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Alman Taarruzu Akamete Uğratıl 

Tayya-re ve tank, yeni harpte, başlı bapııa mühim bir rol oynuyor. Bu temsili reaim.1 bir taak koluna karıı tank dafü vuıtalarıa faaliyete ceçiıiai canlandırmaktadır 

Naziler 2.000 Tank Sevkelliler i 
ücumlar Püskürtüldü ve' ~::d~:f 

Son Hazırlıklar 

Yüzl~~rcesi Tahrip Edildi 

iye ve Miidafaa Nazırlık. 
da deruhte eden Fransız 
Baıvekili Reynaud 

Müttefikler 
Sovyetlerle 
Anlaımahclırlar 

r--- Fransalara Göre: ---Almanlara Göre: , 
2000 Tankla Yapılan Hücum Ordularımız Cenubu Garbiye i 
Püskürtüldü. Düıman Some'da Doğru Hemen Her Taroftı Yer 

Bresl'e Kadar Sızmııtır. Müthiı Kozonmıılar~ır. Birso~ A.keri 
Bir Harp Devam Eaeyor Hedefler Bombalanmııtır 

Havadan Yapılan Taarruzlar j 11 Almanyanın 

Fevkalide Müessir Oldu ·ve Tahakkümünü 
Tankların imhasına Yardım Effi Yıkacağız .. 

Almanyadaki Petrol Depoları Bombalandı Reynaud, " Ordumuz 

Paris 6 (Hususi) - Al-ıteşriki mesai ederek tanklan en Yeni Harp Metoduna 
' · büyük hasara uğratmışlardır. • 

iman .~u devam ediyor Bugünkü taarruz ile müdafaa Ahımı1hr11 Dıyor 
ve muttefikler taarruza kar- şu şekilde tarif olunuyor: . • 
şı muvaffakıyetli bir mu- "Müthiş bir saldın§ ve hariku- ~ıs, 7 (Huausı) - Fransa Baş 

ka t .. te · lar lide bir mukavemet. vekıli Reynaud, bu akşam radyo. 
veme gos nyor . " da söylediği bir nutukla askeri 

... 1___ Alman tanklannın karadan . . izah t . .. 
1 

. 
Yeni .IUllMU1 taarruzunun ikin- k .,.1 t .ır.. t uk t t. vazıyetı e mış ve §U soz erı 

. .. ünd Alm 1 ph t'ığ~rh!lşldı~ ha eşedm adv~:eboe söylemicıtir: cı IUD e an ar, ce eye ı ı a e, ava an ye ı6ı m- --s 

2000 kadar~ sevketmişlerdir. halara mukavemet edemdiği "General Veygand, harbin 
~ il Z SERTEL Müttefikler bunlann birkaç yü. müttefikler tarafından anlaşıl başlayıı tarzından ve her ne pa-

tUllll: • • zünü imhaya muvaffak olmuflar- mı olduğu iç·n müttefiklerin hasma olursa olsun mukavemet 
~arp cephesinde harp b ""tü dır. Almanlar Somme'a mu~azi ha!ı kuvveti ~u' ketiften hami edilmeei için verdiği emrin infa_ 
\l . u. n ol~n Bresle nehrine doğru ilerle. derecede istifade etmiş, bu da zından son derece hopu.tt~·~· 
ı._ ~detile devam etmesme dikleri gibi merkezde de bir de. A,__..,n tank'•-·n periuın -·m Almanlann Cç Teşebltüsii 
OIQ'bm mukadderatınm bu ' il 1 · 1 d .ı.nı. wı-ın.ı --.--~ 

,...,_..e taayyün edeceğinin an. receyhede .kadaruml er ~mıf e~tt e, meaine yardım etmiftir. ~ynaud, vaziyet hakkında de. 
' &":'.."llıllall!ta rağmen politik faali. :'E. . e lumeh. .J-.J;_azıyetAlmmu ıa..e- Hulisa taarruzun ilmici günü m~ir ki: • 

.... _ - eh . tini .... _ ~erm ınucuu ve an de mu··ttefiklen· hocnut eder ma- Ordumuz, yeru harp metodu. ucwuz emmıye ... y. nn hamleleri bo .. mtmi-+ir. ır·· 
iftir. ır- •· .,. •. hiyettedir. na ve ~lanna ~iyle alıf-

~lann G hes1nd ki İkiter, üçer yüz tanktan mute.; mıştır-.Düpnanın yüzlerce tankı 
~cep e.. şekkll Alman kafileleri, İngiliz- Diba Sabahki Vaziyet imha edilmif bulunuyor. Alman. 

,....~ıyetlen .bıtaraf .ba~ kadu. FraDSJz fırkalan tarafından en Hareklt hakkında verilen ma. lar bize karp üç teşebbüste bu. 
.... ~."-·-1 .... eketlerı daha zıy ~ e şiddetli mukavemeti görmüş ve lWııata ıöre,. Aisne nehrinden lundular. 
~ ttiği ~ya~~ müttefik heva kuvvetleri ile kara Somme .nehrine kadar hemen bii- "Evveli Şimal ordularımızı ki 

he gı ı, yery ı. el ır kuvvetlert tam bir ahenk içinde (Sonu; Sa: 4; Sü: 2t (Sonu Sa. 4, Sü. 5) 
egemonyasının -.uruma. 
lllenfaaü olmıyan devlet. 

ı..~ büyüyen tehlike karşısın. 
."."'l'U daha uyanmağa sevket. 

Çıkarken 

istikbale 

Gelenler 

Arasında 

Bütün "italya 
Sahillerine 

Mavin D·Oküld 
lil 

~ 

Milli Şef Dün 
Tezahüratla 
Karşılandı 

Tayyare Fil 
Roma Üzeri 

Uçuılar Ya 

Gerçı siyasi bakımdan 
rann mahiyetini açığa 
bır hareket vukubu 
Fakat ileri götürillen ask 
birler vaziyetin içyüzünil 
meje kafi gelmektedir. 
birlerin biri, İtalyan 
Arn&vutluğu, müstemleke 
ratorluğu ve topraklarım 
eden 12 mil (yirmi kil 
genişliğindeki mmtakanm. 
keli bir hale konmasıdır. 
man lara uğramak istiyen 
lann müsaade istemeleri w 
yan konsoloshanelerinde 
askeri makamatından 
malar1 lazımdır. s:ll"Vl'üml!lll 

ünde bulunmakta ve b9 
lara doğru gitmekte olan 
ler tehlikeli mıntakanın 

duna hangi gün ve ha 
vasıl olacaklannı, bu 

Cümhurreişimiz İsmet İnönü, refakatlerinde Milli Mü- makamabna vaktinde bil 
dafaa Vekili Saffet Ankan bulunduğu halde atin sabah lerdir. Bu gibi gemiler 

Ank d h . . l . l rd. Mili• Şef" hA-il bul hareket edecektir. ara an şe nmıze ge mış e ır. ı ı cuu u- B edb. d layısil 
h A Ha d asal •V• u t ır o e. nan ususı tren y arpaşaya muv at ettıgı zaman mıntakası ilin olunan 

istasyon büyük bir kalabalıkla dolmuş bulunuyordu. (Sonu; Sa. • 
İstikbale gelenler arasında'-

Maliye, İktısat ve Maarif Vekil-! •••••••••••••••••••• 
leri, İatanbul Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi KJrdar, Ordu Mü
fettişi Fahrettin Altay, İstanbul 
Kumandanı İshak Avni Akdağ, 
Akademi Kumandanı Ali Fuat 
Erden. Parti İdare Heyeti Reisi 
·Tevfik Fikret Sılay, Mebuslar, 
Qpneraller, Üniversite Rektörü, 

Fransa Goebbels1in 

Teklifini ist ihkar ile Karııhyor 
~niyet Müdürü, Vilayet ve Be- Paria, t (Hususi) - Alman Londra, t (Hmmi) -
lediy~ erkim, deniz kumandanı proJlllCand•ı, Frama11 münferit İnciltere ile Romuya 
bulunuyordu. aulhe teıvlk etmekte ve, ''lnclliz. bir ticaret muahedesi 

Tren saat on biri beş geçe ga. ler, adalanna çekilerek Fraauz. mqtır. 
ra cinnit ve Milli Şef, tren dU- lan tek 'batlanu bıraktılar. Ar· e 
rur durmaz katarın 80DUDa bağ- tik iki kOIDfU aalapnah. Yoka Mısır hfik6metl par 
lanan hususi vagonlanndan in. harı.. devam etmek lntihanlaa dan 600.008 Mısır lina 
miperdir. Kendilerini Milli Mü- farksudır,, tanında nepiyat taludııatı iatiyecektlr. 
daf1a Vekili Saffet Ankan, Ma- yapmaktatbr. • 
liye Vekili Fuat Ajrah, Riyue. Beynaud, bu alqam "Göbela'la 
ticümhur Umuml Kltibi Kemal pro.-.anduına istihkar ile kar. 
Gedeleç, Bafyaver ve dijer ya- phyom" demekle Fransanm ee. 
verler takip etmişlerdir. vabım vermlıfr. 

uwı iaükametini iöst erir harita. (Son hücumlarda hedef ıu ıuJ&ıı 141birlerd• biri de Soiuona'dur) ı Cümhurreisimlz, istik~e ıe- • 

(Sonu Sa. 4, Sü. '1) •••••••••••••••••• 



orunma Kanunun 
·kümleri Değişiyor 

Maddeleri Üzerinde ihtikar 

Çok Yapanlar Hakkında 

detl Ceza Müeyyideleri Konuyor I 
a, 6 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Milli Ko-ı 

Kanunu hükümlerinin her türlü icap ve zaruret
yle karşılamadığı, bilhassa iktısadi sahadaki tat- J 

da birçok müşküllere tesadüf edildiği yapılan tet- 1 

en anlaşılmıştır. 

1 
Kanunun tatbikatile mükellef 

olan makamlarım, bu husustaki 1 
müracaatları da nazan itibara a- I 
lınrak, milli ltorunma kanunun-
da geni~ ölçüde bir tadilat yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

TAJll 

1 

-

Adalarda Su Derdi 
Yine Başgösterdi 
Heyben, Burgaz ve Kınall Halkı. 

Bir Ton Suyun 84 Kuruıa 

Verilmesinden Şikayet Ediyorlar 
Sayfiye mevsimi başladığından Adaların su ihtiyacı 

çoğalmıştır. Belediye, Büyükadada su depolan vücude 
getirmiş ve bu depolarla evler arasında tesisat yapmış ol
duğundan bu yazdan itibaren Büyükadanın su ihtiyacı 
işini tamamen üzerine almıştır. 

Bu hususta belediye ile Dev- dayetlerinde henüz tesisat ta· 
let Liman İşletme idaresi ara.. mamlanmamış olduğundan, ge
sında bir anlaşma yapılmıştır. çen sene nakledilmiş olan sil lçika Ve 

ansadaki 
alebeler 

Halen, alakadar Vekaletlerde 
teşekkül eden komisyonlar, ken
di sahalannda, kanunda ne gibi 
deği~iklikler yapılması lazım ge
lcceği,ni tetkik ile meşgul bulun
maktadırlar. 

Milli Şefimiz, dün sabah Ulev vapunı Haydarpaıadan Dolmabah çeye hareket ettiği sırada, nh
tnnda biriken halkın alkışlanna mukabele ediyorlar 

Liman İşletmesi, büyük su miktan ile bu sene nakledilıne• 
tanklarından birini belediye he- ğe başlanan ve bütün sene na1'· 
sabına Büyükadaya su nakline !edilecek olan su miktar.ı arasıo
tahsis etmiştir. Anlaşmaya göre, da mühim fark olacaktır. 939 dl 
bir de ucuz tarife hazırlanmış.. Büyükadaya 8125, HeybeliY' 
tır. Liman İşletmesi, tonu 20 ku- 1823, Burgaza 25g ve Kınalıadl' 
ruştan Büyükadaya her gün ih.· ya da 59 ton su nakledilmiş:ıt 
tiyacı kadar su taşıyacaktır ki, Bu sene bazı adalarda bu mİ)I' 
şimdilik bu ihtiyaç dört, beş yüz tarın iki mislini bulacaı?ı tah~ 

Sıhhatte 

ğu Anlatılıyor 

Yeni projenin muhtekirler Dün_kü ihracatımız J™i"is.;ierd;- Deniz Bayramı ton kadardır. Gerek Büyükada- ediliyor. 
hakkında ve bihassa gıda mad. 
deleri üzerinde ihtikar yapanlar 
için çok şiddetli ceza müeyyide
lerini ihtiva edeceği bildirilmek
tedir. 

ya, gerek diğer adalara geçen se- ===mı=-=-==-=--==--=-==--' 

sabah şehrimize Belçika. 
talebe daha gelmi~tir. 

beler henüz Belçikada 
olan bazı talebemizin sıh. 

olduklarını, yakında onla-
memlekete döneceklerini 

erdir. 
, 6 (A.A.) - Hariciye 
en: 

da ve Belçlkada1d Türk 
· bir kısmı memlekete 
ve bir kısmı için de alı. 

ler ajans dellletile neş. 
bulunmaktadır. Kendi .. 
hiç haber alınmamış ta. 

ise, velilerinin derhal 
Vekaletine müracaat e

bunlatın isim ve soy adla. 
adreslerini va.zıhaıı biL 

ri rica olunur. 
~'611,U'AKI TALEBELER 

6 (A.A.) - Hariciye 
den bildirilmiştir: 

Elı-evm Belçikada bulu
ebemiz hakkında Harlci-
lletine malumat gelmiş.. 
talebenin isimleri şunlar-

Velioğlu, Muzaffer Ka
Tokgözlü, Ali Tokgöz. 
Sunay, Hayrettin Öz_ 

uf Hamami, Hüseyin Öz. 
Halit Yapıcı, Recep Ali Sa

Cezmi Oktürk, Kutay 
Behice Bakan ve eşi sa. 

Koca topçu, Cafer, İb. 
Çamlı, Yusuf Kazancı. 
Diler bir kısım talebemi
Belçikadaki konsoloslu.. 
n vize aldıkları öğrenil. 

Bunların isimleri de tes
dikçe aynca ilan edile-

·sADAKI TALEBELER 
ra,. 6 (A.A.) - İsimleri 
yadlı talebemizin Fran. 

memleketimize mütevec
hareket ettiklerine dair 

Vekaletine mallımat 

Bu tetkikler, bu ay içinde ik
mal edilecek ve kanundaki ak
saklığı bertaraf etmek üzere ha
zırlpnacak olan yeni proje, der. 
hal Meclise sevked.ilecektir. 

Müddeiumumilik Muhtekirleri 
Resmen Takip Edecek 

Halkın aldatılmasına meydan 
verilmemesi için, müddeiumumi
liğin resen takibat yapmasına 

karar verilmiştir. Badema her 
hangi bir ticarethanede ihtikar 
yapıldığ.ına dair müddeiumumi. 
liğe şikayet vaki olursa, müddei
umumllik fiklyeti ve §iklyetçi 
ile filt&yet edileni tesbit ederek, 
derhal harekete geçecek ve ha. 
dise, cürmümeşhut kanunu çer
çevesi dahilinde süratle tahkik 
ve icap ediyorsa, mahkemeye 
sevkedilerek duruşma hemen 
intaç edilecektir. 

ı+aıyaya Yumurta, 

Paçavra Satıbyor 
İtalyaya yapılan satışlar, yal. 

nız yumurta, paçavraya münha
sır kalmıştır. Evvelce satılmış o
lan arpaların ihracına başlana. 
caktır. 

* Amerikadan yeniden 5 - 6 
bin tonluk demir ithali için te
şebbüslerde bulunulacaktır. * Ticaret Vekal~ti Teşkilat
landırma dairesi müdür muavi
ni Remzi Saka, ipek kozacıları 
arasında koop~atif kurulması i
çin tetkikler yapmak üzere Bur
saya gitmiştir. * Bükreşte bulunan Servet 
Berkin heyeti, iki gÜJle kadar 
şehrimize dönecektir. 

