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• Yeni Müıteri Bulmak Sanata 

Dr GalMll cliJOr ldı 

"'Her tacir bD kltaptıı r8steTditlm aaanerf tatb1' 
ıaredyle bir Od tene ribı bu bir umaıı lclnde HAZİRAN 

1 9 4 o GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
rinbı adedini bir mi.ıll arttırabilir Ben ba kitabımda 
ba anati 6fretiyanım_ P17'8tı SO karll9 

.._. ........................................................ ... 

Fransız Tayyareleri, Berlini Bombardıman Etti 

Tarihin .En Büyük Meydan Muharebe 
Garpte Bütün iddetile Devam Ediy 
Alman Piyade ve Motörlü 
Kuvvetleri Takviye Edildi 

r Fransızlara Göre : ---- Almanlara Göre:--, 
Harekat, Somme-Oise-Aisne 

Kanalında Muvaffakıyetle 

Düıman Gayretini Aumale ile 

Noyon Arasmda Teksif Etti, 

Kıtalarımızın, Devam Ediyor, Düşman Aşağı 

Çekme 

Burada G eri 

Manevrası Yapıldı Somme'un Cenubuna Atıldı Cephe ıahilden ba1h1arak Amiens'e kadar bir çıkıntı yapmaktadır. Fakat Almanlar dün taar ruzlarnn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~NQ~ansm~~~n~~kmu~e~~ t~~e~~kr~~Bun~ ~tin m~~l« ~m~~&~ 

Müttefik Tayyareleri, Alman 1 . AMERIKALILARA GÖRE 

l · ransız Dahiliye Nazın 
Geweeı Mandel 

.iaşe VeTakviy~KolJarı?a~kın İtalya Harbe Ayı 
Yaparak Zayıat Verdırdıler 

20 
.' d 6 . 

Sovyetlerin 
ttalyaya 

ikinci ihtar~ 

Alm•nlar, Dört Bin Tııınk ve Bir Berlinin Varoıl.arı ve Bazı Askeri s 1 n e 1 rece 
M~yon insanla Dün Yeni Fabrikalar Muvaffakiyetle 

Bir Hücumda Bulundular Bombardıman Edildi 
Yazan: M. z. SERTEL Paris, 8 (Hususi) - Yeni Alman taar-

. ruzunun azami şiddeti bulduğu anlaşılı-
ltaıyanın ha~be gırmek yor. Fransız askeri mahfilleri bugün de

'11.ere bulundugu etrafında nizden Chemins des Dames'e kadar uzanan 
ardığı gürültü, bilhassa 

Paris, 8 (Hususi) - Bugün ilk defa 
olarak Fransız tayyareleri Berlini bom
bardıman etmiştir. Fransa Amiralliği, bu
gün neşrettiği bir tebliğde diyor ki: 

harici kalan iki büyük 
vleti şiddetle alakadar 

ttti. 

sahada yapılan meydan muhare-1 
besinin bu harbin ve bütün ta. 
rihin en büyük meydan muhare
be5ini teşkil etmiş olduğunu söy. 
lemektedirler. Almanlar, tabii 

Dir taraftan Amerika Cümhur-
"-lai Roosevelt, İtalyanın harbe surette iyi müdafaa edilmekte o-
tbınesi ihtimalinin artması kar. lan Bresle cephesini ihmal ede
•- rek, Bresle üzerinde Aumale'den 
~da müttefiklere yardımını Oise üzerinde Noyon'a kadar o. 
~eve tacile karar verdi. Hat.. lan sahada, Fransız askeri mah
t..L .~'!'55°liniye, harbe girdiği fillerinin (muazzam) sıfatını ver. 
~e, Amerikanın da bitaraf dikleri bir hücum yapmışlardu·. 
1ı.:labileceğinin §Üpheli olduğu Bu, çok büyük kayıplara bakma. 
"llar edildi. dan, büyük bir insan ve tank küt Fransadaki ln.riliz kuvvetleri 

Kumandanı Lord Gorf t l:>iğer taraftan Sovyet Rusya, lesinin ileri atılışıdır. Bu rnınta
ttıyaya harbe girmesinin ken- kada esasen bulunan ve ezcümle 1------------·ı 
~~ için doğurabileceği tehlike- yedi zırhlı fırkayı ihtiva eden 
~hatırlatmak lüzumunu his- Alman kıtalanna, yirmi taze fır. 
t' tl On beş gün kadar evvel ka, yani takriben 300 bin kişi 
... ~ın haber verdiği bu ihtan, daha katılmışUI". Aisne üzerinde 
... ~ova radyosu evvelki akşam de, bir çok taze kuvvetlerle bil-
·~ etti. yük bir tazyik icra olunmuştur. 

lloskova radyosu diyor ki: Bu muazzam hücum karşısın. 
t1...':&vyet Busya kendi eınniye. da, Fransız kıtalan, bir geri çe. 
~ alakadar bulunduğu mınta. kilme hareketine başlamışlardır. 
~ yabancı devletlerin mil· Yeni Bir Hücum 
~aleaine ve binat Sovyetler Yalnız 150 kilometre genişli-
~,.._-~·~ Din emniyetini tehdit et. ğinde bir cephe üzerinde, bu sa
~41 müsude etmiyeeektir. bah, dört bin tank ve bir milyon 
\ ınuıtakadald devletlerin ls. kadar insan hücuma kalkrruştır. 

illi Sovyetler Birliibün em- Alman askerleri, ecdatlan TÖ-
ttl için elzemdir." tonlar gibi omuz omuza ileri yü. 

1 " rümekte ve tehlikeden en ziyade 
O&kovanın bu ihtan, Sov- sarhoş olanlar, en ziyade ayık ka. 

t__-:• • yetlerin son zamanlarda lanlan, Fransız makineli tüfekle
~lardaki faallyetlerinin.ma. rinin ve toplarının ateşi altında L 
~ı da bize izah etmektedır. lerletmektedir. Almanlar, sabah 
So,,yet Rusya, Finlanda ile şafakla beraber, Fransız kıtaları

~llı Ytıpar yapmaz, Balka?larda- nın dün akşam istinat noktaları. 
\1.. "nniyet sahasını garantı altına nı tahliye etmiş oldukları Amiens 
~Ya teşebbüs etmiştir. Sovyet- ve Roye'un cenubundaki rnınta. 
~ Balkanlardaki emniyet sa- kadan ileri atılmışlar ve solda 
~ Balkan devletleri ve Kara. Bresle nehrine dayanmak sure
~ ıdir. Moskova ne Almanya- tile Aumale ile Noyon arasında 

-.e ne de İtalyanın Balkan- tesis edilmit olan yeni mevzilere 
\'e Karadenize inmesine ta- çarpmiflardır. 
değildir. Almanyayı Bal. Bu iman kütlelerine açılan se.. 

istil& siyasetinden vazge. rl otomatik silihlann ateşi 
Moskova olmuştur. Fakat ve ayni zamanda, muhare-

ltova Almanyanın Balkanlara be meydanına 15 • 20 metre yük 
esini temin ile iktifa. s~kten kelimenin tam manasile 

VAZiYETiN 
HULASASI 
Askeri vaziyette, dline nis. 

betle iki tahavvül kaydedile. 
bilir. Birincisi: Ab~anlann 
motörize kıtalarla birlikte 
hareket etmek üzere cepheye 
piyade kuvvetleri sevketme· 
leridir. İkincisi: Almanlann 
Alsne nehrini geçmiye im. 
kan bulmalarıdır. Almanlar 
e\•velki gün bu nehri geçmek 
için uğraşmışlar, çok ağır za. 
yiatl göze almalarına rağmen 1 
nehri ıeçememişlerdi. Fakat, 
dün bu nehri geçmişlerdir ki 
bu. Almanlar hesabına bir i
lerlemedir. 

Muharebe şiddetini arttır. 

makta ve Fransızlar büyük 
bir cesaret ve muannidane bir 
mukavemet göstermektedir
ler. Fakat Almanlar da en a. 
ğır zayiatı göze alarak ilerle. 
miye uiraıtıkları ve Fransız. 
lan fiddetle tuyik ettikleri 
için Fransızlar bir nebze çe. 
ldlmftlerdir. Bu çekilme bir 
ricat mahiyetinde delildir. 
Stratejik bir gerilemedir. 

Bu muharebeye tarihin en 
büyük meydan muharebesi 
deniliyor. ayni zamanda Baı1Iİllii ~-..; im olup, piyade hücum dalga 1 

i ile münase!jetleri;a de ~ m.itralyözliyen, topla tank. 
(Sonu; Sa: 4; SJ.: 2) • (:;;onu Sa: '• Bli: 3) ·------------

~ .. 

' 'Donanmaya mensup hava kuv 
vetlerinin bir filosu, 7 haziran 
gecesi. Berlin varoşlarını ve ba. 
zı fabrikaları bombardıman et
miştir. Tayyarelerimizin hepsi iıs 
lerine dönmüştür." 

Berlin, geçen Büyük Harp sı
rasında bir defa dahi bombardı. 
man edilmemişti. 

Geçen hafta Almanların Parisi 
bombardıman etmeleri ve 255 ki. 
şinin ölmesine sebebiyet verme. 
leri üzerine vuku bulan bu hadi
se, hususi bir ehemmiyeti haiz 
sayılıyor. O zamandanberi gerek 
İngiliz, gerek Fransız hava kuv
vetleri ardı arası kesilmiyen faa
liyetlerine devam ediyorlar. 

Hava Nezaretinin Tebliei 
Fransız Hava Nezareti şu ma • 

liımatı veriyor: 
''Son üç gün zarfında h ava kuvvet

lerim <dn muharebeye kitle halinde 
müdahalesi bilhassa düşmanın 7.ırhlı 

kıtalarına, iaşe ve tak\•lye kollanna 
yapılan taarruzlar şeklinde tezahür 
ebniştir. Hava kuvvetlerimizin son 
günleorde dilfl'Tlan harekAtında husule 
geUrdiklerl karışıklık kara kuvvetle
rimizin .faaliyetini ıeniı mikyasta 
kolaylaştırmııtır. 

Evvelki ıece bombardıman tayyare 
lerlmiz harp sahasının gerilerinde 
şiddetli faaliyete geçerek iaşe kolları
nı, yolları ve şimendifer ha tlarını 
bc ı'lbardıman etmişlerdir. Keşif tay
yarelerimiz gece ve gündüz birçok 
uçuşlar yaparak kıymetli malClmat 
ıetırmlşlerdir. Dün alçaktan uçan hil
cum tayyarelerimiz biribir!ni takip 
eden dalgalar halinde bombaları ve 
topları le muhtelif noktalarda düş

manın kollarını, zırhlı kıtalarını, ben 
zin kamyonlarını felce ulratmşlar ve 
birçok tankları muharebe haricine çı
karmıılardır. Büyük bir faaliyet ıös
teren avcı tayyarelerimiz tahrip müf
rezelerlmizl pek mileaslr surette hima 
ye ebnlılerdir. 

Diln ılmal cephesinde Fransız avcı 
tayyareleri düşmanın 21 tayyaresini 
dilşilrmilşlerdlr. 

Bugün Fransarun merkez garp 
mıntakalannda hava tehlikesi i. 
şareti verilmiştir. 

<Sonu; Sa: 4 , Sü: 8) 

Mussolini, Harbi Balkanla 
Yaymak Niyetinde Değilm 

Londra, 8 (Hususi) - Amerika gazetelerinin Roma r:: 
muhabirlerine göre, Italyanın 20 Haziranda harbe gir ...,...,...,.....,....,,...,,...,._. .. 
mesi beklenebilir. Amerikalı muhabirler, bu haberi ka~ 
detmekle İtalyayı harp haricinde bırakmak için vuk 
bulmakta olan ~esaiye büyük bir ehemmiyet vermektt 

- , fakat Mussolininin Fransa il, 

K d• sulh yoluy la anlaşmaktan da ÜOOr ınasyon midi kestiğini nave etmektedir 
Bununln beraber Amerikalı mu-

H eyet•ı n•ın Yen•ı bahirler, bu harbin Arnavutluk 
yoluyla bir genişleme mahiyeti 

O 
• almıyacağı fikrindedirler. Bu yüz 

I!! Kararı den İtalyanın Balkanlan harbe 
3 karıştırmak istemediği bildirili-

HAVA SEFERLERi 
İcra Vekilleri Heyeti, Koor9i· i yor. 

r.asyon Heyetinin yeniden üç ka. 
rarını tasdik etmiş ve bu karar. 
nameler de meriyete girmiştiı'. 

Roma. 8 (A.A.) - Her hafta 
yapılmakta olan İtalya • Ameri
ka hava posta servisi, bundan 
böyle ayda bir defa olacaktır. Bu 
postanın hareket tarihleri bildi
rilmiyecektir. 

Kararnamelerden biri, maarif 
matbaasında mesai saatlerinin , 
icabı halinde üç saat daha uzatı_ 
labilmesi ve matbaanın hafta ta
tili kanunundan istisna edilebil
mesi için hükumete salahiyet ve
rilmesine dairdir. 

Kararnamelerden ikincisi , fi. 
yat murakabesi için yapılacak 
teşkilata aittir. Bu kararnameye 
göre, her vilayette ve icabı halin 
de ticaret vekaletinin tayin edece 
ği kazalarda valinin veya kay. 
makamın veya bunların tevkil 
edecekleri birer zatın riyaseti al
tında fiyat murakebe komisyon
ları kurulmuştur. 

Bu komisyonlar, bir yandan 
fiyatları tesbit edilmiş maddele
rin satışlarını kontrol edecek 
diğer taraftan da umumiyetle 
her maddeye şamil olmak üzere 

Diğer taraftan. memleket da
hilinde hava yolları münakalatı 

azalt ılmıştır. Fakat hariçle olan 
münakalat. ezcümle Romadan 
Berlin . Madrit, Lizbon, Belgrat, 
Bükre§ Budapeşteye yapılan se.. 
ferler ipka edilmiştir. 

