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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin n mektep talellesinln en aruvvetll yar

dımcısı. çocuğun en zengin kütüphanesidir. Cocuğunu se
ven her babanın ,ravrusuna verebileceği en gQ:ı:el hedi,.._ 
dir. MQ.essesemlı tarafından neşredilmlstlr. Evinizde bil' 
tane bulundurun\17. 
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H 

Türkiye, ''Gayrimuharip,, Kalıyor i~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

Italyanın Harbe . 1 Bir f ransız 
ir 

Başvekil Refik Saydam, Millet Meclisindeki Beyanatında "Her Zamankinden 
Daha Fazla Uyanık Durmak Mecburiyetindeyiz.. Dedi 

Ankara, ~6 (A. A.) - B. M. ~eclisinin bugünkü 
içt1maında l\lüstakil Grup Reis Vekili Ali Rana Tar. 
han tarafından verilen aşağıdaki sual takriri okun. 

• muştur: 
"Sot' siyasi hadiseler üzerine, ihükümetimizin 

Jıarici siyaseti hakkında Türkiye B. M. Meclisini 
tenvir buyurmalarını muhterem Başvekilden rica 
ederim.,. 

K:.irııüye gefon Ba~vekil Doktor Refik Saydam, 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

rıı1 • "Muhterem arkadaşlanm .. Sayın arkada-
1stı 1 şun Rana Tarhan hükfunetin siyaseti hakkın
• da _malumat istiyor. Kendilerine şu cevabı 

vl verıyorum: 

İtalyanın harbe girmesi üzerine hadis o
lan vaziyeti Cünıhuriyet Hükfuneti etrafıyle 
tetkik etmiş ve üçlü muahedenin cüzü mü
temmimi olan 2 numaralı protokol hükmünü 
tatbik.a karar vererek icap eden tebligatı yap
mıştır. Bqna nazaran Türkiye halihazırdaki 
gayriıniıhariplik vaziyetini muhafaza etmek
tedir. 

1 

1 

mankinden fazla uyanık durmak mecburiye
tindeyiz (Bravo sesleri). Her türlü tahrikten 
içtinap eden bu dikkatli vaziyetimizin mem
leketimiz için olduğu kadar etrafımız için de 
sulhün muhafazasına hadim olacağım ümit 
etmekteyiz. '(Bravo sesleri, sürekli alkışlar),, 

* * Başvekilin beyanatında bahsi ge~en 2 numaralı 
protokolün metni şudur: 

Memleketimizin emniyeti ve müdafaası 
için, bir taraftan askeri hazırlıklarımıza de
vam etmekle beraber, diğer taraftan her za-

"Muahede mucibince Türkiye tarafından ahnmı~ 
olan taahhütler, bu memleketin Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyetleri İttihadı ile müsellah bir ihtilafa sü. 
rüklenmesini intaç veya mucip olacak bir harekete 
onu icbar edemiyecektir.,, 

"---------------------------------------------------------·---------------------------.) 
Türkiyenin 

Vaziyeti 
Nedir? 

f ngiftere, Harekete Gecti 
Tazan: M. Z. SERTEL 

l ngiltcre ve Fransa ile 19 
Teşrinievvel 940 tarihinde 

akdettiğimiz ittüak muahedesi 
ırnucıöince, 

Alman istilası Altındaki 
"Bir Avrupa devleti tarafın. 

dan vaki olup Akdeniz mıntaka
sında Fransa ve İngilterenin tu. 
luşacak.lan bir harbe müncer o. 

Sahillere Baskın Yapıldı 
lan bir tecavüz hareketi halinde 
l'ürk.iye fiilen Fransa ve İngilte- -
l'e ile teşriki mesai edecek, ve 
onlara yeddi iktidarında olan Düşmana 

Zayiat 
Verdirildi 

bütün yardım ve bütün müzahe. 
teti yapacaktır'" 

1 İtalya harbe girince, İngiltere 
e 1 ~e Fransa Akdenizde fiilen harbe 
' girmiş bulunuyorlardı. İttüak 

:muahedesi mucibince bizim de 
ıs' onlara yardnn etmemiz icap e
,..P derdi 
ıı; Onun için İtalya harbe girdiği 
~ gündenberi herkesin merak etti

ği ve cevabını araştırdığı sual şu 
idi: Türkiye müttefiklere yardım 

·• için harbe girecek midir? 
Saym Başvekilimiz Refik Say. 

c:iarn, dün Büyük Millet Meclisin. 
O.e bu suale cevıap vermişlerdir. 

Türkiye ittüaklarına sadıktır, 
\>e ittifak muahedesi ile taahhüt 
tttiği vazüeleri yapmıya dalına 
hazır bulunmuştur. Fakat İtalya. 
~ harbe girmesi, Türkiyenin 
derhal harp ilan etmesini icap 
~ttirmezdi. 

Çünkü evvela İtalyanın harbe 
~esi, harbi Akdenize indirmiş, 
fakat Şarki Akdenize sirayet et
tirmemişti Saniyen Türkiye har
be girm•kle fillen müttefiklerine 
hiç bir yardım yapabilecek vazi

, ~ette değildi. Müttefiklerile hu
n clut iştiraki yoktu. Denizlerde 
ı' bıüttefiklerine müessir bir yar. 

ılım yapmasına imkan yoktu. 
Fazla olarak biz bu ittüak mu. 

ilhedesini, Yakın Şarkın ve Bal. 
~anların sulh ve emniyetini mu

(Sonu Sa: 4, Sü: 3) 

-<>---

A lman Üslerine Hava 

Hücumla rı Yap ıldı 

Londra, 26 - Günün en 
mühim hadisesi, İngiltere
nin Almanya tarafından is
tila edilen sahillere karşı 
yaptığı hücum, ihraç ve ke
şif hareketleridir. 

iTALYANIN 
Ak denizde 
Yeni Hedefi 

--o--

" Bütün İ ngiliz Üsleri 

Tahrip Edilecek 11 

Londra, 26 - Almanya ve i. 
·tılya gazeteleri İngiltereye karşı 
yapılacak mihver taarr!.lz•ından 

b~ıhsetmktedirler. Alman gazete. 
lE>rine göre harp, İngilterenin ka. 
pıls.rına dayanmıştır. Ve bu ka. 
pılar teker teker açılacaktır. 

İtalyan gazetelerinden bilhas. 
sa G:ornale d'İtalia, bu bahis ile 
alakadar olmakta ve İngilterenin 
Akdenizdeki üslerini kamilen 
tahrip etmek lazım geldiğini an. 
latmaktadır. 

Giornale d'İtalia bu nıesele 
hakkında diyor ki: 

"İngiltere imparatorluğuna 
karşı açılan harbin son safhasın. 
da İtalyanın mühim bir vazifesi 
vardır .. Çünkü İtalya yalnız AL 

taarruzu sırasında alınan resım mı:tn kuvvetleriyle birlikte İngL 

Diyor ki 
-ı Uz adasına karşı doğrudan doğru 

1 ya yapılacak taarruza iştirak et. 
1 

mekle kalmıyacak, ayni zaman. 
• da dağınık bir halde her tarafta 
• bulunan İngiliz imparatorluğu. 

nun kuvvetlerine karşı da dura. 
caktır. 

"Daima Taarruzu Ele Alacağız ve 

Düımana Htzla Mukabele Edeceğiz 11 

Landra, 26 - Harbiye Nazın 
Mister Eden, bu akşam radyo 
ile millete hitaben söylediği nu. 
tukta bilhassa bu bahse temas e
derek demiştir ki: 
"- Düşmanla aramızda hava 

taarruzları devam ediyor. Dü~
manın taarruzlarınr mütemadi. 
yen püskürtüyoruz. Bu2un, İn-

giltc.re, bir kaledir. Fakat, bu ka.. 
leden daima huruç hareketleri 
yapılacaktır. Kale, her taarruzu 
bertıtraf edecek ve üstelik tllar· 
ruza geçecektir. Taarruz, lüzumu 
en büyük vasfımız olacaktır. Her 
gün tayyarelerimiz artacak, top. 
larımız bir kaç misline varacak, 

(Sonu: Sa. 3, Sü. 4) 

İngiliz siyaset adamlarının be. 
yan:ıtına göre İngiliz kudretin.n 
kat'i unsurları bu kuvvetlere is. 
tinat etmektedir. Akdenizle ve 
Kızıldenizde İngiliz bahriyesi 
münakalatını felce uğratmakla 
İtalya İngiliz donanmasının bü
yük cüzütaınlannı İngiltere ada 
sından uzak bulundurmaktadır. 
Bundan başka İtalya Mısırda 
250.000 İngiliz askerini mefllıç 
bir halde bulundurmaktadır. 
Kenyadaki kuvvetler bundan ha 

(Sonu: Sa. 3, Sü: 3) 

Karış Toprağı İçin Dövüşüleceğini 

ilan Etti. De Gaulle, Mareşal Petain'i 

Şiddetle Muahaze Ediyor 
Londra, 26 - Fransa Milli Komitesi müessisi Geneı ~ 

de Gaulle, bugün Mareşal Petain'in dünkü beyanatı r ~ 
radyo ile cevap vermiştir. General, bilhassa demiştir k 111 

"-Bugün, Mareşal Petain'in sesine karşı Fransa n i 
mına yükselen bir tek ses vardır. O da benim sesimdi fi 

Fransa, mağlup oldu. Mağliı
biyetinin sebebi, Alman ma~ine. 
1i kuvvetlerinin faikiyetidir. Ay
ni kuvvet Fransanın elinde olsa 
ıdi, o da galip gelirdi, niçin Ayni 
!cuvvet Fransanın elinde değ:!. 
rlir?. 

"1932 ye kadar, Fransa Şurayı 
Askerisinin başında, 1935 te Fl'An 
sanın Harbiye Nazırlığında bulu. 
nan Mareşal Petain'e bunu açık
ça soruyorum, Mareşal Petain, 
niçin Fransayı bu silahlarla tf'C
hiz etmedi ve niçin Fransanın 

müdafaa kuvvetleri bitmeden 
mütareke istedi? 

"Mareşal Petain'in istediği mii. 
tarı::ke; onun dediği gibi, şerefli Londraya geldiği lınl>er 
değil, şerefsizdir. Fransanın bu- HERRİOT 
günkü Başvekili, Fransayı esare
te sevketmiştir. Bu da kafi değil. f---·-
miş gibi, Fransanın bütün rnuka 1 t11•••••ı•••••• 
vernetini kesmek için çalışıyor. ı 

Koloniyal Fransayı mukave 
metten menetmek istiyor. Ame. 
rikan:n Fransaya göndereceğ 

yardımlara karşı geliyor. Herke. 
sin cesaretini kırıyor ve mah·ıe
diyor. 

"Mal'eşal Petain, bunları ki
min namına yapıyor, bu, meçhul 
bfr noktadır. Fakat Fransa tek
rar kalkınacak ve kendisi.ni ~e

re fsiz akıbetten koruyacaktır. 
Biz. hazırlanıyoruz ve yeni bir 

Fransa yaratmıya çalışıyoruz." 

• 
General Gaulle. bugün Fransa 

hesabına bir lejyon teşkili:ıe baş_ 
lamıştır. İngiltere hükumeti, bu 
lejyona elinden gelen her yardı· 
mı yc.pacaktır. 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

EN SON 
DAKİKA 

Londra, 26 - Bugün sahili' ~ 
yapılan ihraÇ' harekatı Alman r1 

tarafından muvaffakıyetsizl ~ 
le neticelenmiş hareket sayı1rJ ~, 
tadır. Halbuki bu hareketler 
iikşaf \'e istihbar mahiyetiri 'U 
idi \'e maksadı temin etmis 
lJu hareketlerin hedefi Alman 
ya uzun bir sahil tutmanın n 
suliyetini hissettirmekti. l\lak 
da hasıl olmuştur. 

Hindistanın mecburi asker 
usulünü tatbik etmesi için hl\z 
lanan kanun layihası. bugiin lı 
tiin derccattan geçmi15tir. 

Japonlar, Fransız 
Hindiçinisini işgale ~ 
Devam Ediyorlar 
Hong - Kong'da Tedbirler Ahndı 

Hindidniyi· Gösterir Harita 

Şanghay, 26 (A.A.) - Cen 
Çindeki Japon ordusunun umu 
karargahı tarafından neşrcdı 
bir tebliğde bildirildiğine go ~ 
Japon kuvvetleri Kwangsi eya 'ı 
tinde kain Nanning mıntakasın 
Hindiçini hududu istikametin 
taarruza geçmişlerdir. Geçen c 
h günü gecesi Japon kıtaları J- c 
diçini hududuna 30 kilometre 
mesafede kain Lungchung en 
rında bulunmakta idiler. 

Hong • Kong'da Tedbirler u 
Hong - Kong, 26 (A.A.) -

pon gazetelerinin aldığı hattı }' k 
reket üzerine Hong • Ko!ıg'da v 

ı iyatt tedbirler ittihaz edilmi 1 
Alınan tedbirlerin, tamam•Ie 
dafüi mahiyette bulunduğu 
dirılmekedir. Bu tedbirlere g 
ezcümle, hudut civarındakı 
mak üzerindeki iki köprü tah 

<Sonu: Sa. 3. Sii. -, 



2 

1 

arem Cedvelindeki 
adilat Dün Mecliste 

Kabul Edildi 
kara, 26 (A.A.) - Meclis 
n biribirini takiben iki celse 
;.mıştir. Birinci celsenin açı.. 
muteakıp devlet memurla
ıklannın tevhid ve taadiılü
r kanuna bnğlı bir numara
\ elde değişiklik yapılması
ır kanun layihasının mü
c ıne geçilmiştir. Bu miına
e sôz nlan Refik Şc\•kct, 

:uu müzakere kanun Hlyıha
bir numaralı cetvelde yapı
e ışiklikler üzerinde dur. 
bunlardan Dahiliye V ekn-

ait değişikliklerle Maliye 
eti merkez muhasebe kad. 
daki Jlıivelcrin bütçede ya
ı luzuır..i'l tasrih edilmi~ o
arruf ile telif edilemiyece. 

eri surmüş ve bunların tay_ 
tc.miştir. 

lif edilen tadillerin esbabı 
nda bütçe encümeni tara. 

verilen izahattan sonra 
lan Dahiliye Vekili, Dahlti. 
ektılctine ait cetveldeki de

ln esasının şimdiye kadar 
dığer vekaletlerin taşra 

tlan t dil edilmiş olması
ukabil Vckliletin ta~ra teş

dokunulmamış olması 
si buradaki küçük memur
terfihinc imkAn bulunama

üzerinde görüşülen mese. 
esasının bu sınıf memurla. 
rfıhinl istihdaf eylediğini 

den Terbiyesi 

ıare Heyetinin 

ünkü Toplantısı 
ara, 26 (Tan Muhabtrln

- Beden Terbikesi merkez 
re heyeti aylık içtlmalarına 

ederek bu defa bedfm tcır _ 
1 teşkilatında tatbik edilecek 
ra ait talimatnameyi ik. 
trniştir. Pek yakında tatbik 
ına konulacak olan bu tali. 
me, kazalarda, bölgelerde 

tebarüz ettirmiş ve sözlerini bi. 
tırirkeıı de demiştir ki: 

- "Her gün devlet vazifesi 
mütemadiyen ziyadeleşmektedir 
Burada çıkardığımız kanunların 
kısmı azamı idare memurlarının 
vazifelerini arttırmaktadır. Teş
kilat yerinde durur, maaş yerin
de durur, fakat vazife mütemadi
yen artarsa ve ben bu vazifelerin 
iyi görüldüğünü söylersem elbet. 
te siz inanmazsınız. Onun icin 
çok rica ediyorum ve wnnediyo. 
rum ki bu izahatım yüksek ·, :ye. 
tinizi tatmin etmiştir. Bu küçuk 
memurların maaşlarına yapılmıc: 
olan kiiçük zamlara ilişmiyelim. 
Bu suretle zaten bunları dığer 
devlet teşkilütındn çalışan nıe
murlann vaziyetine yaklaşhl'ml'; 
oluyoruz. Başka bir şey yapmıvo. 
ruz. Dahiliye Vekilini takıhenkür 
süye gelen Maliye Vekili Fuat 
Ağralı, Vekillet merkez muhase
besi kadrosuna yapılan ilfıvelcri 

icap ettiren lüzum ve zarurcteri 
1zah eylemiştir. Bu izahatı mı.ite_ 
akıp diğer maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve kanun heyeti u. 
mumiyesinin ikinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

Bundan sonra Devlet Demir. 
yolları istimltık kanununa mii
zeyyel kanuna bir madde eklen
mesine ait layihanın ikinci mü
zakeresi yapılmış ve celseye ni
hayet verilmiştir. 

Tütün Zürraına 

Verilen Kredilere 

Dair Bir Tebliğ 
Ankara, 26 (A.A.) - Ticaret 

Vekftletinden bildirilmi'jtir: 
Memleketimizin toprak .ınoıb

sullerı istil>salini arttırmak ve 
zürraa yardım olmak üzere ıcap 
eden krediler Ziraat Bankası tcı
rnfından temin edilmektedir. 

Bir Genç 
Sevgilisini 
Öldürdü 
-o-

Bir Kişi de Kamyon 

Altında Can Verdi 
Çorlu (TAN) - Şeh Sirı~n 

mahallesinden 19 yaşımla Meh
met. oğlu Hasan Çııglay n uz•ın 
müddettenbcri sevmekte oldugu 
Türkbi,;cii köyiinden Salih kızı 
15 ) aşında Ravideyi Kazaen ol· 
dürrni.ıştür. 

OtomobiJ Kazaları 

TAN 27. G. 940 

Yemiş 

Bir Cese 
Bulu d 

Ölünün Hüviyeti 

Anlaşılamıyor 
Dun sabah Yemiş sahillerinde 

denizde bir erkek cesedi bulun. 
muştur. Biraz sonra sahile çık~
rılıın cesedin cepleri aranmı§ i
se de hliviyetini isbata medar o
lacak hiçbir vesika bulunamamış
tır. 

8ofö .. Yaşarın idare ettiği 1925 
numaralı otomobil Arpacılar cad
desinden geçerken Fatihte Altay 
caçldesinde 25 numnralı evde o
turan Cemale çarparak başından 
ağır yaralamıstır. * Faruğun idaresindeki 1231 
numaralı taksi, Bahkpazarından 
gcx·erken Beyoğlunda H::ı r tlbaşı 
caddesinde oturan Leonidaya çar 
parak yaralamıştır. 

İki Ki ·i Boğulclu 
Kızılcahamamrn Pazar nahiye

sinin Başörcn koyiinden on iki 
yaşlarında çobanlık etmekte olan 
Dur AJi oğlu Muhiddin o civarda 
ki yağan yağmurlardan suyun 
fazlalaşmış olduğunun farkına 
varamıyarak karşı tarafa gecmtk 
üzere iken kendisini siddetli ak
makta olan sulara kaptırarak bo
ğulmnı;tur. 

Büyükadada iskele 
Civarında Dün 11 Evle 
Dokuz Dükkan Yandı 

Cumhuriyet 
Davası Nakzen 

Görülüyor 
lbra.him Hakkı Konyalı tara. 

fından Cumhuriyet gazetesi neş
riyat müdürü Hikmet Münif n. 
leyhlne açılan neşren hakaret 
davasına dün asliye altıncı ceza 
mahkemesinde devıım edilmiştir. 

