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llalyanın ülareke artları 
Akdenizdeki 4 Fransız 
Ussü 15 Gün Zarfında 

Tahrip Edilecektir 

Curchill'in Nutku 

Petain HükUmeti 
Filonun ingiltereyt 
iltihakını Reddetti Churchill' in 

Nutkundan 

Çıkan Mana 
}'azan: M. Z. SERTEL 

Dün İngiliz Başvekili Mister 
Churchill, Avam Kamara

stnda, Fransanın İtalya ve Al
nıanya ile münferit sulh ynpma-

; sının hikayesini anlattı. 1ngilte· 
renin şimdi tek başına garp me
deniyetinin müdafii olarak harbe 
devam vaziyetinde bulundugunu 
izah etti. Bu tarihi nutkunda iı

~ zerinde en ziyade durdugu nokta, 
- Fransız donanması idi. 

Almanya, mütareke şartları a-
rasınua, Fransız donanmasının 

~ nıuoyyen limanlarda toplanarak 
Alman ve İtalyan kontrolü altın· 
da silahlarından tecridini istemiş, 
v: Mareşal Petain hükumeti, bu 
teklifi kabul etmiştir. Fakat 

a F'ransız donanması nerededir? 
f Mutarekcnin bu şartmı yerine 

getirmek için Almanlara teslim 
olarak silahlarından tecrit eda. 

' meyi kabul edecek midir? 
s: İste bugünün en mühim mese
s' lesi budur. Filvaki Almanya, 

Fransız donanmasını harp müd
d ~tincc hiçbir şekilde kullanma
mayı kabul etmiştir. İhtimal bu 
şartı krıbul ederken en ziyade 
Amerikada iyi bir tesir yapmayı 
düşünmüştür. Çünkü Amerika .. 
nın en büyük endişesi, Almanya. 
nın Fransız ve İngiliz don:ınma
la rını eline geçirmesi ihtimalidir. 
liitler, bir kaç gün evvel bir A
meriken gazetecisine, Amcrıka
da gözü olmadığını, Amerikanın, 
Amerikalılara ve Avrupanın Av
rup:ılılara ait olduğunu söylemiş.. 
tir. Bu sözünü tekit için de 
1''ransız donanmasının silahların
dan tecridi ile iktifa ederek bu 
donanmayı eline geçirmek iste. 
nıemiştir. • -

FakaI Fransız donanması-

nın silahlarından tecridi, 
Ve denizlerden çekilmesi dahi, 
Akdenizdc muvazeneyi bozmıya 
ka.fidir. Ak denizde İngiliz ve İ
talyan donanmaları karşı kar~ya 
kaldıkları zaman, İngilterenin 
Akdcnizde üstünlüğü tehlikeye 
düser. Hele Akdeniz 'Xlhülerine 
in;n Almanyanın, İtalya ile bir· 
1Yste bava kuvvetleri s:ıycsinde 
İngiliz donanmasını hayli müş
kül vaziyete sokmalan ihtimali 
çoktur. Akdeniz üstü11liiğunü 
kaybeden İngiltere ise Şimali Af. 
:rikayr müdafaada güçliik coker, 
ve belki de Akdenizi Almanya 
Ve İtalyaya terke mecbur olur. 

Böyle bir mecburiyet Şimrıli 
Afrikada ve Arabistaıida bulu. 
nan Fransız ve İngiliz müstemle· 
ke ve mandalarını tehlikeye dü. 
§Ürür. 

İngıliz Başvekilinin Fransız 
donanmasına bu kadar ehemmi. 
Yet vermesinin sebebi budur. 

Fransız donanmasının vazıycti, 

bu dakikaya kadar anlaşılmamJŞ
tır. Fakat mütareke şartları üç 
gündenberi mallım olduguna gö· 
re, Fransız donanmasının ~imdi. 
Ye kadar vaziyetini tayin etmesi, 
Ve tesiim olmaktan kaçacaksa, 
İngiliz donanmasına iltihak etmiş 
bulunması lazımdır. Ha1huki 
Fransız donanmasının böyle bir 
hareketi henüz teeyyüt 't'tm.emiş. 
tir. ":!.. 

(Sonu Sa. 4, Si.i. 1,-
t 

Fastaki Fransız orduları 
Kumandanı General 

N ogues 

Huduttaki Bir Kısım 
Arazi Gayri Askeri 

Hale Konuluyor 
italyaya Cibutiden istifade Anlaıma 

Hakkını Veriyor ve Donanmanın 

Silahtan Tecridini Şart Koşuyor 
Londra, 25 - Fransa - İtalya mütarekesinin metni de 

bu akşam intişar etmiştir. Mütarekenin en mühim şart
lan F ransada, Tunus, Cezayir ve Somalide mühim birer 
mıntakayı gayriaskeri hale getiren, Cibutiyi İtalyanın is
tifadesine bırakan, Fransanın Alp ordusuna ait silah, mal
zeme, mühimmat, motöıize aJat ve edevatı İtalyanın em-

' rinc amade tutan maddelerdi!'. 
' Bunlardan başka Toulon, Bi. 

j 'C'. zerte, Ajaxio, ve Oran deniz ü ·• apon11a, r ransız lerinin tecrit ve tahribine ait~-
~ lan ve Fransız donanmasının sı. 

H 
• d • • • • • lahtan tecrit ve terhisini iı.mir o. 

ln l Ç ln ıs ln l lan madde de mütarekenamenin 
en ehem.miyet1i hükümlerinden 
birini teşkil etmektedir. 

l l B l d Mütarekenin hulasası berveç. 

-~ga e a-~ a l hitıtidir; Y. Y 1 - Fransız topra'ıclarında, 
Fransaycı ait Şimali Afrikada ve 
Fmnblz mandası altındaki ülke. 
lerde hava, deniz ve kara muha. 
sematı tatil olunmuştur. 

".,..,anya ve İtalya ar:ı ... tnda ııkt~d·ıen mütareke c;artlıırına gorc silahtan . ' 
edilecek ola n Fransız donanmasına mensup gemilerden "Colbe.rt., zırblısı 

LONDRA-ı lngiltere Ancak 81 

Ve Berline 
Karşılıklı 

Şartla 1'1ütarekeye ~ 
· · Rıza Göstei-mişti 

Londra, 25 - Uzak Şarktan gelen haberlere gör e, Cenubi 
Çindeki .t apon kuvvetleri kumandnnı, Fransız Hindiçinisine 
kar~ı harekete geçilmesi için orduya emir vermiştir. Bu hare. 
kata 17 Haziraooa Japon ordusunu n mümtaz cUzü tamları ile 
başlanmış olduğu ve F.ransız Hindiçinisinden Chang _ Kai • 
Schek'e yapılmakta olan mühimmat naklinin b u suretle durdu. 
rulacağı bildirilmektedir. 

2 - l'.1ütareke tatbikatının de· 
vamı müddetince İtalyanlar iler. 
lemiş bulundukları yerlerde ka. 
laC'aklardır. T 1 

• • 3 - Fransa - İtalya hududun- a a rruz 1 lngı·ıteren·ın Vaz·ıyet·ın·ı Anlatan Chur-hi n 
Tokio, 25 (A. A.) - Reuter Ajansı bildiriyor: Bahriye Ne. da ve Fransız topraklarrnda 30 ~ 

zaretinin bildirdiğine nazan n Çine Fransız Hindi~inisi tari. mil genişliğinde gayri askeri bir ---- R """ D H r(; 
kile gönderilen emtianın nakil sartlarJnt nezaret altında bu. I .. Herceye anmen onanmanın a 

• mınt:.ıka vücude getirilecek, Tu. Hava Hu"cumları :ı -:J r lundurmak maksadile Cenubi Çinde bulunan J apon fi losun. n.ıf. Libya hududu üzerindı? de · · 
dan birkaç cüzütanı B indirinide bulu.nan Haiphonı'a gönderil. Devam Edecenı· Umı·dı·ndeyı·z Dı·yor :ı buna mümasil bir gayri a~keri Ş 'dd f ' • A t+ d -:J 11 
miştir. mıntaka vücude getirilecek, Ce- I e tnl r ır 1 

"---------------------__) uir ve Afrikadaki gayri askeri Lo d 25 ı ·ıt · H 1 Londra, 25 - Başvekil Mister Churchill, bugün Fr n ra, - ngı ere ava · . .. . . 
-ı mıntaka 200 kilometrelik olacak, Nezau!ti. Alman tayysrelerinın I sanın A~manya ve Italya ıle mutareke ımza etmesı h 

1 •• •• 1 k H • • ayrıca Somali hududunda da ay. dii.ıl lrıgiliz sahillerine karşı yap. sesinin Ingiltere tarafından nasıl karşılandığını anla 

Donu ra arıcıye ni tedbirler alınacaktır. t kJ h k · 
, 

Mütarekenin devamı müdde- : arı taa~ruz a kında ş..ı ma. nutkunu söylemiştir. Churchill, Ingilterenin, mün{ 
lumatı verıyor: ··ta k · ·· ·· d d d ~ d · ·· tinec bütün bu mıntakalardaki ,.0 • · f d • il mu re e ımzası yuzun en, uy ugu enn teessure 

Adı N 1 
L'ıı gece zar ın a mg tere· .• . . . 

• vaziyet değişmiyecektir. nın vasi bir mınta.kasr lizcrıne cuman olarak ıkı memleketın sulhte ve harpte bıı 

Ve ıye azır arını 4 - İtalya, bı.itün muva:s:ıla düşınan hava kuvvetleri tarafın- rine bağlı olmakla temayüz ettiklerini ve medeniyet 
işlerinde Cibutiden istediği ı_ıe. dan hucumlar vaki olınu~tur. bcşerıyet davasını birlikte omuz.,--

Kabul Ettiler 
kilde istüade etmek hakkını ha. Londr~ bölgesi de dahil elma"< ü. 
iz olacakt~r. ladı\,.larını söylemiş, daha sonra ............ . 
Fransanın Akdenizdeki ü ·Ieri zere bi: çok bölgelerde alılrm i- hı.ittin ümidin, Fransız kolonıyal 

. k • şaıetkri verilmiştir. Hava mü· imparatorluğunun Fransız donaı 
5 - Gayrı as erı mıntakalar 

.. f d F 1 dafaa toplarımızla projektOrleri. ması"la dayanarak -ntidafa"'""l on gun zar ın a ransız ar tara. u_, 
Mülakatta Saracoğlu da Hazır Bulundu tından tahliye olunacaktır. h~i1z1 r~aliyete geçmiştir. şark sa. devam etmes·nde 01dugunu anlat 

6 I. ·ıt ·ı h t ı en ve merkez mıntak .. smda mıstır - ngı ere ı e mu asama ın . .. . . ı · 

Mi afirlerimiz, Ankara istas;yon unda istikbal edild"kleri sırada 

Ankara, 25 (A.A.) - Rcisicümhur İsmet İnönü bugün 
saat 17 de Irak Hariciye Nazırı Nur i Said Paşa ile .Adliye 
Nazırı ~aci Şevketi kabul buyurmuşlardır. l\tüliıkatta Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu ~a ~azır bulunmuştur. 

> . 

devamı miiddetince Tulon, BL bulunım Mıdlands uzerıne hır Bl: yolda karar vermemin Fr an 
zerte Aı"aksiyo ve Arano üsleri 1 çolt bombalar atılmıştır. B J b"lm. sı1!cır& ait olduğunu anlatan Mıf. . .. .. 

.' · . ba•arın ekscrı"sı· tarla]"·" d .. . ı d j Uurad hukum suren kan gayrı askerı hale getirıkcck \•e . "'" . use ter C.rnrch il aha sonra: .. .. 
bu da 15 gün zarfında yapılacak- rck c d~ı hasar husule getu nıc- ".A. 1mar. barbarlığını vıknısk go~e ~ran a, m~ıtare~c hhk 
tır ı mi tir Ingilterenin cenubu gar- ve Fransanın hürrivetini \Cnidcn daıre ındt- Akdcnızdeki Toulı 

· · b · · b" h · ·· d 1 ~ · B -z. ~rtt- Korsika'nın l"rke 

1 

7 - ltalya Fransanın kendL<;i. ısına~ ır şe rın uzer•ne e kur~armak için çalısacak ncr c • 
111 

nı ka .. şılamıl:a hazırladığı ordu. j bombalar düsmüştür. Baska hir Fransız hareket ne y;rdım c·de· l~n Ajak İJ.0 ve Oran. :isleri 
nun piyade, motörize .•e !:'lava • yerde altı sivil yaralanmıştır.! ceğiz 1 ıahtaıı tecrıt \C talırıp eth• 
l kuvvetlerine ait biittin siliı!l ve 1 L~ndra bölgesinde insanca 78 - Bordeaux hi.ıkumeti ile ım•na- ~onı.a vr don.8~".18 "'?.1 silih 

·-h · t k h • .. vıat V"" hasarat kayded"ılmem"ış· . . 1 fecrıf \ ' t' terhı mı muteakap mt. ırrımatı ıs eme ak1<ını r:a· .;. ' sebctlerımız n ne olacağı tJP.kkm. . , 

1 

izdir tır." . . • tal~ a ıle A lnınn~·a F r.ansanın 
. . • d~. ~ır şey dıyem~m. Faktı.. bu kaddcratı ile ist('diklcri ı?'l11 

(Sonu Sa. 4, Sü. 5) huırnmctle, hapıshane pencPre· ı nı,·orı:klarclır. Fransada to 
Diğer taraftan Hava Nezareti n P 

b 
sınc!en ne kadar mümkı.b olabi- alı 1 • ., k ·· t • 

S t R 
u ""<'e su tehliği ne!\retmi tfr : . . rım ;\ •• ca mıs, mns cmıı-ovye - um en Dün rüyetin fena olmasına ~ırse, terr;.as hahnde Kaımıya ca. tenm:~ ecekmi gibi hareket 

rağmen. bombardıman tayyarele ışacnı;rz. mesiııin hikmeti budur. 
Hududunda Harp rimiz, düşman bornbardıman tay 'Fakat biz, mütareke -:aı ılan· 

Haberleri Asalsız 
Bükreş 25 (A.A.) - R"ldor a

jansı, Dinyester nehri üzerınde 
Rumen ve Sovyet kttaatı aıas.·n. 
da :rrlUharebcler vuku bulduğuna 
dair yabancı memleketlerde dP.
ve:-an eden şayiaları resmen ltk· 
zip etmektedir. 

yarelerinin İngiltereyi bombar. na ıttıb kesbedecek olan Fransız 
dıman etmek için hareket edebi. mılletinın milli dehasına ve bu 
lecekleri ve is,sral altındaki ar:tz;_ dehar.ııı bir halas hareketi ha;·ır. 
de bulunan üsleri olan Eind Ho· lıyacağına inanıyoruz. Bu deha 
ven , Schipol ve Vallahaven tay- tecP:B edinceye kadar kend. ha. 
yare meydanlarını bombardıman lasımıza ait işlerle meşgul olma· 
etmişlerdir. Harekat gece de de. ltyız. Çünkü Fransanın bugunkü 
vam etmiştir. vaziyete uğraması İngiltere \ e 

Sehipol tekrar bombalanmış. fngiltert imparatorluğunun sela. 
(Sonu Sa. 4. Sü. 7i (Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

~öyle<"e Fran aya karşı 

dzmin Çckoslovakynya karşı 
hik ettiği teknik tatbik o1 
muştur. Fransanın 

teslim etmesinden, mii tah' 
mevkilrrini ve ii lertni tahr1p
mrı;inden, sonra facia biitiin 
laklığile kendini gösterel"ek 



biliye V ~kili Faik' 
ztrak, Emniyet 

• izah Ediyor: 
Vekili Faik ôztrak, 

e, emniyet miiciürlü
villyette meşgul olmuş, 
muhtelif işler hakkında 
reisi ve emniyet direk-

izahat almış, ünıvcrsite 
'ft Oniversite profesorl• 

erini kabul etm~4'tir. 
Dmınki trenle Anknraya 

eden Dahiliye Vekilimiz 
••• ..;...;·: ..... ize son hadiselere 

.terek fUDları IÖylmıif-

TAN 

Türk-Rumen Ticaret 
Anlaşması Piyasada 
Çok iyi Karşılandı 
Türkiye - Romanya ticaret mübadelesinin daha mü

sait şartlarla inkişafını temin için yapılan yeni anlaşma 
piyasamızda çok iyi karşılanmıştır. Romanyadan bir he
yet şehrimize gelmek üzeredir. 

Bu heyetin bir eksperi ıehrl. dan yüzdE- 75 kadar tenzilatla 
mize ıelerek temaslanna başla- mal utmıya muvafakat etmi ler. 
mıştır. Gelecek heyet tiftik ve ya dir. Rumenler memleketimizden 
pak mukavelelerini imza edec~k yalnrz tiftik ve yapak lstihsalatı· 
V"' evYelce alınmasına karar ve- mızın üçte birini almakla kalmı. 
rilen yapak ve tiftiklerden başka yacaklar, zeytinyağ vesair mah • 
aynca büyük bir parti ma1 al. aullet'imize rağbet gosterecek!'-"=r
mak içle birlik ile görüşecektir. dir. 
Bidık bu iş için bugün te:uar tQP Bunlara karşılık piyasmıızm 
lanmıştır. çok muhtaç oldufu kağıt, sellü. 

lleınlttlr:ethı emniyet ve a
lyidir. Halkımız, dün 

mühim vaziyeti içinde 
.Oienuip bir vekar ve ıe 

nt tetlo1t ve tudik etmiştir. Yeni 
tarifNe yemek fiyatlan her yer
de set'best bırakılmışır. Yalnız 
lulu ve birinci sınıf lokantalar .. 
da birer tabldot listesi bulundu. 
ru!ması mecbur! addedilmiştir. 
Tabldot, çefitll çorba, et, sebze, 
ve tatlıdan mürekkep olacaktır. 
Encümen, alkolü az içk•lP.re ve
rilen ehemmiyeti göz CJnünde tu
tarak şarap ve bira fiyatlar.nın 
nisbetinde daha müsait dnvran
mıftır. Lüks sınıfa dahil yerler
de rakı meze ile inh·sar fiyatla· 
nna yüzde yetmiş, birinci sınıf 
i~kill ve içkisiz lokantalarda yiiz
de yüz elli nisbetinde bir zam 
yapılarak verilecektir. İkinci 11-

Romanyaya zeytin, zeytµtyalı, loz, kereste vesair bazı maddeler 
Şehrin muhtelif yerlerine konulan alarm d6düklerinba teeriibeıl dGn yapılmııbr. Burada elle mü. pirinç, balık, yapak ve tiftik, ku- Romanyadan tedarik edilecektir; 

teharrik bir alarm dildiijilnü ıörüyoruz.. ru sebze ve meyvalar gönderile- Görüşmelerde iki taraf ta çok ge78f81D8ktadır. Tiırkiye. 
hilkUmetl müşkiilAta 

cak en küçük bir 
yoktur. Memleketin 

emniyeti her zamankin
kuvvetlidir. Halk. Mil

" hüklimete büyük hir 
1eVgi ile bağlıdır. Bu 
aklı seliminın, vatan. 

neticesidir. 