(Sonu; Sa: 3; Sü: 3) 

Fransanın Yeni 
Moskova Elçisi 
AnkarayaGeldi 

fiyat murakabesi yapacaklardır. Ankara, 8 (TAN Muhabiri bil· 
Komisyonlar Ticaret Vekaletine diriyor) - Fransanın yeni Mos. 
hağlı olarak çalışacaklar ve bun. kova Büyük Elçisi, bugün tayya. 
lann bazı maddelere fiyat tayin re ile buraY.a ıelmiıtir. Büyük 
etmek salihiyeti de mevcut bu- Elçi Moskovaya gitmeden evvel 
lunacaktır. An.karada devlet ricalile temas· 

Üçüncü kararname ile de, he. larda bulunmuıtur. 
nüz gümrükten çekilmemiş olan Bupn yine tayyare ile latan. 
bazı ithalat eşyasını gümrükten bula ve oradan da Moskovaya ha 
çekebilmek hususunda Ticaret reket edecek ikt•n, havamn bozuk 
Vekaletine salahiyet verilmiştir. olması yüzünden harket edeme. 

Bu kararnamelerin tam me. miştir. Hava iy · olduiu takdirde 
tinleri ikinci sayfamızın birinci yann istanbula ve oradan da 
ve ikinci sütunlanndadır. Moskovaya rfdeeektfr 

Kontrol için 
y Mussoliniye 

Bir Rapor Ve 
Roma, 8 <Husu~iJ - M 

fikler aleyhinde bir çok 
ınane nümayişlere sebep 
harp ka~ağı kontrolü ha 
la Duçeye bir rapor daha 
i lmi~t i r. Raporda kon 
·Gayri muharipleri ablo 
hiyctini aldığı ve bu vazi 
gayri kabili tahammül 
ğu" anlatıhyor ve bilh 
ıi~·etin İtalyan hakimiyeU 
ı::a~ ri kabili telif oldutu 
edili~ or Raporda fU ne 
varılmaktadır: " Miitteft 
harp kaçağı kontrolü, 1 
nın tkaretini tehlikeye 
muştur." 

* lngilterenin yeni MiMi 
flrl Slr Samuel Hoare, it 
itlınatnamesini takdim e 
iizere saraya giderken bia 
du genç. İngiltere ale • 
ni.imayiş ) aparak " Cebeli 
isteriz" diye bağırmışlar 

• Berlinden ıelen hahe 
ııöre, Fransızlar tara 
cöısterllen muannldane m 
vemet dolayısile, Almanya 
klnı harbiyesi, gelecek 
teslnden evvel taarruzu• 
yllk bir netice vermesini 
lememektedir. 

* Seriinin salahiyettar 111 
matı . Fransız tayyarel 
Berlln civannı ve fabrlk 
nı bombardıman ettipni 
ediyor. 



a, 8 (TAN Muhabirin. 
İcra Vekilleri Heyeti, 
yon heyeti tarafından 

ilen bazı kararnameleri 
tmiştir. Bu kararnamele. 

bildiriyorum: 
r sayısı: 28 
aarü Matbaası iş yerle. 

illi korunma kanununun 
maddesi hükümleri daL 
günde üç saate kadar 

esai yapılmasına müsaa. 
jlmiştir. 
Birinci maddede yazılı 

milli korunma kanunu. 
uncu maddesi hükümleri 
de, hafta tatili kanunun. 
na edilmiştir." 

Mürakabe Komisyonları 
sayısı: 29 

Ticaret Vekaleti, milli 
a kanununun 31 inci 
inin birinci fıkrası hü. 

e müsteniden, lüzum 
eşya ve maddelerin a. 

tış fiyatlarım tesbit et. 
ahiyetlidir. 

lômum vilAyet merkezlerin
(tiyat mürakabe komisyo
lrnuştur. Ankara, İstanbul ve 

iyat mürakabe komisycmları 

veya tevkil edeceği zatın re
nda olmak üzere Mıntaka Ti-
dtirü (Ankarada Ticaret Ve
tavzif edilecek bir memur), 
İktısat Müdürü. Belediye 
üdürü (İzmirde Belediyece 

lecck bir memur), Ticaret ve 
dası umumi katibi ile, birisi 
rbabından olmak üzere, tacir 
haiz şahıslar arasından seçi

Azadan mürekkeptir. Bu iki 
birer asll birer de yedek 
e ve altı ay müddetle fi

akabe komisyonunun diğer 

afından seçilir. Sair vilayet
komlsyonlar, bizzat valinin 

veya gaybubeti halinde tev
ği zatın) reisliği altında ola-

taka ticaret müdürleri, mınta 
t müdür veya Amirleri, vilA-
amJrleri, ticaret, iktisat ve

sair memurları Belediye 
caret odası başkAtiplerl, tica
e borsası komiser ve umumi 

!'{ ve yalnız bir azası da tacir-
ından seçilmek ve asgari üç, 
edı Azadan mürekkep olmak 
caret VekAleti tarafından ku
thalAt veya tevzi merkezi ol

bi ticari ehemmiyeti dolayısile 
gorülecek kaza merkezlerinde 
akamın reisliği altında olmak 

rukandak.i esaslar dairesinde 
VekAletince birer (fiyat mü
komisyonu) teşkil edilecektir. 
isyonların V azile ve 

Salahiyetleri 
Fiyat rnürakabe komis
nın vazüe ve salahiyetle. 

!ardır: 
icaret Vekaletince tayin e
eşya ve maddelerin ma.. 

Hc2kimler 
Layihası 

;ara, 8 (TAN Muhabirin. 
Hakimler kanunu ile bu 
bazı maddelerini tadil 

e bazı maddelerine ilave. 
pan kanun layihası Mec. 

amesine alırunıştır. Ta. 
aşlıca şu noktalarda top
tadır: 

illdm muavinliğine ve Ü
sınıf hakimliğin yedinci 
ine terfi için kanundaki 

usullerinin kaldırılması. 
Ak:imlerin terfi ve terakki. 

sdik ve nakız notları ye
myizce ilmi ehliyet nok. 

verilecek notların esas 
ası, 

erfie layık görülm.iyen ha. 
hakkındaki mutlak tasfi~ 
ünde değişiklik. 
eminatlı hfiltlmlerin yer
değiştirilmesine istisnaen 

hallin, toptan ve perakende satış 
fiyatlarını tesbit etmek, 

b) Alelumum mahalli fiyatla. 
n nezaret altında bulundurmak, 

c) İşbu kararname dairesinde 
tesbit edilmiş fiyatlara riayetsiz. 
likten veya milli korunma kanu. 
nunun 32 ve 35 inci maddelerine 
muhalefetten dolayı yapılan adli 
tahkikatın herhangi bir safha. 
sında müddeiumumilerle sorgu 
hakimleri ve mahkemelerce so. 
rulacak hususlar hakkında res. 
mi ehli hibre sıiatile mütalea be. 
yan etmek. 

4 - Üçüncü macldenin a ve b bent
lerinde yazılı vazife ve salahiyetler, 
fiyat mürakabe komisyonlarının bu
lundukları vilAyet veya kaz.a merkez
lcrile mahduttur. 

Viayet merkezlerinde fiyat miira? 
kabe komisyonları, vilayetleri dahi
linde bulunan sair şehir ve kasabalar 
içinde toptan ve perakende fiyat tes
bitine ve alelumum :!iyatlan nezaret 
<ıltında bulundurmağa, Ticaret Vek~
letince mezun kılınabilirler. 

5 - Fiyat mürakabe komisyonları 
tarafından tesbit edilen fiyatlar işbu 

kararname ile hükumetçe verilen me
zuniyete binaen milli korunma kanu
nunun 31 inci maddesinin birinci fık
rası mucibince tesbit edilmiş fiyat 
hükmilnded ir. 

6 - Ticaret Vekaleti, umuml ma
hiyette olmamak üzere, milll korun
ma kanununun 31 inci maddesinin i
kinci fıkrasına müsteniden, her nevi 
eşya ve maddeler mevcutlannın bil
dirilmesini, lüzumlu göreceği her 
nevi malumatın verilmesin~ ve vesi
kalarının gönderilmesini aH1kadarlar
dan istiyebilir. Fiyat mürakabe ko
ınisyonlan da ayni kanun! hükümlere 
müsteniden bulundukları vilAyet veya 
kaza hudutları dahiline münhasır ve 
münferit mahiyette olmak üzere, va
zifelerinin ifasında lüzumlu görecek
leri bilumum malômatın verilmesini 
ve vesikalarının ibrazını ve her nevi 
~şya ve maddeler stoklarının beyan 
edilmesini alakadarlardan talep ede
bilirler. 

7 - Fiyat mürakabe komis. 
yanları Ticaret Vekaletine bağlı 
olup Vekalet bu komisyonlar ü. 
zerinde teftiş ve mürakabe hak. 
kını haizdir. Fiyat mürakabe ko. 
misyonları vazifelerinin üasın. 
da Ticaret Vekaletinin tesbit e. 
deceği esaslara riayetle mükellef. 
tirler." 

Ticaret Vekaleti Gümriikteki 
Malları Çekebilecek 

"Karar sayısı: 30 
1 - Gümrüklere gelip çektl. 

meyen malları milli korunma 
kanununun 28 inci maddesi hü. 
kümleri dairesinde alakadarlar 
nam ve hesabına gümrüklerden 
çekmek için Ticaret Vekilliğine 
salahiyet verilmiştir." 

Bu kararnameler neşri tari. 
hinden muteberdirler." 

Bir Çok Yerlerde 
Zelzeleler Oldu 

Ankara, 8 (Tan Muhabirin
den) - Buraya gelen malUmata 
göre, dün akşam 21.50 ile 21.55 
arasında Tokat ve Giresunda, bu 
sabah 1.15 te de Malazgirtte za-. 
rarsız geçen yer sarsıntıları ol. 
muştur. 

Sıvasta dün akşam saat 21.50 

de dipten gelen ve 15 saniye de
v~m eden orta şiddette bir zel
zele olmuştur. Hasar yoktur. Or
duda da saat 20 de üç saniye sü. 
ren bir zelzele olmuştur. 

Zarada biri dün akşam saat 
20.50 de çok şiddetli ve diğerleri 
bu sabah 2.30 ve 3 te orta şid. 
dette ve hafif olmak üzere üç zeL 
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

Giresunda dün gece saat 21.48 
de kısa süren hafi! bir zelzele ol-veren sebeplerle diğer ta

ısmen bunlara teferrü et- muştur. 
ve kısmen de kanunun di- Gümüşhanede dün gece biri 
ı madde ve hükümlerine saat 21.40 da şiddetli diğeri 23.10 
eylemektedir. da hafif olmak üzere iki zelzele 

ye encümeninde, hadan olmuştur. Bu sabah ta saat 2.40 
Devrin, Fuat Sirmen, ve 

ı Menemencioğlu, hakimlik 
ğine kabulde ehliyet ve 
tin tayini için zaruri bir 
olan imtihanın kaldırılma
~ftar olmadıklarını bil

lerdir. 

Topçu Atışları 
ım Zeytinburnundan denize 

topçu atışları yapılacaktır. 
barla deniz nakil vasıtala. 

o civardan geçerken dik
olmalan bildirilmektedir. 

ta oldukça şiddetli diğer bir sar. 
sıntı kaydolunmuştur. Hasar yok 
tur. 

Yeni Bir Nizamname 
Ankara, 8 (TAN Muhabirin. 

den) - Devlet Demiryollan ve 
Liınanlan İşletme Umum Mü. 
dürlüğü memur ve müstahdem. 
lerine verilecek barcirah, tazmi.. 
nat ve tahsisatlar hakkındaki ni
ıamname heyeti vekile tap.fın
dan tasdik edilmiştir. 

Tanzim ve lsl~h için 
85 Bin Liralık 

Kredi Ayrıldı 
Hükumet İskenderun limanı. 

mn tanzim ve rsla hı için 85 bin 
liralık bir kredi tahsis etmiştir. 
Bu para ile İskenderun llmanrnm 
yakın Şarkın en mühim bir ti
caret iskelesi olarak tanzim edil
mesine çalışılacaktır. Bu husus
taki tetkikler yakında ikmal edi. 
l~cektir. 

Bugünkü halde İskenderun li
manında işler çok durgun bir haL 
de gitmektedir. Bu durgunluğun 
sebebi, kısmen Hatayın ilhakın
dan evvel, o eh-ar ihtiyacını kar. 
şılamak üzere kurulmuş ola~ Pa
yas limanının faaliyetidir. Di. 
ğer taraftan bu civardan Mersin 
limanına kadar Devlet Demiryol
larının da hususi ve tenzilatlı bir 
tarife tatbik etmekte olması ve 
bu tenzilatın tarifenin İskende
run için de tatbik edilmesine im
kan bulunmaması, İskenderun lL 
manı faaliyetini büsbütün sek
teye uğratmaktadır. 

Bir çok alakadarlar bu tarife. 
nin Hatay için de cari olmasını 
talep ettiitleri halde hükumet 
şimdilik buna imkan bulama
maktadır. Çünkü Hataya işlemek 
te olan cenup demiryollan he
nüz bir Fransız şirketinin elinde
dir. Bu hattın bir an evvel milli 
hatlarımıza ilavesi zaruri görül
mektedir. Bu takdirde: yani bu 
cenup hattı da bize geçtikten son
r;ı Bağdat ve İran nakliyatı da 
İskenderun limanına sevkedilir
se, b;.ı limanın faaliyeti çok geniş 
mikyasta inkişaf etmek imkanı
nı bulacaktır. 

;. Dün Sabah 
Avrupadan 
Gelenler 

Belçikanın istilası esnasında 
ilk kafile ile birlikte Fransaya 
geçen Brüksel sefaretimizin Baş
katihi Burhan 1şın ve İdari İşler 
Şefi Cemil Vafi dünkü semplon 
ckspresile Paristen gelmişlerdir. 