Milli Küme Maçları 
Milli kilme merkez organizas

yon komitesinden: 
Fenerbahçe stadı: 
Bcşiktaı .. Vefa saat 15. Ha. 

kem: Afimet Adem. Yan hakem: 
Tarik Özerengin :- Sami Açıkö
ney. 

Galatasaray • Fenerbahçe saat 
17. Hakem: Şazi Tezcan. Yan 
hakem: Nuri Bosut - Samih Du-
ransoy. 

1 - Deplasman maçlarının :fil. 
tamı dolayısile bugüne kadar 
muteber say.ı.lan serbest dühuli
ye karneleri iptal edilmiştir. 

2 - Yeni karneler cuma gü. 
nü akşamı tevzi edilecektir. 

3 - Ayni gün saat 13 te Fe. 
ncrbahçe - Galatasaray B takım
ları hususi bir maç yapacaklar. 
dır. 

Askeri Kamplar 

Faaliyete Geçiyor 
Liselerin ikinci devre 

talebesinin askerlik kamp
ları bugün başlıyacaktır. 
Bu talebe, mekteplerde 
veya mekteplerinin civa
rındaki müsait sahalar
da lazım gelen şekilde 

: ders görecekler ve gece
leri el·Ierine gidebilecek
lerdir. 

Hususi liselerin kamp-
1 Iarına i.Ştirak edecek olan 
1 talebe, askerlik elbisesi 
: ve diğer masraflar için 

1 
mektep idarelerine 20 şer 
lira vereceklerdir. · 

ı ........... ·---------····· ... _. .... 

Pasif Müdafaa 
Bu Komisyonu 

Gün Toplanıyor 
Pasif korunma komisyonu, bu. 

gün vilayette toplanarak şehrin 
emniyet işini tetkik edecektir. 
Bundan başka komisyon, pasif 
korunma talimatnamesine uygun 
sığınak ve siper inşaatı yapılıp, 
yapılmadığını tetkik etmek için, 
kontrol memurlar.mı da bir ta
rama kontrolüne sevkedecektir. 

Dört Zavalh Diri Diri 

-0---

Program için Bir 

Komisyon Çahııyor 
1 Temmuzda yapılacak olan 

denizciler bayramı hazırlıkları. 
na devam ediliyor. Bayramın 
programım hazırlamak üzere, 
her sene olduğu gibi, bu sene de 
bir komisyon teşkil edilmi~ir. 
Komisyon bugünden itibaren LL 
man Reisliğinde toplanarak ça. 
lışmalara başlıyacaktır. Bu sene 
deniz bayramının çok parlak ol
ması için yenilikler yapılacaktır. 

BAYUA:\IDA YAPILACAK 
KUŞAT RESl\Iİ 

Bazı deniz müesseselerinin i
lave inşaatı ay sonuna kadar bi. 
tirilecek ve bunlann açılış resim
leri 1 Temmuz denizciler bayra
mında yapılacaktır. Galata yol
cu salonu da ayni gün büyük 
merasimle açılacaktır. Salonun 
karşısına yapılacak olan otomo
bil park 1 Temmuza yetiştirile
rniyecektir. Fakat asfalt yol ya. 
kında tamamen inşa edilmiş ola
caktır. İleride büyük gümrük bi
nası önünden Tophaneye kac!ar 
u7;ı.tılacaktır, 

Tasa11ut Suçluları 
Mehmet adında 6 yaşında bir 

çocuğa tasalluttan suçlu Ömer. 
le, Müyesser adında 7 yaşında 
bir kıza tasallut ve hastalık aşı
lamaktan suçlu Kadir, "işe ko
yacağım,, diye bazı gençleri al. 
datmaktan suçlu Nüzhet, dün 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
tevkif edilmişlerdir. 

ne olduğu gibi, Elmalı suyu ve.. 
rilecektir. 

DIGER ADALAR OKSUZ MU? 

Büyükadanın su derdi böylece 
kökünden halledilmişken, diğer 
adalar kısmen ihmal edilmiştir. 

Devlet Liman İşletmesi, diğer a
dalarda da eşhasa su vermekte
dir. Ancak salıilden uzak evlere 
tevziat belediyenin köhne ara. 
zozlarile yapılmakta, bu da pek 
müşkül ve masraflı olmaktadır. 

Liman İşletmesine ya telefon, 
veya mektupla müracaat suretile 
arzu edildiği miktarda su talep 
edilebiliyor. Suyun boşaltılacağı 
ev sahile yakın ise, Liman İşlet. 
mesi kendi vesaiti ile, yani hor
tumlarla doğrudan doğruya su 
tanklarından evin sarnıcına ko. 
layca su verebiliyor. Fakat ev, 
sahilden uzak olduğu takdirde, 
su, belediyenin bir tek arazozu 
ile naklediliyor ve bu şekilde 
nakliyat bazan saatlerce sürü. 
yor. 

SU ÇOK PAHALI! 

İkinci mühim bir mesele de, 
Büyükadadan başka adalara su
yun çok paha].ı verilmesidir. Be. 
lediye Büyükadada, İstanbulda 
olduğu gibi, tesisat yaptığından, 
ve suyun tonunu da 20 kuruşa 
naklettirdiğinden, Büyükadalı

lar Elmalı suyunu ucuz tedarik 
edebiliyorlar. Fakat Kınalı, Bur
gaz ve Heybeli halkı, haklı ola. 
rak, ayni suyun kendilerine, niS
bet kabul etmiyecek kadar pa
halı satıldığ.ından şikayet et. 
mektedirler. Çünkü Liman t~let
mesi eşhasa suyun tonunu 84 
kuruşa vermektedir. Bu tarife, 
gemilere tatbik edilen su tarife-

Yandı 
' 

sinin aynidir. Yani vapurlara da 
suyun tonu 84 kuruşa verilmek. 
te, küçük adalar sikinlerine de .. 

lŞ BELEDiYEDE .•• 

Tersane için 
Çallşmalara 

Devam Ediliyor 
Pendikte Pavll adasının kar- , 

şısındaki sahilde kurulacak olaJI 
yani tersane için sondaj amel~ 
yesine devam ediliyor. Pek yr 
kında alınacak netice, MünakB• 
lat Vekaletine arzedilecek ve i1lf 
fırsatta inşaata başlanacaktı~ 
Demir tedarikinde bir müşküla
ta rastlanmazsa, yeni tersanerıitl 
inşasına 1'u yaz başlanabilec~· 
tir. 

'l'IIUIAN SEFERLERE 
BAŞLIYOR 

Alanya civuında karaya o 
ran Denleyollan idal'i:!sine 
Trrhan vapurunun tamiri bitnılt 
tir. Vapur yakında se!erlere b•f 
lıyacaktır. 

Çukur İçinde Qir 

Ceset Bulundu 
Dün sabah saat dokuzda Met• 

divenköyünde, taş ocaklan civa
rında bir çukur içinde bap Jce• 
silmi~ bir ceset bulunmu~· 
Cesedin üzerinde on bir bıç~ 
yarası vardır. 

Ceset çukura konulduktan so1" 
ra taşlarla örtülmüştür. HAdi9t 
cesedin dışarda kalmış olan k:O 
lannın görülmesile meydana ç~ 
m.ıştır. 

Şimdiye kadar jandarmaııı' 
yaptığı tahkikat hiçbir netic' 
vermemiş, cesedin kime ait <J
duğu, cinayetin niçin ve kim t" 
rafından yapıldığı hakkında bir 
bir ipucu elde edilememiştir. 

ü Eraenç, Hamit Boylu, 
Erhunoğlu, Seyfettin Bu. 

* Dün adliyede, biri kira l:ie
delinı arttırmak, diğeri şubatta 
şeker resmine zam yapıldığı za
man, mevcut 29 çuval şekerini 
başkasının dükkanına naklede. 
rek saklamak, üçüncüsü de 
34551 kilo ,e"\er için beyanname 
vermemek suretile milli korun· 
ma kanununa muhalefet etmek. 
ten mütevellit 3 davaya bakıl
mıştır. Altn.ıcı, yedinci ve seki
zinci asliye ceza mahkemelerin. 
de bakılan bu davalarda, kiracı. 
Si Nişana kiraladığı bir yerin ki
rasını arturan Bolu apartunanı 
sahibi Salih hakkındaki duruş. 
ma 11 Hazirana, 29 çuval şeke
rini komşusu Mustafa Kamilin 
dükkanına saklıyan Savanın 
duruşması 19 Hazirana kalmış, 
34551 kilo şeker hakkında be- 1 
yanname vermiyen Ruayal şe. 
ker fabrikası sahipleri Nikifor 
ve Apostol Etnopolos kardeşle- ! 
rin de suçları sabit olmıyarak, 

bera~erilmiştir. ı 

Cesedin üzerindeki elbiselıı'' 
le çamaşırlanndan rnaktuliln ti 
Anadolulu olduğuna ihtimal 'I" 
rilmekte, tahkikata ehemmiyed' 

Bu i~in halli, beledyienln elin. devam olunmaktadır. 
dedir. Alakadar makamlar nez- -=c=:=-==~-=--ı:::m----~ 

Emin Ulusoy, Vedi İşmen, 
~amersoy, NizametUn Er. 

al Uluand, Adnan Erk
Suat Yasa, Fatına Mina. 
İsmail Tiner, Tahsin Ya. 

Hamza Batul<, Ömer Eki
evver Epirdem, Salih Pe. 

Nezih Rona, Tahir Tasan, 
6elenbevi. 

iN DUNKU iÇTiMAI 
adan dönen talebemiz, 

t 19 da Hatay pastahane. 
bir toplanh yapmı~lardır. 

lanbda gençler, dönüı ve 
erini alakadar eden bazı 
eler üzerinde eörilpnüşler
alebeler, Maarif Vekaletin
eni bir direktif istiyecek-

Başvekil, Dün Parti 
Merkezinde Meşgul Oldu 
Ankara, 6 (TAN) - Başvekil, 

diin öğleden sonra Halk Partisi 
umumi merkez binasına gelerek 
bir müddet meşgul olmuştur. 

---<>--
Yugoslavya Sefiri Geliyor 

Ankara, 6 (TAN) - Yugoslav
ya Sefirile zevcesi lstanbula git
tiler. 

12 .Düdüğü 
İş'an ahare kadar 12 düdüğü

nün çalınmaması itfaiye müdür
lüğünce kuleye bildirilmiştir. Bu 
kararın tatbikine dünden itiba
ren başlanmıştır. 

zyollan hesabına İngiltere. 
inşaat mühendisliği tahsi Kan Verme İstasyonları 

ıtden talebemizin memleke. Sıhhiye Vekiletinin verdiği bir 
• dönmelerine müsaade e. karara göre, memleketin birçok 
,,.ir. Bunlar hareket etıniş- yerlerinde kan verme istasyonla.. 
. Bu hafta içinde gelmeleri rı kurulacaktır. Hazırlanan tali-
mektedir. matname üniversiteye verilmiş. 

D'ALYAN TALEBESi tir. 
.. deki İtalyan talebeler, Tıp fakültesi Ok ka:n verme 

ize c01m·ı:1erdir. B ınlar istasyonunu bir iki gü"e kadar 
buld kı :i;.> İt;-1 : ·an talebe 1 acacaktır. İstiyenler ve kanlan 

, ~c:oı i~e b:rn.tc Italyan 

1 

temiz olan!ar bu istasyonlara 
1;ı Stadt Bari vapurile kaydedilecektir. İcap ettiği vakit 

eketlerine gideceklerdir. bunlara para da verilecektir. 

Dün saat 12,15 de Yüksekkaldırımda Gül apartımanının altında şapkacı Ali Ga
libe ait mağazada yangın rıkmıı, Ali Gal.ip Ue karısı Bedia ve i§çllerden Nazik ve Az
nif ismindeki kız..lar mağazamn üst katındaki ıapka temizleme yerinde çalııırlarun 
gaz ocağımn yanında bulunan solisyon tenekesi parlamııtır. Ateı derhal biiyiimiiş, 

dört zavallı da kurtulamadan ,,anmışlardır. 
Mağazanın irindeld eşyalar Helvetya şirketine dört bin liraya sigortalıdır. Re

sim, itfaiye ve Polis memurlarını yangın yerinde gösteriyor. 

dinde yaptığımız tahkikata göre, 
ı Liman İşletmesi eşhasa ait suyu 
bu :fiyattan pek aşağı verecek 
vaziyette değildir. Halbuki bele. 
diye, Büyükadada olduğu gibi, 
diğer adalarda da - bugün için 
geniş tesisat değilse bile, hiç ol-

1 
mazsa - Büyük su depolan 
vücude getirse ve yine Büyüka-

1

1 daya olduğu gibi, diğer adalara 
da tonu 20 kuruştan su naklet. 

, tirirse, küçük adalar sAkinleri-
1 nln su dertleri de halledilmiş o-
lacaktır. 

BELEDiYE NE DiYOR? 

Bu mesele üzerinde belediye 
mahafilinde yaptığ.ımız tahkika. 
ta göre, küçük adaların su dert. 
lerlnin de halline çalışılmakta
dır. Dığer adalarda hemen her 
evde sarnıç vardır ve bu adala. 
rın ihtiyaçları daha ziyade içme 
suyuna inhisar etmektedir. Çün
kü kışın dolan sarnıçlarla yazın 

1 
idare edilmektedir. Küçük ada
lardaki halkın su ihtiyacı da ilk 
imkanda büyük su depolan tesi. 
sile temin olunacaktır. 

AUALARDA SU SARFIYATJ 

Adalara, bilhassa Büyükadaya 
Elmah suyunun nakline geçen 
sene başlanmıştır. FaJc:at 939 bi. 

Bugünkü Program: 

12.30 
12.35 
12.50 
13.30 
ı8.00 

18.05 
18.30 
19.10 
19.•S 
20.00 
20.30 
20.4S 
21.10 
21.30 
22.30 
22.50 
23.25 

Program 
Ajans haberler:I 
Muhtelif şarkılar (PL) 
Karışık müzik (PL). 
Program 
Sinema sesı (Pl.) 
Karı§ık program <PU 
Alaturka müzik 
Ajanı haberleri 
Fasıl heyeU 
Konuşma 

Alaturka müzik 
Konuşma (Bibliyografya) 
Küçük orkestra 
Ajans haberleri 
Cazband (Pl.) 
Yorınkl prgrom. ~ 

-------------------ACI BİR KAYIP 
Diyarbakırlı Gani zndclerden ıılı 

Dlyarb:ıkır mebusu ve Artvin .; 
Bay Kadrinin ve mülkiye kayrnsl< ~ 
lığından mütekait Bay Vehblnlf\ ~~ lu . 
det! İstanbul Belediyesi Sular fd•"' "l.l 
memurlarından Bay Alleddln C~~ " 
vefat ettlllnl tee!'sllrle haber •10"' i 
1\ferhumun {'CMzesi 7 H"'11""" 940 
m& 8'0nü 5lUen nıımRzını mOtt 
Teşviklye camilnden kııld rılıırııle 
- lk!Syd_eki ıılle kllbrlstnnına ctefrıl" 
nacaktır. Merhumun akrabıı ve cJı 
basına taziyetlerlmiz:I ırunnnz. 



7. 6. 940 

1 
l'azan: 0. Rıza DOGRVL 
yeni Alman taarruzu henüz 

iki günlüktür ve mühim 
lnki af göstermrmiştir. 

firndiye kadar anlaşılan ·ık 
t., Almanların geçen defa 
ıkları ~ibi yeni Fransız mü. 

hattını ~ armağa ve cep 
ia eJverisli za~ır bir nokta 
ıklarıdır. Almanlar bu nok. 
bulmak icin birkaç yt>ri de. 
0

şlerse de henüz istedikleri 
iceye varamamıslardır, Fran. 
r, yeni miidafaa hatlarını. hu 
harekata m11kaveınt>t edc<"l'k 

tarzda insa ctnıiş hulunnyor. 
hattı yarmağa imkan bulan I 
an tankları, cephe gerisinde I 
l:töz ve top ateşine maruz, 

Yor, geri dönmeğe mecbur o. ı 
, geri dönerken !Iİddetlt' mu. ! 

le görerek hırpalanıvor. 1 
takat bütün hu hadiseler an •. 

bir başlangıçtır. Ve taarru-1 
hızlanmasını, hızlandığı za
göreceği mukabeleyi bekle. 
lazımdır. 

