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Uzanan Sahada Çok iddetli ::y~::~ 
Moskovada 
Romaya Bi 
ihtar Daha Bir Harp Devam Ediyor 

Parise 

"Emniyet Sahamıza Dahil Devletle 

General Butz~er 

-- Fransızlara Göre : ---- Almanlara Göre : --"" 
Unsurlarımız Umumiyetle Somme, Aisne ve Oise Kanalı 

Geri Al1nmışlardır. Bresle'de Cenubunda Harekat Devam 

istinat Noktalarımız Şiddetle Ediyor, Weygand Hattı Bütün 

Mukavemet Etmektedirler Cephe Üzerinde Geçilmiştir 

'------------------------------------------------...) 
Almanlar, Aisne' i Geçmiye 
Muvaffak Olamadllar, Fransız 
istinat Noktaları Mükemmel 
Surette Mukavemet Ediyor 

Yüzlerce Naıi Tankı imha Edildi 

Hava Harpleri 
Korkunç Bir 
Şekil Aldı 

-0--

Karıılıkh HAVA 

Akınları Yapılıyor 

istiklallerine Dokunacak Bir 

Karşısında Lakayt Kalamıyacağım 

ltalyaya Bir Kere Daha Hatırlatır 

Londra radyosu, dün akşam saat 20,10 da 
türkçe neşriyatı arasında şu haberi vermiştir: 

1 "Moskova, bugün İtaıyaya ikinci ihtannı ya 
İtalyanın harbe gireceği hakkındaki haberler 
Moskova gazeteleri bilhassa şunları yazmakta 

"Sovyet Rusya, kendi emniyet sahası dahiıım~ 
lunan devletlerin istikl81i ile alakadardır. Bu d 
rin istiklillerine dokunacak herhangi bir hare 
şısında Sovyet Rusya lakayt kalmıyacak, ve der 
rekete geçecektir, İtalyaya bunu bir kere daha 
mayı faydalı görürüz.,, 
Okuyucularımız, Moskovanın İtalyaya yaptığı 

tar hakkında TAN'ın bundan on beş gün kadar e 
eliği haberi hatırlıyacaklardır. 

Londra radyosu, yukandaki haberi dün ak 
gilizc!e neşriyatında da tekrarlamış ve bugün 

Fran~f7. ordu1an Ba}J.umandanı J radyosunun da Moskova gazeteleri gibi neşriyatta 
General Weyaand duğunu bildirmiştir. 

Temasları ispanyada Cebeltanjln iadesi Le 
1 Mütemaciyen Tezahürat Yapthy 

Roma, 7 (Hususi) -İtalyan seyrüsefain kum 
açık denizde bulunan bütün İtalyan vapurlarının 
limanlara gitmek için emir aldıklarını bugün bildi 
Kumpanyanın Nevyorktaki müdürü, doğrudan d 
Romadan alınan bu emir üzerine limanlarda olan 
vapurlann hareketleri de iptal edilmiş olduğunu 

Amerikalılar 



llTB, (TAN) - Şarkta tefti§te bulunan Ordu Müfettişimiz Orgeneral Kazım 
, ,ehrimizi de şereflendirmiş, alaylarımıza büyük merasiml.e sancak vermiştir. 

Ordu JJfüfettişini, madalyası takılan alay sancağı ile birlikte göstermektedir. 

Barem Kanununda 
T adilô.t Yapılıyor 

Mevkilerine Dair Olan Esaslar Bütçe 
cümeni Tarafından Layihadan Çıkarlldı 

Proje, Encümende Son Şeklini Aldı 
, '1 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Dev

urlan aylıklannın tevhit ve teadülü hak. 
kanuna ek kanun layihası encümenden 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 

muvazeneye dahil dairelerin daimi iic. 
'uriyet kadroları bir cetvel halinde bu 
bağlanmıştır. Layiha esaslarına göre, 

'9eya maaşlı memuriyetlerde müstahdem 
mektep ve müesseselerde daimi veya mıı
muallimlik yapanlardan yiiksek tahsil gö. 

bu derece tahsil görenlerin mesleki bil. 
arttırmak maksadiyle kurulan mektep ı:e 
lerde muallimlik yapanlara beher ders 
'On lirayı, 

Ye orta derecede bulunan mektep ve mi1. 
e her ders için beş lirayı, 
ek üzere tedris ücreti verilecektir. 

erin haftalık tedrisatı dört saati ıeçemi. 
bu vazifelere tayin edilecek memurlara 

nleki vazifelerine uygun ve bir nevi ders 
iji verilebilecektir. 
tlık veya davavekileti ruhsatnamesi is. 
iş olanlar icin avukatlann her Ü(, dava. 
in her dört senelik serbest avukatlık 

için bir terfi derecesi hesap edilmek 
avukatlık memuriyet dereceleri tesbit 

Kaptan ve gemi makinistlerinin derecelerinin 
nasıl tayin edileceği hakkında da layihada hüküm. 
ler vardır. 
Maaşlı ''eya iicretli memurlardan kurs veyn 

mekteplerde tahsil için memuriyet mahallerinden 
başka mahallere nakledenlere yatacak yerleri 
temin edildiği takdirde yevmiye 150 kuruş, edil. 
ıncdiği takdirde onuncu dereceye kadar olanlara 
iki yilz, aha yiiksek derecede huhınanlara iiç yüz 
kuruş harcırah yevmiyesi verilebilecektir. 

Bu kanunla dereceleri indirilen iicretli memur_ 
!ardan bir Eyliil 1939 tarihinde rniistahdcm olup 
ta Barem Kanununa göre yapılan intibak netice. 
inde iicrctleri ve dereceleri teshit edilmiş olan. 

lara eski iicret miktarlan müktesep hak olarak 
verilecektir. 

Ayni layihada, iicretli memurların Barem Ka. 
nnnu esaslarına göre, derecelerinin tayininde Par. 
tide ve umumi menfaatlere hadim müesseselerde 
geçirdikleri hizmet miiddetlerinin hesaba katılma. 
sı için bir hüküm vardır. 

LAyihada ihtısas mevkilerine dair olan esaslar 
bütçe encümeni tarafından çıkarılmış, bu esasla_ 
rın tetkikler yapıldıktan sonra ayrı bir layiha ha. 
!inde umumi heyete sevki karar altına alınmıştır. 
Bu ihtısas mevkilerine dair hazırlanacak layiha, 
kanun oluncıya kadar, ihtısas mevkilerini teshil 
salahiyeti icra Vekilleri Heyetine verilecektir. 

uamele Vergisi 
anununa Dair 

ebliğ Neşredildi 

DOLAR 
Düşmiye 

Başladı 
4 

fiyete Giren Şahıs ve Müesseseler 
'.Ay lpnde Beyanname Verecekler 

7 (A.A.) - Maliye 
tebliğ edilmiştir: 

sayılı muamele ver
u ile ek ve tadilleri 1 

U40 tarihinden itibaren 
yerine 3843 sayılı 

vergisi kanunu kaim ol. 
eni kanun 4 haziran 

Resmi Gazetede neş-

3 - Smat müesseseler bir (t. 
malat) ve bir de (Muamele) def
teri, bunlar haricindeki mükellef
ler de bir (Emtia İthalat ve Ilı. 
racat) defteri tutmağa mecbur
durlar. Muamele vergisine tabi 
olruamakla beraber sınat müesse. 
selere devamlı mal satan toptan
cı ticarethaneler de bir (Satış) 
defteri tutmakla mükelleftirler. 

kanun, sınat mOesse.. Bu defterlerin, en b9)'ük mal me.. 
ada bu müesseselerin muruna tasdik "ettirilmesi mec

fUbel.erini ve satış buridir. Kanunun birinci muvak
, amal müesseselere kat maddesine göre tasdik mua. 

Londra ve Paris borsalarmdan 
gı:>len haberlere göre 164,25 ku.. 
ruş olan dolar 140 kuruşa kadar 
düşmüştür. Nevyork borsasında 
doların sukutuna mukabil sterlin 
bir miktar yükselmiştir. Piyasa
mızda bu tenezzülden dolayı ilı
racatçı bazı tüccarlar mühim za
rarlara uğramıştır. İthalatçılar 
ise bu vaziyetten istifade etmek
tedirler. Dolann sukutu muhte
lif şayialara sebep olmuştur. Do. 
lann tenezzül vaziyeti karşısında 
piyasada hassasiyet artmıştır. t. 
talyan liı'eti tte düşmek istidadını 
göstermektedir. 2430 kuruşa ka
dar yükselen altın 2305 kuruşa 
düşmüştür. 

*9itınıın veya sınai mües- melesinin kanunun meriyete gir. ve adresini, iştigal mevzuunu, 
ıtlyallerinden, şubelerin diği taril)ten (1 haziran 1940) i- işe başladıkları tarihi, imal va. 
Uf mağazalarından mal tibaren bir ay içinde yaptınlması sıtalannın nevi ve adedini, kul. 

ticarethanelerle lizımdır. !andıkları muharrik kuvvet ve 
eri ve bunlann topt~ Ötedenberi muamele vergisine işçi miktarını, depolannı, filyal 

pbe ve satıı mağazala.. tabi bulunan sınat mü~seler, şube ve satış mağazalarının adres 
müesseselerin akraba 2430 sayılı kanun hükmüne gö. lerini bildirmeğe ve 1 haziran 

· e ait olup ta bu mü- re 1940 takvim yıh başında tas. 1940 tarihinde ellerinde mevcut 
mallanm satan mağa- dik ettirmif olduldan (İptiat ve vergiye tabi mahallerden alın. 

p ile mükellef tutmu1- Maddeler Alım ve Sarf) ve (Mu.. mıı olan mallann nevini, milda. 
· toplu imalat yapml· amele) defterlerine yeni kanu. nnı ve kıymetlerini mübeyyin 

dolayı sınai müesse nun eınrettlii muamelatı dercet- bir envanterini tanzim ederek bu 
ıyan müesseseler de ye- mek şartile bu defterleri 1941 beyannamelere raptetmiye ve 

mükellefiyet mevzuu. takvim yılı başına kadar kullan- envanter muhteviyatı olan malla 
. Kimlerin toptancı mıya devam edebilirler. n (Erotia İthalat ve İhracat) def. 

yeni kanunun yedinci 4 - Yeniden mükellefiyete gt.. terine geçirmiye ve ınüteakıp mu 
eve akraba ve şerikle- ren şahıs ve müesseseler, kanu. amelelerini de muntazaman tas. 

jazalarm hangi mağaza- nun merlyete girdiği tarihten ith. dikli defterlerine i§lemiye mec
dörduncü maddesinde, haren bir ay içinde, bağh olduk- burdurlar. 
sekizıncı maddesinde lan varidat dairesine bir beyan.. Sayın vatandaşlarca bilinmek 

aame ftl'e1'ek müessesenin isim 6zc:re tebliğ olunur. 

EKMEK 
Çeşnisi 

Değişiyor 
Ticaret VekAleti, elde fazla kal 1 

mış olan sert buğdayı sarfetmek ı 
için her gün İstanbula verilmek-' 
te olan sert ve yumuşak buğda
yın nisbetlerini değiştirmiye ka •. 
rar vermiş, bu husus için Toprak 1 
Mahsulleri ofisine icap eden teb. 
ligatı yapmıştır. Vekaletin bu ka
rarı üzerine belediye ekmek ~eş. 
nisini de değiştirmiştir. 
Hazırlanarak encümence de 

dün tasdik edilen çeşniye göre, 
badema ekmekler, yüzde 40 sert, 
yüzde 60 yumuşak buğday hali. 
tasından pişirilccektir. Toprak 
mahsulleri ofisi de günlük buğ
day tevziatını buna göre yapa. 
caktır. Ekmeklerin hangi tarihten 
itibaren yeni çeşniye göre çıka
rılacağı henüz tesbit edilmemfş
tir. Fiyatlarda hiçbir değişiklik 
olmryacaktır. 

Diğer taraftan İstanbula her 
gün verilmekte olan 300 ton buğ. 
dayın da şehrin ihtiyacına kifa. 
yet etmediği anlaşılmıştır. 

EMNİYET TEDBİRLERi 

Şehir emniyetinin temini için 
icap eden tedbirleri ittihaz etmek 
üzere dün de vilayette mühim bir 
içtima yapılmıştır. Dünkü iç.ti
maa askeri bazı erkan ile Em
niyet müdürü Muzaffer, Posta 
ve Telgraf müdürleri, Deniz ko
mutan:, Devlet Demiryollar.ı Bi
rinci İşletme müdürü de iştirak 
ctmıştir. 

OTELCİLERİN DİLEl'il 
İstanbul cihetindeki otelciler, 

belediyeye müracaat ederek otel
lerde tatbik edilen tenzilatlı fiya. 
tın Beyoğlundaki otellerde de tat 
bik edilmesini, aksi takdirde iş 
yapamıyacak vaziyete gelecekle. 
rini bildirmişlerdir. 

Tütünlerimiz için 
lngilizler Müsait 
Fiyat Yeriyorlar 
İngilizlerin Balkanlar ve bi:L 

hassa memleketimizden mal satın 
almak üzere kurduğu müessese 
mümessHlerinden M. Kreb şehri
mize gelmiştir. 

Türkçeyi iyi konuşan ve ev. 
velce uzun müddet piyasamızda 
bulunmuş olan M. Kreb, burada 
tetkikata başlamıştır. 

Mümessilin kuracağı mQbayaa 
teşkilfıtmda çal.ıpcak İngiliz mü. 
tehassıslar da bugünlerde gele
ceklerdir. 

G4:Çenlerde tehrimlze geldiği
ni haber verdiğimiz İngiliz tütün. 
cüler heyeti, buradan alacağı tü
tünlere ait muayenelerini bitir. 
mek üzeredir. Bir kaç güne kadar 
İzmir mıntakasına gidecektir. 
Fransızlara satılan tütünlere 

nazaran İngilizler daha müsait 
fiyat vermişlerdir. Bu, vasati o. 
tarak 125 kuruştur. 

Maarif v eh ilinin 
Tetkikleri 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
dün Nişantaşı kız llseslni teftlt 
etmif, üniversite rektörü Cemil 
Bilselin Parkotelde verdiii ziya. 
fette bulunmuştur. 

Liselerde askeri kamplar diin açılmış, talim ve terbiye 
başlamıştır. Resim, Galatasaray Lisesi kampında 

sabalılegin yapılan teftişi göstermektedir. 

İHTİKAR DAVALARI 

Bir 

lzmirde Kalay T oplıyarak Burada 

Spekülasyon Yaptığı iddia Olunan 

ltriyat Tüccarı Dün Tevkif Edildi 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza hfıkjmi Reşit, dün ka

lay ihtikarı yaptığı iddia edilen bir ıtriyat ve baharat 
tüccannı tevkif etmiştir. 

Rabeno Politi ismindeki bu tlic 
car piyasadan şubat, nisan ve m~
yıs aylarında 280 kuruş ile 300 
kuruş arasında 8 ton kalay top. 
lamış ve bu kalaylan 310 kuruş 
ile 400 kuruş arasında mütehav
vil bir fiyatla satmıştır. 