Merkezde vazife verilmesi do
layısile Ankaraya dönen bu yol
cular, kendilerine Belçikadaki ço
cuklarının vaziyetini soran tale
be velilerine şöyle cevap vermiŞ
lerdir: 
"- Belçikadan aynlamıyan ta

lebeler hakkında fena bir haber 
yoktur. Maamafih işgaldetı sonra 
Belçika ile Fransa arasında bü
tün muhaberat ve münakalat in
kıtaa uğradığı için talebelerimi
zin son vaziyetini sarahatle bil
miyoruz. 

Fransadaki Türk talebelerin. 
den bir grup bizden sonra hare. 
ket etmiştir. Bugün gelecekler
dir." 

İTALYADAKİT'ÜRKLER 
GELİYORLAR · 

İtalyada bulunan talebelerimiz 
den sahne dekoratörü Tarık Se
vener, Fransadaki talebelerimiz
den Meliha Armay ve Fazıl Ge
lenbcvi de memlekete dönmüş
lerdir. 

İtalyadan henüz dönmemiş bu
lunan 13 taJebemizden mürekkep 
bir grupun bugün geleceği bildi
riliyor. 
AMERİKANIN YENİ DENİZ 

ATAŞESİ 
Amerikanın Ankara sefareti 

deniz ataşesi değişmiş ve yeni a. 
taşe Albay Tuggle şehrimize gel
miştir. 

Uzun müddet evvel Amerika
nın Ti.irkiyedeki mümessili Ami. 
ral Bristol ile memleketimizi zi
yaret etmiş olan Albay Tuggle, 
Türkleri yakından tanıdığını ve 
çok sevdiğini söylemiştir. 
* Bir hafta kadar evvel Sof. 

yaya giden İngilterenin Ankara 
büyük elçiliği askeri ataşesi Ge
neral Arno1d da gelmiş ve akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. * Fransa Hariciye Nezareti 
şeflerinden M. Chataigneau da 
dün gelenler arasındadır. 

Hususi tayyaresile Ankaraya 
giden Fransanın Yeni Moskova 
elçisi Labon'un, bu diplomatla 
görüşmek üzere bugün gelmesi 
bekleniyor.. 

TAN 

Reiimi İçin 
Ediyorlar 

Veliler ve Muallimler İmtihan 

Dikkate Şayan Noktalara İşaret 
Ortamektep eleme imtihanlarında, ri.rn- ya vakit ,.e imkan bulamıyan hocalar vardır .. , 

"3 - Bazı liselerde yaınlan ikinci tetkikte 
geçen talebenin muvaffakıyetinden ziyade, hu
susi bazı ahvali gözöniinde tutulmuştur. Bir 
kısım mekteplerde ikinci bir tetkik yapılma. 
ması ise, ayni dersi gören muhtelif talebe ara
sında bir haksızlığa yol açmıştır.,, 

liye suallerinin ortamektep talebesi seviyesin
den iistiin olması dolayısile yapılan şikayetler 
devam etmektedir- !Uaarif Vekilinin verdiği i. 
kinci tetkik emri yeni yeni iddialara yol a<;
mışhr. Vekaletin ileride bu mesele hakkında 
kati hir karar \'ereceği zannediliyor. 

Maarif miifettişleri, yeni tedris usulii ii. 
zerindeki tetkikleri esnasında bu mesele ile de 
meşgul olacaktır. Bu arada eleme imtihanları 
sistemlerinde değişiklik yapılması da muhte. 
meldir. Dün, bu hususta kendilerile görüstii. 
ğümüz talebe, veliler, bazı muallim ve müdür. 
Ier ayn a:vrı mütalaalar ileri sürdüler. Bunları 
sırasile bildiriyoruz: 

"1 - Riyaziye sualleri, imtihana girenlerin 
seviyesinden üstündür. Hatta bazı muallimler, 
hunlan bir buçuk saatte halledebilmi~lerdir. 
İmtihan heyecanı içinde talebenin bu sua11ere 
cevap vermesini beklemek haksızlıklara sebep 
olmuştur.,, 

" ·1 - Kanaat notu gihi uzun bir tetkik 
mahsulü olan numaralardan sonra yeniden bir 
''eleme,. yapılması, orta tahsil gençlerini çok 
sıkı bir sfö:gec;e tabi tutmaktır. Bu, tahsil zcv. 
kini kırmakta, çalışkan bir talebeyi ümitsizliğe 
düşürmektedir. Sene içinde sekiz veya dokuz 
gibi, yüksek bir not alan talebenin, o dersten 
eylfilde yine imtihana tabi tutulması, talebe 
maneviyatı üzerinde yıkıcı bir rol oynamakta. 
dır.,, 

"2 - İki ecnebi mektep talebesinin ayni 
sualleri halletmeleri ve resmi liseler talebesi
nin muvaffakıyetsizliği üzerinde sınıf mevcu
dunun rolü vardır. Ecnebi mekteplerde her 
sınıfta vasati 30 talebe mevcuttur. Halbuki res
mi mekteplerde bu rakam çok yüksektir. Bu 
yüzden talebe, muallimden tam manasile isti
fade edememektedir. Hatta talebesini tanımı-

"5 - Sık sık değişen imtihan rejimi, ço
cukları tecriibe uğrunda yıpratmaktadır. Artık 
esaslı ve istikrar kesbetmiş bir maarif sistemi. 
ne ve değişmez bir imtihan usulüne ihtiyaç 
vardır.,, 

• Birkaç giindenberi şehrimizde 'bulunan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel, bugün Ankara. 
ya hareket edecek ve 10 giin sonra tekrar ge
lerek, yapılacak olgunluk imtihanlarında tet. 
kiklerde bulunacaktır. Vekil, .dün Ticaret Lise. 
sini gezmiş, Vali Lutfi Kırdarı ziyaret etmiştir. 

BiR CESET 

Eski Cinayeti 
Meydana 
Çıkardı 

Tophanede Hoca Tahsin soka. 
ğında 40 numaralı evde genç bir 
erkek cesedi· bulunmuştur. Öldü
rülerek bu eve bırakıldığı anlaşı.. 
lan bu cesedin hüviyeti tesbit e
dilmi§ ve zabıta tahkikatını in. 
taç ederek cinayetin içyüzünü 
kısa bir zamanda meydana çıkar. 
mıya muvaffak olmuştur. 

Artvinli Abdullah adında bir 
gençle Davit isminde bir adam ay 
ni evde oturmaktadırlar. İki ar. 
kadaş son olarak ta Tophanede 
Hoca Tahsin sokağında 40 numa
ralı eve yerleşmişlerdir. Fakat 
son zamanlarda Davit, Abdulla. 
hın her hareketini muhtelif kim. 
selere para vererek takip ettir
mektedir. 

Dovit, nihayet aldığı fena ha
b~rler üzerine bundan beş ay ka. 
dar evvel evde Abdullahı döv. 
müş ve çocuk bu şiddetli darbe
lerin tesirile ölmüştür. Katil iş
lediği cinayeti gizlemek için Ab. 
dullahın cesedini evin alt katın
da açtığı çukura gömmüş, ken. 
disini daima Abdullahla beraber 
görmiye alıŞJllış olanlara da ço
cuğu memleketine gönderdiğini 

söylemiştir. 

Aradan aylar geçmiştir. Davit 
bir gün ağlıyarak çıldırmıştır. E. 
sasen evvelce de akli bir hastalık 
geçiren Davit Bakırköy hastaha
nesine giderek tedavi edilmesini 
istemiştir. Davit, hastahanede te
davi edilirken koku neşretmiye 
başlıyan ceset meydana çıkaı•,ı
mış ve katil akıl hastahanesinde 
sorguya çekilmiştir. 

Suçlu hakkında doktorların 
vereceği rapora göre kanu lı ta. 
kibat şekli taayyün edecektir. 

----o----
Bir Kaçakçılık 

Marsilyadan limanımıza gelen 
Türk bandıralı Bakır şilebinde 
muhafaza ve muayene memurla. 
rr bir çok ipekli kumaş ve mu. 
şainba ele geçirmişlerdir. Bu eş. 
yayı tayfanın kaçırdığı anlaşıl
makta ve bu bakımdan tahkikat 
yapılmaktadır. 

...... 
DOLAR 

VE LİRET 
Fiyatfardaki Sukut 

Devam Ediyor 

: 
1 
! 
1 
1 

ADLiYEDE 
-0---

Feneryolu 
Cinayetine Ait 

Muhakeme 
Dört sene beraber yaşadıktan 

sonra kendisinden ayrılan Fatma 
isminde bir kadını Feneryolunda 
bir araba içinde vurup öldüren 
Yakup Topuzun muhakemesine 
ikinci ağır ceza maJı.kemesinde 
devam edildi. 

İddia makamı, suçlunun te. 
hevvüren katilden mahkum edil-< 
mesini istedi ve işte esbabı mu. 
haffife olmadığ!lfl söyledi. 

Dolar ve liret fiyatla
rındaki sukut devam et
mektedir. Bilhassa dolar 
135 kuruşa kadar düş
müştür. Temin edildiği
ne göre, doların sukutu 
Amerikan mallarının ih
racını arttırmak maksa
dile yapılmıştır. Fiyatın 

130 kuruşta stabilize e
dilmesi umuluyor. 

1 Yakup Topuz, Fatmanın ni-
1 kfilılı karısı olduğunu, Hüseyin 
isminde bir adamla temasta bu. 

lunmıya. başladığını, bu halin na

musuna dokunduğunu ve ne yap
tığını bilmediğini bildirdi. 

Amerikadan memleke
timize yapılacak ithalat 
artabileceği gibi Ameri
kaya olan dolar hesabı

mız kolaylıkla tesviye e
dilecektir. .. 

Sanayide kullanılan 
muhtelif asitlerle bazı 
kimya maddeleri ve ııişa-

• dır piyasamızda kalma
mıştır. Alakadarlar sipa
rişlerde bulunmuşlardır. 

• Bu sene hububat mah-
sulünün mükemmel olu
şu şimdiden piyasalarda 
tesirini göstermiştir. Ye
ni mahsul buğdayların 

kilosunda 15 para ve yeni 
mahsul arpaların kilo
sunda da yirmi para fi- i 
yat düşüklüğü vardır. i 

• lhtikarla mücadele ko-
misyonu yarın toplana

! cak muhtelif maddeler il-

i 
zerinde yapılan ihtikara 
ait dosyaları tetkik ede
cektir. 

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

Muhakeme karar tefhimi için 
başka güne bırakıldı. * Çatalcada bir rakı aleminde 
Arif çavuş isminde birini öldü
ren aşçı Hüseyinin duruşmasına 

da birinci ağır ceza mahkemesin
de devam edildi. İddia makamı, 
Hüseyinin tehevvüren katilden 
mahkumiyetini istedi. Bu dava 
da müdafaa için başka güne bı
rakıldı. * Salamon isminde bir ada
mı.\ dükkanına girerek bir ceket 
ile 300 lira para çalan Ali Yaşar 
dün yakalanmış, adliyeye 
verilmiştir. Sultanahmet birinci 
su?h ceza hakimi Reşit Ali Ya
şan tevkif etmiştir. 

Vapur Tamir Atölyelerinde 
Yapılacak Islahat 

Denizyollan işletmesi Umum 
müdürü İbrahim Kemal dün de 
İstinyeye giderek vapur tamir a. 
tölyelerinde yapılacak ıslahat iş.. 

leri etrafında tetkik ve temaslar. 
da buJunmuştur. 

İstinye atölyelerinde amele i
çin yapılması kararlaştırılan lo. 
kanta ve gazino ile soyunma oda
larının inşasına pek yakında baş.. 
lanacaktır. Atölyede daha bazı 
yenilikler yapılacaktır. 

5 U A L · .· C .E V A P 
S - Bağcılık, zeytlnclllk ve aşçı· 

lıl!a dair yazılmıt eıerlerl nerede 
bulablllrlm? 

C - Ziraat VekAletl neşriyat mü
dürlüğünden bir mektupla Jsteye
bilirslnlz, Babıalideki kitapçılarda 

da bu bahislere müteallik kitaplar 
vardır. Malıimatı ziraaiye adlı ki
tap bu bahislerin hepsini ihtiva e
der. 

• S - IY!etTııeketlmlzde yabancı cm
den bir eser tercOme ve adapt e et· 

mek için mUelllflnln mUsaadeslnl 
almak kanunen mecburi midir? 

C - Lozan muahedesi mucibin
ce fran~ızcadan tercütne edilecek 
eserler için 1933 senesinden sonra 
müellifinden müsaade almak icap 
ediyordu. Fransa hükQmetı mua
hedenin bu maddesinin tatbikından 
sarfınazar etmiş bulunmaktadır. 

Diğer lisanlardan tercüme için ise 
esasen böyle bir zaruret yoktu. Fa
kat nezaketen müellifin müsaade
sini istemek doğru olur. 

S - Karanlıktan aydınlığa adlı 

bir piyes yazdım, temalll için izin 
almak !Azım mı? 

C - Ll\zımdır. Eserinizi Ankara
da Matbuat Umum Müdürlüğüne 
gönderir, tetkik edilip temsiline 
izin istersiniz. Eğer eserinizde mat
buat kanununun hükümlerine uy
mıyan, yanı temsilinde mahzur 
görülen bir tarar yoksa mat.buat 
miidilrlüğü eserin temsiline lzln 
verir ve eser temsil edilir. Aksi tak· 
dirde temsil edilemez. 

9. 6. 94u 

Ticaret Vekaleti, Yeni 

Fiyatları T esbit ve 
İlan Edecek 

Ticaret Vekaleti buğday fiyat. 
ları üzerinde tetkikata başlamış
tır. Halen buğday satışlarında e
sas olan fiyat, bundan senelerce 
evvel tesbit edilmiş bulunan hi
maye fiyatıdır ve bu fiyat o za. 
mandanberi değiştirilmemiştir. 