Kolon Yoktur" 

e Bepnci Kolon diye 
70ktur. Her zaınan, her 

yabancı emeller he
llllı18JJılar bulunabilir. Bu 

bazılarmm faaliyeti 
if ise de aldığımız ted 

halkın uyanıklı~ uye
tlfebbüaler daha ilk ka. 

ketfedildl ve müte,eb 
da takibat yapıldı. 

hadiseler izam edilecek 
mahiyette dejildir. Za

bu 1101 tetebbilıler 
bir muhit olmaktan 

nıf lokantalarda rakıya meze ile -------
inhisar fiyatlanna yüzde doksan, 
bira, prap ve diler içkile&"e yüL 
de seksen, üçüncü amıf lokanta· 
)arda rakıy• yüzde yetm · ı beş, 
bira ve prapla diğer içkilere yüz 
de elli zam edilmek ıuretile sa-

Dünkü Düdük Alarmı 
iyi Netice 

Yerme• 
tılacaktır. Düdüklerle alarm tecrübesi, 

Birinci sınıf lokantalarda kah- dün saat on birde yapılmıttır. 
ve, cay, limonata ve eJIU&li uıeş. On beş elektrikli ve kırk bir @lle 
rubat on, çikolata, dondurma on mütehnrrik alarm düduğü tam 
bef, ikinci sınıflarda kahve, çay saat on birde çalmağa başlarruş, 
ve limonata yedi buçuk, çikolata, b·.ı düdüklere Sirkeci istasyonun. 
dondurma on, üçüncü sınıflarda da bulunan lokomotif düdükleri 
kahve, çay, limonata bet. çikola· de istirak etmiştir. Uç dak·ka 
ta, dondurma yedi buçuk kuruşa devam eden düdük cıesleri muh
satılacaktır. telif semtlere tevzl edilen se!er-

Çalgı bulunan yerlerde içki iç- berlik müdürlüğü memurlan ta
miyen veya yemek yemlyen müı rafından dinlenmiştir. Tecriıbe
teriler yalnız kahve, ~y ve em- nin iyi netice vermediğini tesbit 
sa11 gibi mefl'Ubat aldıklarl tak- eden vil8yet ıeferbetlik miıdiirlü 
clirde lükl 1erlerde SO, btrincıler- iü diıdük adedini çoğaltmıya ka
cle 40, ikincilerde 30, üçüııcüler. rar vermiştir. 
de 20 kurUf vereceklerdir. Mun- AÇIKGÖZLCK 
huıran muslld dinlemek üzere Bazı açıkgözlerin alarm düdQ.. 
Jidilen, yemek ve içti oJmıyaa ~ü '81Dl altında 1lzun ge!en fen
yerlerde kahve, çay, limoData; 1lf ftlafı haiz olnuyan düdükleri 
llfmlld b.ıu.tutu :vılÜddet ar. halka -~ o1ef~be~Uk 1P\i
~da SO ~. ._\ dQrlil'6ne vuku bulan ihbar ve 

Yeni tarifenin tatblk({ıe bir iki tiN\Yetlerden anlaplnui\lr ~r 
ıüne kadar ıeçilecektii. berlik müdürlüğü kazalara f:Ön

derdij! tamimde, matlup şartlan 
haiz olmıyan bu gibi düdüklerin 
satılmasına müsaade edilmemesi
ni kaymakamlardan btemi;tir. 

Dün Sabah Gelen 
Yolcular 

Tefrika: No. 68 yazan: ULUNA y Memleketimizden trsnsit ge
çen ecnebi yolculann akını '1ün 

Cark Sarmnnda Cirkoha de devam etmiş, ~vı:upa trenle-
"8 - ' • "8 rile 58 yolcu gelmıştır. 
• 1 y t T •h Ed•ıd• Bunlann 53 ü bir müddet nvel llft e ezare eYCI 1 ı· Romanyaya ve Yugoslavyaya il-

rat perdeJl açabilleJdi, Am'ı 
ikaz etmek Jatiyen lmili tanıya
bllirdL 

Füat bununla halifenin şüp
hesini eelbetmlı olacakh. Zaten 
Azıci'ın akıl hocasının verdiği 
işat"etten halife bir feY enlama. 
mı§tı. 

- Emir l'.ledüddine yann ve
kilülhalif• unvanım tevcıh ede
cf'ğim. Kendisine böyle söyleyL 

1 
ntz, dedi. 

ve sonra su - SaWıaddin tekrar tefekkür. 
e malUnıat veri- den 10nra huzurdan çıktı. Sa-

raydan uzaklaprken: 

tica edip te şarka doğru seyahat· 
lerlne devam etmek üzere l<1tan
bula gelen Polonyah eski asker 
ve muhracirlerdir. Şehrimizde bjr 
kaç gün kalacaklar ve Suriyeye 
gideceklerdir. 
Assosyatedı Press'in Avrupa 

ve sark muhabirlerinden taıun.. 
mıi Amerikalı gazeteci .Tameı 
Gallagher de dünkü ekspresle 
Stokholmden gelmiştir. 

Kozanda Sıtma 
ile Mücadele 

- Bu sefer ufr.aşacatınuz Kozan, (TAN)_ İki buçuk se. 
düpnan Şavere benzemıyor. A- ne evvel kurulan sıtma milcade. 
caba kim olabilir? diyordu. le teşldlAtı kazamız için çok fay

Şirkcba vezaret tevcihi mera. dalı olmuştur. Kadroda iki me. 
siını büyük Şark sarayının "di· murun eksik elmasına rağmen 
'Vanüzzehep,, tlbir edilen salo- mücadele doktoru Hayrinin gay. 
nunda yapıldı. ret ve çalışması sayesinde bu ıe

Gümrükteki 
MaDarını 

Çekmiyenler 
HükWnet, İcabında İthalat 
Eşyasını Piyasaya Verecek 

Bua tilccarl•nn lthalit 
emtiası fiyatlan üzerinde mü 
essir olabilmek için yeni bir 
yol tutturdukları anlaşılmış. 
tır Bunlar pmrilie ıele.u 
malJan çekmemekteler ve pi 
yasayı daima sıkıntı içinde 
tutarak fiyatlar Gzerinde oy. 
namak imümnı bulmakta. 
dırlar. 

Ticaret Vekaleti, bunun 
kati surette önüne ıeçmek 
için icabında ~mrfikte bu. 
lunan eşyayı piyuaya ver. 
mek üzere vekilete hliki.. 
met~e aeJAhiyet jtasını iste. 
miştir. Bu selihiyet, koordl. 
nuyoa heyeti brarile ve ie
ra vekilleri heyetinin de tu.. 
vib 'le bir kararname pklln 
de neşir ve ilin olunmuştur. 
Bu karamame hükümlerine 
göre ticaret vekaleti, icap eL 
tlii zaman pmrilkte kalmış 
olan ithalit 91yuını çekip 
piyasaya verebilecektir. 

Dün Sirkecide iki 
Dükkan Yandı 

Arap tarihçilerinden bilhassa ne 28467 yurddaı muayene ediL 
(Makrizi) bu salonun tevinatı· miftir. Bunlardan 14071 kişiden 
m anlatmakla bitiremez. Kapı- kan alınarak tahlil olunmuf, 
lan. direkleri altın levhalarla 12815 sıtmalı tedavi olunmuştur. 

bir mahzur gôr. kaplanan ıenlf salonun ortasın- Avrıca halka 105 kilo kinin 15913 itfaiye 1anınu söndGrmiye 
ber, biraz d~şün- 'da bınlerce miskal ağn'lı~mda adet tatlı kinin dafıtılmıştır. ulrapyor •• 

yine altın bir taht bulunuyordu. Sirkecide Hamidiye caddesin· 
Tahtın iki taraflarına otuz bin Çulrurovada Pamuk Ziraati de 54 numaralı saatçi dilltklum. 
miskal aiJrlılında ~yakh pm. Adana, (TAN) _ Bu seneki e- dan dün akpm 19.30 da yangm 
danlar konulmUf, butün duvar- kimin fazla yapılması istihsalin çıkmlf, yanındaki 52 numaralı 
1ar IJJ'Dlall ve ~~~h~t kak- bu suretle yiıkseltilm~i hususun şapkacı dilkkAnına da sirayet ~t. 
malı perdelerle ortülnıuftü. daki tavsiyeleri göz önünde tutan miştir. Saatçi dükklnı tamamen, 

Azıd, etrafını ihata eden ihtL Adana çif•-'tlerl ellerinden gelen şapkacı diıkkiru kısmen yandık
tam ve servetin ajırhlJ altnı.. bütün ,.;.~ederek 7 kaza tan sonra atq söndürülmiljtür. 

ı aenç adam, perde- da omuzları çökmiif ve solgun dahlUNle sft,oeG dekar IOevlant Yangın, saatçi dükklm kapan· 
tahrik eden iltipre çehresi sanki bütün bu altmm ,,.. 919,'700 dekar da yerli koza diktan sonra çıkmı§tır. Sebebi he 
aalladıjmı anlaınıfb. akıile daha ziyade arannıt 81- etmıye muvaffak olmU§lardır.Bu nüz anlaplamamıftu'. Zabıta tah. 

rüzgin üfliyen phli· biydL ikl cim pamutun yekQnu kikata başlamıştır. 
lhımdı. Oturdulu tahtın ild taraflarln· l,'131,'760 dekara balil olmakta- ----------· 

da eml~ler. fakihler, ep'af ve dır. YENi NEŞRlY AT: 

PoDs ve Jandarma 

Teıkikita için 
Tetkikler Yapılıyor 

cektir. Romanyaya ithalltımıza niş bir dostluk ve samimiyet ile 
mukabil kliring hesabile m.uame. hareket eqpiş, tam ticari bir zih· 
le yapılarak memleketimize 90 niyetle çahıılarak iki memleketin 
bin ton petrol verilmesi takarrur menfaatlerine en uygun an!aşmı. 
etml§tir. Bunun ilk partisi olan ya vanlmış bulundufundan bu 
on bin ton limanımıza getırllmiş vazi)•et gerek Rumen, gerek 
ve Petrol Limited prketinin em- Tiiu piyasalarında feT'kalade 

Dahiliye Vekileti, polis ve jnn 1 rlne ver?.~iştlr. memnuniyetle karplanmı§tır. 
darına teşkilltlannın birleştiriL En muhım nokta ~unlarm, et- Bilhassa Ru~eı_ı pi~S:S~lannın 
mesı meselesi etrafında tetkikat ı kisinden çok daha müsait prtlar ilk defa aldılı tiftıklenmizle RU
yapmaktadır. Bu tetkikat pek ye- ' la ithali temin edilmft olmuıdır. men fabrikalarmda bir kaç gün 
ni olmamakla beraber memleket Romany& piyuasmda petrol fiyat içinde yapılan kumaş nümunelerf 
dahilinde asayiş umu~nun daha lan, bundan üç dört ay evvelkine çok befenilmiı, b~ların. İngiliz 
.ziyade sürat ve emniyet .kesbet- niabetle yüzde 40 kadar yüksel. kumaşları derecesınde yiiks.!k o~· 
mesi için bu şekli müdafaa yolun mlf bulımmaktadır. dulu v• piyasada tutacaiI tesbü 
da kuvvetli bir cereyan vardır. Rumenler, aradaki fiyat farkın olunmuftur. 

Ve-kiletin bu hususta yapmak. 
tn olduğu tetkikat ılerlemiştir. 
Yakında bu hususta Vekalet ka
rarmı verecek ve şayet bu karar 
bu ı~i teşkilitm tevhidi ~eklinde 
oluna, bu hususta bir kanun pro· 
jesi hclZlrlanarak Büyük Milll"t 
Meclisine ıevkedilecektir. 

Bir Cami Hırsızı Dün 
Mahkiim Oldu 

Ecnebi Bankalann 
Vaziyeti 

Umumi merkezi Holandanın 
Amılterdam 19hrinde bulu.'lan 
Holanda bankasından baın hi~
bir ecnebi sermayeli banka, u
mumi merkezini nakletmemistir. 
Osmanlı Bankasmm merkezi Lon 
drada bulunduğu için Fransada
ki şubeleri şimdilik kapalı bulun· 
maktadır. Sellnik bankasının 
merkezi Paristedir. Bu bankanın 
da vaziyetinde hiçbir tebeddül 
yoktur. Paristeki Sel.inik barıXa. 
ıı faalıyetine devam etmektedir. 
Son hadiseler üzerine İngiliz li
rası üzet'inde bir tebeddül olma. 
mıştır. Dolar 149 • 150 kuruştur. 
Yalnız frank bir kaç '8Jltim diış. 
mi.ıştür. İngiltere bank.ılan İn
giliz ve Fransız müstemlekelerin 
de, yabancı memleketlerde elle. 
rınde Fransız frangı bulunanla
rm franklannı İngiliz lirasıle 
tebdıl etmiye başl8Dllflardır. 

Ş,u~lu, Şimdiye Kadar Yirmj Beı Muhtelif 
Yerde Yirmi Beı Cami Soymut 1 
0~ Asliye Ceza mahkemesinde Sait Beyazıt is

minde bir cami hırsızı ınahkQm edilmiştir. 
Salt BeJuıt pdiye :Pdar 25 ----------

muhtelif yerde 25 cami soymuş, 
fakat zabıta, kendisini yakaladı· 
ğr zaman çaldılı eşyalardap mü-
him bir kısmım bulmuftur. Bugünkü Program : 

Mahkeme Saidin beş sene 16 --------
ay hatpse konulmasına karar ver. 12.SO Proırarn 

mi§tir. 12.as 
Olen ka4ın 12.10 

Ajana haberleri 
Muhtelif prkılar (PL) 
KilçQk orkestra. 
Protram Befiktafta oturan Fethiye ta. 

mınde bir kadın benzinle tahta· 
kurusu temizlerken yanındaki 
benzin şişesi ateş almış, Fethiye 
muhtelif yerlerinden yanmıf ve 
nakledildiği Cerrahpqa but.aha. 
nesinde ölmüştür. Tabibiadil En. 
vet Karan defnine ruhsat verm.lf
tir. 

Zabıta Haberleri : 

Kuımpaşada Hacı HUIJ'eV 
• ele Bul mahallesi sakinlerinden ıar'a Akdenaz UnGn hastahtma müptell Vuflye ça-

D •• maşır yıkarken sarası tutmuf, 
Şileplerimiz önuyor mangala düterek muhtelif y~ıe-

JI , rlnden yanmıştır. 
Akdenizde bulunan ~ep.erL * Cihangirde oturan Bedriye. 

miz avdete başlamışlardır. Bun· ntn elindeki benzin şişesi parla. 
lantan Platin şilebi de dün Hına. mıe, elbisesi tutuşarak muhtelif 
nmııza muvasalat etmiştir. PlAtin 

yet l@rlnden ağır surette yanmıı
Sadıkzade kumpanyası tarafm- tır. 
dan Fransızlara kiraya verilmiş- * Son yirmi dört saat zarfın. 
tı. Vapur Fransız limanlarına da İstanbulun muhtelif Mmtlerin 
yükünil boşaltmış ve mukavele de 8 otomobil kaJUl olmt!f, Fe
müdcleti de bltmlf oldtılUDdan rldun, Mehmet. Halda, KAmll, 
limammm clönm.Gftlr. Diler va· ŞGkıil. Sabiha, Melek ve Nec
purlarmm da Franm limanların metthı ilminde 8 k1fl muhıelif 
dan •,nlmak Ozeredlrlar. yerlM'lnden yaralanmıftlr. 

TUNADAN O~ 
GDllLD İsmetpmJa Ka Enstittisiinibı 

Tanadan plerek limanımızda Seqisi Açıldı 
Paşabahçe önlerinde demirllyen AnkU'8, 28 (A. A.) - fmı.ı 
30 kadar l'ramız pleblne JJAve. Pafa ım eutltilsü senelllı: sergi. 
ten yine Tımadan 20 dr.ı fesl'a d buailn Bapekil Doktor Refik 
rranmz fllebinln daha plmekte Saydam, Ba7an tnanü, Maarif 
oldutu duyalmUf&Ur. Vekltl Hasan Ali Yücel ne m• 

v a1nflar lcıanalncle 
Yeni Tayinler 

Vlkıflar ldum mGdlrlllde
ri aramda 79D1 tayla .. mldl
ler yapmıfbr. Be,ollu vaıatıar 
müdürO Cemal terftan tmm ba' 
mQdürlülüne, İzmir vakıflar mü 
dürü Esat da terfian Mersin baı 
müdürlülüne tayin edilmiflerdir 

bualar, veklletler llerl plenlerl 
v• MÇktn bir davetli huzurunda 
açılmıştır. 

TIŞEKKtm 
Klmm uaua MD~ ınm

tarlp ~ bolu '" bmmm4an 
b(ly(lk bir hazakat ve muvattald,..ı-

11.30 
11.00 
11.00 
11.30 
19.00 
19.20 
19.45 
20.00 
20.15 

21.30 
2U5 
12.30 
21.50 
21.25 

Cazband (Pi.) 
l'uıl he7eti 
Kon\1111la 
Alaturka mOzfk 
Ajana haberleri 
Geçit komerl 
TClrk mtızlk blrllll kor'CllmlUll 
konseri 
Racb'o Gauteal 
IUF8Mtk:Ombur bandola 
Ajana haberleri 
Cuband (Pl.) 
Yarınki proıram. 

Kongre 
P'enerbahge lpor KIDbDndem 

Beden Terbiyesi kanunu hüldlmle
rlne lnbbakı formalitesini ikmal ve 
bu hususta" karar ittihaz etmek O.
re 2'1 Haziran MO Perpmbe l(lnG ta· 
at ıs de klOp merkezimizde fevlraJU. 
konıre akdolunacatından mO ..... I· 
z.anm mu~ olan uattf ldOp mer• 
knlnde hazır buhmmalan ve bu top.. 
lantıcla eklerl7et olamadılı takdlrtk 
Haziranın IO uncu Pazar l(lıril eberl• 
7ete bakıhnadan kQDIJ'emlzln 7apı

lacatı illn olwıut. 

• 
Anadolu kulObOndem 
80 I Haziran I MO Pazar sana ·

at 10 da Şermt Pqadald kulllp btna
~nda klübQmüzün konır•I yapıla• 
t'alından bütün azanın teJrifleri. 

• 
Beykoz lpor KIObOnden: Kultıbi!-

nıaztın '7tlhk kongresi 29 - 8 • 140 
t'lllllarWli l(lnü Beykoz Parti kura
lında saat 18 da 7apılacalından aza• 
nm tefrlflerl. 

• 
K•dıkly l1111or KIDbD 8afkanhlıR• 

dan: KlObGmOzOn senellk konıresi 
10-1-MO Puar l(lnQ eaat 10 da Yll• 
pılaeatmdan bllQmum ~eterin lla&U' 
bwdımmılın. 