· Müdafaa Hattında : 

J:'ransızlar tarafından vücd
de getirilen yeni müdafaa 
ın vazifesini yapması ve 

taarruzuna bir seti çekme. 
ttefikler için mühim bir 

akiyet tef)dl edeeektir. 
'telli hat Alman taarruzunu 

11l'map, ve Almanların gay. 
,. hızını tiiketmeie muvaf. 
•1111'Sa, müttefiklerin kasa. 

an zaman, Alman tefevva. 
bertaraf etmeie imkla ve. 

ltır. 
~ar da müttefiklerin bu 

"ll'lllM .. - istifade etmemeleri için 
kuvvetlerini kullanıyor. 

Is ve Flandre harekitmın 
tet bulmasının hemen aka. 

........ yeni taanuza geçilmesinin 
ett budur. 

ya. ba muharebelerde 
t. uframış olmasına ve AL 
.. kerleri yorulmuş balan. 

rağmen, dakika kaçır. 
yeni taarruza ıeçmekle, 

süratle kati bir netice aL 
lstediiiDi ve müttefiklere 
bzandırmaktan bilhassa 
ini ıöstermiştir. Çünkü, 

Y• saaıan amilinin aley. 
çalışbiını çok iyi biliyor. 
ttefıklere gelince, onların 
ıayreti de bu imili ka. 

'..o-w ..... -ıı ... matuftur. 
efıkJer zaman imilini ka. 

•zlarsa, Alman tatili ve 
---- -ndan kurtulamazlar. 

nırlana, Almanyayı ıerl
l'eriye çevirmek, ona daha 
lllihlarla mukabele etmek 

.. .--.1-şır. 
lüyor ki, yeni başbyan 
be, çok büyük neticeler 

lir ve bu yüzden bütün 
bu harbi, daha büyük dik. 
t.ıdp etmektedir. 

Siyaseti: 

iter taraftan Alman pr .... -
ranclası müttefikleri ayır. 
liyuetini yeniden hızlan. 

tır. 
lann ba propagandadan 

• Fransa ile münferit sulh 
ve daha sonra yalnız in

ile harbe devam etmektir. 
...-. .... ı...t, Somme cephesinde yan 

harp eden müttefiklerin 
niyetinde olmadıtı mu. 

tır. 
likler, bu harbe birlikte 
· ıibi, bu harpten birlik

aldardrr. 
1'1Uttefilderln tfmdiki cep. 
Üzerinde ıöstereceği mu· 
t, aralarındaki birliğin 

oldujunu hasımlarına 

ıurette gösterecektir. 

like Karıısanda 
'f unan Milleti 

, 6 (A.A.) - Başvekil 
'm milli gençlik teşek. 
bası karşısında söyledi. 
hakkında tefsirlerde bu. 

!stia gazetesi bilhassa 
>'~tadır: 

n en korkunç muhare
cereyan ettiği dianyada 

henüz sulh içinde ya-

"'1h istiyoruz ve sulbü 
etmek için bütün gay. 

· sarfediyoruz. 
tehlike saati çaldıjı za. 

milli kuvvetlerin, Yu. 
~tandaşlann bütün düşün. 

derhal ve azimle ba§ka 
linet alması ve milli mev 

izin müdafaası için bir 
her şeyin feda edilme. 

eelecektir. 

Gıorp cephealndekl ıon harekAtı ılt resimlerden: "Almın kıt11tının ileri hı "eketlnl kolıylıftır· r Almın orduıu Belçlkıyı lt11ıle b11lır b11l1m1Z louvıln'de mUHHm klSprUIOn muhacl~ kafile· 

mak ve mukıvemetl kolıylıklı kırmık için Almın hıvı kuvvetleri tarıfındın fiddetle bom· ıerl eeçtlkten 10nrı lnglllz 11kerlerl tarıfındın berhıvı edllmlftlr. Re1lmde, Louvaln in meı· 

bardımın edilen bir kıaabının ılevler lçerlılndekl mı,n21rı11." • hur kllprürUnD lnflllkten 10nrı glSrUyoruz. 

Fransada 
Emniyet 

Tedbirleri 
Beı Maruf Şahsiyet 

Tevkif Edildi 
Paris, 6 (A.A.) - Paris sosye. 

tesinin maruf fBhsiyetlerinden 
be§ kişi, devletin emniY.etine kar. 
şı dahilden ve hariçten komplo 

Amerika, lngiltereye 
600 Bin Tüfek ve 2500 
Sahra Topu Verecek 

Amerika Erkanıharbiye Reisi Marshall, Amerika 
Ordusunun 400 Bine Çıkarllmasını istiyor 

kurmakla maznun olarak polisçe Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork mazsa 600 bin tüfek ve 2500 sah- Vaşington, 6 (A.A.) - Büyük 
tevkif edilmi§tir. Times gazetesinin Vafington mu. ra topu verilebilecektir. Erkanı Harbiye Reisi General 

Casualann Mahld\miyetleri habirinin verdiği malümata gö.. Bu siWılann pek modem ol- Marshall, dün bir mülakat esna-
.Askeri mahkeme geçen sene re, Amerika müttefiklere derhal mamakla beraber faydalı bir ~ sında Amerika ordusu mevcudu. 

tevkif edilmif olan sekiz casus Büyük Harbin stoklanndan çok kilde kullanılabilecekleri beyan nün bilkuvve iki misline ibliğ e
hakkında hüküm vermi§tir. Dört miktarda tüfek, sahra topu ve edilmektedir. Bu silAhların ya. dilerek 230 binden 400 bine çıka. 
kişi idama mahkum edilmiştir. cephane verecektir. kında Avrupaya nakline başla- rılmasını teklif etmiştir. 
İki kişi müebbet küreğe, diğer Muhabir bu malzemenin hu- nacağı ümit olunmaktadır. Büyük Harpte Atlantikten ge. 
ik ikiş de 10 sene küreğe ve 20 kuku düvel kaideleri ihlal edil· Amerikalılar, Fnmsızlara çen kafilelerin tanzim ve hima. 
sene Fransaya ayak basmamağa meden nakledilebileceğine dair Güveniyorlar yesi ile meşgul olmuş olan Kontr 
mahkum olmuşlardır. Başmüddeiumumi Robert Jack. Amerika, Fr~ns~d~. ce~3n. e. Amiral de Breton, Avrupa sula-
Bir Alman da idama Mahkôm son tarafından yapılan beyanata den muharebeyi buyük bır alaka nndaki Amerikan kuvvetlerinin 
İdama mahkum olanlar arasın- müsteniden verileceğini ilave ey. ile takip etmekte ve bu harpte kumandanlığına tayin edilmMir. 

da Fransadaki Alman istihbarat lemektedir. medeniyetin akıbetinin taayyün t .
1
• S f" . . t :ı: 

servisinin şefi Yulien Masson bu. İtimada şayan membalardan e d e c e ğ i n i tamam.iyle .ngı ız e .ır.ının eması . 
lunmaktadır .. Masson'un ihtisası, verilen malumata göre, Flandres' müdrik bulunmaktadır. Gazete· İngiltere Sefiri Lord Lotbıan 
havacılığa aıt malumat topla. de kaybedilen malzemeyi telifi ler, İngiltereye ve Fransaya karp Hariciye Nezaretinde Sumner 
mak kil Mahkum, bir seneden- etmek üzere İngiltereye hiç ol. tam bir itimat bellemektedirler. Welles ile görüımüştür. 
beri Fransada kütle halinde yapı_ 
lan istihbarat servisinin dağıldı. 
ğını itiraf etmiştir. 
Britanyanın Müdafaası için 
Londra, 6 (A.A.) - Anavata. 

nın müdafaası için General İron. 
side tarafından ihdas edilen yüz 
binlerce seyyar cüzütamın pek 
seri hareket edebilen motörlü 
kuvvetlerden mürekkep olacağı 
öğrenilmektedir. Bu kuvvetler 
radyo ile mücehhez pek seri zırh
lı arabalar kullanacaklardır. Bu 
cüzütamlara Flandre'da paraşüt 
metotlannı öğrenmiş olan asker
ler iştirak edeceklerdir. Bu kuv. 
vetlere meslekten yetişmiş zabiL 
ler kumanda edecektir. 

Dahlllye Nazırı Sir John An. 
derson, bugün Avam Kamarasın 
da bir suale cevaben, hasım un· 
surlar ile münasebette bulunan 
veyahut umumi emniyete muha. 
lif hareketlerde bulunmuş olan. 
ların enterne edilmelerini emre
den müdafaa kararnamesi hü. 
kümlerine göre, dün akşama ka
dar 515 kişinin enterne edilmiş 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Beşinci Kolon'un faaliyetile a. 
likadar olarak İngilterede bilhas 
sa Chatham, Southampton ve 
Bridgenorth'da tvkifat devam et. 
mektedir. 

Dahiliye Nezareti, İngilterede 
oturan Alman ve Avusturyahla
nn radyo makinelerini derhal eL 
lerinden çıkarmalan hakkında 
bir emirname neşretmiştir. 

Churchill, bugün Avam Kama. 
rasında, Anavatan müdafaası ve 
buna mütedair diğer meselelerin 
müzakeresi için Kamaranın Salı 
günü gizli bir celse aktedeceğini 
bildirmiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Dük de 
Windsor, Fransız ve İngiliz ordu
lan arasında istibat subayı vazi. 
fesinden istifa etmiştir. 

Sovyet - Litvanya 
Hadisesi Meselesi 

Kaunas, 6 (A.A.) - Molotofun 
daveti üzerine Litvanya Başve. 
kili Merkys, Sovyet askerlerinin 
sebebiyet verdiği hadisenin hal. 
llni tesri etmek Qzere bugün 
Moskovava eidecektir 

ASKER GÖZÜ İLE VAZİYET 
Q iinkü yanınızda, Alman ordusunun ilk 

defa olarak, kendisiyle müsavi kav. 
vette bir hasımla (arpqacaiuu tebarüz et
tirmi,, ve Fransıs müdafaasının klfi de
recede hazırlıkh bulwı4ujunu da bildir. 
miştik. 

Bütün ,iddetiyle başlıyan Alman taarru. 
nnun şu satırları yazdıtmns ane kadar, 
kayde deier bir netice alamam•• bulun. 
ması, bizi fiilen teyit etmit bulunuyor. 
Maruf Fransız askeri münekkidi General 
Düval, vaziyeti şöyle anlatmaktadır: 
"- Somme cephesine karşı Almanlann 
yaptıklan taarruzun ilk günü sonunda, 
Fransız cephesi tamamiyetini muhafaza 
etmiştir. Zaten bu cephe yabnkat bir mü
dafaa hattı delildir. Majino hattı gibi, de. 
rinliğine bir müdafaa sistemidir. Ve bu 
hattın kuruluşunda, sun'i istihkamlardan 
ziyade, arazinin müdafaayı kolaylaştıran 
hususiyetlerinden zeki bir surette istifade 
edilmiştir. Bu sayede, bu batta Fransız or. 
dusu, her türlü müdafaa ve taarruz m. 
kanlanna sahip kılınmıştır. Bu taarruz 
esnasında vuku bulacak askeri harekatın 
teferruatında ıöze çarpabilecek mevzii 
muvaffakıyet veya ademi muvaffakıyet· 
lere ehemmiyet vermemek ve yanılma
mak için neticeyi beklemek lizımdır!,. 

* * erek Almanlarm, ıerek Fransulana ver. 
dikleri teblill resmiler, Fnnsıs müdafaa 

hattının bUtfinlütünü muhafm ettiiinl 
ıöıtermektedir. Fransız hatlanndan ııu. 
bilmq olan münferit tank kollan, Möz 
cephesindeki cibi yaptıkları sürprizin şaş
kmlığından istifade edememişlerdir. tik 
taarnız4an kafi derecede den almı• bulu. 
nan Fransızlar, bu sefer ıüriiltnye papuç 
bırakıp bozulmaclıklan i(in, datılmıyan 
Fransız müdafaa hattının arkasında, ıeri
leriyle irtibatlan kesilen ba münferit tank 
kollan, çok müşkül vaziyette kalmı,lardır. 

* * gir kaç elin evvel, General Huntziger. Fran· 
saz kuvvetlerine ,u çok şayanı dillit ta. 

mimi ıandermişti: 
"- Aüer ... Zaferi kazanmak istiyen düş. 
manın ilk h11cum edeceli istihkam, aenin 
maneviyatındır. Düımanın en güvendiji 
şey, seni ürkütebilmek ümidklir. 
Emin ol ki, dilfmanın yapacaj'ı tayyare 
hücumlan, ne kadar müthiş ıörünürse ıö. 
rünsün, çok az zarar verebilir. 

Tanklann da, piyadeye büyük bir zarar 
veremiyecelinden emin ol. Yere yattığın 
takdirde o seni ıöremez. Onun ıeçmesine 
de ehemmiyet verme. Senin hedefin, sadece 
tayyarelerden ve tanklardan sonra gelecek 
olan dü'1JW1 piyadesidir. Se,n o piyadeyi 
durduAun ve tayyare tank hücumlariyle 
paniğe uğramadılın takdirde, seni geçmiş 
olan tanklann becerebilecekleri hiç bir 
iş yoktur .. 
Paraşüt masallanna aldırma: Cephe .ecri. 
sinde onlan havada veya yerde avhyacak 
kadar müsellih vatandaşın bulunduğun. 
dan da şüphe etme: Sen muhayyel tehli. 
kelerin vehmine kapılma, ve neyi müdafaa 
ettiıini unutma. Bil ki, düşmanı ~eçirdi~in 
takdirde, kaybedecelin şey, hayatından 
çok kıymetlidir!,. 

* * Son Alman taanmunun sarp 'bir eephe 
öntlnde duralamaı, Fransız askerinin bü. 

ttln bu haklkatleri kavnyarak harp et. 
mekte bulunduiunu ıöstermektedir: Al. 
man ordusu, bu sefer, kendisine her yerde 
zaferi kazandıran paniii yaratamam•• gibi 
&lrilnüyor. Bitlerin Somme cephesine git. 
meal, ve taarnız kıtaatının takviye olun.. 
muı, ıösterilen mukavemetin de, taatnız 
kadar şiddet kesbettiiini anlatıyor. 
Alman or•usu, bqüa, Bitlerin de söyledi. 
ii clbl, bUltin harp kaidelerine muhalif bir 
"Pllnik harbi,, yapmaktadır. Bu tabiye 
k1U118Ulda, bir ordunun en kuvvetli mü. 
dafaa ıilllu, hl( şüphe yok ki, soiukkanb. 
lıktır. Cesaret, seki ve soiukkanlılıkla ya
pılan bir müdafaa, ltuıüne kadar her ta. 
rafta dehıtet yaratmış bulunan Alman ta. 
anuınınu, gerileriyle irtibatlan kesilip ka. 
lacak olan tanklan, ve havalarda birer 
keklik ıibi avlanabilecek olan paraşfit~il. 
leriyle, kanlı bir komedi haline sokabilir. 

* * N .. hirleri, kanal~arı, ormanlan, ve Şimale 
nilbeten sarp arazisiyle, denizden Laon

Loissons yoluna kadar uzanan NI harp 
cephesi, Fransanın bu netireyi "itmasınA 
tabii ve stratejik bakımdan da çok müsait 
bir sahnedir. Kıtalarını. Alman ordysuna 
nisbeten daha kolaylıkla iaşe ve takviye 
edeblleeek vaziyette olan Fransızlann Ge. 
neral Hunt:ıiırt"r'in isaJ. .. •1i rasih11tlerini 
ctinlemhı ı-,,runen R"lcerleri. GPn"l'l\l 
Veygand'ın henüz mahivetini kestiremive. 
eeiimlz pllnı sayesinde, Almanları ikin. 
ei bir Marne hezimetine uiratahilirler. 

lngilterenin 
Moskova 

Büyük Elçisi 
Ati nadan Tayyare 
ile Moskovaya Gitti 
Atina, 6 (A.A.) - İngiltere. 

nin yeni Moskova Sefiri Sir Staf. 
ford Cripps, bugün saat 13 te bir 
Rumen tayyaresi ile Sofya yolu 
ile Atinadan Moskovaya hareket 
edecektir. Sefir ağlebi ihtimal 
bu akşam Moskovaya v&W ola
caktır . 

