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Suriyede isyan Cıktıgı . Rivayet Ediliyor 

eigand Tayyare ile Suriyeye Gitti 
Fransa, Suriyenin lngiltere Tarafından lşg~ . 

. 

Edilmesini önlemek için Tedbir Alıyor 
Fransanın Ankara 
Sefiri De ·Suriyede 

1 

1 

lVuri Sait Paşa da~ 
Surigede 1 emas 

1
HalindeBulunugor • 

1 lngilteren~n Kararı, Bu Devletin Mısır 

Ve Türkiye ile Mevcut Anlaımalarına 

Muhalif TelCikki Edilmediği Bildiriliyor 

karakteristik dağlarından meşhur Karpat silsikı.indt.'n bir ~iHinii~ 

General WEYGAND 

Orta Şarkta 
3.~. 

Yeni Hadiseler 
Beklenebilir 
lyazan: JJI. Z. SER TEL 

M areşal Petain hükumetinin 
Almanya ile mütareke 

akdetmesi üzerine iki mühim me. 
&ele ortaya çıkmıştı: 

Biri Fransız donanmasının 
'9ereceği kuar; 

Diğeri Fransız müstemleke. 
lerinin alacağı vaziyet. 
Bu iki meselenin alacağı şe. 

itil, Akdenizin mukadderatını ta.. 
Yin edecekti. Fransız donanması 
ltısmen Fasta Kazablanka lima. 
l\ına, kısmen Cezayirde Oran li. 
ll'\anına çekildi. İngiliz donanma. 
~ına iltihak etmedi. Fakat henüz 
l'tıütareke ahkamı mucibince ta. 
l'in edilecek bir limana sevkedi. 
lip silahlarından tecrit edilmedi 
Ve ağlebi ihtimal Fransız donan. 
llıası bu akıbete uğramaktan kur. 
tuımuş olmak için bu limanlara 
lltica etmiş bulunuyor. 
Fransız müstemlekelerine ge. 

lh:ıce, evvela bu müstemlekelerin 
lıarbe devam edecekleri zanne. 
dildi. Fakat sonra buradaki Fran. 
llıı; kumandanları birer birer si. 
lihlan terkettiler. Bunlar ara
~lnda Suriyedeki Fransız kuman.. 
elanı General Mittlhauser de mu. 
lıasamata son verdi, hatta ordu. 
sunu dağıttığı. rivayet edildi. 

S uriyenin ordusuz kalması, 

Orta Şarkta birçok netice-
1er tevlit edebilir: 

Zaten Fransız manda51ndan 
ınemnun olmıyan Suriyeliler, 
istiklal ilan edebilirler. 

Almanlar ve italyanlar bu. 
rada dahili bir kıyam ile nazi 
b ir idare vücude getirebilirler. 

Almanlar '9e İtalyanlar Su. 
!'İyeyi işgal edebilirler. 
Bütün bu ihtimaller karşı11n

~a Filistin ve Irakta h • 
da. İngiltercnin vaziy · 
Y~ düşebilir. Hatta 
Akdenizdeki hak· 
C'lcbilir. 

(Sonu 

Londra, 2 - Birkaç gün evvel Suriyeye giderek Ge
neral M'ttelhauser'le görüşen ve onu muhasamatı-ierket~ 
mi ye ikna eden General W ey~and, bugün de tayyare ile 
ve Atina tarikile tekrar Suriyeye gitmiştir. 

1 Suriyede orduda isyan çıktığı 

1 k Adi• J rivayet edilmekte ve General ra ıye Weygand'ın isyanı yatıştırmak 
ve Suriyede sükunu iade etmek 

Vez·ırin·ın için ~u s:yahati yap~ıya me~bur 
oldugu soylenmektedır. Aynı za_ 
manda İngilterenin Suriyeye bir 

Beyanatı l ecnebi devletin ı:ıirmesine veya 
F;istin ve Irakta Ingiliz menfaat 

N aci Şevket Bey 

1 lerine halel verecek bir kargaşa. 
1 lığın çıkmasına müsaade etmiye. 
ceğini ilan etmesi de burasının 
İngilizler tarafından işgal edil
mek istenildiğini göstermekte. 
dir. 
Fransız Generalinin bunu ön

Jemek üzere Suriyeye gitmiş ol. 
ması ihtimalinden de bahsedil-
mektedir. İngiliz ordusunun Su
riyeye girdiğine dair son dakika. 
ya kadar hiçbir haber alın::ıma
mıştır. 

General W eygand, Suriyey.
varır varmaz, ordu kumandania. 
rı ve hükumet erkanile temasa 

.. ,. ~e~mi~tir. ;y:n gece tngili~ ,rad-
Şu sırada Irak hukume- \osu. iı:~ ıHerenin Suriye h.-lla:m-

tinin en mühim erkanından da verdiği kararın Mısır ittifakı. 
olan Adliye Veziri Naci Şev- na •Ve Türkiye ile olan anlaşma. 
ket Beyin, Hariciye Veziri EıI~a . muhalif olmadığını söyle. 

N · S · B l b· l"kt A mıştır. un aıt ey e . ır ı e n- Aı:k-. :-adan dö •en ı rn.c Hari.": 
karayı ziyaretlerınin büyük ye }':azın da Suriyeyc "nrmı~ v<:! 

bir ehemmiyeti olduğunu ?raca ordu ve niikumt:t erkanile 
düşünerek, hususi işleri için temP.sa başlamı'l' ir. frak Haric:
İstanbula gelen Adliye Ve- ye Nazırının bu ziyaretteki mak. 
.. d b" .. 1.k t t l sadı henüz anlaşılamamıştır. 

zırın en ır mu a a a e-
binde bulunduk. (Sonu Sa: 4, Sü: 3 te) 

Irak Adliye Veziri b~rçok Irak. 
lı rical gibi tahsilini memleketL 
mizde yapmış değerli bir şahsi. 
yettir. Irak'ın yeni teşekkülünde 
muhtelif vezaretlerde bulunduğu 
gibi memleketin en buhranlı za. 
manında kabine riyasetine getL 
rilmiştir. Naci Şevket Bey bütün 
Bağdat ricalini tanıyanlarca ma. 
lum olduğu üzere son derece sa.. 
kin bir hükumet adamıdır. Ah. 
val ve hadiselerin .aldığı şekiller 
karşısında hiçbir zaınan hissiya
tına mağlup olmamış ve soğuk 

kanlılığını daima muhafaza ey. 
ir. 

r " lngiliz Tayyareleri 

Alman Üslerini 

Bombaladllar 
İngiliz tayyareleri, dün de Klel 

deniz üssü De Hamburı petrol 
kuyularını bombardıman etmiş
lerdir. 

işgal Dün Tamamlandı 

Romanyalılar, 3 Temmuz 
Milli Matem Günü ilan Ett 

Besarabyaya Dülı 3 
Bin Romanyalı 

Komünist Sürüldü 
Macar Kabinesi Yine 

Demiryollarında Bazı 

Toplandı - Macar 

Tedbirler Alındı 

Londra, 2 - Tass ajansının verdiği haberlere n 
Besarabya ve Bukovina'nın işgali bu sabah tamamla 
tır . Rumen hükumeti, son Rumen kıtalarının Besarab 
ve Bukovina'yı 3 Temmuzda tamamilc terkedeceğine g 
re, bugünü milli matem günü olarak kabul etmiştir. R 
men Genelkurmayı tarafından neşredilen bir tebliğ 
Sovyetlerin bugüne kadar ışgal - - -

Romanyada So:~yeUerln . işgal ettiği sa~c.. ile Macar \·e ~ulgarların . Rumen ettikleri mıntakalar birer b~ı·er 1 p t• 
hudut mufrezelerınc taarruz ctııgı mıntakaları gosterlr harıta .k d"Id"k .. l d · ı ar 1 

zı r€ ı ı ten sonra ~oy e enı - , Grupu 
Dün Toplandı Amerika 

-, mektedir. 

1 •it "Sovyet seri cüzütam1arının 
ngı ereye acele ilerleyişleri y~~nden ba;ı 

yerlerde husule gelmış olan ha-

Yapacağı Yardımı 
Tahdide Karar Verdi 

Amerika Ordusu Makineleştiriliyor ve 

Donanma da Yeniden Kuvvetlendiriliyor 
Vaşington, 2 - Amerika 

ordu ve donanmasına ait 
mühimmatın genelkurmay
larca Amerikan müdafaası 

Bu kanun, ilk proje halinde 
iken , yalnız milli müdafaaya ha. 
ber vermek hakkında hükümiıeri 
ihtiva etmekte idi. Men hakkın. 

diseler, iki taraf askeri şeflerinin 
arasında vuku bulan müzakerat 
neticesinde umumiyetle memnu. 
niyetbahş bir surette halledil. 
miştir." 