• abltan bulunuyordu. Geçen sene pamuk ekilen saha 
Açık duran altın bpılann iae ancak 1,517,'749 dekardı. Ge-

perd.-Jerl kalclınldı. çen seneye nazaran bu sene 
URP'A IAVAtlNDAN YAP· Elyevm merkeme bulunan mO 

RAKLAR - Bu lafm altında Kerim dürlorden eski Kadıköy 'Yakıtlar 
Fırat tarafından nslmll, barltah bir baı müdüril ~ de Beyollu 

te ameliyatını len e4en Cerrahpq. 
butahaned kUlak .. burun mOtebu
sım Doktor Salih ..... alenen te
tekldlr etmeli btr vazife vıe hare bi
lirim. 

lataRbul lpor KIDbD lda,.. Mey.ttft• 
den: 29-8-MO Cumartesi l(lnO saat 11 
da ldOp lokallnde )'apdııC!llk olan 
mkallde koDlfe)'e lz.aıun ıelmeled 
ltllhaaa rica olunur. 

daU tltredL 
bi:rdeblre fırhya. 

Şirkoh salona girdi. 214,011 dekar gibi büyük bir taz-
(Dnamı Var) lalık vardır. 

.... ,.... .............. 
eser neşredllmlftlr. mildürlül(lııe tayin edilmlştlr. LemlGOllllU 
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ransanın Matemi 
l'aza11: O. Rıza /JOGRUL 

f r~nsız milleti Almanya ve 
Ual~·a ile yaptığı mütare_ 

ilin ~artlarını anlamadan ına-
'11 tuttu. Bu ~artlar anlaşıldık. 
il sonra. bu matem herhalde 
llnti) ecck. belki şiddetfonPcek 

derinlcşecckt_ir. Çünkü Fran
rnilleti o zaman tuttuğu ma

tıün. bir günliik matem olma. 
~ını. uzun. belki de son derece 
uıı ve kabuslu bir matem teskil 
İğini anlıyacak. ~ 
En Cccii. Fransanın matem fer. 
\ında yeniden elini kolunu sı 

~arak ;\'arasını saramıyacak hir 
ziyette olmasıdır. Bilakis Fran 
bir müddet dalıa yarasının de. 

~le~tiğini, milli kaynaklarının, 
~hancıların zaferine hizmet et
ini, Fransız silahlarının, Fran_ 
imalathanelerinin Fransanuı 

İkbaline kahir darbeler indir. 
k için kullanıldığını görecek. 
ıiyet bu kadarla da kaln11ya

tlt, Fransız toprakları da ayni 
!aksat i!iin kullanılacak, elhasıl 
hakküm ve tecavüz siyasetine 
tşı gelmek, Avrupayı bu siyn_ 
in ezici, darbelerinden koru. 
k için kalkınan Fransa, bu si

\ctin icra vasıtaları ve muvaf

~:yet amilleri arasmda yer ala. 

Ümidi: 

8 una mukabil Fransanın is
i tikbali hesabına beslenen 
'I' tek ümit var ki, bu ümidi de 
~iltere Başvekili Mister Chur _ 
•il dünkü nutkunda anlattı: 
lıu ümit, Koloniyal Fransanın 
ilnsız donanmasına dayannrak 
~daiaaya devam etmesi ve 
ıı11sanın istikbalini hazırfoma
ır. 

İ\oloniyal Fransanm bu ümidi 
bakkuk ettirip ettirmiyet'eği 
tıliz belli değildir. Gerçi, bir 
ilnsız Generali, Londrada bir 
ilnsız Milli Komitesi kurmakl:.ı 
guldür ve bu komiteyi kolo. 

. al Fransaya geçirerek yeni bir 
~dataanın nazınu ~·apmıya ça
hlaktadır. Fakat bu teşekkül 

lliiz canlanman11ştır. Ve can. 
lltııası dn kolay değildir. 
Çünkii Koloniyal Fransanın 

\ ınuazzam işe ne derece destele 
l':ığı, koloniyal Fransadaki yer 

Un urların Fransa hesabına bu 
chblisc tahammül edip ctmi. 

rccği hakkında bir hüküm \•eri. 
"!tnez. 

\:,_ ve Fransızlar : 

F ransadaki hadiseler bir a· 
ralık bize Balkan harbini 

1tır1atmıstı. Fakat bizim Bal. 
~? Harbi~de dahi bir çok şerefli 
lidataalarımız ''e nihayet ('a. 
lca hattında sarsılınaz bir cep_ 
' kurusumuz vardır. Fransız 
l'hi i~e ~bu imtiyazlardan dahi 
ilhrum olduğu için Fransız he
lı\cti Balkan Harbimizle dahi 
Yas edilemiyecek bir vaziyette. 
~. 

llele bir Fr:ınsız Generalinin 
lıı-ını:ra calıştığı MiUi Komitevi 1 • ~ • 
~İın "Km·ayı Milliye,, harckc-
~İzlc ölçmi~·e hiç. bir imkan 
1ıktur. Çünkii biziın hu hareke_ 
'tıiz kendi \'atanınıızın sinesin. 
t doğdu ve inki~af etti. Vatanı. 
l;.ın sinesinde doğup inkisaf 
liği için adım adım bütün ~İl · 
ti topladı ,.e muazzam zaferini 
;ııandı. 

l<'ransız haH'ı.s hareketi koloni_ 
l'dc tutunabilir mi. tutunaınn7 
•? Yakında anlasılacaktır. 
lfıııasa, hugün Fransa hesabı. 

~ hu şüpheli ümitten başka bir 
~l'lli membaı yoktur. Ve Fran. 
~n tutmakta haklıdır. 

Sovyet - İngiliz 

licarl Münasebatı 
Londra, 25 IA.A.) - Avam 
qlbc.rasında sorulan bir sup lece_ 
J ~"n, iktısadi muhar~be nazırı 
illhm, kendisine gelen mah1ma
nazaran Vladivostok tariki ile 

qJJı:.makta olan harp malzeme
İthallttının azalmakta berde. 

~ll'l olduğunu bildirmiştir. 
tıa.,.iciye l)l.Üsteşarı Butler, Sov 
~t Rusya ile yapılacak bir tica. 
:tilafa mütedair müzakerat hak 
tldaki diğer bir ~uale, müzake. 
tın inkişaf etmekte oldu~unu 
~ fakat hali hazırda (azla tafsi
t v~rmiye imkan bulunmadığı. 
beyan etmiştir. 

TiMES'E GÖRE: 

Almanlar 
Balkanlara 
Tecavüzden 
Çekiniyor 
Lcınc!ra, 25 (A.A.) - Reutr::r 

bildir' yor: 

Yüzüijü Nerede 

Aramab? 
Yazarı : O. FELEl\ 

Aca ha şö~ le ~·ap ak <lah~ ın 
iyi ol urdu? 

Diye husııı-i, 11mıııni l.Jiitiin i 
lerin;i7dc hazan rir'i ıniilnha 
lar serdeder. kimi nadim, I ... in 
miisterih göriiniiriiz. 

Selim alul ile yapılını 
kcıııclcrin en rahat tarafı insan 
nedamet kapısını kapamasıdır. 

İsleriınizi akıl selameti ile te 
raziledik<·e istirahatimizi hiç lıı 
lındi"e ihlal etmez. 

Uıı utnıaınalırız ki; bir hasnı 
bir kıra,·at. bir ~orap alırken lııl 
tesadüfi Jıareket ctınel iz; etme 
melhiz. 

Times gazetesi, Balkanla! ciaki 
huz:.ır5uzluğun, ne İtaly"anın h::ır
be girmesi, ne de Fransarlaki mu
kavemt:tin sona ermesile, azalma 
dığı fikrindedir. Gazete diyor ki: 

trnk Hariciye ve Adliye Nazırlarının Ankarada İstikballerine ait iki intiha: 1 - Saracoğlu. Irak adliye Nazırı Naci Şe"·kct Beyle Sarı~ına ne gider, esmere ne 
gitmez. Zayıfa ne ~·akışır, §işma 

"Balltanlardaki vaziyetin ka
ranızl:ğı devam etmcktetlir. Bu. 
günkü şerait içinde, Hitl_c.;:. bir 
tecavüz hareketinden çe'.<inmek· 
terlir. Buna sebep te bilhassa, he. 
yeti umumiyesi itibarHe böyle 1.ıir 
hareketin, artık çok yıpranmış O

lan harp makinesinin halledebiıe
ceğ" nden daha çok meseleler mey 
dana getirebilmesidir. Bundan 
başka Sovyet Rusyanın Balk<.n
lar istikrarında hususi menfaat
leri \'a-rdır. 

görii~iiyor. 2 - Misafirlerin muvasalatını müteakip milli mar"Şlar dinleniyor. 
na ne yakışmaz? 

İtalya, bulanık suda avlıyan es 
ki ananesine sıkı bir surette sa. 
dık kalmıştır. 

Ingilizler, Afrikadaki 
Italyan Uslerini 

Dün de Bombaladılar 
Muhasematın, Avrupantn cenu Kahire, 25 - İngiltere ile 

bu şarkisine genişlemesinde ki· . 
min kazancı olabilir? Ne ~faca. ltalya harbi hakkında bu-
ristanın ne de diğer Balkan deY- gün neşrolunan resmi teb-
letlerinin. liğde şöyle denilme~tedir: 

Bu halin anlaşılması. Balkan- "Libya Çölünde Birel ve Bog-
ların dahi1i kararında Pn sağhım 

gi mevkileri. bombardıman tay-
ümniye olı:naiı. ve i_ht~rlıfları 

1 
~ir yareleri tarafından bombardıman 

~es:-ip t~svıyesıne _t~bı tutm2 .< 1~: 1 edilmiştir. Bir askeri kampa tev
tıyenlerın cesar ' nı kırmalıcln·. cih edilmiş olan bu akın, tam bir 

YUGOSLAVYADA sürpriz olmuştur. Çadırlara bom

Sovyet Dostluğu veBalkan Sulbü 
Be1grat, 25 (A.A.) - Yugos

lavya ile Sovyetler birliği ar;ısm_ 
da dipJomatik münasebatın yeni. 
den doğrudan doğruya tesis e
dilmesi. Belgrat matbuat:nm bil. 
haı-!'a dikkat nazarını celbetmek
ted:r. Nimresmi Vreme gazetesi, 
bu norma! diplomatik mü"laseba
ttn yt>niden tesisinin bir sürpriz 
teskil etmediğini, bunun Yugos
lavyamn yeni harici politı!ta ve~
hes1nin bir neticesi nlarak telak
ki ed1lmesi lazım geldi.~ini yaz. 
maktadır. Senelerdenberi, Yu~os 
lavya, Sovyetler1e diplomatik 
münasebatta bulunmıy.ın nadir 
devlet!erden birisi idi. Maamafih 
bu iki memleket arasında hiçbir 
husumE't mevcut değildi. Sovyet 
hiikümetile ticari münasebatm 
yeniden tesisi, hükumetin, harp 
dofayısile bloke edilen mahreç
lerin yerine harici ~icaretimize 
yeni bir mahreç açmak arzusun
dan ırütevellittir. Şimji, ayni 
zamanda diplomatik münasebntm 
da teessüsü, Yugoslavya harici 
politikasının realist olduğ·ınu bir 
kere daha isbat eder. Sovyetler 
birliği ile normal münasehat te. 
sis etmekle, Yugoslavya, Avrupa. 
nın bu kısmında sulh politikası
na bir kere daha hizm~t etmiş o. 
lacaktır. 

İtalya İle Ticari Müzakereler 
Roma, 25 (A. A.) - Son za. 

mJnlar ... fa Britislavada cerevan et 
mekte olan İtalyan • Yugcslav 
ticHet müzakereleri ik1 mf'mle. 
ket arasındaki mübadelelerin 
m:ıhsus bir şekilde arttırılması. 
nı derpiş eden munzam bir 't·o. 
tC''kolun imzasile niha) et bulmuş 
tur 

ROMANYADA 

Yeni Partiye Aza Yazılıyor 
ı3ükreş, 25 (A. A.l - Rador a. 

jaı.sı bildiriyor- Yeni milli par. 
ti tarafında.,., neşredilen bir ta. 

balar atıldığı zaman kıtaatın sı 
gınaklara kaçtıkları esnada bü. 
yük faaliyet sahneleri müşahede 
edilmiştir. 

Asmara tayyare meydanının 
bombardımanında pek büyük ho. 
sarat husule gelmiştir. Hangar_ 
lar, uçuş mahalleri üzerine taır. 

isabetler kaydedilmiştir. Tayyare 
}erimiz avdet ederken, meydanı 
kesif bir duman tabakası kapla. 
mış bulunuyordu. Tayyarelerimi 
zi karşılamak için düşman mu
harebe tayyareleri havalanmı:ı 
ise de, takibe devam niyetini ;;o,, 
termediler. Bütün tayyarelerimiz 
üslerine avdet etmiştir. 

Blenheim tip tayyarelerimiz 
Diredaua'ya hücum etmiştir. Bun 
lara karşı düşman tayyareleri 
havalanmış ise de, ciddi hasara 
uğratılarak geri dönmeğe icbar 
edilmişlerdir. 

13 Haziranda Blenheim tip tay 
yarelerimiz Tiga'ya hücum ede. 
rek yerde bulunan tayyareler ü. 
zerine bombalar atmıştır. Bun
ların hasara uğradığı zannedil
mektedir ... 

Batan Gemiler 
Deniz harekatı hakkında şu 

mahimat veriliyor: 
16 Haziran günü gece yarısın

da hıtam bulan hafta zarfında. 
düşman harekatı dolayısiyle hıı~ 
sule gelen İngiliz zayiatının 
52.642 tona baliğ olduğunu AmL 
rallik dairesi bildirmektedir. 

23 Haziran tarihine kaci'a.r AL 
man ticaret filosunun zayiatı, 
t::ıkriben 847.000 tona ve İtalyan 
ticaret filosundaki de 224.000 to. 
na baliğ olmaktadır. 
Kanadanın İngiltere~·e Yardımı 

:ngiltere imparatorluğunun 
ner tarafında harp hazırlığı aza_ 
nı1 hızı bulmuştur. Bugün Kana
da Maliye Nazırı bütçeyi meclise 
takdim ederken milli gelirin faz 
lafaşacağmı ve bunun harp m<ts. 
ruflarına karşılık tutuı~cağını 
b]~irerek şu sözleri söylemi~ur: 

insaniyet düşmanı elinde ya. 
lın kılmc. İngilterenin kapısı ö. 
nikde durduğu şu anda, Kan:;ıda
lıhrdan kendileri için mi.iıvıkün 

RE.SMi HARP TEBLİGLE·Ri 

Fransız Resmi Tebliği 
Bordeaux, 25 (A.A.) - 24 Haziran Fransız akşam tebliği: Chareutes'. 

deki Almanlarm hafif bir ilerleyi~i kaydedilmiştır. Düşman bu mmtalı:ada 
Ango.ılr.m'i işgal etmiştir. Rohne vadisinde hafif bir ilerleme yapan dü~. 
man Aix - Les - Bain'e ve Vorette civarma gelnuştır. 

Alplarda, bütün gün, 1talyan taarruzları, biribirini takip etmiştir. Bu 
taarrul"lar hudut yakınında öncü krtalanmız tarafından durdurulmu'jtur. 
Dü-1mn Les Mauriennes'de Lansimebourg'u hafifçe geçmiş ve saliil mmta. 
kasında Menton'u işgal etmiştir. Mukavemet mevzilerimiz, bütün Alp Cep. 
hesi boyunca sarsılmamış olarak kalmaktadır. 

lngiliz Resmi Tebliği 
Nairobi. 25 ( /\ .A.) - Resmı tebliğ: 
Ilı.ittin cephede her ~ey ~ldııd 'r 
12 ki~iden miıte~ekkil y<.rti biı devriye kolu Rudolf gölü Garbin de Tuı • 

kana'da bir 1nı;iliz ileri karal:r.lurıa taarruz etmiş, fakat püskürtülmüştür. 
İn;;ilizlerden zayiat olmamt:;;tır. 

Alman Resmi Tebliği 
Fuhrer'in umumi karargahı, 25 (A.A) - Almarı orduları Başkuman. 

danlığının tebliği: Fransa seferi, yalnız altı hafta devam ettikten sonra, Al. 
man ordnsunun misilsiz zaferi ile nihayete ermiştir. Bugün, saat 1,35 tenbe. 
ri, mi.itareke, mcriyet mevkiine girmiştir. Dün, muhasamatın son günü, fır. 

kalarımrl", J\tlantik sahilinde. kısa bir mukavemeti kırdıktan sonra, Royan'. 
dan Girc::nde mansabına ve Angoulerne'e giden hatta kadar ilerlemişlerdir. 
Rhin cepııesinde ve Lorraine'de, düşman yeni müstahkem mevziler kaybet. 
miştir. Vosges'lerde, Donan'da, bin kişilik bir düşman grubu teslim olmuş. 
tur. Esirler arasında bir ordu kumandanı General ile üç fırka kumandam 
General de vardır. Lyon'un Cenubu Garbisinde, Saint - Etienne ve Anno. 
nay alınmıştır. 

Saveıic'de, dağ avcı kıtalarımız, şiddetli surette müdafaa edilen dü!I. 
man mevzilerini bir çok bölgede delmeğe muvaffak olmuşur. Aix - Les -
Bains ahnmıştrr. 

Fransız Atlantik sahilleri açıklarında bombardıman ve keşif tayyal'ele. 
rimizin yaptığı istikşaf uçuşunda. beş altı bin tonilatoluk bir İngiliz nakli. 
ye c;emio;ine bombalarla muvaffakıyetli hücumlar yapılmıştır. Sima! Denizi. 
nin mıılıtelif mıntakalannda başka keşif uçuşları da yapılmıştır. 

2~ Haziranı 25 Hazirana bağhyan gece, bir kaç bombardıman grupu. 
Merkezi İngilterede bir kaç hücum yapmış ve tayyarelerin bulunduğu bazı 
hava meydanları ile bazı tayyare endüstrisi müesseselerini bombardıman et. 
nıistir. Diın gündüz, bir İngiliz tayyaresi, Stavanger - Sola tayyat'e mey. 
danı iızeı~nde uçmuştur. Fakat bu tayyare. bombalarmı atmadan Alman av. 
cı tayyareleri tarafından düşürülmuştıir. Dün gece, İngiliz tayyareleri, ye. 
nidcn, Şimali ve Garbi Almanya üzerinde askeri hedeflere hasar yapmadan 
u~mu!!lardrr. Alman bahriyesi hava clafi bataryaları, Şimal Denizi sahillerin. 
de iki İngiliz tayyresini dtişürmeie muvaffak olmuştur. 

;talyan Resmi Tebliği 
1taly2da bir mahal. 25 (A.A.) - İtalyan umumi karargahının 14 No. lu 

tebliği: Saat 1,35 te mütareke mukavelena.ınesinin imzası dolayısiyle gerek 
Avruııa gerek deni;ı; aşırı bütün sahalarda Fransa ile İtalya arasında bütün 
muhasemat tatil edilmiştir. Bir İtalyan tahtclbahiri bir vapur batırmı)tır. 
Kızıl Denizde hareket ier~ etmekte olan bir İtalyan tahtelbahiri üssülharc. 
kesine dönmemiştir. Dü~manın Trııblusa karşı yapmış olduğu bir hava akını 
esnasında askeri kıymeti haiz hiç bir hedefe isabet vaki olmamıştır. Bomba. 
lar eski Musevi mahallesine düşmüş, ve yirmi kadar insanın telef olmasına 
~ebebiyet vermiştir. 