Macar HükGmetinin 
Harici Politikası 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Heyeti 

Vekile Reisi Telcki, mebusan 
meclisinde sorulan bir suale ce. 
vaben, Macar hükıimetinin ha. 
rici politikasının istikametinin, 
senelerdenberi, mihver devletle. 
rine karp bir dostluk politikası. 
na müstenit bulunduğunu söyle. 
miş ve Macar hükumetinin istik. 
balde de bu makul ve azimkar 
politikasına devam edeceğini ili. 
ve etmiştir. 

Belçika Hariciye 
Ncmrı Londracla 

Temasta Bulunuyor 
Londra, 6 (A.A.) - Halen 

Loııdrada bulunan Belçika Ha
riciye Nazın Spaak, Churchill 
ve Lord Halifax ile görüşmeler. 
de bulunmuştur. Spaak, ayni za
manda, halen Londrada bulunan 
Holuıda nazırlan ile de temas 
eylemiştir. 

lngiltere Ve Belçika Bükikmetl 

Avam Kamarasında bir suale 
cevap veren Bapekil Churchill, 
demiştir ki: 

"Brltanya bük!uneti yegane 
meşru Belçika hükllmeti olarak 
elyevm Fransada bulunan 'Bel~i
ka hükumetini tanımaktadır. 

Belçika namma hakimiyet icra 
etmek hakkını haiz olan yegane 
hükumeti budur. Belçikayı bilfili 
eski hudutlan dahiline yerleftir. 
mek onun istiklal ve serbestisini 
temin eylemek yalnız İngiltere-
nin değil, ayni zamanda Fransa 
hükümetinin de tezelzül kabul 
etmez bir harp gayesi olduğunu 
tekrar etmer bile lüzumıuız ad. 
dediyorum.,, 

General Mittel 
Hauser'ln Beyanata 

Beyrut, 6 (A.A.) - Şarkta Ge.. 
neral Weygand'ın yerine tayin 
dilen General Mittel Hauser, 
Reuter ajansının muhabirine be. 
yanatta bulunarak demiştir ki: 

"Milletlerimizin müşterek mu. 
zafferiyetinden katiyen eminim. 
Yakın Şarka ge'dig·m zamandan. 
heri Weygand'ın yaptığı hazır. 
lıklardan btitian ·gorduklerim, 
bende, takdir ve hayranlık uyan:. 
dırdı." 
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f if 
Tüy "abası! 

Yazan: B. FE 

Ü : - Bir kadın g"ze 
üir erkek gazctecı ar 
fark vardır? dile sordu. 

Bcıı, bu suale cevap ve 
ev\ el \ 0aktile lngilterede 
lara sil asi haklar verilm 

1 ti,> en ve (Safracct) denilea 
dınlara dair olan şu fıkr 
lattnn: 

- Daha c\'vel şunu d 
gilteredc kadmlara siyasi 
\ erılmesini istemek için 
tin~ akdebniş olan ka 
bir hatip, Londrada 
( Hayd park) da nutuk 
ken: 

''-Yaşasın ufacık 

ye batırmış. 
Btı fıkra meıhurdur. 

Şimdi gelelim sordu~ 
kadın gazeteei ile bir erkek 
teci arasında hayli fark 
'Erkek ild misli çalıpr. 

- Ne münasebet1 
- Acele etme de dinle! 

sazeteci, her sabah yalala 
yuculan traı ecler. 

- Erkek ınetecl? 
- Erkek gazeteci oılnn.-

dan bafka bir de her sabalt 
dini traı etmeie :ıpecbarcl 

- Ha! Şu madde! .. 
- E,·et o madde. 
- Trq de:yince aldınJa 

Kuzum bu her ıün akpaa 
ru iri iri harflerle çlka 
zetelerinise ne denin? 

- Ne diyeyim kuzum? 
den akfUDlan mahallt91ertle 
yoğurdu, turşu, belv• 
şimdi iri harfli gazete ıa 

- iyi ama birader. lri 
YflD haber var, uyınıyan 
var. Geçende böyle ikindi 
çıkan bir gazetede nal 
harfierle: 

"ltalyaııın taran belli 
gibi bir serlevha vardı. 
ama, biraz ıarlp olmuyot 

- Oluyor. Lakin ona da 
br. Sürpriz geçince hiilmül 
maz. Zaten akşamlan iril 
harfler, haberlerin ehıenııml~ 
birlikte ertesi günü söner 
falırlar. 

- Ama herkesi heyee-. 
şürmekte mana var mı? 

- Neyliyellm kardeı! Her 
hn bir satış tara var. 

Biziln çocakluğumuzda 
biyi "Tophane &üllesi ıibl,. 
överlerdi. Ne yapsın gazeteci 
Haberi 'bilyültemiyorsa. 
rileştirip seni memnun 
çalıpyor. Ne kmyonua? 

Hem sen, onun kalıbına, 
fetine bakma! Tüy kalNı ..... 

Narvik Civ 
Almanlarda 
Temiıleniy 

İsveç tizerinde Uçan 
Yabancı Bir Tanare 

Stokholm, 6 (A.A.) - Dün' 
şam şimali şarki istikamet 
gelen büyük bir ecnebi ta 
si İsveçin garbında Bohusla 
yaleti üzerinden uçmuştur. 
ningarnas Telegram Byra g 
si hava müdafaa batarya' 
bt. tayyareye ateş ettikle,..... 
tayyarenin şimalı garbi la 
metinde gozden kavbold 
ılive etmektedir. 



'l'AN 

Müttefikler 
Sovyetlerle 

laımalıdırlar 
(Baştarafı 1 incide) 

'bulundugunu kabul ettik. 
in muttefiklerin Amerika 

fmalan ve birleşmeleri 

Alman Taarruzu 
Akamete Uğratıldı 

ve ihtimalı Ç".ktur. 
.f. • 

tt fiklcrin kazanabnecek
leri devletlerden biri de 

t Rusyadır. 
kova imdiye kadar Avru. 

ne buyuk emperyalıst 
r arasında cereyan eden 
peryalızm harbi nazarile 

rdu ve bu harbin uzun 
nı tahmin ediyordu. Bu 

arpte iki taraf da yıpranıp 
cak, Moskova harbın so. 
terutaze kuvvetlerile ha. 

bır vaziyette kalacaktı. O. 
ın elini etegini toplıyarak 

ten uzak kalmayı tercih 
L Yalnız Berlinle yaptığı 

ma mucibince Alman. 
yardım ediyordu. 

t Garp cephesinde Alman 
nnın yirmi gun içinde 
a ve Belçıkayı istila et. 
Ş mali Fransada Fransız 
nı zayıf duşı.irmesi, yıl. 

harbile bu harbi bir ilci ay 
b tirmek azim ve kararın
uğunu meydana çıkar. 

an ordulan bu suratle 
devam ederlerse bu yaz 

Almanya İngiltere ve Fran. 
sulh şartlarını dikte edecek 
evkie gelebilir ve bütün 

pa uzerinde mutlak bir nazi 
yeti teessüs edebilir. 
et Rusya nazi Almanya. 

ndlsine ilelebet dost ola. 
a mı bilir. Bilakis Mosko
buyük düşmanının Avru. 

nazi hakimiyeti olduğuna 
Binaenaleyh bütün Av

uzerinde yorulmamış ve 
m mış muazzam bir nazi 
tı Sovyet Rusya için elle 

ur hır tehlike teşkil eder. 
leyh nazizmin muazzam 

uvvet halini almasına mi
ak hususunda Sovyet Rus_ 

e mutte!ıklerin menfaati a. 
a bir iştirak vardır. 
halde iki taraf için bir an. 
zemmi mevcut demektir. 

* * arpten evvel Moskova ile 
Londra arasında başlıyan 
a muzakerelerinin akim 
ında iki tarafın da hatası 
nı olmuştur. 

vakit Başvekil bulunan 
rlain Sovyetlerle anlaş. 

bir tiırlu razı olamamıştı. 
Chamberlain, İngiliz mu. 
arlarının mumessill idi. 

Sovyet hükumeti ile anlaŞ
zıhniyeti müsait değildı. Ve 
Sovyetlerin askerhkçe beş 

etmedığine, iktısaden de bir 
amıyacağına kani bulunu. 
Fazla olarak da Stalinin 

mukabil Stalin de İngiL 
samimiyetine inanma. 

O da muttefiklerin Al. 
yayı mütemadiyen Sovyetle

aleyhine tahrik ettiğine inan. 
Munih anlaşmasını, Çekos. 
yanın i galine göz yumulma 

bu siyasetin birer tezahürü 
i ediyordu. Polonyaya fil. 
ardım edemiyecek vaziyet. 
duldan halde Sovyetlerle 
te bu memleketi garanti 

istemelerinden şüpheleni. 
u Ve nihayet Moskovaya 

nlen İngiliz heyetine sal!. 
verılmemiş olması da Mos.. 

§Uphesini takviye cdL 

birinden bu derece şüphe 
bulunan iki tarafın anla. 

bırleşmeleri imkansızdı. Ni
muzakere akim 'kaldı ve 

Chamberlain'den evvel 
et etmiş olmak için Alman. 

e anlaşıverdi. 
bukı o vakit İngilizler Sov. 
le anlaşabilmiş olsalardı, 
ya her tarafından çevril. 

olacak, ve belki de harbe 
e cesaret edemiyecekti. 

e ler n Almanya tarafına 
i i e bır ok bakımlardan 

i in buyük bir kuvvet 
tti. 

* * 

(Baştarafı 1 incide) 
tün cephe üzerine sirayet etmiş 
olan muharebeler, dün gece, AL 
mantar karşılannda buldukları 
mukavemeti bozn18ğa muvaffak 
olamadan, hitama ermiştir. 

Bidayette pike yapan tayyare. 
jerin yardımile ve muntazam hat 
lar halinde ilerlıyen tankların 
verdiği ruhi şaşkınlık artık mev
cut değildir. Fransız askerleri, 
tahkim edlmiş köylerle ormanlar 
içerisinde muhkem bir surette 
vaziyet almış olarak tankların 
hucumuna intizar etmekte ve on. 
lan görür görmez derhal ateş aç. 
maktadırlar. Ayn ayn ilerliyen 
tek tük tanklar harp sahasının 

çok gerilerine kadar sarkmağa 
muvaffak olmuşlarsa da hususi 
bir surette techiz edilmış askeri 
gruplarımız tarafından taarruza 
uğrıyarak imha edllmişlerdir. 
Şüphe yok ki, Alman kuman. 

danlığının kati olmasını istediği 
anlaşı(lan ve henüz bütün Alman 
ihtiyatlan iştirak etmemiş bulu. 
nan bu azim muharebenin meb. 
deinde bulunuyoruz. Bu sebeple 
yalnız muharebelerin şiddetlen. 
mesine değil, her iki cenah üze. 
rinde inkişafına da intizar etmek 
icap eder. Filhakika bu sabah A
şağı Somme üzerinde düşman oL 
dukça kesif tank hücumları yap. 
mıştır. Alman hücumlarını dün 
durdurmuş olan ileri kıtalanmız 
geri çekilmişlerdir. Fakat bu an. 
cak bir tabiye hareketinden iba
retür. 

Duman Yapan Gülleler 
Dün düşmanın en şiddetli hü

cumlarına sahne teskil etmiş olan 
diğer cenahta yani Ailette mınta 
kasının sağ tarafında ve Chemin
des - Dames'de Almanlar bu 
sabah çok erkenden muhtelif 
çapta pek çok bataryalarla ates 
açmışlardır. Bombardıman fcv_ 
kalade şiddetlidir. Ve Almanla. 
rın buradan da kuvvetli bir taar. 
ruzda bulunacakları tahmin edil
mektedir. 

Almanlar bu taarruzları esna. 
sında duman yapan gülleleri pek 
çok kullanmaktadırlar. Bunun 
neticesi olarak muharebe mevda
nı her türlü ruyeti imkansız kı
lan kesif bir duman tabakası ile 
mesturdur. Anlaşıldığına gore, 
Almanlar, bu vasıta ile kendi ta. 
arruz fırkalarını Fransız topçu
sunun bilvasıta endabtına karşı 
muhafaza etmek· için hava taras. 
sutlarına mani olmak istemekte. 
dirler. 

Havadaki muharebderin ş'd. 
deti karadakilerden geri değildir. 
İngiliz tayyare kuvvetlerinin de 
muaveneti ile hilreket eden Fran 
sız tayyareleri dünkü muharebe
de gündüzleri Alman ask rlerine 
karşı pike usuluu ile taarruzlar 
yapmak ve gece tecemmülere yol 
lara ve köprülere bomba ile hü. 
cum eylemek suretile birinci de
recede bir rol ifa etmişlerdir. AL 
man tayyareleri de bu muharebe. 
ye iştirak etmişler ve geri mevzi. 
!erimizi hatta pek uzak mesafe 
!erde bombalarla bombardıman 
etmişlerdir· 

Yeni antitank tesisat .. 
İngiliz askeri mahafili, tank 

hucumlarına karşı yapılnuş olan 
Fransız miıdafaa tesisatının 
Somme muharebesinde vazifesi
ni tamamile ifa etmiş olduğun
dan dolayı beyanı memnuniyet 
etmektedirler. 

Bu sabah gelen bir askeri ra. 
por, bUtun istinat noktalanrun 
mukavemet etmiş olduğunu ve 
dün akşam cephe gerisine sark
mağa muvaffak olan birçok tank 
lann tahribine muvaffakıyet ha
sıl olduğunu ve zaten bu tank
larla beraber hiçbir piyade kuv
vetinin cephe gerisine geçmemiş 

sında daha ziyade bir yakınlık 
hasıl olmuştur. Bu vaziyetten iS
tifade ederek iki taraf yeniden 
anlaşma çarelerini arıyabilirler 
ve aramalıdırlar. Muttefiklerin 
Sovyetlerle anlaşması Almanya. 
yı en büyiık ve zengin kaynak. 
]ardan mahrum eder ve Avrupa 
ortasında tecrit edilmesine sebe

olmmı ve dunya bugun- biyet verir. Balkanları Alman 
u vaziyete gelmiştir. nüfuzundan kurtarır. Akdenizde 

hadiseleri yeni kıymetle. İtalyayı düşünceye sevkeder. Ve 
mek ve yeni vaziyetin A vnıpada nazi hegemonyasının 

ettirdiği yolda yüriımek za. kurulmasına mani olur. 
i vardır. Onun için biz, İngilterenin Sir 
ılterede bugünkü hükumet, Cripps'i fevkalade vazife ve sa. 
e Ch m erla'n'in bu siya. lahiyetlerle Moskovaya gönder_ 
te t eden devlet adam. mesini memnuniyetle karşılıyor 
elindedır. Alman tehli. ve iki tarafın hakikati görüp an. 

buyumuştur. Sovyetlerle taşma yoluna airmelerini temen. 
lerin menfaatleri ara- n1 ediyoJ'UZ, 

RESMİ HARP TEBLiGLERI 
FranslZ Resmi Tebliği 

Paris, 8 (A.A.) - 8 Haziran sabah tebllll: Muharebe bu sabah saraıtla 
beraber ba:ılamıstır. Dilsman tazyıkı bllhusa Asalı Somme'da kendini 
göstermiş ve orada ileri kıtaatımızın hafif surette geri alınmasını mucip 
olmuştur. Heyeti umumiye itıbarlle cephenin d.iier aksaauııda mevzileri
mizi aynen muhafaza ettik. 

