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5 KURUŞ GÜNLÜK 

uhasamat 
SIYASi 

Kadı köyünde 

İ N C İ Gazinosunda 
Bu akfam ve her Cuma ve Pazar ak.şamla rı 

Bayan Mualla. Kemani Sadi 
HALK G·AZETESI Ve arkadaşlarını dinleyi.niz. 

----------------------------------------------

ece Tatil Edildi 
Fransa - ltalya Mütarekenamesi Dün 19.30 de 
imzalandı, Gece 1.30 da Fra_nsa ile Almanyc 
Ve Italya Arasında Harbe Nihayet Verildi 

Bütün Fransada 
Bugün Milli Matem 

Günü ilin Edildi 
Mütarekenameyi Romada Huntziger ve 

Badoglio İmzaladllar, Churchill, Bugün 

Kamarada Beyanatta Bulunacak 
Londra, 24 - Fransa - İtalya mütarekenamesi bugün 

saat 19,35 de imzalanmış, ve İtalya hükumeti imzayı der
hal Berline bildirerek altı saat sonra muhasamatın tatili 

Lordeaux hükumeti tarafından için tertibat alınmasını istemiştir. Gece yarısından sonra 
ınühim bir vazifeye tayin saat 1 30 da bütün cephelerde muhasamat tatil edilmiştir. 

~dileceği söylenen Paul Boncottr ' . 
._ ___________ Mütarekename, Italya namına Mareşal Badoglio, Fransa 

] namına General Huntziger tarafından imzalanmıştır. 
FRANSA 
Sulhünün 

Mütareke şartlan hakkında henüz resmi hiçbir ma

lumat verilmemektedir. Ancak Berlin ve Romada şu teb-
liğler neşrolunmuştur; 

Manası 
Mi sır 

Kabinesi 

ROl'Oa, 24 (A.! .) - Saat 20.35 l,y • 
l'azan: Sadri ERTE~l de aşağıdaki resmi tebliğ neşre- eni 

dilmiştir: 
1 • İtalya - Fransa mütareke mua. 
~· A lma~ya - Fr~nsa arasındakı hedesi bugün 24 Hazira~ saat 
~ mutarekenın şartları ne 19.15 de Roma civarında Incisa 

ıc•• lursa .olsun. ~ara Avrupasım.n 
1 
Ogliata villas~nda imza edilmiş-

Kuruluyor 
·.1...Ç°, " • 

11,<l?nkı sulh nızamı hakkmd~ b:r tir. ~uahele Italya namına bü-1 
~Itır veremez. Bazan en musaıt tün Italyan ordusunun kurmayı 
lbi görünen bir mütareke dün- reisi Mareşal Badoglio. Fransa 

11ıı1ianın en korkunç sulhi.ine yol a. namına da General Huntziger ta. 
ıtabilir. Çünkü, mütareke, bilhas- rafından imza edilmistir. Saat Başvekare+e Ahmet 
~ son hayat kuvvetini tüketmiş 19.35 de Hariciye Na"°zırı Kont 
~t dev~et tarafından. beyaz bay- Ciano Alınan hükumetini imza. Mahir paşa Geliyor 
~k çekilerek. ıstenmışse_ dan haberdar etmiştir. Bu suret. 
l Görünüşe göre ve bizzat me- le muhasamat gece yarısından 
~l Fransız devlet adamlannın sonra yani 25 Haziran 1940 tarL 
.~raflarına naz~an !ransız ~~Y- hinde İtalya saatile 1.35 de tatil 
~n muharebesı fecı şartlar ıçın- edilecektir. 

~
~kaybedilmiştir. Eğer dünyanın e 

lan yalnız Fransız • Alman Führer'in umumi karargahı, 
ıh· binin neticelerine bağlı oL 24 (A.A.) - İtalyan • Fransız 
-'tıa'Ydr, Avrupanın ve onun bir mütareke muahedesi bugün saat 

rçası olan Fransa sulhünün ne 19.15 de imzalanmış ve 19.25 de 
ilde bir inkişaf seyrine tabi Alman hükılmeti resmen haber. 

lacağmı kolayca tayin mümkün dar edilmiştir. Buna binaen 
lUrdu.. Fakat bugün Fransa ile Fransız. Alman mütareke mua
ln.anya arasında yapılacak sulh hedesi meriyete girmektedir. Or. 

i\lıuz iki tarafın kuvvetlerinin du başkumandanlığı Fransa ile 
Uhas.salası olniaktan daha başka muhasamatın 25 Haziran Alman 
analar ifade ebnektedir. Bunu yaz saatile 1.35 de iki taraftan 
aha iyi izahet.ımiş olmak için, Al. tatil edilmesini emretmiştir. Ba. 
ill'ıya ve İtalyanın yaptıkları tıda harp bu suretle nihayet buL 
Ucadelelerin şimdiye kadar muştur. 
ide edilen neticelerini gözönüne Şartlar Bugün iıan Edilecek 
~ıdır.. Bordeaux radyosu, mütareke-
~anya, 939 senesinde öyle name metinlerinin yarın (bugün) 

il' harbe girdi ki bu harbin bir Bordeaux, Roma ve Berlinde 
kara Avrupasında, bir ücü neşrolunacağını bildirmektedir. 

~llizlerde ve müstemlekelerde. Bu suretle Fransa efkarıu.mumi. 
11'. Almanya harbin birinci haf. yesi Almanya ve İtalya ile imza
Yrnlnde neler yaptı? lruıan mütareke metinlerine mut-
~acası, kara Avrupasındaki tali olacaktır. 
eri hareketleri tamamladı. İtalya ile de mütarekenin im-

tansa, kara Avrupasmın son zası ilan olunduktan sonra Her 
ktası idi. Fransanın saf harici Hitler Alman milletine hitaben 
takılması bu noktadan çok e- bir benanname neşretmiş ve bu 

iyctlidir. beyannamede Garp cephesinde 

Şimdi harbin ikinci haftay_ 
mi başlıyacaktır. Bu haL 

Ytnde deniz ve müstemleke 
l'pleri devam edecektir. Har

ikinci haftayminde artık İn
~ere, Almanya, İtalya muha. 

~ dırlar. 
lltlı;ci haftaymde devam ede. 

1.,, ~ olan muharebeler birinci 
~ı ftaymdekinin ayni olmıyacak
d' · Çünkü, harbin sahası ve şarL 

'',: "ı tamamen başkadır. 
1-larbin ikinci kısmında f ngilte. 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 1) 

y=tpılan harbin 6 haftada hitama 
erdiğini bildirmiş ve "bu zafer, 

(Sonu; Sa 4: Sü. 2) 

Türkiye - Romanya 

Ticaret Anlaşması 
Türkiye ile Romanya arasında 

devam eden ticaret müzakerele. 
ri neticelenmiş ve yeni anlaşma 
Bükreştc imza edilmiştir. Bu hu. 
sustaki tafsilat üçüncü sayfamız.. 
dadır. 

Kahire, 24 - Vefd Partisi Re. 
isi Nahas Paşa, milli bir kabine 
teşkili için umumi intihabatı ye
nilemeyi şart koşmuştur. Bu sL 

rada umumi intihabatı yenilemL 
ye imkan bulunmadığı için Na
lıas Paşa da kabine teşkilinden 
sarfınazar etmiştir. Bunun üze. 
rine Kral Faruk liderlerle müşa. 
verelerine devam ederek Ali Ma_ 
bir Paşanın biraderi Ahmet Ma
hir Paşa ile görüşmüştür. Ahmet 
Mahir Paşa Ve:fd'in eski liderle· 
rindendi ve şimdiki mecliste 
"Saadistler., diye tanılan grupun 
lideridir. 

Ahmet Mahir Pasa. Basveka
leti deruhte ettiği t'akdird~ Vefd 
fırkasından iki zatın kabinesine· 
girmesi muhtemel sayılıyor. Ah
met Mahir kabinesi de bir koa
lisyon mahiyetinde olacaktır. 

Kral Faruk, dün gece İngiliz 
Sefiri Lampson'u ve Yakın Sark 
İngiliz kuvvetleri kumandan~ Ge 
neral Wavell'i kabul etmiştir. 

Bugün de yeni kabinenin teş.. 
kili için Ayan ve Mebusan Mec. 
!isleri reisleriyle istişarelerine 
tekrar başlamıştır. 

Mısır Gazetelerinde 
Kahire, 24 (A.A.) - "İngiliz 

hükumeti, hiçbir zaman !•alyaya 
harp ilan etmesini ne yazı ilP., ne 
de şifcihen istememiştir.,, 

Bilgünkü sabah l:;{azetclerine 
göre, bu beyanat, cumgrtesi gü
nü Kral Farukun r iyasetinde vu
kubulmuş olan m üteaddit Mısır. 
lı devlet adamlannın toplantısın
da Ali Mahir Paşa tarafındı:ın y a_ 
pılmıştı. Gazeteler, bu beyanatın 
Mtstrlıları · tahrik etmek maksa
dile yapılan m anevralara kati su. 
rette nihayet vermeyi istıhdaf 
eylediği fikrindedirler. J 

P. Reynaud da Milli 
Fransız Komitesin 
ı r ti hak Kararında 

Petain Hükumeti, İmparatorluğun Har~ 

Devamına Mani Olmak için lnCJiltere 

Aleyhinde Propagandaya Başlıyor 
Londra. 24'- Bugün anlaşıldığına göre, son günler 

iki İngiliz Nazırı, birbiri ardınca Bordeaux'ya giderek P, 
tain hükumetini münefrit sulh yapmaktan vazgeçirmi 
uğraşmışlar 1 fakat Mareşal Petain, her ne bahasına olu 
sa olsun harbi bitirmek istediğini bildirmiştir. Bilhas 
Mareşal Petain, birkaç gün evvel, radyoda söyledf 
nutukla Fransanın maneviyat1nı ,----

MOtareke ahkamına göre. Şimal! Fransa ile Fran~anın Garp sahilleri Al- büsbütün yıkmış ve Fransız as. ....... ., ...... . 
man işgali altında kalacaktır. İtalyanın da Cenubi Fransa sahilleri ile kerlerinin silahlarını terketme_ 
Tunus, Ce~ir ve Fa~'ı işJ(al etmek istediği ve mütareke şartları arasında ]erine sebep olmuştur. 
bunun da lnevcut olduğu söyleniyor. Fransonın Alman ve italyan işgali Milli Komitenin Faali~•fıtİ 
altında bulundurulacak olan kısımlan hl\r!tada ~izgilerle &österilmiştiı:. Fransız milli komitesi. bunun 

Moskova ile 
- 1 i.izerine teşekkül etmiş ve faali. 

yete geçmiş bulunuyor. 

B ı t Fransız milli komitesi. Fransa e gr a haricindeki bütün Fransız kolo. 
nileri tarafından çok iyi karşı. 

A d S 
lanmıştır. Londraya gelmek için 

rasın a l•y· a Al imkan bulan Fransızlar akın a. S kın gelmekte ve komitenin emri. 

1 
ne amade olduğunu bildirmekte-

M •• b B ı dirler. Milli komitenin Londrada 

Una Se at a Ş ıyor tese~k~lü. üzerine Pe~ain hükt~-
metı, Ingıltere aleyhınde genış 

Bulgaristanda Sivil Seferberlik ilcin 

Edileli, Romanya Krah Yeni Partinin 

Kuruluşu Sebeplerini izah Etti 
Moskova, 24 - Sovyet Birliği ile Yugoslavya arasın

da diplomatik münasebetlerin iadesi ve elçiler mübadelesi 
kararlaştınlmıştır. İki memleket arasındaki diplomatik 
münasebetler, Büyük Harbin sonundanberi inkıtaa uğ-

Nuri Sait Paşa 

ı ramıştı. Tas-; Ajansı, bu mii.1:-1."icbi'tle 
neşrettiğ! bir tebliğde diyor ki: 

"iki memleket arasında eko.10-
mik müzakerelerin müsait sun·t
te n~ticelenmesinden Vi? i nlaş

mamn musaddak suretlP.rinin te-
afoinden sonra, iki hükumet nc.r 
mal dıplomasi münaseb.:?tln:nin 
tekra: tesisine mümessillermin 
tayi.nıne karar vermişlerd-r. 

Poltnikof Viktor Belg:ı·ad l ve 
Milan Gavriloviç te Mo$kovaya 
el('.i · tayin edilmişlerdir . ., 

BULGARİSTANDA 

Sivil 'seferberlik Kanunu 

propagandaya başlamak üzere. 
dir. Fakat Petain hükumeti, İn
giltere aleyhinde harbi hızlan. 

dırmak için Almanyaya silahla. 
rını ve topraklarını bıraktıktan 
sonra bu propagandaya kıymet 

verilmemektedir. Buna mukabil 
General de Ga ulle faaliyetine 
devam ediyor ve en uzak yerler
den de muzaheret telgrafları alı. 
yor. 

General de Gaulle buııiinkü 

beyanatında Fransanın Afrik3. 
daki kumandanı General Nogues 
Suriye baskumandant General 
l\fütelhauc:er ve Hindi Çini ku
mand;ını General Kato ile temas 
ve muhaberede olduğunu. impa
ratorluğun harbe devam edece. 
§ini söylemiştir. 

General de Gaulle donanma
nın da le!>lim olmıyacağına kani. 
dir ve milli komite hakkında da 
-şu sözleri söylemiştir: 

"Komitem ·zin tekemmül et_ 
mPsi icin yo1da olan zevatın bize 
iltih;ık rtnıPsi liı-Tırnnır. 

Eskı Başvekil Reyn.ıu.fnun 

(Sonu; 5a -1; Sil: 6) 

Mütarekeden Sonra 

İTALYANIN 

Öne Sürdijğü 
Şartlar 

Londra. 24 - İtalya • Fran\ 
miitarekesi hakkrnda alınan 111 

himata göre, mütarekede Fra 
c.ımın sahi) donanması hakkım 
bazı ahkam \'ardır. Bundan ba 
ka ita l~ :ımn Tunus, Cezayir 
Fa~'dald Fransız iislcrinin işga 
ni de istediği bildirilmekted\ 
Lonrfra. miitarekenamenin resn 
metnini henüz görmemekle he 
her onun ağır \'C şerefsiz olduit 
na kan:dir. 

* 
Muhasanrntın tatil 

ıerine Fransa hükumeti B(\t 
rl<'dux'dan a~·rılmağa ve Mcrk~ 
Fransada ha'!ka bir c;ehre nakle 
mcğe karar vermiştir. 

ı * 
Polonva Rn•w<'kili GenP.r al 

lrnrski. hngiin Lon<ll'a radyo!'ik 
fi'r:rn~nd:ı hultman bütün Poloa 
':ı ordusunun tamnmile İngilte 
re~·e ~ectiğini ve İnyilterede 
nunı:ı k1'dar harbe dc\'am edece 
ğin i bildirmiştir. 

* flu!!iin de Berlin dvarında ha 
\'R Tehlikesi isareti verilmi ttr 
Hiıdic;e hir hafta idndt' iki de6 
tekerrür etmiş bulunuyor. 

Irak Hariciye ve 

Adliye Naztrları Sofya, 24 (A.A.) - D. N. Londranın Kararı 
B. - Nazırlar Heyeti, sivil * 

Ankaraya Geldiler seferberlik kanununun ya- Lor.dra, 24 (A.A.) - Fransız 1 E ... ki FTan .. ız Ba•wekili ReJ: 

rın t k . d . t frangı üzerinden muamele bu sa_ naud·nun halih87.ırda Nevvork 
A k 24 (A A ) I k H saa se ız e merıye e ı b h 1 h' ·· d 

n ara, · · - ra a- a mı.;ayycn ° mıyan ır r:ıu - olduğu Ye Nc\'''Orktan l ,ondraYt 
· · N Ek ı· N · P girmesine bu sabah karar d · · ı·1 d·1 · · H .. , • "' rıcıye azırı se ans urı aşa e~ ıçın ta ı e ı mıştır. u.«u- dönmek iizere bulunduğu hileli 

ve Adliye Nazırı ekselans Şevket vermiştir. mE't elluindeki Fransız hdı•knot- rili~'Ol'. Bir hehere 2öre, Re 
Naci Bey, bugün Toros ekspresL Bu k arar, 20 bin kadar tütün ların· değiştirmek istiyen mıilte- nautf'nur se;\·ahati A nıerikana 
ne bağlı hususi bir vagonla An- amelesinin, birkaç gün evvel i- cilere İngiliz lirası verme.tte d"- ~:ardımı ile alakadardır. 
karaya gelmiş ve Hariciye ve Ad- lan ettiği grevle alakadardır. v..ım etmektedir. Her mülteci 
liye Vek illeri ile Hariciye ve Ad. Hükumet , bu amelenin, yabancı haftada 20 İngiliz lirasına kadar * 
liye erkanı, Irak v Mısır Elçileri unsur lar tarafından greve teşvik Frarıf:ız frarrgı değiştirebileC'ek. Londra, 24 - Evvelki get'e in 
ve elçilikler erkanı ve İngiltere edildiğ' fikrindedir. Bugüne ka · tir. eilt erenin şimal • dol-usu, dolun 
Büyük Elçiliği Müsteşarı tara- dar grE!vcileri işe başlatmıya m u Londra. 24 <A.A.) - Tic3ret ve batısında altı sivilin ölmesi 9 

~ın~a~ (ar_şh~~runışlardı~ .. ~fir aS-t v3.!fak olamıyan hük umet, sivil Nezaretı tarafından neşredilen 60 sivilin yaralanması ile neti 
~rıt. 1 Ma, 1htıram re~maf~ılı ~ e. - seferberlik kanunu ile buna mu- bir emirname, Korsika c;lahil ol- ı-eJednen Alman baskınlan esn 

mk ışdı~1· . ~ . erhem ~ıds . ır1erımt 
1~ 

1 

vaffak olacağını üm..it etmekte duğu halde Avrupadaki Fr<tnsız s~~ a .. 10 .. düşman tayyaresi diistl. 
en ı erı ıçın ususı aıre er a d ' B k .. t ,_1 h . t•• 1.. 1 .h rulmnstur . 

ır. u anuna gore, yarın saa toprau. arına er uru ma ı ra- -
' <Sonu Sa. 4, Sü. 5) (Sonu Sa. 4, Sü. 5) c\nı menetmcktedir. 1 

•••••••••••• , 
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hi Tefrika: No. 6.,. Yazan: ULUNAY 

irkoh, istişare İçin 
Yeğenini İstiyordu 
una nereden hükmediyor. 
ye sordu. Mutemen: 
yyubiler iktidarın lezze. 
tını§ adamlardır. Yüksel

a yükselmek, daima yuk 
isterler. Hükümdar!ar i

yukselişten kuşkulanırlar. 

un vezarete tayin edilme
n Nureddinin maiyeti er. 

olmaktan onu uzaklaş.. 
. Bir de bunu sultanın iznL 
ksızın yaparsa Şirkoh e

ın~ karşı tamamen müsta. 
tavır almış demektir. Bu

tabek di.ınyada affeylemcz. 
zaptetmek ister, fakat 

keti Şirkoha hediye etmek 
eğil O zaman evvela Şir. 
dolayısile Eyyubileri or
kaldırmak _istiyecektir. İŞ
dimiz biz o zaman mernle
in bünyesine sarılan ve 
kanını emen sülüJderden 

Jacağız .. 
. büyük bir ümit ile: 

Esedüddine vezareti vere. 
ve bu teklif ile onu vaki 
ir karşısında bulunclura. 
Ümit ederim ki, Atabek
almıya kendisini mec

rmiyecektir, dedi. 

adım ağası (Mutemenül-
hililfe) nin pliını pek gü. 

Fakat kurnaz tavaşi çar. 
adamın yani Saliıhaddinin 
kım olduğunu bilmiyordu. 
Esedüddine vezaret teklif 
ji zaman Şirkoh, Fatımi 
ıne teşekkür etti. Fakat bu 
nasbı kabulü efendisi sul-

ureddinin reyinin ;'lzima. 
talik eyledi. Halife ısrar 

Şaver haininin cezasını gör. 
vezaret makamı boş kal

. Memleket uzun muddet, 
kalamaz. Buradan Şama 

bir sai gönderip istizan et. 
vakte muhtaçtır. Siz kabul 
'H kabulünüzü yine Sultan 
dine bildirirsiniz. 