İlk defa söz alan suçlu vekili 
avukat İrfan Emin birinci ve be. 
'şinci bozma maddelerine uyul,. 
ma~ını istemiştir. Bundan sonra 
hUkim davacıya kastı hakaretle 
neşriyat yapıldığını ne ile isbat 
edeceğini sormuş, İbrahim Hakkı 
Konyalı da buna dair evinde ve. 
sıkalan olduğunu söylemi~ir.Ne 
ticede muhakeme, İbrahim Hakkı 
Konyalının cevabi mektubu ile 
mahut vesikaların gazeteye hangj 
puntolarla konulmuş olduğum 

tetkik etmek üzere Son Posta ga 
zetesi neşriyat müdürü Selim Ra. 
gıp Emeci ehli vukuf tayin et. 
miştir. 

* Muratlının İnanlı köyünde 
oturan Bulgaristan göçmenle-in
den Sü1eyman oğlu 331 do~umlu 
Osman Onur, Ergene suyunda yı
kanırken sulann cereyanına ka
pılmış, boğulmuştur. 

Dün saat 14.50 de Büyükada
da hkele civarındaki Balık<;ılar 
caıldesinde bir yangın çıkmış, J 1 
evle 9 dükktın tamam0n yanıı1:ş
tır. 

Ateşin nereden çıktığı henüz 
malum olmamakla beraber çok 
kuvvc>tlı bir ihtimale göre, yan
gının ayni caddede aşçılık edt>n 
İlyaıun lokantasından çıktığına 
ihtimal verilmektedir. Bu cadce· 
de manavlık yapan Uüseyınin 

s0ylcdiğine göre, ilk :ılev aşçı 

Dün Romanya Ticaret 
Mümessilleri Geldiler 

Amerika 

Ticaret 

İspanya 

imkanı Elde 

Yolu ile 

Ediliyor 

İlyruun dükkanının bacasından 
yükselmiş ve hava zok rüzgarlı 
olrfuğundan süratlc büyümüştür. 
Yangın ihbarından 4 da:dka 

sonra Balıkçılar caddesine yeti
şen Büyükada itfaiyesi ateşin da. 
hıı ziynd.- büyümek ve biitün bir 
semti silip süpürmek istidadında 
o1dusunu görünce, telefonla i1k 
defa Heybeliada, daha sonr..ı da 
İstinye deniz itfaiyesini haberdar 
ederek yardım talebinde bulun
muştur. 

can kurtaran romorkörü ile Be
yoğlu hastahanesine kaldırılınıŞ
lardır. 

Yangın akşam saat 19.30 da 
tamamen sönmüş, Ada itfaiyesın. 
den br.şka diğer gruplar yerlerL 
ne avdet etmişlerdir. 

BEYAZITTA BİR YANGIN 
Bundan başka dün sabah Be

yautta kız talebe yurdu:ıun ya
takhancsiı:ıde de bir yangın ba~ 
langıcı olmuş ise de ateş Lüyil
mcclen söndUrülmilştür. 

Orta Mektepler İçin 

Muallim Yetiştiri e 
Dört 

400 

Yerde Ac;ılacak Kamplar İc,sin 

Talebesi Kaydedildi ilkmektep 
net direktörlükte bir takım 
heyetlerinin teşkilini derpiş 
ekte ve alakadarlara hak. 

üdafaa ve itiraz kabul et

Son zamanlarda bazı tiitün 
mtntııkalannda şimdiye k;ır1ar ve 
rilen kredilerin şube ve ajanlar 
tarafından eksiltildiği h'lber ;.lın. 
mıştır. Banka ile ynpılan temnS
ta bunun, bir kısım şube ve a
janlara banka umum müdürliiğü 
tarafından son zamanlarda veri
len emirlerin yanlış anlaşılmasın. 
don ileJi geldiği meydana çık
mıştır. 

ihracat durgunluğu devam etrnrktcdir. Yalnı7 Amerikaya 
on sekiz lıin hr~ ~ iiz liralık sımsar deri i, Hile taşı ve fındık sntıl
nııstır. Bu mallar trenle İtalyayn ve oradan İspanya yoluyla Amc
riknya gönderilccel tir. Amerikadan da bu tarik ile mal getirile. 
cektir. 

Y~mgının yirmi beşinci dakiko
sıt"ldn Hevbcliada. 1 saat 16 cia
kika sonr~ da İstinye grupu Bü
yiıkadaya gelmişler ve canla baş-
111 çnlı§mıya bac:lamışlnrdır. Bu 
e3nadr:. yangın ayni cadde üze
rinde Tlıristoya ait 56 numaralı 
kaj.ıveye sirayet etmiş, cok geç
mcdnn sağlı sollu iki goln nyııla
rak riizgfırın yardımı ile ilerlcmi
ye başlamıştır. Adanın bu kısmın 
da ev ve diikkfınlar ahşap oldu
ğuncfan ateşin büyümesine mani 
olunamamışJ 11 evle 9 dükkan Maarif Vekaleti, orta tedrisnt mektcplcrindeki muallim ihtl. 
ve kısmen de eşyaları ilt.ı bera. yacını karşılamak üzere bu sene Gazi Terbiye Enstitüsiiniin 
ber tamamen yandıktan sonra a. Tiirkçe, edebiyat, tarih ve coğraf) a, pedagoji, tnbiiye, riyaziye, 

ır. 

arada klüp grup, köy, na. 
kaza ve bolge başkanlarile 
dırektöre gayri kabili !t!raz 
ut bazı cezalar verilmesi 
nı da kabul eylemi!kterlir. 

resim, iş, beden terhi:vesi \'e nıiizik uhc ine, leyli ve nehari olnuık 
teş bastırılmıştır. Bu esnada Bü. 
yük1tda itfaiye grupundnn 

282 
nu iizere geniş ölçiide talebe kahul ctmiye knrnr vernıi_tir. 

1 

Dün Bulgaristan ihracat tacir-

i S T A N B U L lcrinin bir mümessili şehrimize 
gelmiştir. Bu tüccar piynsamızln 
temaslıırda bulunacaktır. 

mar11h İsmail çıktığı bir rluvar- Bunun için isteklilerin 30 ~:m- 1-- -----

dan öiic:erck başınd b , muz Salı aksamına kadar, luzu 

Merkez Heyeti Aza1ığr 
; meşguliyetinin ziyadeliği 
ile merkez istişare heyeti 

hip azalığından istifa E-t-
lrin doktor GenC'ral Maz.. 

n yerine Başveklllikçe Te
mt>l:usu Rahmi Apak in

e~ilmi, tir. 

TECZtYE Enfı~EN 
FUTBvLCÜLER 

keme tecavüz ettiğinden do. 
Ankara Gençlerbirlfği oyun

dan Hacı hakkında veril
lan müebbet boykot ~Z<\Sı, 

Bilümı.:m istihsal kredilermin 
evvelce tesbit edilen normal c
sa<,,lar dairesinde devamı Zinrnt 
Bankası şube, ajanlnrile kredi ko_ 
operatiflerinc tebliğ ed ilm:ştir. 

Ankara Arasında Holandada bulunan ve harp 
doloyısiyle gelememi olan tica. Elektrikli Tren ret heyetimizin pugun gelmesi 
beklenmektedir. 

Münakalat Vekili 
Veteriner Talebesi Tetkik Dün İzmire Geldi 

Gezisinden Döndü 
Ankara, 26 (A.A.) _ Memle- İzmir, 26 (TAN) - Miinakalat 

Vekili Ali Çetinkaya bugün Ay
ket i~indcki haralarla bakteriyo. dmdan geldi ve karşılandı. Vila-
loji Iaboratuvarlarında tetk'kat- yeti, p~rtiyi, kumandanlık ve Le. 
ta bulunmak uzere seyahate çık- lediycyi ziyaret etti. Yarın veka
mı~ olan veteriner fakültesine Jete ait müesseselerde ~e!kil<lcr 

mc::nsııp talebe grupu !>ugü:ı An- J yapacak, öbürgün Anknraya gi. 
krıraya dönmüşlerdir. dccekt~r. 

Vekıl beyanatında 30 sene E'V-

Bir aya yakın zamandanberi 
Bükrcşte bulunan Dış Ticaret U
mum Müdürü Servet Berkin riya 
setindeki heyetimiz yarın vapur
la buraya gelecektir. 

Son yapılan anlaşma muclbin. 
cc buradan Romanyaya ihraç o
lunacak tiftik ve yapaklan mua. 
yene ve tesellüm edecek Rumen 
heyetinin de yarın gelmesi bek. 
}eniyor. 

Romanya ile senede sekiz mil
yon liralık iş yapılacağı anla~ıl

maktndır. 

~ an ve acn- 1 'k 1 1 b b 
ğından ağırca yaralanmıştır. AY-1 mu oifand ~·esı. a ar ah edra y er,rlycı 
ni gruptan 122 1 (" I maar aıresme, ya ut ogru an numara ı c:o or d y G , T b. E ..... 
Ya~ar da arazöziin radyntciründe I D~grkuyt.~ 

1 
.. ~.'71 er .. ıye tnstıttusu 

k y ıre or ugunc muracaa e me. 
aynıynn suların knpagı ntıp fış- 1 . 1• d E t't" 1 r 

kırması neticesinde muht .. lif )Cr erı azımı ır.k ~s 1 ulye .. e-:ı: 1 
.\
1
'ke 

1 · d h 1 parasız o arn gırme erı ıcın ı 
erm en aş anmıştır. Yarnlılar, ted ·~ t il' kt l • · 

......... _._.._. .... ____.. ...... _.._ 

Ak denizdeki 
Şileplerimiz 

Geliyorlar 
l•'rnn a hesnbınn nnkliynt 

rı.,,a mun ım me ep erı mc. 
zunlarından bulunmak, lise oL 

ı gunluk diplomasını, hniz ve as. 

1 
kerlik vazifesini yapmış olmak, 
yahut ta tnm ehliyetnameyi haiz 
olmak şarttır. Şubelere girecek-
ler için azami yaş haddi 25 oldu
ğu halde pedagoji şubesine gire. 
cekler için bu had 30 dur. 

Enstitiiye, leylilerden ba~kn 
nehari talebe de alınacaktır. 

Talebe Kampları 

Bugünkü Program : 
12.30 Progr::ım 

12.35 Ajans haberleri 
12.50 Alaturka müzik 
13.10 DUğün tilrkOleri 
13.30 Kar11>ık hafif milzlk (Pl.) 
18.00 Program 
lB 05 Solistler (Pl.) 
19.10 Alaturka müzik 
19.30 Halk tnrkUlcrl, kaeık havalo.n 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka milz.lk 
20.30 Konuşma 

20 45 Fasıl heyeti 
21.10 Sıhhat. sanU 
21.25 
21.30 
21.45 
22.:ıo 

22.50 

Serbest ımat 
Radyo gazetesi 
Radyo orkcstrıısı 
Ajans haberleri 
Cazbant (Pl.) 

dlrcktörlükçe tasrf:k cclil
r Mezkt1~ klüp idarecilerin. 
azılarına da bu işteki mü
vaziyetıerinden do 'ııyı ha· 

z .. Iar vc;rilm · ştir. 
Altm Fiyatları 

vcl yapılan ve bltyilk vngonlnrın 
gecmcc::}n imkan vermıyrm bü
yiik ve küçük Aziziye tünelinın 
tamamldndığını, bu işlere 1 m11-
yon .goo bin lira sarfedilrlığ ni 
ve demiryollnrımızın bu surı.;tle 

mühım bir lırızadan kurtulduğu. 
nu, 24 hazirandan itlbart'11 Ay
dın yoluyla Ankaradan tzmire, 
yataklı ve yemekli vagonlar ic:le. 
miyc baş,ladı!•nı, Anknr.:ı, !stan. 
bul arasında elektrikli tren ınsa
sının dü~iiniilmediğini, lngiliz fir 
mnsıle yeni vapur siparl~in<le fi
yat, teslim miidneti lıususl:ırın
d anltısmıya vanlnmndığını, Al· 
manyadaki üç vapurumuzım da 
ahvnl dolnyısile getirllmeıııne tm 
kıin gôrUlemcdiğlni ıııöylemi~tir. 

Romanya devlet dokuma fab. 
rikaları mümessili Marsal dıin 
şehrimize gelmiştir. Marsal Bük 
rcş müzakerelerinde de bulun. 
muş olduğu için şehrimizdeki te
maslarına ehemmiyet vcrllmck. 
tedir. Rumenlerin daha fazla ya
pak almak istedikleri anlaşılıyor. 
Marsal, Rumenlerin Türkiyeden 
fazla miktarda mal alacaklarım 
ve muayenelerini piyasamızda 

yaptırmak gibi koloylıklıır güs. 
terdiklerinl tüccarlarımı?.a sUy
lemiştlr. Rumen eksperi f stern 
~farsa! ile birlikte alınncıık mal. 
lnrın mukavelelerini yapacaklar
dır. Bugün gelecek olan heyet te 

ynıımak lizcre Fransa ile nıu. 
kuvele yapnıı .. olan ve ı\kde. 
ni:ale bulunan :.ileplerimiz l n· 
kında limanımıza avdet ede. 
ct•ldcrdir. Hi~kn~ gıln C\'\·cl 
hir şnyla ~ıknıış, Frnn nnın ;:l
l<·ı>lerimizl Şimali \frikal a 
yapılacak nakliyatta kullnnn· 
caiı hakkında endişe verici 
bir haber dolaşmı~tı. Bu ha. 
ber tahakkuk etmiş değildir. 
Frnn.:ada bulunan Şule, Mete, 
f nal Demir ve Tan silepleri. 
niıı Ccnıirdc Ornn Jim:ınına 
iltirn ettikleri ve clyevm sa· 
limen hu limanda buhmdtık. 
ları. llınnnımı7a avdt't imkit. 
nrnı aradıkları haber alınını~· 
tır 

Maarif idaresi, her sene oldu
ğu gibi bu sene de ilkmektep ço. 
cukları için, şehrin muhtelif •••••••••••• 

a, Sıhhat ve Gümriiklcr 
·ııcrj Bugün Şehrimize 

Geliyorlar 
kara, 26 (Tan Muhabirin
- Nafıa Vekili Ali Fuat Ce
. Sıhhat Vekill Hulusi Ala

... ümrük ve İnhisadar Ve. 
lf Karadeniz bu aks'lm 

de kalkan ekspresle İstan
hareket eltiler. 

Altın 2220 - 2230 kuruş ara
sında alınıp satılmaktadır. İngL 
Uz lirası, liret ve Frank üzerinde 
yeni bir tebeddül olmanı1ştır. 
Yalnız dolar 150 den lA.5 kuruşa 
ve bir Bulgar levası 2 kuruı:t21ıı 
altmış paraya düşmüştür. Seld
nik ve Osmanlı Bankaları Ano. 
nim Türk Şirketi oldukları icln 
merkezleri de İstanbuldadır. Ht>r 
:ki banka normal snrtlar dahilin
de faaliyetlerine devam etmekte. 
dirler. 

lstanbul Defterdarhğından 
Tebliğ Olunmuştur : 

1940 tarlhlnde maiyet mevküne girmiıı bulunan 38"3 
ı Muamele Verg1ıi kanununun ban hükümleri ltarşıal"l'lda tered. 
ıfo~uımekte olduiu alakadarlarm tevali eden nıüracaatlarmdan 

ılmaktadır. 

He hangi yanlış bir telikkl ite hareket edilerek ilerde kanuni bir 
le karemnda kalınmamak için alikadarlarm, Galata Balıkp:u:n.. 

a Muamele ve İstlhlik Vergileri Müdürhiiüne veyahut !stanbttlda 
crdarhk Bınasında ihdas edılmiı olan Buroya müracaat ederek ii:ti. 
den m IGmat •e izahatı almalın lüzumu rica olunur. (5395) 

semtlerinde kamplar tesis etmiyt 
karar vermiştir. Bu seneki knmp 
!ar, Kızıltoprak, Erenköy, Gözte. 
pe, ve Pendikte açılacaktır. Çadır 
tedarik edilemediği için bu sene 
Bakırköy ve Yeşilköydc kamp a. 
ç:ılmıyacaktır. Kamplar için çlm. 
diye kadar 400 kişi müracaat et
miştir. 

miktar ve kalitesi henüz karar_ .. _,_ .. ..,, 
laştırılmamış ve fakat mühim Nevşehirde Dolunun 

Metresini Vurdu miktarda pamuk almak için pa- Zararları 

Tliccarların Miiracaati 
Bazı tliccnrl::ırın ithaliit birlik

leri kurulmatlan evvel sipariş vt>. 
rerek getirttikleri mallnrı giim-

i .. rükten çıkertamadıkları anlaşıl. 
mıştır. Bu tüccarlar Mrlite dahil 
olmadıklarından birlik bunların 
beyannamelerini tasdik etmemek 

F "h muk birliği ile temaslar yapacak. 
atı te Gülbahçe sokağında o- t Nevşehir, (TAN) - Son gün. 

l turan Mükerremle dostu Has=ın ır. lerde yağan dolu mühim tahribat 
arasında geçimsi7Jik yüztinden yap t Ar f d' B lid ~ Kurşun Patladı mı§ ır. ıe en ı ve ey a~ 
çtkan bir kavgada Hasan, Muker- mevkilerinde bağlar hasara uğ-
remi bıçakla muhtelıf yerlerin- Kantarcılarda Alinin dükka. ramıştır. Bir merkep, doludan 
den ağır yarş.lanııştır. Vaka~, mü mnda kurşun eriten l\fohmet is· husule gelen sele kapılmış boğul 
teak•p r;,,r etmek istiyen carih, 1 minde biri kurşunun patlaması mur;tur. ' 
k?.şar~cn. bir ~ost.an kuyusuna neticesinde muhtelif yerlerınden Üçhisar, Avcılar, Suvermez 
duı.;mu ıse de ıtfaıye tarafından I yanmı~, hastahaneye kald:rılmış.. köylerindeki mahsulat ta cok 7.sı. 

tedir. Bu vaziyet küçük tilccarla
rı VekAlete müracaate sevket~ 
miştfr. 

TEŞEKKÜR - Annemiz Mısırlıot
lu Şekip Bey haremi Bayan Refika
nın vefatı dolayı lyle gerek bizzat ve 
gerk telgraf ve gerek mektupla acıla
rımıza lstirnk sureuıe bizleri t<'selti 
ed<'n akraba ve dosthınmıza alent'n 
t.e~ckkOr ederi~ 

ÖLÜM HABERLERi ...... , .......... .. 
ÖLÜM 

Esbak cebih!lmayun bnşkfttlbl mtl
te\'e!!e İbrahim Beyin küçük kerime
si ve İstanbul asliye blrlncl hukuk 
mahkemesi htıklmi Muhittin Tnylnnın 
hemşiresi Bayan Hatice Bl'ılııe mOptc· 
lll oldu(tu hnst lıkt n kurtul mıyarıık 
rahmet rnhmnna km u muş oldu un· 
elan cen:u:c inin bugiin 27.6.940 san 
on birde Şişlide Miku :ıpartımnnın
rln (5) nuın rnh dairi.' lnd<'n kaldırı
lnrtık Göksudak! makber<' in<' ddnc· 
dlleccktir. Allah r hm t evle lr> 

ÖLÜM 
-·ııekli olbny Emin v B mııı S h· 

hlye miıdurQ Ah Kem::ılın a ab ı 
ve Kabile Haver, Veteriner Nurettin, 
Ö~etmen Fahriyenin babası İzmir 
mtıktepler muhıuıebccisl İbrahim Ke· 
edaroğlunun kaln bııbnsı Emekli Su

bay Ahmet Fuat Snrgun rahmeti rah· 
mana kavuşmu1>tur. Cenazesi bugün 
Çapadaki evinden saııt on birde k 1· 
dırılarak Kocamu tnf paııadakl ~üm· 
b )efendi eamll!lde nnmnzı kılınıp 
Mevlcvfhnne kııpı!ındnkl cbt'dl rrı~
fenine tevdi cdılecckür. Allah r h· 1 kurtarılmıştır. tır. 1 rar görmiiştür. Bedia Von Ştauer, Fuadt Mısırlıol!Ju met evliye, 



... Z7. 6. 910 

·~.y_Gü N ji 
kinci Mütareke 

' Yazan: O. Rıza DOGRUL 
F ransa • 'İtalya mütareke. 

sinde göze çarpan ilk 
nkta, İtalyanın bazı topraklann 
endi ine devir ve teslimini şart 
larak ko~mamasıdır. 
Fakat, mütareke şartlarına dik 

at t'dilince hunu temin edecek 
ütün lıazırhkların yapıldığı gö. 
e ~arpı~·or. 
İta!~ anın ötcdcnberi Fransa. 

ln istcdikl<'ri Nis, Korsika, Tu. 
us ve Cibuti gibi muayyen ba. 
ı kelimelerle hulasa ediliyordu. 
Biitiin bu yerler jçinde biri de 

arbi kesmek şartı olarak Fran. 
<lrlan istenmemiştir. Cibuti dahi, 
ahirde Fransanın hakimiyeti al. 
•nda kalıyor ve yalnız İtalya ta. 
afmdan kullanılıyor. 