Kendisi kalay tüccar.ı olmadığı 
halde k!llay buhranı başlar baş. 
lamaz İzmir piyasasından kalay 
toplıyarak spekülasyon yapan bu 
tüccar dün adliyeye tevdi edil. 
miştir. Kendisi mahkemede şu i
zahatı vermiştir: 
"- Biz ticaretini yaptığımız, 

yağ, ıtriyat ve baharatı teneke 
mahfazalar içinde satarız. Tene. 
ke fiyatları şubattan itibaren bir. 
denbire yükseldi. Kalay fiyatları 
da yükselmişti. · Teneke imalatı 
iç.in kalay da lazımdı. Ben lzmire 
gittim, orada tanıdıklanmdan 

Ben Mayorla mutabık kalarak 
Londradan onlar hesabına gele
cek kalayları 300 kuruşa pazarlık 
ederek ve alivre suretile satm al. 
dım. Bu esnada teneke ve kalay 
fiyatlan yükseldiği iç.in müşteri. 
lerimiz fazla zarf masrafı 1 ermek 
istemediklerinden eski tenekeleri 
kullanarak iş yapmıya başladılar. 
Bu suretle benim aldığım kalay
lan bizzat istihlak imkam kal
madı. Bu arada da iyi fiyat bul. 
dum, satış yaptım. Fakat yaptı
ğım satışlar daima piyasa fiyatı. 
nın dunundadır ve ihtikar yok. 
tur. Kalay dört yüz elli kuruş i
ken ben dört yüz kuruşa satış ya. 
pıyor, piyasayı kırıyordum." 
Yapılan tetkikattan Rabeno 

Politinin bu kalaylan 2 şubat, 

29 nisan ve 16 mayıs tarihlerin.. 
de aldığı anlaşılmıştır. 

Hakim Reşit, tüccarı tevkif et
miş ve hakkındaki adli takibata 
devam için evrakını müddeiu. 
mumiliğe iade etmiştir. 

Beraet Etti 
Toptan satı1111a metre başma 

37 buçuk kuruş fiyat biçilen 1. 
talyan pazeninin metresine 40 
kuruş fiyat istiyen ve mahdut 
bir miktarı!an fazla da satış yap
mak iırtemiyen manifatura tile-

carı Mustafa Bilal de iki gün ev
vel tevkif edilmişti. 

Dün dördüncü asliye cez,'\ mah
kemesinde bu tüccann muhşke
mesine devam edilmiştir. Yapılan 
tetkikatta Mustafa Bilalin ihti. 
kar yapmadığı, fazla satış yap
masının da Manifaturacılar Birli. 
ği tarafından tahdit edilen mik. 
tarın haricine çıkmamaktan iba
ret kaldığı anlaşılmış, beraetine 
karar verilmiş ve mevkuf tüccar 
tahliye olunmuştur. 

Yüksek Kira İstemişler! 
Mahmutpaşada İrfaniye hanını 

bundan bir müddet evvel satın 
alan Kamal ve Hayim Kanoti kar 
dcşlcr, handaki eski kiracıları tah 
.liye .etmek istemişler, çıkmıyan
lardan da fazla kira talebinde bu
lunmuşlardır. 

Cihangirde Muzaffer isminde 
bir apartman sahibi de apartma
nının altındaki dükkanı kira ile 
tutan Vangelden fazla kira iste. 
miştir. 

Her üç suçlu da dlln adliyeye 
sevkedilmişlerdir. Fakat bunlar 
hakkındaki tahkikatın ikmali i
çin Emniyet müdürlüğüne iade 
olunmuşlardır. · 

" Satie ,, Karan 
Temyiz Edildi 

Satie binasının Denizbank nam 
ve hesabına satm almmasmdan 
çıkan dava neticesinde maznun
lardan Yusuf Ziya Öniş, Tahir 
Kevkep, Neşet Kasımgil, Sadun 
Galip ve İsmail İsa Caniş mah
kum olmuş, diğer maznunlar be
raet etmişlerdi. 

Müddeiumumilik bu kararı 
temyiz etmiştir. Temyiz sebebi 
müddeiumumiliğin vazifelerini 
ihmalden dolayı mamunlar me
yanında bulunan Denizbank ida. 
re meclisi azalannm ve sahtekar. 
lıktan dolayı diğer bir kısım maz
nunların cezalandınlmalarmı da 
istemiş olmuıdr. 

8 - ·- 940 

Üniversite 
Sözlü 

• • 
lmtıhanları 
Üniversite eleme imtihanla.ıs 

evrakının tetkiki devam etmekte
dir. Neticenin haziranın 17 sinde 
bildirilmesine çalışılınaktadır.SöS 
lü imtihanlar 19 haziran çarşanı-
ba günü yapılacaktır. Hukuk fa.. 

ı kültesi son sınıf talebesinin ele
me mahiyetinde olmıyan medeni 
hukuk imtihanı salı günüdür. 

DOÇENT İMTİHANLARI 
Tıp fakültesinde umumi emral 

doçentliğine Osman Sakanın, ~ 
natomi pataloji doçentliğine de 
Kemal Akgüderin tayini takarrur 
etmiştir. 

Hukuk fakültesinde ticaret h~ 
kuku doçentlik imtihanında ClJ 
Halil Arslanlı muvaffak olm~ 
tur. 
ONt'VERSITE DİPLOMA.LABI 

Uç senedenberi üniversiteniıl 
muhtelif fakültelerinden me_ .. ..,.... 
olup ta diplomalan verilmiyeJI 
talebelerin şahadetnameleri rekıt 
törlüğe gelmiştir. Diplomalar sr. 
hiplerine verilecektir. 

Brüksel Elçimiz Dün 
Paristen Geldi ve 
Ankaraya Gitti 

Hükt\metlmiz tarafından çağı. 
nlan Brüksel elçimiz Nebil Bati 
dünkü semplon ekspresile Parir 
ten gelmiştir. 

Elçimiz Sirkecide kendisini kat 
şılıyan velilere henüz memleketi 
dönmemiş olan talebeler hak:ıtııı
da izahat vermiştir. 

Nebil Batı şunları söylemiştltı 
"- Hükumetin daveti üzerin' 

geldim. Belçika hükumeti P~ 
ristedir. Tekrar Parise gidip git
miyeceğimi henüz bilmiyoruıtlo 
Bu, Ankaradaki temaslarım n~ 
ticesinde belli olacaktır. Blıükse1' 
de daha fazla kalmayışım, sefit 
sıfatile, nezdinde memleketimi
zi temsil ettiğim Belçika hükW 
metinin gittiği yerde bulunma1' 
mecburiyetinden ileri gelmistit· 

Maamafih, Brükselden hareke• 
timden evvel talebelerimizle ıncŞ 
gul oldum; müracaat edenleriıı 
ekserisinin pasaport ve vize mua" 
melelerini yaptırdım. Talebeye 
para verilememiştir. Çünkü o za
man bankalar açık değildi. A 
lırken Anvers konsolosumuz Fetıo 
hiyi Brükselde bırakarak bilh.,.. 
sa talebemize ait işlerle meşgul 
olmasını bildirdim. 

Belçikadan muhtelif zamaJlıt 
larda Fransaya geçen ialebeleıi" 
mlzin yek\ınu 37 yi bulmu~ 
Paristen hareketimden bir ga
evvel dört talebe gelmişti. H 
si surette tahsillerini yapan tal 
belerin kendilerini sefarete ka 
dettirmemelerl yüzünden Belçlııi 
kada kalan talebenin mikt 
bilmiyorum." 

Elçi, dün altpmkl trenle ~ 
karaya gitmlftlr. Dün ParisteıJ 
iki, İsviçreden bir, İtalyadan dl 
beş talebemiz gelmiştir. 

• Ankara, ı (A.A.) - Belçika~ 
kalan talebemizin isimleri dilD i
lin edilmifti İlimleri aşağıda 1"' 
zıh talebemizin de Belçikada bO' 
lunduklanna dair Hariciye -.; .. 
küetine malıimat gelmiştir: 

= MİLLİ PiY ANGO = 

Mahkeme işte sahtekirlık gör. 
memif, bu suçtan, bütün suçlu. 
lar hakkında beraet karan ver
miı, vazifelerini ihmal ıuçunu da 
sabit görmemiş, idare heyetini bu 
suçtan da beraet ettirmiştir. Müd 
deiumumliğin temyizi bu nokta. 
larda toplanmaktadır. 
Diğer taraftan, mahkemece 

haklarında ceza karan verilenler 
de ayn ayrı davayı temyiz et
mektedirler. 

Hidayet Aytaç, Cemal Gü 
Mart Aka, Haydar Tansug, Va 
Çopur kansı ve iki çocuğu ile b" 
raber, Tacettin Ataman. 

100,000 Lira 9559 Numarall 
Bilete isabet EHi 

Milll Piyangonun İkinci Ter. 
tibinin İkinci Keşidesi dün ya. 
pılmıştır. Yeni dolaplarla ya.. 
pılan bu keşidede ikramiye kL 
zanan numaralar fUnlardır: 
1{)(},000 Ura kazanan No. 

9559 
J0,000 Ura kazanan No. 

32801 
15,000 Ura kazanan No. 

45359 
• 10/J(J(J lira kazanan N o. 

B60'l. 

6,000 Ura kazanan NoJar 
11361 165fll 12523 

82997 3974! 

Bundan başka sonlan (646) 

ile nihayet bulan 50 bilet bi. 
ner, (60) ile nihayetlenen 300 
bilet altmışar, (36) ile biten 
beş yüz bilet kırkar, (9) ile nL 
hayet bulan 5000 bilet onar ll. 
ra kazanmışlardır ki bu keşL 
dede cem'an 6059 bilete ikra.. 
mlye isabet etmiştir. 

'4cıklı lir ()lü111 Bugünkü Program 
VllAyet umumi meclisi lza11 ve C. 

H. P. Falih HalkeVl reisi avukat Sır. 13.30 Program 
n Enver Baturun babası, mülıa lı- 13.35 Ajıms haberleri 
tanbul DaniUununu Müfredatı tıp 13.50 Fasıl heyeU 
muallimi eczacı Servet Batur'un ka- 14.30 Rlyasetlcilmhur Bandosu 
7ın pederi; Sıhhat VekAletı müfettiı- 15 15 Cazband (Pl.) 
llğinden miltekatt ve Enver milltah- 18.00 Proıram 

zarat lAboratuvan sahibi eczacı Meh- 18.05 Hafif müzik (Pl.) 
met Enver Batur diln gece ha7ata 18.30 Radyo caz orkestrası 
gözlerini kapayarak uzun zamandan- 19.00 Konuşma 

bert çekUği tahammillsüz ıstıraplar- 19.115 Alaturka mQzik 
dan kurtulmuş ve ebedt istirahate 111.41 Ajana haberleri 
kavuşm111tur. 20.00 Halk türküleri 

Cenazesi bugün (8/8/940) saat U 20.10 lton\11111& 
de Fatihte Tramv1a7 dura~ 20.50 l'uıl he)"etl 
Enver apartımanından ~ 21.ıo Küçük orkestra 
Fatih camll teriftnde ~ taka. WO Serbest .. ı 
diktan 80Dr8 Edimeka~ aJJf m haberleri 

kabrlatamna delned.Jleeekt:Iİ'. ~---~uul (Pl.) 
ceı-Jt gönderilmemeli rica ,,,,,,... ~ UuıJd ııroaram 
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BUGÜNj1 

lyanın Vaziyeti 
l'azan: O. Rıza DOGRUL 

I• ngiliz mahaflllnin anlatışı· 
na bakılırsa İtalyanın 

rbe &İrnıesi bir müddet daha 
ikecektir. Fakat bu gl'cikme 
duttur ve Almanlaruı Som. 
• Aisne cephesinde yaptıkları 

zun encamına hailıdır. 
l'aarruz Almanya lehinde in

f ettiği takdirde Almanyanı ı 
l'isi işgal etmesi mukadder ol 

•na •öre ltal) anın bu hadise 
Kınoa bir rol alacağı tahmin 
ttyor ve bu rolün Almanya 

Fransa arasında sulhü temin 
e) i istihdaf eden bir rol o. 
l:ı anlaşılı)or. 

ltalya bu rolü üzerine aldığı 
lrde en bellibaşlı hedefi, yal. 

harbe son vermek olmı~ ... cak, 
· zamanda İtalyaaın Fransa
İatiye geldiği metalibi de ta. 

ettumeyi istihdaf ede-

· ·n İşgali Takdirinde: 

P arisin lşıal edilebilip edil
miyeceği meselesi önü.. 

1&'11 ... ,..ekl .rünlerde aydınlanacak. 
Acaba böyle bir hadise tahak
edene ne olur? Fransanm 
Tiyatı bozulur mu, ve Fran. 

llailleti sulhe yanapr mı! Yok-
1- hldise de Fransanın azmini 

ştirlr ve onu harpten 
laka muzaffer çıkmak için 

kaynaklan seferber etmiye 
fetvik eder? 

illa ba sonunca ııJdu mahte
ıörür ve Fransanm bu ha· 
t'e me111at milcadeleainJ ao. 
kadar götüreceiine inanırız. 

'-ide Parisin düpesi gibi bir 
karşısında İtalya bir sulh 

avassıtı sıfatile araya girene 
tepbbüsün neticesi akamete 
r ve o zaman İtalya da ıuL 
elde etmek istecliii neticeden 

kahr. 
tt.. da onun harbe ıirmeaine 

•lkat Fransanın gösterdiği mu 
eınet ıünden güne artar ve 

te geçen harpte olduğu gibi 
t etmezse o zaman italya ne 
1 

~ransn mukavemetinin artma
~lrpsında İtalya harbe ıinnek 

vazgeçer mi? Yoksa Alman. 
a yardım için harbe girer mi! 

llQ suale Fransız mukavemeti 

lp verecektir. 
~nlann vaziyed müşldllle

, ltalyanlan yardıma davet 
ekleri muhakkakbr. Aksi 

de işi tek 6aşlanna bapr
tercih edeceklerdir. 

llQllse İtalyanın harbe cirme. 
..... fazla bugünkü taarruzun 

esine batlı ıörünilyor. 
'riittefiklerin bu sırada ıöıte

kleri mukavemet yalnız har
değil, Akdenhıin de mukad. 
tı üzerinde müessir olacak. 

l<ONTRPLAK 
Normları 

~izamnamesi 
~ 'lı:ara, 7 (A.A.) - 24 Alustos 

tarih ve 2/13484 sayılı kararna
lle mevkii meriyete konulmuş o· 
'l'ürk kontrplAk nonnlan nizam
'81 14 Mayıs 1940 tarih ve 

84 yılı kar rname ile tAdı~ e
t r . TAdılAb htıva eden nizam

' 22 Mayıs 1940 tarihinde resmi 
te ile ne redılrnı tır. 22 Haziran 
larıhınde mevkıı meriyete ıire-

~11ınn menin muvakkat maddesi 
btnce fabrikalar, ithalAtçılar ve 

22 Haziran 1940 ı.rıhlne 

ellerinde bulunan kontrpllkla
'be7anname Ue mahallin en 

ulk ye memuruna bildinne
ur tutulmuılardır. Beyanna· 

e y zılı olan kontrpllklar Ti· 
ve San yi Odaları, ve bu O· 
bulunmadı&ı yerlerde beledi· 

tar tından damıalanaeaktır. 

'-ı suretle damıalanmıs olan 
1Aklann 22 Haziran 1941 tarl. 

kadar satılmalarına müaade e-
r. Nizamnamenin blda7etl 

damıalanmıt olan kontr
tekrar damplanmuına uı

Nttur. 