Siyasi hadiseler do1ayısi1e Belediyenin plan ve keşif-
-- O halde Emir Esedüdd;n 

ke:ıd"sine teklif eylediğim veza. 
reti kabul ediyorlar demek... !erini yaptırdığı, hatta kısmen de ihale ettiği büyük inşaa-

SalDhaddin: tın kısmı azamı durmuştur. Bu arada milyonluk inşaattan 
- Böyle bir şerefi tehalükle ş· ı· h h · T k · T b' B 1 d. · 

k b 1 l k .. k"" .. ı ış ı asta anesı, a sım ve epe aşı e e ıye tıyatro-a ı· ev ememe mum ·un mu. 
dür? dedi. (Devamı ,·arJ ları, Belediye binası, stadyom inşaatı da vardır. 

Limanımızdaki 
Fransız Gemileri 

lngi&z Hükumetine 

Devredildi 
Tunada seyrüsefer esnasında 

harp vaziyeti yüzünden limanı. 
:-r.ıza gelen ve Paşabahce ile Bey. 
koz arasındaki sahile demirleyen 
20 den fazla Fransız tank, duba 
ve römorkörü. Bordeaux'daki 
Fransız hükumetinin Almanlar. 
la mütareke akdettiği duyulur 
duyulmaz hemen Fransız bandı. 
ralannı indirmişler- ve İngiliz 
bandırası çekmişlerdir. 

Şehrimizdeki Fransız konso. 
1oc;luğu vilayete ve İngiliz kon. 
solosluğuna resmen müracaat et. 
mi~ ve bu vesaitin İngiliz hükıi. 
metine devredildiğini bildirmiş. 
tir. 

Duran inşaatın hepsi, demire 
ihtiyac gösteren in aattır. 1942 
senesi bütçesile ıkmal edilmek 
üzere geçen seneki bütC'eye ko. 
nulan 600 bin liralık ilkmektep 
in.,aatı bunlar arasındadır. De. 
mire ihtiyac göstermiyen inc:;aata 
devam edilmektedir. Bunlar da 
umumivet itibarile yollar. köp. 
rü1er Hürriyetiebediye tepesinde 
yapılmakta olan amele kantinleri 
ve koğuşlarla ahırlardır. lnsaatı 
devam eden yollar da iki kısma 

ayrılmaktadır. Bunların bir kls
mı doğrudan doğruya vilayet ve 
belediye namına yapılmakta o. 
lan yollardır: Topçu atış mekte. 
bi - Davutpasa, Seliımiçeşıne -
Maltepe asfaltı, Edirnekapı -
Silivri asfaltı, Küçük • Rami iltL 
sak yolu, Mezbaha - Silahtarağa 
yolu, Üsküdar • Şile yolu tamiri, 
Suadiye _ İskele caddesi asfaltı. 
d•r. 

lnşa edilecek yolların bir kls. 
mı da tramvay idaresi tarafından 

yaptırılacak yollardır. Bunlar da 
necen sene ihale edılen yollara 
ilaveten yapılacak olan Har.biye 
mektebi • Taksim asfaltıd1r. Bu 
yol da dün 100 küsur bin liraya 
ihnle edilmistir. 

Evvelce ihale edilip de inşası 
ikmal edilen Barbaros türbesinin 
tanzimi, Abbas ağa mezarlığı 

p!.!rkı, Taksim bahcesi ve Bele. 
diye gazinosu, Vali konağı kar. 
:,asındaki cocuk bahçesi, Nişan. 
taşında 15 ve 5 inci mektepler. 
deki çocuk bahçeleri Şişhane ka. 
rakolundaki bahçe, Florya gazi. 
nosu da bugünlerde merasimle 
2cılacaktır. 

Sürp Agop mezarlığından ge. 
çirilecck asfalt yolun inşasınd;m 
sonra bu yolun ikf tarafında ka. 
lacak arsalar da ifraz edildikten 
sonra önleri bahçe haline getiri. 
lecek ve böylece bu arsalar kıy. 
metlendirilmek suretile sattrııla. 
caktır. 

ihracat Tacirleri Ankaraya 
Bir Heyet Gönderiyor?ar 

Tüccar, Takas Primlerinin Ödenmemesi !Teyzesini Öldürdü 

Limon İhtikarı Y apt.ğı lddiasile Mahkemeye 

Sevkolunan Limon Taciri Beraet Etti Bükreş Hava 
Seferleri 

Tatil Edildi 

Dün Adliyede iki ihtikar davasına bakılmış, bunlardan 
biri beraetle neticelenmiş, diğerinin devamı Temmuza bı· 

ı rakılmıştır. Beraetle neticelenen dava limon ihtikarı yap· 

I·. tığı iddiasile mahkemeye sevkedilen ve tevkif olunan İlya 
--o-

Karakaşa ait davadır. 1 
Yeşilköy Meydanına Bu davaya dördüncü asliye 1 'D u·. n G 1 

İnşaat Bitinceye Kadar, i ceza mahkemesinde bakılmış, eh- e en 
Tayyare İnmiyecek livuku! dinlenmiştir. Ehlivuku

fun anlattıklarına göre, 'ficaret 
Yeşilköy tayyare mey- Mıntaka müdürlüğü limona 21 

danından Ankara ve Haziranda 11 buçuk lıra fiyat 
teslıit ve keyfiyeti de ancak 22 

Bükreşe yapılan yolcu Haziranda gazetelerle ilan et-
hava postalan dünden miştır. Ayni tarihli gazetelerde 
itibaren bir ay müddet- ise, halde limonun tanesi 2 bu· 
le tatil edilmiştir. çuk. 3 kuruştan satıldığı ilim o. 

lunmuştur. Bu fiyat 18 Hazipm
Dün sabah gerek An- da limonu tesbit edilen fiyattan 

karaya, gerek Bükreşe yukarı sattığı iddiasile rnahke
son tayyareler gitmiş- meye verilen İlya Karakaşın is-

t · 1 tediği fiyata tevafuk etmektedir. 
ır. I 18 Haziranda da hal fiyatı he-
Ankaraya bir tayyare men hemen aynidir. 

kiif i gelmediğinden ikin- Net1cede müddeiumumi, Tica. 
ci bir yolcu tayyaresi de ret Mıntaka müdürlüğünün ulu. 
bet dakika f asi la ile orta fiyat bildirdiğini, eksik rna· 

lümat verdiğini, ehlivukufa gön. 
göndedlmiştir. Yolcu derilen nümuneler için fıyat tes-
miktan 19 u bulmuştur. 1 bit ettirmediği halde, bu fiyatla. 
Bunlar arasında dört ı rın ehlivukuf tarafından teshit 
Alman iş adamı ve bir 1ı edilmış gibi gösterildiğini vesai

r~yi ileri sürerek, suçlunun ihti. 
gazeteci de vardır. 

1 
ktir yapmadığı sabit olduğunu 

1 Y eşilköy tayyare mey- söylemiş ve beraet istemistir. 

i dam, asfalt inşaat dola- il Müdafaa vekili de beraet tale. 
İ yıslle kapandığından iş binde bulunmuştur. 
ı tamamlan~ncıya kadar Hak.im, kararını derhal bildir-

Muhacir 
Kafileleri 

A vrupadakl harp vaziyeti do
layısile buradan transit geçmek 
için gelen ecnebi yolcular111 akı. 
nı devare. ediyor. 

Dünkü Avrupa trenleri de 84 
ecnebi getirmiştir. 

Bunlar arasında, yine bir müd
dettenberi Balkanlarda dolaşan 
eski Polonyalı askerlerden mü .. 
rekkep 47 kişilik bir mülteci ka.. 
filesi vardır. İtalyadan kaçan Po
lonyalı yahudi ailelerinden 25 
muhacir de gelmiştir. 

İsviçreden ayrılan ilç Iraklı talebe, 
Balkanlardan rnemlekeUerine gide

mlyen ilç İngiliz yolcu, bir Almatı 
kuryesi dilnkü trenlerden çıkmıştır. 

ALMANYADAN GELEN 
TALEBE 

Bir ay kadar evvel Almanyayı 
giden İhsan Yıldırım adlı bir 
Türk yolcu, dünkü Konvansiyo
nel trenile şehrimize dönmiiş ve 
ist.iln} a uğrıyan yerlerdeki t&le
bem iz hakkında yeni rnalümat 
get1rrniştir. 

Yüzünden Müıkül Vaziyette 
Olduğunu iddia Ediyor 

i tayyare inmesi yasak miş, İlya Karak~ mkkıada he· 
edilmiştir. ı raet kararı vermiştir. İlya Kara-

k:ısın mevcut limonlan da iade 
Evvelki gece Samatyada bir , -,----------- edil~ektir. 

cinayet olmuş, Rüstem is:ninde 

· İlısan Yıldırım, muharrlrimize 
şunları söylemiştir: 

Harp, ihracatçılarımızı da içinden güç çıkılabilen bir 
vaziyete sokmuştur. Takas Limited Şirketile şehrimiz ih
racatçıları içtimalar yaparak Ticaret Vekaletine müraca-

bir manav, teyzesi 5~ yaşında Çivi lhtik6rı Kalay ihtikdrı davar. 
Ayşeyi bıçakla boğazınl kesmek 

"- Belçlkada kalnn talebemiz pa .. 
Diğer dava, kalay ihtikiı1' yap raca sıkı~b çektiklerini Berijo elçlli

suretilc öldürmüştiir. y aptıgv i iddia 
füistcm, bundan birkaç gün 

evvel İstanbula gelerek teyzesin. 
den para istemiş, ve ayni zaman-

ğlmize bildirml§lerdir. Elçiliğimiz, t .. 
maktan suçlu Rabeno Politi hak. lebcmizle yakından alfıkndnr olmak-
kındaki davadır. Bu davaya, ye. tadır. 

-ı atte bulunmuşlardır. dü bir kız bulup kendisini ev]Pn-
d::rmesini rica etmiştir. F&kat 

İhn cat~lar noktai na.zar farını kJdının ne para verdiğini, ne de 

oh düşünmek için müsaa. 
eei. Maksadı yeğeni ile iS- ASKERLiK iŞLERi : 

Edilen Bir Tacir 
Adliyede 

dinci asliye ceza mahkeme!'ı
0

I Je UmumlyeUe gerek fstllAya ufrayan 
devam olunmaktadır. Ticaret yerlerde, gerek Almanyada bulunan 
Mmtaka müdürlüğünün sorulan talebeler emniyette ve iyi vaziyctte
sunllere kafi malômat vermesi dlrler. 

Şubeye Davet 
EmlnönO Yıbıncı Aı. Şubeılnden: 

etmekti. Sarayına avdet -
zaman derhal Salahaddini 

ak meseleyi açtı. Salıihad 
lif in ve ısrarın ne suretle 1 - Hariç ŞUbcler halkından olup 

da yabancı Eminönü As. şubesinde 

k&yıtlı bulunan ve muvazzaflık hiz
metini yaparak ihtiyata nakleden bl
lümum 327 doğumlu! r 11An tarihin
den IUbaren bir h fta içinde beheme
hal yabancı Emınonil As. ŞUbeslne 

müracaat etmeleri. 

mtıdel1el ve uzu? bir ya~ı ile, a- kız bulmıya yanaşmadığını yö- Zindankapıda Nalburlar cad. 
rahırından seçtıkleri bır heyet rünce, evelki gün sarhoş olar~k desınde 358 numaralı mağ~zada 
deliıl~tilc Ticaret Vekaletine ar- Ay~enin evine gitmiş, para V(·r- çivi ti~are~i ~a~an .Ab.du.llah ~~-
zetm,,J·tedı"rler ı k d" · ... 1d.. ll. • ··y ven. çıvi ıhtıkarı ıddıasıle dun 

nu ve Azıdın sarfettiği 

lerin bir kelimesini bile de. 
emek suretile iekranru 

:ett . Şirkoh dersini tekrar e. 
ir mektep çocuğu gibi cüm-

emir: 
Ben Azıddan bu kadar ze. 

}emiyordum. dedi. Mutla. 
u idare eden biri var. 
ko~ sordu: 
Ne demek istiyorsun? 
Amcacığım. Mısır vezareti 
gibi aciz bir adam hıliıfet 

ında oldukça bir nevi hü
lık demektir. Bu m.:.vki-

hangi bir adamın gciztinü 
rmaması kabil d~ğ ldir. 

emeleri bahusus bunu ka
sonra Şama haber verme. 

ileri sünneleri Sultan ile a. 
açmak içindir. Azıd bunu 

emez. Demin söylediğim 

alifenin yanında kurnaz b:r 
v.r var. 
O halde ne yapmalı? 
Vezareti reddetmiyeceksi. 

l>erhal kabul edeceksiniz. 
Sultana sormadan mı? 
Evet. Sormadan. Fakat ve
ismile değil vekiblhı\afe 
ıle kabul edeceksiniz. Ayni 
da hemen Şamdan ıstizan 

ğiz. 

tan Nureddine gönderile. 
mektubu ben hazırhyaca-
Oradan muvafık cevap ge. 

e eminim. 
O halde Azıda kabul etti. 
soyliyebilirirn. 
Evet Hatta bir mahzur gör. 
mz bunu bendeniz soyle. 

ihaddin saraya ~iderek A
huzuruna çıktı. Genç ha
karşı dua ve senadan S\ln

asının tarafından şükran. 

2 - Bu davete icabet etmiyen 327 
doğumlular As. ecza kanununun mu
addel 63. madde i hükumlerine gorc 
ce?.alandırılmak üzere As. mahke
melere verıleceklerı Ulln olunur. 

• Beyoiilu Yerli Aı. Şubealncfen: 

Tekaut şubesinden gelen bir cetve11 
doldurmak u1.ere şubemizde kayıtlı 

ve yalnız bey'lye ikramiyesine mOs
tahak malül subay ve askerl memur
ların mzkQr cet\ielden bırer tane al
maları için ubeye gelmeleri. 

• 
EmlnllnO Yerli Aekerllk Şubealn· 

den: Şimdiye kadar askerlik yapıp 

terhis edilmiş \ey, hut askerlik yap
mamış ve henuz askere se..:kedilmemlş 
332 il4 335 doğumlu eratın yoklama 
l?unlerl a ıvn <;ıknrılmı tır. Yoklıı

malıır saat 9 dıın 12 ye kadar yapıl:ı
C'8kllr. Bu doğumlu eratın yoktama 
günlerinde ikmet senedi ve nüfus cüz
danlarile birlikte behemehal şubeye 

müracaat ederek yoklamalarını yap
tırmaları. Gelmlyenler hakkında ka
nuni takibat yapılacağı ilan olunur. 
332 Doi'umlular 27-6-940 Perşembe 
833 28-6-940 Cuma 
334 • 29-6-940 Cumartesi 
335 " 1-7-940 Pazart,...i 

• Fıtlh Aıkerllk Şubeılnden: 

. . m(•zse en ısını o urecel;mı so dl" .1 . · 
· · ih l d 1 · ı· A · ld t d" a ıycye verı mıştır. Takas 1ımıtet, ı racatçı ar f!n emış ır. yşenın a ırış e me ı-1 .. .. 

miilmyaa eylediği takasların ğ hi görünce, bıçağı:ıı çekıp tize- . İclcha~& gore, Abdullah G~ven 
. 1 . . k a· . h kl .. 1 rin<> hücum etmiş ilk hamlede kılosu 2 ı kuruşa satılması lazım 

prım crını en ısınce a ı gor- - ' g ı · ·1 · 35 36 k 
d · ~ ·· b b 1 d ·1 kadıncag-ızın başını kop<ırtver. e en çıvı erı - uruşa ug· ı azı se ep er ermeyanı e z b b "hb · · .. .. . miştir. Katil yakalanmıştır. satmı~tır. a ıta u ı nr uzerı. 
od<'memekte, tuccarlar ıse bu ne dükkan civarında tertibat al. 
prim lzr ve re'sülmalin ödenıne-

Ad d Ş"dd ti" mış ve Erzincanda çivi ticareti 
mrc;i vüzünden münasebette hu- ana a 1 e 1 ile n.eşgul Fikri Ezcana 84 torba 
lundukları bankalara kar.şı miiş- Sıcaklar Başladı çiviyi 36 kuruşa satarken yaka· 
kiil \'clZiyette kaldıklarını söyle- Adana, (TAN) - İki, Gç gün. lanmıştır. Suçlu bugün cür;nü. 
mektedirler. denberı şehirde şiddetli sıcaklar me~hut mahkemesine verilecek. 

Bu karışık meselenin hallini 1 birdenbire başlamış bulunmak. tir. 
her iki taraf ta Ticaret Vekfıle- tad•r. Vakitsiz ve ani gelen bu 
tinden rica etmektedirlPr. şiddetli. sıcaklar birçok yetişmek Bir Çocuk Bog"" uldu 
FİYAT TESBİT KOMİSYONU- ü:ı.cre bulnan meyva ve üzü':'l~ri 

• Ü Ü t . olgunlaşmadan kurutup C'urut- Uün sabah Beylerbeyi ile Va. 
NUN D NK ÇTIMAI müştür Gündüzleri ekseri gün. niköy arasında, içinde sekiz ço-

Fiyat tesbit ve murakabe ko- Ier, gökyüzü kapalı ve l»ıkıntılı cuk bulunan bir sandal devril-
mısyor.u dün toplanmıştır. Ka. geçmektedir. mış, bunlardan birisi bo~ulmuş. 
Jay v~ nişadır tüccarlarile görü. tur Vaka şöyle olmuştur: 
şen komisyon, kalay ithalatın- Pamuk İhracatçılar Birliği Beylerbeyi sakinlerinden bo-
daki masrafı nazarı dikkate ala. Kadrosu Tesbit Edildi yacı Al:, kendisine nit clmıyan 
rak, ithalatçıların toptan satısla. Adana, (TAN) _ Çukurova bir sandalı alarak Salih, Cemil, 
rı ı~·n yüzde 15, perak"'nde "atıs· pamuk ihracatçılar birlıği idaıe Hakkı. Kadri, Mahmut, Bah!1ed. 
lar için yüzde on kar tefrikini heyett toplanarak Ticaret Veka. din ve Nihat ismindeki çocukla· 
kabul etmiştir. leti tarafından verilen direktıfler ra kiraya vermiştir. Çocuklar, 

Manifaturalar için esaslı tet-ı iizerine kadrosunu yeniden ya- j denizde dolaşırlarken sand:.ıl dev 
kik yapılmasına lüzum görül. parak keyfiyeti Vekalete uildir. rilmiş, hepsi de denize dökül-
müştür. · miştir. 1 müşlerdir. Salih kaybolınu,tur. 

Ankarada Son Yağmurların Tahribatı 
~ "" ".Jlııı!• 

Orta ehllyetnamell lise ve daha 
y11ksek. mektep mcıunları 1 Temmuz 
940 tarihinde yedek subay okulunda 
bulunmak üzere sevke tabidirler. Bu • 
şartlan haiz askerlik lldevlnl yapma
mış orta ehllyetnamelllerden şubemi
ze mensup olanların muayyen müddet 
itinde ıevkedılmek üzere hemen şu
beye m!lracaaUarı. 

DAV ET 
Beden Terblyeıl lmnbul 81Jlgeıl 

laıkınlılındın: 

için muhakeme 1 Temmuza bı. 
rakılmıştır. 

TEŞEKKÜR 
Çok sevgili anneciğlmlzln bizi de-

in bir elem ve yalnızlık içinde bıra
karak arnmızdan ebediyen ayrılması 

milnasebetlle cenaze töreninde bulu
narak ve kederimizi her suretle pay
laşarak büyilk acımıza i:ıtirak buyu
ran muhterem zevata, hocalarıma 

arkadaşlarıma ve aile dostlarımıza bu 
teessurHı gunlerimi:r:de ayrı ayrı te
~ekkür etmeğe imkfın bulamadığımız

dan bu husustaki kalbi minnet ve te
..ekkürlerlmizin iblfığına muhterem 
gazeteniz.in tavaSJutunu rica ederiz. 