3 BİN KOMÜNİST TEVKİF 
EOİLDi 

Royterin Bükreşten aldığı ha
bere göre, Polis, Romanyada :-5000 
komünis; tevkif ederek Besarab
y::ıya. gondermiştir. 

HUDUT HADİSF.LERİ 
HAKKINDA TEBLİliLER 

Hariciye Vekilimizi 

Verdiği izahat 

İttifakla Tasvip Edildi 
Ankara, 2 (A.A.) - C. H. P 

tisi Meclis Grupu bugün (2.7. 
stıat 15 de Reis Vekili Trab 
Mebusu Hasan Saka'nın riy 
tinde toplandı. 

Ruznamede milli emlak ta 
sitlerinin uzatılması hakkı 
evvelce teşekkül etmiş olan 
ti Grupu komisyonunun ra 
vardı. 

Kral Gazinin uğradığı 
asında Naci Şevket Bey 

Almanyanın bazı ıehirlerinde 
birçok fabrika ve köprüler tahrip 
edilmiş, denizdeki harckrıt esna
sında da bir Alman kruvazörü ha-
sara uğratılmıştır. için hakikaten lazım olma-

daki madde, kanun projesinin 
Roosevelt'in imzasına gönderiL 
mesinden evvel kongre tarafın. 
dan ilave olunmuştur. Bu men 
keyfiyetinin hedefi, Amerika 

Pazar günü Rumen - Bulgar ve 
Rumen - Macar hudutlarında ce. 
reyan eden hadiseler hakkında 
Rumen, Macar ve Bulgar hüku. 
metleri bu vaziyeti kendi noktai 
cazarlarına göre izah eden birer 
ıesmi tebliğ neşretmişlerdir. Bu 
arada ftaıdor ajansı şu tebliği 

Bundan evvel söz alan H 
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
haftanın siyasi ahval ve hAdf 
hakkında Parti Grupuna u 
ve etraflı izahat vermiş " 
çok hatiplerin ayni menu e 

· · ·Vezaretinde bulunu
hadisenin memlekette 
(Sonu: Sa. 4; Sü. 4) 

Bu husustaki tacsnu. ÜÇÜNCÜ dığı tesbit edilmeden satıl-
sayfamızdadır. masını meneden kanunu 

\.._~---------'J Roo~evelt imza. etmiştir. (Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 
vermektedir: , _ 

(Sonu; Sa. 4: Su: 6) (Sonu, Sa: 4 Sil: J 



Yazan: ULUNAY 

ubiler. Birgün Efendilerine 
ElbeHe Kafa Tutacaktır .. 
Haçlılara senede yuz bin 

'ftriyor ve Kahirede de bir 
fpmıandanlarınm bulunma 

oluyordu. 
dutundu, sonra içini çe. 

en: 

diğiniz teveccüh ve emniyetin i
cap ettirdiği her fedakarlıgı ya· 
pacajım. 

Hadım ağası biraz gururla f_ 
lave eyledi: 

- Mutemen kulunuz, Şaver 
gibi ahmakça hareket etmez! 

TAN 

Evvelki gün, şiddetli fırtına 11ıraaında Kurtuluıta bir ağaç yerinden 
söküle~k iki küçük evi yıkmııtır. Burada yıkılan evleri görüyoruz. 

a.7. HO 

Bakırköf! Hastaneslnd~n Müddeiumumlliğe MvkedUirken karan 
Mehmet Kamil, gizlendiği otelde yakalanarak Adliyeye şevkediliyor !hrakuuz efendim, bu tali

mleketi biraz da Sultan 
adamları yesinler. 

buyurmayın, Mısır daha 
'doyurur. Bugün Salahad

tedbirile Nureddin ile Şir
arası açılmadı. Fakat bu 
böyle devam etmez. Bu-

1'ulunan Eyyubiler elbette 
llWilliı efendilerine kaia tuta
·..----· Siyuette en buyük hik 
P.llnı ve ketmaııc:llr. Şirkoh 

de •• 

Şirkoh, iri yan, sert, inatçı, 
son derece kuvvetli bir 

adamdı. Herkesin guçlükle kal
dırabileceğı bir kılıcı :Cuvvl'tli 
bileği ile tüy gibi oynatır, üze
rindeki zırhı değme adam ta~ıya
mazdı. Bütün silahlarını k<"ndi. 
sine göre intihap eylediği gibi 
binek atlannı da en kuvvetli hay 
vanlardan seçerdi. Bu:ıa rağmen 
uzun seferlerde her saatte bir 
hayvan değiştirir ve ekseriya de
veye binmeği tercih ederdi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ı 

Dl tekrar dü§iindü, foce 
mun parmaklarile seyrek 

rııı..1Mw kanıtırarak: 

IW•-ııı• bu vaziyet bö9e devam 
• Şirkohun ölmesi ile bir 

olmaz. Eyyubiler 
bir ailedir. Şirkoh ölür. 
Eyyup gelir. ~p gL 

•ıthaddin babumm ye. 
1'C91'· Yavq yavq bütun 
ıııo.m.n Mıma dolduklannı 

ledlıı ... 
-.et efendimiz SalAhaddl

Şahabettin Harimi, 
otlu Nakieddin de 

ıeldiler. Buradaki Ey
Ziyaeddin İsa ile Kua. 
· ithal edebiliriz. Aile
makla beraber Eyyubi

kor körüne merbutturlar .. 
butun kumandanlar ve e
de böyledir. 
halde ne yapılabilir? 

Tekrar arzediyorwn. Za. 
hidisatı beklemek :cap 

~llD)azsa o zaman köleniz 
üstüme alınm. 
Mutemene uzun uzun 

I 

en efendlltnin nazarın. 
demek istediğini anlıya-

Bu iri gövdeye lizım gelen lra
lorlyl temin için Şirkoh Emevi 
halüelerinden İkinci Merdan :ka· 
dar ekul idi. 

On kişiyi doyuracak yemek 
bu iri adamın idi bir taammdan 
ibaretti. 

Şirkoh için yemek mahruml. 
yeü en büyük bir azap olduğu 

cihetle 1166 ilkbahannda yapılan 
M111r 1eferinde kum fırttnasma 
tutularak ajırlıJdar ve yiyecek.. 
ler 41e sil&hlann yarısı ıayi edil
diil zaman maf]etindekı yaver
ler evvela kumandanın mutfak 
çadJnnı lrurtannağı düşi.ınmü1-
lerdi. 

Esedüddin her sabah kahva!u 
olarak butun bir kuzu yer ve 
yine bğle yemeği zamanını iple 
çekerdi. Verilen büyiık zıyafeL 
lerde kendisine mahsus pişen ye. 
mekler aynca büyiık :;ahanla-la 
getirilir, sofranın etrafına gü
iümler dolusu buzlu 'erbetler 
dizilirdi. İskenderiye m:.ıhasa,.a. 
sında Salahaddlnln yerinde Sir
koh bulunmuş olsa idi gtda noksa 
runa hiçbir zaman tahammül e
demlyeceldi. 

Bununla beraber ekiülujü hak 
kmda ufak bir telmihe tnhammul 
edemezdi. O kendisini herkes gi. 
hl, be!k! herkesten biraz fazla 
yiyor zanneder ve bu fazlalığı <ia 
olsa olsa sıklet ve cüssece diğer. 
terine faik olmasına atfed~rdi. 

(Devamı Var) 

ihtikar Davası Bitti --·-···-----·-

2 Demir tüccarı 
Siirgiin Ediliy~r 

Suçlular 

O Ün k Ü 

Celsede 

Kararı 

Dinlerken 

Demirfer 
Musadere 
Edilecek 

Birbirlerinden alıp satmak ıu. 
retile 23,Ş - 28 kuruşluk demir. 
leri 35 - 38 kuruşa satarak ihti. 
kar yapmaktan suçlu demir tüc
carları Prodromos Yosifidis ve 
Garo Mehteryan haklarında seki. 
zinci asliye ceza mahkemesinde 
yapılan duruşma dun neticelen. 
miştir. 

Hakim, suçu sabit görmüı ve 
suçluları 3780 numaralı Milli 1 
Korunma Kanununun 32 inci 1 Limanda : 
maddesi deliletile &9 uncu vt 
63 uncü maddeleri mucibince 
mahkiım etmiştir. 