• • Parls, 8 (A.A.) - Fransız akşam teblifi: Meydan muharebesi deniz-
den Chemin des Dames mıntakasına kadar bütün cephede bütiln gün bil· 
tün şiddetile devam etmiştir. Duşman muharebeye birçok noktalarda 200 
HA 300 tanklık gruplar halinde yine tank kuUeleri sokmuştur. Bu suret
le muharebeye atılan tankların miktan 2000 den fazla tahmin edilmekte
dir. Fırkalarımız istinat noktalarına yapışmış bir halde muhteşem suret
te çarpışmıılardır. Taburlar, bölUkler, bataryalar atellerile üzerlerıne atı
lan tankların hücumlarına karııı koymulilardır. 

Hava kuvvetlerimiz biltiln ıayretl ni vermektedir. Hava kuvvetlerimiz, 
zırhlı arabalara bomba ve toplarla hilcum ederek yeniden muharebeye 
dönmek ıerefini isteyen plyadeleriml ze ve toPÇUlarımı:ıa müzaheret et
mişlerdir. Tahrip edılen topların adedi pek büyüktür. Birkaç yüzQ geç
mektedır. 

Düşman kütlelerinin misli ıörülmemiı bu hucumu karşısında cüzü tamla. 
rnnızm bazıları bilhassa aıafı Somme mmtakasmda bastlmıı ve a,ıım,lar_ 
dır. Burada duıman unsurları Breslc'c kadar sızmaia muvaffak olmuşlar. 

dır. Ailett mıntakaamda düıman müfrezeleri Aifme nehrinin Şimal kıyısın.. 
dald tepelere kadar ilerlemiılerclir, Akfama doiru muharebe ayni ,iddetle 
devam ediyordu. 

Ha .. kuvvetlerimiz Ren demiryolu ıebekesinin Thim mıntakası fahri. 
kalarmm tahribine devam etmiııtir. S Huiran sünü rarfmda 36 düııman 

tayyaresi düşürülmüştür. Ayrıca 7 düşman tayyaresine de isabet viki ol. 
muıı ve bunlar da pek muhtemel olarak tahrip edilmiştir. 

Alman Resmi Tebliği 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman ordulan başkumandanlığı tebliğ ediyor. 
Fransada dun başlamış olan harekA tımız metodik bir tarzda cereyan et

mektedır. Ordularımız cenubu garbiye doğru her tarafta yer kazanmış
lardır. 

Dunkerque civanndaki esirlerin adedi 58 bine çıkmıştır. Muhtelif ciruı
ten sılfıh ııe harp malzemesınln adeUcri şimdıye kadar tesbit edllcmemlşUr. 

Hava kuvveUenmlz cephe gerlslnd e askeri toplantıları ve kolları bom
bardıman etmı:ıUr. Bundan sonra merkezi Fransada bırçok ehemmıyeUi 
tayyare meydanı rını, Şerburg harp ve ticaret llmıınını ve 5 ila 6 Haziran 
ara ındaki gece de İngııtcren'n Cenubu Şarki sevahilindcki mute:ıddıt 
tayyare meydanlarını büyuk muvaffa klyetle bomba altına almıştır. Duı
manın tayyare zayiatı 143 tor. Bunlardan 49 tanesi hava muharebesi e na
sında, 19 tanesi hava mud:ıfan topları ile ve mutebaklsi arazi üzerinde 
tahrip edilmiştir. 19 tayyaremh: U!ilerlne dönmemi tir. 

Dil man 5 - 6 Haziran gecesi Sima 11 ve Garbi Almanya dahıllnde gay
ri askeri hede!lere karşı hava hficum !arını tekrar etmiştir. Hıs!!olunur de
recede zayiatımız yoktur. İkisi Hamb urg tlıerinde avcı tayyarelerimiz ve 
üçilncilsu Holandadan geçerken topçu kuvveUerimız tarafından indiril
mek ıartile üç du:ıman tayyaresi duş ürdük; 

bulunduğunu kaydetmektedir. 
Muharebe, bu sabah ayni şid. 

detle başlamış ve hatta cenah
larda kısmen genişlemiştir. Fil
hakika dün Amiens, Percun ve 
Ailette tarafiannda üç hücum 
yapılmıı iken Almanlar bugün 
Aşağı Somme sahasında da hü. 
cuma geçmişler ve Şampanya 

taraflarında pek şiddetli topçu 
ateşi açmışlardır. Buna nazaran, 
bu noktada da Alman hücumla· 
nna intizar edilmek icap eder. 

• 
Paris, 6 ( A.A.) - Akşam üstü 

Fransızlar, Almanlann evvelce i. 
lcrlemi§ olduğu Adetie'e tiddeth 
bir mukabil hücuma ge~mlşler. 
dlı. 

HAVA HARPLERİ 

Londra, 6 Hususi) - Müttf>. 
fiklerin hava kuvvetleri, Alman. 
yanın motörize kıtalarını, muva. 
salasını, tahşidat merkezlerini, 
demiryolu merkezlerini mütema. 
diyen bombardıman etmektedir. 

İngiliz tayyareleri dün de Rur 
vadisi ile Hamburg civarını bom. 
bardıman ettiler ve beş gecedir 
yapmıya devam ettikleri bu faa. 
Iiyeti tekrarladılar. Bu havalide
ki hedef bilhassa petrol depoları 
dır ve bunlar şiddetle bombardı
man edilmiştir. İngiliz tayyarele. 
ri bir Meser Şmit te düşürmüşler 
ve salimen dönmüşlerdir. 

İngiliz tayyareleri Kambreste
ki hava meydanını bombardıman 
etmiş ve bir askeri trene isabet. 
ler yapmıştır. Lakatodaki yollar. 
la demiryolları da bombardıman 
edilmiştir 

Fransız tayyareleri de ayni fa.. 
aliyeti göstermekte, bundan baŞ
ka kara kuvvetlerile tam teşriki 
mesai yapmaktadır. 

Almanların Hava Akanları 
Almanlar da Merkezi Fransaya 

ve İngiltere sahillerine akınlar 
yapmışlardır. Fransızlar dun 
Normandiyada yedi Alman tay. 
yaresi düşürmüşlerdir. Fransa. 
nın cenula..şarki mıntakasının 
bombardlr.nı neticesinde 25 ki. 
şi ölmüş, 72 kişi yaralanmıştır. 

İngiliz Hava ve Emniyet Ne. 
zaretlerinin vermiş olduğu bir 
tebliğde, Alman tayyarelerinin 
gece esnasında belki de tayyare 
meydanlarını görebilmek ıçın 
Yorkshire, Lincolnshire ve Tay
mis nehirleri boyunca Norflokun 
köy mıntakalan iızerfne bir mik. 
tar yan~n bombası attığını bil-

dirmiştir. Dafi toplar derhal fa. 
aliyete geçmiş ve Lincolnshire'de 
bir evin yanmasından başka bir 
hasar kaydedilmemiştir. 

Ayrıca iki hücum esnasında 
infililkli ağır yangın bombaları 

kullanılmış ve ciddi hasarlar yap. 
mıştır. Altı kişi hafif yaralanmıŞ
tır. 

Amen'ka Gazetelerine Göre 

Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribune gazetesi, yeni 
Alman taaruzundan bahsederek, 
bu muharebenin, medeniyete 
karşı biaman bir hucum teşkil 
ettıgini söylüyor. Bu gazete, 
Flandres muhar~besinden sonra 
cesaretlerine halel gelmeksiz n, 
Fransanın hür bir millet olarak 
yaşıyabilmesi için, bütun enerji
lerınl tekrar harekete geçirmiş 
olanlara, tam bir itimadı oldu. 
ğunu ilave ediyor. 

"llitler Harbi Bahara Kadar 
Bitirmek istiyor,, 

Biıkreş, 6 (A.A.) - Fransız 
cephesine karşı yapılan yeni Al
man taarruzunun Almanyanın 
harbi her ne pahasına olursa ol. 
sun sonbahara kadar bitirmek 
niyetinde olduğu intibamı bırak. 
tıgı bildirilmektedir. 

Haber alındığına göre, eski
den Polonyada bir kış sporları 
merkezi olan Zakopane'de tedavi 
edilmekte olan yaralı Alman pL 
lotlan henüz tamamile iyileşme
dtın cepheye gönderilmektedir. 
Ler. 

Rumen gazeteleri ve efkAn u. 
mumiyesi gittikçe teksif edilen 
Alman propagandasına rağmen, 

muttefiklere itimada devam et
mektedirler. 

ASKERLiK iŞLERi: 

Beyoillu Yerll Askırllk Şubesi Bat· 
kanlıilından: Gedikfi hazırlama oku
luna yeniden talebe alınacaktır. Bu 
talebe ilk okul mezunu olacak ve yaş
lan 18 1 tamamlamamı bulun caktır. 

i teklılerin ellerindekı mektep ve
sikal rı ile birlikte iki gUn zarfında 

şubemize ınuracaatları ılan olunur. 

• EmlnllnD Yeril Ae. Şubesinden: 
Yilksek mühendis Rasıt Turıutun 

kısa bir zamanda şubeye milracaaU. 

YENi NEŞRIY AT : 

e AYYAR HAMZA - Gazi Terbi
ye Enstitüsü Edebiyat Ögretmenl 
Muııtafa Nihat Öz1'n'iln tertip ve 
"Remı.ı Kitabevi" nln çıkarmağa baı
ladıtı "Edebiyat Kütüphanesi" adlı 

serinin ikincl kitabıdır. 

Reynaud Diyor ki: 

"Almanyanın 
Tahakkümünü 
Yıkacağız .. 

(Başı 1 incide) 
milen imha ettiklerini, manevi 
kuvvetlerimizin ta.mamiyle sar. 
sıldığını söylediler. Halbuki Şi
mal ordularından 330 bin kişi 
kurtardık. Denizlere hakim oldu. 
ğumuzu gösterdik. Manevi kuv. 
vetlerimiz ise sapsağlamdır. 

"Almanlar daha sonra Paris 
halkını sarsmak istediler ve Pa. 
risi bombardıman ettiler. Fakat 
Paris halkı sarsılmadı ve bütün 
sükunetini muhafaza titti. Pri. 
sin bombadımanına derhal mu. 
kabele ettik ve müteaddit Al. 
man şehirlerindeki petrol depo.. 
lannı ve sil8h fabrikalannı bom. 
bardıman ettik. Dü§manın buna 
benzer her hareketine derhal 
mukabele edeceğiz. 

"Almanların üçüncü teşebbüsü 
ise dün başlıyan muharebedir. 
Hitler, bu muharebenin kati ola. 
cağını ve uzun asırlar için Av
rupanın mukadderatını tayin e. 
decegini söylüyor. Fransa da bu 
harbi kabul ederek kahramanca 
dövüşüyor. 

"Alman Tahakkümünü 
Yıkacağız,, 

"Hitlerin muharebeyi kazan. 
maktıın hedefi, Alman olmıyan 
bütün milletlere esaret hayatı 
yaşatmak, Kurunuvustai karan
lığı iade etmektedir Onun iade 
etmek istediği Kurunuvusta, Me
sih in saçtığı aydınlıktan da mah. 
rum olacaktır. 

"Biz de bilmukabele Alman 
tahakkümünü yıkmak için harp 
ediyoruz ve bu harbi başaraca
ğımıza inanıyoruz. 

"Bugünkü Fransa, 1940 Fran
sasıdır ve bütün Fransaya hakim 
olan bir tek fikir vardır. O da 
Fransayı tam manasile hür ola. 
rak yaşatmaktır. Bugünkü İngil
tere de 1914 İngilteresi değil, 
1940 İngilteresidir. Ve o da Fran
sa gibi düşünmektedir. İngiltere. 
de Fransa da Göbels'in pro.. 
pagandasıru ancak istihkar ile 
karşı11yor.,, 

M. 11.eunaud, daha sonra §Un
ları soylemiştir: 

"Fransa kendisile ihtilAfı olan 
her milletle, bu ihtilafian sul,hen 
haletmeğe hazırdır. Fransanın 

bütün hedefi her milletin hürri. 
yet ve refahını temin eden bir 
Avrupa kurmaktır.,, 

Yeni Fransız Kabinesi 

Paris, 6 (Hususi) - Başvekil 
M. Reynaud yeni kabinede Baş.. 
vekaletten başka Hariciye ve 
Harbiye Nazırlıklannı da deruh. 
te etmekte ve M. Daladier kabi. 
ne harici kalmaktadır. İki vekL 
Jetin de harbi sevk ve idare ile 
alakadar olması, Başvekili bu iki 
nezareti de üzerine almağa sev. 
ketmiştir. Başvekile Hariciyede, 
İtalya islerine vukufu ile meşhur 
olan Beaudoin, Milli Müdafaada 
General Degaulle yardım edecek
lerdir. 

Fransız hariciyesi bu sırada 
mühim bir siyasi faaliyete sahne 
olmaktadır. Bu faaliyetin bilhas. 
sa üç amili vardır. 
BİRİNCİSİ: İtalyanın vaziye. 

ti ve harbe girmesi ihtimali. 
iKiNctst: İspanyanın vaziye

ti ve buradaki müfrit unsurların 
faaliyeti. 

ÖÇÜNCOS-0: Almanya ile an. 
!aşmakla beraber bitaraflığını 
muhafaza eden Sovyet Birliğinin 
vaziyeti. 

M. Reynaud'nun Hariciyeyi ü. 
zerine alması ve yeni yardımcı. 
lar temin edilmesi bu yüzdendir. 

Kabinedeki diğer değişiklikler 
şunlardır: Maliye Nezareti umu. 
mi katibi Bouthillier Maliye Na
zırlığını deruhte etmiştir. Fran. 
sız Aile Nezareti başına geçen 
Pernot aynizamanda bilhassa eski 
Sıhhat Nazırının vazifesini göre
cektir. Yean Hrouvost istihbarat 
nazırlığına, Frossard nafia nazır. 
lıgına, Delbos maarif nazırlığına 
tayin edilmişlerdir. 
Yapılan bütün tadilatın hede. 

fi, devlet daireleri arasında iş.. 
birliğini temin etmek ve bütün 
mesaiyi bir gayeye doğru yürüt. 
mektır. 

Bir Alman Tahttelbahiri 
Bir Yunan Gemisini Batırdı 

Vigo, 6 (A.A.) - lngiltereye 
gitmekte iken Finistere bumu a. 
çığmda bir Alman tahtelbahiri 
tarafından batın~ Yonna is
mindeki Yunan vapuru içinde 
evvela bir araştırma yapılmıştır. 
Tahtelbahirin kumandanı vapu
ru batırJIUldan evvel müretteba. 
tı sandallarla denize inmeğe da. 
vet etmiştir. 

Bütün " Italyan ,, 
Sahillerine 

Mayin Döküldü 
(Baştarafı 1 incide) şeı hatta şaşkınlık alametleri 

mayin döküldüğü anlaşılıyor. rüldüğünü iddia eylemek 
ltıklan Söndürme Buırlıiı ler. 
Bundan başka İtalya toprak- Faşist gazetelerinin Berl' 

larının bir kısmında ıpkların müşahitleri Almanyanın 
söndiırülmesi ihtimali karşısında siyasi ve iktısadi vaziyeti 
halk, ışıklann evlerden dışarı 1 kında nikbinane tefsirlerde 
sızmasına mani olacak malzeme lunmakta ve Alman propa 
tedanki11e davet edilmiştir. teşkilatı tarafından yayılan 

İhtimal, efkan umumiyeyi ha- berlere geniş mikyasta m 
zırlamak maksadile, bugün öğle. maktadırlar. 
den sonra, birçak tayyare filo- Roma, 6 (Hususi) -
lan, pek alçaktan olmak üzere Ziraat Nazırı bugün gelmiş 
uçuşlar yapmıştır. Bu tayyare. tasyonda tezahürlerle k 
ler, şehrin merkezi üzerinde, ev- mıştır. 
lerin damlarına sürtercesine uç
muşlar ve korkunç direkt pike
ler yapmışlardır. 

İtalyanın harbe müdahalesi 
takdirinde bütün iş başında bu
lunan genç faşistler harbe işti. 
rak etmek üzere işlerini bıraka. 
caklardır. Fırka umumi katibi 
Sinyor Motti bir tayyare kolunu 
idare edecektir. 

