsman1u musallat 
dildiği için, b~ çe~it mütareb. 

ileri imzalamanın ne demek oldu
:huıu çok iyi biliriz. 

AlmanJann, geçen muharebede 
~endilerine tatbik olunan mua. 
bıelenin inükaınını almayı kur. 
lnuş oldnklan her hareketlerin. 
den anlaşıldığı için bu defaki 
~ütarekenin de 1918 mütareke. 
~İbin bpkısı olduğu anlaşılıyor. 
~ayri resmi kaynaklardan. sızan 
lQahinıat da bu merkezdedir. 

lngiliz T agyareleri Dün de 
Habeşistandaki Muhtelif 
üsleri Bombai·dıman Ettiler 

~ransa ve İtalya : 

Cibuti 
iki 

Üzerinde Yapılan 
İtalyan Tayyaresi 

Hava 
Daha 

Hücumunda 
Düşürüldü 

Kahıre, 23 (A.A.) - Reuter: tebatr eS!T edilmiştir. Cibı.:ti :ie 

Şimdi sıra Fransa ile Jtalya Hava Nezaretinden tebiiğ edil. az ;:arı:ır vardır. İki Avrupalı h"-
arasında yapılacak müta. miitır: ltalyan Resmi Tebliği fif yeralanmıştır. 

~kededir. Fakat Almanya iJe Dün ü~ motörlü bir ltalyan tay Bombalanan Vapurlar 
Mal kl d b' h İtalyada hir mahal, 23 (A /:.) - Umumi karargah tebliğ ediyor: Tay. lıl~üt .. -kenin imzasından sonra yaresi ta açı arın a ır arp · Bordeaux, 23 (A.A .. ) - Havo.s .... .., yarelerimız A kden;zin bu1t•n mıntakalarında hareketlerine devam et'TIİ~-

alya ı'le mu"tareke ı'mzasmın tayyaremizin hücumuna ugramış H · aJaı.~ının Cezairden al.:lıaı bır !erdir. 21 azıran gecesi, tay:.rare dafi bataryalarmm şiddetli mukabele. ., 
hıüşkülat arzetnıiyeceği tahmin tır. Şıddetli bir muharc~beden son ı;inc rağmen ls~.:nderiyc ü~c;ü b.ıhrisi bombardıman edilmiştir. Bizerte teigrafa göre, 4255 ı.onhıiı: Alex-
dilebilir. Gerçi İta]yanın Fran. ra İtalyan tayyaresi ikiye holün. iıssiı harekesine de taarruz olunmu~tur. an·h~ ismindeki Yun:ı 1 vapuru 
dan birçok metalibi vardtr. muş ve denize düşmüştür. Ha ... anm fena olmasına raf;men. Garbi Akdenizde, bu denizin bütün nctıcesız olarak İtaly:m tay) are. 
~t bu metalibin bahis mev. İt<'lya şarki Afrikası uzeritıde havzalarına şamil ol&rak k""?if t:ıyyarelerim•z tarafından tarassut edilr.ıek. lerinln hücumuna uğnımı~tır. Hü 

r
ltu olaçağı yer, galiba, suJh kon. muvaffakıyetli istikşaf'.nr yapıla- te bulunan sefer halindeki dü~mrın gemilerine yetisilıniş ve bu ger1iler cum. cuma günü öğlerlen sonra 
eransıdır. Onun için ~imdi yal. rak ktymetli malumat elde edil- bombardıman edilmi~tir. Bir İtalyan tayyaresi üssülharekesine dönmer,ıis. \'Ukubulmuştur. · 
,_ uh tı t ·ı d · .. tir. Şimali A!rikaıiaki harekat, l('himize olarak cereyan ,etmiştir. Tııvyare. 
"" m asama atı e yar ım e. mı~.ır. Gf 'c. 1886 tonlk El!!o ismh1· 4 !erimiz, dusmanın tanklarına vr gruplarma kar$ı büyük bir fa:ıliyet go,;. ., 
l'cek ve muhasamatın yenilen. .Macciaca'ya karşı yapılan hü- dekı· r·s,·e'' vapuru bomh~r-lıman 

termiştir. Düşmanın bi.iyük bir uCı-t motörlü tayyaresi düşürülmüştür. Sar. - ., 
esine mani olacak bir vesika c~mda mevziler üzerine tal!\ isa- f .k d S D 1 b" ı ·ı· · · 1 1 · · edı'Jrr,·.'..:tı'r. içın' de 2 sı· ''aralı ..... Jan ki A rı a a, oınali " u~ats,, a~ımn: ır ngı ız tayyarcsını a ev er •çın. ~ .ı ~· 

ltıı7.asile iktifa edilecektir. bet1er yapılmıştır. de yere dtisıirmüşlerdir. Dii~maa. Trapani şehrini bombardunan. etmi'j vt 25 denizciyi hamil cankurtaran 
Fransaya harbe yeniden gir. Bombardıman tayvaı ele:-lrniz miinhasıran l:ususi me•keniere endahtta bulunmuştur. Yirmi ölü ve 30 ya. sandal; Cezair sahili açıklarında 

hıck imkanım verrniyecek şartlar Doieclı.ava'daki tayyare meydanı· ralı vardır. Bunların arısında kırlınlar ve çocuklar vardır, yalnız üç ta. devdlmıştir. 
ı\lmanya tarafından hazırlanmış na hüt'um ederek bir tayyare yak nesi askerdir. Avcı tayya;·e\<1drııiı, düşman tayyarclerini yakalamı, ve 
e Fransaya kabul ettirilmiş ol- mı.ş1ar bir diğerini de h:ısara uğ_ bunlardnn ikisini dii:;ürmiıı:\ür. Tanger'de Vaziyet 
~ğu için İtalyanın ne istiyece. ratm.;~lardır. Tan ger, 23 (A.A.) -- D. N. B. 
1ni tahmin etmek çok güçtür. Sudarıda muhtelif hav:t hücu'Tl bildiriyor: Beynelmilel mınt.ıka. 
llususile Fransa ile Italya ara· lar! yapılmıştır. giiiz tcıyyaresi zayi edilmeden yı;.. Cibıı'ı. 23 (A.A.) - Cibuıi ü. d'iki İspanyol kıtaatı başkum~n-

lııtda nıuharebe sayılacak bir ha- • ı k • d h d tf - · .. dd t ~· HabE>şistanda Asosa c a as erı pl!rr.ı~tır.. zerınoe dün yapılan h:ıva hücum· am arp evam e ıgı mu e -
~e vuku bulmadığı ve İtalya tecemmiilere hücum edilmiş ve Dün eı:ir edildiği bildı!'ılen İtai lan esııc.sında hava dafi ::ıaıarya- çe İ5peırıyol başkumandanlığtnm 
l\cak hih-asıta Fransan.n mağ. hava dafi bataryalarının şi<ldctli yan denizaltısı zaptecfüirken A· e:mnnde çalışacağını bildiren 
Cıhiyetine yardım ettiği için. İ. ateşine rağmen bir kışlay:ı blıyük 

1 

deu kumanda tayyareleri l:.ahri- 13.rı t:nafından iki Caproni Loın- 'faoger beynelmilel jandarma 
~lyan metalibinin Alman meta· zararb .. verilmiştir. YF! kuvvetile muvaffıkıyctli i~. bat'dımao tayyaresi düşürülmüş- ku,"'l"ınndı.ınının ziyaretini kabul 
1
bi d~recesinde ağır olması bek- Bütün bu hücumlar bir tek in. birliğinde bulunmuştur. tür. Bunlardan birisinın müre:t· etmı~tir. 
nnıe.z. 

tlu yüzden İtalya ile bil' rmi. 

:E~·~~:1::f:s~~:.~!~e~ Balkanlarda Ticaret AmerikanHaricigeNazırları 
~?::~~:;:::::::· ı!::;':: Yunan Gazeteleri ,

1 Konferans l 1 opl anıyor 
.~"ek1 ir. Sıkı işbirliği ı 
tlgilterc ve Mihverciler : 1 

1 ngilt•'<nin harbe devam Lüzumunu Anlat~yor 1 KonCJre, Yeni den Bir Milyar 7 67 Milyon Dolarhk 
q heıızj~~=.i ~~:1·~n ::;~;!~~:::~: ıe~~~~·:~!!~~~~i\ica~t1~~~:~ec~ Fevkalôde Milli Müdafaa Tahsisatını Kabul Etti 
~thetmekten başka çaresi yok- betıerın mkışaf ıhtıma!lcrı h~~ -
lıı:-. kı:-ıda, Ticaret Vekili Nazırı Top-
bgiltcrenin harpten feragati, çuoğh:rıun bir Türk ;azctesme 

tı•· h b k t. b' k 1 . yapını!- olduğu beyan.ılı lı~ıkkın· •dl eı-a ına a ı ır yı ı ış ı- . 
~de d da r.ıi.ıtalae\ yüriıten Prc•a ve 1' ~-e ~ • 
lrı..,.itt r. bir taraftan deniı: tia gazdeleri, mezkur beyanatın 

ı.,.;etı~e~ diğer torafta,1 Amc. doğruluğt..nu tebar~ ·:::ttirdik~.r.n 
~anın yardımile dah:ı lrn·ıv.,tle- ı som <t. hz. 1: hazırdakı bey:ıe lm· lel 
l'ek olan hava kuvvetine ve ~tr.:iti~. istihsalıitı ye~di~erinin 
İly 1 dı d • .. 1 d--

1
• ıs :ı,~aıatını tamamen ıtm·ıın ft-

on aı a \'ar r ıgım .,oy e ıg . t 1 h h d t B k 
\~ . meıt ... o an cm u u a ·<ın 
•a kuvvetlerıne dayamırok lınr I d ı 1 d d h 
İd d k b'lh h ev.c ••rı arasın a, a a sıkı b.r amc e ece , ı as<>a nva- 'k' . . . , 

~tı - t 1 d . te5l·ı ·ı rrıesa yı her -ıa:naıık111•ıen 
~ npacgı aarruz .lrı aıma d 'ı.. r~ l·· . . d". . . 

~d tl d' k · ı . 1 d" b 1 J.·ı,l ... z ., ıcap ettır ı~mı yaz· e en lrere ve l'\ na ı ıt - ,_ 
1 

' 
ı. ' ·l t · k L h" k d" ma ... taaır ar. l·a~·ı sın aş nara uar ı en ı B . tl k · d.., l··tl . 
qi d b' t" b -1 l 1.1 suıe e mez ur ._v"' o, n e ır ne ıceye a.~ amı" a . . . . 
lt kt 1· ilt b -. . 1 harp dolayısıle kaybettıklerı ıh. 

\)aca ır ng ere u ı:ojı m· • 'th ı·t · ·· J" . 
tı .. h k k' F rae'!av veya 1 a a oıyas,1 uTı!ll, r!-a, sup e yo ı, · ransanın 1 d b ı 
ljı'b 1. •. d k d kom~u devlet er c u acaktardır. 

4
"' • mı e urtarmı:ra yaı· ım ' 
r. 
fluuden böyle yaptlııc<tlt iıs bu 

-~l)i tRld p etmek o)ar.~Üdtt'. 
~i'.l'\'et İngiltere harhi u:ıı:atmı. 

\ loıtn•n rtak olul'Sa, ve .'\mcrika. 
'ıı '\'ttuirınınr grni~letinc ist;k· 
l lıııkkındaki iimidi kı.vvctll'. 
~!lir 

:bı-\k.,i fakdirdc İngiltere de hn. 
'il ıı:iirliiklerll' kusılasacaktır. 

Finlerle Sovyetler Arasında 
Müzakereler 

Moskova, 23 (A.A.) - D.N.B. 
Ajansı bildiriyor: 

Finlanda ve Sovyetler arasın. 
da iktısadi müzakerata girişmek 
üzere bugün öğleden sonra Fin. 
landa ekonomik delegasyonu 
'Moskovava l!elmistir. 