· 'l'efhim olunan karara göre, 
her iki suçlu beşer yüz lira para 
cezası ödeyeceklerdir. Suçlular. 
dan Garo Mehteryan iki sene 
müddetle Kütahyaya, Prodromos 
Yosifidis de iki sene müddetle 

ROMANYA 
Seferlerinde 
Tutulacak Yol 

Adliyede: 

Bir Mahkum 
Kaçtı, Derhal 
Yakalandı 

Uşaka sürgün edileceklerdir. Romanya limanlarının mayin. Bir cinayet suçundan :mahkıim 
ııım=====::=;ı================== . Mevcut ~emirler müsadere ~- le kapatılması üzerine §ehrimiz. iken Oskudar hapishanesinden 

Poliste : dıle~ek, musadere karan. tat?ik deki Romanya General Konao. ka~an ve bilahare yuaianan 

ili Müdafaa 
Vergisinin 
diye Zamanı 

müesseseler, Teşviki Sa.. 
.Kanunu mucıbince bazı ver. 

reaimlerden müstesnadır. 
.... ll8Wanda kazanç vergisinden 
•IQl~nadırlar. Yeni çıkan 

mucibince, bu gibi mües. 
(Milli Mudafaa) vergisi 

ef tutulmuşlardır. Bu 
gınm mıktar ve mahiye. 

-o.uu· e kazanç vergisi gibi-

~ vergisi mükellefleri 
ayında kazanç vergileri. 

ekle mukellef oldukları 
(Mılli Mudafaa Vergisi) 
fı olan sınai müe scseler 

erini Hazıran ayında o. 
mukellertirler. 

yeni kanun, bu vergi 
erine verginin ih barna

tebliği mecburiyetini de 
tir. Bu mecburiyet tedi
nden bazı tereddütlere 

mues cselerc (Milli Mü. 
verg sı t b igatı Haziran 
teblığ edılebilmiştlr. Kn. 
nunu mucıbınce de birin
rn menın teblığinden iti
b r aylık tediye müddeti 

HÜViYETi 
Meçhul Cesedin 

cdilı?ce~e kadar da yedı emıne losluju Mıntaka Liman Relıliği. I Mehmet Kamil dün de kaçmnya 
tevdı cdılerek mu?afaıa oluna. ne gönderdiği bir tezkere ile Ro- teşebbüs etmiş, fakat kaçar kaç· 
"aktır. Karar, katı~ct kes~ttik. manya Umanlanna gitmek ilte- mnz yakalanmıştır. Hadise ~udur: 
ten sonra masrafı yırmi beş ılrayı yen ticaret gemilerinin tAbi ola. Hapishanede iken eroin iptıliı~n
geçmiyecek ve. bedeli suçlulardan caklan hareket tarzuıi bildir- dan kurtarılması için Bakırköy 
alınmak suretıle gazetelerle net- mtştir Emrazı Akliye hastahanesme gön 

Baıı Bulundu 
redilecektir. 2800 kuruş mahke. T · K" te ..ıı. derı"le.r· Kamilin orada tedav!si me masrafı ile 500 kuruş ehlivu. unaya veya os neeye e• 
kuf harcı suçlulardan yan yarı. mek isteyen bütün vapu_rlar!. Ro. ikıtu.ı edilmiş ve dun Kamil ge. 
ya alınacaktır manya vapurlan da dahıl, Sunne rl kı:ılan bir buçuk senelik mah-

Geçenlerde Merdivenköyü cL 
vannda başsız bir ceset bulun. 
muştu. Cesedin başı, dün gene 
o civarda bir tarla içerisinde gö. 
mülü olduğu yerden çıkarılmış. 
tır. Hayli zaman toprak altında 
kaldığı için kolayca teşhis edile. 
miyeceği anlaşılmaktadır. Tahki. 

. ve Köstencede bulun•n liman kumiyetini bitirmesi için m~ıdde· 
k Sfudçluğ~a11r b~şkahs.~bkep~erl~ fmev memurlanna, muvasalat gün ve iumumiliğe gönderilmiştir. 

u e ı er ıse, u mun ın azı. saatlerini telsizle haber verecek. Suçlu sevkedildiği esnada Ye. 
na kadar ~erbcst bırakılacaklar- ler ve St. Gheorghe fenerinin 8 nipostr.hane caddesinde birden. 
dır. 1 b k .. d k.. bi mi cenu u şar ısın e aın r bire ayakkaplarını çıkarmış ve 

kata devam edilmektedir. 

Müteferrik : noktada demirliyerek kılavuz jandarmanın önünden kaçmış. o 
bcikliyeceklerdir. Kılavuzlar da caddE.deki otelin kapısından içe. 
yalnız gündüz çalışacaklardır. rl girmiştir. 

inhisar Vekili ispirto Bu tebliğ bütün deniz merakibi- İçeride o civarda bulunan Ad-
ne bildirilmiştir. 

Fabn .. asını Gez• AKDENiZDEKt GEMILESIMIZ liye sivll komiserlerinden Salih 
derhal firari mahkumun arkasın-

48 SAATTE 4 RANDEVU 
EVi KAPATILDI 

Son 48 saat zarfında 4 gi.7.li Romanyadan aldılı Yahudi 
randevu evi aranmıs, 21 kadınla Gumrük ve İnhisarlar Vekili Leh mOltecilerfni Fillıtlne gö_ 
19 erkek cürmü me,hut halinde Raif Karadeniz, §eprimizdeid tet tilrdilğU sırada Fransız askert 
vakalanmışlardır. Kadıköyündeo kıklcrine devam etmek~edir. Ve- makamatı tarafmdan tevkif olu. 
Nemlizade sokağında Haticeye kn, diin öğleden evvel Paşabcıh- nan Sadıkzade vapur acentesinin 
ait ıı numaralı evde 5 kadınla çeyc giderek ispirto ve Jspirtolu Şadan şilebi iki gün evvel Uma. 
4 erkek, Galatada Cığırtkan so- içkiler fabrikasını gezmiş, ö:le- nımıza dönebilmiştir. 
kağında Meliıha1e ait l 9 numa,. den sonra da İnhisarlar Umum Halen Akdenfzde dört vapuru. 
ra1ı evde 4 kadınla 5 erkek, Te. Mudürlüğünde meıgul olmuştur. muz kalmıftır. Bunlardan İnal, 
pebaşında Cemeloğlu apartıma. Perşembe akşamı Ankaraya dün. Demir ve Mete vapurlan İspan. 
nır.da sabıkalı randevucu Eva. mesi muhtemeldir. va ile Fransa hududu üzerinde. 
va ait 2 numaralı dairede T ka- Felaketzedelerin vaziyeti ki bir limanda bulunmaktadır. 
dmla 9 erkek ve Taksimde Macar Başvekaletten gelen bir emir lar. Yakında lstanbula hareket 
Kardeşler caddesinde Recebe ait üz ı ·ne Erzincan felaketzıodelcri- edeceklerdir. 
36 numaralı evde 3 kadınla 3 er. ne yı:ıpılan yardıma temmuzun bi Midilli adası civarındaki kaya. 
kek bulunmuştur. rfnden itibaren nihayet verilmiş- hklara oturan Bakır plebinin 

e Olga isminde genç bir kadın tir. Ancak zjraat yapmak uzere kurtanlmuuıa çahphyor. Alem. 
diin Eminonıinde bir sarrafa gi. memleketlerine gitmek istiyen dar tahlisiye gemisinin, işi yaL 
derek bir sterlin bozdurmak is- felaketzedelerin tirenle meccL nız başına yapamıyacağı anlaşıL 
temlştir. Sarraf ıterlJnin sahte nen g:tmeleri temin ~ilece-k, ve dıJ'ından dün, bidile yerine bir 
olduğundan şüphelenerek polisi bu gibilere ağusto!I nihayetine ka tatılisiye gemisi daha gönderil. 
haberdar etmıştir. Tahkikat ya.. da:::- yardımda devam erfilecektir. nılştir. Bu ~emi Saros'dur ve bir. 
pılmaktadır. Dıgerlerl esasen bulunduklan cok gemi kurtarma .uıta1annı 

• Şoför Mehmet Celilin 3063 memleketlerde yerleşmişler ve if da hlmil olarak saat 15 de linıa.. 
numaralı otobüsü Salıpazanndan buJmu~lardır. nımı7.dan hareket etmlftlr. 
geçerken birdenbire sol tekerle. ttçUNCV M'VFETTIŞUK Dün ıelen telprlara ,ar. 'bir 
ği fırlamış, oradan geçmekte olan Dahiliye vekAletl milsteıan numaralı ambarda ac;ılan yara. 
Yani Nikolaidise çarparak yara- Nazır Ergin, üçüncü umumi mü. dan ambara dolan tular, iki nu. 
lamıştır. fettlşliğe, İzmir valisi Ethem Ay- maralı ambara ve oradan da ma-

• Kurtuluş sakinlerinden .ı.o. kut da Dahiliye vekAleti mliste- kine dairesine sızmakta devam 

dan koşmuş ve kendisini gözdep 
kaybolmasına fırsat vermeden 
yakr.lnmıştır. Bu estıada Adli) e
deki jandarmalarla resmi polis
ler de yetl§ınitler ve Kimtll ka· 
pı altına götürmüşlerdir. 