Cibuti: 

c ibuti, İtalyaya ait Habeş 
imparatorluğunun asıl 

~ethalidir. Bu liman. Adisaba. 
ha•ya bir demiryolu ile bağlı. 
dır. Cibuti mıntakası ile bu de. 
lııiryolu Fransızlara aitti. Ve bu 
iizden İtalya Habeşistan ile mu 
VasaJasını istediği derecede ser. 
~stlik içinde yapamıyordu. MfL 

1areke ona bu serbestliği ver. 
llıiştir ve İtalya bu sayede Ha. 
lıesisfana daha fazla haklın ola. 
taktır. 

Nis: -M ütare~e şartlanndan biri 
de, 'ltalya • Fransa hu. 

~ndunda 30 millik gayri askeri 
hir mmtaka vücude getirmektir. 
nayri askeri mıntaka yalnız 
t.'ransız topraklarında vücude ge 
th·ileceği için Nis ile kısmen Sa. 
\'oi'nın bu gayri askeri m.ıntaka 
l'a dahil olacağı aşikardır. 

Askeri bir mıntakaya mücavir 
llfan gayri askeri bir ımntaka, 
askeri kuv\'et sahibi olan tarafın 
tıiifuz , .e kontrolüne girer. 

İtalya, kendisine karşı muka. 
Vemet eden Fransız ordusunun 
hiitiin silahlarını. alat ve edeva. 
lını da istemek hakkını temin et. 
ıtıi'} olduğu için onun Nise müte. 
llllik talebi de tahakkuk yoluna 
girmi'! sayılır. 

Gayriaskeri Mıntakalar : 

L ihya ne Tunus hududu n. 
zerinde ve Cezayir sahi. 

l'nde gayri askeri mıntakanın 
ihdası, Tunus, Korsika, Cezayir 
ve Cenubi Fransadaki deniz üs. 
!erinin tecridi ve işe yaramaya. 
cak hale getirilmesi de İtalya ve 
.'\Jmanyanın Garbi Akdeniz hav. 
~asında istediklerini yapmalarını 
temin etmektedir. Fransız donan 
l'nası da silahtan tecrit ve terhis 
edilirse İtalyanın Tunus ve Kor. 
sika iizerindcki iddialarım tabak. 
kuk ettirmesine mani kalmaz. 

Fransa Dayanırsa : 

F akat bir taraftan Fransız 
donanmasının mütareke. 

~·j kabul etmiyeceğine, diğer ta. 
~aftan kolonyal Fransanın mu. 
kavemeti sonuna kadar idame 
ettireceğine dair gelen haberler 
var. 

Bu haberler doğnı ise Fransa. 
tım istikbalini korumak için ta. 
liini bir kere daha tecrübe edece. 
ğine inanmak icap eder. 

O zaman mütareke (esholunur 
nıu, olunmaz mı, biJmiyonız. Fa. 
kat, bu mütarekelerin Fransa~·ı 
rtıüstAkil ve hakimiyet sahibi bir 
devlet olmaktan çıkararak vas. 
sal bit devlet nziyctine düşürdü 
ğii asikardır. 

Bu bakımdan Mare~al Petain. 
in "Fransa hürdür ve Fransız 
hüktımcti Fransızların elinde. 
dir.,, demesi, onun \•atandaşları. 
na vermek istediği yersiz bir te. 
scllidcn ibarettir. 

tspanyanın Tanca 

için Verdiği Söz 

Muteber Görülüyor 
Loııdra, 26 (A.A.) - A-.am 

kamar&sında Tanca meselesi hak 
kında sorulan bir suale cevap ve. 
ren Hariciye müsteşarı Butler, 
'I'ancacia idare servislerinin -r.or
tnal bir şekilde cereyan etmekte 
olduğunu bildirmiştir. 

l\füc;teşar, İspanyanın Tanca 
bitaraflığma riayet edeceği kk
kındaki beyanatını hatırlatmış 

\re ilave etmiştir: 
İngiliz hiikümeti, İspanyol hü· 

kümetinin namuskarane bey&.rıa. 
tını kabul eylemiştir. 

TAN 

tJEi.EK 
Maij!Gba Hürmet 

f ngıftere, Harekete Gecti 
Alman istilası Altındaki 

Sovyetler 
Yeni Tedbirler 

Alıyor·. 

tviüdaf aa Kuvvetı ve 

Ekonomik Kuvvetler 

Fazlalaştırılacak 

l'azan: B. FEIJEI( 

Ben zebiınkiişli.ik denilen e 
zilnıi~e vurmayı sevmem 

Bu benim şahsıma ma!ums lı'r 
mezİ) et değildir. Ttiı-k milktı 
bö·yle bir hareketi se\'Jlh!Z \ e biı. 
tiin tarihinde zayıfı \ c maghlln 
hima~·eye matuf hareketleri hep 
bu i) i huyun neticeleridir. 

918 zafcrile bugiinki.i harp a. 
ra!.ında Fransanın • bize gorc -
ihtiyar ettiği yanlı§ hattı hare. 
keti, politika entrika1arıııı \ e 
memleketi zaafa se\ keden biih' n 
ufunctlcri bildiğimiz kadar bu. 
rada tenkit edi~imiz mağlüp 
Fransaya kar~ı bir darbe olsun 
diye değildir. Bu sözlerimizi biz 
bizzat Fransızların ağızlnrından 
i~ittiğimiz i~in onlara ağır gel 
mez . Niyetimiz sadece afaki bir 
mli 1alıadc yapmak \'e krsmcn de 
kendimize bir ibret hissesi a:ı:ır. 
maktır. Yoksa mağlıip oldu diye 
Fransız milletinin §Ccaat ,.e vn. 
tansen~rliği hakkmda tcreddi.id ' 
dilsecck dei!iliz. Fransa bir biı
y iik rnenıleket ve Fransıdu hiı 

Sahillere Baskın Yapıldı 
Moskova. 26 <A.A.) - Tass .\. 

jansı bildiriyor: Sovyetler Birlı. 
ği Sendikaları Merkezi Konseyi, 
bütün ameleye, mühendislere, 
teknisiyenlere memurlara, bütün 
sendika azasına hıtaben bir be
yanname neşretmiştir. Bu 'beyan
namede. yeni dünya harbi kariı
sında bütün kapitalist memleket
lerin durmadan silılhlandıklan. 
her nevi silah istihsalatının mu
azzam surette artmakta olduğu 
kaydedilerek deniyor ki: 

(Başı 1 incide) 
bu geniş sahili müttefik donan. 
maJarile yapılan muharebeler es.. 
nasında zayıflıyan deniz kuvvet
lerile tutmıya yeltenmişlerdir. 

Bu geniş sahil hattı boyunca 
muhtelif noktalarda ve bilhassa 
Şimali Fransa sahillerinde müs
tahkem tesisat ve nefsi liman te. 
sisatları Alman işgalinden evvel 
müttefıkler tarafından tahrip e. 
dilmiştir. Almanlar yalmz mü. 
dafııa hatlarının bu zayrf nokta
larını takviye değil, ayni zn
manda hakim İngiliz deniz kuv. 
~E>tlerinin yapabilecekleri baskın 
tehlikelerini karşılamak için bin. 
lerce kilometre uzanan sahilin 
bütün uzunluğunca miihm mik
tarda kıtaat bulundurmak mec. 
burıyetinde kalacaklardır." 

• len malılmat şu merkezdedir: 
"İngiliz muharebe tayyareleri 

dün Fransız sahilleri yakınındaki 
tayyare meydanları üzerinde 
devriye uçuşları yapmıştır. Hava 
devriyelerimizden birisi, kendi
sinden daha kuvvetli bir düsman 

Bugün neşredilen resmi tebliğ. 
de de bu hadiseler anlatılmıs, ve 
sahıllere çıkan İngiliz kuvv~tle
rinin ağır zayiat verdirdiği ve düs 
man ölülerinin İngiliz ellerind~ 
kaldığı anlatıldıktan sonra biL 
mul.nbele hiç bir zayiat verilme
m.iş olduğu da ilave edilmektedir. 
İngiliz Tayyarelerinin Hiicumu 

Hava faaliyeti hakkında veri
muharebe tayyareleri teşekkülü 
ile karşılaşarak bunlardan Üc.'Ünü 
düşürmüştür. Devriyemizin ' hiç 
zayiatı yok.tur. Fecirle, İngiliz 
hava kuvvetleri, düşman tara. 
fından işgal edilmiş bulunan Ro
terdam yakınındaki Walhaden 
tayyare meydanına hücum etmiş 
ve tayyarelerin hepsi salimen 
dönmüştür. Bu sabah erkenden 
bombardıman tayyarelerimiz, in. 
şası henüz ikmal edilmiş olan 
Bergen civarındaki Domoen tav
yare meydanına hücum etmiştir. 
Tayyarelerimiz büyük hasarat 
husule getirmiş ve hepsi üslerine} 
dönmüştür. 
Alman Tayyarelerinin Taarruzu 

Alınan son mahimata göre, bu 
sabah şafakla İngiltere üzerinde 
yapılan hava hücumları esnasın. 
da asgari 5 düşman bombardı
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Bunlardan 3 tanesi İskoçyada ye
re indirilmiştir. Hücumlar, bir 
çok mıntakalar üzerinde, ezciim. 
le İngilterenin merkez, Şimali 
Şarki ve Cenup mıntakalarında, 
Iskoçyanın Şimali Şarki mıntaka 
sında ve Gal eyaletinde olmuş
tur. Alınan tayyareleri. sahiller. 
den çok yüksekte uçarak geçmiş. 
!erdir. Tayyarelerden bir çoğu, 
hava dafi bataryaları müdafaa 
sistemini delmeğe teşebbüs etmıs 
lerse de, bunlar geri püskürtül: 
müş ve üslerine dönmeğe mecbur 
edilmiştir. 

Londra, 26 (A.A.) - D;in ge
ceki hava taarruzunun gece ya. 
rısmda başlayıp 30 dakika sür
düğü resmen bildirilmektedir. 
Düşürülen beş Alman tayyare

sinden üçü bir muharebe tayya
resi tarafından, dördüncüsü ha.\.a 
dafi topları tarafından düşürül. 
müştür. Beşinciye evvela ha'rn 
daiı toplarının ateşi çarpmış miı
teakıben muharebe tayyareleri 
tarnfından düşürülmüştür. 

İngiJiz pilotları, projektôrlerin 
dü!jnıan tayyarelerini aydınlat. 
mak suretile kendilerine çok yar 
dım ettiklerini söylüyorlar. Pilot
la!'dan biri, bir Alman bomb;;r. 
dıman tayyaresini Firth o Forth 
bölgesinde projektör ışığı Pltrnda 
yak.ı ladığını bildirmiştir. PilClt, 
derhal bu tayyareyi takip etmiş 
ve denize düşürmüştür. 

Düşman her taraftan bir çok 
avcı tayyarelerinin hücumlarına 
uğramış ve ezcümle İskoçyad3 
bir çok hava düelloları olmuştur. 
Yine İskoçyada yangın bomba· 
!arından iki binada ateş çıkmışsa 
da çabuk söndürülmüştür. 

İskoçya mıntaka komiserliği 
bildiriyor: 

RESMİ HARP TEBLİGLERİ 
Alman Resmi Tebliği 

Jührerın umumJ karargAhı: 26 (A.A.) - Alman orduları başku

mandanlığının tebliği: Garpta kayda değer bir hadise olmamıştır. 27 Ha
zi!·an gecesi, bombardıman tayyarelerimiz merkezi İngiltere üzerinde tay
y:ııe meydanlarına ve tayyare endüstrisi tesisatına hücum ederek bom
balar atmı$tır. Simdi haber alındığı ııa göre, 24 Haziran gecesi Bayonne 
açıklarında, takriben yedi bin tonluk bir düşman nakliye gemisine hücum 
edilmiştir. Atılan bombalar şiddetli infilaklar ve yangınlar husule getir
miştir. 

İrlandanın cenubu garbisinde bir Alman deniuıltı gemlı1i 12 bin t.on
hı!t sihihlı "Saranak,, iı:minde bir İngiliz gemisile diğer silahlı iki tüc
car gemisini torpillemiştir. 

Stavanger - Sola tayyaı:e meydanına hücum etmek teşebbüsünde bu
lunan Bristol - Blenheim tipinde 3 i ngiliz tayyaresinin iki tanesini Al
mı-n avcıları düşürmüştür. Üçüncü tayyare hücumunu yapamadan kay
bolmuştur. İngiliz tayyarelerinin 26 Haziran geceı:i Almanyanın şimal 
VP. garbına atmış oldukları bombalar, askeri hedeflere isabet et.neyip 
J?;::ıyet hafif zararlar vermiştir. Şimd ıye kadar haber alınabildiğine naza
ran 4 kişi ölmüştür. 

ltalyan Re~mi Tebliği 

di maddi hasar yoktur. Ölü ve 
yaralı miktarı pek azdır. H:ç bir 
askeri hedefe hiç bir ciddi hasar 
kaydedilmemiştir. 

İngiliz Tayyarelerinin Tanrrnzu 

Berlin. 26 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Salt gecesi Veser • Ems vila. 
yeti hEmen baştan başa düşman 
tayyarelerinin taarruzuna uğra
mrştır. 

Düşman tayyareleri 1skeri ol. 
mtyan hedefler üzerine gelişi gu. 
zel tahrip ve yangın bombaları 
atm;~lardır. Askeri hedeflere ta
ar:nz teşebbüsünde bubnulan 
yerlerde bu hücumlar ink!1af ha
linde iken durdurulmuştur. 

Bir sivil ölmüş, bir romorkör 
hasara uğramış, bir samanlık tah. 
rip ediJm iştir. Diğer yc;::-lerde 
maddi hasarat cüzidir. Ölen yok. 
tnr. 
Çar~amba gecesi Breme tf>krar 

İtalyada bir mahal, 26 (A. A .) -- İtalyan umumi karar,dhının 14 nu- bombardım; t edilmişse de ekse. 
maralı tebliği.: Avrupa ve ŞimaU Afr .ka cephelerinde kayda değer bir ri ahvalde bombalar J.tırlant d;iş
~ey yoktur. Şarki Afrlkada İngilizler "Diredaua ve Asmara., yı bombar- müştür. 
dunan etmek istemişlerse de muva!fak olamamışlardır. İki düşman tay- Amerikadaki Akisler 
yaresi düşürülmüştür. Napoli üzerine yapılmak istenilen bir akın avcı 
tayyarelerimiz ve tayyare dafi batar yrılarımız tarafından geri püskürtül- Londra, 26 - Amerikamn ye. 
müş ve düşman uzaklaşmak mecburive!inde kalmıştır. ni Bahriye Nazırı Miralay Knoxa •.................. , ............ ~ ~ T•" •• mensup olan gazeteler, Fraıısa 

"Bu gece sabaha karşı, İskoç. 
yanın Cenubu Şarkisinde bir ha
va hücumu yapılmıştır. Bir çok 
mıntakalara bombalar atılmıştır. 
Avcı tayyareleri, düşman tayya. 
relerini karşılamak üzere hava. 
lanmış ve tayyare dafi batar;ra
ları harekete geçmiştir. -qç düş-

man tayyaresi düşürülmüştür. 

Başkaca iki veya üç tayyarenin, 
üslerine dönemiyecek kadar ağır 
surette hasara uğradığı sanılmak 
tadır. İskoçyanın Cenubu Şarki
sine yapılan bu hücum esnasında, 
iki kişi ölmüştür.,, 

Ecosse'ün cenup mıntakasmda 
bir evin üzerine bir bomba isabet 
etmiştir. 60 yaşında bir kadın ile 

İTALYANIN 
Yeni Hedefi 
Ak denizde 

(Başı 1 incide) 
riçtir. İtalyanın aıksiyonu Mal. 
tadan 1skenderiye'ye, Mısırdan 
Sudan limanından Aden'e ve 
Zeila'dan Berbera'ya kadar İn. 
giiiz hava ve deniz üslerine mü. 
teveccihtir. İngilterenin muka. 
bil aksiyonu ise münhasıran İ. 
talyanın açık şehirlerine tevec. 
cüh etmiştir. İngiliz tayyareleri. 
nin faaliyeti Akdnizde tesis edi
len İngHiz üsleri sisteminin İtaL 
ya için kabili tahammül olmadı. 
ğırıı isbat etmektedir. 

J!U Q ! rnılli komitesinin tanınm.ısını Ye 
l O yaşındaki torunu ölmii~tiır. : Hitleı•.ıı hükmü altına geçen di
Midlands bölgesinde yapılan bir ğ~: Fransa ile münasebetl~rin 

akın esnasında, bir kişi ölmüş, 6 kesilmesi lüzumunu anlatma.'Cta. 
kişi yo.ralanmıştır. dır. 

e Diğer taraftan Amerika Ayan 
Hava ve Dahili Emnivet ne- Meclisi Hariciye Eencüıneni Rei

zarE;tlerinin müşterek tehÜgi: ı si Pitman'ın beyanatı Londrada 
Gece, şafak vaktine doğru düş- c~k fena te~ir bı.r.'t~ıştrr. ~1ıster 

man tayyareleri, İngilterenin bir 1 ~!:_man, muttefıklı:rın mudafaa 
çok mm takaları üzerine hücum- sııahlrırından dahı mahr:ırn ol

. ı dukiarını anlatmış ve Mister 
lar yapmışlardır. Tayyare dafı Cl l .11•. d · 1 d 

ıurc 11 ın enız aşırı yer er e 
bataryaları ve projektörler hare. muharebeye devamdan bahset. 
kete geçmiş ve avcı tayyareleri. 
düşmanı karşılamak üzere hava
lanmı~tır. Asgari beş düşman tay 
ynresi düşürülmüştür. Şimdiye 

kadar alınan raporlara göre, cid-

.... ;.. f-.. ~,.91,.ô 
ıenı ıran 
Kabinesi 

mcsine işaret ederk bu planın bir 
an evvel tatbiki lazım geldiğıni 
aniatmıştır. 

Lo:ıdra bu beyanatın yerinde 
olmadığına kanidir. 