Aile nımına 
Doktor Kemıl lerıY 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız eczacı Mehmet En

ver Batur•un vefatı münasebetlle se
rek bizzat cenazesinde bulunarak, se
rekse telgraf ve mektupla acımızı 

paylaşmak bilyük lüğilnde bulunan a-
ziz bilyüklerlmlze, muhterem meslek
daşlanmıza ve kıymeW kardeşlerimize 
ayrı ayrı minnet ve şOkranlanmızı 

arza büyük acımız mAni oldufundıın 
ayın gazetenizin tavassutunu saygı

larımızla rica ederiz. 
Merhumun ılleal adına ollu 
AvukJt Sırrı Enver Bıtur 

Acıklı Bir Ölüm 
Trabzon avukaUanndan Faik Ta• 

merin eşi, Napoll konsolosu Münir 
Subaşının annesi Fevzlye Tamer mup
telll olduğu hastalıktan kurtulanuya
rak dun Şişll Sıhhat Yurdunda vefat 
etmi~tir. Cenazesi, bugün saat 12 de 
mezkOr hastaneden kaldınlacaktır• 
Mevl.A rahmet eyliye. 

Bugünkü Program : 

12.30 Program 
12.35 Ajans haberleri 
1250 Alaturka müzik 
13.15 Halk t!lrkillerl 
13 30 Kanşık müzik (Pl.) 
18.00 Program~ 
18.05 Cazband Pl.) 
18.30 Çocuk aaatt 
19.00 Fasıl heyeU 
19.45 Ajana haberleri 
20.00 Konusma 
20.15 Kiline us ve AZ hoetl 
21.00 Konuşma 

21.20 Serbest saat 
2130 Radyo gazetesi 
21.45 Küçük orkestra 
22 30 Ajans haberleri 
22.45 Kilçük orkestra 
23.00 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki program 

arzetmek uzere geldiğini 
edınce, Azıd'ın yüzü giıl-

Profe9)'0ftel .Ureşler hıkkında Ge
nel Direktarlüte yazı ile müracaat 
etmiş olan Emekli Süvari Yüıbatı 

Mehmet Alan'ın Beden Terbiyesi tı
tanbul Mlgetl Asbaılıtanlıtına mQra
~aatl lilzumu teblll olunur. Yenlşehlrde sel ytlzünden münakallt kal'SlY• arkada adam tasıyorlar •• Vali Konaih caddesinde sular arasında "bir otomobil 



..... 

·s·us·u NI. 
..... _.. .............. ._. ........ .._.... .. 
~ısırda Buhran 2>'·~ 
Yazan: O. Rıza DOGRUL 
A Ii Mahir Paşa hükumetinin 

istifası, :vlısırda harp hak
ında iki fikir cereyanının hii
iim siirdiiğünü gi:isteriyor. 
Bunların birini Ali Mahir Paşa 

İhi mutediller temsil edi~·or. 
unlara göre, Mısır, harbe karış. 
'namalıdır. İngiltere ile Mısır a. 
asında ittifak hiikümleri, J\ll!>l
n harbe karışmamasını temin e
ecek tarzda tefsire müsaittir. 0-
lln için Mısır, ancak İtalya ta
fından sarih bir tecavüze ul;

lııdığı zaman harbe karışmalıdu, 
ksi takdirde gayri muharip kal
ak, daha doğru olur. 
Bu mutedil düşünceli Mısırlı 
r, l\lıı;ırın miidafaasını henüz 
ltrmadığını ve lüzum derecesin. 
silahlanmadığını da göz önün

e bulunduruyor ve bugünkii im. 
anlar dairesinde bu işi de ba-
:ırmıya ehemmiyet veriyorlar. 

kinci Kanaat : 

Bu fikir ve kanaat ile hare
ket edenlere m ukabil, 

-'inci bir fikir ve kanaat ile ha
ket edenler de vardır. Ali Ma
l' Paşanın istifaya mecbur ol
ası, bu ikinci kanaatin l endini 
ha sarih bir şekilde gösterme
tıe yardım etmiştir. 
lıu kanaate göre, İngiltere ile 
ısırın halyaya karşı müşterek 
~vaları vardır. İtalyanın hcde-
İngilterenin Mı.sır ile ilişiğini 

~serek Mısıra hakim olmak, ve 
•sın istiklal ve hürriyetind en 
<ıhrum etmektir. O halde İngil. 

, ~~e ile Mısu arasınd~ dava işti. 
~i vardır ve Mısır Ingiltere ile 
tleşcrek bu tehlikeyi bertaruf 
llıelidir. Bu tehlikenin ber 
taf edilmesi Mısırın hürriyet ve 
ikJalini kurtarır. Onun için it· 
ak muahedesinin şu veya bu 
kilde tefsiri ile meşgul olrnıya 
k.ıuıyarak, harbe girmek HL 
ll\dır. Harp, Mısır hududu iize
lldc cereyan ediyor. Bu harp, 
ISır toprak1arının iç terine sira_ 
t etmek istidadını gösterdik ten 
ı-a harbe girmektense, şimdi. 

tı buna mani olmak daha d1>ğ. 
\tur. 
au kanaat ve içtihat ile hare. 
t edenleri Ahmet Mahir Paşa. 

temsil ettiği anlaşılıyor. 

eni Başvekil Namzedi : 

~hmet Mahir Pa~a, istifa e
den Ali Mahir Pa~anın 

dcşidfr, fakat ikisi arasında 

~i.ince ,.e kanaat farkı da bu 
tlcczdedir. Hatta bu yüzden 
illet Mahir Pasanın kardesine 

1ı~r olması bekleniyor. Ah~ct 
lhir Pasa eskiden Vefd P ar tisL 
il en belli baslı liderleri arasın
İdi. f'akat d~ha sonra bir iht i· 
~üzünden Vefd lideri Nahas 
~adan ayrılmış, a~·rı bir fırka 

kit ederek geçen umumi seçi-
~ iştirak etmiş ve l\lecliste yet
ş seksen azalı bir grup vücude 
lirmi~ti. Onıın iktidar m e, ·kii. 
gelmesi için diğer fırkalarla 
l~ması Ye bu esası onlnra• dn 
blıl ettirmesi icap edecektir. 

* * izalıatfan anla~ılacağı ' 'eç-
e .;\fısırda kabine buhranı hü 
k bir ehemmiyeti haizdir Vl' 
'~ırın harhc girip girmeme:.i 
~tanın bertaraf cdilınesin clcn 
~anlaşılacaktır. 

~olanda, Tamamile 

~azileştirilecekmiş 
londra, 24 (A .A . ı - Reuter: 
'nan kontrolü altında bulunan 
anda radyosunun neşriyatma 

te Holandıı, nasyonalit partisi 
~ramında Holandanın tam·a. 
il ruızileştiı ilmcsini tascıvvur 
'h,.ktedir. 
~asyonal sosyalist lideri Mus. 

bu programın Yahudi veya-
t Valon nüfuzunu ve kilisenin 
· sl ikt" clarrnı ortadan kaldıra. 
~ı bildirmiştir. 

._. WtHF 

.\ldığırnız bir telgraf
la, Bankamız .Mcrkczi
~in, .Amsterdam 'dan, 
r:arbi Hind Adaları Fe
l~tnenk müstemlekesin
de Curacao Adasına nak
l~dilmiş olduğunun bil-
1i:ri1diğini arzeder iz. 
llolantse Bank - Üni 

N. V. 
lstanbul Şubesi 

TÜRKİYE 

Romanya 
Anla~ması .. 

imzalandı 
Bükreş. 24 (A.A.) - Hususi 

muhabirimiz bildir iyor: 
Bir müddettenberi büyük eki 

Har.1dullah Suphi Tanrıöver ile 
Romanya Ticaret Nazırı Christu_ 
nun riyaset ettikleri iki heyeti 
murahhasa arasıncia miizakere 
edilMPkte olan Türki~·e • Ro
manya ticaret muahedesi diin 
'rürkiye namına büyük ekimiz 
ve Rımanv::ı nı:ımınq d::ı 'T'ir:or"t 
Nazırı tarafından 'mza edilm;~tir 

Türk ve Rumen mahafHinde 
yaptığım tetkikat her iki tara
fın menafüni himaye edecek 
tarzda tanzim edil.miş olan yeni 
muahede metninin büyük bir 
memnuniyetle kanalandığını gös_ 
termiştir Romanya ile olan ti. 
caret münasebetlerimiz bilhassa 
son seneler zarfında pek ziyade 
terakki eserleri göstermektedir. 
Mesela daha birkaç sene evvel 
ticaretimiz bir buçuk milyon iL 
rayı geçmezken bugün ayni tica. 
ret yedi milyon liraya yaklaş. 
mıştır. Bilhassa Avrupanın son 
vaziyeti neticesi olarak yakın bir 
atide ticaret mübadelemizin da 
ha ziyade artmasına da intizar 
olunabilir. 

A iman taarruzu ihtimaline karşı Briianya adalarının muctuıaası ic;in çok geniş tedbirler alın
maktadır. Burada, balon barajları kıtasına mensup moförlıi kuvvetleri göri.iyoruz. Ha' a 

hi.icuınlarma karşı miiessir m iidafaa vasıtalarından biri olan balon barajları, İngilterenin bir çok 
mmtaka)arında vücude getirilmiştir. Bu barajlar bilhassa gece taarruzlarına karşı faydalıdırlar. 

, ROOSEVELT 
Yeni Müdafaa 

Italya Harbe Gireli 7 
Denizaltı Kaybetti 

Malta, Tayyare 
Takdire Lôyık Tahsisatı 

İstiyecek Londra, 24 - Bugün neş
Waşhington. 24 (A.A.) - rolunan bir resmi tebliğe 
Ord u k uvvetlerinin yüzde yet- göre, İtalya, harbe gireli ye

miş nisbetinde arttırılması için dinci tahtelbahirini kaybet
Mebusan Meclisince kabul edilen 
dört milyar dolarlık masrafın A. miştir. Tebliğe göre, bu ye
yan Meclisi tarafından tasdikine dinci denizaltı Süveyşin şar
intizaren Roosevelt deniz eksper. kında batırılmıştır. 
lerine milli müdafaa şartlarına 

Kahirede neşrolunan resmi dair bir plan hazırlamalarını em. 
retmiştir. Kongreden yeni tshsi- tebEğ'de şu malumat verıliyor: 
~at talep edeceği tahmin olun- "Muharebe tayyare filotlllnsı, 
maktadır. refakatinde birçok düşman bom-

1\frhariplere Gemi Satılmamış bardıman tayyareleri, dün l\fal-
Bahr iye Nazırı Edison, ~imdi- taya hücum etmişlerdir. Akına 

ye kadar muharip hiçbir AmerL altmrşt;;rı fazla tayyare iştirak 
kan hı:.rp gemisinin satrlmad:ğı. etmişse de, hasarat azdır. Beş si
nı bildirmistir. Nazır. Umumi vil yaralanmıştır. Düşmanın hir 
Harbe ait 111 dcstroyQrin Ingil- "\ılacchi 200,, tip tayyaresi, tay
tereye satılması için Bahriye Ne. ya.relerimiz tarafından düşürül. 
zareti nezdinde ısrarda bulunul. rnüstüt". Paraşütle inen bi= İtaL 
mnş ise de, bu nlardan hiçhirin in yan pilotu, denizden ·~ıkarrlmış.. 
şimdiye kadar satılmış olmadığı. tır 
nı 1Jave eylemiştir. Üç motörlü bir İtalyan bom· 

Bahriye Nezaretinin 750 mil- bardıman tayyaresi, Malta üze
yon dolar bedelinde 68 munzam rinde bir istikşaf uçuşu yapmı
g.:?mı ı<;ın sipariş mukavelesini ya teşebbüs etmiş ve İngıliz mu. 
imza etmek üzere oldtı.:%unu bil- harebe tayyarelerinin hücumuna 
d iren Nazır, Bahriye Nezaretın in uğrsyarak alevler içinde <lüıiürül
hava hücumlarına karşı 29 gnııi- müştür. Yedi kişiden mürekkep 
n ;n frvkalade inşaatları ıcın ob11 mürettebatından hirinc:i ve 
planlara m alik olduğu:1u bıldir- ikinci pilot paraşütle indikten 
mh.tir. sonra denizden çtkarılmrştır. Mü. 
Cümh uriye tcilerin R eisiciimhur rettr:batın diğer mevcudu kayıp-

Na mzedi Seçimi tır ~'iacı.asa tayyare meydanı ü. 
Filadelfiya. 24 <A.A.) - Cüm. zerıne dP akınlar yapılrnt~, iki 

hurivet partisinin kon!!resi bu- düşman tayyaresi düşi.iriilmi.iş ve 
gün burada açrlmıstır. Bu kon. bir kacında da yangın çık:m1mış
gre g"lecek Te~rinisanide yapı. tır. Iv::uhtelif cephelerde. faydalı 
lacak Reisicümhur intihab~ için 

1 

neticeler veren istikşaf uçu~ları 
partinin memlekete arzedılccek yapılmıstır.,, 

p::ırtinir. memlekete arzedlecek MALTA KU:\fı\.ND.\N fNA. 

politikasını tesbit edecektir. Dış '! GÖNDERİLEN :UESı\.J 
siyaset meseleleri hiç • ş~phesi7: Bugün Mister Churchill. '.\laL 
partinin programında hakım yerı t~ kumandanına gönderdiği bir 
işgal edecektir. Programın infL mesajla kabinenin müdafaayı en 
ratçılıkla Roosevelt idaresinin ·!erin takdir ile kar!=:ıladtğını bil. 
.;ivaseti arasında mutavassıt bir rlirmis ve bu müdafaanın en se. 
~ey olacağı anln~tlmaktadır. refli mlidafaalar arasında yer 

---o -ılmasını beklediğini anlatmıstır. 

Aziziye Tüneli 

Merasimle Açaldı 
İzmir. 24 (TANl - Münakaltıt 

Vekili Ali Çetinkaya. bugün yeni 
yapılan Afyo n posta ve belediye 
binalariyle Aziziye tünelin in kü
sat resmini yapmıştır. Bu tünel 
1.5 milyon liraya mal olmuştur. 
Vekil yarın şehrimize gelecektir 

---0-----

İzmirin Bütcesi Hükfmıet~e 
Tasdik Edilmedi 

İzmir, 24 <TAN) - A nkarada 
bulunan Valimiz, bugün buraya 
avdet etti. 

Malta bu takdire lfıyık oldu~u
nu göst"rrnektcdir. Nitekim dün 
altmış İtalyan tayyaresinin ak1. 
nım karsılamtş ve bu akını püs. 
kürtmüştür. Biri avcı. biri bom. 
barchman tayyaresi olmak üzere 
iki İtalyan tayyaresi düşürül. 
müştür. 

Eritredeki Makaka mevkii de 
bombardıman edilmiş, burada 2 
bina yıkılmış ve müteaddit yan. 
gınıar cıkmıştır. 

Nairobiden cephede sükunetin 
hüküm sürdüğü bildiriliyor. 

Hücumlarına Karşı Kendisini 
Bir Şekilde Müdafaa Ediyor 

1 .111:11: tJ ti .• j j :) 9 tij' j ;fi 
Fransız Resmi Tebliği 

Bordcua:x, 24 (A.A.) - 74 HPzİran Fransrz resmi 5abah tebliği: Garpte 
mühim hic bir hadise C1lmamı~tıı. Merkezde, St. Etienne civarında şiddetli 
muharebeler olmuştur. 

Alpler cephesinde. İtal:ıaniann tekrarladığı hücumlar ileri kıtaatımız 
tarafından krnlmıştır. Bu hucumlar hiç bir tarafta mukavemet mevzilerimizi 
ya-ram.muşlardır. Du~man dddi ıayiata uğramı:ıtır. 

Alman Resmi Tebliği 
Fiihrerin umumi k:uarf;;hı, 24 (A.A.) - Alman orduları Başkuman. 

danlığrnın teblıği: Ati antik D,..nizinin sahili Gironde nehrinin mansabına 
kadar i~;gal edilmiştir. La Pechellc- ve Rochepost alındı. Daha Şarkta, Poi_ 
tiers·nin Şimaline doğru imtiıl~t eden bölgeye varılmrştrr. Giınden güne co. 
ğalmakta olan muaz:ram &an:\i!T! meyanında. bu bölgede büyük bir topçu mü. 
himmat deposu Almanların eline geçmiştir. Alsace - Lorraine'de. yeniden 
düşman krtaat parçaları ter.li-yı olmuş, ve Maginot hattının bazı istihkimatı 
zaptedilmiştir. 

Lyon'un Cenubunda. lataatDTiı7 Grenoble ve Chambery istikametinde 
düşmanın muannidane ,.e ~ıitı mukavemetini kırarak ilerlemektedirler. 

24 Haziran gecesi, Alnıaıı hiicum botları 3.500 tonluk silahlı bir İngifü 
ticaret gemi<ıi ile diğer !'eş hin tonluk bir gemi batırmağa muvaffak olmuş. 
lardır. Bu iki gc-mi nıınP,"eı•e<;s limanının açıklarında bulunmakta idi. Rır 
Alman denizaltı ttenıisi 23 hın ton miktarında düşman gemisi batrrdığını bil. 
dirmektedir. 

Hava kuvvetlerinin faaliyt-ti, Şimal deniı:inin Cenubu iizerinde istikr.;ı.' 
uçuı;l<1rından ib:ıret kalmı~ frr. Calais yakınında Alman avcı tayyareleri, iki 
İngiliz muharebe t;;yyaresi ıfü~iırmüştiır. 

Dün öğleden sonra dokuz İngiliz tayyarec;i Holandanm üzerinden aı;:ma . 
ğa teşebbüs etmiştir. rı•ht bunların altısı Alman avcı tayyareleri ve hava 
miidafaa topları taraimdan dıic;üriilmiıştür. Bulutlardan istifade ederek, yedi 
İngiliJ: tayyare:.ıinden iki iinı W"stfalie'ye kadar sokulmağa muvaff::lk (11 . 
muşlar ve Wiesc.henhofen 'i{iiçük mevkiinin yakınında, köylü evlerini bom. 
bardıman ermiş. ve halka mitralyözle hücum etmıştir. İki kişi ağrr surette ve 
dört kiııi de hafifçe y:ualaru111ştır Geceleyin, Cenubi ve Garbi Almanya üıe. 
r inde düsm~n ucu~larma devam etmiştir. Bir çok yerlerde gayri askeri he. 
defler üzerine atılan bonı,nl"r hasarat yapmış ve bir çok sivil halkı yarahı. 
mış ,·eya öldiirmü~tür. Bir kaı; bomba Baltık sahilinde bulunan bir üsera 
kamrr ii:rerine dı.işerek. bir 'miktar Fransız esiri öldürmüş ve bir miktar da 
yaralamıştır. 

ltalyan Resmi Tebliği 
halyada h;r ınr:hı1l, 24 (A.A:ı - İtalyan umumi karargahınm 13 nııma. 

ralı tebliği: Alp lrndudun.ia 2; Hniranıfa '•Mont Blanc,. tan denize kadar 
kıtalarımız taarruza germi~lerd'r . Yüksek dağm kayalarındaki muazzam is. 
tihkiimlar, ileri hareketimize mukavemete azmeden düşmanın pek şiddetli 
olan mukavemeti ve hav;ı sarthrmın fenalığı krtalarımızııı tecavüzkar ham. 

le~ini 7ayıflatamamıştır. Kı:al.ınmız her tarafta dikkate şayan muvaffakı. 
yetler elde etmi!}lerdir. Miifrezelı-rimiz bilhassa cüretkarane· hareketler.ile 
''Briancon .. civarında k:iin "Chaııaillet., ve ao;ağı (Roza) da kain (Rnct) gibi 
bazı istihkamları zap~etmislerd;r. Ciizütamlarrmız. (İser, Arc, Guil. Ubaue, 

Tinc-e ve Vesubie vadi'erinin nihayetine kadar ilerliyerek diışmanın istihkam 
tertibatına girmisler ve bütiın düsman cephelerini yandan tehdit eden hir 
vaziyet almışlıırdır. Kıtalarım•z !)litün cephelerde ilerlemektedirler. Aşa~ı 

"Tyrrhı>nne., de bir lalıte!b<ıh•r avcı gemisi bir düşman tahtelbahirini ba. 
tn-mıştır. 