BİR CİNAYET DAVASI 
Kastamonunun aşağı Yuva l:ö 

yüııden Mahiri bir kadın yüzün. 
den öldürerek İstanbula kaçan 
diğe~ Mahir dün şehrimizde ) a. 
kalanmış ve Adliyeye tavdi edil· 
mıştir. Sultanahmet BirL'lci SJJh 
Ceza Mahkemesine sevkedilen 
Mahir mahkemede kendine ısnat 
edılen suçu inkar etmiş ve: 
"- Ben İstanbula Emine is

mındekı sevgilimi alıp göttiımek 
için geldim, böyle ,eyden habe
rim yok,. demiştir. 

Hakim, Mahiri tevkif et:nlş ve 
Kastamonuya gönderilmesine ka
rar vermiştir. 

co Maskopolos o civarda bir in- llttlA t. 
nln kendilerine teb. ~aatta çalışırken yıkılan blr du. şarhğma tayin edilmişlerdir. 1 etmif ve buralan da e 

panıed·sıen itibaren bir ay 1- vann altında kalarak muhtelif * YugoslaVJanın Ankara bO· miftir. Vapurun hamW.i bura. 

* Maraı Emniyet Amirliği o. 
dacısı iken bir tabanca çalarak 
İltanbula kaçan 19 yaşında Ce
mal burada yakalanmış, Sultan
ahmet Sulh birinci ceza mahke
mesinde tevkif edilmiştir. Cemal, 
Maraş'a g8nderllecektfr. 

bu vergilerini cezasız ola- yerlerinden ağır surette yaralan. yük elçisi diln sabahki eklplW1e dan gönderilecek vapurlara at. 
şehdmize gehnlftfl'. tanna edDeeekttr. ye edebilirler. mıstır. 

1 Piyasalarda: 

Lisansa Tib 
Maddeler için Yen 

Kararlar Alındı 

ihracı 

Mıntaka Ticaret Müdürlükleri, ihraç 

Müsaadesini Resen Yerebllecekler 
Ticaret VekAieti, enterşanjabl memleketlere ihraç edi 

Iecek lisansa tabi maddelerin ihraç müsaadesinin itası iç· 
Ticaret Mıntaka Müdürlerine salahiyet vermiştir. Bu sa 
lahiyet yalnız müstacel ahvalde kullanılacaktır. Lisan 
tabi maddeler: Kümes hayvanları ve etleri, süt tozu, pey 
nir, yumurta, salamura, tuzlu ve taze balıklar, mumla 

1 
kuşyemi, bakliyat, kuru sebze., 
lcr, receller, zeytin, sigala yağı, Belediyede : 
sabun, tütün, odun ve bazı keres. ------
leler, halı, kilimler, av derileri, G I I iv 1 • 
barsak, fındık, }teten, kendir ve az u arı çın 
kızılclk çubuklarıdır. I 

PAMUK vE TiFTtKLER stimk1ke Baılanclı 
Piyasamızdan Romanyaya sa. 

tılmak üzere hazırlanmış olan 
yapak ve tiftikler yüklenmek Ü
zere Rumen vapurlarını bekle. 
mektedir. Pamuk almak üzere 
sehrimize gelecek olan Rumen 
heyeti bu hafta içinde Bükreşten 
hareket edecektir. Karadeniz se. 
ferleri başlamadığı takdirde he. 
velin trenle geleceği söyleniyor. 
İhracı menedilen Linters pamu. 
ğu esasen memleketimizde ihra. 
cattan ziyade yerli ihtiyaç için 
kullanılmakta olduğundan ihra. 
cının men'i piyasalarda hiçbir 
tesi .. yapmamıştll'. 
MEYVA VE SEBZF. FİYATLARl 

DA TESBiT EDiLİYOR 
Fiyat mürakabe komisyonu, 

dün toplanmıştır. Komisyon hal. 
de satılan toptan ve manavlarda 
ııatılan perakende fiyatlar üzerL 
ne ne Jlllktar kar ilave edUıeceğL 
ni gorüşmüştiır. Komisyon ali. 
kadarlan dinlemiş ve her cins 
meyvayı sınıf ve kalitelere ayı. 
rıırak ayn ayrı fiyat tesbit et. 
miştir. Bu fiyatlar halde ilin e • 

Gazi Bulvarı üzerinde yapıl 
cak iltimlAk işleriJıe ait em 
dUn ıelmiştir. Bu bulvar üzer 
de 190& ~ ml&k edileeeJı.Ur. 

e Şehir Meclisi, f evlEalid 
içtimaını bugün saat 14 de yap 
caktır. Vali ve Belediye Rei 
Lutfj Kırdar rahatsız bulunduğ 
için Reis Muavini Rıfat Yen 
tarafından meclise lazım gele 
izahat verilecektir. 

• Şehir planında yeşil saha 
larak tesbit olunan mıntakala 
da inşaata müsaade edilmiyordu 
Dahiliye Veklleti Belediyey 
gönderdiği bir emirde, ilerde b 
yerler istimlak edilirken Beledi 
yeye müşkülat göstermiyeceklc 
rlne dair sahiplerinden bir sene 
alınarak kendilerine inşaat ruh 
satnamesi verilebileceğini bildir 
miştir. 

dileceği gibi halka da bildiril4'- Bugünk.tl .Program : 
cektlr. Meyva satışlanndan ah .. 
nacak neticeye göre taze sebze. 
lere de aynca fiyat konulacak. '1.30 
tır Limon ithalAt tacirleri dün, '1.35 

komisyona müracaatla limon fi. ı.oo 
• 8.10 

yatlannın arttırılm1asını istemış.. 1.20 

Prosram 
Hafif orkestra eserlerı 

Ajanı haberleri 
Ev kadını 
Rina Ketty'nin pllklan. 

• ierdir. Tüccarlar talyadan dün 
iki vagon limon getirildiğini ve 
bu malların pahalıya mal oldu. ~:::~ ~~r:. mOılk 
ğunu ileri sürmüşlerdir. Komls.. 

12
.
50 von bu limonların evrakını tet. 13.05 

kik etmiş ve yeni gelen malların 13.20 
fivatlarını bir miktar arttırmağa 
k~rar vermiştir. On gündenberi 

ğ 1800 piyasada beş kuruştan aşa ı .~a-
tılmıyan limonlar bundan boy. ~::~ 
le ihtik&ra meydan kalmadan da. 19.16 
ha ucuza satılacaktır. Komisyon lSl.30 

yeni limon fiyatlarını il&n ede. 19f5 
cektir. 20 oo 

Maarifte: 

Tebligat Yap1lmadı 

20.15 
2030 
20.50 
21.15 
21.30 
2150 
22.30 
22 45 
23.25 

Ajan haberlerı 

Al turka mU k 
Radyo lon orkestnm. 

• 
Proııram 
Dan m uzijı ( Pl.) 
Muuk (Alaturka) 
Konuşma 

Fasıl heyeti 
Ajanı haberleri 
Müzik: Fasıl heyeti 
Konuşma 

Müzik: Hav yen gitar llCllola" 
~it konseri 
ArJ ntın tangol n (Pl.) 
Radyo ıazeteııl 
Rıy l dlmhur bandosu 
Aj n hab<' leı i 
Cazband (Pl.) 
Yarınki prosr m 

ÖL ÜM 

Eyll.ılde yapılacak imtihanlarla 
talebenin mekteplere kayıt ve 
k11bul edılmesi hakkında Maarü 
Vekaletinin alakadarlara tebli
ııat yaptıRı hakkındaki haber 
doğru değildtr. Vekalet bu me. 
sele hakkında henüz 19hrimize 
hi~bir tebligatta bulunmamıştır. 