Japon · İşgali 
Devam 

'l'clhran, 26 (A.A.) - Paıs a. Ed·ıyor 
jansı bildiriyor: 

Doktor Matin Daftari sıhhi se. <Başı 1 incıu1.., 
beplerden dolayı istifa etmi~ ve' edilecek ve hudut ileri karakol. 
Şchmşah tarafından )'eni kabine. , lan takviye olunacaktır. 
n:n teşkiline endüstri n3zırı Ali Japon)•a • Fransa J\iiina·,cbctlcri 
Mansur memur edilmiştir. Yeni ı Tokyo 26 <A.A.) - lfaric:ye 
kabine bu akşam saat 19 .ıa Şe- 1 Nt>za!'eti namına söz söylt-m:ye 
hinşaha takdim edilmiştir. sala:1iyettar bir zat bugün bE'~ a. 

Eden Diyor ki: 
n:.ıtta bulunarak Japon hüku!:lP.
tiııin Petain kabinesini Fransnmn 
yegane meşru hükumeti -ıd.letti-

(Başı 1 incide) ğin; söylemiştir. 
düşmana verd:ğimiz zarar mi.ite- Fn:r.sız Hindiçinisine bir kon. 
madıyen çoğalacaktır. trol komisyonu ile Japon dunan-

"Bu suretle harp tehlikesi, 
memleketimiz için de artmıştır. 

Enternasyonal vaziyet, bir çok 
na memullerle doludur. Bu şera
itte. memleketimiz. sulh siyase
tine sadık olarak, Sovyetler Bir. 
1iği milletlerinin menfaatleri ica. 
hı, müdafaa kuvvetini ve ekcıno 
mik kuvvetini daha ziyade art
tırmak zaruretindedir. Memleke
timiz, silılh ve diğer lüzumlu eş. 
ya istihsalinde, kapitalist memle 
ketlerden daha az hazırlıklı ola
maz. Her suretle bütün imtihan. 
lara hazır olabilmek için, kuv· 
vetlerimizi fazlalaştırmak mecbu 
riyetindeyiz. Gerek ekonomi ve 
gerek askerlik bakımından daha 
çok kuvvetli bir memleket olma. 
mız lazımdır.,, 

Beyanname. bu sebepler dola • 
yısiyle iş gününün 8 saate iblağı 
ve altı günlük haftanın yedi gün 
lük haftaya ircaı hakkındaki tek. 
lülerin hükumet ve yüksek Sov
yet Meclisi Riyaset Divanı tara_ 
Iından kabul edildiğini bildirmek 

tedir. _ 2 J-.,h • .'3'-'.0 

Irak Nazırları 
Şerefine Dün 

Ziyafet Verildi 
Ankara, 26 <A. A.) - Şehri. 

mizde bulunmakta olan Irak Ha. 
riciye Nazırı Nuri Paşa ile Ir!ik 
Adliye Nazırı Şevket Naci Bey 
sereflerine Irak elçisi Kamil Gcy 
lani tarafından dün gece bir zi. 
yafet verilmişlir. Ziyafette Baş. 
vekil Doktor Refik Saydam. Ha_ 
riciye Veıkili Şükrü Saracoğlu, 
Adliye Vekili Fethi Okyar. Mil. 
li Müdafaa Vekili Saffet Arıkan. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve. 
k:;.11 Doktor Hulusi Alataş, C. H. 
Partisi Genel Sekreteri Doktor 
Fikri Tüzer, B . M. Meclisi H -ı. 
riciye Encümeni Reisi Muz3ffor 
Gnker ile İngiliz büyük elçisi 
Sir Knatchbull • Hugessen, AL 
garistan Bi.ıyük Elcisi Feyz Mu
hammed Han, Mısır elçisi Ab. 
durrahman Hakkı. Hariciye \'e. 
:<.fı !eti erkanı refikalariy le bir -
likte hazır bulunmuşlardır. 

AMERİ KANIN 

İngilizlere Vereceği 

Tayyare Meselesi 
Bu üslerin tahrip ve tadili İ. 

talya için bir adalet ve emniyf't 
meselesidir. İtalyanın harbe mü. 
dabalE>sinin sebeplerinden biri de 
hu-::Iur .. 

İTALYA - İNGİLTERE 

rcansanın teslimiyetindı~P son- ı masma mensup cüzütamla:- gön. 
ra kuvvetlerimiz müteım:cliy~n ı cierilme;,;i meselesi hakkında ayni 
artacaktır. Düşmana azami hızla Z~'!: bu hususta Fransız ı:efirj ;b 
mukabele edeceğiz.Ben. nikbinim. tanı bt dostluk havası içind~ mti
çok ağır ve müşkül devirler gesi- zaker(:'ler cereyan ettiğini ve V aşıngton, 26 CA. A.) - Ame
receğız, fakat, kuvvet 'ınız ''e ru- Fransanın Haiphong'a .Jnprın r:ka miJli müdafaa kom.s/nnu
humıız her müşküle karşr gele- harp gemilerinin gönderilml'ı:ine nun b<.:!yanatta bulunmıya llH'ınur 
cektir." hiçbir veçhilc itiraz etmPd•ğini, m'.inıesşili bug~n . yaptrgı beya-

Kahire, 26 ( (A.A.) - Umumi j Eden sözünü şu suretle bitir. sövlemiştir. 1 natta Ford'un Ingıltere Vt' Ame. 
karargiıhtan rİesredilen resmi miı;tir. Amerika Acil Tedbirler Aldı ri1<a ıçrn tayyare motorü im,iİ et-
bir dekliı.rasyond,a devriyebrin "Hurriyeti muhafaza ve tPkrar Panama, 26 (A.A.) - Ame. mo:si hakkında yapılan muz<.ıke. 
Libya cephesinde Sadi Azize ve tesis ' ' e daha sonra da bu hi.ıı ri· rika Birlesik devletleri ordusu. relerin akim kalmasının Amerika 
Bardia'ya doğru sahil bölgec:;i da yetin hudutlarını tevsi eylemek Pannma k~nalınrn iki uc ımu ma- için müstakbel siparişler ınıkiı.
hilinde ve cenupta Jarabub va- için yalnız bulunmak İngiliz im- yinlP.mi~ ve Atlantik cıahilıne a- nm; müteessir etmediğini h!!dir. 

yiik bir millettir. 
Ve hiç ~iiphe etmemeli ki 

• Zaten heniiz bitmemiş olan • bt 
badiı·eden ''akın zamanda doğru. 
lup kurtul

0

acaktır. Iİatta şu ka • 
c:larını işaret etmek Ulzımdır kı I 
Fransıının bu mağlubivcti, Al. l 
mam·anın 918 maj!lubiyctinder 
dah~ hafiftir. Zira Almanya 91 
de tamamen bitao hale gchniştı 
Yani hütiin memleket ve mille 
ll'l'li'!hip olmu~tıı. Yalnız ordnc=l 
değil. Halbuki bu harpte Frans 
nın yalnı7 ordusu nıağlfıp ohm 
tur ye hundan dola:o-ı.dır ki, Al 
manva ve İta1va Fransnnrn lı 
dah~ haı·bt' ka'knınması idn on 
is.,.al altmda hulundurmavı '"' 
bUtiin silahlarının 1eslimini nıt 
tarc!<e sartlarma kovdular. 

llildi~eleri rniitalaa erlerl.e 
vereceğimiz hiikiimleri çok ~ii 
seki<'n atmakta ne isal>et ~ard ıl 
ne de hak! 

Su , ·eya hu hata yiiıünden lı 
mağlfthiyete uğramakla Frans 
ları hırpa lamıva onlara la) ik 
ıc,·cihlcrde hulunmağa sal;th 
:retimb ()lmadı~ı gibi elclc \'Ct 

~nis olmamız itibarile huna 1ın'4 
kımız da \•oktur. Kaldı ki h '. 
hnrptl' lıöyle çöziintiiler olnr. !'1 
de Almanların Ruslarla vaptıkl 
rı BresUitovsk muahedesini un 
tuk mu? Bunun ;,kıbeti ne oldı 

Diinya hitdisclcriııiıı inl<i~a[ 

<la göz~ ~arpan ansızlık ve sür 
bizi bir Frnnsa mağlubiyeti i 

kati \'<' a.,li hüktiınler vcrınekt 
alıkoymalıdır. Bırakalım ona h 

db.ekrin kendileri 'ersin! 
Mondros ıniitarckcsile Loı 

11rnahedesi arasındaki fork, mR 

liıp hir milletin nelere kadir 

d uğunu gösteren en ~akın 

canlı l•:r ddildir. :\'1il1i l\hicad 
kahramanlarımızın bize' c hilh 
diin~·a:nı. \ t'ı·diği bu dersten is 
fadc c-rleceklcr huhmını) acn• ı 

ne i]c kestiri;\·oruz! 
l\tai!ICııı olc!n, i~ i lıarhetmc 

~u ,·cy::ı hu hata~·ı <•iti. di;\ e do 
larımız: inciHmh <' knlkınak tı 
dö\ ii~te ma~liıp olan horosu k 
mi~·e bPnzer. 

•·Fır sürccn atrn bası k,,s·ım 

l\laÇ.liıp lı~r millete. 
hürmete mcchuruz. Çiinkii dl 
'ii~cn·k maf!lfıp olanın da dol 
iFi lrnn mukabili hiç değilse b 
na hakkı 'ardır 

Bıı miiııaselıctlc size eski 
sı>or miisahakasında ecre' an c 
mis bir vakRyı nal.lcd<'"eö-im; 

!H:J tarihinde mc1hur Fran 
bok~or Karpanti;\ c İngiltere a 
dbsı• şaııı)lİYonluğıı iôn Londı 
dı! rVelsJ ismindcld lopçu çm 
şile diivii tii idi. 

l\liisahakanın kaç devre ib:e 

ne tertip edildiğini hatırJaınıl 
h:ısına kadar faaliyetlerine de. par~torlugvu için bir imtiy.1Z.iir. l .,;;.rr top,.ı; bataryaları gctirmiı::tir. miştir. " · rum. Yalnız pek mühim bir n • 
vam etmişlerdir. İngiliz d<"vrL "Fatihin demir tekerlekleri Ü- Bütün Panama kanalı mrnt .. rkı:ı.· Bu mümessil meseleyi şöyle i- · - sHhalrn olduğu, o zıunarı Jngilt 
yeleri Jarabub'dan sahil bölge. zerinden geçen kimseler ümitle- srnda büyük bir teyakkuz havası z.ıh etmiştir: \' 1. hJ' 1 . d'ki D"k 
· · "l" l · ,..,, t" .. · · d c ıa ı o an sım ı u sme gıden ço un yo unu teşkıl rini zaferimize bağlıyorlar. Biz esmektedir. .L<:yyare m? oru ıçın erpıs e- . , · . 

eden Masrab e] Cebel hoyunca bmıd[t kusur etmiycceğiz. Hiçbir Amerika Birleşik devletleri do. dilen sipariş lngiltcre ile Ameri-ı Vı~dsor un da Prens ~u Gal 
batı şimaline doğru ilerlemişler. muharebe sadece müdafaa v::ızi- nanmasının Atlantik sa~:llerinrle ka arasında tak~im edilecekti. Bu fatıle orada hulunmasıle nnla 
dir. yetinde kalarak ve hatta sı:ıdece ve Antil denizinde bulu.ımak Ü- nun üçte ikisi İngiltereye nit ol- yordu. ;\Jiba~aka ha ladı. D 

Palerınoya Yapılan Hücum mu\•affakryetli mukabil hücum. zere He<vay'dan harekt.?t ettiğine duğ~ için müzakereler ı:ıeticele. ilk .devred~ _ _1ıı~iliz hoksiirii r 
Roına, 26 (A.A.) - Resmen · lar yaparak kazanılamaz. Harbi dair musırrane şayialar deveran nemfmiştir. Ford'un İngıltereye dcsıne .yed~g~ lıır yumrukla l 

bildirildiğine göre, pazar gunu nerede olur,c:;a olsun düşmana 1'nr eyler11ekte olduğundan, bı; aske- ait .motörleri_ reddet~esi .üzer~ne on ~-;aAnı~·e ırındc naka,·t .. ~ 
müttefiklerin PaJermo üzerinde sı sevkedeceğimiz dakika geldiği ri tedbirlere hususi bir ehemmi- gerı kalan mıktar serı halinde ın_ mnglup oldu. Bunun sebchını 
yaptıklan hava hücumu esnasuı- zaman _ ki muhakkak gelecPk- yet atfolunmaktadır. şaat icin kafi değildi. lan ara~h~ınıya hacet "?k. H 
da 28 kişi ölmüş, 168 kişi yara. tir - bunu bütün kuvvetlerimiz. Reuter muhabirinin suallerine kes. g?lıbı ~l~ı!?l?dı ... Bır İ 
lanmıştır. le yapacağımızdan emin olabi.. cevaben, Kanal mıntak'lsı genel TÜRKKUŞUNUN scyırcı, ~taglup !ııgılız boks 

Bugün saat 24 ü 15 geçe 'Mı· lirsiniz. Daha şimdiden nünyarun kurmay başkam General Jacob (Vels) rıngtcn merken surat 
sır diplomatik ve konsolos . he. başka kısımlarında taarruz hare. Dcvers askeri harekef:lerin yal. Bugünkü Gösterileri tilkiirdü. 
yetleri hususi trenle Mısırı ter- ketlcrinde muvaffakivetler '?ldf' nı7. manevra mahiyetini taıpd1ğ1. Vdiaht te Karrıantive~i tel 
ketmişlerdir. Ayni trenle işleri. ediyoruz. Yakın şarktaki kU\rvet. nı bildirmiş, fakat nıayinlerin Türkkuşu tayyareleri bugün lngiiiz hoksi:iriinii teselli idn 
nin icabı İtalyada ikamet eden- le;-imiz: sarih bir surette ilham (Sahici) olduğunu ve manevı a- Trakyanın muhtelif yerlerinde lerini sıktı. Bunların i1an~i i 
ler]e gazeteciler de hareket et. eden ruh bu taarruz ruhudur. Bu lardıın sonra belki de kaldmlmı- ı paı asütle atlama gösterileri ya. sanca ve kibarca olduğunu 
miştir. vazıvet istikbal için falihıı.yırclır.u yacağım kabul etmiştir. nacRklardır. · ta:rin ediniz. 



ltalyan - Fransız 
ütarekenamesinin 
Metni· Neşredildi 

Türkiyenin 
Vaziyeti 
Nedir? 

(Başı 1 incide) 
haraza maksadiyle akdetmiş bu
lunuyorduk. Türkiyenin sırf sö
zünü yerine getirmiş olmak için, 
mütte.fiklerine hiç bir yardımı 
dokunamıyacağmı bilerek, harbe 
girmesi, muahedenin ruhuna da 
muhalif olurdu. Çünkü bu hare
ket harbin Balkanlara ve Yakın 
Şarka da sirayetine sebep olabi
lirdi. 

F 
,___ 

/:i .,,. 
r,.a{ulu.s c:;,. 

<J I -~ 

"' K 1 /). 

. B alkanlann sulhü ve emnL 
yeti ile yakından alakadar 

bulunan devletler arasında kom
şumuz Sovyet Rusya da vardır. 
Harbin bu sahaya sirayeti Sov
yet Rusyayı da harekete sevke· 
debilir ve bizi Sovyet komşulan-

l
mızla harbe sürükliyebilirdi. 

Halbuki ittifak muahedesinin 
Basvekilimiz tarafından bahsedi-

1 ıen~ mühim bir cüzü tamı da, iki 
numaralı protokoldu ve bu pro
tokol mucibince, 

"Türkiye tarafından alınmıs o
lan taahhütler bu nıemlek~tin 
Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri 
ile müsellah bir ihtilafa sürük. 
lcnmesini intaç veya mucip ola. 
cak bir harekete onu icbar ede-
miyecektir .,, 
Herşeyden evvel memleketin 

beş giin zarfında gayri askeri hale ifrağ edilecek olan Tou1on. huzur ve emniyetini, ve Ya.kın 
zerte, Ajaxi ve Orantdaki Fransız üslerini gösterir harita.. Şarkın sulhünü muhafaza kaygı. 

siy le hareket eder. Türkiye Cü:m.. 
oma, 26 (A. A.)- İtalyan - Fran- ı bir zaman zarfında terhis edile- huriyeti hükumeti ittüak mua. 
ııtarcke muahedesinin tam met- cek ve silahlan alınacaktır. Bu 1 hcdesinin bu 2 nu'maralı proto-
ağıdad.ır: teşekküllerin kuvvet ve teslihatı kolüne riayet ederek bugünkü 
dde : l - Frans~, metrop?l top- miktarı İtalya ve Almanya tara-, harp harici vaziyetini muhafaza-
rında, Fransız Şımal Afrıkasm- fından tesbit edilecektir. Fransız k d" 
- •- l k 1 i d him . ya arar ver ı. 

mus ...... ·m c e er n c, ayesı ve Simal Afrikası arazisi ile Suriye B h k · 1 R fik S 
dası altındaki arazide italyl\ya 'i . . ' . . u are ctıy e e aydam 

h t ye, Fransız Somalisı sahıllerıne hükUıneti hem ittifak muahede 
ı mu asama a nıhayet verecek- . İ .. . • · 
F "ıtaı ı hi d . d gehnce, talvan mutarcke komıs_ sinin ruhuna riayet etmiş hem ransn, ya a ey ne enız c ~ ·ı· h ' 
havada da muhasamata niha et yomı askerlikten ve sı u tan tcc- Türkiye ve Balkanlarda sulh ve 
ektir. Y rit şeraitini tesbit ederken bu a- emniyetin devamını temine mu-

İtalyan :kıtaatı, işbu razide, nizamın . mu~af.~za~ı~~aki vaffak olmuş, hem de Sovyet 
reke muahedesinin meriyete gir- hususı ehemmıyetı goz onunde komşumuza karşı her türlü mü
anda ve mütarekenin devamı tutacaktır. . . sellah harp hareketinden içtinap_ 

dctince, bütün harekat sahne- Onuncu madde mucıbınce, f taL ta musır ve samimi olduğunu is-
ki ileri hatlarında kalacaklar- ya, mütareke mukavelesinin tat- bat etmiştir. 

biki garantisi olarak İtalyan kuv Dünyanın en nazile dakikala. 
vetlerine karşı muharebeye işti- nnda memleketin ve Yakın Sar
rak etmiş vey~hu~ vaziyet almış kın sulbünü muhafazada göster
olan kı.taa~a. aıt pı;yade ve topçu diği bu dirayet ve muvaffakıyet.. 
koll~ktıf _silahları ıle zırhlı ot~- ten dolayı Refik Saydam hüki!
m-0bıl, hucum arabası, otomobıl- metine, yalnız Türk milleti değil. 
ler veya at arabala~ı~ın tam~men bütün Yakın Şark memleketleri 
veya kısmen kend1sıne verılme- minnettar olmalıdırlar. 

ddc: 3 - Fransız metropol top
nnda ikinci maddede sözü ge
atta, kuş uçuşu ile elli kilometre 
· bir hat, arasındaki mıntaka 

rckcnin devamı müddetince gay
kcrl bir hale get.irilecclctir. 
nusta, bugünkü Tunus - Trab
arp hududu ile merbut haritada 
t roilen hat arasındaki mıntaka, 
rckcnin devamı müddetince gay

eri hale getirilecektir. Ceuıir
e Cezairin canubunda Trablus 

hemhudut Fransız cenup Afri

sini istiyebilecektir. Mezkur silah 
ve malzemeler mütareke anında 
ne halde ise o vaziyette teslim e. 
dilecek tir. 