Vaşington. 23 (D.N.B. Ajansı 1 çeye ait birçok p~ojele:le . b~zı 1 Mümessiller meclisi bütiin tip. 
bildiriyor: fevkalade projelerı tasv1p etmış- le~j camı iki yüz adet hup ge-

Hariciye Nezareti, bütün A- tir. misinin inşasına mütedair bir };a-
~erik.an C~i~huriyetlerinin, ye. Kongre, bir milyar 767 milyon nu '1 layihası kabul ctmişleri!ir. 
nı hır harıcıye nazırları konfe- dolarlık fevkalade milli müdafaa M -ı. • ı· 'h b · - 4 

t ı ··t d · d e,(J.ur ayı a, u ınsa:ıt ıçm 
ransı op anmasına mu e aır a- tahsisatı projesini kati surettı:> . . • 
vete artık icabet etmiş bulun k b 1 t . t' B k d' .1 6.., mı]yc;r dolarlık hır masraf kabul · .. . . - ·a u e mış ır. u re ı ı e. • 
duk~~~:nı bugun beyan et~ı~tı.r. harp gemisi inşa olunacak, tİ<' etıniştir. Bahriye encümeni reisi 
~utun .. cevapların~ prensıp ıtı- bin askeri tayyare ve üç bin mebı:s Vinson, müzakerat esna. 

barıle musbet oldugu ve ancak Rollsroyce motörü satın alınacak, sın·ı·ı. Avrupanm hali hazır va. 
mohal ve tarihi İC'tiınaın heni.iz bundan· baska birçok tank ve di-

l ıd • l l · ziyeh dolayısile, seri bir silahlan-tesbit edi memiş o ugu )ildiri - rıer askeri levazım da yaptırıla.. ~ 
mektedir. İçtimaın mahal ve ta- ~aktır. ma;ım elzem oldugunu beyan et-
rıhine gelince, .reis Roose\'clt, Diğer taraftan ayan mecii~i. miştir. Bu tevsi programMın ye. 
N evyor~ta 2~ h~zıranda to?la~il-ı ta:>\. n ettiği bir kanun proj~si L 1 di sen.•nc ikmal edilebileceği tatı. 
~asını ısteı;ıış. ı~e de, t~rıh ço~ le, da!gab borçların azami haddi- 1 mırı edilmektedir. · 
) a~ın ol~u.gu ıç:n teklif kıı~u ni, 45 milyardan 49 ınıly.ua \l· 
Edılmernıştır. Alakadar maha[ılc kaı·mı~ta. Bu kanun projesi, ay. AMBRJKADA ECNEB1LER!N 
nazaran konferansm Temmuzun · • · LE ı· ALIN. AC "K 
·ık haf ' d 1 h rıc:ı sılahlanma programının ra- P ARMAh iZ R a 
ı tasın a top anması mu - h , k k f a·ı · ·· . • a.~ ~u una sar e ı meK ı.ızere, 
temeldır. Mezkur konferansın h .. ,_. • b' .1 d Vn.(.. ington, 23 - (D. N. B. a-

h u..-umE:te. senevı ır mı ynr o- " ruznamesi enüz neşredilmemiş. · b"ld' · ) larlr!t vergi matrahları göster· Jam:r ı ırıyor : 
tir. mektC'dir Amerikan kongresi, Bil'!r.~ik 
FEVKALADE MİLLf MÜDA-

FAA TAHSfSATJ KABUL 200 HARP GEMİSİ 
EDİLDİ YAPTIRILIYOR 

Vaşington. 23 (A.A.) - Mebu- \'a~.ngton. 23 - D. N. B. 
san ve Ayan Meclisleri, adi büt. jansı bildiriyor: 

Aınerik~da bulunan büti.m ı>cne
bıler.n hır listesini çıkaratak par 
mak izlerinin alınması hakktnda. 

.ı- ki kanun layihasını kabul c~tıniş. 
tir. 

• • H·alk lçın 
Faydalı 

Konferanslar 

Mebuslar, Bugünkü 

Ahval Karşısındaki 

Vazifemizi Anlatıyor 

3 

11 Ü midin FevkindE 

Rağbet .. 
Yazan: 

B u tabiri gazetelerden 1 
dun. Aldığını pnrça~ı 

de okuyun! İşte: · 
"Geçen :sene 19 bin liraya ih 

dilmiş olan Florya plfijının bu sen 
!>in liraya ihale edıleceği tahm n 
dildiği halde talipler "ilmidin fe 
de rağbet" göstermelerı üzerine 1 

ne müddetle 32 bin kusur liraya 
cdilmi~tir." 

Bir belediye için iradrnı art1 1 

mak kadar hoşa giden \'e ho!': 
rüJmesi lazım gelen şey ~ okl 
Ne diyelim? Gözleri aydın ols 

• 1 

Lakin bu ha,·adisi gazetede ı 
kuduğum zaman bazı ıeyleri 1 
tırladım. 

Malıttya. 23 (A.A.) - Maraş· 

tan =-omu vilayetimiz knzalarmJı:ı 
d3. pa. tı işlerini teftiş eden parti 
m~'eıtisi Mithat Aydın. bu tef. 
tic;1cri esnasmda halk ile yakın. 
d;n samimi görüşmelerrle bulun- Vaktile lm Florya plajı hu 
mu'3 ,.e muhtelif mevı•ıhr Ü7.E.- ~i e~has elinde idi. Belediye a 
rinde konferanslar verıniştır. ıne menfaati mülahazalarım il 

T1·abzonda sürerek ve bunların halkı taz• 
Trabzon 23 ( A.A.) - Rize me ettiklerini ve plajı imar etn 

bu;;ı; Fn::ı.t Sirmen tar:ıfcndan dı ın diklerini s~ liyerek İstanbul 
akşam halk evi salonunda bugün. bu en büyük plajını eline al 1 
kü a.hval karşısında halb terct. AJl~h ,·arken nasıl inkar cdeliı t 
tüp edt:.11 vazifelere da~r bir kon. Dedel '\'e Hükfunct ~eflerinin t 
ferr.n5 verilmiştit. Büy~ bir ala· zulan üzerine de bir hayli pi! 
k-i ile dinlenilen bu konfer~nı.ta, sarfilP. imar da etti. Şimdi hu 
valı Osman Sabri Adal, p:ırti mü yı kira~·a veriyor ve askıya çı 
fettişi Sadettin Uraz da hazır bu- rJp kiraya veriyor. Geı;cn sen< 
lunmuşlardır. 19 b;n lira ile bu seneki :!2 1-

M alatyada li:a arasında~i 13 hin lira far 
Malatya, 23 (A.A.) - Parti 1 kitacının cebinden 

vılayet idare heyeti tarafından muhakkak 
te'l"tip edilen konferanslara de- P!aj denilen yl'r, zevkten zb 
vam edilmektedir. Civar köyJpr. de sıhhı ihtiyaı;Iarı kar~ılı\ ı:ın 11 
d<;> ver\lcn bu konferaı1sları haik, y'!rdir. Bunun pahalı kiralann \ 
bıiv~ik bir alaka ile tak!p etmek· sı. oraya gidenlerden fazla p 
tectır. Dün de İsmetpaşa nahiye. aiınma!>ını mucip olıır. 
sirır'e Parti başkanı t~rafmd~n l.'!-telik hükumet icarhn·ı m 
bır konferans verild;ği gibi, dı- tınlm;ıması hakkmda da ahk 
ğ~r lıöylerde de parti ·nensuplıı- ko• un.<:. tur Tabii bclcd:~ e Jı\lk' 
rt :ıalkl::ı temaslarda bul~n:nı.:~· nı~1a,·irliği bH ahkamın µtnjJa 
la: ,,~ ~uhtelif meYzt~l ır ~zcnn. ı taaHuku olmadığı hak!m~dn l 
d<:? gı•ru~melcr yapmışlard.r. (Knnnni tarik) ke~fohnı~ olm 

Kayseride hdır ki, geçen senekinden 1~ b 
K<>yseri 23 (A.AJ ·- Dl_i,1 lrnL lfra fazlasına verilmesi kararg 

ke\'İ s<ı lonunda paraşüt ve para- oluıu~. 
şutl:t:ıü~e dair mühim bir kot)fe· P-ıt miinasebetlc tekrar rdC'h 
r,uı;; \'erilmiştir. Büyük bır halk k:, Bl?lediye Oteli, Beled~ye J 
kiit~~~ı önünde verilen ou konfe- kan!ası. Belediye ga1:inosu, B 
r~rı". ayni zamanda hoparlörler. le:hye pliıjı irat için d~qil, 1rnU 
le ~P.lır·n umumi yerlerındc din- u<'nzhık ,.e kolaylık olsun ı.lh 
leniıırı1~tir. a..,ı"ı•r ve yapılır. Böyle mii:ıa3 N 

ih~ kiı;n a verilin<'C f abii ımiıt 
Japonl::ır, Çjncle Bir Şehri riler rek:-bet ederler. kar hcd«' 

İşgal Ettiler vük.-.elir. Belediye yczncsine h 
k.ıç hfo lira fazla girer ama haH 

Tokyo. 23 (A.A.) - Domei A- ucı~z1uk ,.e kolaylık hazulannıa 
jansmm bildirdiğ;ne göre. dün 
sabah Kowloon arazisi hududu msksadı da heder olur. 
civarında kain Chihwan'da ka- Resmi müesseselel·oeki irnt 
raya cıkarılan Japon kU\'Vetleri zihuireti ort~dan kalkmn?:l:r 
Sums~honu şehrini işgal etmiş- ı halkın bu muesseselcrdcn .shf 

desine inıkan yoktur. lerdir. 

Muhacir Kafileleri 
ispanya Hududunu 
Durmadan Geçiyor 

Hududun Fransa Tarafındaki Su Baskınlar1n1n 
Eşya Nakliyatına Mani Olduğu Bildiriliyor 

Lizbon, 23 (A.A.) - Fransadan gelen muhacirler 
Portekizde gittikçe fazlalaşmaktadır. Caldas'da Rainhc 
plajından alınan haberlere göre, bu plajda halen Fransa· 
dan gelen birkaç yüz İngiliz vardır. 

J'rr.r:sız ve Belç') alı muhacir-_, _________ _ 

ler! be:ımil yüzlerce otomobil. İs.. ı ı--·-·--· 00

·

p.ınya • Portekiz hududunu miı-
1
. • d 

teınadiyen geçmektedir. Sabık zmır e Üç 
imparatoriçe Zita, çocukları ile 
berabe::- Portekize iltica Ptmi.ştır. 
Van Zeeland da Lizbona gitmek 
üzt-re Coimbra'ya geım;~tir .. 

KRAL ZOGO FRANSADA..~ 
ÇP.ClYOR 

Tonluk Bir 

Kayık Battı 

1 

11<'drit. 23 (A.A.) - neuter: 
Fransadan alman hab.:.-lere gö· 

re, K.-a! Zogo, Fransadan ı;ıkmak 
üzeri? vize almıştır. 

F.-a:ısı7. makamları, halen, yaL 
nı.z, y.ahudi aslından Fr..ınstz le
baao;~na pasaport vermektedir. 
Maanı::ıfih, muhacir kafilesi, Pcır. 
tek!ze gitmek üzere durmad m İs 
panyo: hududunu geçmektedır. 

Hud~dun Fransa tarafındaki su 
bao;kınları huduttan ~şya nakl;ne 
mani olmaktadır. Bir çok kimse
nhl, F"ransı:z parasını mı:ıl ilE' mii
bade!t• ettiği bildirilmekt('(l\r. 

İzmir, 23 ('IA?lıi1 - Dün n. 
marumızda hüküm süren şid. 
detli bil' fırtına esnasında • 
kum yükü ile İzmire gelmek. 
te olan iiç tonluk Derviş adlı 1 
kum kayığı. Mendirek önün. l 
de batmıştır. Mürettebat li. 1 
man idaresinin motörü tara. • 
fından kurtanlmı~tır. Kayı. , 
ğın hamulesini kurtarmak ka. 
bil olamamJştır. 