Hava ı:artlarmın •~iidi.ieüııl" rağmen kara harektına da iştirak eden hava 
kuvvetlerimiz dün de "Miı aclıt., -Malta- hava limanına ve "Bizert,. tersa. 
nesine taarru~larma dn•am e•rrıisle-rnir. İki avcı tayyaremiz dönrnemistir. 

Şimali Afrikada "M'lteruh., 1a Mars ve Barrani Sidi üsleri tekrar bom. 
bardınıan edilmi!;tir. Toplu bir halde bulunan İngiliz silahlı arabalan ve 
kamyonlan ufak ve büyiik ç;opta bombalarla müessir surette bombardıman 
edilmiştir. Bütün tay:nır<.leı imiz Jslerine dönmüşlerdir. Şarki Afrikada Ci. 

buti ve Berbera ile Kenya'da diişman kıtaları bombardıman edilmi,tir. MR!I. 

sua, Asab ve Dircdannan Ü?.l'rinc- ılüşman tarafından yapılan akınlar netice 
vermemiştir. Dün ö{\leılen r.cınra düşman "Palcrmo,, şehrini bombardıman 

etmiş ise de askeri hede'lere h:t•ar husule getirememiştir. Yalnız sivil aha. 
liden yirmi beş ki"i ölmtİŞ. 15~ kişi yaralanmrştrr. Avcı tayyarelerimiz bir 
düşman tayyaresi dilşlirnıü'!lerdir. 

Almanya ve 
Holandadaki 

Üsler Yine 
Bombalandı 
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'-f"ii:K 
İstanbul Radyosu 

Açıhrken ... 
J"aza11: B. FELEiı 

P ek bii:rük bir memnun 
yctle öğreniyoruz ki· pr 

paganda işlerine layık oldu 
ehemmiyeti veren hük1imctiı 
zin yeni te!'.lkil ettiği matbuat , 
propaganda umum müdürlüg 
Istanbul radyosunun tekrar fa 
li:.·etc geçmesine karar ,•cnni 

Lotıdra, 24 ( A.A.) - Ingil tere bulmus olan İı;tanbul abonele 
. 1 Bu kararı gerek adedi 10 hi 

hav;.ı kuvetleri faaliyetlerıne de. namın~. gerekse Marmara ha 
vam etmektedir. Hava Nez::ırl'!ti- I zasuu.lau Adriyatik kenaı·ları 
nin tebliğinde denilivor ki: ve Tuna yataklanna kadar y 

··nün gundüz .Holanci~da ve yflan Tii.rk dili konuşanları h 
Alıwınyada demıryolu bırleşme sabına alkışlarken, bu i ·tasyoı 

.nokı ~-\ 1arile . tayyare meydanlarr la propaganda kuvntimi7.İn b 
1:'.7~rıne huc~ml~r ya~ılrntı..tır. kaç misli artacağını söyleme 
Uc tayyaremız dunmemı~tı:..·. pek faydalı bulurum. 

Gece Almanyada asken heC!ef- Zaten istanbulun rad~·o me 
ler üzerinde hücumlara devam keı.i olınak bakımından malik 0 
edilerek Mecklembourg·da. Ruhr duğ"ı hususi meteorolojik kah 
da Rhennenie'de mühimmat fab- liyctlerden sarfınazar, !3arkı -ç 

rıkaları ile fabrika garları ve de- Ct>nuhi Avrupaya olan yakınlı 
miryolu dönüm noktaları bom- onn bu ,·azifcyi ezelden yiik)( 
baıdıınan edilmiştir. Bural:ırda 

mühim hasarlar vukua ge~iril .. 
m1ştir. Tayyarelerimiz salimen 
dönmüşJerdir.,, 

Hir İngiliz Yatı Batırıl.lı 
İr.giliz Amiralliği Campe:ıdor 

yatımn bir tahtelbahir tara'fın
dar. batırıldığını bildiriyor. 

• 
Hint hükumeti 661 tonltık 

Pathau'nun devriye yapa:-ken 
battığını bildiriyor. 

Blue Star İngiliz kumpanyası. 
na ait 11.400 tonluk Wellington 
Star vapurunun Finistere burnu 
acııelarmda torpillendiği öğrenil

m;ştir. Sağ kalan 1 7 kişi bugün 
Porto'ya gelmektedirler. 

Cocuklar Naklediliyor 
Diğ~r taraftan İngiJtere hüku

meti, çocukların emin ı::aha~ara 
nakline devam etmektedir. 

Amiral R aeder'in Tefti!'.lleri 
Berlin, 24 (A.A.) - D.N.B 

bildiriyor: Donanma başkuman
dunı Amiral Raeder, 17 Hazir;m. 
dan 2'i. Hazirana kadar Belçika, 
Holnnda ve SimaH Fransa sahil· 
leri:ıc!ek· harp donanması ciızüJ 
tamlarını ve deniz müessesclerL 
ni zıya.ret etmiş ve bunları:1 Jn .. 
gıfle.:eye: karşı mucadelede ne 
dereceye kadar kullanılabih'ceği
ni kontrol eylmiştir. 

İrlanda da Tehlikede 
Dublin, 24 (A.A.) - !fava 

kun.-etlerı kura efradına bir hi
tapta bulunan De Val'?ra, rnem
lekE.'tin işgal tehlikesine mnru2' 
bulunduğunu beyan ~~miş ve 
sözlerini şu suretle bitirmiştir: 

"Coğrafi vaziyeti dolayısile, 

h~r muharibin gözü Irlandanm 
üstündedir. Son günlerde harp 
ço~ sUratle değişmiştir. Tehlike 
ort?.cian kalkacağına, yaklaşmış 
ve daha tehdit edici :.>lmuıtur. 

Te§kilat yapmıya vaktimiz o .. 
lursa, bizi istila etmek ;stiyenin, 
te~ebbüsünü çok hoşa gitmiye· 
cek hale sokacağımıza ~üphc et-
miyoı-um.,, 

• Juhs.nnesburg, 24 ( A.A.) 
RcuteT bildiriyor: M uhaleict ]i. 
derlcrı, General Hertzog ve dok. 
tor Malan, bugün yaptıkları müş 
t;·r~k bır beyanname ile dt•rhal 
Pa-rlfımentonun içtimaa davetini 
talep etmişler. tara!iarlrtrınfan. 
mitingler akdi suretile, Pa:·Ja
mentodan geçirilmeden !talyaya 
harp ilan edilmiş olmasını pro. 
testo etmelerini ve Cen:.ıbi Atri.. 
karım harbe nihayet vermesını 

h!cp etmelerini tav.sive etmiş
lerd;r. 

Sovyetlerle 
Aramızda 

Görüşmeler 

Yapllmıyor 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass A

jansı bildiriyor: 
Son günlerde, yabancı mathu

at, yeni bir Sovyet - Türk mua
hedesinin akdi hakkında So-..•yet
lcr Birliği ile Türkiye arasında 

gorüşmcler yapıldığı ve bu mü. 
nasebetle Türkiye Hariciye Ve
kili Saracoğlunun Moskovaya git 
mek niyetinde olduğu hakkında 
~ayialar yaymaktadır. 

Tass Ajansı, bu şayiaların her 
türlü esastan ari ve tamamiyle 
uydurma olduğunu bildirmeğc 

mezundur. 

nıiştir. 

Buna zamime olarak 
bu şeolırin Türkiye sanat, ilim v 
fikri;yat merkezi oluşu, orada 
çıkaC'nk huzmelerin kıymet ve e 
hemi;vetini pek rana gösterclıill 

f !>lelik bazı münasebetsiz • 
tasyonların bizim ne~riyatnnn 

iz'aC'a kalkmaları yüzünden ng 
ramakta olduğumuz mü-::kiiüıt t 
ikinci bir istasyona malik olma1c 
la ehemmiyetten düşmüş ola 
caktır. 

Alelhusus. Ankaradan Garbı 
doğı u uzakla!5hkça iz'acatı ar 
tan hu parazitlerin İstanbul rad 
yosunu iz' aç edemiyecckleri 'V 

onların iz'acah müessir oldu 
mesafelerde ise zaten tiirkce djn. 
le;1-kileri pek az bulunduğu mn 
hakkak olduğundan böylece be 
hahane hareketlerin de tesiı:i :ı 
zale edilmiş olacaktır. 

Rtı derece faydalı, bu gftze 
hadisl'nin sahidi olduğumuz sıra 
da. birisi ~ali, diO.eri fenni ik 
naciz mi.italaa serdedeceğiz. Hh 
nü- ni~ etimizden emin olduğun 
bildiğimiz alakadar ınakamlan 
imkan dahilinde bunları büsn 
telakki edeceklerini de uıuu3 
ru:ı. l\lali ntiilahaza ~udur: 

Radyo abonelerinden alına 
senelik l O lira ücret çoktur, bu 
par<ı~·ı radyo zevki için vcrcbiJc 
cck kudrette ailelerin adC\iİ me 
leketiıııh.de 100 bin ise, l>U ınik. 
tar yarıya inerse. abonelerin 
dedi 500 bini bulacaktır. Hrl 
hiikumetimizin düsiindüğü gib 
25 - 30 liraya radyo makinele
ri de satılmıya ba'.?larsa ... 

Maliyecilerin, irat yarıya iner 
korku~ile, bu fikri yabana atma 
maların ı rica ederim. Birinci se
ne bu miktar azalsa bile, ikincı 
sene artar. Alelhusus hilkfnne.. 
tin radyo istasyonu kurmaktaki 
gayesi, halkı tenvir edehilmek 
tir. Buna da, abone miktarının 
artnı~ilc: varılır. 

Fenni miilahaza da, 
rndrosunım C'alışacağı 
znnluğu hahsindedir. 

Bu u1.unluğun orta dalgalar .. 
dan intihap edilmeı;i i) i olur 
Çıink~i her ~e~·dcn ev' el uzun 
dalgada münhal yer yoktur. An
kara radyosu hile, Paris istas'< o .. 
numm ilzerine diişmckted·l._ Şim 
di İgtanbulu da uzun dnlgacla hir 
yere sıkıştırmak, Ankaı·n btas 
younnı'n uğradığı arızayı hile bi .. 
le krılıul etmek olur. 

Srmra, orta dalgada Polon~·a. 
nın katovic. Karako,·i, J.cm
bcrg, Lor gibi amelden sakıt ol· 
mu~. yahuı İskanrlina;·ya 'C;\ a 
İngiltnenin bize pek uzak hazt 
zanf istas:ronları vardır. Bunlar 
~aiı~sı.lar bile, bi1.im faaliyet sa. 
hamız dahilinde bizi iz'nc ede
mezler. Halbuki uzun dnlgndakı 
istasyonların hepsi kuv\·ctlirhr. 

tlciınci.i bir fayda da şudur: 
Umumiyetle otomobil r~ıd~ ola. 

n, ;yalnıı orta dalgayı alır. B(,, • 
lece sırasına göre, biitiin t'ad~ o
lu otomobillere hitap edebilecek 
bir istasyon da elde l'dilmi~ bu
lunuı-. 

Ve nihayet c:;onuncu olarak or
ta dalgaların, uzuna nazaran da· 
ha az kuv\'eUe, daha uzak mesa. 
feye gittiği muhakkaktır. i fc 
b,mJara binaen eğer Cenııi imk' n 
varsa, teklifim pek te yabıma 
tılacak şey değildir. 

Dikilide Zelzele 
ANADOLU AJ ANSININ NOTU: İzmir. 24 r'fAN)- D kil'd<>' 

300 bin lira açık olduğundan 
'ıütçe hük umetce tasd ik edilrni. 
yerek geri gönderilmiştir. Hükıi
met. açığı kapatmak için vilayete 
vardımda bulunamıyacaktır. 

Diik de Windsor 
İngiltereye Dönecekmiş 
Madrit, 24 (A.A. ) - Dük Ye 

Düşes De W indsor'un yakında 

İngil~ereye dönecekleri zaııne
dilır.cktedir. 

Tass Ajansının bu tekzibini A· niden şiddetli beş zelzele ol ı 
............................... 111111111111~1111 nadolu Ajansı da teyit eder. tur. Hasar yoktur. 



4 TAN 

FRANSA 
Sulhünün 
Manası 

(Başı 1 incide) 

Muhasamat Dün 
Gece Tatil Edildi 

n elinde ne gibi silahlar var. (Başı 1 incide) "Fransız harp gemilerinden 
tarihin kaydettiği en büyük as. kaç tanesinin Fransız limanları

enizlcr, don~nma, hava kuv_ keri zaferdir" demiş ve halkı bu na dönmekten imtina edecekleri 
eri abloka ve istiladan. kor. zaferi teside davet etmiştir. Bı.i. maalesef belli değildir. Fakat A1-
mılletlerin sempatileri Tngil. tün Almanya ın gün için dona. manlann ellerine düşecek olan 
in kuvvet membalarını tcş.. :ıacak ve yedi gün canlar çalına. gı::-milcr İngiltere aleyhine kulla. 

tmektcdir. Harbin ikinci haL 1 caktlr. nılacaktır. Bunu, Fransız hi.lku-
'Tllini işte. h_u şartlarn göre mü. l Almanya ve İtalyanın zaferi meti azası da bilmektedir. Fran
a etmclıdır. hu "ekilde tesit ettikleri sırada sız hükumeti ayni zamanda 55u-

kmci haftaymdc, Almanyanın Fra~sa yarın bir matem günü rasını da. bilmektedir ki bilahare 
It~lyanı~ siyas~ faaliyetleri de yaşıyacaktır. Fransız hükumeti yapacağı herhangi protesto, Al. 
en faalıyetlerı kadar ehem- Fransız milletinin mı.itareke sart. man efendileri üzerinde hiç bir 

vctli olacakt.ır. Bunun icindir l~rım okuduğu ve anladığı ~ıra. tesir yapmıyacaktır.,, 
Almanya - ltalya ve Fransa da. matem ilan etmis olmasını Amerika Gazetelerinde 
ında yapılacak ~~:h,. dür~.Y~- istemiştir. ~ Amerika gazeteleri de bu hadL 
mearkla bekledıgı bır hadı. italva İle Olan l\ffö:akereler seye büyük bir ehemmiyet ver. 

ır. Ctinkü ~:>U sul~ . ka~alarda İtalya _ Fransa mütareke mü. mektedir. 
anya ve Italya ıcm bır des. zakereleri sırasında İtalyan şart. "Fransız milleti bir gün. müta_ 
vazifesini görebileceği gibi, ları Fransız murahhasları tara. rekenin merhametsiz şartları Ü· 

tehlıke işareti de ol~bilir. fından Bordeaux hükumetine 2erinde hükmünü verecektir. 
c zaman Alman.Ya,. ı:aı~a .. le; bildirilmiş, hükumet birkaç kere· F~?nsız milleti, eğ~r. hü~_umeti 
hır d_estek vazıfesın~ gorıı:. toplanarak şartları tetkik etmiş. m ucad~leye devam ıçın mustem

ger mihver devletlerı harbın nihayet Cümhurreisi Lebrun'un lekelerıne vc1ahut yabancı mem_ 
nci sa~asmı, . yani kara.~ar riyaseti altında akdolunan hır iç. leketlere gitse idi, bu meşum ce
asını mılletlerın hak ve hur- timada, murahhaslara imza emri- zanın herhalde daha hafif olaca
th:ri dairesinde halletmek nin verilmesi kararlastırlmış ve ğını bir çok defa düşünmek fır
ve kudretini kendilerinde his Fransız murahhasları aldıkları satlarım bulacaktır. 
rlerse kara Avrupasının her eınri infaz etmislerdir. "Belki de Fransaya bir istikJaI 

ngi bir zaaf gi.inü~d~ asi. ~ir Di.inkü lnplan"tı hakkında Ro. izi bır~k.tlı~ıştır. .Fakat bu alay 
drct olmalasına manı olabılır. mcıdan su malumat veriliyor: eder gıbı bır şeydır. 

İtalya~ ve Fransız mu~ahhas- "Fransa, bugiin arzusu hıla!ı. 
illetlerin hürriyeti, insani 
hakları hesaba katılarak 

pılacak bir kara sulbünde iktı. 
i münasebetlerin, milletlerin 

iklalinden fedakarlık manası
ihtiva etmiyecek esaslara da

narak tanzimi bugün işgal aL 
dn bulunan ve harp sahası 
nzarc1sı arzeden memleketle. 
itiınat edilir bir ~ekilde hiır_ 

etlerine kavuşmaları ablokaya 
alınacak en kuvvetli t.cd

erden biri olabilir. İstihsal ve 
rctin tanzimi kapanmış deniz 
larımı mukabil yeniden kara 
1 rını epey mi.işki.illcrlc dolu 

da yine faaliyete sevkedecek 
unsur olur. Böylece tasfiye e. 
miş ve sulhc kavuşturulmuş 
Avrupayı şarkına alan mihver 

v letlerinin muharebeyi !'.)arp-
aramalarr harbin tabiati ve 

nyesi iktızası olarak ortaya çı_ 

B u şart gözönünde tutulacak 
rsa kara Avrupasında iyi bir 

lh yaratmak akli selim icabı o. 
k meydana çıkar. Fakat na. 

ve faşizm ideolojileri elde 
kleri zaferden sarhoş olarak 

eolojik bir dünya sulhü yap. 
k inerlerse, ütopi onlara hn. 

:m olursa harbin tabiatine, diın-
nın şartlarına gore değil de, 
avvur ettikleri bir dünyaya 

re kendi hudutları haricindeki 
nya parçalarına cebirle hi.ik
tmck L'iterlerse, tabiatile o 

]arı, Romaya 19 kilometrede ka- na. bir Alman harp makinesi ha
in "Nia Cassia" daki "Rocetta" line inkılap edecektir. Fransanın 
villasında biribirlcrine mtilaki ol- müttefiki ile beraber bildiği bü
muşlardır. Saat 19,30 da akdi tün sırlar, düşmana faş oluna
mukarrer olan bu ictima hakkın- cakt·r. 
da bugün aşağıdaki· tafsilat elde "Geçen hafta Churchill, de
edilnıiştir. İçtima mahalline ilk :nokrasinin yaşaması icin bu de· 
f{elenler, ftalvan murahhasları rece kahramanlıkla felaketlere 
~!muştur ki aÜdcki zevnttır: katla~an Fr~nsız milletine karşı 

Hariciye Na7.ırı Cont Ciano, u- sovaloresk bır suretle hareket et~ 
mumi Erkanı Habiye RC'isi \/fare_ mişti. Fakat hafta sonunda. mü_ 
şal Badoglio, Donanma grkanı tareke şartlarının kabulli karşı
JI:ırbiye Reisi Amiral Cavagnari, ~ı.nd~ .duyula~ kederi v~ ~ayreti 
Hava Erkanı Harbiye Reisi Ge- oıldırmemczlık edememıştır ... 
neral Priooto, Ordu Erkanı Har· Nevyork Timcs, makalesini 
biye Reis Muavini General Poal- şöyle bitiriyor: 
ta. Bu zevatın kıiffcsine maiyet. "Bugün müthiş olan vaka şu. 
Ieri zabitleri refakat ediyordu. dur :Ki Avrupanın iki büyük de-

Karabinerler motosikletli efra. mokrat milleti, arhk müttefik de 
dm refakat etmekte olduğu Fran ğildirfor ... 
sız murahhasları, Nia Cassia'da Moskova Gazetelerinılc 
inmiş oldukları villalardan saat Moskova. 24 (A.A.) - Reute-r: 
19.28 de gelmişlerdir. Teşrifat F:-:ınsız - Alm:ın mütareke ~art
müdürü ile memurları. villanın la:::ı Sovyet matbuatr t.:ırafından 
methalinde Fransız murahhasla- miltehariz bir şekiJ.;!e, fnkat tef
rım karşılamışlar ve kendilerini ı;ıirutta bu.lunulmaksızın neşre_ 
ictima salonuna götürmüşlerdir. difmi~tir. Halyanın harbe girme

Orada İtalyanlar, Fransızları Ro si hakkında Sovyet gaz~teleri 
ma usulu kollarını kaldırmak su- şimdiye kadar hiçbir tcfsiratta 
retiyle selamlamışlardır. Fansız bulunmamrşlardır. 

murahhasları masa başına geçer Mütareke Şartları 
geçmez Kont Ciano ayağa kalka" 

Reuter ajansı. · Alman hüku_ 
metinin Fransaya tevdi ettiği 
mütareke şartlan maddelerinin 
aşağıdaki geniş hulasasını neş. 
retrni~tir: 

mıyacak arazide mevcut olup istihda
mına müsaade edilmiş olan Fransız 

kuvvetleri tarafından kullanılmıya

cak sllıihlarla harp levazımı Alnuın 
ve İtalyan kontrolii al~nda depolara 
yerleştirilecektir. İı,;gal altındaki a
razide harp levazımı imaline derhal 
nihayet \'erilecektir. 