On birinci madde, bir taraftan i~gal 
altında bulunan Fransız arazisindeki 

KAY 1 P - Tefeyyüz İdadisi seki
zinci sınıfından alınış olduğum şaha
detnamemi zayi ettim, yenisini ala
Nığımdan eskisinin htikmü olmadığı 

f-lopada dava vekillerinden Ali is. arazlsinde, Trablusgarp hududu 
na 200 kilometre genişlikte mu
bir hat arasındaki mıntaka mü
e imUdadınca gayri askeri hale 

silah, cephane ve harp malzemesinin, met Benli. · 
diğer taraftan ayni arazide harp mal. --------------

KA Yl P - İstanbul Emnlyet 4uncü 
ecektir. 

lya ile İngiliz imparatorluğu a
da muhasamat devam ettiği müd-

ve miltarekcnin lıntidadınea 
ız Somalisi sahil arazisi tama
gayri askeri hale getirilecektir. 

rekenin devamı müddetince. İtal 
CıbuU limanınrlan ve liman te-

zemecıinin imalatına derhal nihayet v~ _ 
rilmesinin İtalyan ve Almanlar tara_ 
fmdan murakabesine taalluk etmekte_ 
dir. 

12 inci maddeye göre, Framız harp 
filosuna mensup gemiler, isimleri bil_ 
dirilecek olan limanlara sevkedil~rek 
İtalyan veya A iman kontrolü altında 
ır.ürettebat ve silahlarından tecrit edi. 

odan ve Cibuti - Addisabeba lecektir. 
dlifer hattının şebekesinden Fransız müstemlekeler arazisinin 
evi nakliyat için devamlı ve emniyetini temin maksadı ile kullanıl_ 
r surette istifade etmek hakkı masma İtalyan ve Alman hükümc:llcri 
tır. tarafından müsaade verilecek olan ge_ 

ddc: 4 - Üçündl maddede yazı- miler bu emirden istisna edilecektir. 
i askeri hale getirilecek mın- Fransız anavatanmdan uzak bulunan 
muhasamatın durmasını takip ve Fransız müstemlekeleri emniye•inin 

on gün zarfında istihklimııt, kış- temini için elzem telakki edilmiycn 
depolar ve askeri binalara neza- bütür. Fransız harp gemilerinin !>ir :ı_ 

idame edecek ve miktan bila- navatan limanına avdeti temin edile_ 
Italyan mütareke komisyonu ta- cektir. 

n tayin edilecek olan mutlak İtalyan hükumeti, şimdiki ha11> de_ 
lflzım müstahdeminden ve vam ettiği müddetçe, kontrolü altında 

asayişi temln edecek kıtaat müs bulundurulacak olan harp gemilerini 
Fransız kıtaatı tarafından tah- lc11llanmak niyetinde olmadığını ve 
ılecektir. sulh aktedileceği zaman Fransız filo_ 

dde: 5 - Somalideki Fran- suna mensup gemileri almak istemiye_ 
bili arazisinde, seyyar silfilı
bunlara ait mühimmatın bu 

· tahliye eden kıtaata ve
k olandan fazlası ayni on 

n miiddet zarfında İtalyan 
eke komisyonu tarafından 
ilecck maha Here konula
. MezkCır arazide mevcut 
amlarm sabit silah ve mü
atları için Fransız metropol 
i ile Libyaya bitişik arazi 
ndaki muamele tatbik edi-
·r. 
ıncı maddeye göre, İtalya 
giliz İmparatorluğu arasın. 
p devam ettiği müddetçe, 

11 Bizcrte,Ajaccio V•3 Orano 
üsleriyle askeri ve bahri 

hkc>m mevkiler İngiliz İm
rlugu ile muhasamat tatil 
ive kııdar gayri askeri ha-
ulacaktır. 

rıci ve sekizinci maddc>ler, 
ve bahri müstahkem mev. 
deniz üslerinin ne suretle 

a keri hale konulacağını 
ektedir. 

deki Fransız Kuvvetleri 
uzuncu madde mucibince, 
nın biiti.in metropol kara. 

' hava kuvvetleri, dahilde 
ve asayişi muhafaza için 

olanlar müstesna olmak Ü· 
uahharen tesbit edilecek 

ceğini beyan eylemektedir. Maamı fih 
mütarekenin devam ettiği müddetçe 
Fransız gemilerinin mayin taramasına 
kullanılması istenilebilecektir. 

13 üncü madedeye göre, Fransız 

hükümetine silhlarından tecrit edile. 
cek olan müstahkem askeri deniz mev_ 
ki ve üslerinde bulunan mayinlcri kal_ 
dırmak için on günlük bir mühlet ve_ 
rilecektir. 

14 üncü maddeye göre, Fransız hü_ 
kumeti hiçbir yerde İtalyaya karşı mu_ 
hasamata girişmiyeceğine dair taah_ 
hüdünden başka ordularına mensup o_ 
lanlarm ve Fransız vatandaşlarının t _ 
talyaya karşı muhasamata iştirak et. 
mek için Fransız arazisinden ayrılma. 
larrna mani olacağını taahhüt eyle_ 
mektedir. 

15 inci maddeye göre, Fransız hü
kıimeti, Fransız ara7Jsinde veya Fran
<ıı7. murakrıbesi altında bulunan harp 
~"milcri, tayyareler, silahlar, harp 
IT':ılzemesi, caphane ve her turlü Fran 
sız mallarının İngilız impar:ıtorlıığıı 
arazisine ve diğer ecnebi memleket
:ere sevkcdilme:>ine mani olacağını 
taahhüt eylemektedir. 

Ticaret Gemilerinin Vaziyeti 
16 ıncı maddeye göre, butün Fran

sız. ticaret gemi teri, deniz mi.ınakalıi
tının kısmen veya tamamen başlanıl
masına, 'italyan ve Alman hüklımet-
11.'ri tarafından izin veı itmedikçe 
Fransadan ayrılmıyacaktır. l\lütarck.:ı 

nln akdi anında Fransız limanlarında 
bulunmıyan veya Fransız kontrolü 

~uheden aldığım 31/35918 sayılı bit 
yıllık ikamet vesikamı kaybettim. 
Yenisini alacağ1mdıın eskisinin hük
ın(ı kalmamıştır. İstanbul Erkek Öğ
retmen okulu sınıf 1 den Karamuz 
Görgü. 

KAYIP - Eminönü malınüdürlü
ğünden 2516 askeri maaş defteri sıra 
numarası ile almakta olduğum maa
~a ait maaş cilzdanı ile beratimi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Beyoğlu Ayazpaşa 
Reis sokak No. 8 Berrak Nuyan. 

KAYIP - Erzincan orta okulun
dan 1931 senesinde aldığım şahadet
nameyi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü kalmamış
tır. Sirkeci Turan otelinde Mahmut 
oğlu Kemal Yücekaya. 

altında olmıyan Fransız yük gemileri 
ya bu limanlara çağ1nlaeaklar veya 
bitaraf limanlara sevkedileceklerdir. 

17 inci madde, uıptedilen İtalyan 
yük gemilerine, hamulelerine ve mev 
r•di İtalya olup İtalyan olnuyan gemi
Ierde zaptedilen İtalyan emtiasının i
adesine aittir. 

18 inci madde, Fr<ıns1z toprakların
:h veya Fransız kontrolü altında bu
lunrın bütün tayyarelerin hareketinin 
derhal men'ine ve hava limanlan ile 
blitiin tesisatların İtalyan veya Alman 
kontrolü altına konulmasına aittir. 

Madde: 19 - İtalyan ve Alman hil
kümetıeri aksine karar vermedikçe, 
bütün Fransa metropolünde radyo 
n~şriyatı umumiyetle menedilecektir. 
Fransa ile Şimali Afrika, Suriye, 
Fransız somalisi sahilleri arasında 

yapıl:ıc<ık radyo muhnberatı İtalyan 

mülareke komisyonu tarafından ta
yin edilecektir. 

Madde: 20 - Bu madde işgal edn
mcyen Fran~ız topraklarından transit 
geçecek Alman, İtalyan emtia mtina
kıılfıtının scrbestisini tesis etmekte
dir. 

Madde: 21 - İtalyan harp esirleri 
ve siyasi veya harp veya İtalyan hü
klııneti lehindeki ef'alinden dolayı 

enterne, tevkif ve mahküm edilen İ
tl'llyan sivilleri derhal serbest bırakı
laC'ak ve İtalyan askeri makamlarına 
teslim edileC'rktir. 

.Madde: 22 - Mütare!<e mua
hedesi ahkamı mucibince teslimi 
icap eden şeylerin hüsnü muha. 
!azasını Fransız hükumeti tekef
fül eder. 

TAN 

Bir Fransız Lejyonu· 
Koruluyor 
(Başı 1 incide) 

General Nogues'ın Sözleri 

Fransanın Şimali Afrika kuv. 
vetleri kumandanı General No
gues, bugünkü beyanatrnda şu 
sözleri söylemiştir: 

- İtalya, Şimali Afrl!tanın 
bir tek karış toprağını işgal et
memiştir ve işgal etmesi için h::ır
betmesi lazımdır. Biz, her ad1m 
başında İtalya ile dövüşeceğiz.·• 

• General de Gaull, kendi kuv • 

den idare edilecektir. Bu sarih 
vakıa, Fransa hükumeti ile mü. 
nasebetlerimizi çok güçleştir
me~tedir. Gayri meşgul Fransa
da Ingiliz mümessilleri bulun
durmak, menfaatlermiz için yal
r.ız felaketli değil, fakat halen 
çok da tehlikeli olacaktır. Bu mü 
messiler, filhakika, düşmanları
mızın daimi tazyiki ve kontrolü 
altında bulunan bir hükumet ne?. 
dinde bulunacaklardır. Esasen, 
Almanyanın müsaadesi olmadık_ 

ça, Bordeaux hükumeti ile bu 

tarzda münasebetler idamesi ha· 

len imkansızdır. Lordların müt

tefikan şu fikirde bulunduğuna 

kaniim ki İngiliz hükumeti, böy_ 

le bir şeyi kabul edemez.,, 

n • .,.nu 
_ _,,,, 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 

25 Adet 28.5 x 46 x 37 
25 Adet 18.5 x 31 x 25.5 

Eb'adında Cem'an 50 adet 

Grafit Döküm Potası'nın 
Münakasa suretile satın alınacağı ve ihalesinin 

2. 7. 940 tarih Salı günü saat onda Yeni. Postane ci
varında Kızılay İstanbul Satış Deposu Direktörlü

ğünde icra edileceği ilan olunur. 

Devlet Denizyolları İşletme 
İdaresi ilanları 

vetlerinin teslihatını ve fenni tcç 
hizatını temin etmek için bir he
yet seçmiştir. Bu heyet, Fransa
dan kaçan mühendis ve fen a· 
damlarından müteşekkildir. Bun. 
lar hali hazırda Londrada çalış.. 
maktadır. Şimdiye kadar . cie 
G.rnll'ün aldığı müzaheret telgraf 
ları yedi bine varmıştır. 

• 
Cenup Afrikasının Fransad<'lki 

elçisi Albay Bain Marais, müşkü_ 'ı Karalı zarf usulü ile satılacağı ga?.etelerle ilan olunan Fabrika Ha. 
!atsız İngiltereye gelmiştir. F.lçi 1 u.:Iar ve İstinye Dok sahalarındaki müterakim hurdalara talip c;ıkmadı. 

1 :mdan 11 Temmuz 1940 Perşembe günü saat 15 te pazarlıkla satılacaktır. 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri, sabık Fransız Başve. 
killerinden Blum, Herriot ve 
Paul - Boncour'un İngilteredc bu 

bugün yaptığı beyanatta, Fransa 1 İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ahm Satım Komisyonuna mü. 
dan ayrılmadan önce, gördü~ü ·acaatları. (5224) 

lunduğunu bildirmektedir. 

De Gaulle Azledildi 
&Brdeaux, 26 (A. A.) - Ha. 

vaı:; ajansı bildiriyor: Na;ı:ırl;ır 
heyeti dün sabah saat 10,30 dan 
13,15 c kadar toplanmıştır. Ge
neral Veygand'ın teklifi üzerine 
general De Gaulle, evvelisi ak
şam Londra radyosunda söylerli. 
ği nutuk dolayısiyle azledilmiş
tir. Mezkur azil keyfiyeti sıbık 

son şahsiyetin General Veygand 
olduğunu söylemiştir. Bain Ma
rais, Fransadaki vazifesinin hi. 
tam bulduğunu söylediği zaman 

gerıeral kendisine "Niçin,, d1ye 
sormuş, elçi "hükumet mütare. 

keyi imza ettiğine göre kendisi. 

nin Fransada kalması için artık 

bir sebep mevcut olmadığı,, ce. 

vabını vermiştir. 

Elgi diyor ki: 
"Veygand münkesir bir adam man-

.general hakkında bilahare al.no:. zarası arzediyordu. Fransız ordusu
bilecek tedbirleri bertaraf et:ırek nun kumandasını geç kalmış olarak 
mektedir. 

Corbin İstifa Etti 
eline aldığı zaman nankör bir rol 
deruhte etmili bulunuyordu. Fransız 

mmetinin ruhu daima yaşar bir hal
dedir ve bunun icindir ki Müttefik
lerin Fransızlarla temas halinde kal
maları ve bu ruhu istikbalde takvi-

Londra, 26 (A. A.) - İngilte
renin Fransa Büyük elçisı Ro. 
naJd Campell, dün akşam Bt•c-
kingham sarayında kral tarııfır .... 
d<ın kabul edilmiştir. :;eye çalışmaları lfızımdır. Fransa son 

Bordeaux, 26 (A. A.) _Havas devre zarfında fiili idareciden mah
ajansının bildirdiğine göre, Ha. :umdu ve umumi harpten sonra meş
riciye Nazırı B. Baudouin, Fran. rutl Fransayı berhava eden muazz3m 
sanın Londra büyük elçisi C.:>r- ~nırikalar vuku bulmuştur. Fr:ınsız 

bin'in istifa etmiş olduğunu söy. hezimetinin sebeplerinden biri Ma
lemiştir. ginot hattına gösterilen mübalıigalı 

Londra, 26 (A. A.) - ÖğreııiL itımat oldu. Reynaud, sonuna kadar 
diğiııe göre Fransa, Alman~ a ve mücadeleye azmetmiş olmakla bera
İtalya ile mütareke imza ettiği ber, Mareşal Petain de dahil olduğu 
için müttefiklerin ekonomik ah. hi'l!de kabinenin bir kısmı dalına 

lukası şimdi iğgal altındaki Fran 
sa mıntakasına da tatbik edile. 
cektir. 

'Frans~yı terketmemek tasavvurund~ 

bulunmuştur. Bununla beraber, Pe

taiTl hükumeti de Alman istekleri ka-

tcpanyol ve Portekiz limanla. hul edilmiyecek şekilde olduğu ~ak
nna giden ticaret vapurları mu. diıde Şimali Afrikaya gitmek kara
tat şekilde tevkif edilebilecekler. rırıı vermiş ve cenup A!rlkası ile Ka-
dir. nada elçilikleri hareket hazırlıklat'ı-

F:ı;ansada Keder ve M.atem na başlamışlardı.,, 

Londra, 26 - Fransadan gelen P'P"""""'"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""'!'!!'!'!!!!"!""'!"~..,."'!!!"""""'!!!'!'!'~~ 
haberlere göre, halk mütareke 
haberlerini derin bir neşesizlik 
içinde karşılamış ve tevekkülünü 
sadece kiliselere devam etmek 
suretiyle göstermiştir. 
Mareşal P,etain ile arkadaşları 

da Bordeaux katedrallerine gide.. 
rek yapılan ayinlerde bulunmuş
lardır. 

Keder ve matem, bütün Fran. 
sayı kaplamıştır. 

Petain hükumetinin, Liyon'un 
Şarkından 90 mil mesafede bulu_ 
nan Clairmont • Serant şehrine 
geçmek üzere olduğu İspanyadan 
bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Havas Ajansı, 

İngiliz - Fransız münasebatın
dan bahsederken Fransanın mün 
ferit bir sulh yapmadığını, fakat 
mütareke yaparak vaziyetin kap 
larını tanımakla iktüa ettiğini 
bildirmektedir. Hali hazırda Al
manlarnı bütün hedefi, Fransa
nın iktısadi istismarıdır. Alman
ların Fransayı işgalden bir takım 
iktısadi istüadeler temin ettikle. 
ri muhakkak tır. Bilhassa, geniş 
ölçüde petrol stoku buldukları 
temin olunmuktadır. Fakat, bü
tün bunların ancak bir kaç ay 
kifayet edeceği ve daha sonra 
yine Alınanların ıztırar içinde 
kalacakları tahmin edilı;nekte
dir. 
Fransa • İngiltere Münasebetleri 

Dün akşam Lordlar Kamara
sında, Dominyonlar Nazın Lord 
Caldecote, Başvekil Churchill'in 
Avam Kamarasındaki beyanatı
na müşabih olarak y:aptığı beya· 
natta ezcümle şöyle demiştir: 

"Mütareke şartlarına göre, M.a 
rcşal Petain ve arkadaşları, işgal 
altındaki arazide olduğu gibi iş
gal altında bulunmıyan arazide 
de düşmanın elindedirler. Paris 
işgal altından bulunmıyan arazi_ 
ye ithal edilmiş olsa dahi, "F'ran. 
sa, Paristen değil, fakat Berlin-

Beşiktaş Sulh Mahkemesi Başka
tipliğinden - 940/3 - Sahipleri.- Kir 
kor Lfıpaoğlu, Hü~eyin Taş, Osman 
Taş, Lutfiye Mecdi, Ali Taş, Fatma 
Naime, Cemile, Ali Tuji, Behice Tuji, 
nin şayian sahip olup kabili taksim 
olmamasından şuyuunun izalesi zım
nında mahkemece satılmasına karar 
verilen Beşiktaşta eski Sinan paşay1 
Atik yeni Yıldız mahallesinde Beşik
taş caddesinde eski 53 yeni 66 numa
ralı dükkılnın tamamı 27.6.940 tari-
hinde şartnamesi Divanhaneye talik 
edilerek 29.7.940 tarihine müsadif Pa-
zartesi günü sııat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde satılacaktır. Arttırmaya 

iştirak için 0/0 7.50 te'minat akçesi 
alınır, veya milli bir bankanın ke
falet mektubunu hamil bulunmaları, 

satış peşin para iledir. Arttırma be-
deli muhammen kıymetinin % 75 ini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 
Aksi halde en çok arttıranın teahhü
di.i baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 13.8.940 ta
rihine müsadif Salı günü ayni saatte 
en ı;ok artlırana ih:'lle edilecektir. 
Kıymeti.- 1170 liradır. 

Evsafı.- Önü eamek;inlı zemini 
kısmen mermer döşeli olup ahşap ki
reçlerle inşa edilmiş bölme halinde 
üstünde bir oda ve yine burada tah
ta ile ayrılmış ufak bir büfe kısmı 
olan ve Saman iskelesi sokağındnki 

p<.>n<;ereleri nemir parmaklıklı rl!ikkan 
ve duvarları kargir, dahill aksamı 

ahşaptır. Elektrik ve Su tesisatı var
dır. 2004 numaralı icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılar ile diğer alacaklıla
rın irtifak hakkı sahiplerinin dahi 
g.-.yri menkul üzer.indeki haklarını 

ve hususiyle faiz ve masrafa dair o
hn iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
yirmi gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri Hizımdır. Aksi halde hakla-
n Tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 

satış bedelinin yaplaşmıısından hariç 
kalırlar. İşbu maddei kanuniye ahkıl
mına ~öre hareket eylemek ve daha 
fazla maliımat almak fsteyenlerin 
!l40/3 nwnarasiyle memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. 