BEÇİKA KRALİ'N"JS 
Ç'OCUKLARİ İSPA~YADA 

Tire kazasında çekirge 

İzmir. 23 CTAN) - Tire 
kazasını!l bir köyünde uçkun 
halinde ~ckirgc g()ri.ilmiiş \'C 

derhal mücadeleye ba~}an. M:ı.drit, 23 ( A.A.) ·- A. B. C. r 
gazetesinin bildirdiğine göre. Bel j i mı~tır. 
çik.ı. k~~ıimrn çocukları, halen Is- 1 ! .... ,..·-·--·--------
parıyade bulunmaktadır. 



.( 

Hitlerin Kurmak 
istediği Dünya 
İmparatorluğu 

(Başı 1 incide) 

e itlerin kurmak istediği Al
man imparatorluğu, şimdi. 

adar bildiğimiz imparatorluk 
emlerinden büsbütün başka
Hiller, İngiliz Ye Fransız im

atorluk sisteminin artık eski. 
ne, decadence devrinde bu. 
duğuna ve yasamak kuvveti. 
malik olrnadığ;na kanidir. İn. 
z ve Fransız imparatorlukla. 
f tuhat esasına dayanır, ida. 
nde daima doğrudan doğruya 
iliz hakimiyeti gözetilir. Hal. 
n Hitler imparatorluğunu biL 
ıta idare esasına istinat ettir. 
tasavvurundadır. 

ıtlcrin kurmak istediği impa. 
orluğun ikinci mümeyyiz vas. 

a, geri memleketlerde müs
n.lekeler vücude getirerek iıri 
ııyan ırklar üzerinde saltanat 

ek değildir. Alman impara. 
uğunu daha ziyade beyaz ır. 
mensup, ve medeniyetçe az 
ilerlemis milletler ve mem. 

etler teşkil edecektir. Beyaz 
an idare, bir vali ile Kongo 
ını, veya Hint racaları vası

le Hindistanı idareye benze. 
z. 
u sebeple Hitler imparator. 

u bilvasıta idare esasına da. 
ır.Yani Alman imparatorluğu 
dahil bütün vasal devletlerin 
takil milli varlıkları olacak. 
Dahili idarelerinde tamamen 
ve serb<!st olacaklardır. Fa. 

il ·dare mahalli nazi teşekkül. 
elinde bulunacaktır ve hii

bd memleketlerde nazi idare. 
kurulacaktır. Almanya bu sa. 
de bütün dünyayı fiilen işgale 

bur olmadan nüfuzu altına 
cak ve iktısaden kendi hesabı. 
calıştıracaktır. 
azizmin. dünyanın her tara. 

da propagandaya ehemmiyet 
mesinin, dahilde nazi teşkila

:vucude getirmesinin, bazı nü
lu kimseleri elde etmesinin 

>ebi budur. Nı:ızi idaresinm ha. 
n olduğu memleket manen iş.. 
altındadır. Orasını fiili işgal 

ında bulundurmıya li.iıum 
tur. 
na hatlarile verdiğimiz bu 

loyu gözönüne getirip, dün) a 
itası üzerinde tatbik edcrse
yarınki nazi dünyasının na-

hır n~arn viicude getireceğini 
ın edebilirsiniz. Yani kü

ve bitaraf devlet yok. Avru
Nazilerin, Asya Sovyetlerin, 
erika demokrasilerin hakimL 
· altında bulunacak ve di..inya 
buyük imparatorluğa ayrıL 
olacaktır. Nazi haki::niyetin

kalan devlet ve milletler Na
reJımıne , Sovyet idaresinde 
lanlar Sovyet rejimine, Ame
a da demokrasi sistemine ta. 
olacaktır. 

ltalyanlar da 
Şartların, Dün 

Bildirdiler 
(Başı 1 incide) 

Pazar günü saat 19.30 da ltr;.l. 
n murahhasları, Roma c:ıvatm· 
hir mevkide, Fransız murcıh
!nruıa mütareke şartl'lrını tev 
etrnı§lerdir. 

Bıı toplantıda, İtalya adına, 
iciye Nazırı Kont Ciano, 1. 

lyan orduları genel kurmay 
katıt Mareşal Badoglio, do-
•ım::ı kurmay başkanı Amiral 
vagnari, hava ku·.rv~tk:i km· 
y beı~kanr General Pricolr> ve 

du genel kurmay baş~a11 mu~
ııi general Roatta, Fnı nsa aclı. 

d'l general Huntzigcr, büyi'ık 
ı Noel. general Parisot, vba. 

ır 1 LrJuc ve hava generaL Ber 
•et hazır bulunmuştur. 

• 
Salahiyettar bir membadan bil 
1di[!ıne göre, Fransız mur .. h

slaı •, Via Cassia'da üç muhte-
villada misafir edilmislcrJir. 

;ı vilifılardan birisi Villa M:ın
n:>n:r . Mütareke şartlarr, Ro
d rı yirmi kilometre mt?'arede 
malıclde Fransı7. murnhhasla

ıa tevdi edilmiştir. Mera.sim, 
nız şartların tcvdiine inh:sar 

l ıniştir. 
---,o-.-..-

alp Sektesinden Ölmüş! 
Develi, (TAN) - 60 yaşların. 

a Ahmet isminde bir ihtiyar Er. 
ıyeşin alt kısımlarmdaki Taslık 

ya tepelerinden keven topla
ve hayvanına .sararken ÖL 

ustur. 
Ahmet, ölü bulunduğu mahal. 
n getirilmiş, muayene netice. 

nde kalp sektesinden öldüğü 
fftlaiılmıştır. 

TAN 24 - 6 - 940 

lngiltere Mareşal Petain 
Hükômetini Tanımıyor 

ı--P-a_r_a,_y_a_D_a_y_a_n_a,_n_A_ş_k_M_a_c;~~ı 

(Başı 1 incide) 
sistem, harekatın idaresinde ya. 
pılan hatalar, son çarpışmalar 
esnasında hükumetin bozguncu 
zihniyeti, bize Fransa meydan 
muharebe!lini kaybettirmiştir. 
Fakat geniş bir imparatorluğu. 
muz, kendisine hiçbir halel gel. 
memiş donanmamız, pek çok al
tınımız vardır. Muazzam kaynak. 
lara malik olan ve denizlere ha. 
kim bulunan müttefiklerimiz 
vardır. Nihayet, Amerika endüs. 
trisinin muazzam imkanları var
dır. Beş bin tayyare ve altı bin 
tank ile mağlüp olmamıza sebep 
olan harp şeraiti, yarın 20 bin 
tank ve 20 bin tayyare ile bize 
zaferi temin edebilir. 

"Yatanın yüksek m<.?niı.ıati di. 
yorum çünkü bu harp bir Fran
s:z _ Alman harbi degil, fakat tir 
dünya harbidir ve bu harbin ne
ticesi bir tek meydan muharebe
si ile alınamaz. 

"Şeref, aklıselim ve vatanın 
yüksek menfaati, bü~l.in hür 
Fransrzl&ra, her nerede bulunvr· 
!arsa bulunsunlar, cllı:rincte bü
tün imkanlarla, çarpışmıycı deva
mı emrediyor.Binaenaleyh, müm 
kün olan her yerde, ınümkün ol
duğu kadar büyük bir Frannz 
kuvvetiııi yeniden bir araya. ge· j 
til'mck lazımdır. 

B~n, General de Ga~ı11 ~. bura_, 
da. Ingilterede bu milli işe b<ıŞ
lıyorum ve her nerede bulunur. l 
lars:ı bulunsunlar, bütün Fransız-ı 
hrr, Frcınsa kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin şeflerini, c:lerini, 
deni7. erlerini, pilotlarr:ıı, beniıııM 
le temasa geçmiye day~t ediyo. 
rum. Hür kalmak istiyeı1 biitün 
Frans,zları beni' dinleıniye ve be
ni takip etmiye çağırıyorum.,, 

"Mareşal Petain hükumeti, bü. 
tün müdafaa vasıtalarını kullan_ 
mağa lüzum görmeden teslim 
oldu. Bu yüzden Fransanın kara, 
deniz ve hava silahları düşman 
eline geçiyor ve Fransa esaret 
hayatına giriyor. Fransanın biL 
tün siyasi teşekkülferi hürriyeti. 
ni kaybetmiş oldu.ğu icin Fransa. 
nın milli iradesini üade edecek. 
hiçbir müessese kalmamıştır. Bu 
yüzden Fransa milli komitesini 
teşkil cd:yoruz. Ve bununla 
Fransamn istiklalini ve menafii_ 
m korumağa çalışıyoruz. Komite. 
sulhe kadar müttefiki ile beraber 
çalışacak ve salahiyetlerini an. 
cak meşru bir hükumete devre. 
decektir. İngiltere dahilinde bu. 
lunan büti.in vatandaşlar, askeıi 
ve siyası elemanlar hepsi de ko
miteye dahildir. Ve harbi kaza. 
nıncaya kadar mücadeleye de. 
vam edeceklerdir." 

• 
Fransa tarafından imza olu. 

nan mütareke dolayısile salahL 
yetli İngiliz mahafili şu mütal:l
ayı yürütmektedir: 

Fransa bi.itün miisellah kuv
vetlerini, stok ve materyalini 
müttefiki İngiltere aleyh inde 
kullanmak üzere teslim etmek. 
tedir. Fransa hükumeti küciik 
bir sahada hakim kalacak, fakat 
bu hakimiyeti de Alman kontro
lüne tabi olacaktır. Almanya, lü
zum gördükçe mütareke şartla
nnı şiddetlendirebilecektir. Al
manyanın sulbü geciktirmesi ve 
arazi meselelerini şimdiden ileri 
sürmemesi, bütün bu meseleleri 
İngiltere ile yapacağı harbin ne
ticesine bıraktığını gösteriyor. 
Bu itibarla Fransanın mukadde
ratı, İngiliz harbinin neticesine 
bağlıdır. 

Petain hükumetinin Hariciye 
Nazın Baudouin, bundan birkaç 
gün evvel. Fransanın tezlil edici 
ve şerefi ihlal edici şartlar kabul 
etmiyeceğini bildirmişti. Şartla. 
rın daha ziyade tezli! edici rna. 
hiyehe olması zordur ve Fransız 
arazisini ve harp malzemesini 
Fransanın kendisi ile resmen hiç 
bir münferit sulh imzalamıyaca_ 
ğı bahsinde anlaşmış olduğu 
müttefikine kar~ı yapılacak 

harpte kullanılmak üzere ver. 
mesinden daha fazla şerefi ihlal 
edici bir keyfiyet bulmak pek 
güçtür. Bu muahede ve ayni za
manda Baudouin'in taahhüdü, 
Mareşal Petain hükumeti tara. 
fından ihlal edilmiştir. Ru veri. 
len sözü tutmama, yalnız, deniz_ 
lcr ötesindeki bütün Fransızlar 
tarafından değil, fakat ayni za
manda Fransadaki Fransız küt. 
leleri tarafından da acı bir su
rette hissedilmekte ve takbih o. 
lunmaktadır. Fransadaki o Fran. 
sız klıt1eleri ki, hükiımetin bu 
hareketi ile, Alman tecavüzünün 
di~er kurbanlarrnm verdiği mi. 
sali takip etmekten ve nihai za_ 

RESMİ HARP TEBLİGLERi 
Alman Resmi Tebliği 

Führer'in umuml karargAhı, 24 (AA.) - Alman ordulıırı başkuman
danlığırun tebliği: Ayrı bir tebliğ ile bildirildiği gibi, Alsacc - Lorrainc'
deki muharebe muhasarada bulunan Fransız kuvvetlerinin teslim oluşu ile 
22 Haziranda bitmiştir. Şiddetli muharebelerden sonra kahraman kıta

larımız, azimkAr ve cesur şeflerimiz, sümulü çok büyük bir yeni zafer 
daha kazanarak Fransız ordusunun, bütün mukavemetini muhafaza eden 
son grupunu mağlup etmi~lerdir. Aralarında üçüncı, beşinci ve sekizind 
ordular kumandanları ve diğer generaller de olan 500 bin den fazla esir 
ve k;illiyetli silah ve her nevi harp malzemesi elimize düşmüştür. Stras
bourg istihkamlarının en kuvvetli kalesi olan ve Vosgeslerin şark sathı 
mailinde bulunan Muttiz kıtası dün zaptedilmiştir. HAlfı mukavemet eden, 
yalnız Alsace'da ve Lorraine'de Maginot hattının bazı kısımları ile Vos
ge~lerde irtibatı kesilmiş mü!rezelerdir. Bu mukavemet de az zamanda kı
rılacaktır. 