Siyasi cepheye gelince; bugün 
Sinyor Mussolininin bir nutuk 
söyliyeceği §iyi olduysa da, bu 
şayia tahakkuk etmemiştir. Ro
manın siyasi mahafili, İtalyanın 
harbe girmesinden önce birkaç 
gün daha geçebileceği fikrinde
dir. 

Panamadan gelen haberlere 
göre, 23 bin tonilatoluk "Conte 
Di Biancamono,, İtalyan transat
lantiğinin Amerika Birleşik dev
letlerine ait bulunan Balbo lima. 
nında işan ahara kadar kalmak 
iızere bugün emir alınış oldugu 
söylenmektedir. 

ltalyan Matbuatında 
İtalyan gazeteleri Almanların 

Garp cephesinde yaptıklan yeni 
taarruzu büyük harflerle ilan et. 
mekte, muharebenin son derece
de biiyük bir şiddette cereyan et
tiğini tebarüz ettirmektedir. Al. 
man kumandanlığının Fransız 
hatlannı yarmak için elinde bu,
lunç bütun vasıtalara müraca
at ctmeğe karar verdiği ihsas e. 
dilmektedir. 

Gazeteler 6000 kadar tayyare. 
nin harekata iştirak ettiğini e
hemmiyetle kaydeylemektedır. 
ler. 
Diğer taraftan Faşist gazetele· 

ri Churchill'in son nutkunu bü
yük ehemmiyetle karşılıyarak o. 
na dair bir çok makaleler tahsis 
etmişler ve nutkun müttefikler 
hesabına cesaret kırıcı sayılan 
kısımlarını büyük harflerle teba
rüz ettirmişlerdir. Flandres mu
harebesinin askeri bir felaket ma 
hiyetinde olduğuna dair Chur· 
chill tarafından serdedilen iddia 
ilk sayfalarda göze çarpmakta. 
dır. Buna mukabil Dunkerque'i 
terketmeğe muvaffak olan İngi. 
liz ve Fransız askerlerinin pek 
mühim olan miktarı hakkında 
verilen rakamlar naıan dikkati 
celbetmiyecek kadar küçük harf 
lerle dizilmiştir. 

İtalyan gazetelerinin Paris ve 
Londra muhabirleri müttefik 
hük(tmet merkezlerinde bu nut. 
kun husule getirdiğini iddia et
tikleri intibalardan uzun uzadı. 
ya bahsetmekte ve Fransız - İn
if liz efkarı umumiyesinde endi. 

• Malta, 6 (A.A.) -
Sirakuza arasındaki vapur 
leri ink.ıtaa uğramıştır. 

Reisicümhurum 
(Başı 1 in 

Ienlerin ellerıni birer birer 
mışlar ve iltifatta bulunm 
dır. İstasyonu dolduran 
alkıştan arasından geçen 
hurreisimiz, bu selamlara 
bele ettikten sonra Denizy 
run 'Ülcv vapurile Dolm 
sarayına gitmişlerdir. 

Milli Şefimiz, vapurda 
Vekili ile Üniversite Rek 
den son imtihan vaziyetleri 
kında izahat almışlardır. 

Reislciimhurumuzla Afgan 
Arasında Telgrafiar 

Ankara, 6 (A.A.) - Alı 
tanın milli bayramı mü 
le Reisicümur Hazretlerile 
Afganistan Ali.hazreti HÜJll 
Moharr.ed Zahir Şah 

leri arasında aşağıdaki tel 
teati edilmiştir: 
Şahi Afganistan Allh--1 

~fganlııtanın mtnl bayramı 
sebetile en hAr tebriklerlmle 
zAtı haımetJerinin :ı~.aad 
kardeş Afgan milletinhl refaı. 
kındaki kalbi temennilerimi 

laMET 1 

EkselAnsınıza llıUlfklr teb 
den dolayı teşekkür ederek k 
rlnın ve dost Türk mllletinin 
teri için en samimi temennıya~ 
zederim. 

Gazetenizin 4-6-940 tarihli 
sının altıncı sayfasında Doktor 
kadder Dolumcu lmzaslle .. ıı~•a.J 

lAkadar eden bir ilin lnUpr 

İIAnda Mukadder Dotumcu 
u luzum üzerine vazifeme 

verd gını b ldırmış ise de, billıcff 
gordu um lüzum üzerine mua 
nesinden çekllml imdir. M 
halkın malQmu olmak üzere 
ve tekziben ilin ederim. 

Yıldeillrmın Bayır 

39 numarada lb• 
lleh lca Kartal 

Pazardan maada saat (14Jf 
18 e Salı, Cumartesi 12 :re 
karaya. Dlvanyolu No. 104. 

TEVFiK FiKRET AKiF 
KAVGASI MÜNASEBETlLE 

SebDürreıatçıya Cevap 
Yazan: Sabiha Zekeriya SERTEL 

iÇiNDEKi BAHiSLER: 
1 

Fikretle Akif .cavgasının mahiyeti nedir? 
1 - Ben bu kavgaya nasıl geldim? 
2 - İstiklal Marşı etrafında yapılan demagoji. 
3 - Akif niçin milliyetçi değildir? 
4 - Akif niçin inkılapçı değildir? 

il 
Şahsıma yapılan hücumlar: 
1 - İstiklal Harbinde nerede idim? 
2 - Irk ve mezhep meselesi. 
3 - Kin ve garaz babında. 

uı 
Dava etrafında geçen bahisler: 
1 - Hürriyeti vicdan nedir? 
2 - Tarihi kadim beratı. 
3 - Dejipiycn §eyler. 

ıv 
Sıratı Müstakim ve Sebilürrepdın bu memletet

hizmetleri 
Muhtelif devirlere ait vesikalar 

Teni Yeri: Halit Kfltftphanesf. Fiyatı 10 K111111 
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7 HAZİRAN 941) --r AN 
~BONE BEDELi 

( LONDRA • PARIS • MoSKovA --=] 
Ecnebi 

1 eene 2800 Kr. 
6 Ay 1600 "' 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

eUcrarası posta ittihadına 
"-'"'...._hl, olmıyan memlekeUer için 

e bedeli müddet sırnsıyle 

16, 9, 3,5 liradır. Abone be
l>eşindir. Adres değiştirmek 
~ru tur. Cevap için mektup-

10 .kuruşluk pul iUıvesi 

lhundır. 

elmdel Bir 
aganda 

Sovyetlerle Müttefikler 
Arasında Bir Anlaşma 
Teşebbüsü Muvaffak 

Yazan: Sevim SERTEL 

Deniz Ortasında Buluşma • 
Bir Hissikablelvuku 

B elçikanın işgal olunduğu 

gün, kaptan Piyero gemi. 
sile bc>raber Fransada idi. Ailesi 
ise, Anverste kalmıştır. Piyero, 
hemen oraya dcinmek için çırpı. 
myorsa da, nafile!. Limanlardan 
ayrılmamak emri katidir. Böyle
ce bedbin bir halde, bir gece ya. 
tağına giden Piyero, sabaha kar. 
şı buyuk bir gürultü ile uyanı

yor. Müthiş bir fırtına kopmuş. 
tur. Yıldırımlar, şimşekler, müt. 
hiş bir rüzgar! Hemen güverteye 
fırlıyan Piycro, bir de ne bak
sın? Azgın dalgalar onun küçü. 
cük gemisinin demirini kopar. 
mrş; ve şimdi gemi, açık denizde 
dalgalara teslim olmuş gidiyor. 
Hemen kumandayı ele alan kap
tan ve mürettebatı, beyhude ye. 
re uğraşıyorlar. Fırtına o kadar 
kuvvetlidir ki, gemiye hakim ol. 
mak kabil olmuyor ... 

Yapılan tedaviler saycsind 
biraz sonra Jorjetle Albert ke 
dilerine geliyorlar. Artık birb 
)erini bulnn aile, gayet memnu 
dur. 

:1f. • 

Bir Hissikablelvuku 

lnan propaganda mecmua. 
lstanbulda bala cayır cayır 
Fransızca nüshası var. Bu 

ita ucuzdur. Kağıdı parlak. 
simleri iyi basılmıştır. Ve 
içindir ki, onun maksat ve 

etinden haberdar olmadan 
cazibesine kapılan bazı saf 
tiler, sokakları, vapur is-
ini: 
Signal ... Signal!" diye hay. 
le çın çın öttürmekte ve 
i toplamıya çabalamakta. 

· Fakat, "maksat ve mahi. 
en haberdar olmadan! .. " 
a:. Ciinkü eğer maksat ve 
eti~i bilseydi, hiçbir Tiirk 
tii' hiçbir Türk bayii, bu 
anın çır,.,rtkanbğını yap. 

göze alamazdı: Hem de, üç 
lıruş gibi sefil bir menfaat 
ğı olarak değil, bilaistisna 
Şey mukabilinde ... 
kü, biraz knrıştınlırsa, gö. 
ki, evvelce de yazdığımız 

Signnl mecmuası, mahut 
ci kol'' un, beynelmilel 
anda broşürüdür: O, AL 

'rdusunun yenilmezliğini, 
ordusunun azametini, Al. 

'rdusunda kullanılan silah. 
trnsalsizliğini, Alman er. 

biycsinin, Alman donan. 
, Alman iktısadiyatının, 
zekasının, Alman sanayii. 
sasa, Alman dehasının (!) 
ğünü, bütün dünya gafil. 
tanıtmaktan başka bir 

Wtmez. 
terine balJcınız. Yazıları-

Yun uz. Sonra, heyeti u. 
esi iizerinde biraz düşü· 

· Hiç te büyük bir dikkat 
lldan kestirirsiniz ki, o.. 
ce bir maske altından sa

sırıtan bariz hüviyeti 
ibarettir. 

~alde, l abancı propagan
karşı gösfcrdiğimiz hassa

la:ami dereceye vardırmak 
e bulunduğumuz şu giln.. 

hu Signal, neyin "işaret,, 

· fayda ümidi, veya han
endişesi, bizi, bu yaldız
', süslü propaganda ze

halka yutturulmasına 

lisamahakar davranmıya 
t'? , 

'ııalimize, ya S'Qzle, ya fiille 
\'erilmesini istemek ve 
k hakkımız değil midU:'" 

• 
l>ropaganda 

adan gelen haberler, 
"ı.eıııı propaganda yapan· 
t· şiddetli tedbirler alına. 
qlldiriyor. Bu haber, kafi 
uyanık bulunmadığımı. 

etmek lstiyenleri sukutu 
llhatmışbr. Vakıa son za· 
•, zayd yürekleri oyna. 

M üttefiklerde yeniden Sov
yet Rusya ile anlaşma te.. 

mayülleri başgöstermiştir. 
A vrupaya hakim muazzam 

bir Almanyanın mevcudiyetine 
Moskovanın iyi gözle bakmıya. 
cağını tahmin eden müttefik 
ler, şimdiden Sovyetlerle müna 
sebetlerini düzeltmek ihtiyacın 
duyuyorlar. Bu maksatla İngil. 
tere Sir Stafford Cripps'i fev. 
kalade vazife ile Moskovayı: 
gondermektedir. Fransa da der. 
hal ayni maksatla Sovyetlet 
nezdine yeni bir sefir göndermi.. 
ye karar vermiştir. 

Bu müzakerelerin Sovyetler
le müttefiklerin arasını bulmıy• 
yardım etmesi çok temenni olu
nur. Çünkü Nazi tehlikesi kar
şısında Sovyetlerle müttefikle. 
rin menfaatleri arasında hala 
müşterek noktalar vardır. Ve 
Demokrasilerle Moskovanın an. 
!aşması, yeryüzünde Nazi hege· 
monyasının teessüsünü mene 
kafidir. ve ye&ane çaredir. 

• • 
Şimdiye kadar Nazizm kar_ 

şısında iki tarafın men
faatleri müşterek olduğu halde, 
neden Moskova ile Londra ve 
Parls anlaşamamışlardı? 

Londrada çıkan N ews Chro. 
nicle gazetesinin 31 Mayıs 940 
tarihli nüshasında David Ray
mond bu sualin cevabını ver
miye çalışıyor. Moskova ile mü
zakereye başlanmak üzere oldu_ 
ğu şu sırada İngiliz muharriri. 
nin bu makalesi bir çok bakım· 
lardan dikkatle okunmıya de. 
ğer: 

"Bu harp siyasi ve asker! tek. 
nik harbidir. Almanyanın aske_ 
ri muvaffakıyeti siyasi ve aske. 
ri silahı maharetle birleştirmesi 
sayesinde mümkün olmuştur. 
Siyasi silah belki de daha tep
likelidir. Çünkü düşmanın ma. 
nevi kuvvetini sarsar. Düşma-

- il BULMACA 
Bugünkü Bulmacamız 

1 z 3 4 5 8 7 

SOLDAN SAGA: 

8 1 

1 - Okunur - Zaman. 2 - Şiirde 
vezin - Denizde bulunur. 3 - Kin -
Erkek delil. 4 - Bir renk - Bir nota. 
15 - İkinci. 8 - Su - AllmeUer. 7 -
Adanır - Ziyaret eden 8 - Neşreden -
Bir nota. 9 - Benzer - Bir hitap eda
tı. 

YUKARDAN AfAGI: 

Olabilir mi? 
Müttefiklerde yeniden Sovyet Rusya ile anlatma temayülleri 
baıgöstermittir. Nazi tehlikesi karşısında Sovyet lerle mütte
fiklerin menfaatleri arasında hala müşterek noktalar mev. 
cut olduğu için Demokrasilerle Moskovanın anlaşması yer. 
yiiziinde Nazi hegemonyasının teessüsünil mene kafidir . Va. 
ziyet hu merkezde olduğu halde Moskova ile Londra ve Pa. 
ris §İmdiye kadar niçin anla!Bmamışlardır? Bunun sebeple-

rini bu yazıda okuyacaksınız: 

nın maneviyetl sarsıldıktan 
sonra da tank ve bomba tayya. 
releri sahneye çıkar. 

"Sovyet Rusya bu tekniği çok 
evvel anlamış v e bize de aniat· 
mı ya çalışmıştı. Müttefikler • 
Moskovaya murahhaslarını gön. 
derdikleri ve Polonya ile Bal
tık devletlerinin garantisi mese. 
lesi ortaya çıktığı zaman Mos· 
kova dedi ki: "Naziler istila e. 
decekleri memleketlere evvela 
dahilden hücum ettiklerine göre 
biz de bu memleketleri hem h.ı
riçten, hem dahilden gelecek 
hücumlara karşı garanti etme. 
liyiz.,, 

"Sovyet Rusya bu şartla bize 
karşılıklı yardım paktı t~klif et
ti. Fakat bizler o vakit bu kabil 
teminata muhaliftik. Beşinci 
Kolon'un ve dahili düşmanla

rın faaliyetine inanmıyorduk. 

Bunu öğrenmek için Norveç, 
Danimarka, Holanda ve Belçika 
facialarına şahit olmaklığımız 

icap etti. 

* * 1 934 te Sovyetler Kiyef'te 
askeri manevralar yaptı. 

lar. Orada İngiliz ve Fransız as· 
keri heyetleri Sovyetlerin para. 
şilt orduları ve tanklarla cephe
ye hulul taktiğini gördüler. Bu 
taktik, Almanların bugün Garp 
cephesinde muvaffakıyetle tat. 
bik ettikleri taktiğin ayni idi. 
Bu manevralar filme alındı ve 
bu film Londrada gazetecilerin, 
diplomatlann, hükumet erk8-
nının ve askeri mütehassısların 
huzurunda gösterildi. Kiyef'te 
manevraları seyreden Fransız ve 
İngiliz askeri heyetlerinin gön
derdikleri raporların muhtevi. 
yatını bilmiyorum. Fakat askeri 
heyete refakat eden ve sonra 
Londrada filmi seyreden meş.. 
hur bir askeri muharrir bana 
intıbalarını şu cümlelerle anlat
mıştı: 

"Bu paraşüt ordulan insan U
zerinde tesir yapıyor. Fakat 
harp şartlan içinde paraşütçü 
lerin bir tanesi sağ olarak yere 
inemez. Belki müdafaa harbinde 
işe yarıyabilirler.,, 

"Şimdi ihtimal bu askeri mü
tehassıs arada sırada göklere 
baktığı zaman, Kiyef'te koca bir 

ordunun mavilikleden yere in
diğini hatırlar. O vakit yere 
inen bu ordu bir müdafaa or
dusu değil, bir taarruz ordusu 
idi, ve beraberinde kınlabilir 
bisikletler değil, ufaklı büyük. 
lU tanklar indirmişti. 