Madde: 7 - İşgal allındaki arazide 
mevcut ~ahil veya kara müdafaa tec
hi7.atı biitün siH'thlaril'J birlikte ve iyi 
hir halde teslim olunacaktır. Bütun 
istihkam planlan ve mayin batarya
ları ve mayin barajları tafsilatı Al
manyaya tevdi olunacaktır. 

Madde: 8 - Frnnsa hükiımetinin 

miistemleke ve imparatorluk dahilin
deki menafiini müdafaa için serbest 
bur.kılacak olan kısım müstesna ola
rak Fransız donanması gösterilecek 
limanda toplanacak ve Alman ve İtal
yan kontrolü altında silahtan tecrit 
edilerek mürettebatı terhis olunacak
tır. Almanya hükumeti, sahil muha
fazasına ve mayin taramağa Uızım 

gemiler müstesna olarak bu suretle 
Alman kontrolü altında limanlara 
toplanacak olan Fransız donanmasını, 
harp ı:>snasında kendi hususi maksat
larını temin için kullanmak niyetin
de ol•nadıgını resmi surette beyıın e
der. Müstemleke ınc-naftinin nıiidafıı
ası için terrik edilecek kısım ınü~tes
na olarak Fransız karasularından ha
riç bulunan bulun harp sefinelcri 
Fransaya da\·et cdılccr.klerdir. 

M;ıdde: 9 - Mayinlere ve bahri 
müdaCaalııra taalluk eden bütün ha
bcı·ler Almanyaya verilecektir. Fran
sız kuvvetleri mayfnleri taramak va
zifesini Uzerlerine alRcaktır. 

:Mnrlrlc: 10 - Fransa hükumeti e
linde kalacak :muı:elliih kuvvC'tlc has
ın~ne hi\•bir harekette bulunnııyncak
tır. Fransız ordllFU c·u;ı.!llamları Frıııı
sa toprağını tcrkctmekten mcnedi.le
ccklcrdir. Hiçbir harp malzemesi In
giltcrcye naklcdilın.iyccektir. Hiçbir 
Fransız diğer de\ letlcrin hiuncliıtde 
ol:ırak Almanya aleyhine çalışamıya
caktır. 

Madde: 11 - Hiçbir Fransız ticaret 
gemisi limand:ın dışan çıkamıyacak
tır. Ticari münasebetlerin başlaması 
Alman ve İtalyan hı.ikumctlerlnin mi.i
saııde~ine mütevakkıftır. Fransa ha
ricinde bulunan ticaret gemileri Frnn
saya çağırılacak ve imkan olmadığı 
takdirde bitaraf limanlara scvkolu
naC"lktır. 

:M:ıdde: 12 - Hiçbir Fransız tayyn
rcsi toprağını terketmiyecektir. Tı:ıy

yare meydanları Alman ve İtıılyan 
kontrolü altında bulundurulacaktır. 
İsgal altında bulunınıyan bütün nıın
takalardaki yabancı tayyareler Al
man makamlarına teslim edilecekler
dir. 

Madde: 13 - İşgal altında bulunan 
arazideki askeri mi.iesscseler, aletler ve 
.stoklar iyi halde teslim edilcieklir. 
Limanlar, daimi istihkamlar, b::ıhri 
inşaat tersaneleri tahrip edilmiyecek 
ve hasara uğratılmıyacaktır. 

man kara A vrupası bir sulh 
hası olmaktan çıkar, bugün oL 
gu gibi müthiş, korkunç bir 
r.saııtrasyon kampı manzarası. 

muhafaza eder. 

rak Duçenin emri mucibince 1\.Tn
reşal Badoglio'nun mütareke şart 
!arını Fransızlara tevdi edece~i· 
ni beyan etmiştir. Bunun üzerine 
Mareşal Badoglio General IIoatta 
yı bu şeraiti okumaya davet et. 
miştir. Şeraitin okunması sona e
rince General Huntziger, Fransız 
murahhaslarımn bu ş<'raitten ah
zı malı'.'ımat etmiş olduklarını. 
bunları Fransa hüki'ımetine teb. 
liğ edebilmek azusunda oldukla. 
rını ve Fransa hi.ıktimctinin ka
rarlarını önümüzdeki celsede bil
direceklerini beyan etmiştir. 

Madde: 1 - Muhasamatın derhal 
dıımıa~ı. Muhas<Jrada bulunan Fransn Fransız hükumeti, halkın işgal Rl-
kıtaalının silahlarının teslimi. tında bulunan araziye avdetini ko-

arih, kara \'e deniz harple. 
rini müştereken başarmak 

ecburiyctinde olan devletlerin 
zan bir sahada sulhe dayana. 
k diğer sahayı sıkıştırdığını, 
zan da hepsine birden saldıra
k kuvvetin devamı nisbetinde 
u zaffer olduklarını, yahut za. 
re kavuşurken kaybettiklerini 
r hayli misallerle kaydeder. 
Bugiinkü harbin birçok cihet. 
rden Napolyon harplerine ben. 

en tarafları vardır. 
Napolyon kara Avrupasmda 
uharebelcr yaptı; diğer taraf_ 

da denizlerdeki dü~manı o
n İngiltereyi kovalıyordu. Na. 
iyon kara harpleri ile deniz 
rplerini ayırmak kiyaset ini 

Buna mukabil, İn. 

!terenin o zamanki başvekili 

Avrupa fatihini esir etmeğc 
uvaffak oldu. Napolyon karad.:ı 
· bir sulh tesis etseydi zanne

rim ki İngiltcrenin on doku. 
ncu ve yirminci asırdaki tari. 

bugi.inkü şartlar içinde cerc
an etmezdi. Denizlere hakim ve 
ırçok kuv\·et rnemba1arına sa

p olan İngilteredir ki ancak 
ıhver devletlerinin en korkunç 
sınamdır. Çünkii onlara göre 

ı huyi.ık dünya nimeti onun c. 
dedir. l\Iihver devletleri bu. 
n ya Napolyon yahut da Pit 
1 rinden birini scçmeğe nıec. 
rdurlar. Bakalım hangisini ter

h edecekler? Avrupada kara 
rbi ile birlikte deniz muharc. 
Jer !li mi, yoksa karada sulh, 
nizlcrde harbi mi? 

Fr-ınsız suıhü bunun bir işaret 
ktası olacaktır. Diinya bu sul. 
ı bıınun içuı merakla takip e. 

Fransız murahhaslıuı tekrar O· 

tomobillcrinc götürülmüşlerdir. 

Kont Ciano da Duçeye malumat 
vermek üzere Venedik Sarayına 
gitmiştir. 

Hadiscni n Bıraktığı Akisll'r 
Fransanın Almanya ve İtalya 

ile bu şekilde mütarekeyi imza
laması dolayrsile Mister Chur_ 
chill yarın (bugün) Avam Kama
rasında beyanatta bulunacak ve 
\'aziyeti izah edecektir. 

A Yustralya Başvekili Mister 
Menzies şu sözleri söylemiştır: 

''İngiliz İmparatorluğu terke
dılse ve harp etmek için yalnız 
kalsa da h<1rp edecek ve kazana. 
caktır. Fransız müstemleke İm. 
paratorluğunun mukadderatı bL 
!inmeden Fransız hiiktımetinin 
aldığı kanırın tesiri hakkında bir 
hüküm verilemez. 

Mcnzics beyanatına şu sözleri 
ilave etmiştir: 

Mütarekenin imzasiylc, Fran
sız mukavemetinin her tarafta 
biteceğini zannetmiyorum.,, 

Taymis gazetesi bugiinkü yazı. 
sında ingilterenin harbe devam 
edeceğini katiyetle tekit ettikten 
sonra: ''Avrupanın ruhu ölme
miştir ve Avrupa nihayet kurtu
lacaktır., diyor ve şu mütalaayı 

ilave ediyor: 
"Bordcaux'daki nazırlar mü

cadeleyi tcrkettiler. Fransa mey
dan muhaebesi kayboldu, demek
tir. Şimdi yapılacak Okyanuslar 
meydan muharebesi kalmıştır. 

"İngiliz İmparatorluğu sıkı da.. 
yanmalıdır. Clinkü dünyanın tek 
ümidi bundadır. Fransanın kur_ 
tulması için ye.gane ümidin hun. 
da olduğu muhakkaktır.,, 

"News Chroniclc gazetesinde 
Vernon Barlctt diyor ki: 

Mndde: 2 - Alman menafiinin em
niyeti için aşagıda yazılı hattın şimal 
ve garbındaki arazi işgal altında bu
lundurulacaktır: 

Hu hat Cenevre, Dole, Saone üze
rinde Chalon, Pııray Lcmonial, Mou
luis, Bouı•gcs, Vierzon'dan ve bura
d:ın Tours'un ~O kilometre gıırbından 
r.eçeeektir. Cenupta Angouleme'den 
Mont de J\Inrsan ve St Jean de Pied 
dr. Port'ya kadar bu arazide henüz iş
gal edilmemiş mıntakalar, işbu mua
herlenin akdini müteakip i~gal edile
ccl<lerdir. . 

Madde: 3 - İşgal allında bulunan 
mıııtakada, Almanya, mahalli idare
den maada şagil devletin bütün hak
larına sahip olacakbr. Fransa hüku
meti bu maksat için 15Zlm olan bütün 
kolııylıkları gösterecektir. İngiltere ile 
muhasamatın durmasını müteakip, 
Almanya, garp sahillerinin işgalini 
asgariye indirecektir. Fransız hüku
meti hükümct merkezini işgal altında 
lıulunnııyan nrazıde intihap etmekte 
crbesltir. Arzu ettiği takdirde hüku

met merkezini Parise naklcdebile-
ceklir. Bu takdirde işgal altında bu-
Junan ve bulıınmıyan arazinin Fransız 
hiıkumcti tarafından Paristcn idare 
cdılmesi için Alman hükumeti icap 
eden kolaylıkları gösterecektir. 

Madde: 4 - İntizamın muhafazası 
·çın lazım ol~ kıtaat müstesna, 
Fransız deniz ve hava kuvvetleri tes
bi! edilecek bir müddet zarfında ter
his ve silahtan tecrit edilecetkir. İs-
tısna edilecek kısmın techizat \'e e
:ıemmiyeti Almanya ve İtalya tara
fından tayin edilecektir. Jşgal altın-

dnlti arazide bulunan Fransız 5ilahlı 

kuvvetleri, i ·gal altında bulunmıyan 

araziye nakledilerek terhis cdileeek
tır. Bu kıtnnt siUıhlarını daha evvel-
ôeıı mütarekenin akdi anında bulun-
du darı yerlerde teslim edeceklerdir. 

Madde: 5 - İşgal cdilmiyecek olan 
ıır,1zide bulunan, topların, tankların, 

rslihnnın, tank diifi toplarının, hiz
mette bulunan tayyarelerin, piyade 
t'S'ihasının, traktörlerin ve mühimma
tın heyeti umumiycs!nin sağlam ola
rak teslimini, Almany;ı, gıır:ınti ola
r-ık tıılcp C'debilır. Bu teslimatın vü
~atı Almanya tarafından tayin edile-
cektir. 

Madde: 6 - isı;:al altında bulun• . 

laylaştıracaktır. Fransız hi.ikiımeti. 

kıymetli eşya ve stokların işgal nıtın
da bulunan araziden işgal altmda bu
lunmıyan araziye veya yabancı mem
leketlere geçmesine mani olacaktır. 
Alman esirleri serbest bırakılacak, 
Fransada ve Fransanın deniz a§ırı a
rn1Jsinde bulunan ve Alman hükCıme
ti tarafından talep edilecek bütün Al
man tebaaları Almanyaya teslim etli-
leccktir. 

:Mütareke muahedesi, benzeri bir 
muahede İtalya hükumeti ile aktedi
Ur edilmez meriyete geçecektir. Bu 
muahedenin aktedildiği İtalya hükü
mcti tarafından bildirildikten altı sa
at sonra muhasamat duracaktır. Mu

hasamatın durduğu Alman hükümcti 
tarafından telsizle bildirflecekt!r. 

Fransız hükumeti nisbeten az 
ehemmiyeti haiz bazı tadilat tek. 
lif etmiştir. Zannedildiğine göre, 
bunlardan bir kısmı kabul edil. 

miş, bir kısmı da reddedilm~tir. 

Şerait. esasında, yukarıda bildi. 

rildiği gibi kalmaktadır. 

Dahiliye Vekilinin 

Dünkü Tetkikleri 
Dahiliye Vekili Faik Öztrakın 

rıyc:setinde dün vilayette mi.ılıim 
bi.r içtima yapılmıştır. Vali ve 
Beledive reisinin de i<:tirak f>itı

ği bu lçtimada, vilay;t ve bele. 
diye müdürleri, kaymakamlar, 
emniyet müdürü ve altıncı §UCe 

müdürü de hazır bulıınrnııştur. 
İctıma iki saat kadar devam et
miş, bu esnada şehrin muhtelif 
işleri hakkında görüşülmü~tür. 

Bu ictimadan sonra Dahiliye 
Vekıli Faik Öztrak. şehrimızde 
bulunmakta olan Trakya Umumi 
Müfetti~i Kazım Dirik ile Ilotı:.y 
vJlisi ŞÜkrü Sökmensüeri k:lbul 
ederek görüşmüştür. Vekil, bu 
akşam Ankaraya hareket edecek
tir. 

I. M oskova ile 
Belgrat Arasında 

Münasebat 
(Başı 1 incide) 

sekizde işi başında bulunmıya
cak olan amele şiddetle cezalan
dtrılacaktır. Hükumet, harbin in
tay ettiği vahim vaziyet dolayı. 
sile de, bu kanunun meriyete 
girmesının zaruri bul!..ınrluğJnu 
beyan etmektedir. 

HALI< iN ELİNDEKİ SİLAH 
VE DÜRBÜNLER 

Gazeteler, bütün halkı, elinde 
blunan silahları, tiy~trolarda 
kullanılanlar müstesna, bütün 
dürbünleri hükumete teslim et
meğe mecbur kılan kararname· 
yi ncşretmektedirler. Karşı ge
lenler için kararnamede ağır ce
zalar vardır. 

ROMANYADA 

RUI\fEN KRALININ MİLLE
TİNE BİR HİTABESİ 

Bi.ikre~. 24 (A.A.) - Radı.>r A· 
j ansı bildiriyor: Kral Karol. rad
yoda verdiği bir nutukta, mHle. 
te hitaben ezcümle şunları söy. 
lemıstir: 

"1\filli Rönesans cephesinin rü
esası, millet partisinin te.ıkil et
mekte olduğu totaliter ve tek si
yac;i teşekkülün yüksek iı:iaresini 
kabul etmckliğimi rica etrni~tir. 
Biitün canlı ve vatan sevgisi ile 
dolu olar. kuvvetleri, bizzat va. 
tan mukadderatının bekçisinin 
nezareti altına almakla, düşün

celeı <lc ve hissiyattaki birliği da
ha fiili ve daha kati bir surette 
tahakkuk ettirebileceğime kani 
olarak bu vazi(eyi kaoul ettim. 
Hele istikbalin neler doğurabile
ceği bilinemiyen bugiinlerde, Ro
m:rn:-.·anın böyle bir birliğe ne· 
kadar ihtiyacı olduğunu da ıla

v~ etmek lazımdır. 
Vakit kazanma ve tereddjitle-. 

rin zamanı değildir, kalkcnma
mız icin kati mücadele zamanı 

gelmi~tir. Şahsi menfaatlerin üs· 
t~ geleceği zaman değildir, Ru
men camiasının her ferdinin dü
şünce ve hareketlerine rehbe:- 0-

lacak yegane şey, milletin vah
det ve milli ihtiyaçlarıdır. Bütün 
milleti teceddüt raşesile s:ırsa

C<.lk ve herkesin çalışma gayret
lerini manyetiz edecek olan 
şey. tek hedef, tek düşünce, tek 
hamle, tek hareket olacakttr. 

J.VIilletimin ruhi ve kendine 
has olan kabiliyetlerinin, kendi
ni göstererek, milli camiar.m 
terakkisini tahakkuk ettirmek 
için. yapıcı ve mütesanit bir ça
lı~maya fütursuz atılmalarının 
zamanı gelmiştir. Bugün millet • 
ten istediğim şey camianın te. 
rakkilerini takviye edecek .vast
ta ohm, yeni bir Rumen ıçtimai 
tesanüt hamlesi. yeni bir vicdan 
imtihanı ve silahlarda bır yeni
liktir. Herkesin yalnızca kendL 
sini düşüneceği zaman artık gı;ç
miştir. Bilakis zaman bir tek ke
lime olarak }\omanya kelimesi
nin ifade ettiği milli tamamiye
ti herkesin düşünmesi laz1mgel
diği bir zami\ndır. 

Bu siyasi teşekkülün kadrocıu
nu ge:nişletmekle, bu har.:?kttin 
bir neferi olmak istiyenlerin hep 
sine. ktıvvetli bir büzme halinde 
etrafımda sıkı bir surette topla
mırak, camia için :faydalı b~r şe
kilde çalrşmak arzusu ~le yanan 
bir arı kovanı teşkil etmek im
kanlarını bahşettim. İnkişaf ta
rihimizde bu an, mühim bir an· 
dır. 

Dün gelmiş olanların tahak
kuK ettirdikleri işleri istihiaf et
rneksi:ı.in, yeni nesilden de, bu 
milli rönesans kovanının etra
fırıda toplanmasını talep ederim. 

Irak Hariciye ve 

Adliye Nazırları 

Ankaraya Geldiler 

25 - 6-940 

P. Reynaud da Milli 
Fransız Komitesine 
iltihak Kararında 

(Başı l incide) 
komite azasından olacağı muh?k
ka ktır. Komitenin hedefi harbe 
d~vam etmek ve Fransız toprak
lartııda bir hükumet vücude gE. 
tirerek muharebeyi İngiltere ile 
beraber sonuna kadar götürmek. 
tir." 

" \Taziyet Ümitsiz Değildir'' 
General de Gaulle, sözlerine 

şöyle devam etmiştir: 
"Bu akşam iyi Fransızların kal 

binde nasıl bir hicap ve isyanın 
yükseldiğini, münhasıran biri ta
rafından söylenmesi lazım oldu
ğu için söyliyeceğim. 

"Fransız - Alman ve Fran
sız - İtalyan mütarekelerinin 
şartlan üzerinde durmak beyhu
dedir. Bu şartların hulasası şu. 
dur: Fransanın ve Fransızların 
el ve ayakları bağlanmış, düşma
na teslim edilmişlerdir. 

"Fakat bu teslimiyet ktığı! ü. 
zerinde tesbit edilmiş olmakla 
beraber, icimizde buna muvafa_ 
kat etmiy~n, bunu kabul etmL 
yen, istemiyen erkek ve kadm ve 
genç sayısızdır. 

"Fransa müthiş bir darbe ile 
yere serilen bir boksör gibidir. O 
yerde yatıyor, fakat daima derin 
ve kuvvetli bir nefesle ya~adığmı 
biliyor ve hissediyor. Harbin bit 
mediğini, davasının dinlenmemi~ 
olduğunu biliyor. Ve hissediyor. 
1mr.::ıratorluğunda büyük muka
vemet kuvvetlerinin şerefim kur 
tarmak için ayakta olduğunu bL 
liyor ve hissediyor. 