Fransız!ar tarafmdan ılilşii riilen bir düıman tayyaresi Tank hücumuna karp alınan mildafaa tedbirleri için yapılan bir manevra 

3 

f if 

Fransada polis halkın 
lerde harp ve polih 

rıakaşası ~ apmasını men 
Çıinkıi böyle miinaka~alard 
~erek i temiyerek bir bo 
hık hareketi hissediliyorm 
karı tahdiş ve mane\ iyatı 
eden bu gibi miinakaşala 
sak edilmesinden dolayı 
gazeteleri memnuni)et bey 
dİ) orlar. 

Dogrusunu SÖ) lemek li 
lirse Fransada hürri,et d 
nimet suiistimale ue-ra 
kadar ki; bir takım m 
mekteplerde çocuklara 
lursa harbe gitmemelerini 
ediyorlardı. Fabrika işçil 
her fırsatta bağıra bağıra 
dikleri Enternasyonal 
''Bİi' kaç kurşun da zabi 
saklayan,, gibi herzeler de 
yi dehşetli surette zehlrl 
kadar açıklığın elbette 'bir 

iNGiLTER~ Amerika Müttefiklere ROMANYA =:?~E!~!~;; 
Sahillerine S -K ' G • Ekonomisini :::;:::.:~.::: ;::a 

ef eri- uvvetten ayrı -~ :~l~~~=·bs.:l~:: s~.:!!°ı!'! 
Yaklaşmak Harp Haline ri~~e~~ıı!:~:;;;t. 
Yasak Edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Amiralhk 
8 Hazirandan itibaren, günün 

Herşey Go .. nderecek Koyuyor. ;n~~:~y~e~::üdot:!mUf 
bilmektedir. Yoksa başka 

Bükreş, 7 (A.A.) - Romanya let olsa, Flandres hezim 
milli ekonomisini harp haline on beş ıün sonra Somme 

batmasiyle çıkması arasında, hiç Vaşington, "I (A.A.) - Roose. 
bu tüccar gemisinin Birleşik Kra velt, kongreden, ordu ve donan. 
liyet sahil ve limanlarının 3 mil. madaki fazla silahların mağaza. 
den fazla yakınına gelemiyeceğL lara gönderilmesi hakkında hüku 
ni tebliğ etmektedir. Teşkilatlan mete salahiyet veren bir kanun 
dınlmış İngiliz refakatli gemi ka çıkarmasını istiyeceğini bildir. 
fileleri bu memnuiyete dahil de. miştir. Roosevelt, halen tayyare 
ğildir. ve mühimmatı mağazalara sevk 

Yukanki istisnadan maada, salahiyetini haiz bulunduğunu, 
memnu mıntakada bulunmuş o. fakat 7,5 luklar gibi toplar hak. 
lup ta güneı batmadan evvel mü. kında böyle sali.hiyeti bulunmn. 
teveccih bulunduklan limanlara dığ'ını ilave eylemiştir. 
vıisıl olamıyacak bulunan gemi- Bu sali.hiyeti almak içindir ki, 
ler, ya demirliyecek veyahut mın Roosevelt, bu içtima devresinde 
taka haricine çıkacaklardır. Bu kabul edilmek üzere kongreye 
memnuiyete riayet etmiyen ge. bir talep göndermiştir. 
milerin üzerine ateş açı~caktır. Roosevelt, bu talebinin hangi 

Kralın Tef~~şlerı hedefi güttüğünü bildirmemiıtir. 
Kral yanında Duk Gloucester Fakat salahiyettar mahfillerin 

olduğu halde Aldcr~~ot'taki kı~a- kanaatine göre, böyle bir kanun 
larda ve kışlalarda uç saat teftı1- projesinin tasvibi, derhal mütte-
te bulunmuştur. fi.leler emrine mühim bir harp 

Kanadanın Yardımı . . 
malzemesı stoku vermek netıce. 

Ottava, 7 (A.A.) - Kanada sini verecektir. Bu stoklar, busu
nazırlanndan Hove, Kanada fab. si firmalar tarafından müttefik
rikalannın senede 60 bin kadar lere satılacaktır. 
vesaiti nakliye ve top arabaları . . 
imal edebileceklerini bildiriyor. Vaşington, 7 .~A.A_.) - Bırleşik 

Ford kumpanyası ile General Amerikanın mu~tefıkle~e derh~l 
Motors şirketinin 3000 sterlinlik t&yyare ve~eceğı haberı umum•-

. · · · 1 yetle Amerıkanın harbe doğru 
hır sıparış ımal etmekte bu un- .. .. kt ld ~ h" · · 

ih . d . yurume e o u6 u ıssını ver. 
duğunu ve ayın n ayetın e aynı . ..+. T""f k t ı . • . 1. ed mı.,.ır. u e ve opçu ma zeme. 
kıymette bır sıparış tes ım e- . · f la ·· tı f"kl L 

• A • • sının az sını mu e ı ere sa 
ceklenni ilave etmıştır. mak kararının yukarılti karan ya 

Sydney •. ? (A.A .. > - ~vu~.tr~l- kından takip etmesi, bazı müşa
ya Başvekılı Menzıes, hır muhım bitlere nazaran, Amerika bita. 
mat nezareti ihdas edildiğini ve raflığının son kalan emarelerini 
nazırlığını bizzat kendisi deruhte parçalamış bulunmaktadır. 
ettiğin! bildirmiştir. Beyaz Saraydan bildirildiğine 

Tunusluların Duası göre, Amerikanın Londra ve Pa. 
Tunus, 7 (A.A.) - Tunus be- ris sefaretleri başlıca harp mal. 

yinin emri üzerine di.ın Zeytuna zemesi imalinin tacili için elden 
c~iinde "?üt~ef.iklerin zaferi i.. ne gelirse yapilrnasını telgraf ve 
çın dua edilmıştır. telefonla talep etmişlerdir. 

İdarei şeriye azası ile Tunus Askerden Başka Müttefiklere 
camiinin ':'1üderrisleri ~e. eşraft~~ Herşey Gönderilecek 
bir çok kımseler bu dını tezahu- Nevyork, Times gazetesinin Va 
rata iştirak ederek Tunusun Fr~n şington muhabirinin bildird iğine 
saya bağlı bulunduğunu tebaruz göre, Amerika hükumeti, seferi 
ettirmişlerdir. 

bir kuvvet gönderilmesi müstes. 
na olmak üzere müttefiklere e. 
linden gelen bütün yardımlarda 
bulunacaktır. Muhabir şunları 
ilave etmktedir: 

Hükumet memurları milli mü. 
dafaaya halel gelmeden mütte. 
filelere Amerika donanmasının ve 
ordusunun verebileceği bütün tay 
yarelerin gönderilmesine karar 
verildiğini beyan etmişlerdir. 
Teslihat ''Trading'in,. usulü ile 
yapılacaktır. Yani hali hazırda 
ordu kuvvetlerine ait olan tayya. 
reler piyasada satışa çıkanlacak.. 
tır. O zaman ticari müesseseler 
bunlardan istedikleri gibi istifa. 
de edeceklerdir. Roosevelt müda. 
faa istişare komitesile götüştük. 

ten sonra donanmanın "Tra
ding in" programı resmen teyit e. 
dilmiştir. 

Roosevelt'in bu sabah mühim 
beyanatta bulunacağına dair bazı 
emareler mevcuttur. 
Bazı mahfillerde hasıl olan ka. 

naate gore, Trading in usulü ile 
derhal müttefiklerin emrine ve. 
rilecek olan Amerikan donanma 
sına ait tayyarelerin miktarı tak. 
riben 200 dür. 
Tank ve Tayyare İmalatına Hız 

Veriliyor 
Mümessiller Meclisinin tali 

Maliye Encümeni geçende ordu 
ve donanma için ve bilhassa pek 
geniş bir mikyasta tank ve tay. 
yare inşaatı için Roosevelt tara. 
fından talep edilmiş olan 1,277 
milyon dolarlık munzam tahsi.. 
satı kabul etmiştir. 

Ordu topçu kuvvetleri komi. 
tesinin şefi, Amerikanın bütün 
fabrikalarına cephane imalatını 
arttırmak için haftada altı gün 
ve günde 24 saat çalışmalarını 
emretmiştir. 

Mecburi Askerlik isteniyor 
İstisnai ahvalin icap ettirdiği 

tedabir meyanında, Nevyork Ti.. 

mes gazetesi, Birleşik Amerika. kaymağa karar vermiştir. sinde tutunamazdL 
da mecburi askeri talim sistemi.. Milli İktısat Nazın dün hüku- Şimdi gelelim maneviyat 
nin ikamesini tavsiye ediyor. mete fevkalade salahiyetler ve- selesine: 
Ayni gazete, Fransadan bahsede. ren ve hazerde Rumen ekonomi. Bütün harpler gösterm· 
rek, mevkü iktidarda bulunan- sinin seferberlik işlerinin tevhidi mane\'iyat, muharebenin 
ların bidayetteki hataları her ne ni iııtihdaf eden kararname hak- ne kadar lüzumlu bir 
olursa olsun, Fransanm bugünkü kında tafsilat vel"J!lİ§tir. clir .Maneviyatı bozulan 
vaziyetine hayran olmamak İstişari Bir Ali Konsey Kurulau kuvvetli silahlarla bir şey 
mümkün değildir, diyor. Dü1- Milli İktısat Nazın Cancicov, mazken; manviyatı y .. 
man kapılarına saldırdığı zaman, Romanyanın iaşesi hakkında alı. ordu zayıf esliha ile m 
Fransa çelik ruhunu göstermiş.. nan başlıca tedbirleri mevzuuba. olur. Bunun misalini 
tir. Hiçbir zaman bu ruhu son his ederek, bu nezarete iki teşek- dışanda aramıya hacet 
48 saatte olduğu kadar gösıer. kül daha ilave edileceğini beyan tiklıil Harbi en belif nüm 
memiştir. etmiştir. Bütun nezaretlerin eks- dir. 

Wtler Amerikaya lllnı Harp perlerinden müteşekkil bir ko. Maneviyat nasıl bomlu\ 
Ederse... misyon, Romanyanın istihsalatı, Bunun da en acı mis 

Ayan meclisinde, müttefiklere istihlaki ve bunların sureti tev. kan Harbinde gördük. 
harp malzemesi gönderildiği için zii hakkında teklifler yapacak ve bozulan ordu efradı içincle 
H·ıı A "k h ·1· tt• mania temas etmeden İs ı er, mer.ı aya arp ı an e ı- istişari ali bir konsey, bu teklif-
ği takdirde Amerikanın ne gibi leri tetkik ederek kabul edilecek- gelmi§ olan binlercesi eec 
bir vaziyette bulunacağını soran lerl nezaretin tasvibine arzoluna. yerde maneviyat namına 
bir arkadaşına ayandan Pepper caktır. Büyük erkanı harbiyenin bırakmamıştı. • 
demh:tir ki· ik" . . b k d ~ d- Bence manevıyat boz 

~ . ıncı reıs u onsey e 1tza .. · ·· ·· k "Ik k 
"Bu takdirde Amerikanın va- y · t -11· R A 1 şması onune geçece ı uvvet , enı n5 • ız - uınen n a d h t"d" o d ·· 

ziyetinde büyük bir değişiklik hu Lo d 7 (AA.) _Yeni tn. man a eye 1 ır: n a go 
· k H" 1 n ra, · • en ufak zaaf aşagıya kadar 

sule gelm.ış olmıyaca tır. ıt er, giliz • Rumen anlaşması hususı k . V d -
esasen bizimle harp halindedir. şahısların borçlarile ithalat ve yerte tıncler.h le on .a_.!'o 
Ş. d"d B · i K 1 me ane er a aynı Dili 
ım ı en onun eşme o onu, ihracatı tevhit eylemektedir Bu ·· k b" h ·b· f ~-

\meri.kada bulunuyor. Bu hal bir icr bir takas bürosu tarafında~ ya. ) .~yere ~.r z~~ gıkadarı e ra .... 
··d l 1 h" t• dedi :ır sune ve yuregıne v 

mu a ıa e ma lYe ın r. pılacak ve bu suretle Rumen mal · · d"" h 
rlk d N · A" 1 nun ıçın uşmarun, er 

Ame a a azı Jan an lanmn ithalinden mütevellit ster · t bo ak • · 
Londra, 7 (A.A.) - Daily He-, lin üzerinden alacakların miıhim ,~anevı,at ık zm ldıçın 

· · d" 1 ·k · gı ıayre e arşı a arma 
rald. gazetesını~ ıp o!°atı _mu- bir kısmı İngiltere tarafından Ro.. rektir. 
harrırı? merkezı ~erika~akı Al- manyaya yapılacak ihracatın tedi Halbuki şurada burada o 
man aJanlannın, bır ihtilal çıka. yesine tahsis edilecektir. ken: 
rarnk, Pana~a kanabnda ~b~- - Nası1 gidiyor işler? 
taj yapmak uzere memur edılm~ş lsvel!!. Kralı Gibi suale cevap v 
olduklannı yazıyor. ~lman elçı: 3' içinde: 
liği de Cenubi Amerıkaya Nazı M•ıı • 1 t•h t - Vallahi birader' 
unııurlan sokmak suretile bu ih- 1 elıne t 1 a rarsan vaziyet tatsız.. 
tilali teşkilatlandırmıya memur • • Gibi söyliyenler belki 
edilmiştir. Cost~ Rica'~~· şüpheli Tavsıye Effı ileri gidenler de ~ok de 
şahısların evlerınde sılahlar bu- ı 

1 
M"lli sözlerin bir faydası olcl 

lunduğu ve bir çok tevkif atın ya- Stokho m, 7 <A:A.) - ı kimse iddia edemez. Askeri 
pılacağı sövlenmektedir. bayram munasebetıl~. Sto~holm katın ne netice alacağuu 

Bir Görümne I stadında yapılan buyük geçıt res. ek . k h k 1 . y··· · d b" k · ed m ıse a ve pey e enne 
Pan·s 7 (A A ) Başvekil mı esnasın a ır nutu ırat en d . . "mkA 1 ' · · - . ' G b"lh 1 ar ınmesıne ı an o mıy 

Reynaud, dün Amerika se{ırı Kral ustav, ı assa son atı 8! bilgidir ki; hatta muh 
Bullitt'i kabul etmiştir. kzar~ı~dabzu~urİ edenlilha.rpb~ehl lı- erkanı harpleri bile bunda 

esının utun sveç enn ır eş- 'alih" t idd" d 
m~1?€. ge.nış ~1 .Yas a y~r ım Bu büyük cihan savaflll~ 

lngilterenin Yeni 
Moskova Elçisi 

ASKER GÖZÜ İLE VAZİYET 1 

. . .k t d "' ı, e ıa e emez. 

ettı~ın~ so~lemıştır. Hükumdar din vazifesi eğer aldı e 
---. demışt·r kı: hadiseleri sükfuıetle mti 

"Ben ve hukumet bu kadar sa- dip işin yalnız kara ta 
raha.tle. taan:ü~ ~t"?iş ?lan bita- değil, biraz da pembe c· 
raflıK sıyasetımızı şımdıye kadar görerek evveli kendi m 
idame etmeğe muvaffak olduk. tını sarsıntıdan korumak 
Fakat bir kral sıfat~le be~d~ me~ ermiyorsa erenlerin sözl 
cut olan agır vazife hıssı benı leyip sakin olmaktır. 