Yozgat Memleket Hastahanesi Baştabibliğinden : 
1 - Hastanemize 30 zar lira ayhk ücretli iki hastabakıcı. 
2 - 50 lira aylık ücretli Ameliyathane işlerinden anlıyan bonservisli 

bir hastabakıcı. 
3 - 40 lira aylık ücretli bir aşçıbaşı alınacaktır. Aşçıbaşının yanın. 

da bir ikinci aıçı ve bir de bulaşıkçı vardır. 
4 - Evsaf ve 'eraiti haiz olanların bonservis ve hüsnühal kağıtlarını 

istidalarına raptederek Baş tabipliğe müracaatları ilan olu.nur. (5389) 

Bursa Belediyesinden: 
Parke ve Bordur Taşı Eksiltmesi Haklruı'da 

Belccliyemiz tarafından alınacak 150000 tane parke ve 800 metre Bor. 
dur taslan bir şartname ile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Beher parkenin muhammen bedeli 8 kuruş ve beher metre Bordur taı;nınl 
muhammen bedeli 100 kuruştur. 

Eksiltme işi 8.7.940 Pazartesi günü saat ıs te Bursa belediyesinde 
yapılacaktır. Şactname sureti istiyenlere bedelsiz gönderilir. Muvakkat 
teminat !)60 liradır. Şarname aslını görmek için her iş günü ve saatinde 
belediye muhasebesine ve kapalı zarfların 2490 sayılı kanununa ve ııart.. 

nameye uygun olarak vaktinde belediye riyasetine verilmesi ve eksiltme 
saatinde belediye daimi encümeninde hazrr bulunmalan ilan olunur. (5363) 

istanbul Belediy~si . lc1nları 
Beyoğlu Kaymakamlığından: 
Edki Selime Hatun yeni Gümüşsuyu mahallesinin Saray arkası soka.. 

ğmda eski 5 /11, 13 ve 15 yeni 5 /7 /9 /11 /13 ve 15 (numara tal 5,15) Yine 
ayni mahallenin Cami sokağında eski 32/34/36 ve 38 yeni 34/36/38 ve 
40 - Numarataj 36/40 sayılı ve Per - Janetiyen - uhtesinde bulunan 
bahçe ve sair müştemiHUı havi kagir hane bina, Buhran ve Çöp Vergisi 
borçlarından dolayı açık arttrnna suretile sattlacaktır. 

Krymeti mukayyidesi (57000) liradır. İhaleyi katiyesi 27 /6/940 ta. 
rihine miisadif Perıembe günü aaa.t 15 te Beyojilu kazası idare heyetin.. 
de yapılacaktır. 

Bu husus hakkında izahat almak istiyenlerin Beyoğlu Belediyesi mıı. 
hasebeciliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

İsteklilerin ihale günü öileden evvel müracaatla kıymet üzerinden 
yüzde yedi buçuk pey akçesi yatırmaları luımdrr. 

* * Bı:yofhı Hastanesi için alınacak 2 adet Elektrik Ütüsü açık, eksiltme. 
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 590 lira ve ilk teminatı 44 lira 25 kuruş. 
tur. Şartname Zabrt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. 
İhale 12/7 /940 Cuma günü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Ta.. 
}iplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Oda.. 
sı vesikalarile ihale günü maayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

(5392) 

Devlet Demiryotları ve Limanları işl~tme iaare.si ılanları 

Muhammen bedeli (1250) lira ol.an makas dili ve yataklan İ!;in 

(5000) kilo plombajin taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesa.. 
bma (6.7.1940) Cumartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaıada 

Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme asalü ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iııtiyenlerin (93) lira (75) kuruşluk muvakkat temi. 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıttlmaktadrr. 
(5373) 

Bursa Belediyesinden: 
Topoğrafik Harita Yapmak Hakliında 

Büyük bir kısmı gayri mesk\in arazi olmak üzere, Bursa ,elirinİn 
Şark ve Garbında takriben 250 hektarlık arazinin topoğrafik haritasının 
yapılması işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Beher hekta.. 
rmın muhammen bedeli 15 lira olup muvakkat teminat 282 liradır. Eksilt.. 
me işi 8.7.940 Pazartesi günü saat 16 da Bursa Belediyesinde yapılacak. 
tır. Şartname örneği istiyenlere bedelsiz gönderilir. Şartname aslmr gör. 
mek için her iş ıı:ünü ve saatinde belediye muhasebesine müracaat edil. 
mesi ve kapalı zarfların 2490 sayılı kanuna ve ~artnamcye uygun olarak 
eksiltme saatinde belediye daimi encümeninde ha.zır bulunmaları illıı olu. 
nur. (5371) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Matbaa kağıdı, mukavva mücellit bezi, kaplık kağıt ve amba1li 

kağıdı Vekaletten verilmek üzere iki bin iki yüz adet üç nevi kitap 1655 
adet dokuz nevi defter 5140 adet yedi nevi koçan beş yüz seksen bin va. 
rak dört r.evi cetvelin baskı ve teclidi açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen baııkı ve cilt bedeli bin. üç yüz kırk üç lira yirmi bir 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yüz lira yetmiş beş kuruştur. 
4 - Şartnamesi Ankarada Maliye Vekaleti levazım müdürlüğünde 

1stanbulda Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarmda görülebilir. 
5 - Eksiltme 12 Temmuz 940 Cuma günü saat 11 de Maliye Vekaleti 

le\·azım müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayıh kanunun ı ve 3 üncü maddelel'inde yazılı bel. 

geler muvakkat teminatı makbuz veya banka kefalet mektuplarile birlik. 
te muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmalan. "3149,, "5311,, 

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

1 - Bu yıl Ankara polis enstitüsü ilk tahsil kısmı ile İstanbul pnlis 
mektebine askerliğini bitirmiş orta mektep mezunlarından polis stajyeri 
alınacaktır. ' 

2 - Tahsil müddeti 11. aydır. Talebe meccanen iaşe ve ilbas edilir. 
Kendilerine her ay için ayrıca harçlık verilir. ve tahsillerini ikmal eder 
etmez 20 lira asli maaşlı polis memurluklarına tayin olwıurlar. 

3 - Tedrisata I. EylCıl. 1940 tarih inde bnşlanacağından talip olacakla
rın hem müracaat şekillerini ve hem de kabul şartlarını öğrenmek üze
re ilan tarihinden itibaren nihayet 10 gün zarfında bulundukları mahal
li emniyet müdürlük veya amirliklerine müracaatları ilan olunur. 

(3148) (5310) 
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27 HAZİRAN 1940 

AN 
ABONE BEDELi 

Ürk iye 'Ecnebi 

O Kr. 1 sene 2800 Kr. 
O " 6 Ay 1500 " 

0o " 3 Ay 800 '" 
O '" 1 Ay 300 • 
llletlerarası posta ittihadına 
hil olmıyan memleketler için 

bone bedeli müddet sırasiyle 
lo, 16, 9, 3,6 liradır. Abone be
eli pe~indir. Adres değiştirmek 
~ kuruştur. Cevap için mektup
llra 1 o kuruşluk pul ilAvesi 

lazımdır. 

~ngın Söndürenler 

~ Yangın 

karanlar 

< 

lmıir istirdat olunmuştu. 
Fakat şehrin büyük bir 

~ı, cayır cayır yanmakta idi. 
sehrin yanan kısmına yarım 
~esaf cdeki evimizde, zehir 

'1aıarı gibi boğazlarımıza tı. 
!~n akşam yemeğimizi, ta u
\arda yanan yurdumuzun kor. 
ç ışığında ~·iyorduk: O gece, 
en bütiin Izmirde, lamba ye.. 
, selıir yanmıstı. Ve bu facia
e~ acı taralı d~, İzmirin, mem 
tten çekilen işgal ordusuna 
&up olmıyan düşmanlar tara
an yakılmasıydı. İçinde ha.. 
ı.kları vatanın kurtulmasını 
ın.iyen o kindar ve nankör 

'.lırler, hangi düışmanWdan 
ığına akıl erdiremediğimiz 
ıntikam cinneti içinde, ma
ocakları ateşe veriyorlar, bir 
günahsız bina daha yıkmak 
ııda, canlarını bile harcıyor. 
ı. Fakat o kundakçı fedailer, 
\ıarında, -kendilerine karşı 
l~nen nefretten başka- tamir 
~mıyacak hiç bir yara bıra-
<ıdılar: Biz onların yıktıkla-
onların yaktıklarını, yıkıhp 
lamıyan irademizle, yeniden 
~ilk: Onlar yıktılar, biz yap. 
onlar yaktılar, biz yaptık: 

;Jcu biz, onlar gibi yakrcı, yı
d.eğil, yapıcı, kurucu bir mil
~? 

• ~ ngün, bu acı mazi safhasını 
bize, dün şahidi olduğu. 

bir sahne hatırlattı: 
iltlnijnünde bir bina yanıyor. 
:Sinanın her tarafından, öl. 

lcü ve zehirli birer canavar 
gibi sarkan korkunç alevler, 
a toplanan halka dehşet ver
l Fakat o ande, o korkunç a. 
~e, kahramanca meydan 0-

11 bir ses nrdı: İtfaiyenin 
Su! 
t aralık, itfaiyenin merdive. 
\nan bimının penceresine da
r: Bir itfaiye neferi, merdi. 
• tıpkı evinin üst katına çı
bir insan sükılnu ile tırman
altasiyle kapalı camı kırdı. 
encereden taşan boğucu du. 
iların, yakıcı alevlerin içine 

kayboldu. Onu birisi daha, 
~İnciyi de bir üçüncü itfaiye
~ip etti. Onların, alevlere 
açtıkları hu korkunç müca

Sok siirmedi. Ve pek az son
lltıları, şuursuz tcHevvürü 

h. Yatıştırılmış bir serkeş gibi 
j" binanın kapısından çıkar. 
~Ördük: Hiç birisinin müte
Hizünde, ateşle dövüşmüş 
ların gururu yoktu. Bir 
4 değil, bir mangal söndür
~ibi idiler: O kadar ki, onla. 
h-den ak sakallı bir ihtiyar, 
tı. söndiirenlerden birine he-
la sarıldı, ve delikanlının 
topraklı, erkek yüzüne, he. 

·in duygu1anmn:a tercüman 
hu- buse kondurdu. 

~ · zaman, :cak yakanlarla,_ 
yanan ocakları kurtarmak 

~teşe girenler arasındaki bü. 
l'tı.h farkını diisiindük: 
lıkii itfaiyeci, ~ bize, milleti. 
sembolü gibi göriindü. Ve 
ha inandık ki, biz, dünyayı 
Veren ınilletlerden değiliz. 
t Yangın çıkaranlar gibi a

korkmuyoruz. Ve yurdu
çıkanldığı takdirde, içine 

t:'tile girip te söndüremiye. 
i~ hiç bir yangın yoktur. 
Cllı olduk.Ianna güvenerek 
~ede yangın çıkarmaktan 
'at uman küçüklü, büyüklü, 
lı, uzaklı bütün kundakç.ı
~!lu böylece bilsinler! 

it NEŞRIY AT :ı _______ ..... --""' 

1 ADAM - Son çıkan 287 inci 
1 Krıtahyadak.i kültür faaliye
hsis etmiş bulunuyor. Bu sayı-
ca bir çok değerli yaz.ıJ.ar 

TAN 

(CENEVRE MEKTUBU l 
~~---------------------------------------------..) 

Şimali F ransadan Cenuba 
Doğru Hicre~ Eden Bir 
Isviçrelinin Anlattıkları 

(Bu Cenevre mektubunda, 
düşman istiliisına uğrayan 

Fransız şehirlerinden cenuba 
doğru hicret eden bir kafile 
beraber seyahat etmiş bir İs. 
viçrelinin intibalJ,trını okuya. 
<'aksınız.) 

• 
1 1 haziran salı günü, oğle 

vakti, Saint - Rcnıy _ les 
Chevreuse'den hareket ettik. 
Parisin cenubunda bulunan bu 
kasaba Versailles 'a 20 ki!omet. 
re mesafede kain Limours ve 
Pcrt • Royal'den pek uzak de.. 
ğildi. Sabahleyin, Alınanların, 

Vernon'da Seine nehrini geç
tiklerini ve Parisi çevirrniye ça. 
Iıştıklarmı duymuştuk. Saat on 
birde, belediye tarafından hal
ka hicret emri verilmişti. Kasa
banın askeri kumandanı da bi
ze, vaziyetin vahametini anlat
mış ve şu sözleri söylemi~ti: 
"- Hiç gecikmeden gidiniz. 

Çünkü ihanete uğradık. Seme 
köprüleri atılmamış. düşman 

geliyor!" 
On bir insan, bir kamyona 

bindik. Bagajlarımız da yanı
mızdaydı. Kamyonette bir de 
köpek vardı. Çok geçmeden, 
biz de, cenuba doğru giden 
kamyonların, arabaların bitip, 
tükenmez kervanına katılmış 
bulunuyorduk. 

Paris şimalinden, Parlsten ve 
civardan gelenlerin teşkil etti
ği bu uzun hicret kervanının i
çjnde, bir çok günlerini yollar
da geçirmiş olanlar da vardı. 
Bu şerait içinde tıkanmış yol
larda ilerliyebilmek o kadar 
müşküldü ki, Abbis'e kadar ilk 
45 kilometreyi, ancak 12 saat
te aşabildik. Yolda arabalar, i
ki, hatta bazan üç sıra üzerinde 
ilerliyordu. Yolun bazı kısım. 
lan da, klnlmış, bozulmuş nak-
liye arabalarile kapanmıştı. 

1 
O bozulup kalan arabaları 

idare edenlerin ekserisi, 
yollarına, karıları, çocuklan ve 
taştyabildikleri eşyalarile yaya 
olarak devam ediyorlardı. Yedi 
yaşında çocukların sırtları bile, 
yaşlı başlı hamallar kadar ytik. 
lü Lli. Ve o biçareler, takatleri 
ke-sildikçe, yüklerinden bir kıs
muu, • kendilerini paylayabile.. 
cek derecede şuursuz bir hırs 
içinde bulunan babala.rından, 
analanndan gizlice • yola bıT&
karak ilerliyorlardı. Motosiklet. 
liler, bizi hızla geçiyorlar, yor
gun bisikletliler, arabalara, k~m 
yonJara tutunarak kendilerini 
çektiriyorlardı. O zavallılar a
rasında birisini gördüm ki, üze
rinde esvabından başka hiç bir 
yükü yoktu: Belliydi ki, h:ç bir 
şeyini kaçıramamıştı. Hatta, bir 
kaç övünlük yiyeceğini bıle, 

Fakat onun bu halile, bisikleti. 
nin gidon una asılmış ufak bir 
kuş kafesi acı bir tezat te~kil e. 
diyordu: Aşikardı :Ki, o zavallı 
kuş, hayatının kurtarılmasını, 

sahibinin şefkatinden ziyade şaş 
kınhğına borçluydu. 

Fakat, bu şaşkınlığa, ve yor· 
gunfoğa, sefalete, ve aıaşakkate 
teslim olmıyan tek şey, hicret 
ede::ı talisizlerin mA.neviyatıydı. 
Her şeylerini kaybetmişlerdL 
Fakat sükılnetlerinden anlaşrlı. 
yordu ki, her şeye rağmen kay. 
bE:tmedikleri şey, istikbale karşı 
besledikleri emniyetti. Birlbir
lerine karşı duydukları yakın
lık gözlerinden o kadar kolay. 
lı!da okunuyordu ki, Fransar.ın 
bir büyük aile olduğunu söyli~ 
yenleri, bu rnanı:aradan daha 
kuvvetle hiçbir şey teyit ede
mezdi. 

Cenupta yakınları, akrahala· 
n, hulasa sığınacak yerleri o. 
lanlar, cenupta kimseleri hu
lunmıyanlara: 
"- Üzülme .. diyorlardr, bt.. 

zimkilere gideriz!" 

B ir araık:, üzerlmtzde b!r 
Alman tayyaresinin gö

rünüşü, kafilede earin bir ka-

Herşeylerini kaybetmişlerdi. Fakd sükunetlerinden anlaşılıyordu 
ki, kaybetmedik]eri şey istikbale kar§l besledikleri emniyetti .. 

nşıklık yarattı: Yayalar ve kam bir derecede ağırlaştırdı. F<:.knt, 
yonlara, otomobillere dolmuş O- buna rağmen, ihtimal yeni mu
lanlar, sanki dağılarak teker te- hacirleri kurtarmıya koşan bu 
ker kurtulınıya, beraber ölmeyi otomobillerin, - bir daba kavu
tercil: ediyorlarmış gibi hazin şulamıyacak gibi görüı1cn Pa. 
ve gıtrip bir ruh haleti ıçinde, rise doğru gidebilmesi bütün 
biribirlerine büsbütün sokul- muhrıcirlerde acı bir nikbinlik 
muşlardı. Fakat Alınan tayya- uyandırdı. Kim bilir, belki c o
resi, _ belki daha mühim vazL tomobillerin Parise doğru geçi. 
feleri olduğu için • bize bomba şi, talisiz muhacirlere geride br. 
atmadan geçti. raktıklan vatan yollarının ken-

B:r aralık, Parise doğru gi- dılerine ebediyen kap<J.nmadrğı
den b:ir çok Stroen otomobille. nt düşünmek hazzını duyurmuş 

rile karşılaştık. Ve bu karşılaş- tu! 
ma, w.ten çok ağır ilerliyebilen Chartres'in yanından, zindan 
kafilenin yürüyüşünü, tehlikeli kadar karanlık bir gecede geç-

LOKMAN HEKİMtN ." ö&OTLfiti ·'.: . . . .. . ..... .. . 

KEKEME 
' 

ÇOCUKLAR 
Bir taraftan Musa Peygam-

ber, bir taraftan da eski zaman. 
lann en büyük hatibi sayılan 
Demosten kekeme diye meşhur 
olduklarından, kekemeliği soya 
çeker bir illet olarak göstermiye 
kimsenin dili varmaz... İkisi de 
büyük hatip olduklarında şüp
he edilmiyen o iki büyük zatın 
söz söylerken çektikleri sıkıntı
nın ne olduğunu bugiin tayin 
etmek mümkün değildir. Onun 
için kekemelerden söz açılınca 

ne Musa'dan ne de Demosten'
den misal gtirmek doğru olmaz. 
Hele meşhur hatibin kekemelL 
ğini ıslah için kullandıih iddia 
edilen çakıl taşları, kekemeler. 
den pek çoğunu hiç fayda ver
meden rahatsız ettiğinden onnn 
misal getirilmesi pek aykırı bir 
şeydir ..• 

Kekemelik, sağırlık veya kör. 
lü~ gibi, devamlı bir alilllk oL 
mamalda beraber, gene soydan 
gelen ve soya çeken -tutulan 
içiıı. epeyce can sıkıcı- bir arı
zadır. Vaktiyle bunun dilde, çe. 
ne kemJklerinde şekilce bozuk
luktan yahut taklitten, nefes al. 
masını bilememekten ve daJıa 
türlü türlü şeylerden ileri geL 
diğini iddia edenler vardı. Şim. 
di kekemeliğin soy hastalıkları 
arasında bulunduğunda kimse
nin şüphesi yoktur. Soydan bi
rinin snğlığına ,karşı işlediği ha_ 
ta neticesi olarak başlar ve bir 
soyda başladıktan sonra, aralık 
vererek yahut hiç vermeden, 
nesle e'.eçer ... Bunun başlama. 
sın.da da akraba arasında evlen. 
ınenin, ondan 'ziyade çok içki 
kullanmanın, belki frengi has. 
tahğuıın da tesiri vardır... So
yunda kekeme bulunmıyan bir 
çocuk kekelemiye başlayınca 
bunu heyecana, korkuya atfe. 
denler bulunur. Halbuki bunlar 
da da korku kekemeliğin mey. 
dana çıkınımna bir bahanedir. 
Yalıl1% korku ile heyecan ile ke
kelemek e:elmez. 