Maraı ıaylavı Mehmet E~n 
Yozaat aaylavı CelAl Arat'ın bacım 
tı, merhum sıhhiye rel i Halim pa a~ 

"alıştınlan Çocuklar nın damadı muallim Mehmet Ali ş v-
~ klnln damadı CelAI B turayın ve d k-

Stınatten madut işlerde 16 Y• wl.9• S.turayın b bıısı ~ki An-
şından yukan kadın kız ve .... .....ı... Puat :e turay st~u s -
çocuklann çalıftınlmaların&' ton ""fııt etmt Hr. 
17 • 6 _ 940 tarih ine kadar vert 1Nll:n !Jile nam :ııını ma-
len iz.in bir ay daha temalt ecUL teaklp n nd Teşvtklye cam • 
miştir flll1ID bıdmlacllktır 
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ur,yenin İstikbali 

................................................ 
Milli Şefin 
Teşekkürü 

Ankara, 2 (A.A.) - Riya. 
seticümhur Umumi Katipli. 

l'aza11: O. Rıza DOGRUL ğindcn: 
1 Reisicümh ur İsmet İniinii, s uri~ c, Şarki Akdcnizin anah. i kabotajın Tiirk hayra~ına 

tnrlnrmdan biridir. Fakat ! geçtiği giiniin ~·ıldöniiınü ınti. 
uriyc dcdiğiıni:r. r.aman mak a. İ nasebctile :yurdun her tara. 
.:nuz Fransanın Jlar<;aladığı ve. 1 fından aldıkları ,.e ,·atandaş. 
rliı tiirlii adlar taktığı Surİ.) C' j !arın samimi duygu sc\"inçle. 
eğil, aŞrki Akdenizdc nıiihim : rını bildiren telgraflardan 
j,. kö~c isgal eden memlekdtir. 1 pek mütehassis olmuşlar \'C 

ran a bu memleketi. birkac: i memnuniyet ,.e teşekkiirle. 
arça~ a a'.\ ırmakla beraber. onu i rinin ihlağına Anadolu Ajan. 
İ.~hassa i.ki kı!-.ma bölmii~tür: ~ sını memur etmi~lerdir. 
,ubnnn \ c Suriye! .................. . - ......... _ ... ···- ·--··-

Liibnan, memleketin sahil kıs. 
ıııı ve Suri~·e iç tarafını te~ldl 
liyordu. 
Fransa, nsıl Surh·c halkını te • 

İl l',dcn Arap ve ~liislüman ek
ı·riyetine giivenmck istemediği 
~in, ötedenberi hir Beşinci Ko. 

_on gibi kullandığı ,.e her i tedi. 
:ni yaptırdığı hıristiyanlara Lüh 
lan adlı hir devlet kurdu. Gerçi, 
u devletin nlifusu da Araptır. 
rakat hıristiyan ve katolik olan •u Araplar, Araplıktan daha faz. 

~ t kendilerini Fransaya 3·akın 
ördiikleri ''e tanıdıkları için. 
"ransa da hunların hizmetinden 
~tifadcye ehemmiyet verdi ve l 1 unfora giivenerek asıl Arapları 
~kdeniz: sahilinden <'Öa doğru 

'irmek için uğraştı. -
Daha Cenuptaki Filistinde in. 

IİliıJerin yaptıkları da bundan 
;.trksızdı. Onlar da diinyanın 
lört tarafından topladıkları ya. 
ludileri Filistin sahillerine yer. 
ıcşfü·erck Arapları çöle doğrn 
ıürrneğe ve Arapları kırmak i~in 
tahudileri kullanmıya ça1ıştılar. 

fj.. Akdcnİ7. sahillerinde gürbüz 
iJi~ Arap milletinin yerleşmesine 
-ııani olmak icin alınan b u suni 

a~c.-dbirler, günÜn hadiseleri kar. 
saısında tam bir inhidam buhranı 
yJeçirmektedir. 

:r~l Menfaat: 

- Bu sütunlarda birkaç defa 
anlattığımız gibi, gerek 

lngilizlerin, gerek Fransızların a. 
iti menfaati Araplarla anlaşmak. 
a, Arapların da menfaat i ayni 
ınerkezde idi. Bu karşılıklı anlaş. 

tııa, iki taraf icin de tam m an a. 
ıilc bir kuvvet kaynağı olab ilirdi. 

a.ı;. 
irr nkat iki taraf anlaşamadılar ve 
:ı.b~ kuvyetten istifade etmediler. 

tınkii Jngiltere ile Fransanın si. 
İe .88eti, ·yerli unsurları yalnız is. 

1.tı mar etmek mahiyetinde idi. 
:si[~u Yiizden Araplar, İngilizler ,.e 
u '· ransızlarla te riki mesaiden is. 
ıl hfade etmediler. 
n . Bu ~ iizden İngiltere bu yerle. 

tı. nıiidafaa için çok geniş feda. 
harlıkları göze almak ıstırarında 

)..kalıyor. 
••• Bugiin şüphe yok ki, Suriyenin 
ı.ıstikhali tehlikededir. Ve İngil. 
ch~renin hu mem~<'keti muhtemel 
u ır Alman , .e Italyan işgaline 

• k~r!lı rniidafaaya karar \"er me. 
•, Surivenin ciddi ehem.miye· 

.; tini teb-ariiz e\ tirmektedir. 
. Fransa, vakt'lle bu ehemmiye. 

• lı_ takdir ctmi~ olsaydı; Suriye~·i 
·• ır llliicadele sahası yapmaz, her 
~~ide İngiltC>re de Filbtini kanlı 

• :l ır ~ahnc olmaktan uzaklaşhrır-
1· Alınan dersin gecikmiş \'e fır. 
atın ka~ırılmı~ olmamasını te. 
~i edcri:ı. 

Dempsey, Hasmını ı 
Mağlup Etti 

Atlö.nta (Georgie) 2 (A.A) -
Sabık ağır siklet şampiyonu Jack 
Dempsey 13 senelik istirahatten 
sonra ringte yeniden gorünm11ş 
~e Clarauce Luttrell'i _ Teksaslı • 
1kinci rund'da nakavt etmı~tir. 
Dernpsey 45 yaşındadır. • 

Bu Seneki 
Rekolte 
Çok iyi 

Ankara, 2 (TAN Muhabirin. 
den) - Bu yıl yurtta mahsul va. 
ziyeti, yüzümüzü güldürecek de. 
recede iyidir. Her taraftan gelen 
malumat mahsulün geçen yıla 
nisbetle bir misli fazla olacağı 
ümidini kuvvetlendirmektedir. 
Devam eden yağmurlar bu ümidi 
arttırıyor. Ancak bu ayın sonu. 
na kadar dolu yağmak ihtimali 
de mevcut olduğundan mahsul 
fazlalığı hakkında kati bir ra. 
kam tahmini yapılamıyor. 

İstihsal fazlalığı karşısında 
dr>vlct, köylüye mahsulü kolay. 
lıkla kaldırması için yardım clL 
ni uzatmak kararındadır. AmerL 
kadan celbedilmekte olan 2.5 
milyon liralık ziraat aletlerinin 
hububat yetiştiren mıntakalara 
tevziine başlanmıstır. Bu aletler, 
teknik memurları idaresinde ça. 
lıştırılacaktır. 

Uzak Sarkta 
Japonlar, Dün İngiliz 

lmtiyazh ,Mıntakassnı 

işgal Ettiler 
Şanghay, 2 - D. N. B. ajan. 

sının bildirdiğine göre, Japon 
müdafaa mıntakalarının garbın. 
da bulunan beynelmilPl imtiyaz.. 
lı İngiliz mıntakası. bugün Ja. 
pon kuvvetleri tarafından i§ga1 
edilmif tir. İngiliz .kıtaları muka. 
vemet göstermemıştir. 

HONG • K ONGUN TAHLİYESİ 
DEVAM EDİYOR 

Hong.Kong'dan gelen haberle. 
re göre birçok Çinliler şehri ter. 
ketmektedirler. Bunların arasın. 
da İngiliz kadın ve çocukları da 
vardır. 

Birçok Çin bankaları kapatıl
mıştır. 

~AN'GHAY'A ~ELEN (.'İ~ 
MÜLTECiLERİ 

Bir Amerikan vapurile yü1.; A
merikan mültecisi ]\fanilaya git. 
miştir. Hong • Kongdan gt-len 
birkaç yüz bin Çin ınültecisi Şan
ghay'a vasıl olmuştur. 

- - -o-
Litvanya Heyeti 

Moskovada 
Moskova, 2 - Litvanya Nazır. 

lar meclisi reis muavini ve Ha
riciye Nazırı, dün Moskovaya 
gelerek hükumet reisi ve Harici
ve Komiseri Molotof ile hariciye 
komiser muavini Dekanosow ta. 
rafından kabul cdilmistir. 