Dfü;man tarafından otu?. kadar bomba atılmak suretiyle Cagtari'ye kar. 
şı yapılan bir hava akını hiç bir hasara sebebiyet vermemiş, yalnız bir kaç 
kişi yaralanmıştır. Palermo'ya karşı yapılan iki akm teşebbüsüne İtalyan 
avcı tayyareleri mani olmuşlar, ve bu tayyareler düşman tayyarelerini uz3k. 
laıımaya mecbur etmişlerdir. 

lngiltereye karşı harp devam etmektedir ve zafere kadar devam ede. 
cektir. mi'lle nnz:ı.ran 21 ya~ını bittren 

her vatal"'daş şahsan \'apacı:ığı taw 
lep üz~rine partiye. girebilı>cck. 
tir. Ekalliyetler hususi deftere 
k<'ydedilecekler ve yahudiler par 
tı\. e kaydolamıyacak !ardır. 

ol.rn azami maddi gayreti yap. Yanlarında kamyonlar ve bü-
malı:ırını talep ediyorPm yük miktarda malzeme bulunan 

BULGARİSTANDA 

tlll?'İltereye nakled;len kıtaat bu kıtalar enterne olmu~t•1r. 
:'vladrid 25 (A. A.) - Saint Doul~s mıntakasında. Alman. 

Jean de Luz ve Bayonne mınta. lar İsviçre hududuna altl veya 
kac:rnda Fransada harp etmiş o. yedi kilometrede bulunmaktadır. 

\ MAAD İN 

Nizamnamesi 

Değiştiriliyor 
Ankara, 25 (Ta'1 Muhabirin. 

den) - Nizamnamesinin bazı 

maddelerinin deği~tirilmesine ve 
mezkur nizamnameye yeni hü
kümler eklenmesine dair İktı~at 
Vekaleti bir kanun layihası ha. 
zırlaınıştır. 

Bunları cocuklar bile artık a 
ra~tırırkcn" işlerimizin tabii ' 
mantıki yollardan \•ardığı mcr 
halelerde tereddiide dii~eme~ iz 
Su ve:va bu beklenmedik hndic,c 
~in bi~im üzerimize ~·apacağı tc 
sir ric'i değil tamamen ileridiı'. 

Selametimiz için diinkii sart 
ların icaplarını na::.ıl cmni:-, etl 
henimsedikse. hugiiııkü ~artları 
icaplarını da a~·ni kaygı 'e a~ n 
emnivetle benimseriz. Fakat mu 
sait ~şartlı zeminleri mutlak 
menfaatimize Ul gun saJaına;-ı ı". 

Ne gibi? 
Size bu fikri daha basit sekildc 

izah ic·in Nasrettin Hocanın bı 

fıkrasını anlatayım: 

Bir giin komsuları, lloca:vı lrn 
ıusının önünde bir şey 
görnıiişler: 

- Ne o? Hoca Efendi! Bir sc 
mi kaybettin? Beraber ara;-ı: altın 

Demişler: 
- Evet! Evin ay]usunda nıu 

hiirümü kaybettim de onu arı o 

Kanunun mucip sebepfor layi. 
haı;ında, son zamanlarda maden 
mcyzuatı üzerindeki çalı~ınalarm 
netictsi olarak başarılan işh~rin 

sayı~ımr. günden güne fazlalas:ı
ğrndan bahsedilmektedir. !...ayi· 
hada ezcıimle tatbikatta ahııan 
neticelere nazaran maden mev. 
zuatımn tek cepheli olara!~, yani 
yal11ız imtiyaz esası üzeri ne tarı
zim edilmiş olmasından bir ta. rum. 
kım mahzurlar doğduğu biltliril- - Kuzum Hoca! Sen dclirdh 
mckte ve bunun önüne ~~çilrnek mi? Evin avlusunda ka~bcttigiı 

ınühiir sokakta aranır mı? üzer~ lavihaya yeni hükümler 
. - Haklısınız, çocuklar! Faka 

konulduğu ilave olunmaktaoır. 
1 

k 
1 

k .. h.. .. .. 
.. . . av u aran ı -. mu uru gorıne 

Burıa gore, ımtıyaz mev?:uımu kabil değil . Burası ışık ta omu 
tc~kil edecek madenlerden ehem.' i~in burad:ı arıyorum. Demis. 
miyetli göri.ıle1)1erinin muci'leri. Hu fıkra. ~·anlıs istikamet ta 
ne !halı=:: edilip dilınemesinde hü. yininin misalidir. Frenkler huı •ı ' 

kuınct muhtar. bulunacaktır. mauvaisc arieııtation derler. Mü 
hüriinü ka~·bcden, onu bulm 
için ısı~a çıkmak değil, miihilru 
ka:rholduğu yeri a;\·dmlatmn 
mecburdur. Bundan dolayı d 

Diğer taraftan, her rnadea mu
cidine imtiyaz vermenin t atbi. 

kc.tta tevlit eylediği zararın bazan 
tasavvur edilemiyecek derecede 
büyi.1k olabileceği görlilmiı5·,ur. 

Bu it:barla bu vaziyeti, meml<:>ke. 

tin ihtiyaçlarına ve menfaatleri. 
ne en uygun bir tarzda tanzim e· 
debilmek için hükumetin imtiy<ız 

talebinde bulunanların mali. ik. 
tıs:\d; ve teknik kabiliyetlerini e

saslı surette tetkik etmesi zaruri 

görülmüştür. 

Liiyihada maden mahsullC'rinin 
büyü!t eksetiyetinin l)eynelınilel 
piyasalarda dünya rekabetile kc:r 

kimse ona: 
- Yahu! 1\1 i.ilı ii r ii n ii 

ı~ık yerde aramıyorsun? 

ınez. Bilmem anlatabildim mi? 

İsviçre Seferberliği 

Tedricen Ka~dırıyor 
Berne, 25 

bildiriyor; 
İsviçre hükumeti Salı günü 

leden sonra Fransızca Alman 
\"e İtalyanca bir beyanname n 
retmiştir. Bu beyannamede d ı 

şrlnc;mak suretile satılması nıec. li\·or ki: 

burıyeti, istihsal işlerinin azami ~Almanya ve İtalyanın Fra 
ucuziuk temin edecek tarzda tan- ile akdettiği mütareke İs.,: ı ren 
zimini zaruri kıldığı hakkın. endişelerini ehemmiyetli su"e 
da i~letme tesisinin jeolojik icap. tahfif etmiştir. Zira bu üç df:'\'l 

sullı yoluna girmişlerdir. Bum 
lara göre yapılmasına dair mü. la beraber İsviçre milleti ha) 
him hükümler vardır. lerle kendini avutmamalıdır n 

Bundan başka kendilerinden li. güç ve çetin bir istikbal tak 
cevher istihsal edilmeyip ~ıhhi edecektir. l\Tazinin itiyatları 
g.~yeler için kullanılan Slığuk ve dönmek mevzuubahis ola~1 

sıca!{ maden suları için hu5usi i- caktır. Mütareke, hiç şüphesiz t 
darelerle belediyelere ve köy viçre ordusunun kıı:;ım kısım t 
hiikmi şahsiyetlerine tercihan hisini intaç edecektir. Bu hiı.d 
imtiya2 verilecektir. ~tıs~di şera.iti. esaslı .surett~ d 

Ereği! kömür havzasında biri.! g~şmış olan ~svıçrcye ı_klısadı v 
birine yakın madenlerin sıhhi teş zıfeler tahmıl edecektır. 
kilatlarını daha muntazam bir İs\·içre iktısadiyatı \·c h:>r" 
hale getirmek icin birle:jtİrilme. tıcaretinin yeni şeraite ıntıb 
sine cevaz verilecc.-k ve daha cfar etmesi lazım ~elecektir. 

İsviçre hüklımeti, dahili b 
bir kadro ile idare olunabılecek-
tir 

----oı---

Litvanya • Almanya 

HududunuSovyet~r 

t.4uhaf aza Edecek 

1 öncsans zamanının geldi ı 

hükmetmektedir. Herkes ycnı ş 
raite intibak etmelidir. 

Beyanname, halkı süklı 
muhafaza ve hükumete itimat 
miye davet ederek bitmekteclT 

Moskova EJç:sinin cenaze laı1 İngiliz ve Polonyalı ef::-adın İngiltere ve Fransa ile posta 

Madrid, 25 (A. A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: Fransız • İspan 
yol hududu, diplomatlarla Fran. 
sız Cezairi için vizeleri mevcut 
okn eşhastan mada , herkes icin 
artık kapatılmıştır. Portckizde 
mülteci meselesi ciddiyet kesbet. Kaunas, 25 (A.A.) - Reutt'r 

Dük de Windsor 

İngiltereye Gidiyor 
Merasimi ~e:nilere bindirilmesi için h'lzır. m:inakalatı durmuştur. 

Sofya, 25 (A. A.) - Bulgar ajan lık·ar yc.pılmaktadır. trgilil do. Fransız hududuna yakın Cha-
sı bildiriyor: Son günl<?rde ~ov. n::ı:-.masrnın birçok cüzlitamları ux • de . Foudes den gelen ma
yet hükumet merkezinde vefat bn irkap ameliyesini himaye et. himata göre yurtlarını tahliye 
euen Moskova Bul~ar sef•ri mü~ mek için Saint Jean de Luz ac:ık. etmiş olan birçok Fransız c;iviL 
teveffa Todor Christov'un cena. larında bulunmaktadır. leri, huıiut civarındaki yerlerine 
ze merasimi, kralın mümesilleri. İsviçreve iltica Edenler ".lönmüş!erdir. Evlerini yerinde. 
hi;kUmet erkanı, kordiplomatik Hontreu' 25 (A.A.) - Ara. hayvan1arını hayatta buldukları 
ve birçok dostlarının huzuriyle larmcla bir general bulunan bitap !akat yiyeceklerinin hepsinin gö. 
yapılmıştır. dü~müş 1200 Fransız piyadesin- türüldü~ü söylenmektedir. 

Moskova sefaretinı> tayi:ıinden den müteşekkil bir grup Ro<:hes Leon Blumun İsviçreye iltica 
evvel ChristOv Bulgaristanın An boyun noktasında İsviçre hudu-. ettiği haberi selahi~·ettar men. 
ka!'a sefıT'i idi. ı dunu .ı?ecmislerdir. 1 bal ardan tekzip edilmektedir. 

nıekte olduğu cihetledir ki, bu bildiriyor: 
tedbirlerin alınması z,a.ruri ,gö.

1 

Litvanya polis şefinin neşretti
rülmüştür. Fransa'dak1 Norveç ği bir tebliğe göre, Litvanya -
sefiri dün İspanyaya gelmiştir. Almanya hududu Kızılordıı kıta-

Fransanın terki silah etmesin atı tarafından muhafaza edil~cek. 
der. bir müddet evvel, Fransada tir. 
t0~rit kamplarına konulmuş olan 
İspanyol mültecileri serbest bı. • 
rakılmıstır. Şimdi İspanyol ~a- Rigı:. 25 (A.A.) - lçtimcıi fs-
kamıtı bunlara a\'det etmeleri lcr Nazırı. sivil muhafızlar.n der
iCın müsaade vermemektedir. hal silahlarından tecrıt ~di\me1e
:vrcmnuiyetten evvel hududu aş- rine ve ahaliden silahların ::ılın. 
ınış olanlar tevkif edilmistir. 1 masma karar vermiştir. 

Londra, 25 (A. A.) - Duk ' 
Düşes de Windsor'un, İngilter 
ye mı.iteveccihen lspanyayı t 
kettikleri bildirilmektedir. Lı 
bc-n ıtarikile seyahat edecekle 
zannedilmektedir. 

• Madrid. 25 (A. A .) - Dülı; 
Düses de Windsor evvelki 
maiyetlerile beraber Madr ,.ı 
g•.dmişlerdir. Dük muvasal~~. 

miiteakip İngiltere sefiri Sir lio. 
.arc ile corüsmiıstur:. 



TAN 

Churchill'in Nutku 

Petain Hüklimeti 
Filonun ingiltereye 
iltihakını Reddetti 

(Başı 1 incide) muannitliği ile ve ayni zamanda 
neti üzerinde tesir edecek mahi- başka sebeplerle düştüğü harabi 
ettedir" demiştir. ve esaretten Fransayı kurhrmak 

Ucynaud İle Konuşmalar için lazıl'T' geldiği kadar kuvveti-
1\Iıster Churchill, daha sonra miz ve oldukça uzun ömrümüz 

azıvetin vahamet kesbetmesi ü- olma~ını ümit ederiz. 
rı~e Reynaud ile yaptığı konuş Bütün dünya üzerine yayılı bu 
alardar. bahsederek hazir~nın lunan ve deniz kuvvetleri tara-

3 ünde Hariciye Nazırı ıle bir. fından himaye edilmekte d~vam 
kte Tours şehrine gittiğini an- olunan Fransız imparato ... ·!nğu-
tmış ve şu sözleri söylcmi~;tir: nun, müttefiklerin yanınıla nıli

"Rcynaud hüklımeti ile müza- cade1eve devam edeceği l'ımiclin
relcr esnasında, İngiliz hüku- dcyız. ~Ümit ederiz ki, bu impa
etı. Fransız filosu İngiliz liman ratorhık, sebatkar bir surette, za
rına gönderilir ve mı.iz::ıkerat fori kazanmıya gayret edecek ve 
nas nda bu limanlarda kalırsa kurtuluş ordularını organize eclc. 
i.it::ırcke şartlarının ne olacağı. celt bir hükumetin mnkarrr ola

ı F'ransanın sormasını kabul et. cakıır. 
istı. Halbuki Fransada yapıfon "l:si.ıtiin bunlar, yalnız Fransız-

e riyat, bu konuşmalara ait va- 1 ların üzerinde karar verec()f,i me 
ahıra mutabık değildir.Konuşma selclerdir. Fransız menfadtinin 
rm mazbatasr tutulmuş cıldıığu ve zihniyetinin, yalnız Bor
in bunu her zaman isbat:ı bazı- dcaux hükumetinin aldığı J:ıaz n 
z. Fakat şimdilik buna lüzum kararla kendisini göstereceğine i. 
oktur. Bizim Rcynaud ile ver. nanmak bizim için güçtür." 
ıginıiz karar mlinferit sulh~ ya- Churchill, burada t:krar şnn-
aşmudan evvel Amerikaya tek- ları soylemiştir: 
r nıiiracaat etmekti. Bu mü:a- ,.Muhakkak olan bir şey varsa 
tın neticesine göre tekrnr gö- o da. düşman tazyiki dı:;:ınd• bu. 
ecek ve karar verecektik. Rey 1 lunan, Alman barbarlıgını, nazi 

ud, Amerikadan alınan ceva. barbarlığını yıkmıya ve Frar.sa
tl'I , tatmin edici mahiyette olma. yı ve Fransanm hürriyetlerini 

nı bildirdiğinden Fransı:ıya yeııidcn kurmıya çalıs;ıcak her 
mek üzere hareket ettım. Fa- Fransız hareketine, biitlin k:ı.y
t yola çıktıktan sonra Rey. naklarımızla en iyi surette y<!r. 
ud'nun dii.stiiğiınü anladım ve drm cclcceğimizdir." 
ri döndiim." Cesaretli Başvekil: Rcynaud 
raıısız Donanmasmın Va7.İydi Churchill, bunu miiteakıp Rcy-
Churchill. sözlerine şöyle de- naud'dan bahsetmiş ve Rey
m etmi.stir: naud.'yu "Cesaretli Başvekil" di. 
"Vaziyet o derece gayri ~•-ih, ye tav~if ettiği zaman, Avam ka-

d erece karanlıktır ki, bu husus. m~~rası alkışlamıştır. 

/ bir hiikiim vermek ve yahu~ Bunciao sonra Reynaud kabi-
hmiolerde bulunmak umumı nesi ile İngiliz hükumeti arasrn-
nfaa c mugayir olacaktır. Hü- da mi.;taroke hakkıntla yapılan 

• mete tam itimat gösteri.lme-;L müzakereleri bahis mevzuu eden 
ve milletin emniyeti icir. lü- Ch.ırchill, aşağıdallii tafsilatı ver. 

mlu telakki cdeccei tedbirleri miştir: 

mak hususunda hüklımetin _i. ,:Reynaud tarafından vfıki cia
p eden sabra ve azme s:ıh P vet üzerine, beraberimue Harici-
dugundan emin bulunmasını A. ye Nazırı Lord Halifaks, ve Tay
m Kamarasından talep ede- yare imala1.ı Nazırı Bevcrbrook 

Churchill, bundan sonra Rcy
ud'nun istifasını takip eden ha. 
elerden bahsetmiş ve dcmi1i'tir 

"Bit tabi, Fransız filosunun ne 
a-::ağt hakkında müsait bir an
mıya varmak için elimizden 
leni yaptık.Niyetlerimizİ.:1 s;:ımi 

ıiyetini isbat için, yeni nazırlar. 
ne gibi temas hasıl olabilece.. 

n \ müşahade etmesi için Amiral 
' daırcsi birmd lordu Lord 

yd'u Fransayn gönderdik.Filo 
un Almanların eline geçmiyl.!CC-
hakkıncta bize resmi ve kati te
ınat verildi. 
"Mütareke mukavelesinın ~e

zinci maddesini keder ve httY
•tle okudum. Bu metne göre, 
ansız harp gemilerinin Alın&n 
İtalyan kontrolü altına geçti

rnrihtir. Bu madde r~smen di
r ki, Alman hükümeti, Fransız 
rp gemilerini, kendi harp ni. 
t1erinin başarılmasında kullan 
k niyetinde değildir. Fak::ı<;; Al 

an hiıkumetinin verdiği böyle 
r resmi teminatın kıymeti ne 
abilır? 

"Avr.i sekizinci maddeye göre, 
teminat, Fransız filos•.mun sa-

l muhafazasına ve yah~t rr.ayin 
~maya lüzumlu cüzütamlarına 

ımil değildir. Bu, Alman hükü
etine. büU.in Fransız filosunu 
• k ca sahil muhafazasına tahsis 
n'<fmını verebilir. Nihayei:, rnü
r eke mukavelenamesi, şartlara 
yet olunmadığı bah:ıoesile !e. 
ea;kbilir." 