Sofya, 7 (A.A.) - İngiltere. 
nin yeni Moskova Büyük Elçisi 
Cripps, vazifesine gitmek üzere 
Atinadan Sofyaya gelmiştir. 
Fransanın Yeni Moskova Elçi

sinin de bugün şehrim"zc gelmesi 
bekleniyor. Yeni elçi. limanımız. 
dan Odesaya gidecek. oradan 
Moskovaya geçecektir. 

HOLANDANIN 
Y apacağl Yardımlar 

S omme Cephesinde, Almanlann ıösterdik. 
leri şayanı hayret gayret, vaziyette he. · 

nüz mühim bir değişiklik tevlit edememiş. 
tir. Vikai, Almanlar, bu cephede, henüz. 
bütün ihtiyat kuvvetlerini toplayarak bü
yük taarruzlarını yapmış değillerdir. Fa
kat, Alman harp tabiyesini, şaşılacak bir 
süratle kavrıyan Fransız ordusunun, halen 
yapılmakta bulunan hücumlan püskürt
mekte zorluk (ekmeyişi, beklenilen büyük 
taarruzun neticesini, müttefikler lehine 
tahmin etmiye (Ok müsait bir allmettlr. 

* * V eygandın ordunından beklenen en isabetli 
hareketlerden birisi •e, mukabil taarruza 
ıe(DleSidir. Mtitearnz mevkWe bulunma-
nın bütün avantajlanm, mütemadiyen 
Alman ordusuna baiışlamak, tehlikeli lkı
betler hazırlıyabilecek bir ıaflet olur. 
Nitekim, Fransız Erklnı Barbiyeslnln bu 
haris hakikati milclrlk bulanarak danan
dJiı, IOD resmi tebliilerden daha sarahatle 
anla.-ımaktadır: 

. 
Dunkerque tahliyesinin tamamlanıfjndan 
sonra, Garp Cephesinde inkişafa başbyan 
Alman taarruzunun bütün sikleti, Fransız 
ordusunun sırtına yüklenmiş bulunuyor. 
Alman ordusu, bir taarruz ordusudur. Ta. 

al'l11Z kabiliyeti, (Ok daha fazla terbiye 
edilmiş bulunan bu ordunun müdafaa eh. 
liyetJ, henüz hie bir esaslı kuvvet tarafın. 
dan denenmiş delildir. Fakat Bitler polL 
tikasının esaslarına uygun olarak yetiştiri. 
len bu "baskın ordusu,, nun, tedafüi bir 
harp l(in de ayni derecede taktikli ve ta
limli olmaclıiı qikirdır: Nitekim, Fran. 
salann 4eneme mabadiyle yaptıktan ha
rıl m.Phil taanuslar bile, bu "Jaikum or
dusu,, na '8flrlmaktadır. 

* * Bunun leindlr ki, bllhusa hqllnk& Alman 
ordusuna karşı yapılacak bir taarrm, baş. 

ka haunlara bJ11 deneneeek turnalar. 
dan bile mtlessiftir. Nitekim, Ji'ramalar, 
1114 teki "Marne,, aferini de, mukabil ta.. 
arrmla kasanmıtlanlı: ÇtlnJdl o zamanki 

buyuk devletler arasında harp Hele başkalannın m"k 
devam ettiği müddetçe tehlike- sözlerini cerh için gayret 
nin hiçbir veçhile geçmiş addedi- menin ne manası vardır 
lemiyeceğini soylemeğe mecbur yeri. Bir milletin iki siliİ.ı 
ediyor. Bunun için sizi aranızda- dır. Buiıl harp sahasında 
ki ittihadı bozmamıya davet edi- topu, tüfeği, tankı ve 
yorum." Diieri kendi içinde bağclq 

Bep.d Kolona Karşı Tedbir oturmuş olan yiireiidi.r. 
İsveç Beşinci Kolona karp mü. ılal takviye etmek h 

dofaa tedbirleri almaktadır. boreadm. İldneilbd 
Bu mesele ile uJrqmak mere dlrmek ferclia •aif~ 

tefkil edilen par1'mento encü. ade luıDdWnlnldm •elll; 
meni, yabancı bir memleketin mncl~ ele. 
yardamı ile ve ~ut cebir ve fML 
det istimali ile İneçteld rejimi 
clejiştirmek istiyen ve dahili em
niyeti ve milli müdafaa)'l ibWe 
çılıpn herhangi bir tqekkülü 
daiJtmak bakkmı hüktlmeıe tuıJ. Noneçte bir mahal, 'I 
!Dlfbr. • Norveç yüksek .buıııaJM:ldl 

Diler taraftan, eneGmm ta.. tebllll: 

ltadarlann 2t Haziran 1940 ta
bdar bey nname Re ellerinde 
t k trplAklaırı mahallin en 

ul ye memuruna blldinne

Londra, 7 (A.A.) - Holanda 
makamatı ile müttefik makamat, 
Holanda iktısaı nazın ile müs. 
temleke nazırının iftirakile bir 
koordinasyon komitesi teşkil e. 
derek, Holanda Hindistamndan 
müttefiklere verilecek mevadcb ı 
iptidaiye hakkında mukarrerat 
ittihaz edecektir. Holandanın 
bütün vapur tonajlan müttefiL 
terin emrine verilmlştir. Yen ve 
dolar aellrlerlnl muhafaza et. 
mek lçln, Holanda Hindistan~ 
dan .Jçonyaya. Amerikayı ve 
Cenubi Afrikay• yapılmakta o. 

ÇilnJdl • IOD Fransıs teblili, Framıs or-
4munan Somme'da, Peronne civarında, ve 
Ailette'de ~tıiı mukabil taann •ene. 
me ..-ı.tlaleri ~k muvaffakıJ'etll aeti. 
celer vennlftir. 

* * -ıolanda ve Bel(lka ordularının, Alman orclu. 
sunu yıpratmadan teılim ollqlanndan, ve 

Almaa o:rdaa-QD askeri terhlJ'•i de, iL 
hamına latllll emellerden alan .... ıar da
hllbMle "eriJmittl. En mlreeeah m&dafaa 
taldy•inln "taarru,, oldalana eok iyi ltL 
len Veypnd, Alman o:rd11S1Ula ytikleneee
ii yeri ve samanı aeemekte de isabet ıös
teıdlli takcllıde, Fransa, bekledlii "muci. 
se,, ye kanqmıq olaeaktır. 

lan lhl'M•tın · tedbir- '---------------------------------• 

veçln her hangi bir 7abancı Rombarken'ln cenub 
memleketle münuebetlerinl ih. man mevzilerine karp 
lal edebilecek mahiyetteki te. tazyik devam et!ftekted 
§ekküllerin dağıtılmuı hakkın. barken'ın şimalinde m 
da adliye nammın ileri ıürdüiü mb hafif ilerlemeler e 

ntrpllklanm dam.olatma- teklifi reddM:mistir. n1 111ah etmislerdir. 
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va Harpl~ri 1 Almanların Taarruzu 1 Bugün 1 p EK 'te En Büyük TÜRKÇE FiLM -

;~~~::~I~~hl. Aisnede Durduruldu , ŞEH~yn~ ~~!f G~~AN 
koll rı tahrıp ed imiş, bom

i f 1 kı nctıces nde birçok 
i yoll rı tıkamıştır. 

rımız bombardıman 
refakat ve iaşe nakli

Y ederek buyuk bir faa
•ösı:h>rımı~ı d r. Henuz neticesi 

iman Tayyarelerinin 
Hu a Akınları 

Hava ve Dahili Emni. 
etlerinin tebliğine gôre, 

tayyareleri İngilterenin 
e Cenup sahilleri üzerinde 
ve vasi bir mıntaka üze. 

hava akınları yanmıştır. 
a da!i toplan faaf tyete gec. 
avcılar düşmanı tespit için 
havalanmıştır. Bir miktar 
ve yüksek infUik kabili. 

bombalar atılmış ve Lin-
,ehri üzerine yüksek in 

bbilıyetli bombalar duse. 
kişinin hafif yaralanma. 

bebiyet vermiştir. Şimdl
alınan malumata naza_ 

dl hasarat azdır. Bir ln. 
:va meydanına da bomba 
ı ve bir tayyareci ölmü1-

a yerlerde hasar yok-

(Başı 1 incide) 
olan yukan Somme üzerinde, ak
şama doğru hiçbir yeni Alman 
ilcr ley işi kaydedilmemiştL 

İkinci mmtakada, yani Oise 
mıntakası ile Soissons'un garbın. , 
da, şimalinde, biraz da şarkmda, 
Aşağı Aisne mıntakasında, Al
manlar, Ailette'i geçmiye muvaL 
fak olmuşlar ve bazı noktalarda 
Aisne'<.' varmışlardır. Fakat Ais
nc'in geçidini zorlamak bahsinde. 
ki bütlin teşebbüsler aklın kal
mıştır. 

Bundan başka, orta ve Yukan 
Aisne'de, yani Rethel ve Attigny 
mıntakalarmda, öğleden sonra, 
Fransız mevzilerine karşı çok şid 
detli topçu ateşi açılmıştır. 

Weygand'ın Emri Yevmisi 
Elyevm bütün şiddetıle devam 

etmekte olan .büyük muharebe 
başlar başlamaz, 5 Haziran gü
nü .sabah saat 10 da, General 
Weygand kıtaata şu emri yevmi. 
yi bildirmiştir: 

"Fransanm muharebesi ba&lamı1-
br. Emir, rlcat fıkrl olmaksızın mev
ziimizi mildafaa etmektir. Fr nsız or
dusunun sub ylan, a teğmenleri, er
leri, eminim ki, memleketimizin isil
ıacıl:lr taraCmdan tecavüze uğradı ı
nı gormek keyfiyeti her nerede olur
sanız olunuz, sizlerı, sar ılmaz bir 
mukavemette bulunmıya sevkedecek. 
tir. Şereru ma7.imlzln misalleri, azim 
ve cesa..ıln daima zaferi elde ettiğini 
gösterm~r. Fransa topr kl rında sı
kı bir surette tutununuz, Yalnız ile-

RESMİ HARP TEBLİGLERi 
FranslZ Resmi Tebllği 

Parls, 1 (A.A.) - '1 Haziran tarihli sabah reamt tebllll: Gece nfııbt 
rıır sük1lndan sonra meydan muharebesi diln bildirilen ayni umumi ıart• 
1ar dahWnde bu sabah yeniden bqlamııtır. 

• • Parfs, 1 (A.A.) - Fransız akşam teblllf: Denfz ne Chemln Des Da-
rnes arasında, muharebe, bUtUn ıün ayni ıiddetle devam etmiıUr. Kıta
larımız, kayıplarına bakmadan ileriye daha yeni kütleler atan dQşmana 
şiddetli surette mukavemet ediyor. Cephenin heyeti umumiyeslnde, ile
ri unsurlanmız, düşmanın tankların• ve piyadesine karp vazifelerini ifa 
ettikten sonra, emirle geri çekilmişlerdir. Yukan Bresle mıntakasında, 
zırhlı unsurl r, istinat noktalarımızı tahrip edemeden hatlarımız arasına 
sızını&lardır. istinat noktalanmız. mukavemet etmektedir. Aisne üzerinde 
düşman, şiddetli bir bombardıman yapmıştır. Soissons'un Şarkında neh
ri geçmek için bir teoebbilıı icra edil ml&tir. Fakat ıol sahile giren düş. 
man unsurları imha olunmuştur. 

Hava kuvvetlerimiz, düşman kıtalannı bomba ve topla durmadan 
izaca devam etmI Ur. Son 24 saat zarfında tanklara, kafilelere ve mü
nakale yollarına yüz tondan fazla bomba atılmıştır. Avcı tayyarelerimiz, 
durmadan dDşman hava kuvvetlerinin tahribine devam etmiş ve ayni 
zamanda :tara kıtalanmızı himaye eylemiştir. Son 2f saat z.ar!ında 21 
d~ tayyaresi düşDrülm~tOr. 

Alman Resmi Tebliği 
:eenn, '1 (A.A.) - Alman baıkumandanlıfı teblil edtyor: Kara \re 

hava ordularının harekAtı Somme nehrinin ve Atsne ne Oise nehirleri 
arasındakf kanabn cenubunda derptı edildiği tarzda ve muvaffakıyetle 

devam etmektedir. Weygand hatb bil tün cephe Qzerinde geçilmiştir. 
Alman tayyareleri bu gece İngiltere tayyare meydanlarını muvaffa. 

kıyeUe bombardıman etmişler ve Qslerine dönmüşlerdir. Alınan sahil 
mildafaa topçusu, Fransanın Şimal sahillerinde sQratll bir dUşman mo
törbotunu tahrip etmiştir. 6 Haziran tarihinde dOşmıyı zayiatı 74 tayya
re olup, bunun 64 Q hava muharebe lerile ve onu topc:u ateşi ile dü5ürül
mQ§tür. Alman tayyare zayiatı dokuz taneden ibarettir. 

Norveçte tayyarelerimiz Hammerfsst civarında İııl07 Norveç radyo
Fransa üzerinde rtye bakınız. Geride, kumanda heyeti 

sabah, Garp Cephesinde sbi takviye etmek içın bQtun tedblr
hatlan üzerinden 200 ka. lerl almıştır. Vatanımızın Akıbeti, 

...... ,.,~en mürekkep bir ha. hDrrlyetlerlnln korunması ve o ulla

sunun stüdyosunu tahrip etmişlerdir. 

• • 
un geçmesi üzerine Pa- nmwn lsUkball, sizin azminize bağ

va tehlikesi işareti veriL Iıdır.,. 
Bu düşman filosu tarafın. Diğer taraftan perşembe ak. 
pılan baskının neticesi he. şamı, iki gün muharebeden son.. 

Berlln, "I (A.A.) - Alman orduları başkumandanlıtı, bugl\nkO teb
liği ibnamen aşağıdaki haberi vermektedir: Dün gece, tayyarelerimiz 
Merkezt Fransada ve Şarki Fransada bazı tayyare meydanlarına hucum 
etmişlerdir. İngiliz hava meydanlannda oldulu gibi, çok büyük miktar
da tayyare tahrip edilmiş bulunduğu tahmin olunabilir. Hava dafi ba
taryalarmın şiddetli ateşine ratınen, Cherbourı limanına birçok bomba 
ablmııtır. Rıhtım~ şiddeW :ranıınlar ve tntilAklar mQııahede edilmiştir. (mı değildir. ra General Weygand, emirlerini 

ba gününü Perşembeye azimle tuttuklan için muharip 
gece zarfında, bir çok orduyu tebrik etmiştir. 

bombardıman tayyareleri İki Günliik Netice 
ın merkezi tizerinden "· Askeri mahfiller, bu sabah son lotlan, İngiliz pilotlannm da mü. dusunu muharebe edemiyecek 

bir hale getirmektir. muhtelif çaplarda bir çok iki gün zarfında cereyan eden ha- zaheretile, batı Almanyasınm şL 
r atmışlardır. Bombala- rekattan ve bilhassa tanklarla malindeki Alman tahaşşütlerini 

yük bir kısmı tarlalara mücadeleye memur olan hususi bombardıman etmişlerdir. 
ur. Büyük bir kısmını grupların elde ettikleri neticeden Muharebe Rethel bölgesine 
teşkil eden bir çok ölü ve memnun olduklannı bildiriyor. doğru yayılmamıştır. Fakat Al

vardır. Bir Alman tayya. lardı. Filhakika Almanlann ta- manlar kolayca püskürtülen bir 
urülmüş, iki tayyare de arruzun bidayetindenberi ileri kaç hücum yapmışlardır. 