"Stalin Berlinle anla~tı, çün
kü Beşinci Kolon'nun tehlikesi
ni sezmişti. Sovyet Rusyanın da 
dahilde hainleri vardı. Bugün 
Kızılordu ve Sovyet ha\ra kuv. 
vetlerinde yapılan tasfiyeyi 
başka bir ışık altında görüyo-
ruz. O vakit Stalinin bu temiz. 
leme hareketi ile alay etmiş, ve 
bunu Şark istibdadının bir nü· 
munesi olarak görmüştük. Yük. 
sek makamlarda bulunanların 
sabotaj yaptıklarını, hileye sap. 
tıklarını, hıyanet ettiklerini o_ 
kuduğumuz zaman in~mmamış. 
tık. Trenlerin tahribi, konserve
lerin zehirlenmesi, fabrikalarda 
sabotaj, hikayeleri bize garip 
görünüyordu. Fakat bugün öyle 
görünmüyor, Sovyetlere o vakit 
te garip görünmemişti. 

"Stalin Sovyet Rusyadaki Be. 
§İnci Kolon'a karşı insafsızca 
hareket etti, fakat Beşinci Ko
lon'un müttefikler nezdindeki 
faaliyetinden korkuyordu. Sov
yet - Fransız ittifakı mevcut 
olduğu zamanlarda, İzvestiya 
gazetesi Fransaya kendi toprak
larında 50 bin Nazi ajanı bulun. 
duğunu haber vermişti. 

* * Q tarihten sonra Fransanın 
en muhafazakar gazeteci. 

lerinden biri olan Kerellis "harp 
sebepleri,, adile neşrettiği bir ki. 
tapta Münib anlaşması zamanın. 
da Fransaya Almanyadan müt
hiş para aktığını, gazetelerin ve 
politikacıların Berlinden para 
aldıklarını itiraf ve ispat etti. 

"Buna rağmen Fransa Beşinci 
Kolon'a karşı bir şey yapmadı. 
Stalin, Beşinci Kolon'un Fran
sız - Sovyet paktını bozmıya 
ve Sovyetlere karşı bir Fran. 
sız - Alman anlaşması vücude 
getirmiye çalıştığını biliyordu. 
Bu sebeple müttefikler Sovyet
lerle karıılıklı yardım paktı 
yapmayınca bunu Beşinci Ko· 
lon'un faa·~etine atfetti. Sov
yet Rusya, müttefiklerin evvel. 
den yardım tedbirleri almaksı. 

zın Polonyanın mülk! tamamlı· 
ğını garanti edeceklerine ina
namamıştı. 

* * p olonyaya Garp devletleri. 
nin yardım edemiyeceği. 

ni bilen Sovyet Rusya, kendisi· 
nin Polonyaya yardım vesilesile 
harbe sürükletileceğini ve bir 
defa Polonyada Almanya aley. 
hine harbe girince Beşinci Ko. 
lon'un İngiltere ve Fransayı ha. 
riçte bırakmıya muvaffak ola
cağından endişe ediyordu. Sov
yet Rusya müttefiklerin bu ha. 
reketinde bir tuzak kokusu sezdi 
ve derhal Almanya ile anlaşma. 
yı tercih etti, hatta o sırada 
Londra ve Pariste soylcnen bazı 
nutukları, Sovyetlerc karşı bir 
Anti - Bolşevik harbi açmak 
istemelerine misal olarak gös· 
terdi. 

"Bugün vaziyet değişmiştir. 
Moskova Almanyayı tekrar bü. 
yüyen bir tehlike olarak görmL 
ye başlamıştır. Başlangıçta Sov. 
yetler harbin uzun süreceğini 
tahmin etmişlerdi. Uzun bir 
harpte iki tarafın da zayıf dü· 
şeceğini hesap ederek kenara 
çekilmeyi tercih etmişti. 

"Fakat Alman ileri hareketi. 
nin şayanı hayret sürati Mosko. 
vayı da şaşırtmış ve hayrete dü
şürmüştür. Çabuk muvaffak o. 
lan bir Almanya Sovyetler için 
on misli büyük bir tehlikedir. 
Halbuki, kaynaklarını seferber 
clmiye imkan kalırsa, müttefik. 
!erin muzaffer olacağına Mos. 
kova hala kanidir. 

"Harbin başlangıcında Sov. 
yetler geniş kaynaklarını Al. 
manyanın emrine verdiler. İn· 
giltere ve Fransada Hitleri de. 
virerek yerine Anti - Sovyet 
gibi ve daha mutedil bir hük(1. 
met getirilebileceği konuşulduk
ça Stalin, Hitler - Ribbentrop 
grupunu tutmakta fayda gördü. 

"Fakat şimdi Moskova bili. 
yor ki, biz artık ciddi surette 
harbe girmiş bulunuyoruz, ve 
Nazi Almanyayı imha etmedikçe 
sil8hı bırakmak niyetinde deği. 
liz.. Binaenaleyh bitaraflığını 

daha ziyade bizim lehimize kul
lanabilir. 

* * s ovyet Rusya Almanya ye_ 
rine bize yardım etmekle 

bitaraflığını bizim lehimize kul
lanabilir. Zaten Sovyetlerin Al. 
manyaya yaptıkları yardımın 

kurumakta olduğu görüliiyur. 
Bu sebeple Moskovaya giden 
Cripps heyetini teşci etmelidir. 

"Moskovada diğer bir iş daha 
yapılabilir: O da Türkiye ile Sov 
yetlerin arasını bulmaktır. Sov
yetlerle Türklerin daha etraflı 
şekilde anlaşması İtalyayı Ak· 
denizde harekete geçmeden ev
vel hayli düşündürür. Akdcniz
de İtalya tehlikesi bertaraf edi. 
lirse, o vakit donanmamız sahil
lerimize daha yakın olan tehlL 
keli sahada iş görebilir.,, 

Böylece kumandayı Allaha bı
rakan Piyero ile adamları, saat. 
lcrle dalgaların üzerinde çalka. 
lan.ıyorlar. Neden sonra fırtına 
duruluyor ve Piyero tekrar yo
la çıkıyor. Derken uzaktan par. 
çalanmış bir salın kendilerine 
doğru geldiğini görüyorlRr. Bu 
enkaza yaklaşınca, üzerinde bay. 
gın bir kadın ve çocuk buluyor
lar. Bunlar Belçikadan kaçan 
muhacirlerdcndir. Yolda bindik. 
leri motörlü sandal parçalanmış. 
ve dalgalar onları buralara sürük 
lemi~tir. Tabii kazazedeleri he
men yukarıya alıyorlar. Deniz
den kurtardığı bu ana ile evlada 
dikkatle bakınca, kaptan Piyc
ro'nun ilk sözii şudur: 

- Ah benim sevgili yavrum 
Albert, ah benim sevgili karıcı
ğım' Jorjet! Ah bu günleri de 
görecek miydim? 

B rükselin ilk günlerde "aç 
şehir,, ilan edilmesine ra 

men, hücumlardan muaf kalm 
Sl çok devam etmemiştir. Ar 
dan bir müddet geçtikten so 
Brükselin de scmalan tayy 
lerle dolmuştur. Bu sırada şehir: 
deki manastırlar, diğer şehirl 
den kaçırılan çocuklarla dolm 
tur. Bunlardan "Mukadd 
kalb,, manastırında şöyle bir v 
ka olmuştur: Buradaki büt 
çocuklar bir sabah gezintis' 
gitmişlerdir. Manastırda yal 
su çiçeğinden yatan küçük Je 
ve ona bakan 70 yaşındaki r 
be \'ardır. Tayyarelerin gürtilt 
sünü duyan Jean hasta yata 
don fırlar, onüne ç.ıkan buy 
salondan koşarak binanın yan 
daki balkona kaçar, arkasmd 
soluk soluğa yetışen rahibe, o 
bir türlü içeri alamaz.Tayyarel 
vızlıyarak Üzerlerinden geçer, 
derler. Tekrar içeri girmek ü 
re salona girdikleri zaman, mu 
hiş bir gürültü olur. Yerlere k 
p2nır1ar. Tekrar ayağa kalkıp 
etraflarına baktıkları zama 
göıdükleri manzara şudur: M 
nast.ırm tekmil arka tarafı ve b 
meyanda Jean'ın on dakika ev: 
vel içinde hasta yattıgı oda 
çökmüştür ve ateşler içinded~ 
Sanki Jean tehlikeyi sezip ora
dan kaçmıştır. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ . 

Çocuklara Deniz Havası 
Deniz kenarı hu•asına taham

mül cdemiyccck olan çocuklar 
müstesna denilecek kadar az
dır. Vakıa bazıları deniz kenarı 
bir yere götürüldiikleri vakit sL 
nirli olurlar, uykuları kaçar. 
Fakat bunlar ilk zamanlarda ... 
Deniz havasına getçekten ta. 
haınıniil edeıniyenler böbrekle. 
rinde ,.e mesanelerinde had bir 
hastalık bulunanlar, ilerlemiş 
bir yürek hastalığına tııtulmu 
olanlarla analan yahut babala
rı sar'alı çocuklar, kulaklariyle 
burunlarında \•e boğazlarında 

yahut gözlerinde henüz miizınin 
olmamış iltihap bulunanlar, bil. 
hassa kulakları akan çocuklar. 
dır. Bunlar da miizmin olduğu 
vakit deniz banyosu çoğuna iyi 
gelir. 

Bunların hepsinden daha mii. 
himmi, yani deniz havasına hiç 
tahammUJ edemiyecek olan göğ. 
siinde \'erem hastalığından do
layı ateşli ve kan çıkarmıyn is
tidadı bulunan çocuklardır ... 
Bir de barsııklarında bir iltihap. 
tan dolayı sık sık karın ağrısı 
çeken ve romatizmalı olan ço. 
cuklar deniz havasiyle uyuşa. 
mazlar. 

Bunlara karşılık deniz kenarı 
havasından istifade edecek s-o· 
cuklar pek çoktur. En başta. her 
hangi bir sebepten, bilhassa ye
diği yemeklerin vücude yarıya. 

mamasından dolayı biiyüyenu. 
yen, ufak tefek, cılız kalan ço.. 
cuklar ... Vücudiin bir tarafında 
belli başlı bir hastalık olmadan. 
zayif, km•,•etsiz olanlar. Basla 
rında yahut kollarında ye ba. 
caklarında arada sırada ağrılar. 
dan, yürek çarpıntısından şikL 
yet edenler, iyi uyuyamıyanlar 
halsizlikten dolayı derslerinde 
tembel olanlar... Deniz havan 
bunların hepsine kuv\'et ilacı gi. 
hl tesir eder. 

Biiliığ yaşına gelmiş genr.ler
den sık sık işitilen adale .zayıf. 
lığı, nefes darlığı, hazimsizlik a. 
liıınctleri deniz kenarı havasile 
pek çok hafmenirler... Kemik. 
leri çarpılmıya miistait yahut 
zaten çarpılmış raşitik çocuklar 
deniz kenarı havasından çok Is. 
tifade ettikleri gibi bu kemik 
hastalığının öniinii almak için 
en iyi vasıta deniz havasıdır. 

Boyunlarındaki bezleri bil
:rümüş lenfatik çocuklar, o bez
leri açılmış ve akan sıracalı fO· 
cuklar için en iyi iklim deniz 
kenarıdır. O çocukların ciltle 
rinde, gözlerinde hasıl olan ali. 
metlere deniz kenarı havası en 
iyi ilaç olur... Burundan «elen 
mikropların hasıl ettiği kasabat 
iltihabı için, çocuklardaki astına 
hastalığı için en iyi iklim gene 
deniz kenarıdır. 

~asal gibi ağızdan atıza 
"Beşinci Kolon,, rivayet
lciye gibi milli vahdeti e
ebedi olan milletler i~, 
bir efsaneden ibarettir ve 
de bir "Beşinci Kolon,, ta 
tttiğıniz zaman, gözleri-

1 - Kusta bulunur • Bir deniz. 
2 - Fasıla - Ses. 3 - Bir ealgı -
Sevda. 4 - Eziyet, cefa - Bir ilim. 
15 - Zeval bulan - Bir nota. 8 -
Hayvanda insanda olur - Çok değil. 
7 - Bir renk - Bir mezhep. 8 - Ze
kA - Zıpzıp. 9 - Bakı:ı - Demlryolu. 

Resimli Röporta.i Garp Cephesinde ilk CarpışmJ 
Deniz kenan ha\•ası çoenğon 

sık sık nezle olmak istidadını 
kaybettirir. Bir çocuiun boy
nunda büyüyen, şişen bezlete 
karşı ameliyat yaptırılması dü. 
şiiniiliirken deniz havası bazıla. 
rını birdenbire iyi eder. 

üne, şuurlu insanlan 
gülünç bir "zuhuri ko

tor. Fakat bunun böyle 
dan emin bulunmak, a. 
laum gelen ihtiyati ted
U.ınal etmeyi caiz göstc-
ı. 

hit memleket ''azifcleri 
~~n, vatandaslar, kendi 
ile dilsen rnükcllefiyetle
~Utmamalıdırlar. Acai~ 

r uyduranları, manevı
cı telkinlerde bulunma
enleri, hulasa, hareket. 

\'e sözlerinde şüphe u. 
bir mahiyet sezilenleri 

'*İi'ıkadarlara bildirmek, 
ditşen mllli bir vazife

ltu unutulmasm ki, böy. 
tda, her Tiirk vatanda. 
de, letınin fahri casusu· 

• DÜNKfi BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SA GA: 

1 - Marmar~ - O. 2 - İrae - Asur. 
3 - Daima - Su. 4 - Fer - Suç. 5 -
Sual. 8 - Al - Masa. 7 - Dama - ı 
Atik. 8 - Uzak - Mi. 9 - Azit - Tat. · 

YUKARDAN AŞAGI: il 
ı - Mide - Ada. 2 - Ar - Ela. 

3 - Rnif - Muz. 4 - Meme - Mazi. 
5 - Arsa - At. 6 - Ra - Uşak. 7 -ı 
As - Saat. 8 - Uslu - İma. 9 - o-
ruç - Akıt. 1 

HALKEVLERlNDE: 

EmlnönU Halkevlnden: 
Turkiye Sanat Mektepleri Mezun• 

lan cemiyetinin seri konferansların

dan on altıncısı '7·8-1940 Cuma günü 
snat ( 18) de evimizin Cağoloğlundakl 
salonunda Prof. Sahh Murat tarafın
dan verilecektir. Mevzu (Fiıik'in sa
nayide oynadığı roı, dür. 

Havada! 
Almanlar, lncftlzlerln 600 kllometre sUrat1e 

uc;an, müthiş slllhlı tayyareleri ile karşılaştılar, 
Bu tay,.relerin ıirndi:re kadar pli tatulan bir 
çok cihetleri meydana c;ıkmıya ba,ladı. Bir düf. 
meye basmakla her tarafa kolaylıkla dönen top 

kuleleri sayesinde topçu ateşi sUratle istenilen 
istikamete çevrilebiliyor. Bu da Alman tayyare. 
)erine c;ok telefat verdiriyor, Modern havı harbi 
,.eni baılıyor, demektir. 

İki Ateş Arasında! 
Bu biçare anne, diler binlercesi clbi birdenbi. 

re kendini yeraiı, evıiı, her taraftan yağan bom_ 
N, stille ve ateı arasında buluJOI'. Bütün kurta. 
rabildiii biri lı:ucaimda, diier ikisi eteiine ya,, 
pı,mıı Uç c;ocuiudur. Acaba ateş hattı içinde se. 

limete c;ılı:abildiler mi? Fotoğraf bir tek 11nne 
ıöıteriyor. Halbuki bunlar bir deiil, bin değil, 

binlercesi yiiz binlercesi ba halde! 