Nihai Zaferi Kazanmak İçin 
Churchill, beyanatına şöyle 
\ am etmiştir: 
' ,\ vam Kamarası. bi.iyük Fr<m 

milletinin kederinden ~erin 
surler rhıyaı-aktır. O btiyük 
rısız milJC'ti ki, harpte. sulhte 
derece uzun müddet onunla 
1ı id k ve kendisini, Avrupada 

l .. al bir kiiltiirtin ve taassup-
1! bir medeniyetin terakldsini 
ımle temine mcmu!' telakki€'
orıluk 
ı-...uvvetimizi bosıına yorm:ık
ve vahut acı kclimC'ler sarfc. 

rek ·ve tahtiyede bulunarak 
k timizi kaybetmekte hiçim· fay 
voktur. Düşmanın kuvveti ve 

olciuğ'u halde, 13 hazinında lfon
disinı ziyarete gittim. Reynaı.:d, 

cephedeki şeraiti ve I"ran!lız or
dv ıınun vaziyetini izah ettikten 
sonra, müttefiki İngilterenin mü 
saade5ıi olmadan yalnız başırıa bir 
mütareke veya sulh akdetmiyece 
ğine dair Fransa tarafınd:m yapıl 
mış elan taah}i"ıdün iptalh1e ln
giltcrenin muvafakat etmesini 
tal~p etti. 

"Fransızların çektiği rsttrab1n 
büyüldüğünü biliyorum. Bizım 
onlar derecesinde felaketlc:e ma
r•Jz kalmadı~1mız bu harp saha. 
sında Fransızlar kadar çarpışma
dığ;m ız da meçhul bir şey değil
di. Buna rağmen Reynaud'nun 
talebine muvafakat C'Jememek 
ıztırarır.da bwunduğumu ceva
ben bildirdim. Fakat Reynaud'. 
nun Amerika Birleşik devletleri
ne müracaatta bulunmasını ka
rar altına aldık. 

"] 6 haziranda. arada Bordeaux 
y.a ta~mmış olan Rcynautl'd,m bir 
mesaj aldık. 

Bu mesajda, Amerikan ceva
bının ıfatmin edici olmadığını 

bildiriyor ve Fransanın İngiliz • 
F!'ansız anlaşmasından doğan ta
ahhi.itlerindcn ibra edilmesini sa 
ril1 surette talep ediyordu. 

Bunun üzerine, İngiliz kabine. 
si, derhal toplanmış ve Frans::ıya 
as:ığıdaki mesajı göndermiştir: 
~"Fransız filosunun İngiliz li. 

manlarına gönderilmesi ve filo, 
m..izakerelerin devamı müdde. 
tince bu limanlarda kalınası t.::ık
dirinde, İngiliz hükiımeti, Fran. 
sız hüklımetinin mütareke şart# 
lan istemesine muvafakat ede
cektir.,. 

"Ertc .. i aksam Reynaud'yu gör 
mck. üzere yola cıktığım zaman, 
r?cynaud'nun diişiiT'ülmiiş oldu. 
~unu öğrendim.,, 

Cuhurchill, sözlerini şöyle bL 
tinniştir: 

"Bu acıklı ve unutulmaz hadi. 
sel";.in bariz noktalan işte hun. 
lardır. Avam kamarası, istikbal 
h;ıkkında en ufak bir şey dahi 
sövlemekliğimi herhalde bekle. 
mez. Maamafih, önümiizdeki haf 
ta, yeni beyanatımda bunu mev. 
znu bahis ctmekliğim muhtemel. 
dir .: 

Hatiplerin Sorduk.lan Sualler 
Avam Kamarasında, Churchill' 

in beyanatından sonra s(;z alan 
Hoare Belisha, Başvekilin v~rmiş 
olduğu izahatın şimdiki devrede 
Avam Kamarasının daimi suret
te içtima halinde bulunması Jij_ 

zumunu kati surette isbat ettiği
ni sôylemiştir. Hoare Belisha de
mistir ki: 

•• F'rnnsız rncr.liı::i içtima halinde bu
lunmuş ve efkarı umumiye sansüre 
tf.;:ıi tutulmamış olsaydı, Fransanın 

hı anlaşılmıyan teslimiyeti vuku bul
ımı1dı. İngiltcredc hükiırnetin vatan
pcn er İngilizlerden cesaret alması 
ve miilhcm olması için parl;ımcnto

nım içtim;ı<ia ve matbuatın serbest 
k<ılma~ını istediğini bize Başvekil !.e
min edebilir mi? ... 

t,;hurchill şu <'evabı vermiştir: 
''Fransız parlamentosunun içtima

dıı bulunmamasının kendi hatası olma 
rlığı muhakkaktır. Keza Fran~ız mat
bıı-.tının dahi bu meseleyi müzakere 
etmek imkanından mahrum kalmış 

olması kendi hatası de~ildir. Alman
ların si.ir:ıtli ilerlemesi Frans:.ıdn her
şryi herd.inıerç etmiştir. Alacağımız 

terlbirlerin Fransızların başından ~c

çen şeyin İngiliz parlamentosundaki 
muhterem dostumun başından da §!cç 
mrsine mani olac;ığına kanlim. O ka
rl;ır kU\·vctli tedbirler aldık ki bun
lnrı 1~,ruri ol;ırnk. telakki edemem. 
i\Ta:-ım;ıfi'ı, bu tedbirler bize İngiliz 
µarlamcntosunun hükı'.lmetin rehberi 
\'e mesnedi olmakta berdevam olaca
r;ı ve m3tbııatın bizi bekliyen musi
bc•ıcr ne olursa olsun faaliyetine de
vam edccci!i kanaatini vermektedir. 
Başvekjl. Reynaud kabinesinin 

istifası ve Petain kabinesi tara. 
fından istihlafının izah edilmesi
ni ısrarla istiyen işçi parti aza
sından Maxton'a da şu cevabı 

vermiştir: 
'·Bu meseleyi hakikaten vazih su

rette, izah edemem. Zin, insanın ken
rli memleketinden başka bir rnemleke 
lin siyasetini ıınlatması gayet mi.lş

klildiir. H:ıttı1 b;ızen kendi memleke
tinin siynselini anlamak bile muşkül
dür. (Gülü~melcr) 

• 
Londra, 25 (A.A.) - Rcuter: 

dominyonlar Nazırı Caldccotc 
Lordlar Kamarasında, Churehill 
in 'ı:>ildirdiğimiz beyanatına ben
zer beyanatta bulunmuştur. Cal
decote Fransız filosundan bahse_ 
derken. bu gemilerin aylardanbe 
ri kullanıldıkları davaya hizmet
te devam etmelerini temin ic:in 
fnı.tiliz hükumetinin hic bir gay_ 
r.:?ti lE·rketmiyeceğini ilave etm:Ş
tir. 
Londra Mahafilinin .Mi.italaası 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter: 
Fransız propaganda yi.iksek ko
miseri Jean Prouvost, dün akşam 
nordeaux'da Amerikan gazeteci
l~rinc beyanatta bulunarak Fran 
sanın Amerikadaki dostlarını, 

Fransanm büyük kederini anla
rnıy:ı davet etmiş ve İngiliz hü
kumetinin hattı hareketi hakkın. 
da tenkitlerde bulunmuştur. Lon 
drada, salahiyettar mahfiller, 
Prouvos'nun beyanatı hakkında 
C\Şağıdaki mütalaaları serdeyle.
mektedir: 

"Prouvost'nun beyanatı baştan 
başa yanlıştır ve İngiliz hattı ha
reketini tahrif edici mahiyette
dir. İngiliz hükumetinin, muha. 
samatın ilk aylarında, Fransaya 
26 fırka göndermeyi herhangi bir 
'akit vadetmiş olduğu tamamiy. 
le yalandır. Bilakis, Fransızlarla 
yapılan Genel Kurmay görüşme
lerinde, harbin ilk senesi zarfır:.

da, İngilterenin mahdut miktar
da askeri gayretler sarfedeceği 
bildirilmişti. Fransaya 400 bin 
İngiliz aslieri gönderilmiştir ki 
bu, Churchill'in 18 Haziranda A
vam Kamarasında bildirdiği gibi, 
İngiliz hükumetinin aldığı taah
hüde tekabül eylemekte idi. Ha
vacılık sahasında İngilterenin jş_ 
tirnki, vadedilen ve Fransız Ge
nel Kurmayı ile üzerinde muta
bakat hasıl olan miktarı pek çok 
geçmiştir. 

"Techizat noksanı dolayısiyle 
İngiltercdc, Fransada olduğun
daha az sınıtın silah altına alındı
ğı doğrudur. Fakat Prouvost, 28 
yaşından yukarı yüz binlerce gö_ 
nüllünün İngiliz kuvvetlerine nti 
hak etmiş olması keyfiyetini hir; 
nazan dikkate almıyor. 

"Churchill 'in Fransayı ziyareti 
hakkındaki byanat ta, yanlışlığ3 
sebebiyet verecek mahiyettedir. 
Churchill, 18 Haziranda Avam 
Kamarasında vaotı?ı hf'v=ın;ıtt;ı. 

İngiliz hükumetinin, Fransayı 
münferit sulh yapmamak hak. 
kındaki taahhüdünden ibra ede
miyeceğini F.ransız hükumetine 
ne gibi şeraitte bildirdiğini an
latmıştı. Churchill, bu beyanatı
nı bir hafta evvel yapmıştır ve 
Fransız hükumeti, bunun hakika 
tini mevzuubahis eylememiştir. 

"Prouvost, Fransız hükumeti
nin, 12 Haziranda, mütareke im
za edilsin edilıncsin Fransanın ta 
mamiyle işgal altına alınaca~ı ka 
naatine vardığını kabul etmekte
dir. Yani, teslimiyet, Alman ha
reketi üzerinde tesir yapmıyacak 
veya bu hareketi değiştirmiyecek 
ti. Esasen işte bunun içindir ki 
bir çok Fransızlar, İngiliz ve 
Fransız İmparatorluklarının son_ 
suz kaynakları ile mücadeleye 
devam etmek fikrinde idiler ve 
halen de bu fikirdedirler. İngiliz 
İmparatorluğunun çarpışmaya 
devam azmi, istikbal için Fran
sanın yegane ümididir. Herhangi 
bir vatanperver Fransızın bu az
mi tenkit edebilmek için sebep· 
lcr ileri sürebilmesi güçtür. 

De Gaulle'i.in faaliyeti 
Londra. 25 (A. A.) - Reuter: 

A'manya ve İtalyaya karşı Fran
sız mukavemetine devam i\in 
Londrada bir Fransız milli k0. 
m:tesi teşkil etmiş olan Genera1 

De Gaulle yanında yaveri oldu. 
ğu halde, bugün İngiltere HarL 
ciyt:' Nezaretine gitmiştir. Bt~ e:;. 
nada hariciye nezaretinde, ziya. 
rekiler arasında. birkaçı yüksek 
rütbede olmak üzere birçok Fran 
sız kara ve deniz subayı bulunu
yordu. 

Reynr.ud kabinesi azasınıP İn. 
gilterey<> gelmeleri ihtimali hak. 
kında, ş. "ndiye kadar L0ndrada 
hic bir haber alınmamıshr. 

· AYustralyadaki Fran~ızlar 
Avustralyada bulunan Fransız

Iı:ır, Sydney konsoloshaaefor:ne 
bir delc:gasyon göndermişti.;. Mcz 
kur delegasyon, Londrada bulu
nan general de Gaulle'a ~u mesn. 
jı gi:ın<lermişlir: 

Avustralyadaki Fransızl.ır. da
vetinize icabet ediyorlar. !\lüc:ı
deleye sonuna kadar devam et
mek üzere. bütün enerjilerini, bü 
tün vnrlıklarını emrinize amade 
klhyorlar. 

Bu mesajın bir kopyesi Suriye 
ordusu başkumandanı general 
Mittelhauser'c ve Fransız müs
temleklerindeki kumandanl.:ıra 
gönderilmiştir. 

Londra, 25 - Taymisin Re)'· 
rut muhabiri, hugiin Fransanın 

~uriye Fe,·kal:idc Komi~cri M. 
Piyer ile görfü;mii~ ve vaziyet 
hakkındaki ıniitalfıalarını öğren. 
mistir. 

Ft'vkalade Komiser, Suriyt'de
ki Fransız Kumandanı Mittel. 
hauscr'in harbe devam kararını 

verdiğini, kararın Fransız ııerdi. 
ne ve Fransız bayrağına U)'gun 
bir şekilde ta tbik edileceğini an. 
Jatmı~tir. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun Yllhk 
Kongresi Y aplldı 

Ankara, 25 (A. A.) - Çocuk 
Esirgeme kurumu umumi kon. 
gresi bugün saat 10 da Ankarada 
Çocuk Sarayında kurumun vila
yetlerdeki 62 merkezinden seçil. 
miş murahhasların huzuru ile 
toplanmıştır. 

Evvela umumi merkez raporu 
ve senei aıtiye bütçesile murakıp 
raporu okundu. Beşer kişiden 
mürekkep idare ve hesabat en. 
cümenleri intihabı yapıldı. Ve 
encümenlerin raporlarını ve tct. 
ki?< ]erini yapabilmesi için miL 
zakereye fasıla verildi. Mi.itcaki. 
ben ikinci celse açıldı. Evvela i. 
darc encümeninin raporu okuıı. 
du. Umumi merkez heyeti tara_ 
fından nizamnamede tadili iste. 
nilen m3ddeler hakkında miiza. 
kereler cereyan ettikten c;onra 
m:,1ddeler ayrı ayrı reye konarak 
ittifakla kabul olundu. Ondan 
sonra hesabat encümeninin rapo. 
r .ı müzakere edildikten sonra 
u:numi merkez heyeti ibra ve :;c 

nci atiye bütçesi tasdik edildi. 
BLtTIU müteakip umumi merkez 
heyeti intabına geçilmiştir. 

26. 6-940 

Italyanın Mütareke 
Şartları ilin Edildi ~ 

1~ 
niden çalışmıya başlıyacaklaflll o (Başı 1 incide) 

8 -= Bütün Fransız zırhlıları, 
Frc.nsa (anavatan) sahillerine fte
titılecek ve silahtan tecrit edile-
c.;ktir. 

9 - İtalya bunları kullanmı. 
yacak ve bunlardan bir iey taiep 
ctmiyecektir. 

10 - Fransız donanması için_ 
den tefrik olunacak bir kısım mu 
tarekenin devamınca mayinleri. 
saireyi bertaraf etmiye yardım 
edecektir. 

11- Fransızlar, İtalya alcyhın_ 
de herhangi bir şekilde ve hiç 
bir yerde muhasemata i~tı.rak et. 
miyeccklerdir. 

12 - Fransa hüklımcti, İngil. 
tereye herhangi şekilde yard1m
da bulunmamayı taahhüt eder. 

13 - Fransa. herhangi b:r vcç_ 
hile harice silah ve mülıbnmat 

göndermiyecektir. 
14 -- Fransanın hava limanları 

Almanya ve İtalya tarafından i~
gal olunacaktır. 

istas-

~unu ve Fransız hükıimetinin 
Fransızların elinde bulunduğunu 
söyliyerek sözünü bitirmiştir. 

Londra mahaflii, Fransa İtaL 
ya miitarekesini mutedil saymak 
ta, faka• bu mütareke şartlarının 
Fransayı tuzağa düşürmekte 

olduğunu anlatmaktadır. 

Londra mahafiline göre, Fran
sanın silahı bırakmasından ve 
teslim etmesinden, üslerini ve 
donanmasını silahtan tecrit eL 
mesinden sonra Almanlarla itaL 
yanların Fransaya muameleleri 
değişecek ve o zaman asıl hakiki 
niyetleri meydana çıkacaktır. 
Çünkü o zaman Fransaya herşe
yi yapmak mümkün olacaktır. 

• 
Fransız salahiyettar murahhas-

ları bugün saat 14 te tayyare ile 
Romadan hareket etmişlerdir. 

• Hitler Alman milletine harbin 
başlangıcında Fransız - Alman 
hududu menatıkını tahliye et 
mek mecburiyetinde kalmış olan 
yüz binlerce Alman vatandaşının 

ede- derhal bu menatıka nakledilme. 
lerini ve bunun için icap eden 
tedbirlerin alınmış olduğunu bil
dirmiştir. 

13 - Fransanın telsiz 
yonlar1 faaliyetlerini tatil 
cekJerdir 

16 - Fransada siyasi suçlar 
yüzünder. mevkuf olan İtalyanlar 
İtalya hükumetine teslim oluna
caktır. 

17 - Harp sırasında tevkif O

lunan İtalyan ticaret gemHe:?:'i tah 
liye edilecektir. 

i\HHnrckcnin İmzası Sırasında 
Bu mealdeki mütarekenin d ;in 

imzası sırasında göze çarpan bir 
manzara ehemmiyetle anlatılmak 
tadır. 

Mütarekenin şartları İtalyan 
m•Jrahhası Mareşal Badoglio ta
rafından okunuyor ve miırahhas 
l:ır şartları dinliyordu. Çok geç. 
rneden Marcşalın heyecanlandığı 
ve mütareke şartlarının okunma. 
smı tamamlamayı Kont Ciano 
ya terkcttiği görülmüştür. 

Kont Ciano. şartların kıraeti
ni tamamlamış ve daha sonra 
m:itare1te imzalanmıştır. 

Malüm olduğu üzere Mareşal 
Bacfoglio, geçen muharebede 
Fransızlarla beraber muharebe 

Bu vatandaşların harp yüzün
den uğramış oldukları zararlar 
tcızmin edilecektir. 

Gazetelerin Mütalaaları 

Gazeteler mütarekenin imzası 

dolayısiylc türlü türlü mütalaat 
ileri sürmektedir. 
Alm~n gazetelerinden Berliner 

W>rsen Zeitung ezcümle diyor 
ki: 

"Okyanustan Alplar a kadar u. 
zanaıJ mıntakada top sesleri kE'-
silmiştir. Fransa mağlup olmuş. 
tur Fransanın, Clemenceau'dan 
b0 ri takip edilen, bir senedenberi 
azami haddine çıkarılan mantık
sız siyasetinin neticelerini c:ek
mesi lazımdır. Halbuki, bugünün 
galibinin mağlUba karşı vaziyeti, 
Foch _ Clemenceau devrinin fe
na niyetli zihniyetinin aksine o. 
larak, şimdiden, mağlıip hasmın 
ce5aretinin şövalyeresk bir suret
te tanınması şeklinde tecelli ey

etm iş ve Fransızlara kumanda Iemektedir. Bu, kin ekmek iste-
etmi~, kumandada gösterdiğ~ li. miycn, fakat daha iyi bir ıstik
yakat d:llayısile birçok Fransız balin temellerini atmak a rzusun. 
nişanlarile taltif olunmuştu da bulunan bir zihniyet tir." 

1\farcsal Petenin Nutku Fransada Matem Tutuldu 
Maresal Peten bugün radvo ile n·- t ft b ·· F 

b • .. •1 ıger ara an ugun ransa-
eyan a t:nda mutareke şart arını ı d t t t 1 b kl 

h · ı · t · tl - a ma em u u muş, ayrc:ı ar u asa c mıs ve şar arın agır j . . . . -
olduklarını kabul etmekle bera. y~r!y~ ~ndırılmış, magaz~~a: v~ 
her Fransanın şerefini kurtarmış dukk<r.nıar k~panmış ve butun eg 
olduğunu söylemiş, daha sonr::ı lence ~:rlerı açılmamıştır. 
Fransayı bu vaziyeı~e düşüren 9_ Dah~!ıye ~~zın Pomar P.t, rad~ 
mi~lerin gevşeklik ve sefahat ol. yoda soyledıgı nut~ta çarşa~~cı 
duğunu izah ederek Fransa uğ. günü. Fransız mi.~tın~~ ~enı ~~r 
ru'lda ölenleri hürmetle anmı~- hayat safhasına gırecegını ve bu

. tır. Nihayet Fransanın hür old~. tün sivillerin ve askerlerin ye-

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - 17 /6/940 Pazartesi günü Cenı an 43700 metre mücerrit tel ve kor

don telleri eksiltmesine talıp zuhur etmediğinden ek~illme 2/7/940 salı 
günü saaL 15 e talik cdılmistir. 