Bu gazeteler sürprizin bıraktığı 
tesirin geçtiğini ve Flandres'de 
General Blanchard tarafından 
gösterilen misalin Fransız kuv. 
vetlerinin nelere muktedir olduk 
klnnı ispat ettiğini kaydeyıe_ 
ınektedir. uğratılmıştır. sürdükleri 2.000 tanktan 400 ü. Rhin üzerinde düşman topçusu 

G,ueteler zaaf ve tereddüt sa
Atlnln geçtiğini ve Fransızların 
~iddetle mukavemet ettığini yaz 
maktadır. 

* nün tahrip edildiğine muhakkak ağır mermilerle Fransız kazamat. 
burg, 7 (A.A.) - D. N. B. gözü ile bakılmaktadır. larma ateş etmiştir. 

r: Cuma gecesi, düşman Şurası kayde layıktır ki, kuv. Yeni Müdafaa Tertibah 
leri yeniden Hamburg ti- vetli istinat noktalan mevcut ol. Reuter'in bildirdiğine göre, 

bombalar atmışlardır. Ha- mıyan mahallerde Fransa hatlan Fransız ordusu, yeni Somme -
toplarının ateş açması ü. nı geçmeğe muvaf~ak . olan düŞ- Aisne muharebesinde, yeni usul- AV R U p A N 1 N 

tayyareler evvelki gece man tankla~nı hıç bır ~?ldad:.ı !erini şimdiden parlak bir suret-
gibi bombardımanı ge. bunlann peşı sır~ g~ı~esı ıc2p c. te göstermiş bulunuyor. ttç haf- Mukadderatını 

1 ve askeri hedefleri tut- den Alman motorlu pıyade kıta- tadan kısa bir müddet zarfında 
zm bırakmışlardır. Bom lan !~ip edememiştir. Bu tank- ihzar edilen müdafaa mevzileri, d 

ekserisi üzerinde bina 01 ıar, ıstmat noktalarından yapı. ekseri noktalarda, düşmanın mo. Tayin E ecek 
topraklara düşmüştur. lan sürekli ateş altında oldukları törizc krtaatmı durdurmuştur. 

g civan ve bu arada kil. yerde tamamen mıhlanıp kalmış. Bu muharebenin şimdiye kadar Olan Harp 
şehir de bombardıman e. lardır. müşahade edilen bariz noktasını 
İk. b ba diiı:rnu"ş Müthiş Bir Tank Harbi da bu keyfiyet teşkil etmektedir. (Başı 1 incide) 

• ı eve om ~·~ ' k • h kk d B Ik d 1 ti · Ukr V 1 a bir çocuk ölmüştür. • Son ha~e. at a ın a şu ma- Hattın bazı noktalannda, kul- a an ev e erı, ayna, o -
anası ve babw a#ır su. lumat venhyor: lanılan malzemenin sıkleti dola- ga vadisi ve Kafkasyadan miirek-

aralanmı tır Alsne ile Ailette arasındaki AL yısile, düşmana arazi terketmek kep bir Şarki Müttefikler bloku 
1 ş • man taarruzu şiddet itibarile ge. mecburiyeti hasıl olmuştur. Key- vücude Ketireceğim. Fakat müsa. 

çenlerde Meuse üzerine yapılan fiyet, uzun bir derinlik üzerine vi prtlar üzerine dayanan bir it
taarruza benzemektedir. Bunun. mevzu bulunan müdafaa tertiba- tifak manzumesi değil, ayn or. 
la beraber, halen tanklara karşı tmrn hiçbir zaman delindiğini L. dusu, ayrı siyaseti, ayrı iktisadı 
yeni tabiye kullanmakta olan fade etmez. olmıyan vaaal devletlerden mü. 
Fransız kıtaatmın mukavemeti Bu yeni hat üzerinde sabit ka- rekkep bir müttefikler bloku. 
haricinde de iki taarruz arasında leler yoktur. Düşman arazi ka- Artık küçük ve bitaraf devlet za. 
mühim bir fark mevcuttur. Şim- zanmak için ısrar ettiği zaman, manı Keçmiştir. Bu devletler bii. 
di yeni muharebe bilhassa bir Fransız müdafaası da onunla be. yük devlet için çalışacaklardır. 
tank muharebesidir. Almanlar, b h k t • d.. Garpte de bize İsveç, Norveç, 

ika Kabinesi 

Toplamyor 
7 (A.A.) - Pazartesi 

l>ir Belçika Heyetı Vekile,. 
acak ve bu toplantıya 
reisleri de iştirak ede. 

ordusunun bir fırkası 
yakında harp sahası

ecektir. 
Sı.xte de N ourbon BeL 
kaçmıya muvaffak ola. 

a ordusunda vazife al. 
ebinde bulunmuştur. E

son muharebelere iştirak 
idi. 

ucıoılavya ve 
Roman yada 

t 7 (A.A.) - D. N. B. 
: Tuna nehrinin ve bu 

atan sulann f eyezanı de
ktedir. Öğle üzeri Bel-
rında suların irtifaı, 

irtifadan yukarı beş met
aantimetre bir fazlalık 

ra er ~re e. e ~eçıyor ve uş. Holanda, Danimarka, Belçika. 
bu tankları topçunun müzahareti man eskı vazıyetınde kalmıı olu- Flanclres aahillerf ve Şimali 
ve piyadenin refakatile ileri sü. y~r. Ancak, taarruzu yenilemek Fransa lhundır. Ya Avrupaya 
rüyorlar. Bu defa Alman tayya- içın daha çok zayıflamıı bulunu- hlJdm olaea.x..-, wahut latiklill ol. 
releri, mühim bir rol oynadıktan .... " 

yor. k .. ük' b' d l t h li Şimal muharebelerinde oldux..• f 1 ikb' l'k ak mıyan uç ır ev e a ne 
15"" Fakat az a n ın ı yapm düteceiis. 

gibi pike hücumlarda pek bulun. için vakit henüz erkendir. Tank- " * * 
muyorlar. Tayyareler bilhassa lannı geçirmek ümidile Alman.-
muharebe bölgesinin yakın ve u- lann mııayyen noktalarda, ne Garp Cephesinde Fransız or. 
z:ık gerilerinde çalışmaktadırlar. derece müthif darbeler vurmak dusunun mağltl.p olması 
Alman faaliyeti ezcümle merkez kabiliyetinde olduklannı biliriz. d?mek, Hitlerin bu rüyasın~ ha
ve batı bölgelerinde mükerrer in. Bugünkü şeraitte, arazi parçala. kika~. ~ahasına çıkarmak uze.re 
kişaflarla tebarüz etmektedir. Al n kaybetmenin, eskiden olduğu 

1 

en b~.yük adımı atması d~mektu,·. 
man bombardıman tayyareleri- kadar ehemmiyeti haiz değildir. Bu ruyanın tahakkuku .~se, Av
nin faaliyeti evvelki günlere na- Her iki tarafm büyük piyade ih- rupaya, karanlığın, zulmun, Orta 
zar.ın daha zayıf görünüyor. Bom tiyatları vardır. şunu da kaydet. Çağın dönmesi demektir. 
bardımanlar bilhassa demiryolla- mek lazımdır ki, Fransızların da Somme harbi bütün harbin ve 
n, garlar, limanlar ve hava mey. bir çok zırhlı fırkalan mevcuttur bütün Avrupanın cephesini ve 
danlanna yapılmıştır. Bu sabah * manzarasıni değiştirecektir. 
Paris üzerinden uçan 200 tayya. Berlin, 7 (A.A.) - Resmi gaze- Hitler kumar masasında banko 
redeh mürekkep hava filosunun te, Hitler tarafından Almanyaya demiştir. Onun bu cephede kay. 
yeni bir tecavüzde bulunup bu- ılhak edilen Eupen ve Malmedy betmesi, davasını kaybetmesi de
lunmadığı hakkında öğleye ka- bölgelerinde Mark'ın tedavülü mdttlr. Bu büyük ve tarihi vazL 
dar henüz bir malUmat alınama. hakkındaki kararnameyi neşret. feyi, üzerine, Fransa ve Fransız 
mıştır. miştir. Haziran nihayetinden itL ordusu almıştır. Bütün Fransız 

Alman hava kuvvetlerinin top. haren bu bölgelerde Belçika pa- ordusu, tarihin bu geriye tepişini 
su altında ka. lu bir halde muharebe meydanına rası tedavül etmiyecektir. durdurmıya, insaniyeti bekliyen 
vaziyet ciddi- gelmesine mukabil Fransız hava Almanlann Hedefi ve tehdit eden korkunç akıbetten 

kuvvetleri harekf ta şiddetle iş. Cenevre, 7 (A.A.)-İsviçre mat. kurtarmıya çalışıyor. O, bu tarihi 
tirak etmektedir. Tahrip edildiği buatı Fransada cereyan eden mu- vazifesinde muvaffak olursa, ya. 
bildırilen Alman tanklanndan ço- harebeye geniş bir yer ayırmak. ni dışardan gelecek yardımlar e
ğu FrallBtı tayyareleri tarafından ta ve Alman Başkumandanlığı rişinciye kadar, mukavemet ede
tahrip edilmiştir. Bundan başka, tarafından takip edilen gayeyi te. bilirse harbin istikameti ve tari. 
tayyareler düsman gerilerine de barüz ettirmektedir. Bu gaye hin seyri değişebilir. 
hücum etmiştir. Bu taarruzlar, Fransız ve İngiliz kuvvetlerini Somme muharebesinin büyük 
Almanya araziainde çok uzaklara tamamfyle blribirinden ayırmak, ehemmiyeti ve derin manası bu. 
kadar götürülmüıtür. Fransız pi. Parisi zaptetmek ve Vcygand or. radadır. · 

6m .................................. , ., ....... ----... ... -

ı ı Sinema mevsimlnl devam ettiren 

L A L E 
BUl(ln yine en kuvveW 2 BDyQk filmini birden takdim edl:ror. 

1 ci Film: y Aş As 1 N TAT 1 L 
Senenin en neş'ell ve en etlencell büyük Fransıa ftlml 

2 nci Film: CiNAYET MEKTEBi 
WARNIR'ln en heyecanlı Franaızca şaheseri 

3 - Dilnyaıun gtSzQ ve kulalı, Pa ramunt Jurnal En aon d0n7a ve 
harp haberleri. Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzllAUı matineler. 

, 
Bugün TAKSIM Sinemasında 

1 - Sarkın Ses Kraliçesi Ümmü Gülsüm'ün şaheseri 

Yanık 
Esire 

GECELERİ 
VEDA D 

2 • MONMARTB 
AL BERT PREJEI'" 

TEVFiK FİKRET • AKiF 
Kj.VGASI MÜNASEBETILE 

SebDürreıatçıya Cevap 

Yazan : Sabiha Zekeriya SERTEL 
, 

iÇiNDEKi BAHiSLER: 
1 

Fikretle Akif kavgasının mahiyeti nedir? 
1 - Ben bu kavgaya nasıl geldlın? 
2 - İstiklil Marşı etrafında yapılan demagoJL 
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. 

m 
Dava etrafında geçen bahisler: 
1 - Hürriyeti vicdan nedir? 
2 - Tarihi kadim beratı. 
3 - Değişmiyen şeyler. 

n 
Sıratı Müstakim ve Sebilürreşadın bu memlekete 

hizmetleri. 
Muhtelif ~evirlere ait vesikalar 

Tevzi Yeri: Halit Kütilphanesl. Fiyatı ti Kunq 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evinin bl r senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel (25625) lira olup muvakkat teminatı ını Ura 90 

kuruştur. Eksiltme 21/6/940 cuma gQ nQ saat 15 te Sirkeci Alfr efendi 80-

kak 13 numarada adliye levazım dal resinde :rapılaca'ktır. 
Talipler şarnameslnl taUl gün !erinden maada her gQn cahlma sa

atleri dahilinde mezkfuo dairede g6re bilirler. 
İsteklilerin kanuni vesikaları havi kapalı zarflarını eksiltme saatin. 

den bir saat evveline 'kadar mez'kQı. dairede toplanacak komisyon reis
liğine makbuz mukabillnde vermeleri, taıradan gönderilecek taahhütlü 
mektupların posta gecikmesinden do layı mesullyet kabul edllemlyeceli 
ve iltın ücretinin muteahhlde alt oldulu llAn olunur. (45'10) 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
1 - tiskildar 'eza evi mevkut ve mahktimlannın 10/8/MO tarihin

den 1/6/941 tarihine kadar doksan bin kilo tahmin edilen blrind nevi 
undan ekmek ihtiyacı kapalı zart ustılile ekslltme:re çıkanlmı,tır. 

2 - ihale 10/8/940 pazartesi günll saat 15 te Uskildar C. MQddelu
mumilili maltamında yapılacaktır. 

3 - Şartname Üsküdar ceza evl mlldQrlQIQnden paruız wırllfr. 
4 - Taliplerin o C(ln saat H e kadar teklif mektuplarım 7& bizzat 

ve,:a posta ile taahhUUU olarak tisküdar C. MilddeiumuınDillM •erme
leri veya göndermeleri lAzımdır. 

5 - İhaleye iştirak edeceklerin (691) lira (87) kurutt&ıı ibaret mu
vakkat teminat makbuzlarile slrgillerinl teklif mektuplarına ballamalan 
.... ttır. (4341) 

İstanbul Valiliğinden: 
Cocuklan Kurtarma Yurdunda 40 lira tlereW demfrelllk pOilf a

çıktır. Taliplerin adı geçen )'Urt dire kUSrlülllne bir dilekçe ile I/VII/940 
tarihine kadar baı vurmaları llAn olunur. (4717) 

Bqlktıı aulh mahkemeler! baıkl· 
tlpll61nden: Sahipleri Abdullah İşle

yenel ve Hilseyin Akpınar'ın şayian 

mutasarrıf oldukları ve kabili taksim 
olmamasından mahkemece fÜ)'Uun 
izalesi zımnında satışma karar veri
len Beşiktaşta Cihannüma mahalle
slnln Resaam Hamdi bey sokatında 

zemini karufrnan d&fell bir antre, 
solda bir mutbak, salda bir oda, bir 
helA ve ahşap bir merdivenle birin· 
ci kata çıkıldıkta ortada bir kömür· 
lük ve bir ufak sofa üzerine üç oda, 
bir hell ve solda ufak bir damlalık 
mahalli, ikinci kat ta keza ~e lki 
bQyilk oda ve Ud kOçük oda, bir be-

BİN CR\.J..,oi 
ALİCE FAYE 
DOROTHY LAMO 

RAY VENTURA 
JEAN SABLON 
RİNA KET'rt' 

nin en son plakları 
Beyoğlu istiklal cadde 

48/l No. da 

ODEO 

RENKSiZ 
Ve 
CANSIZ 
SAÇA 
ELVEDA 

PETROL 

verir, cazibenizi arttan". 

KIRALIK 

MEFRUŞ YALI 
Vanlköy(lnde, meyva ve 

bahçeleri, terkos, elektrik, 
gazı, radyo ve banyo 
mupmba döşeli ve möbleli, 

topçu alayından aldıtun terhtf 
keremi kaybettim. Yenisini ala 
dan eskisinin hükmil yoktur. 