Cenup mıntakalarımızda hu
bubat mahsulünün idrakine ıim
diden başlanmış bulunmaktadır. 
Mahsulün bol olmasını nazarı 
dikkate alan Ticaret Vekaleti, 
yulaf ve arpa üzerinde icap eden 
tedbirleri almış, yulafın ihracı 
yasak edilmiş ve arpaya da as
gari fiyat tayin olunmuştur. 

Bugünlerde piyasaya çıkmak 
üzere bulunan buğday için de 
şimdikinden daha yüksek bir fi. 
yat tayini esası üzerinde çalışıl.. 
maktadır. Çünkü köylüye !azını 
olan bir çok zaruri eşyanın harp 
dolayısile fiyatları, muayyen nis
betler dahilinde bir yükseliş gös· 
terdiği halde köylünün bellibaşlı 
istihsal mataı olan buğdayın ay• 
ni fiyatta kalması tezat teşkil e .. 
decektir. Bazı alakadarlar, hatta 
şimdiye kadar bu tedbirin çok· 
tan alınmış olması, yani fiyatla
rın yükseltilmesi lüzumundan 
bahsetmektedirler. 

Ticaret Vekaletinin yeni tes .. 
bit edeceği fiyatın ilanı beklenir .. 
ken, buğday ihracatına devam o-
lunacağı hakkında Ticaret Ve· 
kilinin Mecliste vuku bulan be• 
yanatı da, buğday fiyatlarını hi.. 
ma~re bakımından memnuniyet 
uyandırmıştır. -

S P O R 

Fenerle G. 
Saray Bugün 
Karşllaşıyorlar 

Senenin en mühim karşılaş
ması bugün Kadıköyünde Fe
nerbahçe • Galatasaray arasında 
yapılacaktır. Bir puan farkla Ga
latasarayın önünde giden Fener• 
lilerin oynıyacakları bu oyunun 
neticesi ya kendilerini kati su
rette şampiyonluğa götürecek, 
veyahut da şampiyonluk ümitle
rini şüpheli bir vaziyete soka
caktır . 

Ancak, unutmamalıdır ki, Ga
latasaray. Fenerbahçe maçların· 
da kuvvet farkları o kadar bi.i
yük bir şey üade etmez. Çünkiiı 
neticeler daima tahminler hılfl. 
fına çıkmış, kuvvetli tarafın mağ• 
lılbiyeti çok defa vaki olmuştur· 

Mısır dönüşünde Pirede kalan 
Bodurinin hafta içinde gizli bit 
surette İstanbula getirildiği şa)'i 
olmuşsa da bunun ne dereceye 
kadar doğru olduğu anlaşılanıa· 
mıştır. 

Bu büyük maçtan evvel Ve· 
fa • Beşiktaş Milli küme karş.ılııŞ 
ınasını yapacaklardır. 

• Taksim stadındaki maçlarıtl 
bölgenin bir tamimile menedildi· 
ğini yazmıştık. Stad idaresi Be
yoğlu kaymakamlığından bugiirı 
için müsaade almıştır. Pera _ Şiş
li, Ankara kupası için TaksiJtl 
stadında karşılaşacaklardır. 

• Fenerbahçeliler milli küme 
maçlarını tehire uğratmamak i· 
çin her sene haziran ayı içinde 
yaptıkları senei devriyelerini bil 
sene Haziranın ikinci haftasındll 
yapmıya karar vermislerdir. 

Bugünkü Program: 

M!.30 Program 
12.35 Ajans hnberleri 
12.50 Alaturka muzik 
13.30 Küçük orkestra. 
18.00 Program 
18.05 Karışık mUzik (PL) 
18.50 Radyo caz orkc:;trı:w. 

19.25 Konuşma 

19.45 Ajans haberleri 
20.00 Fasıl heyeti 
20.45 Konuşma (Tarihten saytaııı.r) 
21.00 Alaturka müzik 
21.45 Cazband (Pi.) 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Ajans ~por servisı 
23.90 Cazband (Pi.) 
2:!.25 Yarınki program. 



9. 8. HO 

İngiltere 
ispany 
Sefiri 



TAN ===========================================· 9.8.940 

r Tarihin En Büyük Meydan 
Muharebesi Devam Ediyor 

No. 57 Y U Lu NAY <'Başı 1 incide) azan: 1ara hücum eden ve kollar üzerL 
ne bombalar atan Fransz ve 1n. ori, Sulhü de, Harbi de giliz hava kuvvetlerinin kitlevi 
müdahalesi dolayısile, Almanla. 

Paraya Değiıiyordu nnF~rz~~ta~~.z:ı::· azlık. 
gidecek ordunun ha-ı Şehrin muhtelif yerlerinde yağ- lanna rağmen, kısa ve şiddetli 

lıjına çoktan başlan.. macılara karşı hücumlar oldu. mukabil hücumlarla mevzileri 
Vrdun kıyılarında 6000 Hıristiyanlar daha birkaç ay ev. kurtarmak için istinat noktaların 

llivıılriı" li" ile Suriye askeri- vel biıtün taşlwılıJdarına boyun dan dışarı çıkmakta tereddüt et. 
.-çmelerinden mürekkep eğen halkın bu suretle kafa tut- memişlerdir. 
~ıuu:nış emir bekliyordu. malanndan sinirleniyorlar, yağ. Fakat, akşama doğru, Alman 

emirler bu ordunun ku. maya bir de lüzumsuz kıtaller kuvvetlerinin bu silo seylanı 
111.t:uıa can at1yorlardı. Fa.. ilave ederek, kendilerinden hal. karşısında, kumandanlık, geri 
vazifeye (Esedüddin Şir- kı busbüti.ın soğutuyorlardı. Mı- çekilme emri vermif, bu emir 

daha mükemmeli bulu. sırlılar mukavemet edemedikleri tam bir intizamla yapılmıftır. 
miydi? İhtiyar asker zaman, ugradıklan tecavüzleri Almanlar, yine birçok taze fır. 
bir faaliyetle çabşıyor, muvakkat bir teslimiyetle kabul kalar ve tanklarla, Ailne üzerin-

llOlwmlan ikmal ediyor, ediyorlar, bütün h1rslannı alma. de de şiddetli bir taarruza kalk
teferüatı bile ihmal et- yı müsait bir zamana talik edi- mışlardır. Çarpı§IDalar, burada 

Bu suretle umera ve yorlardı. • da şiddetli olmuı ve bazı nokta. 
vazife almak için bin Şirkoh, Kahire karşısında ter- larda, Almanlar Alme'ye var-

lere baş vurduklan sı. tibatını aldı. Şehre evvela Sali. mışlar ve cenup sahilinde kilçük 
addin sefere iştirak i- haddin girecekti. Türk süvarile. bir köprü bap tesis etmtılerdlr. 

bir arzu bile gostermi. ri girme emrini sabırsızLıkla Bu köprü bap, halen pddetll bir 
da, konağında eski sa- bekliyorlardı. Fransız mukabil hücumuna he. 
arını ya<» yor, alimle- Sehirde de hazırlıklar yapılı- d4!f te§kll eylemektedir. 

· ş· k h h kk da Cephe Yanlmıt.Delildlr bapa toplamış, şer'ı yGr. Şaver, ır o un a ın y· Fransız h fili .. 
ler, yahut müşaareler yapacağı muamelenin ne olaca. me ma 8 ne ~ore, 

hotça vakit geçiriyordu. ğım endişe ile düşünüyordu. İ- ~lman ~~ tank pııpu mütte
mutemadi ısrarlanna: kinci sefer esnasmda Esedüd!ii- fiklerin istinat nok!alan aruın. 
, diyordu. Çok yorul. ne karşı yaptığı. hıyaneti öde. dan mmıq ise de bir cephe yar. 

az istirahat etmek iste. mek 1izım geldiğini anlıyordu. ma m~lesl bahis mevzuu dellL 

a kuş tüyü minderler. 
ğını zanneden Ey

yine bu hayata avdet 
ekle büsbütün çile. 

(Devamı Var) 

Sovyetlerin 
ltalyaya 

ikinci ihtarı 
(Başı 1 incide} 

ıslaha te~bbüs etmiştir. Yugos
lavya ile siyasi mahiyeti haiz bir 
ticaret anlaşması yapmış, Bulga
ristanlı bir ticaret ve hava se. 
ferleri muahedesi akdetmiş, Ma
caristanla anlaşma yoluna gir
~. battA Romanya ile dahi ti. 
cari anlaşmalar için müzakereler 
açılmasını istemiştir. Bütün bu 
teşebbüslerden maksat, Balkan. 
lan Alınan ve İtalyan nüfuz mın
takası olmaktan çıkarmak, nazlz. 
roin ve faşizmin Balkan yoluyla 
Karadenize ve Boğazlara sarkma.. 
sına mani olmaktır. 

dir. lstmat noktalan tamımiyeti-
ni muhafaza ediyor. 

Fransız hava kuvvetleri de top. 
çu ve piyadeye fevkalAde yardım 
etmekte ve bilhassa tank kuv
vetleri üzerinde müeuir olmak
tadır. 

Somme cepheahıdeki fevkalA
de tayyare zayiatım tebarüz et. 
tirmek maksadlle, Bayan Tabou. 
is, Oeuvre gazetesinde, Almanla
nn Norveç hava kumandanının, 
Oslo, Stavanger ve Bergen üsle. 
rinde bulunan bütün bombardı. 
man tayyarelerinin Somme cep. 
hesine gotürülmeei emrini almış 
olduğunu ve Narvik bölgesi üze. 
rindeki akınlara iştirak etmek 
üzere az miktarda tayyare alıko
nulduğunu yazmaktadır. 

Bayan Tabouis IUDU illve edi
yor: 

Hitler tek cephede hareket et. 
mek taktiğine sadık kalarak, 'ev. 
midane gayretlerini Fransanın 

hayati nottalan üafrf,no teklife.. 
diyor. 

RESMi HARP TEBLİGLERi 

FranslZ Resmi Tebliğf 

Paris, 8 (A. A.) - 8 haziran sabah teblllf: 
Dün akşam Bresle'ln yukan vAdisl nde bulunduktan bildirilen zırhlı 

unaurlar, il.-leyftlerfnl arttırmışlardır. İleri müfrezeler, sivri bir uç- halin
de, Forges - Les - Eaux mıntakasına varmışlarlır. cephenin &eri kalan 
kısmında vaziyet ayni olarak kalmaktadır. 

• • 8 Haziran alı: .. m tebliii: 
Muharebe, deniz ile Chemhı Deı Dames arasında cephl:nin heyeti u. 

manai,...inde, biitiln cfla cl89&Jll etmiıtir. Oise'an Garbmda, cl8pnan, A. 
eatı Breale berine tazyiki hafifleterek, ıanetini Aumale ile Noyon ara_ 
undaki ıenil cephe berine telı:aif etmlıtir. Arlı:ada kalmıt olan pi,.de 
fD"lralan, hatta ıirmittir. Kanetli bir topça ile talı:viye edilmiı bulanan 
ita fn'blar, atet YUıtalJrmı, en-elet muharebeye aolı:ulmaı olan sırbb 
fırblann atet nntatanna illve eylemitlerdir. Dün harbe aolı:ulmuı yedi 
sırhh fırlı:aıua :F&Dmda. yirmiden faıla ~ fD"lı:a mücadeleye rirmfıtir. 

l'ırkalarımız, kendi miktarlarlle ıayrl münaalp bulunan bu ıayretln 
terakkisini, ancak ,&terilen iıtlkametler Ozerine bir geri çekme manevra-
11 ;raparak, ~dit edebilmiflerdir. Fırkalanmız dU,mana cok bQ,y(lk zayi
at verd1nnltlerdir. 

J)iifman tu7fki, Oi8eun prktnda da fazlalatmlflır. I>Qsman burada, 
muharebqe ~ni fırkalar ve zırhlı tanklar sokmuıtur. Bu yeni kuvvet
ler, dQşnana, Oisııe'un cenubundald tepeler Qzerine ıenlşçe a7ak basmak 
bnklnuu venntttir. Cüzitamlanmız, araziyi, adını adını müddaa etmek
teclfr. 

Hava kuvvetlerimiz, en bO;rllk bir fiddetle dQıznanı lzaçta- devam ede
rek bQ;rük bir faaU7et ı&termittir. Avcı hava kuvvetlerimizin hlma;re
llade 150 den fazla tayyare, kafileleri bombardıman etmlftir. Kafile! ... 
IAbetler olmUI ve datıblmıftır. 

Donanmaya menmp bir hava filosu, 'I hzlran ıecesi, Berlln Varotla
nndakl fabrlkalan bombardıman etmlftir. Ta17aıelerlıniz1n hepal. Gale
riııe dODmQftilr. 

Alman Resmi Tebliği 
F(Jhrer,n utnumt kararıtıu: 8, (A. A.) - Alman ordulan bq kuftlan· 

danlılının teblill: 
Ordulanmızın hareklb., Somme'un ve Alse - Alme kanalının cenubun

da muvaffakJyetle devam edl.;ror. Düpnan, aealı Somme'un cenubun& 
atılmııtır. 

Alman hava kuvvetleri, karada hllt'p eden IDtalann faa1l7etlnl takviye 
etmekte, Somme'un cenubunda, asker tah&11iltlmne, askeri kollara ve 
düşman piyade ve top(U mevzilerine hOcum ederek bunlan bombardı

man etmiştir. Alman hava kuvvetleri, ;rerde vukua ıeıen carp11maya 
karışmaktadır. 

Dukerkue'de alınan esirlerin miktan iıs bine yükselmiştir. 
fngilterenin Cenup ve tlŞark sahillerine karşı yapılan slllhlı }ceşif u

çuılan esnasında, bazı İngiliz hava meydanları ve ayni zamanda Douv
ret limanı bombardıman edllmi tir. 

Alman hava kuvvetleri, düşman mevzilerine hücum ederek, Narvik 
civarındaki ordu ieşekkilllerine 7ard ım etmfıtır. Sarnıçlarda yanaınlar 
çıkanlın11 ve bir düıman kruvazörilne iki bomba isabet et:rniftir. 