2 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız 
tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme Metro Han binasının 5 inci katında toolanacak olan art
tırma ve eksiltme komisyonunda ya p,ılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat maktuan 400 liradır. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilAn 

edilen giln ve saatte komisyonda hazn bulunmaları. (5235} 

KİRALIK BÜROLAR 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Yeni yolcu salonunun üçüncü ve dördüncü katlarında mevcut ve büro 
ittihazına eh-erişli odaları kiralamaı;: :ı talip olanların nihayet 8-7-940 ta
rihine kcıdar müracaatla mütemmim r.rnll'.ımat almaları ve tekliflerini tcıh
riren levazım şubesine tevdi etnıeleı-i. (5134) 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden : 
1 - Devlet orman işletmesi Çoruh revir amirliği Balıklı ormanları 

kat'iyatından ve Hopaya 20 kilometre mesafede Çifte Köprüde istifli 108 
metre mikap ve 797 desimetreye mu ndil 269 adet kabuklu luııla!aç 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 1/7 /940 pazartesi günü Artvinde revir amirlifinde ya
pılacaktır. 

3 - Beher metre mikfıbın rnuharn men bedeli on bir lira altmış altı ku-
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat doksan beş lira on dört kuruştur. 
5 - Şartıı:ıme suretleri revir ftmir liginde ve bölge 11eflıklerinde ı,:örülür 
6 - isteklilerin muayyen gün ve saalte Artvin revir ~mirliğine mü-

racaatlım . (5248) 

Üsküdar C. l\füddciumumiJiğinden: 
1 - Üsküdnr Cez.a Evi mahküm ve mevkuilarının 1/6/1941 tnrihine 

kad<ır bir senelik ekmek ıhtiyacı olarak 90000 kilo tahmin edilen birinci 
nevi ekmek için 10/6/940 tarihinde yapılan eksiltmede teklif edilen be
del komisyonca hattı lfıylkinde görülmediğinden yeniden kapalı zarf usu
lile ekslltıneye konulmuştur. 

2 - İhale 28/6/940 gUnü saat 15 de Üsküdar C. M. U. liği makamında 
yapılacaktır. 

3 - Şartname Üskiidar Ceza Evi :'\füdürlüğünden parasız verilir. 
4 - Taliplerin o gün saat 14 de kadnr teklif mektuplarını ya bizzat ve

ya posta ile ta;ıhhilUü olarak Üsküdar C. Müddeıumumilljine vermeleri 
veya gondermelcri llızımdır. 

5 - İhaleye iştirak edeceklerin 691 lira 87 kuruşum ibaret muvak
kat teminat ınakbuzlarile sirgülerini tekli! mektuplarını bağlamaları 
ı:arttır. (4854) 

bildirmiştir. Fransız hük-ümetill1t,1 
vazi'fesi, Fransız milletine silkİl' 
ve ekmek temini olacaktJr. o 

Pomaret, bütün Fransızları l'C'!l. 
tain hüklımeti etrafında topla~'· 
ınıya ve bütün kuvvetlerini rrı 
leketin nefine tahsis eylemiye 0·r 
vet ederek sözlrini bitirmiştU'· 

Japonyanın İşgale Uğrıyan 
l\l< ınleketlcrle Münasebatı 

Tokio, 25 (A.A.) - Ja{'.>\>n ll' 
riciye Nezareti, yabancı mcJ111.~ 
ketlf'rdeki diplomatik -rnürnessı CI 
lerine aşağıdaki talimatı gönde!• 
miştir: 

"Japonya, yalnız Bordeamc'dll• 
ki Fransız hükümetini tanınııı.~~ 
tadır ve ana vatan Fransası ı. 

olnn nıünasebetlerinde, Roma ..; 
Bcrlin ile evvelce bir anlaşJll8 
bu.iunmadığı takdirde, Petain Jltl' 
kumeti ile iş görecektir." lıı 

Japonya, Londradaki HoJarıd• il. 
hükiımetini tanımakla berabtl'. 
Japonya, anavatan ile olan rrı 
nasebetlerinde Almanya ile, J!Oı~ 
landa Hindistanı ile olan mürı9'i 1 

sebetlerinde Holanda müstemle< 
ke hükumeti ile is görecektİ~l°. 
S:i ndiçini ile olan • münasebetl~e 
rinde, Japonya, Bordeaux hiiJcÔ4 § 

meti ile istişare etmekle berab'~ 
Hındiçini müstemleke hükCtJl'l 
ti ile İ!) görecektir. Nihayet, 13~~ 
cika, Danimarka, ve Norveç ı 
~lan münasebetlerinde, JaporıY"t' 
Almanya ile iş görecektir. ~ 

Londra ve Bernne v 
~ 

Karşıhkh Taarruı 
, (Başı 1 incide) 

tır. Dekooy, Ruhr de Mulheİ .Jı l' 
Westphlide Kassel hava rrıc1/ 
danları da bombardıman edilfl11 

!erdir. Diğer bombardıman fil"" 
!arımız Helder deniz üssünü boıı1 
bardıman etmişlerdir. İştiallet ~: 
yangınlar olmustur. e 

Ruhr de Dortmound petrol d~ il 
po~nrı ve tevzi garları ve oori' e 
moıınd şarkında Karmen'de ~ c 
KaEsel'de askeri hedefler boııı ~ 
bardıman edilmiştir. Brennc C;.. 
varında Deichshausen'de tay~tıre 
fabrikalarına ve bava meyda~1• 
na ait binalara hücum ciilmişt 1;· e 
Başka bombardıman tayyarelefl• 
miz tarafından Dortmound _,,,, tı 
Emı; kanalına, Ecli.i

0

z kamplarıl'l9 tı 
ve mavnalara isabetler yapıirrııi 11 

tır. Holanda hududu ile Ruhr 8' : 

rasında Emmerich civarında cit' 
mir:voUarı iltisak noktalarrrı'' / 
garla-ra zarar verdirilmiştir. Gece~ 
ve gündüz harekata iştirak edeı1 
bi.itiin tayyarelerimiz salimen fı5' in 
lerine dônmüşlerdir. <l 

Bir Hanson bombardımal'l taf h 
yaresi, sahil müdafaa kuvvetleri- i 
ne mensup ve Manş üzerind e de" 
riye gezen tek satıhlı M~ssarsc• 
mit avcı tayyaresinin hücumurı~ aı 
maruz kalmıştır. Vuku bulan Jı~' ki, 
v.:ı muharebesi esnasında b1f 
Mesarschmit alevler içindi'.? diif il 

müştür. Diğer düşman av.!ı tıı)'• il 
ynreleri takibi terketmişlP.rdir. e 

Bertin Üzerinde Uçuşlar l 

Beılin, 25 (A.A.) - D. N. 13· ~ 
bildiriyor: h 

İngiliz tayyarelerinin Ber!irı el 
varında bir hastaneye bomba ııt• 
tıklar1 _ayni ge~e Duisburg üzeri: 

1 
t 

ne de bir hücum yaptıkiarr anca~ 
bur.ün öğrenilmiştir. , ıı 

Ncodrof ve Alsum manalleletl 
üzerine 26 bomba atılmıştır. 13!! s 
ev yıkılmıs ve bir mektep homb9 ~ 
larımışttr. Bielfeld üzcriı:ıe 30 yafl 
grn bombası atılmıştır. Bu bortl 1 

balar bazı ufak yangınlar çıka'' 
mı~l3r ve diğer macfdi zararl~f 
vermişlerdir. Bu iki şehir iizeı'1' 
ne İnıtilizlerin 56 bomba atmal~f ~ 
n salôhivettar Alman mgJwfıl 
sivil halkı tethis i,.in vapıJcirr 
fikrindedirler. Bu hadiseler, frı· 
gl1;:ı; hava kuvvetlerinin valııı: e 
asker! hedeflPre hlicum ettikltt'1 

hakkında bir İngiliz Hava Nczıı• 
retinin beyanatını sarahaten te1'• 
zip etmektedir. 

Churchill. in 
Nutkundan 
Çıkan MCina 

(Bası 1 incide) 
Bu sebeple önü~üzdeki giil1' 

ı~r. lıelki de saatler zariınd9 

Fransız donanmasının verccC'f 
karara ehemmiyetle intizn:- edil' 
mekteciir. Fransız donanmasmıf1 
bu karar' Akdenizin mukarlrlr.rıı• 
tını tayin edecek derecede ehcfXl" 
miye~i haizdir. 



26 - 6 - 940 

26 HAZİRAN 1940 

TAN 
ı\soNE BEDELi 

~rkiye Ecnebi -~ Kr. 1 tene 
lo " 6 Ay 

Jl11/o " 3 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 

" .. .. O " 1 Ay ·oıt 1 .~ lletıerarası posta ittihadına 
il hıl olınıyan memleketler için 

onc bedeli miıddet sırasiyle 
l'e'IJ, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be

all-!li peşindır. Adres degiştirmek 
eJrli kuruştur. Cevap içın rnektup-
d,ra 10 kuruşluk pul ilavesi 

ı:ızımdır. 

V~ avallı Fransanm inhida-
J~;.(. mındaki korkun~ sürat, bu 

e, mutlak zaferi kazanacak· 
aiıdan katiyetle emin olarak 
e~ıı. Almanlan bile şaşırttı. Bu· 
~ biıtiin_ dünya zekalan, Fran. 

JIO!ll Non·eç kadar, Holanda ve 
ns"iİkn kadar süratle çölonf'sin. 
Jeııl acıklı sırlan bulnuya çaba
tidt. Vt. ekseriyetin isabetli gö· 
tl~n iddialanna göre, Fransa.. 

il4 sayanı hayret bir sörafle 
~1~a uğrnmasrnın en mühim 
~~pleri şunlardır: 
eli - Sivasi hatalar. -
11'- Miİli vahdetin teessüsiine 
y~liirlii imkan bırakmıyan par. 

<tvgaları. 

- iktısadi nizamın bozuklÜ· 
1 \·c aşırı bir istismar sistemi-

nılıtemadi işçi isyanlan do
~ası. 
- ikazlara rağmen, oı1 a
kaldınlnmıyan askeri gaf· 
r. 

c1-'ılhakilrn, Fransanın, ta IIa
if haıbindenberi işlediği politi. 

il()' atalarının, haddi, hesabı yok. 
oJ llcnilcbilir ki, o zamand:m
~ Fransanın başına geçen her 

let, gizli anlaşmalarla Alman 
deJ!'sının yürümesine, Alnmnya
rt-lleşiııdcn siiriikliycbilecek bir 
~ erin, 'c ..l\vrupanın lıa~mda 
ıtt'~ pisirccek bir Almau~·anın 
cj,.. nusma hizmet etmiştir. Ve 
ti D)aDin en ezici kud(etir.i, 
nr-~ıarının zaaf ve dalaleti tc§
ti!• etmic;tir. 
tı. l'ans~da, asrrı bir hürriyet, 
/ tı ız cümhuriyetini ~·ıkmak İS

"' il unsurların Iaaliy~tine hile 
ıc:' :ıınaha g(istermistir. O miifrit 
B• :ların, Fransaya ihanet ve 
e- anyaya hizmet etmiı? bulun· 
9, larmın en bariz ve fiiH deli. 
cC bugün, Almanların Fransız 
efl ccııah gazetelerinin inti~nrı. 
5" ltıüsaadc etmeleridir. 

<ınavi müesseselerini ellerin. 
r bııl~mduran fertlerin, sade 
:-İ' i menfaatlerini Jıesaplıya· 
e'1 ordu ihtiyaçlarını tatmine 
c- et etmekten ka!;ınnıaları, 

nı1ı Fransız ordusunun bu
B• ı, Ü acı akıbetini hazırlamıştır. 
it 11tı, J"rnnsnnın şu haline, acı 
if llrak bakarken, Türk devle. 
s~ tı göstermiş bulunduğu isa. 

11.'!ri takdirle anmaktan kendi· 
i alanuyoruz. Çiinkü Türkiye 

13· 'si göriişiinün uzunluğu ile 
hur ohın İngilterenin bile he. 

el &ezmiye basladığı bir çok ha
t• ilticri, çok erken kavramak i
l• tini göstermiştir: 
1' ı _ Türkiye. şu fına kadar Mç 

&i~ asi hataya düşnıemi:jtir. 
- Tiirkiyede milli vahdt:tin 

-tüsii uğrunda hiçbir fedakar· 
tın k~ınılmanu~tır. 
- İktisadi kalkınmıya müm
nıertebe ehemmiyet veril. 

lir. 
- En büyiik isabet tc, Tiirk 
lısımn verilen ehemmiyetle 

~ ~~eritmiştir. · 
Jı lııı sayededir ki, bugiin Türki. 
~ diinyanın en iyi yetiştirilmiş 

• 1tlerine, askerlerine, di1nya· 
en modern sfüıhJarına_, hiçl>ir 
'kcden yılmıyacak derecede 

• ~in miktarda maliktir. 
' iz, son ny lnrın siyasi ve aske

llkuatındnn da kafi derecede 
~t alını~ bulunduğumuz için
~i. bugiin, istikbale, daha de
hir emniyet ve huzurla bak· 
~tayız. 

l\ıuamele Vergisinin 
~atbikatı ve Matbaacılar 

1, }Qn İstanbul matbaacıları top. 
ııı tak yeni muamele vergisi 
fi lttıunun tatbikatını görüşmüş 
ı· ve kanun tatbikatı hakkında 

1 eden makamlarla görüşmek 
, te bes kişilik bir heyet inti. 

1 
etmişlerdir. Heyet dün ak.. 

1
" ~i trenle Ankaraya gitmiş. 

'X AN 

Bombardıman tayyarelerinin kiüle halinde yaptıkları hava taa"uzkırını gösterir temsili bir resim 

Almanya, lngiltereye 
Taarruz için Hangi 
Silihı Kullanacak? 

A lmanya ile İngiltere 
arasında çok çetin 

bir mücadelenin başlamak 
üzere olduğu şu sırada zi
hinleri işgal eden sual şu
dur. 

Almanya, Büyük Britanyaya 
karşı taarruza geçecek midir? 
Bu taarruzda yeni ve müthiş (!) 
silahların kullanılacağı iddiası 
ne dereceye kadar doğru olabi
lir? 

Bir defa şurasını kabul etmek 
J..azımdır ki, Büyük Harbin alev 
saçan makineleri ve zehirli gaz. 
lan az çok müdafaa çarelerinin 
bulunması ile dehşetinden çok 
seyler kaybetmiştir. Fakat aea.. 
ba, son günlerde kendisinden en 
çok bahsettiren tayyarecilik. 
yeni sürprizler hazırhyabilecek 
teknik vaziyete gelmiş ve yeni 
silahlar hazırlamış mıdır? 

1 Yazan: A. Ahıskal 1 
rada tayyare zayiatını da unut. 
mamak liı.zıındır. 

Biz bundan ziyade sürpriz 
olabilecek bir hava vı.:ıs1-

tasının harp sahasına atılabile. 
ceğini düşünebiliriz .. J eplin ta. 
arruzlarının, fazla yük ta~1ma 
kabiliyetleri dolayısiyle, mües- . 
sir olabileceği Büyük Harpten 
sonra tasarlanmısh.. Fakat bii· 
yük bir hedef göstermesi, yer 
müdafaalarının otomatik hale 
getirilmesi bu silahın kullanıL 
masma imkan bırakmamıştır. 

Bu halde sürprizli havacılık, 

bugünün sürat, irtifa ve silah 
bakımından üstün, ele avuca 
sığmaz bir vasıtçı.sı olmalıdır. 

Burada ilk akla gelebilecek 
stratosfer tayyareleri ve bunla

attE' sekiz yüz kilometre hızla 
sona ermiştir. Bu hızın üstünde 
elde edilmesi düşünülecek sürat 
için tayyare şeklinin ve aerodL 
namik hesapların değiştirilmesi 
lazımdır .. Bunda muvaffak olu
nursa veya olunmuş ise, saatte 
bin, bin beş yüz kilometre ile 
u~an tayyarenin hava müdafaa 
silahları tarafından koval:ımp 

ra verilecek sürattir .. 
Bugünün tayyareleri ara- Aerodinamik hesaplar göster· 

eğmesi mecburiyeti vardır. 

Gözle görülmiyen ve kovalana. 
rak ele geçirilemiyen bir sila
hın başardığı işlere tam olarak 
sürpriz denebilir .. 

Denizlere hakim olan İngilte 
renin geniş mali imkanları sa
yesinde temin etmiye çalıştığı 
hava üstünlüğü önünde sürpriz 
olmıyan hava vasıtalarının bı.i 
yük işler görüp göremiyeceğini 
zaman gösterecektir .. 
Almanların iddia ettikleri sL 

Iahlar ve dehşetleri ne olursa 
olsun havacıların sürprizi iki 
şekilde tecelli edebilir .. Ya top. 
lu ve sayısı hayret verecek bir. 
liklerin şaşırtıcı baskınları rnad 
di ve manevi tesir yapmıy~ ça
lışacaktır.. Yahut ta irtifa ve 
sürat bakımından bugünün tek
nik hesapları dışında kalan ve 
normal havacılığın erişip yeti. 
şemiyeceği hava silahlarının fa_ 
aliyete girmesiyle olacaktır. Bu 
son faraziye hakikaten sürpriz 
olur, yeter ki böyle bir tayyarr 

;; 

~\,f.jCOZUM[ [AUPAMLAU 
, ·I 

~~ Yazan: Sevi:n SERTEL 

Sokak isimleri - 103 Yaşındaki Kadın • 

Y arah ile Hastabakıcı 

1 ngilterenin bu son giin· 
!erde muntazam<1n bom

ba i aıırlıgı maliımdur. Fakat bun. 
<lan da daha büyük hücumlar 
beid:yen İngilizler bir çok ted
bir .1.••· almaktadır. Bu tedbirler 
arao.:ıııda bundan bir müddet c·v· 
vcl sokak ısimlerini gösteren lev. 
haları kaldırmışlardı. Böylece pa_ 
ra,,iitlc• inen düşmanın istediği 

yerı bulması mümkün olm1yacak 
ve onun acemiliği ~nlaştldrak 

kendısini elde edeceklerdi. 
Bu planın ne derece muv.ıffak 

olduğunu anlıyabiJmek iı~in gc
çenicrde şöyle bir tecrübe yapı· 
yorlar. Londrayı bilmiyen para. 
şütC"üfo:-i seçiyorlar. Bunların el
lerine muhtelif adresler veriyor 
ve sonra onları tayyareden a~nğı 
bırakıyorlar. 