Türk inkılap 
Ve Hayatın 

ve ihtilCili 
Dalgaları 

Şimdiye kadar yakın tarihi. 
ıtıh:e ait pek çok yazılar ya:r.ıl. 
dı, hatıralar neşredild i . }"akRt 

Mcsruti' et miitareke \'e İsti\:". 
l . . ' 
ııl Harbinin hnkiki tarihi hü. 

len ~·azılnu~ değildir. 
Bu Yakın tari hin, b ir kı m1 

hala a·ranıızdn bulunan şnhıs. 
!arını, simdive kadar mahrem 
knlınıs miihim vakalarmı, ''e 
eıı >nerakh safhalarını yakında 
lıaşlıyacağıınız tefrikamızda 
hulaenksınız. 

lıu tcfr·kayı, eski D ariile,·

h1t11lar \'C Hava Kurumu l !-.tan
huı sube:si ıniidiirii İsmai l Hak

kının kendi sahsi hatı ralarına 
ist· •na<len vazclığı nı hahcr ver. 
ltı k /Rmnil ffnkkı c , imdilik ki,fid ir, !'innırır.. .... b.~-..-w-

T AN 

lngiliz Tayyareleri Dün 
•• •• de Kiel Deniz ussune 

Taarruzda Bulundular 
ve Köprülerle Bir Birçok Fabrika 

Alman Zırhlısı Tahrip Edildi 
Balbo'nun Cenazesi İtalyaya Gönderildi 

Avam Kamarasında 

Attlee ve Eden 

İzahat Verdiler 
Londra, 2 - Dün akşam İngi. 

liz bombardıman tayyareleri. 
diişmamn Kiel deniz üssüne hü. 
::um ederek birçok darbeler kay. 
dey !emişlerdir. 

Tayyareler, Hamburg'da pet
rol tasfiye fabrikasına, Ham m 
köprüsüne, Duisberg civarında 
mühim bir hedefe ve Meiderich. 
de bir yüksek fınna hücum et. 
mişlerdir 

Bremen'in cenubu şarkisinde 

Deichshausen'de tayyare fahri. 
kası, İngiliz bombardıman tay. 
yareleri tarafından bir kere dah a 
htıcuma maruz tutulmuştur. 

Köln ve Velno tayyare mey
danları ile Tex el d en.iz tayyare. 
leri üssü de müessir surette hü. 
cuma maruz bırakılmıştır. 

Donanmaya men sup tayyare. 
ler, dün akşam, Rotterd am civa. 
rında mavnalara ve nakliya ta 
hiicu m etmiştir. Bir balıkçı ge. 
misi berhava olmuş ve n akliyat. 
ta büyük h ercümerç vukua ge. 
tirilmiştir. 

Dört tayyare üslerine dönm e. 
mistir. 

BOMBARDIMAN EDİLEN 
ALMAN ZIRHLISI 

Londra, 2 - Kiel üzerine ya. 
p•lan hava hücumu esnasında 
Alman Scharnhorst zırhlısının 

ağır surette bombardıman ed il. 
diği resm en b ildirilmekted ir 

Sabih dok ü ze r ine b ir bom ba 
ve zırhlı boyunca d a diğer b irçok 
bomba düşmüştür. İngiliz h ava 
kuvvetlerine mensup b ir tayya. 
re, Sch arnhorst ve D ok'a attığı 

on bir bombadan dördün ün tam 
surette isabet ettiğini bildirmiş. 
tir. 

İngilterede 
\, 

AL~fAN TAYYARELERİ SİJ\.IA
Lİ İSKOÇYAYA H ÜCUM 

ETTİLER 
Londra, 2 - Alınan tayyare. 

leri dün akşam İskoçyamn şimali 
şa~·kıs~nde bulunan b ir şehre hü. 
cum etmişler, 12 kişinin ölümü. 
ne, 1R kişinin yaralanmasına se· 
hep olmuşlardır . Birkaç ev tahıip 
edilmiştir. 

EDENİN BEYANATI 

• 

RESMi HARP ·TEBLIGLERI 
lngiliz Resmi Tebliği 

Kahire, 2 (A.A.) - İng;liz umumi karargahının tcbligi: 
Oarp c:olünde, Capuzzo'da ve Sidi • A~iz mıntakasmda ilen krtaları. 

mızla takviye alan dit man ara~ında harekat devam etmektedir. 
Somali'de keşif kollarımız. Buramo'ya muvaffakıyetli bir hucum yar. 

m11tır. Diğer cephelerde k:ıyda değer bir şey yoktur. 

* Kahire, 2 ( A .A.) - İngiltere hava kuvvetleri kumancıanlıgmın tcblıfi: 
Azozo ve Haberıistanda Gardar Üzerlerine dün muvaffakıyetli bir h!i . 

cum iı:ra edilmi3tir. Arazi iıTeıinde dagılmış bulunan tayyareler bombar. 
dıman edilmiştir. Bir b:)nıbardmıan tayyaresi yakılmış ve diğer beş tanesı 

ciddi rnrette hasara uiiratılnıı•.ur. Civarda bulunan binalarla hangarlara 
tam isabetler vaki olmuş '.'e yangınlar çıkmıştır. Bir cadde üzerinde de 
bir tam isabet kaydedilmiştir. Hava müdafaa toplarının sıkı ateşine rağ. 

men Lu hücum t;ü.;nü suretle neticelenmiştir. Hiç zayiatımız yoktur. 
Sicilyanm $ark ~c.hilindc bulun:-n Augusta'da bir gaz tasfiye fabrik:ı. 

sile gaz depoları ü.erine bir bombardıman t;ıyyare filotillamız hiıcumlar 

yapmıştır. Alçaktan )aplan bu hıiC'um neticesi tasfiye fabrikasmda yan. 
gm cıkmıştır. 4 dakika sonra son derece büyük kara duman bulutları ıö. 
nilmüştür. ~ütün tayyarelerimiz salimen avdet etmiştir. 

* Londra. 2 (A.A.) - Reuter: Hava Nezaretinin bir tebliği : 
Gece yarısmdan az evvel cenubu garbi sahili iı:r.erinden dtişman tayya. 

u: filoları geçmişler, Bristol kanalı mıntakasına bombalar atmışlardır. 

Tayyare dafi bataryaları işlemiştir. 

* Londra, 2 (A.A .) - Reuter bildiriyor: Hava NeTareti tebliği: 

Dün gece Bristol kanalı mıntakasına atılan bombalar az maddi har.ar 
yapmı,tır. 4 kişi hafif yaralanmıştır. 

Alman Resmi Tebli~~ .. 
Führerin umumi b'ararr:a!u. 2 (A.A.) - Alman başkuman<'lanlığmın 

tebliği: 30 Haziran ve 1 Temmuz giınleri, İngiliz Jersey ve Guernsey ada. 
ları, hava kuvvetleri filoti!laları, bahriye temas kıtaları ve ordu müfre.ze. 
leri tarafından bir bo~kın ile i~gııl edilmiştir. Bu harekatta, bir Alman ke. 
şif tayyare!Iİ, bir çarpışma e:;na:..ında, Bristol • Blenheim tipinde iki İn. 
giliz tayyaresi düşürmüştiır. 

M anş denizi üzerinde kesif harekatı esnasında, 1 Temmu:r. öğledı-n 
ıonra Torquay·m Şarkında bir İngiliz sahil muhafaza ganbotuna hücum 
edilmiş ve yakılmı,tır. Sıınali lskoçyada Wixk limanına diğer bir muvaf. 
fakıyetli hücum yapılmı~tır. 2 Temmuz gecesi, muharebe tayyarelerimız, 
Bristol civarında liman te~batımı hucum etmişlerdir. Yangınlar ve inli. 
laklar müşahede edilmiştir. 

2 Temmuz gecesi, İn4'iliz tayyareleri tarafından Şimali ve Garbi Al_ 
manyaya yapılan hiıcumlar esnasında, Kiel üzerine bombalar atılmıştır. 

Fakat büyük hasar olrnamı~tır. Birkaç sivil ölmüştiır. Hava dafi batarya_ 
larımıı, beş düşman tayyarc3i düşürmuştıir. Diğer bir düşman tayyaresi 
de Kiel'e yapılan dı.işmıın hücumu esnasında bahriyenin tayyare dafi ba_ 
taryaları tarafından duşürtilmu~ıı.ir. Üc; Alman tayyaresi kayıptır. 

italyan Resmi Tebliği 
ltalyada bir mahal, 2 (A.A.) - İtalyan umumi karargahının 2 numa. 

ralı tehi iği: 
Bingazi hududunda tayyarelerimiz hava şıırtlarının müsaadesizlifine 

raimen düşmanın nrhlı otomobillerini buyuk ve kiic;iik çapta bombalarla 
bombardıman ederek bunlardan bir kaçını hasara uğratmı&lar veya yak. 
mışlardır. İki tayyaremiz üslerine donmcmiştir. 