"Daha şimdiden Fransız top
raklarının birçoğunda Fransanın 
zaferi için dövüşmek azmini bi1. 
diren sesler yükselmektedir. 
Fransa, müttefik.İerinin muha. 
rebe etmek ve yenmek için her 
zamandan ziyade azmetmiş ol.. 
duklarını biliyor ve hissediyor. 
Yeni dünyada belki bir gün düŞ
manı yere sermek için kryam e. 
decek olan maddi ve manevi bin. 
lerce kuvvetin mevcudiyetini se. 
ziyor. 

"Her halde bir güneş, bir ümit 
vardır. Parlayan ve yanan Fran
sız mukavemet şUlesi vardır. 

"Fransız subaylar, Fransız er. 
leri, Fransız kalyonculan , Fran. 
sız havacıları, Fransız mühendis 
ve işçileri. Nerede olursanız olu. 
nuz, henüz dövüşenlere iltihak 
etmiye çalışınız. Bir gün, bunu 
size vadediyorum, birlikte güzide 
kara deniz ve hava ordusunu teŞ
kil edeceğiz ve bu ordu rnütte. 
fiklerimizle birlik olarak dünya. 
ya, yurda hayatı iade edecektir." 
Mareşal Petain tarafından di

vanı harbe sevkolunduğu takdir
de ne yapacağına dair sorulan su
ale cevaben General Gaulle de 
şu cevabı vermiştir: 

"Vaziyetim bu takdirde değiş. 
mez. Çünkü mesaime devam e
deceğim.,, 

Bordeaux hükumeti de Gene
rar Gaulle'ü kadro harici ilan e
derek kendisini tedibe teşebbüs 
ftmiştir. 
İngiltere • F ransa Münasebetleri 

Kenia, Hindistan ve Yeni Ze
landadaki Fransızlar General 
Gaulle ile beraber olduklarını 
bildirmişlerdir. 

Erbaa Belediyesinden : 

İngiltere hükumetinin Fransa· 
daki sefiri Sir Campell de bugürı 
memleketine dönmek üzere Bor· 
deaux'dan ayrılmıştır. Fakat bil 
hareket, Bordeaux hükumeti jle 
kat'ı münasebet mahiyetinde de· 
ğildir. Belki sefirin Almanlarırı 

eline düsmemesini temindir. 
Diğer 'taraftan Fransanın Lon· 

dra sefiri, bütün eski salahiyetle.
rini haiz olarak Londrada bulun· 
maktadır. 

Suriyedcki Vaziyet 
Reuteı Ajansının Beyrut nı:ı 

susi muhabiri, Beyruttan telgraf 
b bHciirdiğine göre, Suriycni 
kati bir vaziyet alması Beyrut 
ta büyük bir sevinçle 'Itarştlan 
mı~ ve şüphesiz Yakın Şarkt3 Cl 
ehemr.:ıyetli akisler olacaktı! 
Kara ve ~eniz zabitleri arasınd 
bariz bir ni.l\binlik havası vardır 
Burt=ıdaki Fransızların fikirlerin 
d~ki birlik ve katiyet, Suriyed 
münakaşa ve bozgunculuk oldu 
ğun:ı dair diğer memleketlerd 
yayılmış olan şayialarla kuvvet 
bir tezat teşkil etmektedir. MtJ 
kavemete devam karannı bildir 
mel< hususunda Suriyenın c 
saft1 bulunması, ayrı bir hoşnu 
hık doğurmştur. 

Fransanın bir mütareke akd 
talebini müteakıp derhal başkll 
mandan General Mittelhaust>r \." 
yük!:ek komiser Puaux, takip 
dilecek yol hakkında mutab 
kalmışlardır. 

tlc gün evvel Ankarayı terk 
derke-n, son muvaffakıyetsizlik 
lere rağmen Türklerin göstc 
mekte oldukları soğukkanlılığı 
tesiri altında kaldım. 

Diğer taraftan toplıyabildjği 
biıtün malumat, İtalyanın harb 
girdiği andan itibaren Yakı. 
Şarkta. her yerde efkan umurrı 
yenin kuvvetle müttefikler lehi 
ne temayül ettiğini göstermekt 
dit:'. 

• Tunus ve Cezafrin de ayni Ş 
kilde hareket etmesi beklenmelt 
tedir. 

Fakat Bordeaux hük(ımeti, b 
bereketi akamete uğratmak ic· 
çalrşıyor. Bordeaux radyosu, b~ 
günkü neşriyatında Fransız rn1 

leti ıle Fransız hükumetini aY1 

racak biçbir kuvvet bulunmadı 
ğmı ve bu vadideki bütün teşe 
büslerin boşa gideceğini anla 
mıştır. 

Amerikanın Karan 
Va~ington, 24 (A.A.) - Co 

del Hull, L o n d r a d a k 
Fransız milli komitesinin }. 
merıka tarafından tanınıp tanıfl 
mıyacağını münakaşadan imtirı. 
etmıstir. Nazır, bu komite M1' 
kmd~ diplomatik. mümessilleri~ 
den henüz rapor almadığl1ll b 
dirmiştir. 

Diğer taraftan Hun, Amerik9 

nın Polonya sefiri Bid::lle'nin J'O 
lonya hükumeti nezdindeki nıe 
saic,nie devam etmek üzere L011 
draya gitmek için emir alıdığı11 

söylemi~tir. Biddle, Pariste l<~ 
lan Bullitin yerine Bordeault hıl 
kumetile Vaşington a!'asınd 
başlıca irtibat olarak kalınald 
idL 

Nafıa Vekaletince tasdikli imar planının tatbikine salahiyetli obt'!ilıc 
üzere Belediyemiz için bir mühendis veya fen memuru almacaktır. Ayda yu• 
liraya kadar ücret verilecektir. İsteklilerin evrakı mü~bitcleriyle birlikte 
yazı ile Erbaa Belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (5160) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

ı - Bu yıl Deniz Gcdikll Erbaş Orta Okulunun her üç sınıfına da Uı!e .. 
be alınacaktır. İstanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşadaki Mektep Mil"' 
dürlüğüne, diğer mahallerde bulunanlar Askerlik Şubelerine mıirııcııııt 
edeceklerdir. 

(Başı 1 incide) istidaya şunlar bağlanacaktır: 
sis edilmiş bulunan Ankara Pa- a) Fotoğratıı nüfus cüzdanı veya noterlikçe müsaddak sureti. (Yaş c10"' 
las'a inmişlerdir. zeltenle veya tashih ettirilmiş nüfus eUzdnnı kabul edılınez.) 

Ziyaretler Taati Edildi b) Beş sınıflı ilk okul şahadetnamesi \'eya orta okul tasdlknamesJ. 
Ankara, 24 CA.A.) - Bu sabah (Doğrudan doğruya sınır geçmek ve şnhRdetname veya tasdiknarnC"' 

şehrimize gelmiş olan Irak HarL nin üzerinden bir seneden fazla zaman geçmemiş olmak lfızımdır.) 
ciye Nazırı Ekselans Nuri Paşa c) Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

'\'e Adliye Nazırı Ekselans Şev- d) Gerek kendisinin, gerekse ailesinin Tiirk ırkından olması, kötii ııtı"' 
ket Naci Bey refakatlerinde Jrak lak ve fena şöhret sahibi olmadıltlarınn ve mahkumiyetleri buluıl"' 
Elçisi Kamil Geylani olduğu hal- madı~ına dair hüsnü hal kfığıdı. · 
de saat 16 dan itibaren birhirini 2 - Birinci sınıf için yaş 12 yi bitirmiş \'e 16 yı bitirmemiş bulunrrıa!C• 
takiben makamlarında Hariciye :kinci ve üçüncü sınıflar iç.in de bi rcr yas farklı bulunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri Mektep l\liıdürlıiğünde ve .ı\5~ 
V ek.ili Şükrü Sa~acoğlunu, Ba.~- kerlik Şubelerindeki Askeri Lise ve Orta Okullar talimatının 71. maddCI 
v~kıl ~oktor Re~ı~ Say_d?ml, ~.u- özlerine uygun olmalıdır. _ 
yuk Mıllet Meclısı Reısı AbdnL 4 _ İsteklllerin bu şartlardan maada Deniz hastanesinde yapılacak sıh 
halik Renda'yı ve Adliye Vekili. hl muayenede sağlam çıkması ve _yapıl2lak seçme sınavında kaıanmalllı1 
Fethi Okyar'ı ziyaret eylemi~lcr dn lfızımdır. 
\'e bu ziyaretler. iad.e olnnm~ştur 5 _ Yukıı.rdaki şartları halı. tale~eier?e~. ~iri~ci sıiıfa kayt olunın ıı: 

Muhterem mısafırler Valı ve isteyenler 1 Hazirandan itibaren ve ıkıneı, uçuncu sınıflar;ı kayt olunııı , 
Bcled iye Reisi Nevzat Tan doğana ısteyenler - Bu sınıfların .. 9~0 .t~risa tı .~rkcn baş~ıya~ağınclan - hemen e~) 
da kart bırakmışlardır. rakilc birlikte Mektep Mudurlugune muracaaUerı ılan olunur. (452 
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lleUerarası posta ittihadına 
hıl olıruyan memleketler için 

e bedeli müddet ıırasiyle 

18, il, 3,5 lıradır. Abone be
li pe 'ndir. Adres değiştirmek 
kuru tur. Cevap için mektup
a 10 kuruşluk pul ilAveai 

llizımdır. 

kara Karıı 
.. ha Ciddi 

cadele Lazımdır 
icaret Odası, bir vatandaşı 
ihtikar yapmak suçuyla, 
on sekizinde mahkemeye 

or: Maznunun işlediği iddia 
suç, pahalı limon satmak

ahkemede Reis, maznuna 
natta bulunanlardan soru-

Limon fiyatlarını tesbit et· 
'ydiniz? 
Evet: Sandığı on bir buçuk 
satılacaktı. 

Bu fiyat ne zaman tesbit o-

Ayın 22 sinde! 
man, maznun, reise bir &'L 

eriyor: 22 tarihinde çıkmıt 
bu gazetede, Hal MüdürliL 

bir ilanı vardır: Bu ila11-
''Hal,, de, yüz limonun üç li
satıldığı anlaşılmaktadır. 

ar yaptığı iddia olunan 
daş ta, limonu bu fiyata sat
. Bu hakikat anlaşıldığı 
hakimin pek tabii olarak 
i karar da şudur: Beraet! 
vakıayı dikkatle okuyanlar' 
ndaşı mahkemeye verenle. 
ç tiarlii hata işlediklerini 

ekte hiç zorluk çekmez-
. e, masum bir vatandaşı 
evkie sokmakla, hakiki 
kiri bulamamak arasında 
bir fark yoktur. Va sanı· 
artık, ihtikara karşı açılan 
eleye çok daha ciddi bir 
vermenin zamaw. çoktan 
tir. 

• 
öy Köprüsü 

prüniln Eminönü tarafı

~ bın biraz yükseltileceji, b11 
enin seyrüsefer durmadu 

•bilmesi için muvakkat bir 
yapıldığı malumdur. Şim.. 

ti nakliye ve halk, bu 
köprüden geçmektedir. Fa-
prüniln çok dar yapılmıt 

yüzünden, Enıinönllnde 
ferin intizamı, memmı.n 

llPWıhrtı..-,ak «lerecede altlat oL 

il, ba daracık kiprUye 
iki otomobil ııtamacbiı 
taraftan bir otomobil 

öteki baştaki otomobil, 
l":;lldtınıuını beklemek mec

• de kalmaktadır. Basa. 
~nilıı4intl meydanı, Ye köp. 

, her an, bir kasa laalini 
lzcllhama ıahae olmak· 

tfer yapılacak tamirat, 
Kilıı içinde tamamlanmı

mavallat k8pribıtln 
tanla ıeJÜ!letilmeai u.. 

de J'adıinmz 
._..e, alikadar memur. 

phlr dahilinde, prek 
cinde lfliyen nakil •• 

ıflratlerini IA)'lklyle 
etmemekte.liri•. Kasa. 
laatlaea 1e'Mpleri ... 

•tirat,, 1 ..,.. ...... . ·~la· 'bdMtiiimia Mr 
rn~u raimea- Wa

tleleNa o .... imla 
ki, gideeeibnh yere 

il inmek, ve bafka 'bir 
binmek mecbarl7etbade 

içindir ki, bqln, bn
taklaıtırılmaı ltlnmanu 

hatırlatmaktan kendL 
adık! 

a Sporun 10 uncu, Beden 
•e Spor'un 18 incl ve Yeni 
uasının 90 ıncı sayılarile 

riyatından Sıvas Vil1yeti• 
devrine alt Faunua adh 

'I' AN 

( CENEVRE MEKTUBU J 

M. Petain'i iş Başına 
Getiren Sebepler 

Cenevre, 19 

ı sviçre, 1914 • 918 muha. 
rebesinde gazeteciler i. 

çin de, casbslar için de emni.. 
yetli ve mükemmel bir merkez. 
di. Halbuki bu muharebenin da. 
ha başlangıcında, federal bükü. 
metin aldığı tedbirler, İsviçreyi 
yabancılara adeta kapamııtı. 
Fakat Fransız bozgunundan son 
ra, hele Cenevre yeniden gaze
teciliğin kaynaştığı bir merkez 
olmuştur. Buna sebep, Fransa. 
dan buralara kaçanlann çok 
olriıasıdır. 

Roma Muhabirimiz Cenevreden Yazıyor 1 

Bugün, Fransadan doğrudan 
doğruya gelen haberlerle AL 
man ve İtalyan kanallanndan 
geçen haberlere göre, Fransa. 
daki son günlerin buhranını 
şöyle hulasa etmek milmkündür: 

Sonuna kadar harp tarafda. 
rı olan Reynaud'nun düşmesi. 
ne, Alınan ordusunun kahirce 
taarruzlan, İngilterenin yardı.. 
mının yetmemesi, Roosevelt'in 
harp açmaması sebep olmuştur. 

Ancak, ne olursa olsun mün. 
ferit sulh yapmak karan ile 
Mareşal Petain'i is basına ~etL 
ren, yykanki sebeplerden İngf. 
!izlere karşı doğan sert ve çabuk 
yayılmış aleyhtarlıktır. Rey. 
naud'nun içine düştüğü zorluk. 
!ardan istifade eden politika 
düşmanları, bilhassa sağcılar, 
tabii daha Paris düşmeden ön
ce, dört yanda, şu sözleri mınl. 
danmıy. başlamışlardı: 

JJIAREŞAL PETA/N 

"- önce Almanlann Fran. 
sızlar aleyhine ıilihlanmuına 

· yardnn eden İngiltere, BOnra
dan Fransayı artık sil&hlanmıf 
olan Almanyaya karşı sünnfit
tür ... Fransanın, en az bir mlL 
yon ölü, yaralı ve esir kaybma 

karşı İngilizler ancak 50 bin 
kişi kaybetmişlerdir... İngiliz 
seferi heyeti muharebeden zi. 
yade çekilmelerde vakit ıeçir. 
miftir ... İngiliz hava kuvvetle. 
ri, daha ziyade, Almanlann e. 
line geçmemeleri bahanesi ile, 
Doğu • Şimal Fransaaında ve 
Paris civarında kain büyük en
düstri tesislerini ve limanlan 
tahrip etmişlerdir." 

A ltı milyon muhacirin, Ce-
nup • Batıya doğru yolla. 

ra düştüğü ve ordusunun, bü. 
yük bir buhrana kendini ter. 
ketmiş bir hüktlmetin elinde 
karannı şaşırdığı bir memle. 
kette bu propaganda, halk ara. 
sında, hatta asker arasında pek 
cabuk yayılınıştır. Öyle ki, söy. 
lendiğine göre, Eden, Chur. 

( IHTIKARLA MÜCADELE MESELESi J 
Fıyat Birliği Nasıl 
Temin Edilebilir? 
Gızetelerln ba,anJenle Yazan: 

alAka ~~ero ~:Su a ~ r;-AMuam:;ı 
!armı fUpbelia ki, harp hava.. 1 M . • -r. 11an 1 
dialeri tefkll ediyor. Fakat L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jcinci d..-le alAbyı çeken 
muhak' n ki, ihtikAr ve onunla 
mucadele haberleridir. 

İhtiUr teıııJyülü her 
zaman mevcuttur. Fakat 
alelide umanlarda rekabet bu 
vaziyeti kendi kendine k•ı aeo 
önllyebilfyor. lthalltm l(lçle,. 
tili, hatta imkAıısızlattıll, mem 
leket latihaalltımn da t.bil ha. 
lini kaybettiji fevkalAde za. 
manlarda iae, ihtikAr pblanı
yor, 

bıtikirla mücadele 'P. had
di zatında çok muillk blr me. 
•ledir. Hük1lmet bu müc• 
leyi baprmak için bi-rçok hü. 
kfunler koymq, tedbirler aı. 
llllf ve pnlf bir te§kilAt rieu· 
de ptlrmiftlr. Fakat, memle
ketin~ Wr dndi de fUdur: 

Anadolunua içerilerine Plil
ctik~ .... çefltleri uabmk· 
ta, bllteıeri dOpsekte ve hu 
ualan dilfük kaliteli çe'ltler, 
alabildfline )'ilbek fiyatlula 
uı-Jmaktadır. Bu fiyat yübek.. 
liğ!nde, nakliye murafı ve mu. 
t&vamt çoklulu: :taııı. dGfOk
lUIOnde de iyi milfteri ahtı 
rol OJDamıkl• berab9r, tefti. 
l&tazbk en mühim tesiri Y•P. 
maktadır. AJ!ll cini malın it· 
hallt ve lstihal merJıezlerınde 
veye~~ ,.-lerinde. 
ki fiyatları ~ UıCU oJdulu 
halde, Auclohman ~ .. 
Şarlcmda fiyat yüksek bulun. 
maktadır. 

Hükumet bazı mallann bü· 
yük lllüatehlik fehirlerdeJd fi. 
;yatlannı, f.rkmı hdtçellndee 

ödemek ıuretile apjı ve mu. 
ayyen bir aeviyede tutmakta
dır. Fiyat ueuluiunu ve bir. 
lftial memleketba her yerine 
teşmil etmek. Bütün vatandat
lan aynı nimete kaVUfturmak 
tmlı:lınsız mıdır? Bütün eşyanın 
fiyatları memleketin her tara
fında inhisar mamUlltı 11bi ay. 
ni olamaz mı? 

Çok güç sibi görünen bu 
meaele (iatihl&k kooperatifieri) 
kurmak suretile mümkün ola. 
caktır. Yalnız küçük ve mün. 
ferb lstllıllk kooperatifleri bu 
büyük ifl bqaramu. Bütün 
memlekete flmil büyük koo. 
pE"ratifler kurmak lhımdır. 

Bir vil1yet merkezinde mah 
dut kiımeler tarafından kuru. 
lacak bir latihWt koop.?ratlfl ı. 
ki bılyük sebeple esaslı bir rol 
oynıyamaz. 

Halbuki memleket öl<"iisün. 
de, mesell haları umwnt mu
vazeJJeye, mülhak bütçeye, be
lediyf!lere, devlete batlı olan 
ve hatta olmıyan bütün dnalr 
ve müea•eaatta müstahdem 
memurlarm cüzl blrv hine ile 
ithal edileceldert ve memleke
tin hP.r yerinde birer 'ube9t bu. 
lunacak bir (Türkiye memur. 
lan iatlh1ak kooperatifi) kurul. 
4ulu tatdlrde; memlekette ft· 
yat blrlilf temin -ldilecü " 
ihtikirla mücadele dtt kendi 
kendme temin olunacaktır. 

Adetleri binlere varacak me. 
mul' ortaklar, nereye giderlff
Be lltaht, hangi daireye nakle. 

derse etsin, kooperatifin azıısı 
s..wfatını muhafaza ve ortaklık 
nıenafiinden iatifade edecekle
rinden, bu hal kopperatife bai
lıJddannı ve alakalarını kuv. 
vctlendirecek bir keyfiyet o!a
cııktır. 