Bunların vazifeleri tıpkı bir 
düşman paraşütçüsü gibi hiç ldm 
seyc sezdirmeden ellerindeki ad
res~ varmaktır. 

B1lhassa eğer abidenin üzerinde 
şöyle bir ibare varsa: 
"Şu veya bu mıntakanm kah

ramanı olan general bılmem ki
mın şerefine dikilmiştir.0 

Size bulunduğunuz mrntakayı 
bundan daha iyi izah edebilen 
bir yardımcı bulamazsınrz. 

Bunun üzerine hi.ikıimet daha 
cezri tedbirler almıya karar ver-
miştir. 

* * 
103 Yaşındaki Kadın 

F ransanın bu cok acıklı 

günlerinde Fransızlar bu. 
yük sıkıntıJar geçirmektedir. A
ra?arınd:ı ümitvar olanlar çoktur. 
Fakat, hali hazırda hepsi meyus· 
tur. Yalnız halk ile köylü ara. 
srnda şu fark vardır. Birininki 
şuurlu, diğerininki hissedilen bir 
meyusiyet ... 

Bugünlerde otomobille Fransa
dan geçen bir İngiliz muharriri 
yolda bir hana inmiştir. Buranın 
sahibesi 103 yaşında iri yan ve 
canlı bir köylü kadınıdır: Mama 
Janine. 

Sokak isimlerinin tamamile 
r;ıkarıldığı Londra şehrinde bu 
yabancı paraşütçüler, tecrübele
rini ve gördüklerini şöyle anlatı. 
yorlar: 

Ona düşunceıerıni soran mu, 
Filvaki isimlerin kalkmış ol. harrire: 

ması insanı bir hayli şaşırtıyor. 

Fakat şunu da keşfettik ki, bir 
insana bulunduğu semt hakkrn
da bir fikir veren diğer bir çok 
i~arl'tler vardır. 

1\lesela simsarların levhaları 

dikkat! çok r;ekiyor. Sonra kfüe· 
lerin semtlerine göre verj)ıniş i
simlerı vardır. Bunlard::ın bir ta
ncs!nı bulduk mu nerede olduğu
muz;.ı derhal anlryabiliyorduk. 

Tren ve tramvay istasyonları
nın isimJeri de bize bulunduğu. 
muz yer hakkında fikir veriyor. 
du. Avni zamanda tramvay ve o
tobusicrin levhalan da bu vazi· 
feyi görüyor. Mesela: 

"Şımali Londra - Sen Ceyms 
park1" 

Diye bir levha kurudan nem 
kapmıya hazır olan bizlere bü
yük bir yardımcı gibi geldi. 

- Adam sen de, dem~ştir, bu 
da geçer.Ben 1870 harbinde de 
Fransamn felaketini görmüş in,. 
sanım. Onu 1918 zaferi takip et.. 
ti. Elbette 1940 mağlubiyetinin 
de bir 1918 i olacaktır. Yalnız o• 
nu hen göremiyeceğim. 

Hiçhir şey daimi değildir; ne 
zaferler, ne de mağlubiyetler. 

Yalnız Fransanın bu matemini 
benim gibi karşılıyabilmek için 
ç<>k gorüp geçirmiş olmak laz!m. 
dır. Hayat öyle süratle akıvo~ ve 
değis-iyor ki, siz de 103 ya~ırııza 
kadar yaşarsanız bir gün Fran. 
sanın kan ağladığı bir günde u~ 
facık bir Fransız köyünde 1\l:ıma 
J an!ne'nin size bu söylediklerini 
hatırlarsınız. 

* * Yaralı İle Hastabakıo 

tutulması güç olur ve hatta im
kansızdır .. İşte bu bir avantaj_ 
dır, fakat başlı başına sürpriz 
değildir .. Sürpriz işini strato:::
fer irtifaında uçacak tayyare 
yapacaktır .. Gerek hava mücla. 
faa vasıtaları, gerekse yer mü. 
dafaa topçuları on iki bin met
reye kadar müessir olmaktadır· 
lar .. On altı bin metre ile yirmi 
bin metre arasında gelecek bir 
hava taarruz silahına karşı mli
dafaanın eli kolu bağlı kalması 
ve yapılacak tahribata boyun hazırlanmış olsun .. sında altı yüz kilometre miştir ki, bugünün inşaatı sa. 

sürat, on iki bin metre irtifa, --------------------------------------------------------
bin beş yüz kilo bomba taşımak, ı , -------------------------·-··--.. -·-··------·-... ""'\ 

Sonra bir de tarihi abideler 
meselesi var. Londrayı hiç bıl
miyen bir insanın bile ansiklope
dilerden, kart postallardan öğren 
diği bir takun malumat vardır. 

I ngiltere bugünkü harbin• 
de yalnız değildir. Onun

la beraber aşağı yukarı bütı.in 
müstemleke ve dominyonlart da 
dövüşmektedir. Bugün cepheler, 
ve İngilteredeki hastahaneler İn. 
giHzlerden maada Kanadalı, Ce
nubi Afrikalı, Avustralya ve Ye~ 
ni Zelondalı asker ve hastabakı. 
crlarla doludur. 

sekiz makineli tüfek kullan· l ç A R ş A M B A D 1 R ç A R c A M B A Jiı" mak, derin dalmalara tm.ıkave- ~ 
met etmek gibi vasıflarda olan. 
ları mevcuttur. O halde bugün- Milyonla halkın evlerini. yurt. 

larJnı bırakıp İngiltereye dolduk
ları bu sıralarda tabii bir çok 
karışıklıklar ve biribirlcrini kay• 
betmek gibi vakalar da olmak. 
tadır. İşte bunlardan bir tanesi: 

kü tayyare maliım evsaftadır ve PARÇALI BOHÇA yaratacağı tehliklere karşı mü. · ' 
dafaa ve mukavemet çareleri 
tasarlanmış ve hazırlanmıştır. 

Demek oluyor ki, harbin başın-
dan bugüne kadar görülen ha. Hugo Vood, Yeni Zelandalı bir 

neferdir. Bundan üç ay evvel f n
giltcreyc, oradan da Frnnsaya 

cepheye sevkolunmuştu. Bun
dan iki hafta evvel Dunkerque'
den gelip İngilteredeki h3staha
nelere yer.leştirilen yaralıl:ır aı a. 
sında Hugo da vardı. Gözlerine 
perde inmişti. Bir hafta kadar 
yorgunluk ve sarsıntı geçirdikten 
sonr:.: Hugo ona bakan hasta ba
kıcıdan bir ricada bulundu: 

va siliihları, sürprizlerle şaşır- N e desek boş. İş olacağına 1 1 
tıcı olamıyacaktır.. Yalnız bir varıyor. yaz an: B. FEL EK 
nokta kalıyor.. Sekiz, on bin 1visi mi: 
tayyarenin birden taarruza ge
çerek gerek kara ve gerek hava 
silahlarım muakabelede şaşırt
mak ve bol malzemeli, fazla 
tahripli, maddi, manevi tesiri 
olacak büyük bir iki taarruz 
yapmak .. 

Fakat, bu çeşit taarruzları 

devam ettirmenin güçlüğünü 

basit bir hesapla anlatmak iste:_ 
riz .. 

Bir beygir kuvvetinde bir 
motörün saatte iki yüz elli gram 
benzin sarfettiğini hepimiz bi
liriz .. Bugünün tayyareleri üze
rinde bin beygirlik bir veya iki 
motör vardır .. Şu halde bir tay. 
yare, bir saat zarfında iki yüz 
elli veya beş yüz kilo benzin ve 
bunun onda bir nisbeti kadar da 
hintyağı sarfeder.. Bombardı
man tayyarelerinin iki motörlü 
oldukları malUmdur. Bir bom
bardıman vazifesi ortalama he· 
sapla beş saat sürer.. Şu halde 
bir tayyare saatte beş yüz kilo_ 
dan beş saatte iki buçuk ton 
benzin ve iki yüz elli kilo hinL 
yağı sarfedecektir. Bin tayyare 
ile şaşırtıcı bir taarruz yapabil
mek için iki bin beş yüz ton 
benzin ve bunun yanında iki 
yüz elli ton hintyağı l.azup.dır. 
Tayyare sayısı ve taarruz adedi 
arttıkça bu rakamlar kabanr .. 
Böyle toplu k\tdretlerin harp 
devamınca üstüste sevkedilıne. 
leri harp bütçelerinin taham
mülü dışında kalır .. "Böyle bir 
sürpriz, fazla masraflı olması

na karşılık kati neticeyi elqe c
deru iddiası doiru olamaz .. _A. 

"El iı;in yanma nAre, 
Yak ~buğunu bak sefana,. 
Beytini kendimize kılavuz 

yapmalıyız. Ama: 
- Ben çubuk içmem! Neyi ya 

kayrm? Diye sorarsanız: 
-·Kimsenin canını yakma da 

ne yakarsan yak! Diy~bilirim. 
Şu günlerde bir sürii 1ıkra 

aklımdan gelip geçiyor. Acryo-
rum. Bir münasebet düşse de 
yazsam diye bekliyorum. 

Hadiseler de münasebetsiz. 
Hıçbirisi aklımdan geçen fıkra
lara uymuyor. Halbuki bendeki 
akıl kalbur gibi oldu. Su tut. 
muyor. Unutacağım diye kork
tum. Şunları bir sıraya dizeyim 
de okuyanlar, münasebeti sel· 
diği zaman kendileri kullansın! 
dedım. 

* * Bu Ne Attır, Ne Keçidir/ 

Mesela, bugünlerde mutta.. 
sıl aklıma şu hikaye ge. 

liyor: 
İstibdat devrinde mfirtekip 

bir D'!utasarrıf bulunduğu, san· 
cağı haraca kesınek istemiş. İlk 
geldiği gün Rum eşrafıııı ça
ğrrtmış, hoş beşten aonr:ı: 

- Şu aşağı ahırda benim bir 
hayvan var. Şuna bir bakın ba
kalım~ demiş. Gerçi taaccüp e:t· 
mişler ama Rumlar ahıra in. 
miş1er. Bakmışlar ki, bir miskin 
beygir. 

=:: Çok güzel efendim: c:ie.. 

mişler. En birinci Arap atı 
· Mutasarrıf birdenbire ateşlen 
miş: 

- Vay, hainler! Göz göre gö· 
re Maltız keçisine, Aup atı di
yorlar. Alın şunları avluya! de
miş. Adamları bir temiz patak· 
lamı5lar. Giderken de beherin. 

den şu kadar altın para cezası 
almışlar. 

Ertes' gün, sıra Ermenilerin 
imiş. Bir gün evvel Rumların 

bcışır.a geleni bildikleri için sı

ra ahır muhabbetine geldiği za· 
man gidip görmüş ve avdettc: 

- Efendim! Çok güzel Mal
tız keçisi! demişler. 

L&kin mutasarrıf bu sefer 

de: 

- Vay edepsizler! Göz göre 
"{Öre ata keçi diyorlar. Bunlar 
ne hakikat düşmanı im~şler. A. 
Jm aşağıya! demiş. Sopa faı:;lı, 

para cezası ve terhis. 
Üçüncü gün Yahudilerin sı

rası İki günlük vekayii biliyor
lar. Hali hatırdan sonra atı gijr. 

müş ve gelmişler. Mutasarrıf: 

-Ne dersiniz hayvana? 
Dediği zaman: 
- Vallahi paşa efendimiz! 

Bu ne attır, ne keçidir. Bu bir 
Allahın belasıdır. Ne ic;e borcu· 

- muz verelim de ne size zahmet 
olsun ne bize eziyet! Cevabile 
i~i savuşturmuşlar. 

Yine Siz Bilirsiniz Ama 

Rivayet ederler ki: 
Bir gün Hoca N 1sreddi

ni baygın bulup vefat etti s:m
mışlar ve techiz ve tekfinden 
ve namazını edadan sonra def· 
netmek üzere tabuta !wyup gö. 
türürlerken; yol bir çapraz yere 
gelmi~. 

c~nazede hazır olanlard:m bir 
kısmı : 

- Doğru yol sağdanrlır, de
miş. Bir kısmı da: 

- Hayır kestirmesi, ~oklan· 
dır, cevabını vermiş ve böylece 
ış münakaşaya müncer olmuş. 
Vaktin kararmak üzere oldu~u
nu gören hoca, dayanamamış 

ve tabutun kapağıru ıcatdmp 
- Yahu! Yine siz Lilirsıniz 

ya! Fakat ben sağ iken, snğ ta
raftaki yoldan giderdim, demiş. 

Her ölü dirilse, yol tayininde 
güçlük çekilmezdi. 

* * Tepeden İnme Derler 

Hatırınızda mıdır. 

Yavru kefal balıklnrı a. 
nalarmın etrafında toplaıımış

lar. Onun nasihatlerini dinler1er 
mış. 

- Şöyle ucu ç<r•gelli de
mirle::- vardır. İpe bağlay:p de
nize atarlar. Bir de yem takar· 
lar. Ona zoka derler. Saımı al
danıp yutmayın. Onların ipi 
vardır. Derhal suyun yüziine 

çekip sizi tutarlar. 
Bir de iplerden yapılmış ağ

lar vardır. Bulunduğunuz ye· 
!'İn etrafını sararlar. Sakın ol
duğunuz yerden kıpırdamayın. 
Sonra altını kaparlar, içerde ka
lırsırıız. 

'I'am bu sırada balıkçııarın 

serpme dedikleri yuka-rd;ın asa· 
ğı atılan bir ağ gelip anayı da, 
yavruları da tutmuş. Yavrnlar. 
•fan biri sormuş: 

-- Anacığım! Buna ne der. 
ler? 

Ana balık cevap vermiş: 
- Yavrum: Buna tepeıfon in

me, derler. Doğrusu bun11 ben 
ele bilmiyordum. 

* * Bir Kere Geçmiş Bulunduk 

Yeni Zelandada bıraktığı an 
nesine, kendi ağzından bir mek
tup yazmasını istiyordu. Böylece 

bir hafta daha ~eçti. Her gece 
hasta bakıcı, Hugonun söyledik
lerini kağıda geçiriyordu. Hugo

nun yegane tesellisi bu mektup· 
lardaydı. 

Nıhayet geçen gün Hugonun 
giiz:etirıc· ameliyat yaptılar. Bir
denbire tekrar gözleri açılan Hu-

B ektaşilerin ekserisi be
kardır. Mücerret ikrarı 

verirler. Yani bekar kalmayı ah 
tederler. İçlerinde nadir clarak 
evlenenler de olur. go, di.inyanın en mesut insaıuy. 

İşte bu evlilerden birinin bir dı Yatağına döner dönmez ona 
çocuğu dlinyaya gelmiş. Gitmiş o kadar iyi muamele eden hasta 
uzun carşıdan bir beşik alınış. bakıcısını aradı. Karşısına rıkan 

Oınuzuna \'lırmuş. evine d ;in{!r. kurhn Yenı Zclandada hırukugı 
kcn caddede şuna buna çarpa· an:wsiydi . 
rak yolcuları izac edermiş. !\un. Oglunun hareketind"n sor ra 
la~dan biriı:;i dayanamarn;ı: o da İngiliz Kızılhaçına hasta ha 

- A kuzum! Ne :iiyc alemi krcr olarak yazılmış ve bura)a 
izaç ediyorsun. Mademki sırtm· gelm!şt1. Tesadüf bu hastahane
da yükün var. Arka yoldan git-ı de oğlunu eline diişünntiştü. 
sen de hem kendin rahat etsen, Doktorlar heyecana mani olmı.k 
hem bizi tedirgin etmes~n oL içjn kendisini oğlıın;ı hildirınek. 

maz mı~ Deyince. bektaşi şu ce- · ten mEnetmi::-lerdi . Oıı•ın fpvkn
vabı vermiş: Iade mü~fik muamelesi sa.ve!' n· 

- Haklısın efendi! Onu ben de oğlunun sinirleri çabuk din. 
de anladım al Bir kere bu yol· lenmiş ve ameliyatı bir an evvel 
dan geçmiş bulunduk. yapıp çocuğu kurtarabllm:sıerdi. 

-

• 
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Eti Bank Ereğli Kömür 
İşletmeleri Müessesesinden : 

2112889 No. lu Hey'eti Vekile lı:arariyle tasdik edilen 5 No. lu Koordi. 
nasyon Heyeti kararı mucibince Kok kömıirü işlerinin tanzimi müessese. 
mize tevdi edilmiş olduiundan, Ankara, htanbul, İzmir ve diğer şehirleı 
ıçin tesbit edilen satış fiyatlarile umumi satL!j şeraiti aşağıda bildirilmi;;tir. 

1 - FİYATLAR (Karabük Gazb;ı.ne sömikok için aynı fiyat Tonu 

a) ANKARA T. L. 

. 
Asgari bir vagon, hamule aenedi üzerindeki D. D. Yollan 
tartısı mucibince olmak iızere müessesemizin veya müessese. 
miz şeraitinde c;alışacak olup Belediyece cösterilecek tali de. 
pelaruı satış fiyatı 23.30 

Müessesemizin merkezi depolarile yukanda tavzih edilen şe. 
kilddı:i tali depolarda müşterinin nsaitine teslim satıJ fiyatı 
(Gazhane deposu merkezi depomuz UMahiyetindcdir). 24.-

b) İSTANBUL 

Müessesemizin ve yine müessesemiz teraitinde çalrşacalı: olup 
keza Belediyece CÖ!terilecek tali depo sa.hiplerinin depolii. 
nnda ve gazhanelcrde müııterinin ve11itine teslim 21.-

c) İZMİR 

Alsan.:ak'tı Belediye Gazhanetinde mü,tcrinin vesaitine tes. 
!im (İzmir Kok satış işleri İzmir Belediyesine verilmiştir.) 24.-

d) Diğer Sehirlcr 

Bu ~c"ıirlere Banka tarafmdan satışlar ancak (fob) yapılabi. 
leceğinden fiyatlar şöyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabiiı. 

NOT: 

Sömikok 
• 16.10 

Karabük 
21.60 
18.50 

Bu ~ehirlcrde kok almak iıtiyen u.tmlar. eğer o şehir Belediyesi Eti 
Bank'a bir bayi göstermemi~e kendi namlarına ıerbestçe sipariş verebi. 
lırlcr. Ankara, İstanbul, hmir haricindeki Askeri makamlar veya sanayi 
müesseseleri ihtiyacı için kolı: kömürü almak istiyenler Ankara'ya Eti 
Bank'a müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku Sah"l fiyatt yuk:ırı. 
daki fob fiyata nakliye ve ton başına muayyen bir kinn ili.vesile mahalli 
Belediyelerce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis Askeri makamlarm ve kıtaatın talepleri müte. 

ahhitler~ mukaveleleri muhteviyatına cöre teslim edilir. 