Bir Alman denizaltı ı~l, trland anın ılmali prkislnde, 14 bin tonluk 
düşman muavin kruvazörünü babrm ıştır. 
Dildmanın Almanya dahilinde yapt ıfı ıece hava hOcumlan, bQy(lk tah

ribata aebebi;ret vermemiıtir. Bir Alman şebrinln bir mahallesinde on ıl
vll ölmüştür. 
Dflpnanın umumi hava zayiatı, 71 tayyareye balll olmuıtur. Bunlann 

29 tanesi hava earpışm.alannda, 25 ta nesi hava dafi toplan tarafından dQ
S(lrülmiiş, pri italanı nrde tahrip edUmlştir. 5 Alman tanareal ka;rıptır. Alman ve İtalyan istillsından 

korkan Balkan devletleri de Sov. 
yctlerin bu siyasetinden istifade 
ederek Moırkova ile anlaşmakta 
fayda görmuşlerdir. 

. - - - --- --

lngilterenln Fransadald seferi •-••-• - • - • -• -• -• -•••••••-• -• -••-• -• -••• 

b1ar için artık bir an ev. 
ye ordusunun erifmesi

gayri yapacak bir teY 

Kralı, Ant bir hücum 
~mi zaptedebilecekti. 

enderiye muhasarasın
ddinin de dikkatini ceL 

veçhile maiyetindeki 
birbirlerine muanz 

ordusundaki inti
wruyordu. Fatımi 

bu Y,ağmagerlllder k&J'fl· 
-.ımııwıtı. Her derde pa. 
deva bulmak çaresini a

ver, Amoriden gordüğü 
hakaretlere rağmen, 
yanlann ordugihma 

urlar göndererek bü-
lillar mukabilinde hay 

pek ileriye giden 
yelerinln aıkerlerile 
Kahireyi muhafaza 

rica ettl 

• ü de, harbi de paraya 
Nfpn Amori, bu teklif 

bermutat zayıfladı. 
tehlikeli müttefikle.. 

11Jıcıa.t"11".mak çarelerini a-
vakıt kaybediyordu. 

Kudus Kralı bu muza
Üğraprlarken, Suriye 

70lu üzerinde hiçbir ma. 
nst gelmiyerek ıriiratle 
kapılarma visıl olmUJtu. 
un bü derece süratle 

üzerine, Amoriain ak
geldi. Fakat artılr ya. 

bir feY kalmamıştı. Ahali 
~adüs Kralıtnm ukerle

Ye bllhıSM Tampl töval. 
rumlardan çektiklerinin 
eıkarmıya bqladılar. 

Balkanlardan iktrsaden istifa
de ettiği müddetçe Almanya bu 
mıntakayı işgale liızum görme
miş, bilakis Balkanlarda statüko 
ve suUıü ldameye •hizmet edecek 
olan bu Sovyet müdahalesine 
yardım etmiştir. Yardımdaki 
maksadı da bu vesile ile Balkan 
Antaııtmı parçalamak ve Balkan. 
lann demokrasilere alet olması
na mini olmaktır. 

kuvveti Genel Kurmay Bqkanı 
General Powmal, Framaya geL Arap Alemi ve MUttefikler liatin Araplarmm tesanüdünü 
miş ve General Weygand ve Ge- Kahire, 8 (A. A.) - Bütün gösteren büyük bir tezahür ya. 
nval Georges ile ıörü§IDelerde Irak razeteleri ve Irak mahfil. pılmıştır. 
bulunmuştur. leri, Fransanm manevi kuvvetle. Bu mitingde tasvib edilen 

İngiltere İstihbarat Nezareti, rinin yüksekliğini tebarüz ettir. karar sureti, dahilde düşmana 
bir tebliğinde diyor ki: mekte ve bugünkü çetin imtihan karşı bütün vasıtalarla mücadele 

"Dük de Windsor'un askert da Fransızlann gösterdiği soğuk edilmesi için insaniyetin mukad. 
vazifesinden istifa ettiği haberi kanlılık ve kahramanlık karpsın deratım tayin edecek olan bu 
asılsızdır. Dük, halen İtalyan hu. da istinasız ha)'l'.anlıklarını bil. harpte müttefiklere müzaheret 
dudundald Fransız ltıtalarmı zL dlrmektedir. olunması ve yakın şark diktatör. 
yaret etmektedir. Yakında men- Elblad gazetesi, Araplarm ın_üt tüklerin emperiyallst tehditleri 
sup bulunduğu umumi karargL tefiklere karşı tam bir . bağlılık altında bulunduğu takdirde ölün 
ha dönecektir.,. ve sadakat hattı hareketı takip et ceye kadar çarpışılması azmini 

Binaenaleyh vaziyet şudur: Framacla Emniyet Tedbirleri tiklerini yazmakta ve aradaki teyit etmektdir. 
ı _Almanya Balkanları Fransa Dahiliye Nazın Man. ananevi dostluğu daha ziyade B""t"" Filist" .,_.. ı. 

takviyeye çalıştıklarım tebarüz u un m e.ı.-.arı umum 
işgal niyetinde deiildir. Fakat, del, memlekette Bqinci Kolonun ttirme'-tedir. yesi, Fransa .meydan muharebe. 
bu mmtakada demokrasitere llet her hangi bir faaliyet zemini e .. 9".--

olabileeek kuvvetli bir Balk8n bulmasına imkin vermemek için • sini büyük bir heyecanla takip 
ant.ntı hulunmuına muhalifdr. şiddetli tedbirler almıya devam Kudüs, 8 (A. A.) - Burada Fi. eylemektedir. 
Harbin 10nuna kadar Balk8nlar. etmekte ve bilhusa yabancılara 
el• st.tilkonun devamım temin e. ait tahdidatı tiddetlendirmekte
deeek olan bir Sovyet himayeai. dir. Mandelin enerjik faaliyeti 
Din m.ahnru yoktur. neticesi, gerek Parlste, gerek 

2 _ Sovyet Rusy•, Balkanlara memleketin herhangi tarafında 
ne Almua ne ttaly•n ve ne de Beşinci Kolon faaliyeti vukuuna 
müttefik devletlerin aokulup yer· bu sayede imkln tasavvur olun
leşmesine taraft.rdır. Botazlann muyor. 
ve Karadenlzin emniyedni temin Mackemie Kinı'ia Beyanatı 
için bu mıatakadüi devletlerin Ottawa, 8 (A.A.) - Mille~ bL 
milstakil olmalann• ve statüko. taben radyoda bir nutuk so_yll
nua devmının• tardtardır. Y.en Başvekil Mackenzle ~g, 

t 1 8 1k lana iktl- §imdiye kadar muhuamata gır. 
3 - ta ya, a an memiş veya girmekten kaçınmıı 

saden Almua, slyueten Sovyet olan milletler aı-umda bir ihtilA
tesiri altında kalmasından me~ fa müncer olmalı muhakkak o
aan delildir. Barhe sirene mü· lan harbin yeni safhasına dinle. 
Wat olarak Dalmaçyayı •lmü, ylcilerinin dikkatini celbetmlftlr. 
Selblie inmek ister. iıte Sov. Başvekil bilhaua demlftlr ki: 
yellerle ttaly•alarm carp11tıklan "Karpmıza yeni düpnanlar çı-

t.. L dlr kacak olursa, eski ve yeni dost. 
no-.t. uaruı • Iarıınızın bize yardım için aya. 

Bu izaha nazaran bugün i. glirva. kalkacaklarmdan emin olabi
ız.,, 

çin Balkanlarda ne bir M ek 1 King Kanadalılara 
Alman, ne bir müttefik devl~tler Roo~ve~~ine insani~et namına ne 
ve ne de bir Sovyet tehlikesi büyük bir enerji ve şiddetle be. 
mncut değildir. Balkanlann sta- yanatta bulunduğunu hatırlattık. 
tükosunu tehdit eden yeglne tan sonra tunları illve etmı,ttr: 
devlet İtalyadır. İtalyanın harbe "Biz yeni ve eski diınya ıra
gimıek üzere oldulu haberleri sında bir nOktada bulunuyoruz. 
f8:vi olunca Balkanların ve Sov. Memleketimizin erkek ve kadın. 
yet Rusyanm kufkulanman bun. lannm imanlarının ıplı ve ha. 
dandır. yatı fenahğ1.n kuvvetleri tarafın-

f akat anlqıtı,or ki, Sovyet dan söndürülmeden ve hürriyet. 
Rusya İtalyanın lle Dalınaçyayı leri nazi hoyratlığ1.nın zulmüne 
ifgaline, ne de Balkanlara yayıl.. kurban gitmeden evve1 Kanada. 
muma müsaade etmiyecektir. nın her kalesinin yeni bir Calais, 
Belkl de balyanın harbe girmesi, her llmamnın yeni bir Dun
Sovyetlerin de Balkan devletleri kerque olacağını söylemekle 
lehinde müdahalesini icap ettire- memleketin kalbine ve ruhuna 
ccktir. tercüman oluyorum.,, 

Gedikli Erbaı Hazırlama 
Ortaokullarına Talebe Alınıyor 

1 - Kayseride Gedikli !lrbat hazırlama ortaolıcu1unun I. ll, m. Si• 

nıtlanna Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbq hazırlama ortaolıcu1u ile An· 
karada Musiki Gedikli Erbq hazırlama ortaokulunun yalnız I. sınıfla
nna önOm~ E,ylıllde bqlı7acalt olan MO - 941 ders :rıiı için talebe 
alınacaktr. 

2 - istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve aneslnln 
k&tO hal ve f6hret sahibi olmamalı, ııhht mua;renede sailam çıkması ve 
;yapılacak seçme sınavında kazanma11 prttır. 

3 - Gedikll Jıwrlama orta olıcullanna alınacak talebenin 711 haddi: 
••••f Vaı 

Oe4lkll Orta 1 14 : 1., 
• ,. n 10 : ıı 
.. .. m ıe : a Ohnaıc 

Bu :raıtara alt bo;r ve atırhlc: ba dlerl askerlik 111beterlndekl askeri 
n..ıer ve orta okullar talimatının 71. maddesi 6zlerlu U7ıun olmuı 11-
llllldır. 

t - Her Uç olıcu1un L Sınıfına istekli olanların bet sınlflı ilk oku• 
ıu bitfrmlf o1ma1an prttır. Ot1a U ve m. 811Uflara girecek olanlar bu 
sınıflara terfi ettiklerine dair taball veaikasl ve7a aaıı.-dejname ı&tere
ceklerdfr. 

1 - Hanıt sınıfa lstekl1 oluna olaun, Dd ;rıldan fazla taballl terket• 
mil olanlar ve evvelce 1ectllrllden ve;ra ukerl okullardan çıkanlaDlar a
hnamazlar. 

8 - Kayserlde Gedllı:tı Erbaı ha zırlama orta okulunun her Qc sınıfı 
De Kınkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun L Sınıflanna 
k67lQ Jatekll, Ankara MuaikJ Gedikli Hazırlama orta okulunun 1. Smıfı
na muılki)'e hev•ll ~birli iateklQer alınır. 

ı - Yukandald prtlan haiz Jateklller 10 Hazirandan itibaren bulun
duklan 7erln askerlik tubesine müracaat ederek diler kQ'dll kabul 
ıartlarile mürac:a"t 7ollaruu ölrenmelerl llin olunur. (1'133) (U51) 

Heybeliada Deni7., I Jsesi Müdürlüğünden: 
Deniz liııesi birinci ve ikinci sınıtıara talebe kayıt ve kabulQne 1 Hazl- 4 

ran 940 dan 10 Atuatos MO tarihine )tadar devam edilecektir. htek111er
den tstanbulda olanlann dolrudan dolruya okul ka;rdı kabul komis;ronu• 
na, !stanbuldan bqka ;yerlerde oladlann bulunduklan mabaJJ!n askerlik 
ıubelerine fnilracaatlan llln olunur. (4:&29) 

Fransız Tayyareler 
Berlini Bombaladıla 

motörüne bile ateş açmqbr. 
milerin cblmların üzerine ve 
kaklara düştüğü işitilmiştir. 

(Bap 1 incide) 
lnstJls Hava KaTfttleıfala Son 

Faaliyet Biliaçosu 
İngiliz Hava Nezareti de 

malumatı veriyor: 
şu yarenin damlan ve bacalan d 

Dün bütün gün ve ıece. fqlliz ha
va kuvvetlerinin tll7l'etl 7enlden, 
Fraıuadakl müttefik Cll'dulara müza-
herete teveccüh eylemiıtir. Birçok 
keşif uçuşları yapılmlf ve alınan ma
lı'\mat sayesinde birçok bombardıman 
uçuılan icra edilmiştir. Birçok de
fo, milnakale yollan, latalar ve zırhlı 
tanklar kollarına hücumlar yapılmış
tır. Bir duşman ta77aresi duşurül

milştilr. Orta büyüklükte bir bom
bardıman tayyaremiz ka;rıptır. Bu 
harekAta, ıece, düşman kıtaları ar
kuında kilit noktalan QZerinde de-

deşik etmek için faaliyete g 
zanm hasıl olmuştur. Tayyare 
kakta konuşmakta olan ve 
bir otomobilin fenerleri ile 
aralık aydınlanan bir kaç · 
bir grupa da ateş açmıştır. 

Dün gece geç vakit ve bu 
bahm ilk saatlerinde, d 
tayyareleri sahil üzerinden 
muştur. Birkaç bomba a 
sa da, maddi ziyan az oldulU 
bi, insanca hiçbir zayiat 
mıştır. 