B ıı kooperatife devlet iıza. 
mi muzaherette buluna

cağı gibi, ithldlt ve ihracat bir
likleri ve istihsal kooperatifieri 
\'e sair istihsal membalan da 
yakından ve kuvvetle alaka 
ıöaterecekler ve faydalar te
min edeceklerdir. Bu sur~tle 
memleketin her tarafına yayıl
mıt olan memurlara, bilhassa 
kü(ilk memurlara büt:ı!l :htl
yaçlarını elde etmek !mkanı 
verilmek suretile medeni l:ir 
ııay.at yapmalan temin edilmif 
olacalt gibi, elinde her türlü ve 
bol madde bulunduracağından, 
fiyatlann nAzmu rolünü kt.ı!ay. 
lılda oynıyacak olan bu koope. 
ratlf sayesinde lhtiklnn önüne 
geçllmif olacak ve diğer vatan
daflar da bundaıl müstefit o.. 
lacaklardır. 

Bu kooperatifler kurulunca. 
ya k&dar işe, devlet miiesse-se
lerJ tarafından istihsal edilen 1 
bütün eşya fiyattannın memle
ketin her yerinde ayni tiratlar. 
la olmasını temin ile baılanıa
hdır. 

ltulisa; fiyat tesbitl VC' sıkı 

bfr kontrol, ihtikan önlemlye 1 
Wft bu tedbir delildir. Bundan 
bafb, bu lt Jina küçük bir me 
mul' kaclroluna ihtiyaç ıöate. 
rece& ve bütçe y~nunu ağır· 
laştıracaktır. İhtikln :Cökiin. 
dem kaldırmak kooperatif kur. 
mak suretile imkin dahiline 
ılrmif olacalmr. 

chill, hattA İngiltere kralı taraf. 
lanndan vlıld tahıl araya gir. 
melere rağmen, Reynaud, Bor. 
deaux'da, ya kanunu esasiye 
karşı bir hükUınet darbesi ya. 
parak yerinde kalabilecekti; 
yahut çekilecekti. Askerler, Ge. 
nerallerden ve büyük hükümet 
memurlarından mürekkep bir 
hükumet kurmak kararında 
idiler. Bunlan, bu kararların.. 
dan Herriot'nun müdahalesi 
geçirmiştir. O zaman Petain'in 
riyasetinde, fimdiki parl!mento 
kabinesi kuruldu. 

Alman membalanndan sızan 
malümata göre, Bordeaux kabi. 
nesi, sekiz saat süren müzake. 
reler sonunda ıu neücelere var. 
mıştır: 

1) Askeri vaziyet artık hiçbir 
bn kln arzetmemektedir; 

2l Ordunun artık kumanda 
heyetine itimadı kalmamıştır; 

3) Ekonomik hayatın düzeni 
tamamen bozulmuıtur; bazı 
mıntakalar §imdiden yiyeceksiz 
kalmıştır; 

4) Hemen hemen bütün hava 
kuvvetleri Somme muharebe. 
ler'nde tahrip edilmiştir; 

5) Diplomatik vaziyet, İspan. 
yada. Balkanlarda, Şarkta Ü. 
mitsizdir; 

6 - Roosevelt, Amerikayı 
harbe sokamaz; Fransanın kre. 
di talebine karşı Amen'ka, Mar. 
t;nica ile Guiana'yı rehine ola
rak istemiştir; 

7) İngilterenin yardımı şimdi. 
ye kadar kAfi gelmemlttir; bun. 
dan sonrası için olan vaadi de 
vaziyeti deği§tiremez; 

8) Memlekette halk ve ordu 
İngiltere aleyhindedir; 

9) Fransa daha ziyade kan 
dökerse kendi varlığını ebedi. 
yen tehlikeye düşürmüı olur. 

İ htiyar Marefal, bu kana. 
atle hazin mesajını rad. 

yoda okumu§tur. Burada mev. 
cut kanaate göre, Mareşal, bu 
mesajı ile Fransanın mukadde. 
ratına ait ilAmı okumuı bu. 
lumnaktadır. Çünkü, Petain 
hükumeti, Almanlann şartlan 
ne olursa olsun, bunlan kabul 
etmek üzere it baıına gelmittir. 

Nitekim bazı haller, bu hü. 
kumetten bafka türlüsünü bek. 
lemiye imkan vermemektedir: 
Fransa, İngilterenin en aor 
"Birlik" davetine sağır kalmıc 
tır. Bir İtalyan rivayetine göre, 
İngiltere hükumeti, bütün Fran 
sız deniz filolannm peşin para 
ile ktındisine satılınuını teklif, 
etmif, fakat Bordeaux, bu tekli. 
fi nazan itibara almayı reddey. 
lemi§tir. 

Dikkate şayan olan fU satır. 
lan İtalyan gazteleri yazıyor. 
lar: 

"İn.giltere, Reynaud'nun çe. 
kümesi ile Fran1anm politik 
kumandasını elinden kaçırmıı ' 
oluyor. Bu kumanda, timdi, 
Fransız milletinin ve Fransız 
ruhunun mümessili olan hakiki 
ellere geçiyor. İç cephede 
ukeri cephede, enternasyonal 
cephede bir iflbı tasfiyeye me
mur bir hilktlmet mevzuubahs. 
tir. Yeni hükumet, şerefi kur. 
tararak ve mümkün olduğu ka. 
dar az şey kaybederek felaketi 
tasfiye edebileceğine kanidir." 

" Fransız mahfillerinde 
Petain, Hitler ve Mussolini ile 
m ü z a k e r e edebilecek en 
münasip phıiyettir. Almanya. 
nın kar§ısında. Petain. burıdan 
önceki muharebenin muzafferi. 
dir. İtalyanın klrsısında ise o. 
nun ıeren muharebedeki müt. 
tcfikidir " 

Almanlar. kend;sinden ş~r ... f. 
li bir ıulh isteyen ihtiyar M:ı. 
reşale, görüyorsunuz. fena mu
amele etmiyorlar Fakat. Fran. 
sanın bozgununu §U veya bu a
dama şu veya bu kıteı:rorivf' 

veya partiye atfetmek istC'yen. 
leri "çılgın" diye itham eden 
bir Fransız, bana dedi ki: 
"- Almanlar, Petain'e iyi 

muamele ediyorlar, bundan te. 
selli bulanlar ayni Almanlann 
P'ransava ec:ı~.-k1eri ıııu~mel~. 

den çok claha fazla inkisara ug
nyacakardır.•• 

c. c. 
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COZUM[ [ADPAMLA 
Yazan: Sevim SERTEL 

Gözü Kmııan Tayyareci • Karanllkta 
Olanlar • luluıan Baba Evlat 

B u harbin en garip sahne. 
lerine hava harplerinde 

tesadüf ediliyor. İki düflllan tay 
yareıl arasında şöyle acaip bir 
çııırpıprıa olmuştur: 

Bir İngiliz tayyarecisi büti.ın 
cephanesini bitirerek kararg!hı.. 
na dönmek üzere iken, bir duş
man tayyaresine rastgelir. Vazi. 
yet gayet naziktir. Ne yapsın? 
Can korkusile bir çare arar. "Bu 
adamın bana nipn alamıyacağı 

yalnız bir yer vardır., diye be. 
saplar. O da tayyareyi dÜflllan 
tayyaresinin üstüne çıkarmak .. 
Eğer oıaya çıkıp kendimi onun 
kurşun menzilinden kurtarırsam, 
belki bir ite yarar. Ve hemen 
tayysresini. duşmanmkinin kuy. 
ruğu üzerine çıkanr. 

Böylece ild tayyareci aramı

da bir koımaca oyunudur bqlar. 
Bin iner. biri çıkar; böylece hay 
li zaman geçer. Derken çok ga. 
rip bir teY olur. İngiliz tayyare. 
cisi gayet sıkıpk bir vaziyetten 
kurtulup onun üzerine gecmeğe 
çalı~ırhen, her iki pilotun da a.. 
celeleri yüzünden olacak. İ!lgUiz, 
ötekinin kuyruğuna bindiriverir. 
Bir de ne görsün? Düşmanı aL 
lak, bullak olmuş, takla ata ata 
yuvarlanıyor. 

Zavallı, bir yandan bu kahra. 
manlığına şaprken, bir yandan 
da canını kurtardığına sev~ 

nir. BOylece bu hava harbinde 
bir tesadüf neticesi silihsız bir 
İngilız tayyarecisi silihlı bir Al
man tayyarecisini mağlüp eder. 

* * Karanlıkta Olanlar 

G eçen gün bombalanan kü. 
çük bir İngiliz kasabasın. 

da şöyle bir vaka olmuştur: 
S1renler çalınca halk, sığınak

lara doğru koşmıya batlamıftır. 
Bu sırada bunlar aruuıda .kürüJt 
bir çocuk, ayağı bir taşa takıla
rak düşmüştür. Ayala kalktJiı 
zaman - çocuk bu ya - onu 
düşun:n tostoparlak tap - ağır 

olmak1a beraber ....... yanma al
mıştır . 

Ne ise, zaten ufak ola'l köyün 
halkından 10 kişi kadan bu sığı. 
nağa gırmişlerdir. Halk, şuradan 
buradan konuşmıya başlamıştır. 

KomfUlardan biri: 
- Ah, biç sormayın, yemeği 

de atPşte unuttum; diye dert ya
narken; kadınlar kuçük çocuğu 
unutınuılarchr. 
Akşam yemeğinin ortasında 

ıof. aaan kaldırılan çocuk, can 

11kıntısından; biraz evvel butcı 
ju tuhaf taşla oynamaktadır 
sırada birdenbire muthiş bir 
rtiltü duyulur. Düşmanın at 
den kurtulmak için sıgınala il 
ca eden halk, kuçük çocu 
cehaletine ve annesinin dik 
aizl!ğine kurban gitmi§lerd 
Çünkü, çocuğun sokakta bu 
ğu taş ayarlı bir bombadır. 

* * Buluşan Baba Evlat 

H olandanm işgal olundu 
· gündenberi cenuba do 

hicret eden bir muhacirler ku 
lesi vardır. Holandadan Belç 
ya getf.n bu biçareler, buran 
da i§gıli üzerine, Framaya ı 
ler ve Fransız - Alman harbi 
laymca da cenuba doğru inme 
başladılar. 

Küçük Luiz de Belçikada o 
ran bir Fransız kızıdır. K 
buraya be§ yaıında iken ge 
miş, bir yetimhaneye kapa 
mıttı. Ailesinden hiç haber y 
tu. Fılvlld annesi ona ölec 
gün blr adamın resmini havi b 
kolye vermi§ ve: 

- Kızım, ben uzun bir s 
hate gıdiyorum; eğer bir gun 
zım olursa; hatırla ki, bu res 
senin Fransada olan babanın 
midir, demişti. 

Belçikalı annesi ölünce Luız 
bu yetimhane almıştı; :ı!ira 

bası kımsenin geçinemediğı b 
ayyaştı. Aradan seneler geçmJ 
tir. İşte geçen gün Fransada b 
yol üzerinde §Oyle bir vaka 
muştur: 

Bit dağ yolunda, buradan 
mekte olan ilti Fransız nefe 
yerde baygın yatan bir genç 
buluycrlar. Dağ başı ıssızdır. 
zın yarubaşında sör kıyafetind 
bır kadın ölüsü vardır. Matra 
dan kıza ıu içiren askerin go 
onun ıoğsiındeki pandant fe 
flyor. Bir de açıyor ki; ne 
sim? Kendi resmi!. 

Senelerdenberi kendlaind 
sakbdıklan kızı böyle yerde 
perişan bir vaziyette karşısı 

çıkm:tşır. 
Hemen kızını ayıltan nefer, 

nu kendi karargahına ioturuyo 
v~ şimdı kız, onların her işlenr. 
yardım ediyor. DiJdşlarıni, 

kukJerinı dikiyor. Yaralannı te
mb:liyor. Batını sokacak bir v 
bulmuştur. 

Bôylece ıulh zamanında bulu. 
şam1yan bu baba evladı hatp 
bir araya getirmiştir. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

BAYAN HELEN KELLER 
Hem ıözleri görmiyen, henı 

de kulaklan hiç işitmedlji için 
dilsiz kalan bu Amerikalı kızın 
hikayesini belki okumuşs11ntı7. 
yahut işitmişsinizdir. Onun "ihi 
iki, iiç cihetten alil olanlar her 
yerde bulunur. Mesela bir ara
lık İngilterede böylelerinden 
elli çocuk, Fransa da --çocuk 
olan ve olmıyan- 338 kişi ıa. 
yılmııtı. Fakat Amerikalı kız 
bir buçuk yaşında iken kör. sa
iır ve dilsiz olduğu halde on iki 
yaşına kadar, kendi dili olan in. 
pliueden başka, iki yabancı dil 
ile eski Yunanca ve Latince:) i 
ötrenmit oldutundan o alil kı. 
sın zekisına bütün dünya hay. 
ret etmiş, hakkında bir çok ıa
zete makaleleri ve kitaplar ya. 
almıştı. 

Gözlerinden ve kulaldanndan 
alil bir çocuğun o derecede bil. 
yük marifet kazanması tUpheıb: 
hayret ve takdir edilecek bir 
teYdir. Ancak, doiru11unu ister
seniz, o büyük marifetten do. 
layı, kızın zekasından 7.İyade. o. 
na heıı dili -a7. t'Ok söylivtt•k 
kadar- ö~rt't1"1is olan hot'as• 
ba~ an Sı•Hh an'ın sahrını v• us· 
talığını takdir etm("k lazımdır 

KıF-ın kendisi. zrkasından do 
layı te1'rik edi1cfikten sonra. ın· 
yunun kurbAnı tthlu~uncfa., do 
la\I «fa teıı.-IH ,.rfilmh.- tf,. .. ,. 
Çünkü 01"11n kartş•k it••t' dt 
soyunun sağlıklanna karşı isle 
dikleri bir hatanın neticesidir. 

Bayan Keller'in soyundaki 
sağlık hatasının ne olduiu. ta 
hii. hUinf'tnC-7!11,. df'! hövJ,. kan 
.,,J, .. ljJ1,.r ı.p1 k•,..tfn tu•nl:t• j.; 

tatiklere göre en başta 4'l'len 
hata yakın akraba arasında ••· 
1enmektir. Onun lcin bu kansık 

illet en ziyade, bazı yerleme 
pek küçük ekalliyette kalchkl• 
nndan dolayı kendi soylarından 
kız alan Musevi ailelerinde çı• 
kar. Anne ile babadan birinin 
kulaj'ında, birinin de gözün•• 
ufacık bir bozukluk bulununra 
çocuklarında iki bozukluk bir 
araya ıelir, üç bilyilk illet mq 
dana çıkar. 

ikinci büyük sebep fnnal 
hastalıiıdır. Bu hastalık çocuk 
hl11ıl olmadan tedavi edilmeyi• 
ce çocuğun hem kulak, hem de 
ıöz ıdnirlerlnde bozukluk yapar 
~ocuk gönnrz. işitmez ve soyle 
mez olur ... Bazılarında karı ık 
illete sebep kızıl hastalığı yahut 
bulaşık menenjit haatalıfldu 
Bunlar soydan gelmezlerse de 
henüz saylemiye baılamam 
küçücük bir çocuğu bulapk 
hastalıklardan korumamak ta 
annelerin ve babalann ha~ 
sayıbr. 

Böyle kar11pk alil çoculdann 
11ekİı!11 H C'ok yninde oluna ~ 
lara okuma. vazma, hattl goL 
lcri l!nr•n tlitch ~ot'uklann ya. 
nahiM"klrri kadar cih leme. ka
lta \ ahut az çok ince sanat lal' 
öğrl'nmt>k için çarPll"r ve mah. 
!nııı mt>ktepll"r vardır. 

Fakat ov hatHı çMufu ı .. ıt. 
n•ez, ,.övlivf'mez ,,. aptal haU 
icitmf'7 sih 1.,me7. t. .. m d,. n r 
'ltC7. ve aphl ~a""'"lir ~ 1 e
hassıs hOt'alar bunlara da oku 
ma ve yazma öf'notml"k lt'fn ui 
raşırlar. Ancak elde ect.hRecek. 
leri muvaffalnv,.t 111i1 1nt1a" .-... 

lil ÇOt'Hkhı hirf;~fe hf'I'.. na 
zavallı demek lazım celir. 
Lif. • 
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nifis hir.1 .. 
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Bir Komprime Hayat Karşılığldır. 
Ln sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalöri. gıda, ]Pı;ı:Pt 

'\ e nefaset bakımından tatmin edici mahiyetı l"e yuksek e\•safı haizdir. 
Mercimek, bczclya, buğday vesnir çorbalık koınprlmelerimizi her yerde 

bulabl lirsiniz. 

ÇAP KA ÜST H ARAT ' 
ÇAPA Kuruluş tarihi: --------------- 1915 

' 

, 

ER 
Büyük Mağazaları 

Sabırsızlıkla beklen~n çı~a

ğıki malların geldiğini sa

yın müşterilerine bildirir: 

1940 Modeli 
ZENİTH RADYOLARI 

---0-

"COLDSPOT" 
BUZ DOLAPLARI 

---o-

"'Y 1 N C H A R G E R '' 
Rüzgarla Şarj Yapan 

Pervaneli 
DİNAMOLAR 
-- o---

HASIR ŞAPKALAR 
--o---

En son mo<la 
"PAL:\IBEACH '' 

Kumaş ve kravatları. 
---o---

~ 
Gayet güzel ve mutcnevvi 

desenlerde 

Emprime Mendiller 
Ve saire ... Ve ~aire 

Stok tükenmezden cvn·l 
tedarikte istical cd!niz. 

KIZ/LA Y 
CEMiYET I 

~-----a:::m•sl 
ı . 
rid~~· y~~~:~!ta~~~S~~e-

Umumi Merkezinden : 
88000 Afişi ile 

251000 
Duvar 

Beyanname Bastırdacaktır. 

Kızılay haftası için bastırılacak dört nevi renkli 
lfn•halarla iki kıt'a beyannamenin kapalı zarf usu
liyle münakasası 28. 6. 940 tarihine müsadif Cuma 
günü Kızılay Satış Deposu Direktörlüğünde saat 10 

l
cla icra edilecektir. Ta1iplerin nümuneleri görmek 
üzere hergün Depo Direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

-..rı..,.lf!'lı"'WI ........ ________________ ,, 

. . 

Devle~ .. O~fr1iryollan ve Limanlan işletme idare.si ıla~ları 
.. \.yd.ln cıvarındakı ~Jn1J1rı:. ıuucuu"""' """~LU.••• .. ..., .. J L ... J.a. .. ~ "·--o-·· ... -"' 

devlet tipi bUyuk yolcu arabalarının Aydın hattı fü:erindc de scyrusefer
lerı tcnın C>dilmiştir. 

Bu suretle şimdiye kadar yalnız Al.ıselıir iizerirıden işlemekte olnn 
dogru Ankara İzmir yolCu- \·agonları ile yataklı ve yemekli vagonlar 
2~-6-!110 tru:ıhinden itibaren haftada uç gün Alaşehir iızerinden ve dort 
"Ün Karakuyu - Aydın hattı üzerinden işliyeceklcr Ye böylece Ankara -
Afyon - Dinar • Aydın - Nazilli - İzmir arasında aktarmasız doğru yolcu 
servisi tesis edilmiş olacaktır. 

Do.;ru vagonların Ankaradan İz.mir Ba:;mahaneyc kalkışı: 
P zar, Salı, Perşembe günleri. 
Basnıahaneden Ankaraya kalkıŞl: 

l Pazartesi, Çıırşamba, Cuma günleri. 

t 

Ankaradan Alsancağa kalkışı: 
Pazartesi, Çarşamba. Cuma, Cumartesi. 
Alsancaktan Ankaraya kalkışı: 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleridir. 
Muhterem yolculara ılfm olunur. (3076) (523'.!) 

haaaısı. Beyoğlu Yıldız sınemaıı ·; 
"~·•1 111 tramvıy durafiı l"kler 
-- ı partımanı Tel : 4392 112m~ 

SATILIK 
Kelepir Köşk 

Göztepede Rıdvan Paşa sok<ı.1:ındf 
6 numarada ve İstasyona yakın bir 
mahalde kain ve etrafı çnm \'e mevv~ 
nğa<:'larile mahdut altı oda, in:i stıl~n
lu, iki taraçalı ve içerisi yağlı boval 
kı,men kfıgir, kısmen ah~ap bir köşk 
ile yine bahçe içerisinde üç orialı ikin
ci bir bina mecmuan (64fı0) ıııtı biıı 

dort .>üz altmış muhammen bcdclı o
lup müzayede ile satılacaktır. 