Atlantik sahillerinde, seyyar müfrezeler Rochelle mıntaka~ına kadar 
ilerlemişlerdir. Saint - Nazaire harp limıını işgal edilmiştir. Terkedilen 
kü11iyelli ganaim arasında vapurlara tahmil edilmek üzere tanklar da 
vardır. 

Rhoue vadisinde Lyon'dan ve Lyon'un şarkından hareket eden kıta
larımız cenuba doğru ilerleyişlerinde <'lev::ım etmişlerdir. Savoie alpleri
rıin yakmında Cenevrenin cenubu garbisinde Pihman kıtaatı Rhoue ge
çıdıni tazyik etmişlerdir. 

Saint - Nazaire ile Giroude nehri ıırasında Fransız sahilleri açıkla
rında yapılan bir keşif harekeli esnasında, tayyarelerimiz, 3000 ile 10.000 
ton arasında beş, 10.000 tonluk bir ve 4000 tonluk bir diğer nakliye gemi
si batırmışlardır. 22 Haziranda pike yapan tayyare Iilolanmız ve bom
bardıman tayyarelerimiz tarafından hücumlar yapılmış, bunlar bilhassa 
Aordeaux'nun "'imalinde bulunan tayy;ıre meydanına teveccüh edılmiştir. 
Rochefort tayy-ore meydanında, bom balarla 10 düşm:ın tayyaresi yakıl
mı~. 20 tanesi de muhlelıf yalama hüc·umları esnasında mitrrılyöz atesile 
tahrip edilmiştir. Bombalarla bir hangar yıkılmıştır. 

22 Haziranda düşmımın hava zayiatı 49 tnyyaredir. Bunlaran 6 sı 
h\)va düellosunda düşuri.ilmiiş, kalan l:ın, yerde imha edilmiştir. 4 Almıın 
fayyaresi uslerin.c dönmemiştir. Bir dcmizaltımız bir kafıle ile seyırrle 

bulunan 16.000 tonluk bir petrol gemi~ini batırmıştır. 22 Haziranı 23 e 
bağlıyan Gece düşman tayynreleri Alman topraklarına hücum etmemlş
ıcrdır. 

Fransız Resmi Tebliği 
Bordeax, 23 (A.A.) - Fransız sabah tebliği: Alınanların Aşağı 

Loire'ın cenubunda dün akşam bildirilen tazyikı, Rochefort istikametin
de fazlalaşmıştır. Alplerde, ttalyıın hücumları devam ediyor. Bu hücum
ları, mukavemet mevzilerimiz karşısında, her noktada püskürttük. 

* * Bordeaux, 23 (A.A.) - 23 Haziran ak_şam tebliği: 
Heyeti umumiyesi itibariyle vaziyette mahsüs değişiklik yoktur. Yal

nız Atlantik sahili boyunca Almanlar Rochefort Saintes ve Cognac isti
kametinde terakkilerine devam etmektedir. 

Alpler cephesinde, İtalyan ilerleme teşebbüsleri devam eylemiştir. 
Heyeti umumiyeııi itibariyle, ileri mevzilerimizi daima tutuyoruz. 

fer için büyük ümitler gösteren 
şerait altında müşterek düşma
na karşı mücadeleye devam ey. 
!emekten menedilmiştir. 

Harp Kabinesi Toplandı 
lng:li7 harp kabinesi, bu sabah, 

Bc.ı~vekflJet dairesinde fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. Bu fop
lantrda, sanıldığına ;öre, halen 
Londrada öğrenilmiş olan F::-cın

sıı: - Alman mütareke şartlan 
tetkik olunmuştur. fopl::uıtı iki 
buçuK saat sürmüştür. 

Cl.urchill'in Beyanutı 
İngiliz Başvekili Vin~ton Chıır

chil;, dün akşam aşağ1daki be
yanatta bulunmuştur: 

"lngiliı. hükumeti, Bordeax'
da!~i Frar.sız hükumetinin Alman 
ya tar<ıfından dikte edılcn şart· 
lan kabul ettiğini büyıik hır !te.. 
der!C' ve hayretle öğrcnmi~tir. 

"İngjliz hükumeti, böyle ve 
bt~na müşabih şartların, hürrıye. 

tine, istiklaline ve me~rmi oto
ritcsıne sahip herhangi bir Fran
sız hükumeti tarafından kabule
dile:JiJmesine inanamaz. Böyle 
Ş3.rtlar bütün Fransızlar tarafın
dan kabul olunursa, yalntz Rran
sa, Alman ve İtalyan diktatörle
rinin emrine tabi olmakla kal
mıyac ak, yalnız Franstz milleti e. 
sare~ altında tutularak rnütteii
kınt.: karşı çarpışmağa icbar c.dıl
miyecPk, yalnız Fransa toprağı, 
Borcleaıuc hükıimetinin tasvibi i. 
le, Frar.sanm müttefikine hücum 
içın kullanılmıyacak, fakaı ayni 
zaınanria Fransız impa•atorlugu
nun '"e Fransız bahriyesmisı bü
tü l kayr.akları süratle düşmanın 
eline geçecek ve hedafinin istih
saline yanyacaktır. 

"İngiliz hükUnıeti, her ne o
lut'sa olsun, mücadeleyi ic?p e. 
d~.1 rer yerde, denizde, kanıda 
ve havalarda devam ettirebih~ce-
ğin.? ve mesut bir neticeye "ar&
bıleceğ:ne katiyetle karıi<lir. 

"lngiltere, bir kere muznffer 
olımca, Bordea.ux hükumetinin 
hareketine rağmen, Fransız mil
letinin davasını eline alacaktır. 

"Fransız milletinin büyii.klü
ğüni.ın ve hürriyetin;n y<!nidrn 
tesısi imkanının yegane ümidi, 
İngiltere-nin zaferindedir. 

"Bunun içindir ki, İngiliz hü. 
ktıraeti, düşman tazyiki haricin
de bulunan bütün Fr:ınsrzları, bu 
i~ın ba~arılmasında kendL>in•! yır 
dım etmiye ve bunun e:n emin ve 
en sC'ri bir surette istihsc1lini tr
min eylemiye davet eder. İngUiz 
hi.ikumcti, her nerede bulunmsa 

...-~,,.,,, 
ıu 1 

bulun!'unlar, biitün Fransızları, 
mücadeleyi zafere !~adar götür. 
m';?k içın bütün kuvvP.tleri ile ln.. 
gılt\?reye yardıma çağırır." 

Mütarekenin İmzasına Rağmen 
Bu sabah Londrada salahiyet

tar bir membadan şıı beyanat ya
pılmıştır: Fransız hükfuneti tara. 
fından mütarekenin imzası, Fran 
sız kuvvetlerinin Fransada yap. 
makta olduklan muntazam mu. 
kavemetin sona ermesini intaç e
decektir. Bununla beraber, miis. 
temleke imparatorluğunda, daha 
dinç bir düşünüşün hakim bu
lunduğuna emareler vardır. Su. 
riyedeki Fransız kumandanı Ge
neral Mittelhauser, Fransız kuv. 
vetlerinin mücadeleye, devam i
çin verdiği kararı ilan etmiştir. 
Hindiçinide' umumi vali, sanca. 
ğını indirrniyeceğini beyan eL 
miştir. Tunusta, Fransa fevka. 
lade murahhası, mücadeleye de. 
vam kararında musirdir. Fasta. 
Senegal'deı Camerounda, Cibu
tide :.ıskeri ve sivil makamlar
dan sakadatle yardım edileceğine 
dair teminat ahnmıştır. 

İngiliz hükumeti, Fransa mi.is. 
temleke imparatorluğunun vazi. 
fesini ifa edebilmesi için lazım 
olan mali anlaşmaları yapmağa 
hazırdır. Başvekilin bildirdiği 

gibi, İngilterenin gayesi, Fransa 
anavatanmın ve denizaşırı arazL 
sinin tekrar tamamile ihyasıdır. 

Saigon'da Nümayişler 
Saigon, 23 (A.A.) - Aralann

da eski muharipler de bulunan 
bir halk kütlesi İngi~ konsolos. 
hanesi önünde tezahürat yaparak 
Fransanın harbe devamını ve iki 
millet arasında birlik tesisi için 
İngilizlerin yaptığı teklifin res
men ilanım istemişlerdir. 

Suriyede Son Vaziyet 
Londra, 23 (A.A.) - Rcuter: 

Suriyedeki Fransız yüksek ko
miseri, bugün öğle üzeri, Bey. 
ruttan radyo ile beyanatta bulu. 
narak demiştir ki: 

"Suriyedeki başkumandan Ge
neral Mittelhauser, Suriyede 
Fransanın vazifesine devama ve 
Suriyede Fransanın şerefini ve 
sancağını sarsılmaz bir enerji ile 
müdafaaya karar vermiştir. Ben 
de kendisi ile tam mutabakat ha
linde bulunuyQrum .• , 

• Berut, 23 (A.A.) - Havas: 
Memlekette süktın •vardır. Ne 

bir hadise, ne de bir nümayiş ol. 
mtıştur. İtalya harbe girdiği z~~
man, yalnız Suriyeliler ve LLib. 
ııanlılar arasında İtalyan ajam 
olduklarından şüphe edilen 20 

k·şi kadar tevkif edilmiştir. Mil. 
li şeflerden birçogu davalarının 
bizim davamızla müşterek oldu. 
ğunu beyan etmişlerdir. 

Kcnnedy'nin 'i\'Icsajı 
Lo•ıdra, 23 (A.A.) - Amerika 

Birleşik d~letlerinin Lonc.lra bü
yüle elçisi Kennedy, radyo ile A
merikaya İngiliz Kızılha~ına yar
dım için bir mesaj neşretrnış ve 
ezc~mle şöyle demiştir: 

.. Her şey şu zannı veriyor kt, 
İngiltere, insanlık tarihinin kay
detmediği en büyük bir m~hasa. 
raya tab! tutulacaktır. Bri~anya 

adaları, Polonyanın, F'inlandanın 
Norveçin, Holandanın, Belçika. 
nm ve Fransanın gördüğü büti.in 
teh li:<eJcre ve ıstıraplara maruz 
kalacaktır." 

Laval Kabineye Alındı 
Bordeaux, 23 (A.A.) - Nazır

lar heyeti, bu sabah Rcisicümhur 
Lebrun'ün riyasetinde toplan. 
mıştır. Puy-De-Dome Ayan a
zası Laval ve Bordeaux beledivc 
reis muavini l\'Iaı\ı.uet, deviet 
nazırı tayin olunmuştur. 

Sefaret Müsteşarı ve Hariciye 
Nezaretinde servis şefi olan Paul 
Boncour, pek yakında mühim bir 
dıplomatik vazife başına getiri
lecektir. Bu vazife için icap eden 
muvafakat. şimdiden talep edil. 
miştir. Sefaret Müstcşan De 
Margeric, Changhai baş konso. 
losluğuna tayin edilmiştir. Yin(' 
sefaret müsteşarı olan Fouquet 
Du Pare. ayni vazife ile Chung
King'e tayin edilmiştir. 