Babnlan Kruvazör 
vam olunmuıtur. Hfnon'daki demir- Londra, 8 (Hususi) -
yolu baılanaıcına mühim basar ika lik dairesi müsellah muavin 
olunmuı ve birçok lnfilAk ve ;ran- vazörü Carinthia bir tahtel 
gınlar yapılmııtır. Ayni yerde, asker torpili ile battığını billirm 
tahaqütlerlne mitral;rö:&le hücum e- dir. Gemi 20,300 tonluktur 
dilmiştir. Abbevillede birçok lnfllAk 1925 te yapılmıştır. Bu gemi 
ve yangın çıkarnnnı ve tanare mey- avfn kruvazörler içinde ba 
danına çok ıenıı basar ika olunmU1· lanlarm ikincisidir. İngiliz 
tur. Bütün tay;rarelerbnlz teri dön· 
milştilr. vin kruvazörlerinin sayısı 50 

Diler atır bombardıman filolanmız, Zayiat Bilinçosu 
Alman;ranın lfmall ıarbialnde uke- İngiliz donanmasının §im 
rf hedeıtere hücumlar ;rapmJflardır. kadar uğradığı zayiat listal 
Bu tay;rarelerlmizin hepsi Oalerine dur: 
dönmllftür. 15 safıharp gemisinden 

Dün bütün giln, muharebe ta:r:rare- tayyare zırhlısından bir, 82 
lerimlz muharebe mıntakası OZerinde vazörden Url, 185 destftnı'81t 
enerjik faal17ette bulunmuıtur. 17 yirmi, 58 tahtelbabirden 
düşman ta77aresi düıilrülmiiftiır. Bi- 108 mayin ve petrol PJDllllJMI 
zlm 12 muharebe tayyaremiz ka;rıp- altı. 
tır. 

Bug(ln .OndQz ayni tarzda hare- YENi NEŞRIY' a. 'T 
ketler 7apılm11tıT. Şlmdl.;re kadar a- .,. 1 

lınan haberler, orta btıyüklüktekl ':'\ 
bombardıman tayyarelerlmlzfn dOı- • Aylık Sallık ve KOltO!' 111•i1!11•'-
manın mot6rlQ kuvvetlerine eok cid- asının IO mcı nyuile Profes&r 
dl hasar ika ettlllnl ıöstennekte- tor KAzım 1mıau GOrkan'ın 
dlr." 
Almaa T•yareleriala laslltereye 

Akadan 
Dün akpm Cambrldge, Nor. 

fiok, Dryelk, Euex, Kent, Nort
hemberland, Durham ve York
hsire'de hava tehlikesi lpretleri 
verilm'fştlr. Alarm yarım ıaattan 
bir saate kadar sürmüttür. Nor. 
flok'da çok şiddetli infllü olmuş 
ve cenubu §8rkf phirlerinden ba. 
zılannda . mitralyözler faaliyete 
geçmtıtır. 

Norflok'da flddetll bir pıfllAk
tan sonra bir Alman bombardı
man tayyaresi yere dilfeNk par. 
çalanmıftır. Civard•ki evlerden 
birinin camlan kınlımftır. Tay. 
yarenin içinde bulunan bir AL. 
man pilotu esir eclllmlftir. 

Dün akpm cenubu flll'kt u.lıL 
linde lelin bir tehrin üzerinde çok 
alçaktan uçan bir dÜ§IDan tayya
resi on dakika kadar her tarafa 
rastgele mitralyözle •teş etmiftir. 
Tayyare denizde kaybolan bir 
yatı aramağa giden bir tahlisiye 

dan insana kan nakJi• adlı 
çılanııtır. 

BUGUN 

SARAY 
Sinemasında 

(1) 

BEYAZ PER 
JOAN CBAWFORD -

JAMES STEWAllD 

(Z) 

Görünmiyen Ca 
GLORIA STUART -

MILBAEL WBABEJf 
Bugün saat 11.15 de 

zilitlı matine. 

,___ Buatia 

S 0 M ER SINEMASIND 

1 • KARMELIT A <Mekslkah K•> 
Bq rolde : LUPE VELEZ 

2 ·DON KAZAKLARI 
3 - 1nsWs taJyareeilerl nuıl yetifiyor ve DUd 

d&vllşlyorlar • 
Bqüıı uat 11 de tenzilitlı matine 

, _____ ..................... 11111! 

111 Bugün M E L E K Sinemasında 
NODIA SBBABEB • TYRONE POWEB 

MARIE ANTOINE11'E 

ZORLA GOZELLIK OLMAZ 
LOBETl'A YOUNG • WABNER BAKSTEa I••••• BUIÜD saat 11 de tenzilatlı matine ---~ 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Deniz u..ı birinci ve lklncl sınıflara talebe Iıca;rıt ve 

başlanmıftır. 

2 - Lise blrlncl smıfa slnnele iste lı:lllerin ka;rıtlan 10 Atustoe 9'f 
rihlne kadardır. 

3 - İkinci sınıfa slrmele lstekltter in ka71tlan 20 Haziran MO 
kadar devam edecek ve 20 • 25 Hazl randa milaabaka amavlan 
caktır. 

• !.teklilerden fstanbu1da olanların clotrudan dotru;ra olıcu1 ka;rdı 
komisyonuna ve htanbuldan bqka ;yerlerde olanlann bulunduklarl 
hallin askerlik ıubelerine müracaatla n ilin olunur. ( 

Elizli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - 1719'1 lira 95 kurut bedeli keptlt Memleket haııaııaneslnbl 

trik ıesilatı 1-8-lMO tariblnd en itibaren 20 ınn mtlddetlAI 
Pertembe ıüııil saat 15 de ihaleai 7apılmak üzere k.apah zatı 
ne ekalltmtlfe konulmUJlur. 

2 - Bu ile alt evrak pmlardır: 
A - HulAsal k..U, 
B - l'ennl IU'tname, 
C - Eblltme prtnamelf, 
D - Mukavele projesi, 
1: - Ba7mdarhlıc lllsl Pftel ıartnamesl. 
tltekllla> bil evrakı BIA,ııl nafta mQdürlütQnde her ıtın 

ı - Ebil...,_ llr.-ı.rln ım Ura M kurutluk muvaklıcat 
aiplUe Mffa IJllOdilrllllQnclen B ıtln evvel almm11 ehliyet 
•ticaret odam veslkall ile birlikte müracaattan illn olunur: 
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Ecnebi 

f sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

tlerarası posta ittihadına 
l olmıyan memleketler için 
e bedeli mOddct sırasiyle 

111, 9, 3,5 lir dır. Abone he
pe dlr. Adres de!Tlştlrmck 
uru tur. Cevap için mektup

a 10 kuru luk pul na.vesi 
l zımdır. 

'kaf idaresi, butçesinden 
ayıracağı bir miktar tah
bu sene de bazı tarihi ca.. 
çesmcleri tamir ettirmiye 
\ermiş. Geçen sene 12 ca. 
3 imarethanenin esaslı şe. 
tamirinden sonra milli ve 
ibidelcrimizin muhafazası 

da gösterilen bu hassasiye
~erinde buluyoruz. 

ak, işin çok garip ve acı 

muz bir tarafı var. Ev. 
•resi, son defa tamir edilen 
eserleri bir mütehassısa 
ettirmiş. 

tetkikin neticesinde anlaşı. 
\e varılan netice, tamirat

çok estetik ve ilmi hatalar 
ığıdır. 
la ~azetclerde okuduğu. 

&ore, Şemsipaşa camii ile 
ındaki Valdeiatik ve Çini-
leri gibi mimari abideleri. 
Umwni ahengi bozulmuş-

'rleri için binlerce lira sar. 
bu eserleri ölmezleştinni. 
şırken tamiratın kabul 
lesinde yaptığımız bir for. 
hatası dolayısile bozuyo. 
k acı olan şu vaziyet ta. 

"ıı kabulü katisini yapan 
is ve mimarlann mesuli-

selerinin ne kadar büyük 
ııu göstermiye kafidir. ka. 

·* Su Işi 

Ü)ükadada Alpgündüz 
Sokağ'ında oturan bir o. 
muz bize yazdığı mektup. 
ann su ihtiyacı dolayısile 
değer bir mütalaada bu. 
ve diyor ki: 

Vaktile boru fikdanı yil. 
Biıl ükadada su şebekesi, 

•hdut sokaklardan geçi. 
il-. Bu tesisattan miktarca 
t bazı evler istifade etmiş. 
bu hakikat, henüz 110 a 

•lan abone adedinden ko. 
Iaşılmaktadır. 

taraftan çar'1 ve ma. 
e ev işlerinde kullanıl. 
re nitritli kuyu sulan sa. 

il, bir teneke su yüz para. 
"lınektedir. Bu hal, umu. 
at bakımından çok tehli

.'• 

tacunun şikayetini haklı 
ilk kabil değildir. Adalar 
esinin bu işe bir hal ÇL 

an lazımdır. Mülevves 
•ularını sattırmaktansa, 
suyunu da ayni fiyata 
il kolaylığı Belediye için 
karlığı mucip olsa dahi 
alıdır. İşin en kestirme 

lbah'ıalleler arasınd'a EL 
Yu satışını bir müteahbi.. 
ektir. Tesisatsızlık yü. 
sudan }llahnım kalan 
suretle pis kuyu suyu 

•ktan kurtulacaktır. 

iHTiYAT 
Yoklaması 
•ıkerlll< ıubealnden ı 

er Askerlik şubesi hal
Olup verilen müddet ve 
da meşru mazeretleri 

ihtiyat yoklamalarını 
tnış olanların aşağıdaki 

'ırasile gösterilen günler. 
il dan 12 ye kadar şubeye 
t ederek yoklamalarını 

rı ilan olunur. 
Doğumlular 14 Hazl. 

C\una 
Doğumlular 17 HazL 

~azartesi 
Doğumlular 18 Hazi

Saıı 

~ Doğumlular 20 Hazl
erşembe 

• 
"•bancı Askerlik Şubesln· 

bı.. ~ Beşiktaşta eski malmu. 
-~a nakletmiştir. 

TAN 

Musahabesı J 
""------' 

Haftan on 

Harp Patlamamış 
Y ani geçen sene bir 

harp başlamaml§ ol .. 
saydı acaba bugünlerde 
dünya, ufak tefek ne gi
bi vakalarla karşılaşacak, 
gazetelerde cihan haberle
rine dair neler okuna
caktı? 

Şimdi, bu saatte ve havadis 
kıtlığında belki en belli başlı va
kayı, ne idi o, adını bile unutu. 
verdik, şu kadit bacaklı, yamn. 
yumru kafalı, beline bir değir. 
mi patiska sarmış, burnuna iş. 
porta malı bir eski mektep bev
vabı gözlüğü geçirmiş, taun 
mostrası Hintli? Ha, Gandl. .. İş.. 
te onun yeniden açlık grevine 
başlaması teşkil ederdi. Yahut 
ta Çinde hasta düşüp suni te. 
neffüs cihazile acaip bir kutu
ya konarak Amerikaya nakle
dilen milyoner zadenin kıymet_ 
li hayatına taalluku olan lü. 
zumsuz tafsilata rastgelirdik; 
habbeyi kubbe ederdik. 

Ah, ne iyi günlerdi onlar ..• 
Haniya bir sene, İskoçya gölle
rinden birinde, sözüm ona, bir 
su ejderhası türetmişlerdi .. 
Timsahtan sekiz misli uzun, i
popotamdan dört misli kalın' 
deve gibi hörgüçlü, fil gibi 
hortumlu, hatta yan kanatlı, 
bir miktar da kuyruklu müthi~ 
mahllıktu. Bahsi aylarca sür. 
müş, binlerce meraklı, elde dür. 
bün, su kenarında beklemi~, 
resmi bile alınmış, kimi iri bir 
kütük demiş, kimi ejder oldu
ğuna inanmış, bazısı da otelci 
hilesi addederek münakaşalar 
çıkmış, halk birbirine girmişti. ' 

Meğerse ne dertsiz, ne ka-
savetsiz yaşıyormuşuz! 

Eğer bu harp çıkmasaydı, mu. 
hakkak olan bir nokta varsa o 
da; Mister Chamberlain'in hala 
yerinde duracağı ve kolunda da 
- bugünkü gaz maskesi yeri
ne - şemsiyesi asılı bulunacağı 
idi. Şemsiyeyi, hala sulh remzi 
olarak alkışlıyacak ve açılınca, 
içinden düşmanın bağnna sap.. 
lanacak bir süngü çıkıvereceği
ne hala inanacaktık! 

İsveç Kralı, bütün kış mevsi
mi Nis'te tenis oynayıp keyfini 
getirmiş bir halde, uzun boynu. 

Olsaydı •• 
~an: Refik Halid 

1 
ICıp,, dendiği zaman, gözönüne 
Meuse ovalarındaki kanlı ve 
korkunç harpler değil, nihayet 
manialı bir koşu gelecekti. 

Polonyada hasat başlamış o
lacaktı; köylü gündüzleri çalı.. 
şıp çabaladıktan sonra akşam
ları kadın, erkek, şurada, bura
da toplanacak, keman ve zurna 
sesine ayak uydurarak dansede. 
cekti; nazi kamçısına sırt verip 
cephane arabasına koşulmıya
cak, kanlı göz yaşlannı ciğeri.. 
ne içirmiyecekti ... 

Belki de Fransada "Front po. 
pulaire,, hükfunete geçmiş, ça
lışma saatini sekiz saatten dört 
buçuğa indirmiş, tank imalını 

• durdurmuş, tayyare fabrikala. 
rını grevcilerin eline vermiş 
olacaktı. Belki de Meclis, Maji.. 
no istihkamlarının yıkılıp yer
lerine sembolik bir işaret ola. 
rak balık ağı gerilmesine karar 
verecek ve Chamberlain, yanı
na Daladier'yi alıp sulh güver· 
cini şeklinde bir tayyareye bi. 
nerek, ağımda zeytin dalı, Mıi
nih 'e Hacca gidecek, Führerin 
köşkünü tavaf ettikten sonra, 
Hindenburgun mezarına çelenk 
koyacaktır 

8 ütün bunlar olurken, .uza-
ğı gören ve felaketi se

zen bazı muharrirler ve devlet 
adamları haykıracaklardı: ''Ne 
yapıyorsunuz, harp gelip çattı, 
teminata kulak asmayınız, ağ
zınızı havaya açmayınız, gaflet 
uykusu yetişir, silahları atma
yınız!,, Fakat bu feryatlara kar. 
şı cenge hazırlanamadıkları i. 
çin sulhe inanma yolunu tutan
lar bin dereden su getirecekler, 
bugün sırra kadem basıp nere
ye sığındığı ve hangi kovukta 
barındığı malum olmıyan ak
vam meclisi kürsüsünde lif e
beliğinde birbirlerine taş çıka. 
racaklardı. 