İçerisinde haınıım, kuyu, elektrik. 
•u, ha\·agazı var. Taliplerin 27-6-940 
tarihli Per~embe gilnü saat 14 de Üs
·~üdar icrasına müracaatları. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim · 
liğlndeıı: 

Cerrahpaşa Küçük Muhcndis so
kaJ.: 33 numaralı hanede oturan Zih
ni Kısakiirek'in hacrilc kendisine> ay
nı hanede oturan babası Mu~t;ıfa Riış
tü Kısakürek'in 24-6-940 tarıhinden 

itibaren \"asi t<lyın edildiği ilan olu
nur. (27764) 

ZAYi: Zara askerlik şubesinder 
aldığım terhis tezkeremi ;ı:ayi ettim 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadııtı ilan olunur. - Zaranın Çi

mllti köyünden 1319 lu Murtaza oğlt• 

H~san. 

,191.................................................. KAYIP: Askerlıktcn terhis edıldl
' 1 gime dııir fırka 61, alay 190, bölUk 7 

Devlet Denizyolları İşletme 
İdaresi İlanları 

İzmir Arahk Postası 
25 HR7.!ran 940 S;ılı tür.ünden itibaren İstanbulla İı:mir arasmda 

ılave Hr aralık rosta y1prl:ıraktır. Bu postaya tahsis edilmiş olan 
(KONYA) vapuru her s~Jı saat 19 da Tophane rıhtımından İzmire kal. 
kac~k ve l1mirden Cuma ısaat 19 da hareketle Pazar saat 7 de Tophanl' 
rıhtımına doneı:ektir. 

fiu postıt gtdi5 ve dun11~t e Gelibolu ve Çanakkalf'yc uğraya. 

nen almış oldu(tum tezkeremi kaybet
tım. Yenisini alııca~ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - BoyAb:it askerlik 
şubesinde Pürefendi deresi karlyesin 
den Bektaş oğullarından Şevki oğlu 

Hüseyin Çelik "319" 

TAN 

DIŞLERIN1Z için 
korkmadan sigara 1çiniz 

•••• Şu tarilakl, NlkoHn'ln d'1 mı,,aları li:reff,,de 
yerle$meslne mont olmahunı;ı;. Heroiin sob~ 
v• altıatn 

DENTOL 
Mustahııarlannı lı.ullanaralı bu mah.ıuru ılefectlnl.z; 
Posleur tetl.lklerl sayesinde istihzar olunan 
DENTOL müslohııorlorı gayet Anlıseptilı, Nikotın 'I 
l:ıale ve di1lere porlok bir beyoıılık temin ede<. 
A!)ızdo do lotH bır 1.alı.u ve ıerınlik bırakır. 

O E N T O l müstohzarlorı 1 ----~--~'."""'!~=::ır 
Eczanelerde. Parfümeri· 
lerde ve büyül. 
lorda 5alılır. 

.. SA~IŞ iLANI 
Usküdar icra l\fomurluğundan 

Sem~i İkbalin 1'örkiye t~ 'Bankası İzmir şubesinden ödünç aldığı rı:ı. 
raya mukab:I ipotek yapt ıi?ı Erenköyünde Sahrayı Cedit mahallesindı 

Bağdat rnddc'linde Cfki ı1, ?SJ yeni 1/ 286 kapı numaralı sağı 6. 7, 8, ar. 
kası 1 haı·ita numaralı mal·~lleı, solu Celal Paşa veresesi Ayşe köııkii w: 
hahcesi, ön tarafı Ha.Cdat cadrlesi ile mahdut 3125 metre murabbaı mik. 
tarmda ve 5 harita numaralı ve 2 parsel aleyhine ve işbu parsel ile 1. 3 7 

8. 9 par:.eller lehine miirt••dan ibaret irtifak hakkını haiz 8 parsel ile 
müşterek Y.aprsı olan ve tumamına (19.515.-} on dokuz bin beş yür. Ol" 

beş ı;ra kıymet takdir edilen fazla bahçeli bir evin umumi· hükümler da. 
"reı;incie :!'atılarak paraya c:tni~mesine karar verilmiştir. 

GAYRİ ME.l\'KULON VAZİYETİ HAZIRASI: 
Gayri menkul Eı <~:ıkö~·i'r.cle Sahrayr Cedit mahallesinde Bağdat c:ııl 

1esinde eski 3i /38 yeni Z86/l numaralı gayri menkul olup cephesi lc:Sr.i· 
kısa duvarla t::ıhdit rdilMis l·ift kanatlı demir parmaklıklı kapıdan bah. 
<"eye girilir. Ortasmda nıiifrl'z ik:i kısımdan müteşekkil ve tapu fen heye-. 
tmin 193·1 934 numara ve 9::5 tarihli ifraz haritasmda 5 numaralı parself' 
'>al,et erlen kı,;mın ev5aft s:;a~ıoa yazılı olduğu veçhile tesbit edilmiştir. 

.BİRİNCİ KAT: fü'.hn·öer. dar ve yüksek çimento merdiven ile 
r.rkrlrr biı koridor iİ?:l'rindc bi:- salon ve biri balkonlu iç içe üç oda Liı 
hela bir kiler \:e 7t•min k::ıı a inen merdiven. 

1 KİNCİ KAT: Yük ciolnbı:ıı havi ufak bir koridor üzerinde calT'e. 
kan. b:1lkonlu ve y;Jk ci<>laplı üc. oda ile iki küc;ük sandık odasmdan iba. 
et•ir. Mvkiır kattan hel,.:toni merdiven ile çıkıhr ve müfrez kısmıh 

'TlÜstereken kıı11anılır tm· lrnke De çatı arasından ibarettir. 
ZEl\.TfN KAT. P,EDO SOSE: Zemini c;ini döşeli bir taşlık üzeri..,df' 

•ıç oda bir hela bir mrdi\·enı.ltı ve yandan bahçeye ac;ılan çift kanatlı ~h 
ap kaordan ve r.;>rl.-uma inen lir merdiven mevcuttur, 

BODRpM MAH ~LLİ: Gömme iki küpü ufak bir taş koridor üz<-. 
tinde karı;ılıkh zemini dmt:nto döşeli iki taş oda mevcuttur. Halen l<'ii. 
ııtiırlük olarak kııllanılın;ıktachr. ~ 

Mezkiır l!'ayri mr.ıhılıin ?rka hududuna muttasrl üstü c;imentrılı' 

'corlrnluksu7 Lir clııraça altınC:a iC' ice iki mermer tekneyi havi bir cam:ı. 
•ulık Ü7C""indc Lir ~ı>lırınç ve kömi.irlük ve zem;ni mermC'T' c;ift kurıı:ıl 
1ıarap bir hamam mahıılli iie riı giyinme odası ve iç içe iki ta~ od.i (H~ 
'en mııtbah olarak kullcınılr.ı:ıkt:ıc'ır). 

DAHCE: 1.;lnıl.e c;ogu cam olmak üzere ıhlamur ve muhteH cin· 
·neyva ağadarı mevcut olduit•t p:1bi muntazam tarhlanmış ve için<le mii< 
terek bir kuyu ve ön b.;m:nda kat'ı nakıs şeklinde çimento şaplı biiyüı· 
hır 1td.vuz ı ı,,vc.utrur. 

EVSAFI 1JMtJMIYESt: Gayri menkul ifraz edilmiş ve heyeti umu. 
niyesi ile ı.:igir •:e mıı1oz t~!'tan in'ia edildiği gibi p.•ncere ve köşe 'u'ı 
'lluşterekleri tuğladır. Kat pen~ereleri pancorludur. İçeride elektrik. ter. 
·rn~. hava gazı tesisatı me.rcuttur. 

1 - İı;bu ı:;ayri m"ııkuliin arttırma şartnamesi 26.7.940 tarihindl'" 
l;lıaren !:~9 ,420 No. ile thkiidar icra dairesinin muayyen numar;ısmd· 
'ıerkesin gö·~bİİ!'!lesi icin ~çıktn. İlnda yaz ıh olanlardan fazla malumat 
1 lmak h;tiyt"nler, isbu ııarınamcy~ ve 939/ 420 dosya numarası ile memu. 
İyctömize müracaat etme~:di~. 

2 - /0 rtıırmaya i:;tİr;ık için yukarıda yazılı kıymetin ~ 7,5 ni~be. 

inde pey wya milli br han~•:ı.nın teminat mektubu tevdi edilecektltr 
• Madde 124) 

3 - lı·otek ~ahibi alac:.k!ılarla diğer alakadarların ve irtifak hal<k 
•ahiplerinin gayri mer kul ı·ıeri:ıdcki haklarmı hususile faiz ve masrat:o 
clair elan i<lıli:ıfarmı iııbu il~n tarihinden itibaren yirmi gün içinde ena. 
kt mihlıit~leri ile birlikte l"'.ı!"mııriyetimize bildirmeleri icap eder. •\ ks: 
1 ı:ılde hakları t<1pu sidlli ;ı .. :.3.bit olmadıltc;a satış bedelinin paylaşılma. 
wıdan haric; kalırlar. 

4 - Gosterilen ~~i•de ar~tırmaya iştirak er:lenlcr arttırma şartnamf!. 
<;·ni okumu~ · •e lüzumlu nıal(wıatı almış ve bunları tamamen kabul etnıi• 

•d ve itibar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 7 /'! {.'u~:tos 940 tarihinde Çarşamba günü saat "lıl, 

ten "16,. ya kadar Ü~küdar İ;:ra memurluğunda üç defa bağırıldıktan son. 
ra en cok arttırana ih.:ıle ed:Iir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy. 
netin yüzde yetmis beşini bıı1oıa:r veya satış istiyenin alacağına rüc;hanı 
r. J:ın diger alacaklılar bu1ıımıp ti\ bedel bunların bu gayri menkul ile te. 
nıin erl ilmiş alacak:armm ıııccrmıundan fazlaya çıkmaz ise en çok at'ttı. 

ranm taahhüdü l::aki kalmak iız~rc arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
n.8.940 tarihinde Pcr!oôembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar icra 
memurluğu odasmda arttırma bedeli satış istiyenin alacağma rüçhanı ola" 
diğer alaraMılarm bu g;;vri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmu. 
undan faılaya çıkmak ~aı tile en çok arttrrana ihale edilir. Böyle bir be. 
iel elde ec:Hlmezse ihale y:ı.pılmaz, ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kcndiı;ine ihale olunan kimse derhal veya verileı· 
"?nihlet iı inde parayı vernıe;o~e ihale kararı fesholunarak kendisinden ev. 
vel en yiiksck teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa rıı. 

zı olursa ona, razı olmaz "ey·• bulunmazsa hemen on beş gün daha :nüd. 
netle arthrmaya cıltarılıp ı·n çc.k artırana ihale edilir. İki ihale arasındalt; 
fark ve geçen giıııler icin yu7dc 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer ıa. 
rarlar ayrıca lıükme tı<ı.cet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah~il 

olunur. (Madde 13~) 
7 - il lıcı at·tt:tma bed~li haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcım 

virmi senelik vakıf taviz !.ıcdclini ve ihale karar pullarını vcnneğe mC'c. 
burdur. 

.Muterak:im Vl'rgiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden mü. 
tı:vellit h~lediye riisumu ve m;.i• erakim vakrf icaresi alıcıya ait olmay:ı 
ı.rttrrnıa bı:delinden len7il olunur 

1sbu gayri menkul y11kar .da gösterilen tarihte Üsküdar icra memur. 
lufu odasında işbu iian ve gösterilen arttrrma şartnamesi daire~inde sa. 
•ıbı<"ııi'r il~n ohınur. ("7749) 

İstanbul Valiliğinden : 
Erzurum Merkeı. Çağlıyan okulu öğretmenliğinden Çatalca Tepecik kö

yti öğretmenliğine tayin edilerek müddeti zarfında işe başlamıyan ve ga
zelt!lerle ilanen vıiki davet üzerine de vazifesine gelmiyen Behice Belek 
Maarif İnzibat meclisinin 10-VI-1940 tarih ve 464-304 sayılı kararile !ııtıta 
etmiş sayılmıştır. İkametgahı meçhul bulunduğundan ilanen tebliğ olu-
nur. (5295) 

ı aktır. (5:293) * * İktısat Vekaleti İstanbul Mıntakası 
31 Mayıs ~40 tarihine k.\dar muteber olmak üzere verilmiş olan 

~cıek ıı.tanbul Şehir h;,tl"rı \e bu vapurlarımızda muteber pasoların ve İktısat Müdürlüğünden 

25. 6. 940 
~1 .... 11111c:+11:•s=::::ı .... •111 ...................................... . 

Yurddaşlarımızın Nazarı Dikkatine : 
Muhtemel hava taaıruzlarına karsı (PASİF KORUNM.ı\ 

l'ALbfA'fNA:'\ıESiNİN tensip ettiği. şekilde hazırlanan: 
ı\tcşe Dayanıklı, Kam:nklu ve Su Geçmez yani GAZ geçirmeı 

Korunma Tıbbi Ecza Pasif 
Çanta ve Sandıkları 

CAN J,ABORATUVARINDA hazırlanarak piyasaya çı 
•ıtrılmıştır. 

Resmi. hususi bi.itün müessesatla eY. apartıman. mektep 
mahalle, köy, kasaba, ve kazalarda sağlık korunma bakımın· 
lan birer sandık veya canta bulunması behemehal lazımdır 
Çanta ve Sandıkların htı~im ve fiyatı. aile nüfusuna göre de· 
stiğinden talep vukuunda izahat verilir. Çanta ve Sandıkla· 
·ın üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

Ui\1U .Vli DEPOSU 
' 

CA ORATUARI 
İstanbul, Baht:ekapı. İş Bankası arkasmcla No. 5 . 

....... T1.cl•:•~ .. 19•3•9• .... T.~.1-."r•a•f .. ad•r•e•s•i: .. •A•S•İ•P•R•O•C .. A•N ....... J 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 

Başkanhğır:d.:.n: 
Cinsi 

D~ğlıc: eti 
Kuzu eti 

P«tatcs 
Kuru soğ::ın 

N'ohut 
Toz şeker 
Kuru üzüm 
r.forcirnek (Yeşil) 

Kuru fasulye (Çalı} 
Yumurta (Adet) 
Kuru barbunya 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon (Adet) 
(;.f':r. (Litre} 
Çay 
Yassı kadayu 
F:kınek kadayıf 

Tel kadayıf 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Un 
Pirinç unu 
$P.hriye 
İrmik 
Mııkarna 

Zeytin 
Zeylin ya! 
Scıbun 

Pirinç 

(Çirt) 

C:aınaşır yıkam:a (T'arça) 
Yeşil salata (Adet) 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
Lahana 
Patlıcan (Adet) 
Taze bamya 
Doınııtes 

Semizotu 
Kabak (Sakız) 
Taze bakla 
Biber (Dolmalık) 
Fa$\İlye (T. Ayşe) 
Enginar (Adet) 
Fac;uJye. T. Çalı 
Fasulye T. Barbunye 
Karnabahar (Adet} 
Soğan. T. (Demet) 
\f;;ydanoz (Demet} 
Dereotu (Demet) 
:-Jane (Demet} 
Sarnıusak. Kuru 

Sade va&:: 
Ekmek 
Tavuk (Kilo) 
Hindt 

Yoğurt (Silivri) 
Yoğurt (Kase) 
Süt 
Kaym:ık 

Tere yağ 

Miktarı 

ıonon 

3000 

7000 
6000 
1500 
ııocıo 

1000 
2000 
3000 

50000 
1~00 

1500 
2000 
1200 

20000 
300 
100 
300 
250 
500 

.zooo 
~000 

4000 
150 
500 
300 

2500 
2000 
2000 
1500 
6500 

70000 
6000 
5000 
5000 
1500 
6000 

20000 
ıono 

5000 
1500 
3000 
1500 
1500 
2500 
6000 
1500 
1500 
1500 

10000 
15000 

5000 
l!iOO 
150 

5000 
50000 
3000 
lOCıO 

6000 
4000 
5000 

100 
300 

Fietı: Kuru1 

59 
56 

9 
8 

18 
36.5 
30 
19 
26 

2,5 
18 
10 

6 
28 
s 

18 
600 
25 
28 
25 

75 
45 
18 
24 
26 
19 
26 
37 
65 
36 
32 

~ 
ı; 

4 
5 
4 
4 
3,5 

20 
7 
5 

10 
5 

10 
14 
8 

13 
lO 
10 

1,5 
1 
l 
1 

30 

125 
10.2:'> 
60 
50 

18 
5 

12 
l'.!O 
125 

/, 
,,ı 

6 
611 
ıı! 
~ 
) 
~ 

·~ 
ıl 
~ 
) 
~, 

Daghç eti \'e l:urn eti 1Ol1, 18 kalem kum erzak 70S,7S 11 katenı} 
erzak 648,98 Çamaştr yıbcna 315 22 kalem sebze 331,88, Sade yağ :J 
Ekmek 384,38 Tavuk Hindi 172.50 Yoğurt ve saire ı 78, 12 Lira ilk teıı'' 
lıdırlar. . J 
Yrldı.ı:da bulunan Tt:knık Okulunun 1940 Mali yılı • ihtiyacı olan yı:ıl: rıJ 
cin<ı .'"e ı;ıikıaı-iyle tahmin lıed!!li v~ ilk teminatları yaz'.lı.dokuz kalerıt ~ 
veııaırenın dcıkuz ayn ;;:ırtnamelerıııe gore 5.7.940 Tarıhıne rastlayan ~ 
günü, Et Saat ıo.::ıo. Knru erzak 10,45, Çama~ır yıkama 11, Sebze 14,15-d 
de yağ 14,30. :Ckmck 14.45, Tavuk ve Hindi 15. Süt vesaire saat 10 d3 ıc! 
müşsuyunda Yüksek Mıihendis mektebi Muhasebesinde toplanacak oııırı K 
misyonumu;:da Ekmek, i::t, Sade yağ, Kuru Erzak kapalı zarf ve diıef~ 
açık eksiltme us:ılöi ile ihalesi yaptlmak liıere eksiltmeye konulrnU~~ 
İsteklilerin ~artnanıeleri görmek ve ilk te~inatı yatırmak üzere eksilt 1 

bir gün evveline kadar Besiktaş - Yıldızda bulunan Okulumuza ve 9~ 
me günü de Yiıksek Miıhcndia Mektebine gelmeleri Ticaret Odası '';,d 
lariyle ve 2490 Sayılı kanun ile şartnamede yazılı belgeleri ihtiva ' ~~ 
olan Teklif ı:ıektuplan rksiltmeden bir saat evveline kadar makbu:t ı11 
bilinde Komisynn Ba·~kanhğma verilmiş bulunmalı. Postada vaki olaca~ 

r;rrckşc mııııt.ızam pc>sta vapnrlarımıza da şamil serbest seyahat kat't. El tezgah dokum<ıcılığının köyleri miıde teesstis Ye teammüınü gaye- cikmeler kabul edilemez. (5051) 

1 rınm ci··ği'jtir:Jmesirıe ba~lanılmıştır. l Temmuzdan sonra mutebeı- sile yurdumuzun muhtelif mıntakala nnda açılacak kurslarda seyyar mu- ==========================--===="~._ f 
olll"ıyı>n bu pasoları rkği~t:. mek için idaremiz yolcu ve yük servisine allim olarak çalıştırılmak üzere 12 dokuma ustası alınacağından talip- ( 
•niıracaat edilmc'5i ilin c:ur>ur. (5289) !erin Sirkecide kain Liman hanındaki dairemize müracaatları ilan olu- Sahibi ve Neşriyat Müdiirii llaHI Li'ıtfi llÖRDÜNCÜ. Gaıel' 
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TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
KULLANILABILIR. TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE 