• Bordeaux, 23 (A.A.) - Sansö_ 

l lie Hitler, Mareşal Petain'in b·r 
talebine cevaben, kendisine hır 

ı mesaj göndererek Fransız - L 
talyan mütarekesi müzakereleri 
devam ettiği müddetçe Alman 
kıtalarının Bordeaux'ya girmiye_ 
ceğini bildirmiştir. 

Miitarekenin İmzaııına Dair 
Alman Ajansının Tebliği 

Compiegne, 23 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: Almanlarla Fran
sızlar arasında aktedilen müta. 
rekenin Compiegne 'de imzasını 
ve müzakcratın son safhasını 

görmüş olan bir zat, müşahedele. 
rini D. N. B.'ye şöyle anlatmıştır: 

••Fransız heyetinin, kendi hü_ 
kfımetile telefonla görüşebilmesi 
için iki saatin kafi geleceği ta h
min edilmişti. Fakat bu görüş. 
meyi temin için dört saate ihti. 
yaç basıl oldu. Vagonda bulunan 
Frans1z muhabere servisi şefi, bir 
çok defalar muhabereyi temin 
etmeğe gayret ettiyse de her da. 
kika Tours'la Bordeaux arasın
daki bozukluk dolayısile muha. 
bere inkıtaa uğramakta idi. Fran. 
sız murahhasları oldukça sinirli 
idiler. Bu sırada ordu başkuman. 
danı General Kcitel ormanın kP.
narında beklemekte idi. Saat 16. 
saat 17 yi geçiyordu. O zaman 
vaziyeti aydınlatmak üzere Fran. 
sızlara telsizle muhabereyi temin 
ctmcğe gayret etmeleri tavsiye 
edildi. Nihayet telefon muhave. 
resi işliyeccğe benziyordu. Heyet 
azaları telefon başına toplanı. 
yc;rlardı. General Hutzinger ile 
Bordeaux arasında heyecanlı bir 
konuşma başlamıştı. Bir müddet 
sonra yardıma ihtiyacı olmuşa 

benziyordu. Telefon ahizesini se
fir Noel'e verdi. Birdenbire mu
habere tekrar kesilmişti, Saat 18 
de Hariciye Nezareti Mümessili 
Nazır Schmitt vagona davet e. 
rlildi. General Hutzinger kendi. 
sile görüştü. Müzakere biteli beş 
saat olmuştu. Fransızlar yeni bir 
mühlet istediler. 

General Keitel, almanca tebli
gatta bulunarak son mühleti saat 
19.:m olarak tesbit etmiştir. Bu 
tebligat saat 18,30 da vagonda 
Nazır Schmitt tarafından Gene
ral Hutzinger'e tevdi edilmiştir . 

Vis Amiral Leluc ayağa kalka
rak, hemen tercümanı çağırmış.. 
tır. Alman Nazırı vagondan ay. 
rıldıktan sonra süktınetle orman 
kenarında General Keitel'e mü
laki olarak emrin ifa edildiğini 
bildirirken. Fransızlar tercüma. 
nın etrafında toplanmışlardı. Va. 

Samsun, (TAN) - Bundan bir m ıicldet evvel İzmirdc Aziz isminde bir 
kasap bir paket sigara almış, paketin içinde bir mektup bulmuştur. Mek
tubun meali şudur: "Bankada ilı; bin lirRm var. Vücuden güzelim. Bir yu- 1. 
va kurmak istiyorum. Bu mektubum kimın eline geçerse onun mnlıyım.'' ll'Q 

"Samsun tütün fabrikası işçllerind en . • • • ' nd~esini okuyan Aziz. 
mektubu alRrak Samsuna gelmiş, Baş mlıdürlüge ve fabrıkaya mürncnnt 
ederek kızı aramıştır. Elindeki kağıt parçasının bir muzlplık eseri oldu- 1 s 
ğunu anlıyan safdil kasap, nihayet geldiği gibi hmire donmuştür. 
Yukarıdaki resim, paraya dayanan aşkın kc.hramanıııı ( x işareW) iki Ya 

ock•d••• '"''"d' •ö'"';:stitüsüıtd e Açılan-==::1 ~ 
ı ~ergı 1 huı 

~d 

Edirne (TAN) - Üçüncü yılını idrak eden Edirne Kız F.nst!tUsQ ve 
Sanat okulu sergisinin Trakya Umu ınt Miltcttışi General KAzım Dlrlk 
tarafından açıldığını bildirmiştim. G önderdiğlm resim seı·gın.i.n açılış tö· 
reninde bulunanları göstermektedir. 

INGİLIZ HAVA 
Kuvvetlerinin 

Dünkü Faaliyeti 
Londra, 23 (A .A.) - Hava Ne.. 

zaretinin bildirdiğine göre, 1ngi. 
liz bombardıman tayyarP.leri, dün 
Lilie'in garbinde Mervill~'de Al
manların işgali altında bulunan 
bir 1'ava meydanına h:.icu•n E:L 
mi~lerdir. Hava dafi bataryaları. 
nın ateşine rağmen, hangarlara 
ve yerde bulunan tayyarelere bir 
seri hücum yapılmıştır. 

Dün, İngiliz avcı tayyareleri, 
bir Messerschmidt düşürmüşler, 

ve pek muhtemel olarak aynca 6 
Mc>sserschrnidt'i de tahrip etmi§
lerd ı r. 

Son hava hücum.lan esnasında 
balon barajları sebebile iki düş
man bombardıman tayyare:;i d.ü
şürülmüştür. 

Rooseveli'in Tekrar 
İntihabı Meselesi ~: 

Nevyork, 23 (Hususi) - ft• ~ 
meı :kalıların yüzde 49 unııtl 
bugünkü fikri, eğer Roosevell l 

üçüncü defa olarak Cümhurrt• 'ttı\' 
isliğine namzetliğini koyarS-'1 ı 
Roosevelt lehine rey verecekte· t 
ri merkezindedir. Roosevcıt1it1~ 
muhalefeti olmazsa, cümhurl• 'ıtı 
yctçiler Cenup kısmı ve Atlat1' · 
tik sahilleri hariç, her yerde kll• ıy 
zanabileeeklerdir. aı 

IAi&"rm ™Düdükle;:; ı.~ 
Y.apdacak Tecrübe t~ 

Vilayet Seferberlik Müdür- ~k 
lüğür..den: 

1 - Şehrin muhtelli ma- ~ 
hallerinde yeniden konulan ~ 
elektrikle müteharrik siren· t~' 
lerle el ile çalışan sirenlerin 
tecrübeleri 25.6.940 salı günil 

Diyarbakırda Polis Kursu saat 11 de yapılacaktır. 
Diyarbakır, (TAN) - Şehri- 2 - Düdüklerin çalınması 

mizde• bir müddettenberi açılmış sırf tecrübe mahiyetinde olı:p 
olan polis kursu sona erdi ve im- hcılkla alakası yoktur. 
tihanlarını da bitirmiş oldu. Gnye, düdüklerin ses vazi .. 
Diploma tevzii merasiminde Bı- yetlerini kontroldür. 
rinci Umumi Müfettiş Abidin Öz . •• , ____________ r 
men ve vali Mithat Altıok ta ha
zır bulundular". Kurstan 1& ooHs 
mezun olmuştur. 

Konya Aksarayında 
Elektrik 

Kony~ Aksarayı, (TAN) - Ka 
sabamızdıı modern elektrık tesi
sım vardır. Çok kuvvetli cereyan 
istıhsaJ olunmaktadır. Eşi Orta 
Anadoluda pek nadir elan bu te· 
sba!"D hır çok kasabaları da ay- , 
dırılatarak kuvvette bulunduğu 

söylenmektedir. Yalnız evlerde· 
kı dektrik tesisatı bozuk bir va- 1 

zivetteclır Bu mahzurlu hareke- ı 
tin ilerd.e tevlıt edece~ı teh.ıke 

göz önünde tutularak bozuk te-1 
sıs2tıtı değiştirilmesi yerinde tP.d 
bır olacaktır. Cereyan kudref ine ı 
rağ'T<"n bazı sokaklarım1z ve işkk 
cac:'.dc ]erimiz lambasızdır. 

,. 
YENİ ADAM 

Sahibi~ 

İ. H. Baltacıoğlu 

No. 286 

İÇiNDEKİLER: 

gonun bir kompartmanında kısa iki heyetin de azaları ayakta im
bir müzakereden. sonra Alman. za ettiler. İlk olarak Fransızlar 
fardan tekrar esas kompartmana , imza ettiler. Muahedenin imza
gelmeleri rica edildi. İlk olarak sını müteakıp General Keitel 
General Keitel girdi. Onu diğer Alman ve Fransız mütareke ko
Almanlar takip ediyordu. Fran- misyonu azalarından, vatana sa
sız murahhas heyeti azaları ay. dakati her iki taraftan hayat1a
ni zamanda sağdan giriyorlardı! rile ödeyenlere tazim edilmele. 
Tekrar on dakikalık bir görüş- rini rica etmiştir. Bunu bir da. 
me oldu. Bilahare Fransızlar im- kika sükiıt takip etmiştir. Bilaha
za etmeğc hazır olduklarını be- re İtalyaya hareket etmek üzere 
yan ettiler. Saat 18.50 de, A 1- Fransızlar vagonu terketmiş1er
manya ile Fransa arasında mu. dir. Saat 19.06 da General Kei. 
tareke imza edildi. Bu son dere- tel mütarekenin imza edildiğini 
ce heyecanlı bir an olmuştu. Her Führere bildirmiştir. 

Türk Kağıdı (t. H. Baltacıolı· 

Ju), Tiyatro Anketi (Saime $e· 
vim), Dir Çırpına Tiırkçe (Riişlıl 
Şardağ), Amerlkaya D~ir (Ved:ıt 
Nedim Tör), İzmit K~ğıt Fabrl• 

knsı; İyi Tercüme (Haşim Nıı· 

hit), Meclisi Mebusan (Yunııs 

Kilzım Köııi), So yolojı MctodlJ' 

nun Kaideleri (Emıle ourıc• 

hcim)ı Karagöz Ankarada (İ. ti 
Bnltacıoglu), Hnyatım (f. l'I 
Baltacıoğlu), ve Zahir Gil\·errı• 

li'nln muhtelif karikatürleri. 
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lletıerarası posta ittlhadına 

lalın olnuyan memleketler için 
bone bedeli müddet sıraslyle 
, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be
eli peşındir. Adres degiştirmek 
kuru~tur. Cevap için mektup

la 10 kuruşluk pul ilavesi 

t 15.zımdır. 1 

~ i:Ml!i@fü!fai 
;, tanbul Radyosu 

ıstanbul radyosunun kapan. 
j • ması, bizim bala künhüniı 
h-amadığımız bir hata idi. Bu 
lış hareketin ni~in ve naı;Jl 
dığını tetkik etmek sırası 

ıt_eldi. Çünkü bu hatanın te~a
~ilmek üzere olduğu ve ls-
tıl radyosunun gelecek ayın 
den itibaren faaliyete geçe

ni haber alarak sevindik. 
İl.im bu memlekette kuraca
ıı en büyük kültiir şebekesi, 
to şebekesidir. Çiinkü bu te
t, halkı aydınlatmak ve u
dırmak için kullanaca~ımıı 
~uvvetli vasıtadır. Bu şebeke 
tsinde memleketin her köse. 
fikir, aydınlık, uyanıklık, bil 

hevccan ve zevk nesredecek
ll~ yiizden Ankara ·rad~·osu. 
biitün :memleket merkezle. 
bağlanmasını ve her muhiti

mezivctlerindcn istifade 
tsini bekliyorduk. Onun İs
~uı, İzmir. Adana, Trah7.on, 
rum, elhasıl memleketin her 