Yerde! 
l'Tlnıırz tnnıuan, Almanlarm ılk hücum nokta. 

&1na yakındı. Bu çelik ve muteharrik kalelerin 
karşılaşmasını görenler: "Yer ve hava titriyor. 
du ..... diyorlar. Alman kuvvetleri daha faikti, 
bundan dolayı Fransızlar ilk evveli ıeri çekildi_ 
ler ve bir kaç gün sonra mukavemete başladılar. 
İnsanlık tarihinin i'lc kaydettiği müthiş "Motö. 
rize kuvvetler harbi,, böyle ba,Jadı. Ne zaman 
bitecek?. Bitinciye kadar daha ne facialar, ne 
dehıetler işiteceğiz?!. 

Kışın \'eya ilkbaharda ateşli, 
bulaşık bir hastalıktan uzunca 
müddet yatarak nekahat devri. 
ne girmiş yahut nekahat devrL 
ni geçirdikten sonra da hlll za 
~·ıf, dermansız kalmış çocuklan 
deniz havası pek çabuk kuvvet. 
lendirir. Bilhassa çocuk zatUr. 
'l'ecsi, kızamık, su çiçeii, rrlp 
yahut boğmaca öksürüğü seçir
miı olanları. 

Bu hastalıkların hepsi de ço.. 
cukta gi;ğiis veremi hastalığına 
istidat \•erirl<'r. llu istidadı ge 
rilctmck İt"İn «'n h i , ası ta ror• •• 
iu deniz kenan bir ~·ere ıröıdtıa 
rüp h8\·a tebdili ettirmektir..sı 

Verem hastalığına istida 
hastalıkların hirindcn d 
değil de haska han~i hir C' 

ten ileri ı:elınis ol<:a dn 11 
ğın öniinii almak irin cı 
çare ıene deniz kcnarı"I••• 
tebdilidir. 4 
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Münakasa suretile 

1 17 TAKIM TEK ATLI ARABA KOŞUMU 
-alınacaktır. Nümunesi Ye şartnamesi için alakadarla
nn hergün lstanbulda Yeni Postane civarında Kızılay 

, .............................. .... 
Sac; Eksiri 

Komojen 

anında Kızılay Direktörlüğüne müracaatları. 

ihale 13. 6. 940 tarih ve saat onda yapılacaktır. 1 ı 

Saçları besler, kökle 

rini kuvvetlendirir. 

Dökülmesini önler, 

kepekleri giderir. ::mm--------------' 
A uhammen bedeli ( 1166) lira olan 22 adet mae teferruat kadranlı ve 
dranı - fosforlu 6 anahtarlı bekçi kontrol saati (18-6-1940) Salı gü-

jj. .saııt ( 10.45) onu kırk beşte Hayd ıırpasada Gar binası dahilindeki ko
.ıi yon tnrnfından açık ekslltmı.: usu lile satın · alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (87} lira (45) kuruşluk muvakkat teminat 
e kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte e~~illme günü saatine kadar ko
i~yona müracaatları l!zımdır. 

Bu işe ait :;artnameler komisyondan parasız; olarak daiıtıl-
ıaktadır. (4531) 

• • Muhammen bedeli (11.000) on bir bin lira olan 33t'l0 adet bilyalı yatak 
-7-1!!40 Perşembe günlı saat 15 de kapalı ~ad usulü ile Ankarada ida
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (825) liralık mu\•akkat teminat ile kanunun 
:1 in cttiğı veı<ikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komis

on Rcısliğine vermeleri Uzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpa
'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4546) 

50 Yaşlanndaki Kadın

lar, Nasıl 35 Yaşında 
Görünehiliyorlar? 1 

Meşhur bir cilt mütehassısı ta
rafından keşif, sağlam ve genç 
bir cildin unsurlarına müşabih 
olarak genç hayvanların cilt hü
ceyrelerinden kemali itina ile is
tihsal ve "Biosel,, tabir edilen 
yeni ve kıymetli cevher, cildin 

1 

unsuru olan pembe renkteki To- 1 

••••••••••••••-• kalon kremi terkibinde mevcut- 1 
tur. Her akşam kullanınız, uyu. 

SINIFINI GEÇEN OGl.UNUZA: duğunuz her dakika esnasında 

lngiliz - Kanzuk 

Eczanes~ 
Beyoğlu - J stanbul 

MÜHİM 
••111 

iLAN 
Emlak Almak isteyenlere: 

Galata Yolcu Salonu karşısında, altında büyük 
mağazayı ve arkasında üç adet kargir depoları havi 
Fırank hanına üç ehlivukuf tarafından 

92 BİN KUSUR LİRA 
4 o Kıl1 ~dirı:ft İb A 

cildiniz bu kıymetli cevheri mas-
BİR BİSİKLET - Bir Saat veya kuvvetli bir sederek besler ve her sabah talibi uhdesindedir. ikinci ve son ihalesi 15. Hazi-
TUR.F fotoirraf makinesi alınız! (Objektif 1: 3,5) kaUct.ığınızda cildinizin daha be- ran. 940 Cumartesi saat 10 - 12 ye kadar Beyoğlu 

1 1 O Ş k Şk• yaz, daha taze olduğunu göre- 4 ncü Sulh Hukuk mahkemesinde yapılacaktır. Em-
6 AY TAKSİTLE sman a ar ve 1.. ceksiniz. Gündüzleri de beyaz 

- - (yağsız) Tokal on kremini kulla- lak almak isteyenlerin bu fırsattan istifade etme-
...... anxaJar caddc.sı f',;o. 59. Tel. 42769 - Beyıızıd Elektrik İdare-si 1 nınzz. Bu basit tedavi ve itina leri ilan olunur. 

--· \ar~ısında No. 28 - Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 ·--•• • sayesinde bütün kadınlar 10 - 15 -
!ı-------------------------- yaş gençleşebilir ve şayanı hay-

•• ... '\ ............ ,, .• • • .,. ' ' • ._ ·; .-~· ' "; ~. l 

Bayanlarımızın gizli tuYaletlerinde kullanaca~ı 

ret bir cilt ve tene malik olabi- - - -
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: lirler. 

, Dr. SUPHİ ŞENSES ' 
I 1 İdrar yolları h11talıkları müte· ı 

hassısı. Beyoğlu Yıldız sineması 

k•r~ısı tramvay durağı L~kl-.r 

-apartımını Tel : 439~ -

İdaremize yüksek, lise ve orta okul mezunlarından müsabaka ile me
mur alınacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak için aranacak vesikaların nevi ve mahiyeti her 
vilayetin P. T. T. Merkez müdürlüklerinden öğrenilir. 

gayet sıhhi, Ufak, yumuşak adet bezleridir. Sahlb.I ve Netrlyat Müdürü Hılll 

İmtihanlara viliıyet merkezlerinde, orta okul mezunları için 3 Temmuz 
940 Çarşamba, lise mezunları için 5 Temmuz 940 Cuma. yüksek okul me
zunları için 8 Temmuz 940 Pazartesi günleri saat tam (9) da başlana

caktır. 

Taliplerin evrakı miiı;bitelerini tam aml:ıyıp vilflyet P . T. T. miidürltikle
rine milracaaUıı isim ve adreslerini kaydellirınelcri lüzumu ilan olu-1 

LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazetecllll< ve 
Her yerde FEI\IİL ve BAGLARINI arayınız. Neşriyat T. L. ş, Basıldığı yer 

~--•r••••••••••••••••••-"' J · TAN Matbaası nur. • • (4556) 

........................................ w.,..mm .................... m:11 .... .-......... ~ 

BANCA ·COMMERCIALE ITALIANA - MI LAN O 

31 İLKKANUN 1939 TARİHİNDEKi UMUI\11 BiLANÇOSUDUR. 
1 F P A S 1 F 

KASA • • • • • : • : . • : : : : Lit. 1.039.486. 775.20 
4.100.200.281.40 

RESl\1İ SERMAYE : : : : : : : : • =ut 700.000.000.-
155.000.000.-

192.580.-
1.823.613. 1'13. 15 
5.345.127.320.90 

218.503.491.90 

PORTFÖY, HAZİNE BO:\OLARI VE VADESİZ NUKUD: 
ITALYA DEVLETİ TARAFINDAN TEMİNATLI ve 
İTALYAN DEVLETİ ESHAMI • • • • 
ESHAM VE TAHViLAT • • • • • • • • 
RÖPORLAR • • • • • • • • • • • .. 
BANKA AFİLİASYONLARINA İŞTİRAKLER 
BORÇLU MUHBiRLER VE HESABI CARİLER • • • 
KABULLER DOLA YISİLE BORÇLULAR . . • • . 
KREDİ KON'FİRME DOLA YISİLE BORÇLULAR . 
AVAL VE KEFALET DOLAYISİLE BORÇLULAR 
FİLYALLER 'VESAİREYE MAHSUS .EMLAK ••• 

MEFRUŞAT VE TESJSAT. • • • • • • • • • 

·Meclisi ' İdare azalığı kefaleti: 
MEVDUMENKUL Lit, 
KIYMETLEn 'feminat olarak 

Emanet olarak 

9.318.643.-
782. 158.432.-

9.263.079.054.-

KAR 

574.328.125.80 
154.051.632.70 
110.817.291.80 
173.813.753.90 

2.527 .535.536.20 
48.528. 731).80 

282.215.9?9.80 
386.399.831.60 
148.954.000.-

1.-

9.566.3:.Jl.916.20 

10.054.556. t 79.-

19.620.888.095.20 

İHTİY Ar AKÇESİ . . . • . • • . 
HİSSEDARAN DİVİDAND HESABI . 
TASARRUF MEVDUATI VE AİLE SANDIGI 
ALACAKLI MUHABIHLER VE HESABI CARİLER . 
BERAYI TAHSİL SEN EDAT MUDİLLERİ • • • • 
TİCARİ KABULLER . . • • • • • . • • • . 
KREDİ KONFİRME DOLA YISİLE ALACAKLILAR : 
AVAL VE KEFALET DOLAYISİLE ALACAKLILAR: 
:!\iUV AKKAT VE !\IUHTELİF HESAPLAR • 
l\IUTEDA VİL ÇEKLER • • • • • 
J 940 YILINA Aİ'T' REESKONT • • • 
GEÇEN YILDAN MÜDEVVER KAP. 
SENEİ HAZIRA SAFİ KARI • • • • 

Meclisi Idare azal • ğı: 

MENKUL KIYMETLER Lit. 
MUDİLLERİ Teminft olarak 

Eman<::t olarak 

. . .~ . 

9.318 G4~ . 

782. 158.482.-
9.263.079.0.'54.-

VE ZARAR HESABI 

48.528. 73G.80 
282.215.929.80 
386.399 831 .60 
158.693.n3.20 
390.987.918.35 

10.365 045.20 
ıo.e-~3.3!12.40 

36.090.754.90 

9.566.331.!HH.20 

10.054.556.179.-

19.620.888.095.20 

HARÇLAR VE MASRAFLAR TEMETTÜLER 
TASARRUF MEVDUATI VE AİLE SANDfGI 
FAİZLERİ • • • • • • :Lit. 
İDARS MASRAF'LARI • • 
VERGİ VE RÜSUM . . • 
TESİSAT AMORTİSMANI 
1940 YILINA AİT HRESKONT 
SENEİ HAZIRA SAFl KARI • . . . . 

. ,. 

36.604.207.05 
173.461.654.70 
15.142.981.60 

2.277.519.85 
10.365.045.20 
36.090.754.90 

273.942.163.30 

PORTFÖY İSKONTOSU VE DEVLET ESHA.:\H 

: Lit. FAİZLERİ • • • • • • • • • • • • • • • 
MUHTELİF HESABİ CARİ FAİZLERİ • • • • • 
RÖPOR F AİZLERI • • • • • • • • • • • • 
İŞTİRAKLER, KUPONLAR.VE MENKUL KIYMET. 
LERİ ÜZERİNDEN I~AR • • • • • • • • • • :. 
KOMİSYONLAR V:t: IıtIUHTELİF KARLAR 
E!'rlLAK GELİRLERİ. • • • • • • • • • • • 

99.967.004.20 
98.771.322.85 

4.290.941.05 

32.687.541.60 
33.345.533.85 
4.879.819.75 

273.942.163.30 

I • b • ?l'IU 

is tanbul Belediyesi ICinlar1 

Beyot;lu Kaymakam ve s. ş. Müdürlü,ğünclen: Beyoğlu Tir§e soka~ 
2 No.lu bir katlı kagir dükkAnın bir kısmı yıkılarak kalan kısmı tehli~ 
li bir vaziyet aldığı.ndan ve sahibi ad resi de meçhul bulunmasından 
gün zar!ında hemen izale! mahzuru için sahibine tebligat yapılmak ÜZ~ 
ihtarname makamına kaim olması için ilan olunur. (~ 

1 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : ' 

DENiZCiLERE İLAN: 
6-6-940 günü saat 6 dan itibaren Haziranın (9) uncu günü ak~ 

kadar Bakırköy ile Yeşilköy arasında ve sahilden 5 mil açığa tal'1".' 
ile bomba atış talimleri yapılacağından bu mıntakadan geçecek gemileri' 
müteyakkız bulunmaları ilan edilir. <•,;!, 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden : 
Nümunesine göre (4) milyon kağıt rozetin yaptırılması açık eksil~~ 

konmuştur. Muhammen bedel (600) liradır. 17 Haziran 940 pazartesi~ 
saat 14 de münakasası yapılrıcak ve fi yat değer görülürse muvakkat ~ 
lesi yapılacaktır. Eksiltmeye ışllrak edeceklerin yüzde (7) buçuk temı"'.". 
akçesile birlikte mezkur gün ve saatte ve ~artnameyi görmek isteyerı1~ 
de her gün Cağaloğlundaki şube merkezine müracaatları. ~ 

TÜRK TİCARET BANKASI A. S, 

l<.UPONLU•VADILi!°MIV~ 

Üniversite Rektörliiğünden : · . 
. Tıp fak~lt.esi~de .anatomi doçentliği açı~hr :'.'rı'lmzetlcrin yabancı dl1 ~ 
tıhanı 3 Bırıncıteşrın 1940 Perşembe gunu yapılacaktır. İsteklilerin ~ı 
raporu, 5 Iotograf, nüfus tezkeresi örneği ve ilmi hUviyetini gösteren ıJ 

lerile !Fişler tedris işleri kaleminden istenecektir.) 16 Eylül 1940 tarıııll5 
kadar Rektörlüğe müracaatları. (46ı ---......... TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 
. ' . 

Zirai ve ticari her nc\'i banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
İKRAMiYE VERiYOR 

I 
Ziraat eanKı•ırıda kumbaralı ve lhba raız tasarruf lıeeaplarında e" ,Ilı 
llrası bulunanları şenede 4 defa çe kllecek kura ile ıtıöıdıkl pilli' 

4 Adet 
4 
4 .. 

40 
100 .. 

ikramiye dağıtılııcsktır.. &.ır' 

1.000 Liralık 4.000 ~ 

500 ,. 2.000 ' 
250 
100 
60 

.. 1.000 
4.000 
5.000 

120 " 40 " 4.800 
160 .. 20 " 3 200 

o i K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirad;n a.,aıtı do' 
'!il ~ d'ıt1 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. r- ~ 

senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kıinun, ı l\Iart ve 1 fili 
• .t 
~. ... 
ııe a:,, ·~----------~~-~-~-----------~--------~-~~~r•ı~~~~~~~-----~~-~~p ~rih~rtnde çekilttekU~ ~/ ~~=-=-~-=--=-==:-=--:=-=~--=~===;-;;--:::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_/ cap e 

~ 

ureti '" 
ingilt ~<:-'=' 

t> c~ 
:ıktile l.c:~ ~' 
tıni ten"'~'~ ·,-Ç." • ~ '> 

arının eh ..._c .... ~.:ı. ·' ,, 
esi büyub~ 

üttcfiklcri 

ZON MEYVA Tuzu INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
, 

1

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

Müferrih ve Midevidir MİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. 1\IAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