Bunun üçle yedi yaş arasın
da bir heyecan üzerine başladı_ 
ğını rivayet edenler çok olmak. 
la beraber dikkatH anneler ke
kemeliğin çocuk söz söylemiye 
başlayınca aaanne demesiyle 
meydana çıktığını bilirler. 

Ayni soydan, hatta kardeşler 
arasında, erkek çocuklarda kız
lardan ziyadedir. Bunun da se
bebini doğru olarak kimse 
bilmediğinden bir çok nazariye· 
ler kuranlar olmuştur... Baş1a
dıktan sonra billuğ yaşında 
pek ziyade artar, yirmi yaşın. 
dan, otuz yaşından sonra da 11-

zalmıya başlar. Fakat en şiddet. 
1i bulunduğu yaşlarda da de. 
vamlı değildir: Utanılacak a
damların karşısında yahut öfke 
üzerine meydana çıkar. Tane 
tane söz söylerken kekeme. 
lik olmaz, nitekim Çince gibi 
tene tane kelimelerden mlirek_ 
kep dillerde kekeme olanlar hi<; 
işitilmemiştir. 

Her kekemenin bir örnek ol
madığını biHrsiniz. Her biri 
başka başka harflerde kekeme 
olurlar. Kimisi o harfi üstüste 
tekrar eder, kimisi söyliyemiye
ceği harfle başlıyan bir kelime
yi söylemek istediği vakit du
daklarını sıkar, sonra birdenbire 
söyler. Bazısı da dudaklarını 

sıkmadan sadece bir müddet 
durur, ondan sonra söylemlye 
başlar ... Bu şekiller ayrı ayrı ol. 
makla beraber hepsi ayni keke. 
meliktir ... 
Kekemeliği kaybettirmek ve 

kekemeleri dürüst konuştura
bilmek iddiasiyle usuller icat e
dilmiş ve mektepler kurulmuş. 
tur. Bunlann tuttukları esas, 
kekemeliğe sebep olarak göster. 
dikleri nefes bozukluğunu dii · 
zeltmektlr. Halbuki nefes boz!.lk 
Juğu da, kekemelerin mahcup_ 
luğu gibi soydan gelen, fakat ne 
olduğu hennz bilinemiyen bir 
hastah!ın neticesidir. 

tik. Askeri mmtakada bulundu
ğumuz için, hiçbir ışık yaka.mı. 
yorduk. 

İçinde bulunduğumuz ~craite 
rağmen, sabaha karşı vardığı· 

mız Touraine'nin bahar içmde 
gelişen emsalsiz güzelliğine ıta
pılmaktan kendimizi alamadık. 
Bu sabah Fransanxn bu emsal
siz köşesi, talisiz Fr<.ınsızların 
duyduğu ac1 nedameti arttrrmak 
istiyormuş gibi, insafsız derece. 
de güzelleşmişti. 

Orada, cepheye giden Fransız 
askerlerile karşılaşmıştık: On· 
larla konuşmak imkanı~u rla 
bulduk. Hepsi de, sonradan öğ. 
rendiğimiz acı akıbetlerine doğ
ru, bizlere bile sirayet ed~n sağ
lam bir zafer imanile gi<iiyor
lardr. 

N e o zamana kadar, TJC de 
ondan sonra, bizli! ne 

mitra!yözle hücum eden, ne de 
bomb;, atan düşman tayyarele
rine rastlamadık. Fakııt, aramız 
da, Şimali Fransadan, hatta 
Belçikadan kaçanlar vardı. Ve 
onlar, bize, acısı unutulmaz fa
cialar anlatmışlardı. Mesela, 
Belçikadan kaçtığını söyliyen 
bir kadıncağız, bize kucağında
ki yavrusunu gösteriyor Viı ağ
lıyarak: 

"-· Yola çıktığımtz zaman 5 
çocuğum vardı. Şimdi bir bu 
kaldı!" diyordu. 

Altmış saat süren bir y.:>lcu
luktan sonra Saint • J ean de 
Livcrsay" e vardık. Bütiin dün
yada (Şimal Venediği) diye ta
nınan bu memleketin halkı, bL 
ze gözlerimizi yaşartan ve bü
tün yorgunluklarımızı unuttu
ran bir ihtimam ve şefkat gös
terdı1er. Hele bizim İsviçreli oL 
dugnmuzu öğrenenler, memle
ketimiz hakkında kalblerimize 
işliyen sözler söylediler. 

O rada, trene binmek üzere 
kamyonetim.izden ayrıl. 

dık. Perşembe sabahı, Rochdle
de hala. Paris için bilet kesiyor. 
lardr. Paristeki akrabalarını 

kurtarmzya koşanlar da, büyük 
bir kalabalık teşkil ediyordu. 
Fakal Poitiers'de artık Parise 
bilet verilmediğini öğrenince, a
cı bir hayret duyduk. Çünkü, 
payitahtın bu kadar çabuk mu. 
hasara olunacağını memleketle 
alakasının bu kadar çabuk kesi· 
leceğıni ummamıştık. 

Bır an evvel İsviçreye var. 
maktan başka yapılacak iş l>al
mamıştr. Poitiers'den Limoges'e 
ve Limoges'den Lyon'a kadar, 
trenler tıklım tıklımdı. Bilamü. 
balağ<ı. koridorlarda ezilen in
sanlar vardı. Tuvaletlere bile 
yolcular yerleşmişti. Tren her 
istasyonda duruyordu. O zaman 
kim bilir ne zamandanberi tren 
beıkliyen talisizler, vagonlara 
hü('um ediyorlardı. O !{adar ki, 
içerdekiler, daha fazla t:'zilme
mek için, onlart itmP.k mecbu
riyetinde kalıyorlardr. 

Lyon'da iyi bir otel ve sıcak 
bi!." yemek bulabildik. Fabt a1-
d1ğım1z haberler o kadar acıydı 
ICi, kavuştuğumuz rahatın lezze
tini tadamadık. Kadınlar ı;ıes~iz 
sessiz, için için ağlıyorlardı. Er -
keklPr yumruklarım, aczin ver
diğı bir hırsla sıkıyorlardı. 

Nihayet, Cenevreye girdiğL 
miz zaman öğrendik ki, muka· 
vemet kudretini son damlasına 
kadar harcayıp tüketmiş olan 
talisiz Fransa, Almanyadan mu
hasematın durdurulmasınr iste
tni~tir. 

Şimdi hadisPler hAltkında hü 
kü:n vermek bana dü~ıne7. Fa
kat şu kadarını söyliyebilir'm 
ki, bu meşakkatli seyahat için· 
de ge<>tiğimiz her yerde, Fransa 
ayni prestişe layik metanetini 
ve aynj fıtri, ayni tabii asaletini 
~ayanı hayret bir vekarla muha 
faza ediyordu. Ve bu tec:;ıvü. 
zün ağn darbelerini o, büyük 
millete yara.san efendilikle haz
metmekteydi! 

c.c. 
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ı ~·:1 COZUM[ [AUPAHLAU 
! Yazan: Sevim SERTEL 

Tesadüfün Cilvelerinden • Bu da 

Başka Türlü Sayfiye - Meğer 

Satıcı Kız Kimmiş? 

Son hartalar zarfında İng~J- ı d ~ır. D~vard.a kre 1 ve kraııçeıe. 
tereye yapılan hava hu- rırı resımlerı vardır. 

cum1arı, sığınakların gayet fay- Kızlardan bir tanesi gayet tat. 
dalı olduğunu meydana çL'.{arın:ş. lı dillidir ve ona yalvarıyor; bu 
tır. Bu sayede milyonlDrla ın~an paranın İngiltere için toplanıldı. 
ölümden kurtarılmıştır. Mııama- ğım v~ çoc~l-~rın bu gaye için 
füı bu arada şöyle acai;,::ı bir ha- çalıştıgını soyluyor. . . . 
dlşe de olmuştu.r: Kadın, ısrarla ben ıhtıyar bır 

Ufak bir İngiliz köyünd.; dü- k~dmım. bunları kullanamam, 
diü:ier çalınca herkes oranın u- dıyor 

• ğ v k ·t Kurnıız küçük kız: fak umum: sı rnagına oşmu;;s ur. S d'Vf . kd" tt• 
. . kl ı ı - ev ıg nız ve ta ır e ı. Yaln.z dua etme e meşgu o an v· • • • k , 

k .. ·· h"b' b 'lt' d b" gınız bır ınsatnnız da mı yo . o. 
cıvıır. ra .ı ı ura ya ı ıca a ı- takd. d · · d" 

• ·k · · c h 1.1 na ım c ersınız, ıyor. ra,; gccı mıstır. an av 1 e o- B' d . k d , .. . ır enblre yumuşayan a ın: 
rı:..ya koş.sn papas. t.:m koşeyı p k·ı· d' b b ı 
d .. _,. - ·· d • • · - e a a, ıyor, en un arı 
onutn~u sıra a sıgın.'.lgın cıvarı- k .... k M ·ı i · 

1 
b . -b b . b t d uçu prenses argarı çın a. na ır om a ısa e c er. • . 

. , . . lacagım. Benım kızım sarayda 
Içerackılerc bır şey olmamak- çalısır Onun vasıtasiyle yolla ı 

l~ beraber sığınağın etrafı~~l~~i rım~ Ben onu pek se.;.erim. • 
b~nal~n ateş v alı~ .. Burasr ku_çuk Bu sözler üzerine kadın göz.. 
blr koy old.ug~ ıçın ~ncak cıvar lerini kaldırıp duvardaki asılı 
k~<ıab?,dD.~~ ıtfaıye g~tı~erek yan- dura!l prensesin resmine dikiyor. 
gmi sondurmek kabıldı:: . Oradan dönüp tekrar satıcı kız.. 

Papas ~eı:n~n koş~r, ıtfaıyeye lara bakıyor. Bir de ne görsün; 1 
habe~ yetıştırır ve sıglnakta mah dikkatli bakınca karsısındaki sa. 1, 
pus kalan ~öy halkınrn kurtaı:ıl- tıcı prenses MargarÜ'in ta kcn.. 
masıııı temın eder. O da vaktın· disidir. r 
de cavramp srğınağa girmiş ol- Demindenberi onunla münakcı 1 
saydı içerdekilerin kunarılm::ısı şa eclen küçük kızın prenses ol. 
adeta imkansızlaşacaktı. duğunu ~nlayınca ihtiyar kadıo 

İşte bunu nazarı itib3ra ı:ılırn şaşır.nış kalmışhr. 
hükumet. şimdi ufak köylerdeki Londranın tahliyesi üzerine, 
itfaiye teşkilatını kuvvetlendir- prensesler de gönderilen diğer 
mcJ;tedir. coct!klar tlrasındadır ve o da on. 1 * * lar ~ibi, Ü?.erine düşen vazifeyi J 
Bu da Başka Türlü Sayfiye yapmaktadır. İhtiyar kadın ta

Harp münasebetiyle İngil. 
terenin uğradığı füşküL 

]erden bazıları da şunlardır: 
Şimdi İngilteredeki bütün fazla 
trenler askeri nakliyat için kul. 
lanılmaktadır. 

Bu arada yazm halkı sayfiye. 
kre götüren trenler kaldırılmış. 
tır. Halli: sayfiyeden mahrumdur. 
Beri tarafta, şimali İngilteredeki 
çiftçilerin fena halde işçiye ih
tiyacı vardır. Zira, askere giden. 
lerin yeri boş kalmıştır. Bunu 
düşünüp taşınan çiftçiler şöyle 
bir karar vermişlerdir. Şehirde 
sayfiyeye gelmeye can atan fa. 
bir karar vermişlerdir. Şehirde 
yoktur. Biz bunlara kendi araba
brımızı yollayıp onları aldırta. 

lım, sonra onlııra burada bedava 
sayfiye temin edelim. Gelsinler, 
otursunlar, yesinler, içsinler; fa. 
kat ücret olarak para verecek. 
lerine burada çalışsınlar. 

Çiftlik öyle bir yerdir ki ka. 
dına da erkeğe de, çoluk çocu. 
ğ9 da iş bulunur. Böylece hem 
hiz ekinimizi yetiştirir. İngillcıre 
de kıtlığın önüne geçeriz, hem 
de onlar ailelerine açık havada 
bir yaz geçirtmeğe muvaffak o. 
lur· · ve boşta gezmekten kurtu. 
lurlar. 

Şimali İngilterede bu fikir çok 
rağbet görmüştür. Şimdi sıcakta 
bunalan orta ve fakir tabaka 
halk bu şerait altında kendini 
köylere atmaktadır. 

* * 
Meğer Satıcı Kız Kimmiş 

Hava tehlikelerinden dola
yı İngilteredeki çocukla. 

rı daha tehlikesiz olan mıntaka. 
lara nakletmişlerdir. 

Milyonlarca çocuğu evlerin. 
den alıp onları muhtelif ev ve 
müesseselere dağıtmışlardır. 

Çucuklar burada kendi arala
rmda el isleri, oyuncaklar, oyma 
la-r ve diğer bu gibi şeyler yap
makta, sonra civar evleri dola
şıp bunları salmaktadırlar. 

Topladıkları para ile can kur. 
taran otomobilleri almak üzere 
kızıl haça vereceklerdir. Canla 
başla çalışan bu çocukların bu
güne kadar aşağı yukarı 10.000 
liraya yakın para topladıkları 
söyleniyor. 

Bir gün elindeki antikalarını 
s:ümak üzere civar evlerden bi.. 
rini çalan on dört on beş yaşl:ı.
rındaki iki kızla kapıyı açan hiz. 
metçi arasında şöyle bir muha. 
vera gccmiştir: 

- Kimi istiyorııunuz? 
- Biz genç kı.zlar yardım ko. 

lu namına geldik. Evin hanımını 
görmek istiyoruz. 

Hizmetçi bu beklenmedik zi. 
yaretçileri içeri alıyor ve hanı. 
mına haber veriyor. 

Evin hanımı 65 lik bir ihtiyar
dır. v,-. CO<'llkları gayet sert bir 
~ehre ile karşılıyor. Onlara 
kaıt'i bir tavırla hiç bir şey iste. 
mediğini söylüyor.· Bulunduk la. 
rı yer bir resmi kabul salonu-

bii hemen çocukların arzularını 
yerine getirmiş üstüne de çoktan 
beri takdirkarı olduğu küçü:k 
krafü~eyi öpmüştür. 

italyadaki · 
Yahudiler 
Kaçıyorlar 

--o---

48 Polonyah Asker 

Suriyeye Ge~ti 
Dünkü Avrupa trenlerHe şch. 

rını ize 61 ecnebi yolcu gelıni~tir. 
Bunların 48 i bir müddet evvel 
Almanyadan kaçarak Balkan~ara 
sığman Polonyalı eski askerler
dir, Suriyeye gideceklerdir. Do
kuz İugiliz yolcu da Atına yolu 
ile memleketlerine dönemedik
leri için şarka doğru seyah'.1tlcri
ne devam kararile gelmişlerdı.r. 

Muhtelif ecnebi mem!ekctler
deıd şarklılar da yerlerine avdet 
etmektedir. 

İtalyada bulunan Po1onynh :ya. 
hudilrıdcn başka, diğer ecnebi 
tabiiyetindeki yahudilr.r de hıc· 
ret~ b<ı§lamışlardrr. 

Czun müddcttenbcri Napol~dc 
oturan Rozenberg adlı bir Arjan. 
tinli yahudi yerini bırakmıya 

mf.:c1ıur olmuş, muhacir olarak 
buraya gelmiştir. Kendisi.le görü. 
şen bir muharririmize, pmfosör 
olduğunu, henüz nereye gidece· 
ğini tayin edemediğini, Beşinci 
Kolondan korktuğu ~çin müm
kün olduğu kadar nazarı dikk::ıti 
celhdrneden seyahat etmek iste
dığini söylemiştır. 

Türk tabiiyetinde bir Ermeni 
talebe de> İtalyada tahsilıni bıra. 
kaı:ak geri dönmüştür. 

Amerikada bulumın t:ı!eb0lcri
m :zden Cclf\l Yeşil de diinkü tren 
yolcuları meyanındadır. 

Mısırın Roma elçisi Murat Pa
şa ile sefaret mensupları bugiin
kü trenle İstanbula gelecekler, 
ve Toros ekspresi ile Kahlteye 
gideceklerdir 

Sakarya Şilehi 
Limanımıza Geldi 

Frıı.nsaya kiralanmış olan Sa. 
karya şilebi dün limanımıza gel. 
miştir. 

---O---
Fiyat Miirakahesi 

Fiyat mlirakabe komisyonu 
dün züccaciye ve kırtasiye tüccar 
larını ve iki limon tüccarını dı:ı 
vet ederek fiyatlar hakkında gö. 
rüşmüştür. Züccaciyc ve kırtasi
ye fiyatlan hakkında heni.iz yeni 
bir karar verilmemiştir. Bugün 
manifaturacrlı:ırın listeleri tetkik 
edilecektir. Kurulcıcak olan mıı. 
rakabe bürolarının kararnamesi 
gelinciye kadar Ticaret Vekaleti 
iç ticaret umum müdürü Cahit 
şehrimizde kalacaktır. 
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Eti Bank Ereğli Kömür 
İşletmeleri Müessesesinden : 

2 12889 No. lu Hey'cti Vekile karariyle tasdik edilen 5 No. lu Koordı. 
yon Hey'etı kararı mucibince Kok komiıru işlerinin tanzimi müessese. 

ı c tevdı cJılmi" olduğundan, Ankara, l&tanbul. İzmir ve diger şehirleı 
n tesbit edıl,.n satış fiyatlarile umumi satıt şcraıti aşağıda bıldirilmiştir. 

1 - FlYA Tl.AR (Karabuk Cazhanc somikok için aynı fiyat Tonu 

ANKARA T. L. 