Ya bitaraflar? Hele onlar, 
hele onlar! Bir kısmı "harp mi? 
Bize ne! Cihan Harbinde nasıl 

çubuğumuzu yakıp keyfimize 
baktıksa; yine öyle, köşe pence
resinden seyirci oluruz, kazanç 
ta cabası ... ,, diyecek; bir kısmı 
da, "geçen sefer boyumuzun öl
çüsünü aldık, bu defa mavi bon. 
cuğum' kimde ise, sevdiğim O

dur rolünü oynar, rahatımıza 
bakarız ... ,, fikrine kapılacak, ne 
yüz tonluk tankı, ne paraşütlü 
haramileri, ne de canavar dü. 
düklü tayyareleri aklından ge. 
çirecekti. 

Hulasa cümle alem, teselli
sini bulacaktı. 

O kadar ki, maharetli bir fal
cı çıkıp ta mesela; Holanda kra. 
!içesinin tombul eline bakarak: 

- Denizaşırı bir yol görüy0-
rum, taliine bir büyük bina ~ı
kıyor, galiba Londraya gidecek. 
sin ve Buckingham sarayına 
yerleşeceksin! 

Deseydi; öteki kara bahtın. 
dan şüpheye düşmeyi hatırına 

getirmiyerek belki de: 
- Hah, galiba İngiliz tahtına 

niyabet edeceğim! 
Ümidine kapılacaktı. Daha 

müthişi var: Yine bu falcı, kah· 
ve telvesine mi, iskambil kağl. 
dına mı, gökte yıldıza ve kuyu. 
da golgeye mi, her ne ise, talih
le bir münasebeti olmıyan şeye 
nazar kılıp, İngilizlere, "bir yı. 
la kalmıyarak, bu hür memle. 
kette bir kanun çıkacak, can, 
mal, mülk, ne varsa, kayıtsız, 
şartsız hükiımetin tasarrufuna 
geçecek ... Hem, bu Çinde, Ma
çinde bile misli görülmemiş 
diktatbrlüğü siz kendi arzunuz_ 
la istiyeceksiniz ve öpüp, başı
nıza koyacaksınız!,, nev'inden 
bir kehanette bulunsaydı, aca
ba kim inanırdı? 

Tuhafı da şu: Ayni falcı Cham 
berlain'e hitaben: 

- Havanızın üstünde Alman. 
ya tarafından gelen kocaman 
kanatlı, acaip şekilde, insana 
pek benzemiyen mahluklann U-

çuştuklarını görüyorum, ne ola 
acaba? 

Dese ve bu suretle paraşüt
çüleri kasdetse, hiç şüphe yok 
ki, sabık Başvekil tatlı tatlı gı.i.
ler ve: 

- Olsa olsa sulh perileridir~ 
Cevabını verip; Fransaya 

harp hazırlığında itidal bile 
tavsiye ederdi! 

Amerika, "Avrupdan bize 
ne?,, nakaratını tutturup, kon_ 
gre ve borsa oyunlarile vakit 
geçirirken, Lloyd George'un Al. 
manyaya göz süzülmesi ve Fran 
sadan yüz çevrilmesi hakkında 
yazdığı makaleler yüz yirmi 
gazete tarafından takdir ve sL 
tayişle iktıbas edilecek, diğer 
taraftan Fatihlerin kanına do.. 
kunmasın, yumruk sallayıp nu
tuk vermesinler, diye Habeş 
imparatorunun feryadına ve 
Arnavutluk kralının efganına 
bir satır yer verilmiyecekti. 

Weygand, sivil elbise sırtın
da, iç çekecek ve gizlice Petain'i 
bulup, dert yanacaktı; baş başa 
verip yarıl\ı düşünerek kan ağ
lıyacaklardı. 

Fakat kimseye meram an
latmak kabil olamıya. 

caktı. 

Sinemalarda eski harp film
lerini seyrederken hepimiz: 
"geçti bugünler, diyecektik, bir 
daha tekrarlanamaz!,, Ve şu te
selliye dalacaktık: "Artık, şu 

korkunç manzaraları gören han
gi millet tekrar silaha sarılır, 
harp meydanına sürüklenir? 
Hepsi bölf!,, Bize öyle gelecekti 
ki, bundan sonra harp, yalnız 
Çinde yapılabilen bir faciadır. 
Gaztelerde tafsilatını okurken: 

- Ne vahşet! diye çarpışanla
n ayıplıyacak, biraz da: 

- Zavallılar! dive ölenlere 
acıyacaktık 

işte geçen sene yemden 
harp patlamasaydı, bu 

seneyi de ayni hata, ayni dira. 
yetsizlik ve beceriksizlikle ge
çirecek tik. Nihayet, gelecek se
ne değilse, öbür sene toplar pat_ 
layıverince herkes: "sürprizle 
karşılaştık!,, diye haykıracaktı; 
kimis\ hayretinden küçük dilini 
yutacak, kimisinin korkudan 
diz bağları çozülecekli; istila 
ise çorap sokügü gibi yol alıp, 
nihayet Fransaya dayanacaktı. 

Sulh zamanında bir türlü Hi
yık olduğu hükumete malik ol
mıyan bu kahraman millet, yi
ne sonunda hem kendisini, hem 
hür kalmak istiyen milletleri 
orta çağ esaretine düşmekten 
kurtaracak, hürriyeti tekrar 
fethedecek ti! 

nu saadetine gıpta edilecek bir 
hükümdar numunesi gibi nil
mayiş şeklinde gezdirerek Stok
holm yolunu tutacak; zavallı 
Norveç Kralı kışlık sarayından 
Şimaldeki yazlık şalesine çeki.. 
lecek, ala balıklarının cirit oy. ı
nadığı bir berrak dere kenann- ı 
da tatlı tatlı emiyerek Ibsen'in 
rahavet bastınp uyku getiren 
bulanık piyeslerini okuyacaktı. 

LOKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 

Ne birincisi memleketinin iki 
ateş arasında kaldığını, ne de i. 
kincisi denizden, gökten ve ka. 
radan ateş yağdığını görecek ve 
böyle bir ihtimali hatırından 
geçirecektL 

Holandada ise, şişman kraliçe 
bisikletine binip yeldeğinnenle
rinin sıralandığı sikin arklar 
kenarından geçecek, lale, sün_ 
bül, bahçelerinde oturup keyif. 
1i keyifli dantelasını örecekti. 
Danimarkada milyonlarca besi
li domuz, pembe derili tombul 
yavrularını rahat rahat doğur
muş, çifiliklerin bereketini art
tırmış; yine milyonlarca tavuk 
ta çoktan civciv çıkarmış, ça
yır, çimen, köy yollarına neşe 
katmış bulunacaktı. Yani o do. 
muzlann sürüsüne kıran girme_ 
miş, o tavukların köküne kibrit 
suyu ekilmemiş, kimisi Berlin
de propaganda sofrasına, kimisi 
karargahta zafer ziyafetine yol. 
!anmamış bulunacaktı. 

Finlanda olimpiyat oyunla
nna hazırlanıyor, bom

bardımanlarla çök.mü§ binaları
nı tamir için uğraşacağına, yep. 
yeni stadyomlar kurduruyordu. 
Oralarda yetıniş iki milletin 
bayrağı yan Yllt'la uılacaktı ve 
"Almanya galip • BelçJka mat-

DENiZ KENARINA VARINCA ••• 
Deniz kenarı havasından, de

niz banyosundan çocukların pek 
çoğu istifade ederler. Fakat de. 
niz banyosu için, iki tarafı da 
keser kılıç gibi, derler: İyilik te 
yapar, fenalık ta... Deniz ban. 
yosundan çocuğu gerçekten isti. 
fade ettirmek için onun yolları. 
nı bilmek lazımdır. 

Bir kere, deniz kenarı ildi. 
mine vannca, mevsim ve deni. 
zin sıcaklığı müsait olursa da, 
hemen deniz banyosuna sokmak 
doğru olmaz. Deniz iklimine a. 
bştırmak devri denilen zamanı 
ıeçirmek lazımdır. Bu devir en. 
cuğun yaşına ıöre sekiz günden 
on be§ güne kadar sürer. Çocuk 
ne kadar küçük yaşta olursa o 
kadar uzun... Pek küçük ya,ta, 
yahut pek sinirli olan çocukları 
denize biraz uzak bir evde o. 
turtmak daha iyi olur. 

Çocuk orada beş gün, altı gün 
kaldıktan sonra öileden sonra 
bir kaç ... t plija ıötürülür. 
Giy.dili enahı hafifletmek, in.. 
celtmek için de bir hafta bekle. 
nıek lhımclır, yoksa çocuk de. 
~ iklimine alıpnaclan soluk 
alır. İlk sfinlerde çocuja az ye. 
mek, bilhuaa sebze yedirmek 
faydalı olar, çünkü deniz kena. 
n iklimi henfls al1fmaml§ olan. 
lara peklik verir... Bazı çocuk. 
ların deniz kenarına götürüldü. 

ğü vakit sinirli olmalan, uyku. 
lannın kaçması, nezleye ve ük. 
sürük nöbetlerine tutulmaları, 
kimisine ateı·yabut kaşıntı Kel. 
mesi bu htiyat tedbirlere ria. 
yet edilmemesinden ileri gelir. 

Çocuk bu suretle plajdan u. 
zakça bir yerde bir hafta, on beş 
gün kaldıktan sonra ıüneş ban. 
yosuna başlanılır. İlk zamanla. 
n güneı banyosunu muhafazalı 
bir bahçede, batta pneşe karşı 
bir odada -tabii pencereler a. 
çık olarak- yapmak müreccah. 
tır. Sabahlan ilkin çokça ılık, 
gittikçe daha soiuk deniz suyu. 
na bir bez batırarak çonığun 
vücudünü kuvvetle ovuştuı:mak 
unutulmamalıdır. 

Pek küçük çocuklara, güneş 
banyosu esnumda kolları açık 
ve ince yünden ceket ve panta. 
lon ıiydirerek, sonraki günfor. 
de bunlar birer birer çıkarılır 
Küçük çocuk için bir, iki dakL 
kalık gtlneı banyosu yetitir. 

Fakat altı yqınclan sonra, ço. 
cuk bilabiltfhı çıplak olarak ıü
Dflf banyosu yapabilir. iki daki. 
bdan bqbyarak sekiz ıfln için. 
de on dakikaya kadar. Bu mlid. 
detin de yarısı arka üstü, yansı 
da yüzü koyun •.. İlk günlerde ço 
cuk güneş banyosundan yoraL 
muş görünfirse bu banyo iki 
günde bir yapılır. Dört yaşından 

küçük olanlar da sabahleyin bir 
defa. Daha büyücek olanlara 
sabahleyin onla on bi,- arasında, 
öğleden sonra üçle bet arasında 
olmak üzere iki defa... Günes 
banyosu esnasında çocuğun hası 
şapkayla. Gözleri de gözliikle 
muhafaza edilir. 
Çocuğun cildi tam karardığı 

vakit; yani takriben yirmi gün 
sonra güneş banyosunun müd_ 
deti her ıün beş dakika daha u. 
zatılır. Ondan sonra çocuk plaj 
üzerinde serbestçe koşup oynı. 
yabilir de ... Güneş banyosu nıiıd 
deti bir saate kadar çıkınca s.-. 
kiz gün banyodan vaz geçilerek 
tekrar her gün beş dakika uza. 
tıhrsa sabah ve akşam ikiser sa. 
ate kadar çıkmak mümkün o. 
lur ... 

Deniz iklimine alısıklık ~u a. 
limetlerle belli olur: Çocuğun 

nefes alması genişler, iştahı a!;ı
br, atırlıtı artar. Deniz banyo. 
lanna o vakit baılamlır. 

Bu alqıkhk zamanının ne ka. 
dar sürecetfni önceden tahmin 
etmek mümkün delildir. Bazı. 
lan ilk günde alışmış bul11nur. 
lar. Bazıları yavaş yavaş ahsır. 
lar. Kimisi de ilk zamanlarda 
aksine biraz zayıflarlar, bundaıı 
dolayı deniz ikliminin iyi gelmi. 
yeceğine hükmetmemelidir. 
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c Iktısadi Hafta 
Harbin Piyasadaki 

Neler Sattık? Bu 

Tesirleri • Bu 

Hafta Neler 

Harbin tesirleri gün geçtik. 
çe ithalat ve ihracat piya_ 

sasında kendisini hissettirmekte
dir. Her şeyden evvel, geçen se
neye nisbetle piyasaya az mal 
gelmektedir. Mesela geçen sene. 
nin mc.ı t ayında muhtelif mem. 
leketlerdn 18 milyon liralık mal 
ithal etmiştik. Bu senenin ayni a
yındays<1 ithal ettiğimiz malın 

nisbeti 10 milyon liradır. Bun. 
dan başka ithal edilen malın kıy
meti de artmış, pahalılaşmıştır. 

Piyasadaki bu daralışa karşı ne 
gibi tedbirler ittihaz ediliyor, ne
ler yapılıyor? 

Ticaret Vekaleti İstanbul piya
sasındaki ithalilt işlerini, bilhassa 
ithalat malları üzerindeki ihtikar. 
la meşgul olmasını birinci dere. 
cede bir vazife addetmiş valimi

zin riyasetinde, Koruma Kanunu. 
nun hukümlerıni tatbik etmek 
üzere yeni bir komisyon teşkil et. 
miştir. 

Dıger taraftan, ithaiat eşyasın. 
da en mühim mevkii işgal eden 
manifatura ticaretini kontrol al
tına almak için birlik teşkil edil
miştir. 