Kızıltoprakta Ziverbey 

Boetanlar eokalı No. 11 it 
doiiumlu Halll oiilu Halit. 

burl Sat11- (Amot6rlere 

numarah hanede bulunan ve 
H. Arlara ait emsalsiz stil 

blbelo koleksiyonu, tablo vesalt' 
timltık dolayısile açık arttırlll' 
mecburi satılacaktır. 

Hakiki Vienna meıe kapla
rektuar çift dolaplı güzel yattı' 
takımı, me hur İn iliz Maple 
kasının masif mavun nAdide 
masası; defa İnglllz malı mavuJl 
feler; Volter sand lya ve kot 
Epok ampir sekreter; Amerlk 
zıhanesl; oymalı Avrupa malı 
yazıhane i; yemek sandalyalartı 
vun aynalı dolaplar; Bronz saat 
danlar, yağlı boya art' tik es1d 

lA ve bir çatı arasından ibaret olqp 
10 sayılı hanenin tamamı açık art- evin d111 ve lll YBlh boya)Jdır. Elek

trik ve terkos tesisatı vardır. 
tırmaya çıkarılmıı olup 9 - 8 • .940 ı ı v d.k · i ç · 2004 No. lu lcra Kanununun 128 ° ar, ene 1 avıze , ın, 
tarihinde iartnamesJ divanhaneye tA- A d tab kl f 

ıncı maddesine tevfikan ipotek sahi- cem uvar r ve a 
ilk olunarak 11 - 1 - 940 tarihine ipek !eleme nldide J pon r 

bi alacaklılar ile diler alAkadarların " 
mnsadif perşembe günll saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde ııaWacaktır. 

Arttırmaya iştirak için % 7,5 temi· 
nat akçesi alınır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin % 75 pini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacak

tır. Aksi halde en son arttıranın ta
ahhüdü bAki kalmak üzere arttırma 
15 gün daha temdit edilerek 26 _ '1 -
940 tarihine müsadlf cuma gQnll ayni 
saatte en çok arttırana ihale edile
cektir. 
Kıymeti: İki bin sekiz yüz llradır. 

Sabf pefin para iledir. 
Evsafı: Sokak kapısından 8frlldllde 

ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi Acem ve Arabesk tabureler, 
ıa)Tl menkul üierindeld haklarını ampir 5 parçalı JI onyn m 
ve humılle fal& ve tasarrufa dair o- hur artist F yg lt n n gr vilr 

lan fddialannı evrakı müabltelerlle 
20 ıOn içinde icra dalretlne bildir. 

melerl lAzımdır.Aksl halde baklan ta
pu stcUlerile .. bit olmadıkça •bf be

delinin paylaltmlm~ barlc ka
lırlar. lıbu maddel kanunb'e ahkl
mı~ aöre hareket ey1'-"mek ve daha 
fazla mataıııat almak lttf~erln de 
IM0/4 cloııya No. sile dairemize mQ· 
racaatlan ilAn olunur. 

baklan, portmanto, konsollar, 
yolalar, elbise dolapları, nı 

eandaltalar, eski İstanbut 

etajerler, çok zarif meşe kO 
sobalar vesaire. Yeni h lde 
Ban;ro takımı, Muııul, Ferahallt 
dol hah ve seccadeleri 



8 - 6 - 940 

N 
BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 ,. 
S Ay 800 ,. 
1 Ay 300 ,. 

~ll'ra1-ası post:ı ittihadına 
l olmıyan memleketler için 
e bedeli müddet sırasiyle 

16, 9, S,5 liradır. Abone be
ı:ıe-ındir. Adres dc!'!iı;Urmek 
'1ru tur. Cevap içın mektup-

10 kuru luk pul ilavesi 
l zımdır. 

• 
ıe 

un, istanbulda da geniş 
ın.ikyasta dağıtılan şu ma
ıgnal mccnıuasındnn balı. 
tik. 
endiğimizc göre, alakadar. 
il. nıccmuanın propaganda 
illinde olup olmadığını an. 
için tetkikatta bulunacak. 

e, bu mecmuanın maksa. 
lıyabilmek için, uzun boy. 
ikatn lüzum yoktur. Çün_ 
nıecmuanın emelleri, her 

1nda, hatta her satırında 
0~e çarpacak derecede sara. 
okunmaktadır. Eğer alaka. 
hundan şüphe ediyorlarsa, 

~Usnade buyursunlar: İddL 
ispat için, bu mecmuanın 
:Yin bir tek yazısını Türk. 

~e, irelim: Derin tetkikata 
bulunmadığının anlaşıl. 

hu kadarcık zahmet bol 
i gelecektir! 

* u Mıntakar 

istasyonunda 

1
_l:nutat vazifesini gören ar. 
<atımızdan birisi, zabıta 
1arının muhalefetine mu. 
oJnıuş. İlk defa olarak hu 

atte bulunanlnr, herhan. 
Sebep göstcrmc~i de lü
saymıslnr. 

on, umumi bir yerdir. o. 
~yeti haiz bir gnzeteci. 

emesini makul göstere_ 
, ~ bir sebep tasavvur ede. 

ı. Gazetecinin makul se
le alınan "idari tedbir,, le_ 
i{ bulmak ne kadar vazifesi 

tl'siz bulduğu tedbirleri ten. 
tlıck tc ayni derecede vazi. 
· lliz, arkada~ımızın maruz 

nıuamelcden, polis miL 
lln. haberdar bulunduğunu 
tınııyoruz: Çiinkü değerli 

4\tidürümiiz, matbuat mün. 
~inin mesleki hukukuna, 

hepimizi minnettnr hıra. 
ti derecede hiirmctkar dav_ 

d·!•r. Bunun içintlir ki biz, 
lt§Unceli emniyet direktö. 
~~n, Sirkeci istasyonu gibi 

bir mahallin gazeteciler 
ll.lenınu mıntaka,, ilan olun. 
1 haklı bulmıyacağından e. 

r:' ~ Vfıkıayı nazarı dikkatine 
~! lltuz da bu emniyetimiz. 

~ 

le bir mektup aldık: .. 
..._ Blrknç gün evvel, Ankara 

d n bfıhls bir yazınızı oku
: Siz, bu radyonun. dünyanın 

da: 
lız köpeklerden korunmak,. 

~., _bir kon!ernns vermesini a
\ ~Ugunuzu yazıyordunuz. 
"lıltt, sizin bu yazınızın tntişa,

iltı gün sonra, Ankara radyo
"l!rllen konferansın mevzuu 

ta'lturuıannın kökil nasıl ku. 
~ 
~ lta&mb. verici bir mevzu 

?., 

§iikür, biz, bu konferansı 
ildik. Fakat okuyucumu. 
~]{tubundan anlaşılıyor ki. 
~:radyosu, işi inada bindix

llnuyor: :Münekkitler han
~ ~Yl tebarüz ettirirlerse, 
~llUüriyeti, nyni suçu da-

, ~ ~ mikyasla işlemekle ce
~lYor. 
~İl.tıekkitlere cevap olarak, 
lsbet veriyor. 

~llıiyete göre, talihsiz rad. 
~~icilerinin selameti na-

1'.1'.e, Ankara radyosuna: 

6 ~ d<!ttıck diişiiyor: Ilu SU-

' ,llı.t, lıic değilse isi inada 
~ daha beter olmaktan 

1~ olacağız! 

T A N 

Fransanın Tatbika Başladığı Yeni Harp Metodu ile Eskisinin Aras11tda 

Ne Farklar Vardır ? Aşağıdaki Makalede Bunu Okuyacaksınız : 

o o o '(azan: Sevim SERTEL 

Fransız Stratejisinin Flandres ve Dunkerque Müdafaas.r:::ı 

Acıkll ve Gülünç Yakaları 

Geçirdiği Tahavvül M üttcfik ordulannrn Flan·ı yHeşi~ jyileşmez hemen geri 
dre~ ve Dunkerquc mü. neceğım. 

dafnası tarihe şerefle geçecek • 
destanlarla doludur. Bu dram, Alay doktoru Young: 
acrklı ve gülünç vakalar ihtiva - Sahile varıp kendimizi 
eder. Facianın içini, şwnülünü ve nanmaya atabilmek için tam cfo 
dehşetini anlamak için Flandres kuz gün dokuz gece gözler·mı 
\'e Dunkerque harbine ait bazı kırpmadan yürüdük. Yani 
vaka \'C hikayecikleri naklcdiyo- dokuz gece uyku yüzü görm d 

General Veygand'mı Gene-
ral Gamelin yerine ku. 

mandayı deruhte ettiği sıralar. 
da Fransa Başvekili Reynaud, 
Alman harekatından bahseder
ken şu sözleri söylemişti: 

"1\1etodlarrmızı ve adamlan
rnızı değiştirmek mecburiyetin· 
deyiz." 

Bu söz üzerine 15 Fransız 
generali değiştirildi ve yeni ge
neraller yeni metod dairesinde 
yapılacak harbi hazırlamakla 
meşgul olıruya başladılar. 

Fransanın 1927 • 1928 den
beri askeri siyaseti mevzi mü. 
dafaasına istinat ediyordu. 

Fransa, topraklarını genişlet
mek peşinde koşmadığı için 
müsellfilı kuvvetlerinden bek
lediği vazife kendi hududunu 
korumaktan, bu hududun ge
çilmez hale getirilmesinden i
baretti. 

Bu siyaset ile mütekabil te. 
dafüi paktlar imzalamak siya. 
seti arasında hiçbir zıddiyet gö
rülmüyor ve Avrupanın ücra 
taraflarındaki devletlerle bu 
mahiyette paktlar imzalanıyor. 
du. 

1931 denberi Fransanın er. 
kanıharbiye reisi olan General 
Gamelin de bu tedafüi nazari
yenin taraftarı idi ve bu naza. 
riye insan sayısına, beton inşa
ata ve sabit toplara dayanıyor
du. Anlaşrlan son günlerde az. 
lolunan generaller de bu naza. 
riyenin doğruluğuna inanmakta 
idiler. 

Fakat bu telükktye muha
lefet eden bir mektep 

te vardı ve nisbeten genç olan 
generaller ve kumandanlar bu 
mektep mensupları arasında i. 
diler ve bunların noktai nazarı 
Reynaud'yu da alakadar edi. 
yordu. 

Bu mektep düşüncelerini şu 
şekilde anlatıyor: 

Bugünkü yazım, Delaıisi'. 

nin, beşeriyetin geçir. 
mekte olduğu büyük iktısadi 
buhran hakkındaki etüdünün 
son kısmının hulasasıdır. 

Gelecek yazrm, bütün muz
tarip beşeriyeti çok yakından 

alakadar eden bu mesele hak. 
kmda neşrettiğim etüdlerden çı
kan umumi neticeye tahsis e
dilecektir. 

Külli ve üniversel buhran: 
l..928 den itibaren stoklar biri. 
kiyor ve kimse bundan endişe 
etmiyordu. Bankalar esham ve 
tahvilat piyasasını tutuyorlar· 
dı. 1929 sonbaharında Ameri
kada büyük buhran patladı. 

Bankalar yardımlarını kesmiye 
mecbur kaldılar. 

Evvela ziraat buhranı kendi.. 
ni gösterdi. Bütün buğday, şe
ker, kauçuk memleketleri zara
rına sattılar; Avrupadan ve A
merikadan satın aldıkları ma
mul eşyanın miktarını azalttı. 
lar. Pek çok miktarda mamul 
eşya depolarda birikti: Ticaret 
bulıraDL 

Bunun geçici bir buhran ol~ 
duğu sanılarak istihsal azaltıl
madl. Günün birinde siparişle. 
rin kesildiği görüldü; amelele
re yol verildi: Sanayi buhranı. 

Bu esnada bankalar vazifele
rini yaptılar: Bonoları yenili· 
yerek ticaret, krediler vererek 
sanayi buhranının önüne geçmi .. 
ye çalıştılar. 

Buhrandan müteessir olan 
mevduat sahipleri paralarını 

bankadan çekmek istediler. Fa
kat burta muvaffak olamadılar. 
Biiyük müesseseler gişelerini 
kapamıya mecbur kaldılar; 

Banka buhranı. 
Paniği durdurmak için çok 

az fiyatlarla rceskonte eden ih. 
raç bankalarına müraca~t edil
tli. Fakat onlar enilasyon budu· 
dunu çok çabuk aştılar. 

O zaman halk çok korktu ve 
ecnebi dövizleri satın aldı. 21 
eylül 1932 de bizzat İngiliz li
rası altın esamnI terketti ve 

1 

YAZAN : 
i 

Victor Gordon Lennox i 
j (Daily Telegraph Gazetesinin Muhabiri) ,_ ·--------··-----······· ... -........ _______ ....... ____ , ... ____ ,.; 

En eski muharebelerdenberi 
muharip tarafların biri veya 
diğeri, yeni bir harp metodu 
takip ederek mukabil tarafa 
bir sürpriz yapar ve hasmına 
karşı tefevvuk temin eden bu 
metod sayesinde hasmını fe
lakete uğratır. Geçen. Büyük 
Harbe kadar bütün harp tarihi 
sayfaları bu çeşit misallerle do. 
ludur ve her defasında yeni na. 
zar:yeler üstün gelmiştir. Çün
kü bu sayede ya süratli manev. 
ralar yapılıyor, yahut ateş kuv
veti arttırılıyor ve mühim ne
ticel"r elde ediliyor. 

1914 - 1918 harbinin son ay. 
larında tank ve tayyare, o za. 
man henüz çocukluk devrinde 
olmakla beraber makineleştiril
miş silahların ehemmiyetini te
barüz ettirmişti. Buna rağmen, 
FranSJz askeri mekanizması, 

hala eski nazariyeye güvenL 
yor ve bu nazariyeye göre hü
cum kabiliyeti değil, belki mü
dafaa imkam ehemmiyet kaza
nıyordu. 

Bu yüzden Fransada müdafaa 
planları tüf ek kullanan ve 
kamuflaj içindeki büyük topla
rın himayesi altında hareket e
derek lüzumu takdirinde ilerli. 
yecek ve arazi kazanacak olan 
büyük piyade kuvvetlerine isti
nat ediyordu. Levazım, demir. 
yollan, kamyonlar, beygirler i
le temin olunacak ve bütün 
bunlar muayyen yollarda ha
reket edeceklerdi. Bu çeşit bir 
askeri mekanizma mevzie da
yanan harbi yapabilir. Fakat 
hareket laznn gelince, vaziyet 
değişir. Çünkü, 1918 senesinden 
beri, seri ateşli topların ve oto~ 

matik tüfeğin inkişafı yuzun
den piyadenin aç.1ktan manevra 
ve hücum yapmak kabiliyeti 
çok azalmıştır. 

2 O yıl önceye ait bir na. 
zariyeye göre, organize 

edilmiş bir orduya karşı, daha 
üstün hava kuvvetleri ve mo
törize kıtalarla mücehhez bir 
düşmanın sürpriz imkanlarını 

geniş bir ölçüde haiz olduğu a
şikardır. 

Mukabil ordu kalite itibarile 
ne kadar mükemmel olursa ol. 
sun, hareket icap edince zırh. 
s.1z bir halde açık arazide ha
rekete mecbur olduğu için ani 
hücumlara, hatta imha olun
mak tehlikesine maruz kalır. 

Bu yüzden (müdafaa) na. 
zariyesine itimat etmiyenler, 
eski tertip üzere kurulan bir 
ordunun vazüesini ancak teda· 
füi vaziyette kalarak ifa edece. 
ğine, hattA bu şartlar içinde da. 
hi hareket kabiliyeti yüksek 
bir ordunun bu müdafaayı ya
rabileceğini ileri sürüyorlardı. 