Tayyarelerimiz Akdenizin Cenubu Şarkisinde biıyuk bir ı'lüşman kafi. 
lesini gafil avlıyarak bırkac; kere mıiessir ı;urette bombardıman etmiştir. 
Şarki Afrikada tayyarelerimiz liman tesisatını ve Berbcra'nm depolarını 

miiessir surette bombardıman etmistir. 
Dtisman tayyareleri Massua'yı bombardıman ctmeğe teşebbiıs etmis. 

lerst de, avcı tayyarelerimizin mtidahalesi üzerine çekılmeğe mecbur ol_ 
muşlardır. Avcı tayyarelerimiz iki düşman tayyaresini dtişurmuşlerdir. 
Bahriye tayyare dafi bataryalarının ateşi neticesinde bır düsman tayyaresi 
alevler icinde düşmüştiir. Diısman tayyareleri Augusta'yı bombardıman et. 

Londra, 2 - Harbiye na7ırı mişlerdir. Fakat bahriye tayyare dafii bataryalarının derhal ve müe~~ir bir 
Eden, Avam kamarasında Polon. ı.urette mtidafaası taarruzu neticesız bırakmıştır. Bir düşman tayyaresi 
ya ve Çek ordularına me!'lst:p cü. düşüriilmüşttir. Hasarat ehemmiyetsizdir. Sivil ahaliden 3 kişi yaralan. 
zütam~arın İngiltereye geldığini mıı>tır. 
si:'ylc:ıniş. Şimali İrlandadaki grır
nizor.un lazım gelen yerle:re tov-
zi cdilc!ığini anlatmıştır. larının teftişini bitirmiş, ak~;ım 

ı\TLEE.1'İN SÖZLERİ Bordighcra'va dönınfü~tür. 
Başvekil muavini Atlee de İn . OLENLER~ YARALAN'ANL/\ rt 

11 den 30 Hazirana kadar dü~. 
man hava hücumları neticesinde 

..,_ . , , ·'' .·. ".t· ... ... . 1, 

ölen sivillerin resmı listesi nc~
redilınekı-:rJir. 

Bıı listeye göre, 77 si duşman 
bombalarından. 4 Ü de tayyare 
dafii bataryalarının mermileri-

nin parçalarından , 8 i deniz ha. 
ıekatı neticesinde ve ikisi düş. 
man topçusu tarafından olmak 
üzere ceman 91 kişi ölmüştür. 
yaralananlar 392 kişidir. 

Habeşistan da 

Hl'DUTTA iNGİLİZ ZAYİATI 
Nairobi. 2 - Dün akşam ne§

redilcn bir teblige nazaran Ha. 
bm: hududunda İngiliz Moyale'si 
dün iki defa hücuma maruz kal. 
mıştır. Fakat her ikisi de durdu
rulmuştur. Birinci hücumdan ev. 
vcl siddctli bir bombardıman ,,.e 
topç~ ateşi yapılmıştır. İngiliz 
zayiatı azdır. İngiliz tayyareleri 
cephede faaliyete geçmişler n i
ki düşman topunu bombalamış. 
lar ve bir motorlu nakliye kolu
nu bozmuşlardır. 

i\lısır Hududunda 

FAŞİSTLER ZAYİAT VERDİ 

Kahire, 2 - Askeri umumi 

karargah tarafından: 
Geçen cuma şafakla beraber. 

KC'nyanın Şimal kısmında bir 

müstahkem hudut köyü olarak 
Moyale ch·armda İtalyan keşif 

kıtaatı, yerlilerden müteşekkil 

bir İtalyan keşif kolunu İngiliz 
askerleri zannederek Üzerlerine 

<ıtcş etmişlerdir. Birçok yerli öl. 
müş ve yaralanmıştır. Yerliler 
mukabele edince faşistler de za· 

yiat \·ermişlerdir. 

Balbo 'nun Cenazcsı 

Roına, 2 - Şimali İtalyan Af
r~kasının bütün müsellah kuv
\ etlerinin kumandanlığına tayin 

edilen İtalya Mare~ali Rodolf 

Graziani. ayni 
veffa ~Iarcşal 

zamanda mii tc. 

İt alo Ba lbo'nun 

) erine Libya umumi 

tayin edilmiştir. 

RALBO"NUN CENAZESİ 
İTALYAYA NAKLEDİLDİ 
Roma. 2 - :i\lareşal Balbo \C 

,11 kadaşları için Bingazidc mera. 

sim ) apılmıştır. l\larcşal Grazi. 
ani müteveffa Marcsalin refika . 

sı ve askeri ve sivil makamatnı 
huzurunda son ihtiram vazıfesini 
ifa etmiştir. .:\1areşalin cenazt>si 
bir top arabasına konularak kıli . 
scye nakledilmiştir. Cenaze, ta~·
y:ı.re ile İtalyaya gonderilmiştır. 

ÇOK ÇOCUKLU 

Hakimler İçin Yeni 

Kararlar Verildi 
Arkara, 2 fTAN Muhabırin

den) - Çok çocuklu hakim le re 
verilecek ikramiye nakk;ııdski 
k•ınurı kaldırılarak bun•ın yerine 

giliz hvvctlcrile birlikte ç~lı~a. 
cak olan Fransız kuvvetlcrınin 

ha~ırkttırılması hususunda hü. 
kurıctin meşgul bulunuuğunu 

ifade etmiştir. Atlee ılem"şcir ki: 
isveçte Mevkuf 

hakım çocuklarının lise ve orta 
İsviçre. Yugoslavya ı mc~tc·pterde .ve huk.u~ rak~ıteı~-

• 1 ri~ıd~ okuyabılınelerını tem:n .çın 
"- Churchill, imkan hasrı o

luı· olmaz beyanatta 0ulunaı•:ık

lır. Be:yanatm tarihini söylıye. 

1 mcm.,, 

Norveç Askerleri 

Serbest Bırakılddar 

Ticaret Müzakeresi 'ı r><msiyonıar açılması veya ~rnnsi-
yon ması aflarının odenmcsı hak-

Y akında Başh\:'Or k.:n~o Adliye vekaleti bir k:ınLln 
ı layıhıısı hazırlamıştır. 

1 Eski Harbiye Nazırı Jfoare -
Belisha intihap dairesinde Cllin 
l ak~anı bir nutuk söylemiş ve de
mi!)tir ki: 
"- Fransız imparatorluğu ü. 

:r.r:: rine çoken felaket dersinden 
İngiltere istifade etmelidir. 

"Son dakikad a m üdafaalar i. 
cadına kalkışmak mecbur iyetin. 
de kalan General Weygand'ın 

vaziyetine düşmemeliyiz " 

İngiltere - Almanya 

Londra. 2 - Kopenh-ı~chn a. 

lman malumata göre A iman ya 
sefarC'thanesinin müdaha!e.:;i uzc 
r ine. İsveç hüklımcti, is,·ecte 

mevkuf bulunan beş h n Norveç 

askerini serbest bırakmı~tır. 

Bclgrad. 2 - Verilen mnluma. 

tu eore. İsviçre ile Yu ~o:.l:n·ya 
aras.ııd< iktısadi mi.ızakercıere 

yı:ık;nda başlanacaktır. Yugoslav

yanın İsviçrcyc yapmakta oldu

ğu ihracat 940 yılının ılk beş ayı 

zarfında 84,700,000 ithalat da ;-ı3 
ISVEÇİN ALl\fANYAYA VE RE. 

CEGi KAGIT MİKTARI milyon dinara baliğ olmuştur. 

Stokholm. 2 ( A. A.) - Dün 

Stokhnlm'da imza edilen h·ı- iti. 

m :LG RAD RADYOSU 

Bclgrcıdda radyo verici pGst,ısı 

---- -- ---- Jai m ucibince İsveç bu sene ıc•n· 1 tc·ınmuz 9·10 dan itibaren c.av· 
~1USSOLİNİ TF.FTİŞİNi . 

BİTİRDİ d~ Al manyaya fazla :>!arak 200 let idm esine gcçıniştır. S1brk mı . 
Roma, 2 _ Musso1ini, d ün bin ton ktıgıt hamuru vennegi zırlarclan birinin riyasetimlc hır 

Garp cephesindeki İtalyan kıta- t aahhüt etmiştir. idare mocli~i teşkil edilmiştir. 

Lu,·ihada bilhassa .ızak yerler. 
le tn('ktcp olmıyan yerler::le \ nzı. 
f ... güren hakim ve müdd~iumu. 

mılerin bu haklardan istifade et
ti• .ımesi hakkında hi.ıkürnler var 
dır. 