İstanbul. İzmir ve Ankara'da Eti Bank Merkezi dcpolarilc. G:ızhanekr 

ve Eti Bank !jeraitinde çalışacak, yani onunla ayni fiattan satış yapacak 

olup Belediyece gösterilecek tali depolar haricinde kalacak semt depoları 

keza BclcdiyelcTce gösterilir. Ve bunların aat•ş fiyatları mahalli Beledi. 

yeterce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon: Ne 

Ankua: Eti Bank Umum Mıidürlüiü Ticaret Şubesi 

İSTANBUL EREÖLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOIC 

3006 

SERv1St (Tophane İskele Caddesi No. 28 41761 

Zonguldak: Ereili Kömürltti t .. letmeıi Kok Sen.;ııı 1-15 

Dlğer Şehirler; F;ti Bank Umum Müdürlüiü Ticaret Su. 

besi - Ankara 3006 

3 - Tali Depolar: Tali Depo adresleri Belediyeler tarafından ila 
edilecektir. 

4 - Tediyat: Kok bedelleri t;ı.mamcn 1ııo<ıİn nl;ırak tf'rlivl" .. rı;ı .. r,.l<tir 

5 - Teslimat: 

.Resmi devair Ye müessesatm derhal Bağlanttlarmı yapmal:ı.n ve ih•; 
yaçlarını azami 31.10.1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecburidir 
Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti zamanile is'af edilmemesinde: 
mes'ul lıulunmıycaktrr. 

Ankara ve İstanbul'da Kalorifer tesisat? hulunıın hu~11~~ hina '>ıthiplt' 

ri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler vaıutasiyle en geç 15.7.940 tarihim 

kadar Mucssesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 

Ankara, htanbul, İzmir için her cins kok Kömürü için tek satı~ fi ·•at• 
kabul cdılmiş olduiundan bunlann sureti tevzii hakkmda tanzim t'dilmif 
talimatname mucibince tevziat yapılacaktır. Hususi tevzi şartları aşai;td· 

sosterilmiştir: 

- Kalöriferi olan resmi devair ve rnlie~~esat, Apartrmıın ve ~aiı bin? 
ar Karabıik ve bir kısım Gazhane koku kullanacak. mütebaki Gazhane kok 
arı Gazhanenin bulunduğu semtin ihtiyacına tahsiıı edilmiştir. 

- Sömikok, talep edildiği ve Stolı: vaziyeti müsait oldu~u takdird, 

obada yak!lmak iızere mübayaa edeceklere verilecektir. 

7-STOK: 

Ankara, İstanbul ve İzmirde Talepleri karşılıyac;ak miktarda Stoklar te. 

ıs edilmiş olduğundan ihtiyaçların sırasile karşılanması ic;in alakadarlarıı 
• ukaı·daki adreslere müracaatları. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - "131805,. lira ''81., kuruş ke§i! tutarlı Yozgat hü~umet kona;ı

nın ıkmal inşaatının kapalı zarf us-u lıle yapılan ek~iltme sonunda talıp 

uhur etmedıginden 17 / 6 / 940 tarihinden itibaren bir ay muddetle 
p zarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işe ait kesit, şartname \•e sair tnakları talıpleı Nafıa Mü
Hıgunde görebilırler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin "7840 .. lira teminat verme-
1 ri ve bundan başka aşağıda ki vesaiki haiz bulunmaı=:ı lazımdır. 

A - En az 25 bin liralık yapı inşaatı yapmış olmıısı. 
B - inşaatın me.suliyetı fenniye:;ini tekabbül etmış bir mühendis teah
tn mesı ıbrıız etmesi. 

C - Vıl.fıyet makamına müraçaatla eksıltmeye gircbilecegine dair ve
kn alması şarttır. 

4 - Pazarlık talıplerin muraC'aatı üzerine :Nafıa Mi.ıdurlügundc topla-
c k komısyon huzurunda yapılacaktır. (5246) 

ahibi ' 'c N«'~riyat Müdürü HallJ Lôtfi DÖRD"ÜNCÜ, Gazetecilik 
Nc~riyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

tinld 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayPt 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak - Solucanlarına 
karşı gayet tesırtıdır. Barsak solucanlarının biıyüklerde ve 1'üçüklerde 
sebeb olac::ığı tehliltel .. r göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 ku,.uştu,.. 
c; ... v ..... ıı ... " - r,. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Ankara Polis Enstitüsü ve İstanbul 
Polis Mektebine Talebe Alınacak. 

1 - Bu yıl An ~ara pol.~ enstitlısü ilı;: Uıhsıl kısmı ile İstanbul polis 
,11ektebine askcrlıginı bitirmış ort.a mektep mezunlarından polis stajyeri 
alınacaktır. 

2 - Tahsil müddeti 11. aydır. Ta Jcbe meccanen iaşe ve il bas edilir. 
Kendilerine her ay için a:ı-Tıca harçlık verilir. ve tahsillerini ikmal eder 
etmez 20 lira asli maaşlı polis mcm urluklarma tayin olunurlar. 

3 - Tedrısata 1. Eyliıl. 1940 tarih inde başlal"lacagından talip olacakla
rın hem müracaat şekillerinı ve hem de kabul sartlannı öğrenmek üze
re ilan tarihinden itibaren nihayet 10 gun zarfında bulunduktan mahal
li emniyet müdurlük veya amirliklerine mi'~cacaatları ilAn olunur. 

(3148) (5310) , ................................ ... 
KIZILAY 
CEMIYE1 I 
Umumi Merkezinden : 

88000 Duvar Afişi ile 

251000 Beyanname Bastırllacaktır. 

Kızılay haftası için bastırılacak dört nevi renkli 
lavhalarla iki kıt'a beyannamenin kapalı zarf usu
liyle münakasası 28. G. 940 tarihine müsadif Cuma 

•Maliye ve Muhasebe 

MÜTEHASSISI 
F. İDEMEN 

Vergi kanunlarına göre vergi
lere ve muhasebeye ait muame
latın ifasını, defterlerin ve he
sabatın tanzimini, Muhasebenin 
teşkilat ve teftişini ve sa.ireyi 
abonman ve devamlı hizmet su
retile de deruhde eder. Bah
çekapı, Selamet Han No. 18 

KAY ı P - Nüfus cüzdanı. askerlik 
vesikası ve (30) liralık senedim kay
bolmuştur. Yenilerini alacağımdan 

hükümleri yoktur. Araç İğdir nahıye
sinden Mu::ımlıır köyünde İbrahim 
oglu İbrahim Özcan. 

MIRATON GRENLERİ ' 
Hem inkıbazı ve hem de ter
kibindeki maddeler sayesin
de barsakların faaliyetini 
tanzim ile en muannit inkı
baz müptelalarını bile rahata 

kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

ZAYİ - 940 senesinde Buısa kl7 
lisesinin bilinci sınıfından alniış ol
duğum tasdiknameyi zayi eltim. Ye-

nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

M ualll Esen kut 

günü Kızılay Satış Deposu Direktörlüğünde saat 10 latanbul ikinci icra Memurluğun· 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

1 
da icra edilecektir. Taliplerin nümuneleri görmek 1 ıı:;r:ıya çevrilmesine karar \·erilen 

iizere hergün Deno Direl;.törlfü!üne müracaatları ilan 12 adet Kütahya mamulatı tabaklar 
olunur. j ,.e 2 adet üzeri mavi camlı konsol \'e 

&.. ..fi "'aire 28 - 6 - 940 tarihine miisadif 
~ ••••l~C!!!!ID':!ll!'Z':!'.:!:::ı:::!'.'!'!~~!1!:'""%~11!::sll•RI••••• V cuma günü saat 16 dan 18 e kadar 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 339 

j Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: Nu. ıu çiçek mağazasında açık arttır-
ma suret!le satılacaktır. Muhammen 

İ~letme lhtıyaC'ı l<'ın O'l bC'vgirhk dızel ıııotorliı bir \inç açık eksiltme 
uretilc satın alınacaktır. I'lluhammen b~del! ·•ısoo,, lira ye muvakkat te- kıvmC'tin r~ 75 bulmadığı takdirde 
ımnat ''120" liradır. 

İh<ılrsi 11/7/940 lurih!rır r ~ıı\•nn rrr rrnbe giinii snnt "l:i" de G3lata 
rıhtımını:iaki umum mudu ·luk bına,, ndn loplonacak satın alma komisyo
nurıda yapılacaktır. 

Şartname her gun .söz(.ı gec;cn k"Jm ı yond·ı gorulebılir. (5312) 

KiRALlt< ViTRiNLER 
Ocvlet Limanları İşletme Umum l\füdürlüğündcn 

Yeni Galata yoku salonunun birinci me\'ld intızar \'e teşyi salonundaki 
te. hır vitrinleri kiraya verilecektir. 

2 inci arttırnrnsı 2 - 7 - 940 tarihine 
m(iı=:adif ,.:;;ılı günü ayni saatte icra e-

rtileceğiııdcn talip olanların yevmi 
mezkl'ırd:ı mahallinde hazır buluna
cak memuruna mı.iracacıt eylemeleri 
ilan olunur. 

, / ., ........ imi~ 

~eınıyetler, Spor kulüpleri, y;H · 
iım birlikleri vesaire teşekkül · 

'erden ne~redilmek üzere gön · 
ierilccek ilanlara, gazeteye gi-

·ehilmesi için (10) kuru~lul· 

lamga pulu da iliştirilmesi hi· 

2ti. 6. 94u 

E .. ................................ __ ..... 
v-A-t:fTTCA-TCliLEill 

[-T~-; ~Ü-.;ürı?~J;;ı· ;-F 1 ~ IN L A R 1 :J 

Kahve Masaj aletleri 
, __ M_u_t,..fa_k_ı_a_rı-~.::::'.:~.:.. • d_;,{iirme:ı~~J .. w~>:~ .. ~eateı;:~ 

TAKSİTLE ve 
. 

saıre 

_..._ -.-.-r.-•W- -;.ı .-......... -~·-- W-"' ............. 111~ 

RADYOLARI H o R N y p H o N (Alman) 

L U X O R (İsveç) 

--~-m----"-'•--~~------:ı- ......_..-.n,.-

TAKSİTLE 

\ 'FOTOGRA°F M-;;.klneleri] 
l Türf (Alman) 1, 3, 5 
-- ..,.., ı •-== ••w•ı • 

TAKSİTLE 

SMAN ŞAKAR ve Şki 
GALATA Bankalar caddesi No. ~9 • 47 Tel. 42769 BEVAZlT Üntvertl_'.4 

No. 28 KA Dl KÖY iskele caddesi N o. 23/8 _.. 

İstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüqünded ~ 
940 ! 1631 ıiJ 
Emniyet Sandı1tına ôorçhı ölü Bay Fikri vııri~lerine ilan yolile teb 
Bay Fikri, Bogazıçi Anadoluhı'imrı mahallesi Otaktepe ve Sakab<ı~ • 

fokak eski 17 yeni 3,3 / 1 numaralı maa ahır bir ahşap evin tamanıı;. 1 
birinci derecede ipotek göı:tercrek 31 - ı - 931 tarihinde 432 - ıoı 1 
hesap numarasile sandığımızdan aldıgı (900) lira borcu 9 - 3 - 940 tsl' 1 

hine kadar ödemediğinden faiz, kom ısyon ve masarifi ile beraber bot! 
(2186) lira (36) kuruş ı varmıştır. Bu ı;ebeple 3202 numaralı kanun rıı~ 
dbince hakkında icra takibi baş lam ak Lizere tanzim olunan ihbarnSI'~ 
borc:lunun muka\'elcnamede gösterdigi ikametgahına gönderilmiş ise 0J 
borçlu Bay Fikrinin öld11ğu anla;iıl mış \'e tebliğ yapılamamıştır. :rJeı, 
kur kanunun 45 inci maddesi ve!Eıt halinde tebligatın ilan suretile 1~ 
pılmasmı amirdır borçlu ölü Bay Fikri mirasçıları işbu ilan tarihi~ 
itibaren bir buçuk ay içinde sandığı mıza miıracaatla murislerinin bo e' 
nu ödemeleri veya kanunen kabule :::ay;ın bir itirazları varsa bildir~'b 
!eri lazımdır. Mirasçılar Jpote~i kur tarmazlar ve yahut başlıyan ta1'1 

u~ul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanii~. 
ıröre ~andıkça satılacaktır. Bu cihetler alfıkadarlarca bilinip ona göre Jı~ 
re ket edllın!:k ve he.: birine ayrı ny rı ihbarnıımc tcbllgi makamına 1\9 
olmı:ık üzere keyfiyet iliın olunur. (5346) 

r1 
Muamele Vl'rgisi Kanununa T::.bi !Hiicsseselerin tutacakları e.k 

y E 

i ~.~ALAT ve 
N i 

MUAMELE 
Defterleri Çıkmış tir. 

.. 
Satış Yeri: iNKILAP KiTABEVi 

Memleket memulatını teşhır etıne le arzu~undıı bulunup Yitrin kiral;ı

ını-k isteyen milli müesseselerin lr\'a zım mi.idürli.igilne müracaatla mü· 
!emmim r:ıaıümat alma! rı \"C tahriri Lc.tlı!lcrini nihayet 27-6-940 akşamı
na kadar te\·dı etmeleri. (5133 ı 

ımdır. 

~ , İstanbul. Ankara Caddesi No. 155 

~--.. --·---- , ____ lllM••---------------"· l'et 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 
l<UPON LU •VADi!Li • MIVDUAT 

~ 

•GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

KAVI P İran Başkonsolosluğıın-
:fa n alını~ olduğum nüfus sicil ciız

danımı kaybettim. Yenisini alacağım 
dan es!d~inin hükmü kalmam ı~tır. 

G;:ılatada Bıınkal,ır caddesinde Sa
ir Ziyıı Pıı~a sokagı 59 No. Tütüncü 
'\h·11et H1ıdaverdi. 

İ!t111nbul Cüm lıurlyet M üdd"ium u · 
miliğinden: Açı.- bulunan katipliklere 
müsabaka ile memur alınaccıktır. Seri 

daktilo bilmesi ş<.rttır. Memurin lrn
nununun 4 üncü maddesinde yazılı 

belgeler "'~ istida ile adliye encumeni 
rciı;liğine müracaatları. 

KAY ı P: 929 senesi Burdur orta o
kulu ikinci sınıftan almış olduğum 

tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a

lal'<ığımdan eskisinin hükmü kalına

ınıı;tır. - Tefenni Kaaııcık köyünden 
İbranım oğlu 329 do(juınlu Kadir Akın 

KAYIP: Emniyet Sandığı, Vakıf 

P< ral<ır, Tapu idaresi vesair resmi da
.relerde kullandığım şahsi tatbi1' 
rnıihrümü 24-6-940 tarihinde kaybet
tim. Bu mühiır ile hiçbir daire ve no-

terde yapılmış muamelem bulunma
dığı gibi, bu mühürle mühürlenmiş 

o:;enetle kimseye borcum olmadığını 
ılan ederim. - Şehremini İbrahim 

Çavuş mahallesi Günaydın sokağ ı 42 
numarada Ayşe Hamide. 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı· 

lı:araya, Divanyolu No. 104. 

• j 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğündııe.• ~~ 
~O İkinciteşrin 1330 tarihli ecnebi l'\noniın \'e sermayesi eshama miJll ~ 

ka~inı şirketler kanunu hi.il·nirnlrorine tevfikan Türkiycde çalışmasına ızıl' llı 
\"erılen ecnebi ~irketlerinden İngiliz t<\biiyetiııi haiz ''Hidiviyal Meyl iS' O 
tim<:ip ant GrC'y\ in Konıpani Limited - The Khcdivial Mail Steam 511P d 
,\nd Grc vin~ Dock Cuınpany LiıPited., Şirketinın tastiye edilmiş bultl11' 
nırsı dolavısivlc Turki.-edeki şubC'-;i ni scd \'C muamel~unı kat'etmek ~ 
l'e emir \-~ l;limat ald;ğını bildiı ıniş \"C kıınuııen \'erilmesi 15.zım gel& 
'e<rıiki vermiştir. ..r 

Bu şirketle alakası olanların mez kür Şirketin Ttirklye Umumt Vel:iı' 
rıulunan İstanbul'da Galata'da Tahir hrnınd::ı, Gilkrist, Voker ve Ksi. J)' 
mltcd Şirketine ve ıcabında Ticaret Vekaletine muracaat etmeleri i19l' 
olunur. (0!l9) , .................................... ..,.. 
MUHASEBECİ ARANIYOR 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesinden : 

120 - 1-10 Linı llcrrtli ıki mu hı-ıı:ebecilik 
asgari Lise mezunu ve uzun seneler 
bulunmaları şantır. 

re' sen 
münhaldir. T<ılipleril1 
muhasebecilik yaprrııS 

İstcınbulda Birınci Vı:ıkıf hanııı d<ı Asma kııtındaki Müessese Mer• 
kezine müracaat edilmc5İ. ... 

:f 
t· 
he 
lıiç 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh ReYİr AmirliğindeJI' ~e 
ı - Devlet orman iı;;letmesi Çoruh reviı·i Civati ormanı katiyatınd8~ ı:I 

ve Hopaya 2 kilometre n,esııfede çilt 0 köprıı ıne\·kiinde 224 metre J1'11' tl'ıü 
kap 165 de,,imetre ınıkfıba muadil 709 adet kabuklu kızılağı:ıç tomru~ dı 
.:ıcık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırımı 1/7 /940 panır!esi ı::u ııı.i Art\- inde re\ ır amirliğinde yapı' 
lfıraktır. 

3 - Beher metre mıkfıbınııı muhammen bedeli on lira otuz aHı t;tl' 

ruştur. 

4 - Muvakkat teııılnal 174 lira l8 kuru~tur. 
5 - Şartnameler Çoruh re\ lr fiıni l'liginde \'e böke şefliklerinde .,.örO' 

Hir. İsteklıleriıı muayyen gün 'e s a tten ev\ el re\ir amirliğine murac~· 
atları (5249) 

~ 1jun:~~1111111! l l l l il l l l llll l l lllllHIJll 1111111111111111 u l l il l il l il l l l l l lllll 111111111111111n111111111111111111IJJI11lllU1UllUU111HllllUIUlUllUIJ'l l l l lll l il l l il I n IJIH 111111H11111111IJ1111Hl1JI1111111111111111111111fi1111111~11111111111111111111111 ı~ 
~I z FOS FA R S O L, Kanın en bayatı kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliycrek çoğaltır. Tatlı iştah le· 

min eder. Vücude devamb rendik, dinelik verir Sinirleri canlandırarak asahi buhranlan. uvkusnzluğu iri· 
derir. Muannid inkıbazlarda. barsak tembelliğinde. Tifo. Grip. Zatürrieye. Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşek· 1 teı 
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. - ı ~ 
FOS _FARS O Vün: Diğer bütün kuvvet şurublarmdan üstünliiğÜ OEVAMLJ BİR SURETTE KAN. KU\'. ~ lj~ 

• VET1 IŞTİHA TEMİN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ~östermesidir... ~ Yı 
~ E{ A N 

1 
K U V V E T 

1 
İ Ş T i H A Ş U R U B U - Sıhhat Vekaletinin resmt müsadesini haizdir. Ber eczanede bulunar. ~ 
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