Tıcaret müdürü Avni, yeni ku. 
rulan bu Manifatura Birliğinin 

umumi heyet içtimaında şayanı 
dikk&t olan şu sözleri söyle. 
miştir. 
"- Sizin de 'kazanmanız la. 

zımdır. Çünkü ticaret yapıyorsu
nuz. }'akat kazancınızı bugünkü 
harp ekonomisinin şartianna 

göre tayin etmek zamanı gel. 
miştir. Bilhassa halkın en büyük 
ihtiyacı olan giyecek eşyası me. 
selesinde, bugüniin zaruretlerine 
ve icaplanna göre bir kir budu. 
du tesbit etmek icap eder." 

Esasen aylardanberi ihtikar 
komisyonlarının da halledemedi
ğı mesele buydu. Ne kadar kar 
etmeli? Karın hududu nerede bi. 
ter, ve ihtikar nerede başlar? E
ğer herhangi bir komisyon bunu 
tesbit edecek olursa, tüccar da 
geniş bır nefes alacaktır. 

Kann meşru nisbeti tayin edi
lemediği için, tüccar ihtika.r itha
mından kurtulmak maksadile 
zincirleme satış yapmaktaydı. Bu 
ylizden bir kaç saat içinde, bir 
kaç defa el degiştiren mallara bi. 
le tesadüf edilmiştir. Pek tabii 
olarak bir mal, her defa el değiş. 
tikçe fıyat, gittikçe yuvarlanan 
bir kar topu gibi büyümekte idi. 
Malı her def asında bir başkasına 
satan pek az karla satış yaptığı 
için, hiçbir suretle ihtikar yap
mıyordu. 

Bu Hafta Neler Sattık? 

y uyarda yazdığımız, esas i-
tibarile mevsim, ihracat 

mevsımı olmadıgı için dışarıya 
pek az mal satılmıştır. Halbuki 
geçen hafta, yalnız İstanbul li
manından muhtelif memleketlere 
bir buçuk milyon liralık satış ya
pılnıı~tı. Fakat geçen haftaki sa
tışlann yekununu kabartan se
bepler istisnai sebeplerdi. Me. 
seli Ziraat Bankası tarafından 
Almanyaya 545 ton zeytinyağ, 
Türk Tütün Limited .şirketi ta. 
rafından da yarım milyon liralık 
tütün satılmıştı. 

Bu haftanın ihracat faaliyeti i
cinde bu derecede mühim rak
kamlar yoktur. 

Satılan malların arasında tuz
lu balık, çiroz gibi maddeler bi. 
rinci dereceyi teşkil etmekted"r. 
Bu maddeler de en ziyade Ro
manya ve Yunanistana satılmak-

tadır. Maamafih bu hafta : 
Romanyaya yalnız balık sevk 
memişti. Sevkedilen dıg r 
arasında kendir, susam. ku 
meyva da bulunmaktadır 

İtalya ile olan ticari m ın 
betlerimiz gittikçe azalın kt 
Bunun en büyük sebebi, ltaly 
firmalarının kliring şartlarına 
ayet etmemesidir. Buna kar 
olmak üzere, Türkiye ihracat f 
malan da balık ve yumurta 
maddeleri peşin parayla satm 
tadır. 

Bu hafta İngiltereye yum ı 
ve tütün satışları ehemmı 
bir yekun teşkil eder. Maam 
yumurta tacirleri İngilter 
yaptıkJan siparişlerden pek 
memnun değildir. Nakliye m 
rafları çok yükselmiştir. Harp 
gortasının nisbeti de İngilız 
larında yüksek olduğu için. y 
murta fiyatları İngiltereye pa 
lıya mal olmaktadır. 

Bu Hafta Neler Aldık? 

Bu hafta içinde ithalat 
yasamızda en büyük ro 

oynıyan İngiliz eşyasıydı. G l 
eşyanın ekserisini kimyevi mad 
ler ve ilaçlar teşkil etmekte 

Bundan başka Romanyad 
mühim miktarda kumaş, made 
eşya, petrol gelmiştir. Piyas 
ihtiyacı olduğu maddelerin 
şında demir, kalay, çay ve kah 
bulunmaktadır. Demir Birligı t 
rafından Amerikaya yeniden d 
mir siparişi verilmiştir. Kalay 
çin, şimdiye kadar Holanda 
Belçikaya müracaat edilmi 
Bu memleketlerden kalay t 
rik etmenin mümkün olmadı ı 
söylE:miye lüzum yoktur. Yaln 
Holanda kolonilerinden mal g 
tirmek için, Holanda ticarethan 
lerinin İskenderiyedeki şubeler 
le tema& edilmektedir. 

Hüaeyin Av 

BULMACA 
Bueünkü Bulmacamu 

l z 3 ' ·5 • ' • 

SOLDAN IAGA: 
l - Bır muharrlrlmlz 

masasında bulunur • Bir içki 3 
Umut - Ta\lada çift oyun 4 - B 
nehir - Tan 5 - İle • Siz 6 - Bi 
nota - Bir zamir 7 - Bır sayı • B 
içki 8 - Bir erkek i mi - AnawD 
9 - Deva - Cart. 

YUKARDAN AŞAaı: 
1 - H yat, yaşama -

Baltık denizinde bir liman • Saesı 

3 - Bir kaza merkezi • Yapmak 
4 - Kabul etmemek • Dıs ddil 6 -
Sevda 6 - Dere, nehir 7 - Der• 
mansızlık - Bır çiftçı Aleti 8 - Yq
daş, hemsin - Valide 9 - AyaJa il. 
yilır. 

DÜNKC BULMACANIN 
HALLEDtLMIŞ ŞEKLİ 

SOLDAN IAGA: 
l - Gazete - An 2 - Aruz - Ta. 

ka 3 - Garaz - Kız 4 - Ak - LA 
5 - Sani 6 - Ma • Alaim 7 - A
dak - Zalr 8 - Ntışıı - Lfı 9 - E;, • 
Ey. 

İki coğrafya muallimi arasında: 
- Ben çocuklanmın zihinlerini yormamak için şimdilik sade. 

~e resıni tebliğleri okutuyorum. 



6 

NKIBAZ 
Miraton Grenlarl 

terlldWDddd maddeler •P 
..... banaklaıa ....,.. 
tini tamim lle en maumlıl 
....... müpteWaruu MJe 
ıaba&a kaYUft1lnU'. 

Bu ecaanede buluuı11. 

Merkez 
altında 

Hususi takasını müstenit aç
akreditine Belçlkanın Char-

eehrınde kain F. Elol ve Co. S. A. 
dan ııatın almış olduğumuz 

!erden /// beyaz markalı 769 
74703 Kg. sıkletinde bir parti 

defa Felemenk Bandıralı Gany
vapuru lle 23.5.1940 tarihinde 
ıza gelmiştir. Bu defa işbu 

leri, elımızde mevcut e\Takı 
&eye göre çekUğımizden sözu 
demirlerin vaziyet dolayıslle a-

dıjımız konşimentosunu hiçbir 
e ciro etmediğimizi ve bu se· 
hukmil olmadığını herkesin 

u olmak üzere ilan ederiz.. 
Ani G. Topalyan ve ŞUreklaı 

r. Hayri Ömer 
lırevi ve cilt hastalıkları mD· 
._111. Öğleden sonra Beyoğlu 

Atacaml karşısında No. 133 
Telefon: 43585 

İbrahim Eteme ait olup 1s· 
a Mahmutpaşa alt başında 

. Kanuni kıymeti bulmadı-

dlrde ikincl arttırması 17-8-940 

ayni saatte yapılacatından 

erin mahallinde hazır bulun

illn olunur. (27519) 

YIP : Adalar malmüdilrlüiün· 
almakta olduğum tekaüt maaşt

alt 1940 haz.Iran, temmuz., ağuıtoe 
a mahsus 329,573 numaralı Uç 
kaybolmuştur. Hükmü yok• 

- Edirne vlllyetl •ki mektubl 
lemi batmDHvvldl M. Kadri 

Daiidevlrenoiilu 

YIP : 938 - 939 ders senesinde 
t7a 52 nci ilk okuldan aldıjım 

tnameyi kaybettim. Yenisini •
eskisinin hukmU yoktur. 

Orhan GUrbD:ı 

Dr. SUPHİ ŞENSES ' 
*8r yolları hastalıkları ınDt•· ı 

ıaı. Beyoiilu Yıldı:ı alneınaaa 

nıaa tramvay duraAı L~ltlıtr 

apartımanı Tel : 439: -

----·--~ TAN Gazetesi 

ıan Fiyatları 
--<>-----= 

a,lık maktu olarak 500 
inci aagl a aantimi 100 

• 
,, 
,, 

""""""---·"" 

,, 

,, 

., 

150 
100 
100 

MJ 
10 

- 1 santim; ıazetenin ince 
7Uııile 2 ıatırdır. 

- tlinJann fiyatı ıazetenin 
tek ıutunu üzerine hesap. 
lanmıştır. 

- Kalın yazılar da ıra:.etede 
kapladıiı yere ıöre santim 
ile olçiıUir. 

s 
, 

Hafız Cemal 
ardan maada saat (14.SO dan 

e Salı. Cumartesi 12 :re kadar fı
,. Dıvanyolu No. 104. 

bl ve Neırlyat MUdOrD Halll 
tf DÖRD0NCÜ, Gueteclllk ve 
..... yat T. L. t. aaeıldılı 1w 

TAN Matbaaaı 

TAN 

• 

GELiNCiK SiGARASI ÇIKTI. 
En ma,11alpesenılerl de dahil olduğu halde her sınai tnınn 

tiryakisini memnun eamek azmanda bulunan 
. iNHiSARLAR İDARESi 

bu kerre piyasaya arzettlQI ..uçlu ve uçsuz GELİNCİK slğaraslle, 
ı~ımı tatlı ve kokulu olmakla beraber meveut oevllerden daba 

lnee bir s lQara arayan tir· 
yakl zDnıreslnl tatmine ça• 
lışmıştır. 

Bu evsa l, bilhassa na· 
~ yanlar taralıudan aranıl· 

dıQı için GELİNCiK, aını 
zamanda onlarında •111•· 
rası olaeaktır. 

9.1.HO 

1. GENÇLiK 
L GÜZELLiK 

1. SIHHAT 
itte yDkaek bir krenule r 

ranan bu mulyetterlıt 
hepılnl ıl&e 

KREM 
PERTEV 
temin edettlllt> 

1 - KREM PIRTEV: Sfl 
tuvalet müstahzarıdır. lıs
ce bir itina ve yapılıprı• 
daki hususiyet itib 
yuzdeki çizgi ve buruşıtle. 
luklann teşekkülüne ml• 
ni olur. Deriyi geı_ıç 'il 
gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: Sif 
güzellik vasıtasıdır. ar 
nlşleşmlş mesamatı sıW 
tırarak ciltteki pürtük .. 
kabarcıkları giderir. (:il 
\ "C lekeleri izale eder. 1'r 
ni mat ve şef!af bir hail 
getirir. 
3 - KREM PERTEV: Jlt 
cm devasıdır. Deri ,ucl
delerinin ifrazatını düzel" 
tir. Sivilce ve siyah n~~ 
tatarın tezahürüne mP 
Jlur. Cilt adalesini ~ 
•erek kuvveUendlrlr. 

Kuru ciltler için yatlı 
ve ya!ilı ciltler için 

yağ111 huıuıl tUp v• 
vazoları vardır. 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

1 - Konya asker! orta okulunun her Uç sınıfına da önUmilzdeld 
lıllün birinci eünü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alına 

2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve all 
kotu hal ve şohret sahibi olmaması, sıhhl muayenede sajlam cıJunall 
yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş veya ktı 

olanlar, kendi okullarının ~ınıf geçme sınavlannda ipka veya bil 
meye kalanlar, yaşlan, boylan ve ağırlıkları talimattaki hadlere 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 -; İsteklilerin, şimdi oldukları okullarda tahsillerine devatll 
mekle beraber 10 Hazirandan itibaren bulunduktan yerlerdeki al 

~ubesinden diğer kaydü kabul şartlarlle müracaat yollarını ölr 
ni ve buna göre de kaydü kabul kA ğıUarını en ıeç 30 Temmuz ~ 
rihine kadar tamamlamış olmaları lAzımdır. (tlP"' 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
Z İ R AAT B A NK A SI 

Kuruluı Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Llraıı 

Şube ve Ajam adedi : Z65 

Para Birikt irenlere 28.800 fe.ira 
iKRAMiYE VERiYOR 

ZirHt 19•"kHında kumbaralı ve lhbar111 taNrı:uf heNpları"da •" tik 
llraaı bulunanlara Hntde 4 defa 9ekllecek kura ile af81tdakl plA,.. 

ikramiye da!iıtılacat<tır. ""' 
4 Adet 1.000 Llralık 4.000 ' 
4 
4 

40 
100 

" .. .. 

100 
250 
100 
10 

120 .. 40 

.. 1.000 

" 1.000 
" 4.000 

" 1.000 

" 4.800 
1IO " 20 " 1.200 

Ol KKAT: Hesaplan~dakl paralar bir sene içinde 50 liradan qajl 
yenlere ikramiye çıkblı takdirde ~ 20 lazlaslyle verilecektir. 
senede ' defa, 1 Eylöl, 1 Birinci kAnun, ı Mart ve 1 

tarihlerinde çekilecek tir. 

D 1 K K A· T 

Şirketi Hayriyeden: 
Haziranın 11 inden bqhyarak mer'iyete ı~ 

tenzilli mutad bir aylık kart abonemanlanmız .. 
ğa çıbnlmııtır. Bundan bqka yaz mevılmini 
ziçinde geçirmek isteyen sayın yolcularımıza 

, ... __ 

f evkallde olarak 1 Temmuzdan itibaren 3 aylık 
ye kadar tenzilatlı kart abonemanlarımızın bu 
dahi tatbik edileceği ve 15 Hazirandan itibaren dl 

tılığa çıkarılacafı şimdiden ilin olunur. 