,.. 
uıı 

sile bağlıınmasını ve her 
takanın verebileceği hct' şeyi 
leketc vermesini özlUyor-

Ankara radyosn

radyosnnu kapa-

a işe başlamasını hi~ te iyi 
haslangıç saymamıştık. Fakat 
telerdc İstanbul radyosunun 

açılmak üzere olduğunu 

elt unca, Ankara radyosunun 
rt• \'azifesini kavrnmıya ba~la. 

ssı ~ı görerek memnun olduk. 
ıe· rtanbul, bu memlekete miifü 
t'i~f'Jt bir neşriyat kaynağıdır. 
rı-"' ihmal etmek memleketin 

an- • bakı d • t'f d • • k8' •yat mın an ıs ı a esını 

aı etmektir. istnnbulda mın 
edebiyat ve sanat var, mem
i bu ilim, edebiyat ve sanat 
ağından mahnım etmek, 

ra radyosu için en büyük 

likti. _. 
ara radyosunun vazifesi, 

leketin en ylik:sek neşriyat 
larından istifade etmek ol. 

a göre, onun memleket ir
ı, ve memleket edebiyat ''e 

llni bu elemanlardan mah
etmesi, memleket için bir 
olmuştur. 

llnbul radyosunu açmak, is
eyi teşmil etmek yolunda a
ilk ve en isabetli adımdır. 

bu adımın, daha birçok 
L lı adımlara rehber olacağı. 
lllannrak Ankara radyosunun 
Llği karan alkışlıyoruz. Ve 
'\llrarın tahakkukunu gördü-
~ gfin, sevincimizin kat kat 
nı şimdiden söylemeyi bir 
tanıyoruz. 

dyo, · memleket ktiltüriinii 
nın en büyük kaynakla. 
biri olduğuna göre, huna 

ltı u 1 1 ü bir mahiyet 
.ek bizim en birinci vazife

. Bu vazifenin üa ediJdiği. 
l'lııek bize zevk verecektir. 

Rİ l\IEKTUPLARI ı . 
Sinemalardaki Ateş 1 

" eklerine Acıyalım!,, , 
?nettin Kocasoy isminde bir o-

1 

ınuz, sinemalarda yer göste
ıı. halkı matbu programlar1 al
~bar ettiklerini ileri sürmllş, sl

bulunmu§tu. Sinema mcr;ıklı. 
ltarllmlz, bize gönderdiği mck· 
~lnn yazıyor: 
bir (atesböceği) nJn hayabnı 
~ttinfz mi? Bir (ateşböceğl) ne 
tl.c içiyor? Karanlıkla başı.rmzı, 
ı..~ bir yere vurdurmadan biz. 
:"il' koltuğa oturtuyor. Öyle ıse 

0

llden neden birkaç kuru§u e
lirn? ~ 
aincmaya gidi~imde (ateşb!Scek
etüd eder ve seyircilerin arlta
l:ekine çekine ve boynu bükük 
~ bu zavallılara acırım. Eli boş 

l'erlerlne döndükleri zaman 
b!yetten kızannıslardır. 
b5cekleri) yer göstcrdlkleıi 

!ardan (aylık) almazlar. Ge
~ncak seyircilerin cömertliğine 

..... _,. 

' 

Fransızların en modern harp gemilerinden biri: 26,500 tonluk Dunkerque kruvazörü 

Fransız Donanmasının 

Yazan: Sevim SERTEL 

Ho1andanın Meşhur Laleleri - Tuttuğunu 

Koparan Pilot - Üç Hafta Deniz Üzerinde 

D ünyarun büyük sıl<ıntılar 1 biri düşrrüştlir. Fakat b•ı i-E 
geçirdiği, ortada hayat. dak:ka iç!n iş görebilecek \'azı

mcın:ıı meı:elesi mevzuubahis ol. • yetter. Eger hemen :iış.ın atlar 
dut_.!..ı bugünlerde acaipliklerıie ! sa ~:~ı7de bir kurtu~~:.ık .im~anı 
me-;hur olan Amerikalılar•n irJn. 1 varr..ı•r. 1:3unu rn~rtlıgıne yedıre
dc bakın hala neler düsiint-nler j mez. htıfade edılccek dah:ı be 
var· ' dakikası vardır. Hemen havaya 

Amerikanın Mişig"l.n devleti- yükı:;eJir ve son sü:atle .ona ate 
nin bir eyaletinde Holandadan eden tayyareye dogru gıder. Be 
senelerce:> evvel gelmiş, burada ~a!d~anı~ s~n~nda o tayyarenın 
çoktan Amerikan teb:ıası olmuş 

1 
uzC'r~n:. bm.dı~ır.. • 

1 insarlaı yaşamaktadır. Bunların Buyuk ?ır ınfılak ~.uyu_ur. ~ı 
en büvük zevklerinden biri de tayya"e bırden yere du::;erler. Bu
Hoinndadan lale soğanları geti- yiik bır ateş etrafı sarar. Hemen 
rio burada yetiştirmektir. oraya koşan h~n?ar halkı, _e~ka-

B k M d 
Şirr-di dünyanın y-ınsını değil. zın arasından ikı tayyarecıyı çı 

UguW W n u·.· evcu u sebile üçte birini kan götürdüğü ka:.rlar Polonyalı, bır çok yer. 
bu sıra~a Mişiganlı b!l Amerika· lermdetı yaral~_nmıştır, ~akat y~ 
lıların fena halde keyifleri kaç- şa:nclttadır. Duşmanrn ıse beynı 
m!stır. Zira artık onlara lale so- parı;aıanmıştır. 

G ünün ehemmiyetle 
mevzuu bahsedilen 

hadiselerinden birisi de, 
Fransız donanmasının va
ziyetidir. Bir kısım Fransız 
harp gemilerinin İngiliz 
donanmasına iltihak ettiği
ne dair şayialar dolaşmak
ta devam ettili için bu ya
zıda bugünkü Fransız do
nanmasını gözden geçirme
yi faydalı buluyoruz: 

ğanları gönderecek !lir Hob.nda Bugün İngilterede, has_trıhnne. 

l 
- Leoı:;cld ve Lynx 2126 şar ton· kalrrıarnıstır. d.~ bulunan Polonyalıva nışan v~ 

dur ve süratleri 36, 36 mili Ec kiı~ük havadis insan3 böv- riyorl<-r. Bu kadar sürath kanır 
b.fr.ridir. le gıiıı"rde mesafenin ne kad~r verebildiği \•e ~-ayatm~ ~~-a 

l' r1;1r.·sız a:stroy~rle~_inin -~o- ı biiyiı~ ro! oynadığını gös~e~!Y?.r. ı d~rek cesaret gosterebıldıgı 
na}l~rı. ve suratlerı şoyl~ yuk.

1 

Ame.,.1kaltlar kavgad::ın gıırultv· çın ... 
selmektedir: den uzak bfıl3. nelere üzülüyor- * * 

2456. 2569 ve 3800 ton(Voita, lar. Üç Hafta Deniz Ü ıerinde 
.ve !'.fogador) 42 ve 45 mili bahri J1. J1. 
l.< ranı:ı:t. donanmasının en sürat- Tuttuğunu Koparan Pilot 
li ııı:rp gemisi de 'rerrible'dir. 
Ve 4.5 mili bahri sürati ohm 

D unker~ue'in tahliyesi esna· 
sında buradaki askerlerin 

önüne gelen vasıtayla kaçtıktan 
malumdur. Bu arada doksan ki· 
şilik bir grup ta bir yelkenli ge. 
miye iltica etmiş ve yola çıkmış. 
lardır. 

dtstr0yer de odur. 
Vo!ta 'dan başka, blitün des

t,..oyederin, on beşer buçukluk, 
ber.er topları vardır. Yalnız 

Volta'da top adedi, 8 dir. 
Aımanlar, bu destroyerlerden 

üç tanesini Dunkerque'Je ta
tırdıklarını iddia etmişlerdi. 

l"ransız onanması, bu harpte, 
to"p~dolarından bir kismını Cta 

koyl:ıetmiştir. 
Fr&nsız donanmasımn en knv 

v~tli kısmını, tahtdbah~deri 

t~şk:l etmektedir. Bunlar, baş· 
llC'a iki tiptir : 

1 -- Açık deniz tahtclbahir
leri, 

Bugiin, Fransız donann:eısınm 
inşa halinde bulunan dört yeni 
ve rü~1ük harp gemısini hesa
ba katamamak mecburiyetinde. 
y;z. Çünkü bu gemil~rin :·ar,Jl. 
dıkları Brest ve Loire imulat
hanP.lerı Almanların eline geç
r:ıiş bulunuyor. Şu halde, bu 
anda, Fransız donanmasımn hı;. 
1i hizmette bulunan en büyük 
harp gemileri Dunkerque? ,,e 
Strasbourg'dur. Kıyınetıcr;ni 

inkar etmemekle ber::ıber, bu 
~6500 zer tonluk ve 31 mil sti
raili gemileri, birer ağır hattı 
harp kruvazörü sayamayız. Us
t~lik, 1927 - 1936 da yapılmış 
olan bu zırhlılar, Almanlarrn o. 
:mır b;n tonluk cep kruvazörle. 
rine ni~beten, biraz demodedir. 

Frar.sız donanması kumandanı Amiral Darlan bir harp genıbinde 

2 - Sahil tahtelbahirleri. 
Açrıt deniz tahtel1lahlrlerine 

vaıilı:>n vazife Fransız impara
tc:-luğunun müdafaası, ~ahil 

tahteibahirlerine verilen vazife 
ıse an2 vatanın müdabasıd·r. 

Bıı arada, Fransanrn 22 biner 
tonluk beş eski hattı harp zırh
lısı daha vardır ki, 1914 · 15 har 
bine başından sonuna kachr işti. 
r.:ık etmişlerdir. Bunlardaı1 en 
e.ıki si .1911 de, en yenisi de 
191E de indirilmişlerdir. Bun
lardan Lorraine, Pr0vence ve 
.Bretagne üzerinde hayli tadi:at 
ve t;.mirat yaptlmışsa da, Paris 
ile Courbet muhasım donanma
hrm gemilerine nisbeten çok ip
tida! bir haldedirler. 

Vc.şington konferansının ce. 
zalandırdığı eski hattı harp zırh 
lılarından birisi olan Bearn'e 
r,e!•nC'e, o, 40 tayyare taştyabi
len b:r tayyare gemisi halıne 
SGkulmuştur. 

Fnınsanın ondan haşka, 26 
tayy;ıre taşıyabilen ve 21 rnili 

. 
b;ıhri süratinde olan Comm. 
Teste isimli bir tayyare g,m·,isi 
daha vaıdtr. Bearn'm hava dafi 
topları zayıftır. 

Kruvazörlerine gel.uce, 
bunlar Fransız donan· 

maınnda iki tiptir: 
1 - Onar bin tonluk birinci 

smı{ kruvazörler. 
2 - Yedi, ve sekiz bin tona. 

r Jsındaki ikinci sınıf kruvazör
ler. 

Bu ikinci sınıf kruvazörler a
raı.md 3 bir mektep gemisi saya. 
bıleceğimiz Jeanne d'Arc'ın ve 
bir mayin dökücü sayabileceği
mi:r. Emile Bertin'in tonajlerr, 
kendi srnıfianndaki diğer kru
vazörlerden daha azdır. 

Fransız donanmasındaki bi
rınci sınıf kruvazörlerın sayısı 

7, ikin~i sınıf kruvazörlerin tıa-

Re.~f mli ~~portaj 

ı 

1 ıı. 

yrs1 da 11 dir. 
Fransız donanma.smm, en 

muvaffakıyetle inşa edilmiş 

tıarr• gemileri, bu ikinci sın.f 
say,!an kruvazörlerdir. 