Gerçi, yeni Fransız fikir 
mektebi, Alınanyanın Fransız 
hudut müdafaasını zorlayacak 
derecede :tırblı kuvvetler vücu
de getirdiğine inanmıyordu. 

Fakat Almanyanın bu kuvve~ 
!eri vücude getirmiye kifayet e
decek müesseseleri bulunduğu. 
nu biliyor ve bu ihtimalin he. 
sap edilmesini istiyordu. 

Bununla beraber harbin, 
Fransanm, müdafaa hazırhğını 
bitirmeden başladığını kabul et
mek lazımdır. Bu yüzden, Al-
manların zırhlı kuvvetleri, ki.. 

fayetsiz tahkimat sistemini yar
mak imkanını elde etmişlerdir. 

f ransa yarma hareketinin 
vukuu sırasında yeni or. 

du teşkilatı ile daha az meşgul 
olsaydı, belki de açılan gediği 

kapar ve şimale doğru yol bu
lan Alman kuvvetlerinin ricat 
hattını keserek bunları açlık

tan imha eder ve bu suretle 
mühim. bir tehlike bertaraf edi. 
lirdi. Çünkü Almanya, imha e
dilen bu kuvvetleri kolaylıkla 

telafi edemez ve bu muharebe 
sıra$ında bu kuvvetlerle mütte
fikleri tehdide imkan bulamaz.. 
dı. Fakat bu ümit tahakkuk et. 
medi ve müttefiklerin zırhlı 

kuvvetlerini ıslah etmeleri ı
cap etti. 

Hali hazırda yeni Fransız as
keri mektebini temsil eden ge
neraller, Fransız ordusunu, ye
ni nazariyeye göre hazırlamak. 
ta ve müttefiklerin zırhlı kuv. 
vetlerini tekamül ettirerek har
bi kazanmak için çalışmakta
dırlar. 

Yeni zırhlı kuvvetleri vücu
de getirmek için Fransız sana
yiinin faaliyeti hızlandırılmış. 

tır. Fransız sanayii 100 tonluk 
bin tank, 50 ve 30 tonluk 3000 
tank , 10 ve 20 tonluk 6000 tank 
imal edecektir. 

Hem tedafüi, hem tecavüzi 
vazifelerde kullanılacak olan bu 
büyük kuvvet ile Fransız erkanı 
harbiyesi, Alman cephesini ya
racak ve Fransız topçusu ile 
piyadesinin ilerlemesine imkan 
verecektir. 

Bu hedefi tahakkuk ettirme1t, 
zaman işidir. Müttefiklerin ha· 
va kuvvetlerini madunluktan 
kurtarmak ta yine zaman me
selesidir. Fakat müttefikler za
man amilini kendi lehlerinde 
kullanmayı ümit etmektedirler. 

Bunu da Somme ve Aisne 
nehirleri üzerindeki mukave
met temin edecektir. 

rum: Düşman bombardımanı he e 
Dunkerque'ten gelen vapurlar, hemen hiç üzerimizden eks \ ol 

İngiliz sahillerine akın akın as. madr. Gökten ateş yağarken b' 
ker çık,arıyorlar. yürümemize devam ettik. Alm..ı 

Bunlardan bir tanesi kolunun lar. hiç dövüşmesini bilmiyo lar 
altında sımsıkı tuttuğu bir bebeği Ara sıra fırsat buldukça elimiz 
biltün facialara rağmen, bir an deki silahlarla onlara ateş ettik 
koynundan bırakmamıştır. Ve bir çoklarını öldürdük. 

Kendisine bu bebeği niçin ta· • 
şıdığını soruyorlar: 

- Bunu Belçikada bir sokak
ta buldum, diyor, bombalanan 
bir oyuncakçı dükkanının enkazı 
arasındaydı. Küçük kızıma ver
mek üzere aldım ve beraberim
de getirdim. 

• 
Bahriyeli Bradley'in beyanatı 

şudur: 

- İngiliz ordularını bulmak ü
zere Belçikada karaya çıktık. On. 
ları toplayıp geri getirecektik. 
Plajdaki kumlar içine gömülmüş 
yaralılar ve cesetler bulduk. Bir 
ktsmım sedyelerle sandallara ta
şıdık. Diğer bir kısmı boğazları
na kadar suya gömülmüş bir hal
de koşarak kendilerini can kurta. 
ran sandallarına attılar. Bütün 
bu ameliy.at esnasında bir yan
dan da düşman üzerimize habi.re 
ateş ve bomba yağdırıyordu. 

• 
Yaralr askerlerden Glaskovlu 

Crighton: 
- Donanma gelip te bizi kur. 

tarıncıya kadar, diyor, günlerle 
topraklar, kumlar içinde sakla
narak tavşan gibi gölgemizden 
korkarak yaşadık. 

• 
Ayağında bir kurşuıt olduğu 

halde canını kurtarmak için 30 
millik bir yol yürüyen Liverpol. 
lü bir nefer: 

- O canavarların kadın ve Ço
cukların üzerine ateş açması bizi 
çileden çıkardı, diyor. Ayağım i-

B unlar da gelen diğer as.. 
kerlerin anlattıklarıdır: 

- Belçika limanlarından birı 
ne oradaki askerleri almak uzer 
gelen bir gemi: yükünü alm 
tam hareket edeceği sırada iıze. 
rine bir bomba düşmüş. tç;nd 
kiler, hemen canlarını kurtarma 
için sahile doğru yüzmiye ba 1 -
mışlar. Fakat geminin batm· dı
ğını görünce, onu limandan rı. 

karmak niyetile tekrar geri\ e 
dönmüşler. Tam mürettebat n'C

miye çıkınca bu sefer gemi bir. 
denbirc batmış. Haydi tekrar de
nize ... İngiliz donanmasına men
sup diğer gemiler tarafından kur
tarılan bazı mürettebat saatler. 
denberi yüzmekle nlchıkların 

söylemişlerdir. 

• 
Diğer bir bahriyell de diyor 
- Tam yedi yahut sekiz s 

sularla mücadele ettikten sonr 
denize düşmüş bir masaya ra t
geldiğim için Allaha dua ett'ı 
Diğer bir arkadaşımla beraber 
bir balıkçı gemisi imdadımıza ~c
linciye kadar onun üzerinde o. 
turduk. Kurtarıldığımız zam, n 
ikimiz de hemen hemen çırçrpla -
tık; üç gündenberi uykusuzduk 
ve 36 saattenberi ağzımıza b"r 
lokmn bir şey koymamıştık. 

• 
Beş Belçikalı asker .. At 

kes!" emrini aldıkları z 
man hayretten donakaldıkları ı 

söylüyorlar. Bir tanesi diyor k . 

(_ __ i_Kr_ı_s--_A=D-~'-u~H~R-A~. N~l_N·-_-s=E-B-EP=L=E_R-l=J 
den ayıran hususiyet, onun has. 
tayJ öldürmek üzere bulunması 
keyfiyetidir. 

Bugünkü buhran sadece Oir 
iktisat buhran.ı değil, bir rejim 
buhranıdır. Eğer kapitalizm ken 
dini kurtarmak istiyorsa, mc
todlarını değiştirmek mecburi. 
yetinciedir. Neticelerini gördü
ğümüz kör anpirizmin yerine, 
ferdi faaliyetlere umumi men
faate göre istikamet veren bir 
umumi plan ikame etmesi lazım 
dır. 

- Silahımı teslim etmemi ist • 
diler; reddettim. Diğer kafadar 
!arla berabt'r sahile doğru ka -
mrya başladık. Bir çok macera
lardan sonra İngiliz \'C Fransız 
lara mülaki olduk. Kral Leopold
den gEJlen emre itaat etmek, v 
sa\'aştım kaçmak niyetinde deg -
liz. Benimle hemfikir olan ciaha 
binlerce Belçika askeri vardır. REJİM BUHRANI • 

İlk karaya çıkanlardan bir ta
nesi de imdat gemilerinin Belçika 
dan dönerken deniz ortasında 
buldukları bir tayyareciydi. Ken. 
disini ateş alan tayyaresinden a 
şağı atan bu tayyareci, sağ sa
lim İngiltcrede karaya çıkhğı za
mon paraşütü halfı üzerinde idi. 
Sag ve sıılim gelenlerin bir çoğu 
denizdl' bombardıman ateşi altın 
da iki i.'ıc· de[a gemi deği~tirmiyc 
mccbuı olmuşlardı. İçinde bulun
dukları gemi battı mı, denize db
külüyorlar, bir ikincisi onları 

kurtany ordu, ilah ... 

kendisile beraber on beş mem.: 
leketi de arkasından sürükledi: 
Para buhranı. 

Buhran, iki seneden az bir za
man içinde bütün memleketler
de, bütün ~tısadi faaliyetlere 
sirayet etti; külli ve üniversel 
bir buhran şeklini aldı. 

Umumileşmiş devletçlllk: 
Böyle bir buhrantn ge

nişliği karşısında bu vaziyetten 
kurtulmak için, umumi bir plan 
hazırlamayı kimse düşünmedi. 
Sadece mütehassıslar grafikle. 
rini göstererek: (Bu devri buh. 
randrr.J dediler. Bu teminatı a
lan devlet adamları, iyi zaman. 
lann yakında ve muhakkak ge. 
leceğini uan ettiler. 

Bugünü beklerken, herkes 
devletin himayesine sığmdı. Her 
tarafta gümrük tarifesi sedleri 
yükseldi. Ayni zamanda Dam
ping'e müracaat edildi. Bütün 
bu tecibirler, mübadeleyi kös
teklc·mekten ve esasen gayri ka. 
fi olan mahreçleri tahdit etmek
ten başka bir netice vermedi. 
ler. 

O zaman eski himayecilik e
sasına bazı yeni devalar ilave e
dildi: Kontenjan sistemi ile yal. 
ruz fiyatlar değil, ithal edilen 
malların miktarı da tesbit edil
di. 

Fiyatlar dü§mekte devam et
ti. Fakir memleketler, ecnebi 
memleketlere karşı borçlarını 

ödemek için, evvelkinden Yüz
de 50 hatta yüzde 60 daha fazla 
ihracat yapmıya mecbur kaldı.. 
lar. Fakat buna muvaffak ola-

- · ·••••Yazan: ...... -

İ Sadrettin CelCil j 
........................... 
madılar. Küçük devletler, pa
ralarım korumak için döviz 

kontrolünü tesis ettiler. Bu va
ziyet üzerine ithalatçılar malla
rının bedellerini alacaklarından 
enrin olınadrklarından, ithaU.t. 
larnu kestiler . 

Enter .asyonal ticaret azalmı
ya başladı, işsizlik çoğaldı. Her 
kesin mahrece ihtiyacı vardı, 
fakat herkes mahreçleri daralt
mıya çalışıyordu. Bu, devanın 
hastalığı daha vahimleştirdiği 
garip bir tedavi usulü idi. 

Bu vaziyet karşısmda herkes 
devletin yardımına m Liracaat 
etti. Devlet, büyük sanayi mü. 
esseselerine siparişler, nakil va. 
sıtaları kumpanyalarına süb
vansyonlar verdi; müşkülat i. 
çinde bulunan bankalara yar -
dımlarda bulundu. Çiftçiler 
primler, işsiz ameleler işsizlik 
tazminatları aldılar. 

Fakat devlet servet yaratmaz, 
sadece birine verdiğini diğeri

nin cebinden alır. Ziyanına ça. 
lışan müesseselerin az, kaza. 
nanlarm çok olduğu normal za
manlarda devlet, müstehliklere 
vergileri tehlikesizce yükliyebi. 
lir. Bunun içlııdir ki himayeci. 
lik, uzun zaman, umınnt mem-

. nuniyeti mucip olacak surette 
devam etti. Fakat,· bütün sanayi 
müesseselerinin zararına çalış. 

tıklan, ve hiçbirinin kar etme
diği bir zaman gelince, devle-

tin varidatı, yardrm taleplerinin 
çoğalması nisbetinde azaldı. 

Devletin kaynakları süratle tü. F'akat planın direktülerine ta· 
kendi. biiyet nasıl temin edilecektir? 

Fakat müşterileri bunu nazarı Otorite yolu ile mi, yahut 
dikkate almadılar. Hususi te- !erdi hürriyet ve ınesuliyet yolu 
şebbüsler için her zaman yardı- ile mi? 
mı istenen devletin.ı onların i. Bugünkü burjuvazi, siyasi 
darelerine de müdahale etmesi hürriyeti iktısadi teşevvüş ve 
gnyet tabii sayıldı. tezEo'bzüp içinde tahakkuk ettir. 

Evvelce ancak müsamaha ile di. Sovyetler, bilakis iktısadi 
karşılanan müdahalecilik zaruri nizam~ siyasi diktatörlük ile te
görülmiye başladı. Bütün teh- min etmek istiyorlar. 
likeleri üzerine alan devletin, İktısadi n:izamı siyasi hürri
bütün müesseseleri kontrol et- yet icinde tasavvur etmek müm 
mesi mantıki görüldü. kün müdur? 

Almanyada Hitler kazançları Ben acele etmek şartile. bu-
ve ücretleri kanunlarla tesbit nun mümkün olacağına inanıyo. 
etti. Hususi teşebbüslerin dört- rum. 
te üçü, hükumetin doğrudan 
doğruya kontrolü altına gir. 
di. (1) 

Ayni hadiseye, İtalyada, l\fa
caristanda da tesadüf edilmek
tedir. (2) 

(1} Au ctılt 1033 te in1işar el
nı iştir. 

(2) Son giinlerdc ikhsndi lihcrıı

llzrnin \'atanı ve en kuvvetli temeli 
olnn İnı;ıltererte bile, Parllımcnto-

• 
Batan bir ı::emidcn denize atlı

yan, Şimali İngiltereli bir nefer 
denizde yiizerken cebinde bulu
nan sevgiliı;inin resminin harap 
olduğı:ndan şikayet ediyor. 

Diğer bir asker ellerinde sün
gülerle Dunkcrque'de bir clü 
man s.pcrine saldırıp oradaki top 
çularla omuz omuza dövüşen iki 
neferden bııhsctti. Yi~m· iki ki i 
öldiirmiişler; onlara hicbir şey 

Her yerde Darvinci ekonomi, 
onun zıddı olan devletçiliğe ye
rini terketmiye başladı. Bu de
ğişiklik. sosyalist kütlelerin 
tazyiki altında değil, fakat li
beral burjuvazinin en hakiki 
varislerinin arzularile vukua 
geldi. 

nun, bUtun s~yi ve sermayeyi, ser-
mayedar ve ameleyi, biıtün iktısadi olmamış 
müesseseleri hük(ımetin kontrol ve 
idaresi altına koyan \'C adeta şahsi 
mülkiyeti kaldıran kanunu kabul 
etmesi, liberal iktısa t sisteminin ar
tık tutunamıync. k bir hale gcldi~i
nin bfıriz bir delilidir. 