Asgari bir vae;on, lu!mulc senedi üzerindeki D. D. Yollan 
tartısı mucibince olmak iızere mtıes~esemizin veya müessese. 
m z ~craıtinde çalışacak olup Belediyece gosterilecck tali de. 
polarm !!atış fiyatı 23.30 

ı:~uessesemizın merkezi depolarile yukarıda tavzih ed len ııe. 

kılde~i tııli depolarda muşterinin vesaitinc teslim satış hyatı 
(Gazhane deposu merkezi depomu.: mahiyetindedir). 21.-

b) ısrANBUL 

f.T essesemızin \ e yine müessescmiıo: şeraitindc çalıo;ac"'k cılup 
keza Bdedıyece gostenlecek tali depo Mhıplerının depola. 
rında v"" ga.ı:hanclerdc muljterinin vcsaitine tcslım ?},-

İZ MİR 

A 'san ... ak'ta Belcd'ye Gazhanesindc müsterinin vcııait ine te!l. 
hm (İ7mır Kok satııı ışlcrı lzmir Belcdıycsınc vcrilmı§Ur.) 24.-

) D'gcr Sehırlcr 

Du ı;eh'rlcre Banka tımıfmdan satışlar ancak (fob) yapılabi 
lece ındcn fiyatlar ~oyledır: 

Fob Zonguldak 
I-ob J<arabuk 

NOT: 

Scimıkok 

16 10 
Karabuk 

21 60 
ıs 50 

Bu ,;chirlerde kok almak istiyen satıcılar, eğer o şehir Belt'd'yeo;i E 
nk'a b'r bayi gostermemışse kendi namlarına serbestçe sipariıı verebi. 

rler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki Askeri makamlar veya sanay 
ııcsscse1 cri ıhtiyacı ic;in kok komürü almak istiyenler Ankara'ya Eti 

'ank'a rm .. racaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku Satış fiyatı yuk-ırı. 

kı fob fiyata nakliye ve ton başına muayyen bir karın ılavesilc mahal!' 
clcd yc:ercc tesbıt edilecektır. 

Yukarıda mevzuubahis Askeri makamlann ve kıtaatın talepleri mute. 
ı tlcre mukavclelerı muhteviyatına gore teslım cd lir. 

İstanbul. İzmir ve Ankara'da Eti Bank Merkezi depolarilc. Gazhanckı 

e :·u Bank şeraitinde çalışacak, yani onunla ayni fiattan satış yapa..:nk 

up Bc.lcd yccc gcısterilecck tali depolar haricinde kalacak semt depoları 

eza Beled yclcrcc gostcrılır. Ve bunların satı, fiyatları mahalli Beledı. 

derce tavin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon: No 

ANKARA: Eti Bank Umum Mudurluğü Ticaret ~ubcsi 3006 

lSTA"lBUL EREÔLİ KÖMÜRLERİ İSLETMESİ KOK 

RV1St (Tophane İskele Caddesi No. 28 44767 

7.01'TGUJ.DAK: Ereğli Komurleri İşletmesi Kok Servisi 145 

Dİl"iER ŞEHİRLER: Eti Bank Umum Mudürlilğu Ticaret 

ubesı - Ankara 3005 
3 - TALI DEPOLAR: Tali Depo adresleri Bcledıyeler 

r fından ilan edilecektir. 

4 - TEDlY AT: Kok bedelleri tamamen pe~in olarak tediye cdı. 
ecektir. 

5 - TESLİMAT: 

Resmi dcvair ve müesscsatın derhal Bağlantıl:ırmı yapmaları ve h•i. 
açları:ıı azami 31.10.1940 tarihıne kadar t..cselliım etmeleri mecbıırid ı 

Aksi takeirde muesscse taleplerının vakti zamanile ıs'af edil.11eınesinden 

mes'ul lıulunmıycaktrr. 

Ankara ve İıstanbul'da Kalorifer tesisatı bulun~n husu~i hina s:ıh'ntC'. 
ı ıhtıyaçlarını mahalli Belediyeler vasıtasıyle en geç 15.7 .940 tar.hınft 
adar Muesscsemizc bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 

Ankara. İstanbul, İzmir için her cins kok Kbmurü ic;in tek atış fiyatı 
bul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii hakkında tanzım edılıt'i 

limatname mucıbıncc tevziat yapılacaktır. Hususi tevzi şartları aşa'ıJ 
osterilmıştir: 

- Kaloriferi olan resmi devair ve müesscsat. Apartrmarı ve sair hinıı. 
r Karabuk ve bir kısım Gazhane koku kullanacak, mütebaki Gızhane kok. 
n Gazhanenin bulundugu semtin ihtıyacına tahsis edilmiljtİr. 

- Sömikok, talep edildiği ve Stok vaziyeti musait olduğu takdirde 

obada yakılmak iızere mubayaa edeceklere verilecektir. 

7-STOK: 

Ankara, İstanbul ve 1zmirdc Talepleri karşılıyacak miktarda Stoklar te. 

s edılmış olduğundan ihtiyaçların srrasile karşılanması için alakadarlann 
ukaı dald adreslere müracaatları. 

~........................... ' 
YENİ HAYAT 

Türkiyede ncfasetile şöhret 
bulnn hakiki ve esas YENİ HA . 
YAT karamelaları birdir. O da 
ABDÜLVAHİT TURAN mar· 
kasıdır. Kahveciler için nefis Jo. 
kumlanmız vardır. Adrese dik· 
kat: Galata Nccatibey caddesi 
No. 92. Telefon: 40058 ............................ ...&~-----

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

1 - KC'nya askeri orta okulunun her Qç sınıfına da önOmOzdeki Ey-
1 'ıl b rıncı gllnü başlıyacak 940 : 941 ders yılı i!:tn talebe alınacaktır. 

2 - İstekli tıılebenin Turk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
k • ı hal ~e şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
y pıl. cak seçme sınavında da kazanması ııarttır. 

3 - Blr sene tahsili tcrkedenler, yaşını büyilltmO:; veya kfiçilltmO~ 
1 • kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipkn veya butünle-

1 nlar, yaşlan, boyları ve at: ırlıkları talimattaki hadlere uysun 
nl r kcrl okullara alınamazlar. 

klılcrln. şımdi oldukları okullarda tahs!llcrlnl:' dl:'vam et· 
er 10 Hazlrand n itıbaren bulundukları yerlerdeki askerlik 

n len d ı:cr koydu kabul şarUarilc müracaat yollannı oğrenmclel'l
•I 'e buna gore de kayd!l kabul kl'ığıtlarını en geı; 30 Temmuz. 940 ta-

1 r taır. mlamı:ı olmaları lazımdır. (4350) 

TAN 

YE PUDRA • 
RENKLERi 

Iliı~ iil bir Pnri tcrzihnncsinin ı nı ve cazip renkler ... 
"'''~te~ek mesaisilc bir Fransız 'l'okalon pudrası "havalandırıl
giizcliik miitehassısının Yiicude mış" tır. Bu sayede cildde hemen 

. . . . . . 1 gnyrimer'idir ve adeta tabii gibi 
gctırdıgı yenı pudra hnlıtasr: .. .. .. B d · · ı·ı gorunur. u pu ranın ıstıma ı e 

"R chel": Gayet beyaz J:ıir cild artık "makyajlanmış" manzara· 
ıçın şeffaf ve saf bir gLizellik te- 'ı lara nihayet verilmiştir. Fazla o. 
min e:der. "Peche": Açık tenli es- larak terkibinde"Krema köpiiğü" 
mer V<.' sarışınların ekserlsıııe uy· j bulunduğundan bütün gün sabit 
gün ol:ırnk pembe bir parlnklık knlmasına medar olur. Hı:men 
verir. l bugimden Pariste en fazla rağbet 

"Brun Soleil": Esmerlere en. bulan renklerdeki Toknlon pud
zip bir sevimlilik temin eder .. Ve rasını tecrübe ediniz. Temi11 ede. 
yalnız Tokalon pudrasr scris nde cegıniz şık ve cazip tesiriıiden 
bulabhc-ceğıniz d'ğcr bir çok ye- cidden hayrette kalaca!<sın&z. 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden : 
ı - Devlet oı man ı lctmcsl Çoruh revir amirliği Balıklı ormanları 
t' y tı'ldan ve Hopaya 20 kılomet re mec;afede Çıfte Köprüde istifli 108 

metre mıklıp ve 707 de imctreye mu ndıl 269 adet kabuklu kızılağaç 

tomruğu a ık arttırma ıle satılacaktır 

2 Artt.ırma 1/7 /040 pazartesi günü Artvinde revir Amirliğinde ya-
ınl caktır. 

3 - Beher metre mlk ibın muhammen bedclı on bir' lira altmı:ı nltı ku-
ru tur. 

4 - Muvakkat teminat doksıın be lira on dört kurufilUr. 
5 - Şartname suretten revir amlrlıı?lnde ve bölge şefliklerinde gör!ılür 
6 - f teklilerin muayyen gün ve saatte Artvin revır amirliğıne mu-

rara t1 n (5248) 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜi" 1940 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: 
1 adet 2000 llralık = 2000.- lira 
s " 1000 .. = 3000.- .. 
6 

12 
40 
75 

210 

.. .. 

.. .. 

600 
250 
100 

50 
25 

• .. 
• 
• 
• 

= 3000.- • 
= 3000.- • 
= 4000- .. 
= 3750.- • 
= 5250.- .. 

Ketldeler: 1 fubat. 1 mayı& 

1 aöuıtoa, 1 ll<:l neltetrln tarl hlerlnd e 

yapılır. 

...... 1!311mL • ........................ .. 

Yurddaşla rımızın Nazarı Dikkatine : 
l\Tuhtcıncl ha,·a f:laırıızlarına kar!jı (l'AŞİI<' KORUNMA 

l'ALİ:\1ı\'rl\"A!\11"Sil'.i"l tensip ettiği şek ilde hazırlanan : 
ı\tcşc Dnynnıklı. l(au<'ııklu \'e Su Geçmez yani GAZ geçirmez 

Korunma Tıbbi Ecza Pasif 
Çanta ve Sandıkları 

CAN LABORATU\' ARINDA haz ırlanarak piyasaya çı 
kanlım fır. 

Resmi, hususi biitün müessesatla ev, apartıman, mektep. 
mahalle, köy, kasaba, ve kazalarda sağlık korunma bakımın. 
dan birer sandık veya çanta bulunması behemehal lazımdır. 
Çanta ve Sandıkların hacim ve fiyatı. aile nüfusuna göre de
•iştiğinden talep vukııunda izahat verilir. Çanta ve Sandıkla· 
rın üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

U J\l U 1\1 İ D E P O S U : 

T arl<a ın 1 
ASiPROCAN 

&.4 .O.:J~U ---, ..................... _. ......................... ____ -"' 
Memleketin en yUkıck okuyucusu ... 

Bayan M U A L L 
ve Kemani S ADİ Her PAZAR 

ÇU UKLU Gazinosundadır 
Ayrıca: Hafız BÜRHAN riya setindeki muk('D'lmel SAZ heyet 

ve okuyucu bayanlardan NEVZAD ALTINOK, BEi.KIS AL 
TINOK, SAADET ve arkndaşlan iştirak edeceklerdir. 

Saz, Ses, Manzara, Hava ve Su gibi beş hususiyeti bir araya toplayan bu müstesna mc ırenın bütün ıncc·, 
ilklerinin z.ev kini muhter('D'I halkımızın takdirine arz.edılır. 

.-r;J ............................................................ ~ 

Dekoratörlerin Nazarı Dikkatine: 
Iz.mir sergisindeki Sumer Bank paviyonunda mevcud dekorasyon, tadıl olunacaktır. Bu hususta lea1' e· 

den plAn ve resmi hazırlamak isteyen mütehassısların müsabakaya iştırak etmek üz.ere İ1'tanbulda Binncı 
Vakıf hanında asma katta Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Mue e-ıesi Mudurıyetine mür caatları. 

:Müracaat edeceklerin mümasil sergilerde bu kabil lşlerı yapmış ol'Tl lıırı şarttır. ·······---------1111•1111"'• az Q&Z tı 
.' :· • • 4, \. • 1 .v.. ı. . ;ıı.ı .• .... ~ '! : 

Beyoğlu Vakıflar Direktörl~:ğij·; ll~nlt;,lr_ı . .... ' . '· 

KIRALIK E MLAK 
Semti 

Şişli 

BC'yoglu 
Galata 

" .. 
.. 

Kasım paşa 

Beyoğlu 

,. 

Mahallesi 

Meşrutiyet 

Kuloğlu 

Kemnnke~ 

.. 
Yeni camı .. 

C. Hasanpaş~ 
Yenişehir .. 

Sokağı 

Ebe kız 
Tornacı başı 

Şarap iskelesi 
.. 

M. Alıpaşa han 
Fermenecıler 

Kayık iskelesi 
Serdar Ömer 

No. su 

26/28 
fil 
20 

" .. 
40 

140 1 142 
41 
58 
56 

Cinsi 

Ap rtım n birinci daire 
Vııkıf han 3unci.ı daire 8 .. 

,, 

" .. 
Oda 
nukk n 
Ara 
Diıkkan 

.. 

6 ıncı oda 21 
.. mcı oda 22 
" ıncı oda 23 

Aylık 1<:trat~ 

20 
33 
7 
7 
7 

18 
'15 
12 50 

6 
18 
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Ortakby Taşmerdiven Palanga 21 ,. bır nci kat 19 • 
.. " ,, " " 4 uncü kat a ,. 

Yukarda yazılı emlakin 31.5. 941 gününe kadar kiraya VC'rilmC'sf bir ay müddetle pauı"1'~" hıraJWıxı114 
tır. lsteklılcrin Beyoğlu Vakıflar Müdiırlilgu Aknrat kalemine her giın m uracaaUarı. (5366) 

•:\fal iye Ye Muhasebe 

MÜTEHASSISI 
., .... _ .. l\fUAl\IELE VERGİSİ 

Kanununa tabi müesseselerin tutacakları 

F. İDEMEN 
Vergi kanunlarına göre vergi
lere ve muhasebeye ait muame
H\tın ilasını, defterlerin ve he
sabatın tanzimini, Muhasebenin 
teşkilat ve tefti~lni ve saireyi 
abonman ve devamlı hizmet su
retile de deruhde eder. Bah
çeknpı, Selfımet Han No. 18 

Cemiyetler, Spor kulüpleri, yaı·· 
dım birlikleri vesaire teşekkiıl

lerdcn neŞTedılmek üzere gön
derilecek ilanlara, gazeteye gi-

rebilmesi için ( 10) kuru~luk 

damga pulu da iliştirilmesi la-

İstanbul İkinci !nas memurluğun
dan: Mütlis Dilber Mehmed Esin Ma
<ıac:ına gekn alacaklı Hazinenin iste
diği 361 lira 10 kuruşun 5 inci sıraya 

1 

y E 

iT H AL AT ve 

İ MA LAT ve 

N 1 
İHRACAT, 

MUAM ELE 
Defterleri Çıkmıştır. 

Satış Yeri : 1NK1 LAP Ki TA BE V 1 
İsla11bul, Ankara Caddesi No. 155 

,..------• lngiJiz modeli 

BİS İKLETLERİM İZ 
Almanyadan gelmiştir. 

Sağlam, Renkli, ön ve m·ka fenerler dinamolu, çift 
firen, zinciri mulıaf azalı: takım çantası. 

TAMAMİLE KOMPLE FIATI 37 LiRA 
kabulüne İtl11s idaresince karar veril- Fikret Bayraktaroğlu ve Şeriki 
miş ol<luğu ve sıranın bu suretle tas- Cermanya Han 28 29 Meydancık İstanbul 

hih edildiği ilan olunur. (27800) "-•••••••••••••••••••••••--•~ 
KAVIP - İstanbul Emniyet mii-1 -~ 

rıurlüğllnden almış olduğum 31/8808 • 
numaralı ikamet tezkeremi kaybettim 
Yenisini alacağımdan hükmü kalma
mıştır. Beyoğlu Yeniçarşı Eski kaptan 1 
sokıığı No. 16 evde Arnavut tebea-
~ından Petro oğlu Kleanti. ı 

KAVI P - Hasköy askerlik şu besin 1 
ien aldığım askerl terhis vesikamı 

kaybctUm. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü kalmamıştır. 

ı Şiblnkarahlsar Alucre kazasının 

Mındaval nahiyesinin Durımgas kö
vünden akar çeşme lsmall Oğlu Recep 
322 doğumlu. 

1stanbul Dördilncü icra memurlu
ğundan: Bir borı;tan dolayı rehin 
mahiyetinde olan ev eşyası 29.6.941) 
tarihine rastlıyan Cumartesi günü sal nt 12 den itibaren Beyoğlunda Tak-
sim Şehitmuhtar caddesinde Nevruz 
apartımnnı önünde satılacaktır. Mu

I hammen kıymetlerinin yüzde yetmiş 
1 b~ini bulduğu takdlrc!e alıcılanna 

ihale edilecek. Aksi halde 4.7.940 ta-
rihine rastlıyan Perşembe günü ayni 
saatte yapılacak olan ikinci arttırma
sında en faz.la bedelle taliplerine sa
tılacağından milşterilerin mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunma
ları ilan olunur. 

MADEN KöMORO SOBALA RI 
İstanbul, Edirne ve Kırklareli vllAyctlerlnde mahrukat kanununu ıı ,o· 
mulilne giren devalr, mücB!lcsat ve sair binaların 

NAZ ARI DiKKATi NE: 
Maden kömurü sobası ihtiyaçları geçen sene oldufju 

Mahrukat buroıu tarafından lmaf ettirilen 

gibi Eti 9arı1' 

DET A ve NU PA 
Tipi sobalarla temin olunacaktır. 

940 • 941 kııı soba ihtiyacı için IAzım gelen slparlıtn 15·7·940 tarltılrıe 
kadar atideki adrese mcktubla bildl rllmcsl rica olunur. lıbu tarihe kad•' 

bl" 
ıhtlyaçlarını bildirmeyen veya ı parlş mektubu vcrmlyen blnalarırı 

IAhare vaki olacak talcblerinln nazıtrı itibara alınmıyacafjını ve bU fiti' 

susta mes'uliyet kabul edllmlycccfj:nı 20 Haziran 1940 tarihli 1180 .,. 

yılı Eti Bank Mahrukat bürosunun tamim ne istinaden arzcderlnı· 

M. EM i N ÖZLE R 

I:ti Bank Mahrukat Bürosu İstanbul, Edirne ve 

Kırklareli soba satış ajanlığı 

Galata. Rıhtım, Kcfcll Hüscyın Han Kat 4 No. 30 

T elefon: 41448 • Telgraf adresi: ÖZLER, İstanbul 

Kartal Sulh mahkemesinden: Kar
tal kazasına bağlı Yakacık köyünde 
o;:ıkin fbrahim incenin dOı;ar olduğu 
hastalık ve ihtiyarlığı dolayısiyle va- 1 

ki talep üzerine vesayet muhtacı bu
lunduğu anlaşılmış olduğundan umu
ru ,.e hususunu rülyet emlak ve em
\•allni idare ve muhafaza ve şahsına 
tekit ve medeni haklarını istimalde 
kendisini temsil eylemek üzere oğlu 
Yakacıkta sakin Hüscyill' Bulğuru vasi 
tayinine karar verilmiş olduğundan 

keyfiyet ilan olunur. 

~ .......................... _. .. ~~ 

KAVIP - Erzurum askerlik şube
sinden a1dığım askeri terhis tezkere
mi ve ihraç raporumu kaybettim. Sa
bık Molla oğullarından ve halen Mus
luoğullanndan Mustafa oğlu Reşit. 

~ahlb l vo Net rlyat MDd ürü Hall i 
LOtfl DÖRD ÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Neır lyat T. L. $. Ba11l d ı~ı yer 
TAN M atba ası 

, DİKKAT ! 

Yal l!~m~it ioğ!j!?eXrJ er iste~':!;~ 
yolcularımıza mahsus fevkalade olarak 1 temmuzd811 

itibaren eylfıl sonuna kadar 3 aylık % 50 ye kad~~ 
tenzilatlı kart aboncmanlarıınızın bu sene dahi 1atbı 
edileceği ve 15 hazirandan itibaren satılığa çıkarıl9" 
cağı ilan olunur . J ' -~ .---~~~lm!"--~~--------------------------------------~------~!!'!!!!!!11~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!_~_!!!!_~-!!_!!_!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!3?'7~ 

1 