1933 ile 1936 arasında indi
rilnıiş olan La Galissonniere, 
Jean de Vienne, l\fontcolm, 
Marseillafse, ve Georges Ley· 
gues, gerek mukavemetleri, g€. 
rek süratleri, gerek silahlıuı ba
krmından tamamile moderndir· 
1.:-r. On beş buçuk santimli.K clo
icuwr topları, ve dokuz şanrim
lik sekizer tane hava daii top· 
iı:m vardır. Süratleri 36 şaı· mıli 
b::ıhridir. Tonajları ise 7600 dur. 

f ransız donanmasının des. 
troyerlerine gel:ncC', bun 

11rın sayısı, muhasem::ıtın bnş. 
la<lığı günlerde, 32 idi. Bunların 
en eskileri olan Tigre, Chacol, 

Aı;•k deniz tahtelbahirlerinin 
en mükemmel tipi, Lurcouf ti
picir. Bu tahtelbahirler, satıh. 
ta 2880 ton, dalışta ise 4:rno ton
dur;ar. Süratleri de satıhta J 8, 
dalışta 10 mili bahridir. 20 san
timlik ikişer topları vardır. Dör 
der mitralyözleri ve onar tane 

da torpil dökücü tüpleri mev
::nttuı Bir tayyare alan h;rer 
de :tangarlarl bulunan bu t&h
tell.ıahirlerin dünyada benzer· 
leri yoktur. 

Hulasa. tayyare gc:nileri, de:s 
troyerleri, torpidoları, torpil dö. 
kücü, torpil toplayıcı bir cok 
modern harp gemileri ile, iki 
biıylik. onyedi küçük kruvazörü 
1<e 138 tahtelbahirile, Fransız 
donanması, dünyayı ~hemmiye. 
tile lıaklt olarak meşgul edebile· 
c0lr derecede büyük bir kuvvet. 
tir 

INGIL TEREDE MÜDAFAA HAZIRLIGI 

!\um y:rine un çuvalları Toprak altınd~ itfaiye Resmi binal~rın muhafazası 

I
• ngiltere, hummalı bir surette, memleketi her ba- f aiye kontrol odasını göstermektedir. Bu odalar toprak 
kımdan müdafaa.ya hazırlanıyor. Buradaki re- al.tına gömülüdür ve gaz hücumlarına karşı da masun-

simler, havadan yapılması muhtemel dllfman hihumlo.- dW'. Bir luıva taarruzu ludinde ,ehirde çıkacak yangın, 
rına karrı alınan muhtelli tedbirlerden birkaç tanealni. yo/, ~ökmesi gibi muhtelif kaza/,ar otomatik bir tarzda 
gösteriyor. BiriMi resim çok dikkate değer. Fınnların duvardaki büyük ,elıi.r haritasında belli olacak ve bura
etrafı kum yerine un çuvallan ile çevrlliyor "Ve bu su- daki kontrol memurları derhal o civar iti aiye teşkilatı. 
retle ayni zamanda ekmek buhranına kal'şı da tedbir nı harekete getireceklerdir. Üçüncü resim. birçok mü. 
alınmış oluyor. ikinci reBim, yüzlerce kllo ağırlığındaki. him resmi dairelerin kum torbaları ile ·ne suretle muha
bombaların tam isabetine karıı bile mahfuz bulunan it- faza al.tına a/.ınmakta olduğunu göstermektedir. 

H H harp esnasında ortaya 
bir çok kahramanlık hi

kaydE>ri çıkar. Ya ölüm, ya ktır
•ulu~ d~ye cepheye gidı:m asker 
buradFı cesaretini, mertliğini gös. 
tP.rir. İşt~ size bu vak:.ılardan b:r 
tan.::&i: 
Mtm!ı:ketlcri işgal olundu~tan 

sonra Frc:nsızlarla beraber har. 
beden gönüllü Polony:ıhlnr var. 
dır. Bunlardan bir tayyareci bir 
gi.!n berızin almak üzere biı' 

mcyd2na iner. Orada bir s~ 

gara içer, beri yanda tayyaresi. 
ne rnzrm olanları verirler. Tam 
Polrınyal1 zabit tayyar<!sine bimp 
mutörünii işletmiye b:ı~l,1dığ1 e.s
nada üç düşman tayyaresi mey
dan.ı hücum ederler. Bunlardan 
ikisi tayyare da!i topJ:ırı vasıta
sile cHişurülür. Üçüncüsü fse he. 
nü~ karada duran Polonyalıya 

ait tayyarenin üzerine bir bom
ba isabet ettirir. 

İşte bu esnada bizim zabitin 
ka(ı:ısı yıldrrım gibi işl~r. Kurtu· 
luş yoktur Tayyare, ta~ heş cia. 
kika i~inde parça parça olacak. 
tlr. Z~ra üzerine beş dakikada 
pall:yc'!cak hesaplı bornbaları:lım 

Denizin ortasında rüzgar bu 
küçük gemi ile bir fındık kabugu 
gibi oynamıştır. Kah onu yanlı§ 
istikamete sürüklemiş; kah büs
bütün durarak onu hareketinde~ 
menetmiş. Velhasıl günler geç. 
miş; gemide yiyecek, içecek kal. 
mamıştır. 

Nihayet dün bu gemi İngilte. 
reye varmıştır. İçinde yalnız yir .. 
mi kişi kalmıştır. Onlar da harap 
ve perişan bir halde idiler, diğer
leri yolda ölmüştür. Bunlardan 
bir kısmı açlığa dayanamamış, di 
ğer bir kısmı susuzluktan ölmü~ 
tür. Kalanları o hale gelmişler
dir ki ne pahasına olursa olsun 
deniz suyu içmişlerdir. Bu da iyi 
bir netice vermeyip bilakis deh.. 
şetli mide ağrıları yaparak ölü
mü yaklaştırmıştır. 

Hulasa, Dunkerque'in tahliye. 
sindenberi geçen şu haftalarda 
hep denizde kalan bu 90 kişiden 
yalnız 20 kişi karaya ayak basa
bilmiştir. 

LOKMAN HEKiMiN ö&OTLERİ 

Anadan Doğma Görmezler 
Gözleri hiç görmiyen bir kim

se, çocukluk devrini geçirmi!Ş 

ve kendisine bir de iş tutmuş o
lursa, ona pek acınmaz, işinde 
muvaffak olması takdir olunur. 
Öyleleri arasmda çalgıcıhk ya. 
panlar, güzel seslerile taganni 
edenler vardır, hepsi sevilir ve 
hiirmet göriirler. Vaktile ama 
hafızlar güzel seslerile etrafla
rına kalabalık dinleyiciler top
larlar ve çok defa gözleri gö. 
renlerdcn ziyade rağbet kaza. 
nırlardı... Frenkler arasında da 
halkın en ziyade hoşuna giden 
şey, gözleri hiç görnıiyenleı·in 
renkli fıı-ça yapmalarıdır .. 

Fakat gözleri hiç görnıİ;\'Crl 

bir çocuk olursa, ona pek çok 
acınılır, onun hali gi)renleri n 
hepsine hiiziin '\'erir ... Eski 7.a
manda Hintlilerin anadan doğ
ma görmez cocuklnr hakkında 
fikirleri ne ~ldnint bilinmezse 
de, o za\·allılar da anncJerindcn. 
habalarından yahut soylarında 
birinin kendi sağlığına kar~ı iş
lediği kabahatin cezasını c:eken. 
le'r ara.."imda sayılabilir. ~ 

Bir çocuğun doğarken hiç 
göremez olarak dünyaya geldi. 
ikini, ~·ahut onun gözlerini gi;r. 
mek hassasından mahrum <'den 
haslalığın sonradan ha!,i1adı;;ını 

a;nrdetmek pek güç olmakla he. 
rnher her iki takdirde de kaha. 
hat çocuğun kendisinde değil. 
dir. 

Bir istatistii{e l{Öt'e. anadan 
doğma görmezlerin ~·iizde otuz 
beşten zi~·adeııinde buna sebep 
so~·:ı çeken bir göz hastalığıdır. 

Frenginin yeri o istatistikler. 
de biisbiitün ayrıdır. Hiç göre. 
miyen çocuklardan ;\'-iizde on be. 
si de soylarından birinin bu 
hastahğa tutulmuş olmasından 
dolayı alil doğ-arlar. Demek ki 
zavallıların yiizde. ellisi hir so;\· 
hastalığı yüzünden hiç Jı?Öre. 
mezlcr. 

Üst tarafın1n hepsi değilse de .. 
büyiik bir kısmı annenin ve ba. 
banın ihmalleri yiiziinden .•• Bu 
ihmalin de en çoğu belsoğuklu
ğu hastalığındandır: Çocuk do. 
ğarken annesinin hastalığı !;O

cuğun gözlerine bulaşır ve dik
kat edilmeyince, çocuk bühin 
ömriinde hiç görmemeğe mah
künı olur... Sonra da trahom 
hastalığında. Bu hastalığın bazı 
iklimlerde daha çok olduğunu 
ve oralardan hemen her tarafa 
bulaştığını bilir:siniz. Çocuğun 

bu hastalığa bulaşmasına mey. 
dan vermek ve hastalık tesirilc 
onun bütün ömründe görmek. 
ten mahrum kalmasına yol aç
mak gene annenin, babanın ih
mali demektir. 

Anadan doğma. yahut pek 
kiiçiik yaşta gelen gfüıncmezli. 
ğin c;('!ıeplcri helli olunca, n se. 
heplerin tesirine kar~ı yapıla 

<'ak şe~ ter d<> bilinir demektir 
Adlarını tekrar etmek istemedi. 
ğim o kötii hastalıkları mutlak; 
tedavi ettirmek lazımdır. İhmal 
edilince, bunun en büyük ~eza
sını çocuklar çeker.. Trahom 
hastalığı da. uzunca bir zaman. 
da hil<' olsa. tedavi edilir. Zaten 
çorukların giiziinde en kiiçiik 
arızalara ehemmiyet \•ererek 
hemen mütehassıs hekime gös. 
(ermelidir. Çocuk biraz büyiidü. 
ğü vakit gözliikle diizeltilf'ceği 
zannedilen miyoplu~ın bile göz 
leri görmekten biishiitiin mah
rıım bıraktığı \'ardır. 

Soya çeken baska hastalıkla. 
ra karşı da, ~imdilik bilinen ça. 
re yakın akraba arasında ev
lenmemektir. Bilhassa yakın 
akraba olan anne ''e bahadan 
birinin Q"Ô7.iinde anadan doğma 
kiiriik hi" h01·1ıld11k h11lı11rnro;a 
ötekinde hnlunmao;a hile. C'I). 

cuklarda o hnzukluk bii:vii r ·ve 
a~ıkh netice vermek ihtimali 
çok olur. 
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BE E BAHÇE 1 
l..Than müsabakasını kB7.anan mikrofon ŞantÖ7.Ü 

Bayan L ILO ALEXANDR 

LAt~TOS Caz Orkestrası 
Öğle ve Al· .. ~ m ~·cmeklt'ri 

Pek yakında büyük V A R Y E T E ... -... -..... __________ , 
Denizyolları lşle~me De~iet 

idaresi llanlerı 

Hazirandan 1 Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün \'e 

saatleri \'C kalkacakları rıhtımlar. 
S 1ı 12 ce ( l\ksu), Pcrşcmbr 12 de (G ınry uı 
\ c Pı ıar lG da (Tarı), Gııhta rı'ltı ınd. n. 
S, 1ı \ c ('um rtesi 18 de (Antalya). S rkcci rıh
tıınıııden. 

Salı, Pcr Pmbe \C Paz.ur 9.30 da (Ugur). Top 
hane ı ıhtımından. 

Pa7.artesı 13, Salı 9.50, Ç r ba, P ı nmbc 
Cuma 16 da ve Paz.ar 8 15 de (M rak z) Ayrı

ca Ctımap e•ı 14 de \'C Pazar 19 d (Tr k). Ga
lata rıhtımından. 