. - _ j ASKERLiK IŞLERl: U ir devrın sonu: Butun bu 
D olanlardan sonra iktısat- Sarıyer Askerlik şubesinden: 

çılar 1920, ve 1907 hatta 1872 Sarıyer askerlik şubesi halkından 
ve 1856 istatistiklerine istinat olup muvaz7.aflık hizmetini yapmıs 
ederek bugünkü buhranın ev. 332 - 335 doğumlu bilı'.'ımum nıh~atlı 

lki b' hr 1 d 1 b şk eratın yoklama için aşağıdaki doğum ve u an ar an as a a a . . . ·. sırasıle gösterilen günlerde saat 9 dnn 
olmadığinI ısbata çalıştılar. 12 ye kadar şubeye müracaatları 115.n 

Şüphesiz bu buhran - bir kalb olunur. 
sektesi gibi ani olarak değil - 333 Doğumlulaı 
diğerleri gibi başladı. Ancak, 334 " 
bu sonuncu buhranı diğerlerin· 335 .. 

1 O/H,ı~/940 Pazarksl 
ı 1/Haz/940 Salı 

13/Haz/040 Per~cmbe 

• 
l\Iansı g0çmekte olan bır gemı 

üzerine acılan tayyare ateşi şöy
le acaip bir netice vermiştir: 

Yalnız gemide bulunanlardan 
on iki kişi ölmüş ve yaralanmış. 
tır. Bunlar da esir alınan Alman. 
lardır. 

o 
Cenup limanlarındaki halk ge

ri gelen askeri pencerelerden sey. 
retmiştir. Gemiler rıhtıma varma 
dan evvel polis bütün sahil bo
yunu gecilmez mıntaka yap~" 
ve asl~erler indiril'nciye im 1 r 
kimsenin oradan geçrn sıne ınu
saade ctmcmistir. 
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runuz, Saadetinizdir ••• 

Onun gürbüz \'e sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gi
bi sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile miimkiindiir. 
Her anne tahiatin insanlara bah~ettiği bu kudret &'Üzelliğin. 
den ·stifadcyi eri bı-ıakmamabd • A 

l\lüstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 
Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulunun her Oc sınıfına da tale
e alınacaktır. İstanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşadaki Mektep MQ

d rlügüne, diğer mahallerde bulunanlar Askerlik Şubelerine muracaat 
deccklerdir. 

1stidaya şunlar bağlanacaktır: 
a) Fotoğrafiı nCltus cüzdanı veya noterIIkce rnOsaddnk surcU. (Yaş dü

zeltenle veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 
b) Beş sınıflı ilk okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi. 

(Doğrudan doğruya sınıf gecmek ve şnhadetnrune veya tasdikname
nin üzerinden bir seneden .fazla zaman gecmem.l$ olmak lfızımclır.) 

c) Üzerinden bir sene geçmemiş çi cek aşısı kfığıdL 
d) Gerek kendisinin. gerekse ailesinin Türk ırkından olma!l, köUl ah

lak ve fena şöhret sah•bi olmadıklarınA ve mahkılmıycUerl bulun
madığına dalr hüsnü hal kfığıdL 

2 - Biril}cl sınıf icin yaş 12 yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, 
nci ve üçüncQ sırunar içln de birer yaş !arklı bulunmak ı:ızımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık b adleri Mektep Müdürl!lğilnde ve As
rllk Şubelerindeki Askeri Lise ve Orta Okullar talimatının 71. maddesi 
terine uygun olmalıdır. 
4 - isteklilerin bu ;1arUardan maada Deniz hastanesinde yapılacak sıh-

ı muayenede sağlam çıkması ve yapıl2lak seçme sınavında kazanmaları 
d H\zımdır. 

5 - Yuknrdakl şartlan haiz talebelerden birinci şıiıfa kayt olunmak 
yenler 1 Hazirandan itibaren ve ikınci, Oçuncü sınıflara kayt olunmak 

eyC'nler - Bu sını.flann 040 tedrisatı erken başlıyaeağından - hemen ev-
r kile birlıkte Mektep MildurHlğilne müracaatıeri illin olunur. (4524) 

inhiJarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
/ . . 

I - K<'sif, şartname ve plfını m uclblnce idaremizin Maltepe tütün 
t tusunde yaptıracağı tulun kurutma hangarı ınşaatı ~! pazarlıkla i. 

le olunacaktır. 
lI - Keşi! bedeli 2056,47 lira muvakkat t<-mlnatı 154,23 liradır. 

III - Pazarlık 24/Vl/940 pazartesi gilnCı saat 16 da Kabataşta lcva-
m ve milbayaat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır. • 

IV - Şartname sözü geçen şube veznesinden 10 kuruş mukabilinde 
na bilir. 

V - istekltlerin pazarlık !cin tayin olunan giln ve saatte şartnamc
n (F) fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme parasile birlikte 

2kôr komisyona muracaatlan ilfın olunur. (4730) 

8/6/040 Cumartesi Eytam 
10/6/940 Pazartcsı Tekaut 

- \ e daha yukarı 11/6/940 - Salı Eytam 
12/6/040 - Çarşamba Tekaüt 

V k flar idıırcleri veznelerınden maaş alan Eytam ve Aramll ne 
ullcıın Haı.ıran - Ağustos 940 maaşları yukanda ynzılı gunlerde hi-
rında yazılı numara sıralarına göre verileceği ilfın olunur. (4741) 

Toprak •. lahsullcri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
·T htı 1 Lcarımrıda bulunan Besiktaşta Cıhannüma mahallesinde,, 

1ı ok ğında kitin 3/3 kapı numaralı cfpsatya, E!terpi ve Yakof., 
dop los) a aıt binanın 1295 tarihli isUmllk kararnamesine gôre" 
f ı umumiye icin isUmlfıkine karar istihsal edilmekle arsa, blna" 

t le rıhtım ve iskelesinin hey'eti mecmuasına, mahsus ko-,, 
T. L. 43000. - (kırk üç bin lira) kıymet takdir edilmi~ ol-., 
1' ti rlarC'll keyfıyetc "n ki olacak itirazın 30/5/{)40 tarıhln ... 

ren " z gUn zarfında Be lkt.aş kaymakam ve Belediye şu-,, 

yazılı olarak blldirilmesı luzumu ilan olunur . ., 
(4671) 
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LARI 
SAYESiNDE 

1 
Bu kerre İNHİSARIN KONTROL()' ALTINDA fıçıda uzun 
müddet DİNLENDİRİLMİŞ olarak piyasaya çıkanıldığını sayın 

müşterilerine mevsim sürprizi olarak arzeder. 

Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon : 20741 

Harbiyede ~ 

• • BAB~ESiNDE 
Şimdiye kadar görülmemiş 20 kişilik bir saz kadrosu ile 

Memleketin sevimli ses kraliçesi 

HAMİYET YÜCESES 
oestekar 
Tanburi SALAHADDİN PINAR ve 

Arkadaşlan 
Pek yakında büyük şürprizlcr. Telefon: 80791 

Yar/murlu haı·alarda sazımız kapalı salonumuzda olacaktır. 

8011/4 ............ . ........... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay muessir bir müstahzardır. 

ar lucanl nn 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
scbeb olacağı tehlikeler göz önüne ahnarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edııen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
!=;ıh~t Vr1dlrıinin mü•utfr•İnİ ha!•d" t"tr ı!" satılır. 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM I aahlbl ve Netrlyat MlidUrll Halil 
LOtfl DÖRDÜN CÜ, Gazetecil ik ve 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. Ne,rıyat T. L. ş. 9n ••d•A• yer 
TAN Matbaası 

8 - 6 - 940 

NAZARI ·DİKKATE: 
Son piyasa yü~ellşlerine rağmen eski hadlerini muhafaza edetl 

lü.mum prunuklu mamultıtımızdan bir kısmının ı:ıtıs ftatlan .,.tı 
muhterem milstcrilerimiıin wı.zan istifadelerine arzolunmuştur. 

Nazilli Basmaııı Metresi 33 Kurul 

Nazilli Çiçekli krepi ,. 44 ,. 

Nazilli Pijamalık ve gömleklik ,. 44 • 

Ereğli 160 Genışlikte patiska ., 75 ,. 

Malatya Yollu yatak yUzlı.tk " 84 ,. 

Kayseri Kazalina.sı " 30 ,. 

Bakırklly Kapot bezi 30 

SUMER BANK YERLİ MALLAR PAZARI 
MÜESSESESi ŞUBELERi : 

İ!!tanbul Beyoğlu, Galata, Kadıköy, Ankara. İzmir, Adana, 

.............. m:m ....... mE!'!llll ........ ~ 

Darphane ve Damga l\fatbansı l\1üdürlüğündcn: 
l - fhıılesi yııpılrımadığından asg!lri ~ 97 sa! yerli malı S 

killçe kurşunu yeniden kapalı zarf u ullle eksiltmeye konulmu ıur 
2 - Eksıltme 10/6/940 tarihine müsadıf pazartesi gilnu saat 14 

ldaremizdekl komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 9125 lira ve muvakkat teminatı 684 lil'I 
kuruştur. Bu eksiltmeye gırmek istiyenler 2490 sayılı kanun muc 
ibrazına mec;bur olduktan ve~;:ıık ile muvakkat teminatı ve te liÔ 
havi kapalı ve mühürlü z, r!ı ayni runde srıat 13 e kadar mczkôr 
misyon re slığine makbuz mukabılın de vermelerı Itızımdır. 

4 - Şartnameler her gun ıdarcden verilır. 

Nafıa Ve en: 
14-6-940 Cuma günü saat 15 de An karada nalla vekA!eti bina51 1 

malzeme müdurlüğll odasında toplan rın malzeme eksiltme komıs1orı 
3500 lira muhammen bedelli yalnız bezi vekfılet tarafından v 
sair malzeme ve işcllıği yapıcıya nıt olmak şartıle 70 adet gün 
mahruU çadırın ımallye ı ncık eksiltme' u ulu ile eksiltmesi yapıla' 
Eksıltme. şartnamesi ve t.<'fcrrUatı bedel ız olarak malzeme müdurl 
den alımıbillr. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve sa rtnıımesindc yazılı vesaik ile ~ 

te aynı gun saat 15 de mezkür komisyonda hazır bulunmalan ıtızıı114'1' 
(2503) ( 

Devlet Limanlan İşletme Umum l\lüdürlüğünderı: 
Evvelce Almanya'd n getirilerek Mlen Sirkecide 4 No. lu An 

mevcut idaremize ait (30702) kilo ga zetc ve mecmualnra mahsus 
ranlı kAğıtla (385) kilo mürekkep yalnız ardiye ücreti idaremize. 
rilk vesaire resimleri miı&teriye aıt olmak üzere sif olarak kapalı 1> 
satışa cıkarılmıştır. Muhammen bedclı (4051) lıra (31) kuruş nıu" 
teminatı (371) lira (35) kuruştur. 

ihalesi 17 /6/940 tarihine rastlıy ıın Pazartesi günü saat on b('Şft 
lata nhtımındaki Umum Müdurlük binasında toplanacak olnn alıJllo 
tım komisyonunda yapılacaktır. İste ki ilerin teklif mektuplarını bi 
len vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tevdi etııı 
lfızımclır. Şartname ve nümune söz.il seçen komisyonda her giln g6 
bilir. (4474) 

Umumi Merkezinden: 
Münakasa suretile aşağıda yazılı altı kalem eşya satm a~ 
caktır. Nümunesi ve şartnamesi için aliıkadarlarıın her 8y~ 
İstanhulda Yeni Postahane civarında Kızılay hanında ~ 
Deposu direktörlüğüne müraca atlan. 

1 - 700 Adet Silecek 
2 - 1600 ,, Peştemal 
3 12000 ,, Havlu 
4 140 ,, Kasıkbağı Sol 
5 140 ,, ,, Sağ 

6 - 140 ,, ,, l\f uzaaf 
lhalc 10.6.940 t arih ve saat onda yapılacaktır. 

' Muhammen bedeli (800) lira olan 1000 Kg. adi takun çeliii 
Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşa.da Gar binası 
komisyon tarafından nçık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (60) liralık muvakkat teminat ve kanutı111' 
yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gunü saatine kadar komisyona sıl 
caatları lfi.zımdır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadıf· 
(4414) 

Mevkii Ev adedi Keşfi Tutarı 

beheri teminatı 

L. K. L K. L. 
__.. I 

Potııkltı 44 kfırgir 

Kılıç Mehmet 21 ,, 
Boran 
Karagöz 
Halitbcy 
Bcserck 

Yekun 

50 
25 

viran 90 
.. 

30 kerpiç 

260 

832 40 
832 40 
832 40 
812 47 
832 40 
811 16 

36625 60 2747 " 23/6/040 
17480 40 1312 " 23/6/940 
41620 00 3122 .. 24/6/940 
20810 00 1561 " 24/6/940 
74916 00 5619 .. 25/6/940 
24334 80 1826 " 25/6/940 

215786 ııo 

l - T'ınarb:ış~ ka1ıısı merkC'ıindc 3 kilometre m('~afede Poluklıl• f 
lıç Mehmet ve 5 k lometrc ırcsafcdc Kar goz ve 15 kilometre ıneS' 
Boran ve Hıılıtbey vıran "e 40 kilom tre ll"C'Safede Bescrek köyleri 
yukarıdn miktarlan b<'herlnın keşif bcdclı ve umumunun tutarı. 1 

natı ve fhnJe gunleri yazılı cem'an 260 fÖÇmC'n evi yaptırılacaktır· 

2 - Mezktır 260 e\den "30 göçmen vl tip VIII tek kfırgir ve 
Beserektcki 30 ev tip IX ahşap i-kcl tlt kerpiç olacaktır. 

3 - Evlerin keresteleri kısmen mevcut olup lskıindan vernect~ 
noksan keresteler inşaat müteahhidi tar fından t,.mln edilecekUr. j~ 
dan verılccek kerestelerin bedelleri keşifte gösterilen bedel uıcrlJl 
tenzil edilecektir. iskandan verilecek kere' telerden mııada diğer ltl 
malzemesi ve lşçillgi müt :ılıhide alt olmak üzere araht r tesllml şl 
'i/6/940 tarihinden ıtıbaren 15 gun muddeUe ve kapalı zarl usulilt 
~iltmeye konulmuştur. 

4 - İhrıle yukıırıdıı tayin edilen gün \"e saatlerde Kayseride f 
dairesinde teşekkül eden komisyonu mnri!etile yapılacaktır. 

5 - Talipler ihale gi.ınlıne kadar Ticaret Odası vesiknsı ef. 7 S 
mlnat mektubu veya makbuzları ve teklıf mektuplarını ihzar \t r 
tırma, eksiltme kanununa te\i fıkan kıınunun tarlfatı dairesinde 1' 
derununa konmak ve adresler muvo uah olmak suretıle eksiltme 
nından bir saat evvel makbuz mııko bilinde kııpolı zarrıarını ıcom1 ti 
tevdi edeceklerdir. Ahar mahallerden posta ile gönderllccclc tet<li 
eksiltmeden bir sa:ıt evvel komisyona gelmiş olması Ul.zımdır. ~ 
vukubulan gecikmelerden mütevellit mazeret kabule şayan değUdtı'• 

6 - Plfınlnrla f<'nn! ve idari şar !nameleri görmek ''e izahat ' 
lstiyenler her gurı i kfın müdilrluğil ne mürcaat edebilirler. fnşııııt 
hallerini ve tııs, kum ve air malzcm<' dunımlnnnı mahallerinde ınrt 
yapmak lııtiyenlerin de yol mao:rafları kendılerine ait olmak Qzerc 
mahallerine kadar g'd !erek irap eden iz hat verilir. Talip olanl:ıt": 
kfın mudurlugune n uraca t1 rı il n olunur. (470 

1 
1 

t 