Par.artesı, Çarşamba \'e Cuma 8 15 de (Trak) 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Ülgen), Cumartesi 20 de (Bursa). Tophane 
Tlhtımından. 

- Salı \ e Cı.ıma 19 da (Seyyar). Toph ne rıhtı
mından. 

Pazar .9 da (Tayyııır). Tophane nhtımından. 
Carşamba 15 de (Kemal), Cumartcsı 15 de 
(Bartın). Sirkecı rıhtımından. 

lzmlr Sürat hattına I a1.ar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımınrlan. 

NOT: Vazıyet! hazıra dolayısıle Mersin hattı 

sc!erlcrı if:ırı ahıre kadar yapılmıyacaktır. 

(5223) 

NOT: V pur seferleri hakkında her 1ürlü malümat aşagıd telefon nu-
maraları yazılı Acentelerımi'Lden oğrenilebllır. 

Galata Baı Acentell61 Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

.. .Mildürluğü binası altında. 

Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
ReisliAI binası· altında. 

42362 

40133 
Sırkecl, Yolcu Salonu . .. 22740 _________________ , 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
l!lankaaında kumbaralı ve lhbır11z taearruf he .. plarındı en az &O 

aenede 4 defa çekllecek kura ile aıağıdıkl pllna göre 
ikramiye da§ıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Llralık 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 • .. 250 • 1.000 • 

" 100 • 4.000 • .. 50 • 5.000 • .. 40 • 4.800 • 
180 .. 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar b!r sene içinde 50 liradan aşağı duşml
nlere kramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasıyle 'eritecektir. Kuralar 
ede 4 de!a. 1 Eylıil, 1 BırincikAnun, 1 Ma .. t ve J Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Miktarı Ekılltme ıekll iaatl 

150.000 adet Par.arlık (müteah- H 
hitleri namına) 

I - Şartnamesı mucibince 150.000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı müteah. 
tleri nam ve hoabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 5/VII 940 Cuma cuniı Kabataıta levazım ve mubayaat 
tubesindekı Alım Komi yonunda yapılacaktır. 

III - Şartnamesi sozü ceçen oubede cöriılebilir. 
IV - lsteklılerin pazarlık için tayin olunan ciın ve saatte tekm ede. 

cekleri fıyat ve miktar üır.erinden % 7,5 ıuvenme paraıile birhkte mezkUr 
komısyona muracaatları. (5054) 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı-

ıbl ve Neırlyat M DdUrO Halil 
fı DORDUNCU, Gazetecilik ve 
Neırıyat T. L. t . 811ıldıjjı yw 

TAN Matbaaaı 

,,.._ ___ _ 
Dr. Hayri Ömer 

Zührevf ve cllt hHtalıkları mü · 
tehaaıı11. Öğleden sonra Beyoğlu 
Atacamı karşı ında No. 133 

Telefon: 43585 .................. 

'l' A .N 

ACEMİ İKTİDAR 
va BELGIEVeltKLiQiNE .. 

1 
Tabletler! her eczanede t>uıunur 

ıPoıta kutusu 12~~) Calata, lıtanbul 
Reçete ile satılır 

Askeri Ortaokuluna 
Taleba Ahnıyor 

1 - Kon;> a kert ort.ı okulunun her uç sınıfına da önQmüzdekl P:y
lülun bırinci gunu b şlıyacak 940 ; 941 ders yılı içın talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talcbcnın Turk ırkı nd n olması, kendisinin ve ailesinin 
kôtu hal ve sohret sahıbı olmam sı, s.ıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında da k 1.an ması şarttır. 

3 - Bır sene tahsili tcrkedenler, yaşını büyültmüş veya kQçOltmQ' 
olanlar, kendi okullarının ınnıf geçme sınavlarında ipka veya biltünle
meye kalanlar. yıı~lan, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınamular. 

4 - İsteklılerln, imdi oldukları okullarda tahsillerine devam et
mekle beraber 10 H zlrnndan itıb:ıren bulundukları yerlerdeki askerlik 
şube inden diğer kaydü kııbul şarilarile muracaat yollnrını öğrenmeleri
ni ve buna göre de kııydu kabul kftgıtlarını en geç 30 Tcmmuı 940 ta-
rihine kadar tamamlamış olma! rı Uızımdır. (4350) 

Sağlığının kıymetini bılen Bayanlann se\•e seve kuilanacaiı en bi
rmcı Adet bczlerıdır. Mıkropsuz, Utak, Yumuşaktır. En ınce elbiseler 
altında bellı olmaz. Her Eczanede \ e büyuk mağazalarda FE M 1 L ve 
b:ıgı bulunur. 

~ .................................... ~ 

r~ı-z_I_L_A--Y ' 
CEM/ ETi 
Umumi Merkezinden : 

88000 
251000 

Afişi ile Duvar 

Beyanname Bastırllacaktır. 

Kızılay haftası için bastırılacak dört nevi renkli 
lavhalarla iki kıfa beyannamenin kapalı zarf usu
liyle miinakasası 28. 6. 940 tarihine müsadiI Cuma 
günü Kızılay Satış Deposu Direktörlüğünde saat 1 O 
da icra edilecektir. Taliplerin nümuneleri görmek 
üzere herf!ün Depo Direktörlü_eüne müracaatları ilan 
olunur. 

'------·----------------~' 

KANSIZLIK 
Bir cok hastalık· 
lara sebeb olur. 
Kansızlığı; 

DESCHIENS ŞURUBU 
kullanmakla tedavi 
edinız. 

DESCHIENS $URUBU 
zafiyeti gıderir, vo 
cuda kan, kuvvet ve 
iştiha temin eder.· 
BütUn hastalıkla· 

rın önünü alır. 

Reçete ılı utııır 

idareyi kolayıa•tırmak suretile zevki ar-tı,.an 

vollara neşe ve saadet: saçan bısıklctın baslıca 

evsafından biri •uphesiz hafifh~idır. 

B İ ANKİ bisikleti bilhassa hafiftir: 

Bundan maada hem zarif hem cok 

.aQıem~ır. 

- e 
ıao 1 

BiSiKLETLE•i 

SATIŞ YERLERi: BOURLA BIAADER LEi:t - tahnbuf·Anlt.,• · fz"'h 
O D E O N M A G A Z A S 1 - İstlklil Cadd•sl '8/t 
.JAK GRONB&RG HALEFLERi • HUGO ve LEON 
G R ON BE R G - Sult•n H•mam H•mdibey Geçidi 2et k8t 48/H 
TEKNOFON MAGAZASI - G•l•t• • Hez~ren Caddeal No. 84 
OTTA$ OTOMOBiL TıCARETI T. A . Ş. - lstıklAI Ceddesl 238 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
OrtaokuUarına Talebe Ahnıyor 

1 - Kayııeride Gedikli Erbaı ha zırlama ortaokulunun I . Il, UT. sı

nıflarına Kınkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
karada Musiki Gedikli 'Erbaş hazırla mı ortaol<ulunun yalnız I. mnıfla
rına önümüıdelti E7lıilde başlıyacak olan HO - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

Devlet DemiryoDot' 

ilan lan 
Metre mlk"ııbı muhammen ~ 

(50) elli lira ü. n takriben 3.500 ısı_ıl 
ıe mık'abı çam kereste 2-7-1940~ 
günn saat 15.30 da kapalı zarf ,. 
Jle Ankaradn idare binasında .. ıııı 
lınacakur. 2 - İstekli taleb~lerin Türk ırkından olması, kendi~lnln ve ailesinin 

köt!i hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılıııcak ıı~• sınavında lı:azanmaıı ,arttır. 

3 . - Gedikli hazırlamil orta oku Hanna alınacak talebenin yaı haddi: 

Bu işe girmek isteyenlerin (10-~ 
on bin liralık muvakkat teminııt ..t 
kanunun tayin ettiği vesikalar• 'llur 

Sınıf . Yaı 

Gedikli Orta I 14 : 17 
• • lt 15 : 111 
• • III 18 : 19 Olmak 

Bu yaşlara ait boy ve afırlık hadleri askerlik ıubelerindekl askeri 
liseler ve orta okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olması IA
ıımdır. 

4 - Her üç okulun I. Sınıfına istekli olanlarm beş sınıflı ilk oku
lu bıtirmiş olmaları şarttır. Orta 11 ve III. sınıflara ıirecek olanlar bu 
sınıflara terli ettiklerine dair ta,hsil vesikası veya şahadetname ıöstere
ceklerdir. 

5 - Hanıi sınır. istekli olursa olsun, iki 1Jtdan fazla tahsili terket
miı olanlar ve evvelce ıedikliden veya ukerl okullardan çıkarılanlar a
lınamaılar. 

11 - Kayseride Gedikli Erbaı ha zırlama orta okulunun her üç sınıfı 
ile Kırıltkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıflarına 
köylü istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıfı
na musiki1e hevesli tehirli lııteklller alınır. 

7 - Yukandakl şartlan haiz istekliler 10 Hazirandan iUbaren bulun-
dukları 1erin askerlik 111besine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
şartlarile müracaat yollannı ötrenm eleri illn olunur. (1732) (4351) 

~------------------~· ' YENi HAYAT 
Türkiyede nefasetile r"hret 

bulan hakiki ve esas YEN HA. 
YAT karamelalan birdir. O da 
ABDÜLVAHİT TURAN mar· 
kasıdır. Kahveciler için nefis lo. 
kumlarımız vardır. Adrese dik · 
kat: Galata Necatibey caddesi 
No. 92. Telefon: 40038 1 

~ ................................... --' ı , ................. ---------·~ , 

1000 

3000 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Nümunesi evsafında : 

Takım Fanila don ve qömlek 

Metre Tela 
Münakasa suretile satın alınacaktır. 

Nümunesi ve şartnamesi için alikadarların her
gün Büyük Postane civannda Kızılay Satış Deposu 
Direktörlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

1000 takım (anili don ve gömleğin ihalesi 26. 6. 940 ı 
çarşamba günü saat (10) da ve 3000 metre telanın iha· 
lesi ayni günde saat (11) de icra edilecektir. 

' 

tekliflerini ayni gün saat 14.30 a <\ 

dnr komisyon reisliğine vermeleri 'tir 
zımdır. .,4' bi 
Şartnameler (875) kuruşa An~plf 

ve Haydarpaşa veznelerinde •~1 b 
maktadır. (411""' 

so 
it d 

FENNİ SÜNNETÇi k 

EMiN 
FiDAN 

Panıuman, ıtrlnga, 

hacamat ve ııı ya
pılır. Ev: Suadiye 
İstasyon yanı. Kabine: Beşiktae 
apartımanı . Telefon: 44395 

~----·------~ TAN Gazetesi 

ııan 
t<rt _... 

Başl.ı k maktu olarak 5(){) 
1 inci B11yfa B11ntimi ı(){J 
2 ,, ,, ,, zso ır 
3 " ,, ,, z()(J 
' ,, " ,, ı()IJ 
5 .. " 60 
Son twgfa " 

ıo 

DİKKAT: 

1 - 1 santim; 
yaıııile 2 satırdır. 

2 - llinlarm fiyatı cazetll'111 

tek sütunu üıerıne het91'
lanmıştır. 

3 - Kalın yazılar 
kıpladıiı yere 
ile ölçülür. 

KAYIP: Fatih niltus memurl 
dan aldığım ve içinde Fatih ıı11' f' 
şuoeslnin terhis muamelesi )C~ 
bu lunan n\irus cü;ı:danımı kayl)e

1 
Yenisini alacağımdan hükmü )Cll ttd 
:nı~tır. - Fatih Muhtealp lal'• 
mahalleai Cevizci ıokaAı No. 27 

dnjjumlu lımalt oıtlu lbrahlm 