İKRAMİYE ;\lESELESİ 
Hakimlere ikramiye verilmesi 

hakkındaki kanunun gelir ;nenba 
!arı bu maksadı temine ~afi ge. 
lemiycceğindcn gelir ml'nbalarr
nın, <ta arttthlm~sına tla:r olan 
hi.ı:{ümler layiha~ın escı ·Iı mev· 
zulı:ırından birini teşkil ctmd~c

dir. 
Pro.ie 1'11 ay 

e:öruşülecektir. 

içinde · l\kcfütc 

Mekanık Feryat 

Çok ~a1.ıldı; çok !i:Ö~l 
rakat miiharck şc~ 

bir ~olunu giremedi ki, susal 
1'cdir bu uınumı ~crlcı 

rad~·olarm, hoparlorlcrin halı 
nım? 
. Zır zır zır: .. Zır zır zır! 

Bir kere her hangi gi.izel 
ses, tabii hacminden daha r 
biiyiitiildiiğii :t.aman 
:ı:elliğini tamamen 
Xe gibi? 

l\leselU bir giizcl kirpik ve 
tabii göriini.i;:tc ne kadar lafı 
lursa obun. 50 dcfn hii~ iılten 
adese ile baktnca, nıaazal 

dcJ1~ctli bir çalılık manzara ı 

.ıetıneı: mi"! 
Ses denilen ;:.ey de bö,l ledı 
İn:.andan çıktığının b;r goın 

~·ukarısma yuk:.elttiniz ıni t 
kaçar \"C ne kadar hiil iiltur c 
o nbhette ze,·ksİz hir ha~ kır 
hatta hazan bir böğiirmc ve a 
ma halini alır. 

E, bunu bilen, dinliyen ve 
n~n yok! Kimse arzu ediyor 
ctmi~ or mu bakan. gören ~o 

Bir kere umumi yerlerde h 
kesin ba~ını dinlemesi asıl 

Bana sormadan şu, 'eyn hu s 

kıyı. veya konferansı, ban 
Langır bağırtarak bana n 

dinletebilirsiniz? 
Her ::ey bitmiş; şimdi bir 

trenlerin lokanta \'agonlarına 
parlör koymuşlar. Bu, süphc 
yeni bir tekcmnıiil \'e yolcul 
kar!'iı yeni bir cemile olsun, d 

~ . 
~ apılmış ama, gel gelelim, za 
trenin haldır haldır giiriilhi 
den sersemleşmiş olan yolcul 
hu hoparlöı-iin daima umuı l 

ze,·kinc hitap edeıui~ ecek o 
fcQ·atlarile de bihuzur olmak 

dırlar. Ü!)telik trenin şerare 
pan her hangi bir elektrik ııl 

niu zı rıltısını da meydana k 
maktan hali kalmıyan bu nıe 
n~k feryatlar doğrusu, görii tı 

!erimden hiçbirini 
miş değildir. Şimdi şurasını 

taliıa edelim: 
Belki bir gazinonun, kah~c 

bahçenin i~inde rad~ o din lem 
btiyenler bulunur. 

Amenna! Lfıkin o zaman ~ a 
ranın dısına (Burada susmad 
ı·adyo çaİınır) diye bir lc\'ha k 
malı ki, ba~ını dinlemek İlltİl 
IC'r girmesin . Yahut rad' o 
mahdut kimselerin isitecef:i 
dar hafif ralınah ki; dinlemek 
temiycnler uzakla mca, on 
iz'acatından masun kalsın. 

Hele bövlC' ' 'erlerde konfcra 
dinletm<.>k. ne kadar ahe olu:\' 
Dfü,niin bir kere! Siz istihn 
y<.>~ek ~·erken, muhterem 
doktor si:r.e 11:\'ıızdan. egzcmad 
ve~ a frengiden ders ,·eriyor • 
Bırakın efendim! Bu ica tt 

lokantalar, bahçeler, hele ' 1ll' 
lar \'C' trenler ma11ruın kal~n 1 
Kalsınlıır ela ha!k lıiraz h 
rfinJ,,..,in! 

FR sız 

s rı 

---tı-

işgal Edilmiyen 

Edilen Şehirlerde 

Servislere Başlan ıyo 
Cenevre>, 2 - Bordeaux'd 

bildirildığine göre, mutarekc 
mi.syonu ile yapılan mi.ızak r 
neticcsınde işgal edilmiyen e 
lctler1 e !sgal mınt.akası ara 
postn srrvislcrine başlanacak 

ALl\IAN' MÜTARl~J{E 
KOl\I İSYONU 

\l/iPs Baden, 2 - Alma:ı rn 
taıeke komisyonu, bugun mcs 
she de\·am etmiş ve ı:ızr-u 

Fransız ordusunun ı;ilahtan t 
ridi meselesi gönisülmuştür. 

Fransa Cümhllrrcisi Lebrun' 
tiç g.iindenberi Puy de Domc' 
Royat kaplıcalarında bulund 
bildiriliyor. 

D. N. B. Ajansının 
bildi!"diğine göre. Fra~sız ge. 
lıği Mareşal Petain hükumet 
karş: sadakat ve itimadı bild r 
btr beyanname hazırlamı ır. 
heyanname, bütün genelik fr 
derasyonları tarafmclıın im 
dilmistir. Yine ayni kavn k 
alınan bir haberde, 17 ıncı ~ 
ri mıntaka harp divanının G 
ral D<> Gaulle'e karşı. bır 
açtığı bildiriliyor . 
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KiTAPLAR ARAS INDA ~· 
~ ~ 11----------------~--~~~~ 
~ Meclisi Mebusan 

Orta Şarkta 
Ye i Hadiseler 

lenebilir 
rİ uhtcrem ağabeyimiz: Hakkı Ta

rık Us, ilk Mıllct Mcclislmb:ln 

ce ıdclerinin bir kısmını bu isim 
neşretti. Du ınıreUe o devrin 

nı y :ı:acak olanlara en esaslı bir 
Jt "erdi. Meclıs :ı:abıUarının a

Bcyoğlunda dakiknsı beş lirnya veri
len dukkanlar ile bunların mumısc
betl nedir? Onlar saz 1 tM'ler. Bunlar 
kaz bile bulamazlar. Bcnım bildiğim 
budur." 

(Başı l incide) 
Suriycdeki tehlikenin ciddiye. 

tini anlamak için Beyruttan Bel. 
grad'dn çıkan Vreme gazetesine 
gilnderilen bir mektupta gozi1. 
mı.ize ilişen şu malumatı okuyu. 
nuz: kıybolmustur; belki Abdulha

• rtadan kaldırdı, belki de Çırağan 
>a nda yandı. Bu eser o devrin 
n l Ga:ı:etc<;I olan "Tak\•iml Veka
m: tam olarak hiçbir yerde bulun
a n kolleksıyonu yapıldıktnn sonra 
~z: a başka va ıtalarla meydana 
cJ.1 ı ır. Hizmetin kıymeti ve 
.... 1 u hakkında ıazctc ve mec

Cümhuriyet devrinde mlilkiye teş
kilatında mutasarrıflıklar kaldırıldı; 

bu mesele o zaman da Suriye mcbu
ıu Nufel Bey tarafından kurcalanmış: "Suriye, Lühnan dağ1nın ete. 

ğiııde b ulunan Giinye han~·osu 
ı;ilistin, Irak, l\f ısır ve Tiirkiyc 
.firarilerinin oturdukları hir yer. 
dir. Bunlar Filistinde İ ngilt<'rc
~·e karşı çahşmı , Tiirkiyc hükı"ı. 
metinin buciinkü siyasetinden 
memnun kalmamı olan kimse
lerdir. Burada nıiistnkbcl biiyiik 
Arap devleti kurulmakta, Filis. 
tin knrgaşalıkları tertip edilmek. 
tc \'e Acem kiirfczi, Yemen \'C 

Siivcyş kanalı arasındaki mıntıı. 

knda propagandalar ynpılnıııktıı. 
dır. Giinyc cİ\'arındıı Gadir me\'. 
kiinde Ceuıir Eıniri Sait otur. 
makta ve Suriye tarı iiı:erinde 
hak iddia etmektedir. B u zat Sa. 
dat'tendir \'C diğer taraftan sa. 
hık Mısır llidi"i Abbas Hilmi 
dnhi Suriye tahtı iizcrlndc hak 
iddia etmektedir ve Emir Saidin 
rakihidir. 

t d • radyoda çok ıeyler söylen
Y zıldı. Ne kadar söylense ve ya-

nc r ama benimki mevcudu 
ı. Bunun için tamam 400 bO

yf ıh olan, birçok hflsıyclcrlc 
- cdılmış bulunan bu eseri o
m n rasU dığım en meraklı ve.e
re veUı kısımlara nlt notl:ır al
ra ı.u suretle o dc\Tın milhlm me-
cf , !lk Mıllet Meclıslmiz.Jn ka

in nln en bfıriz tarafları ve klta-
cmmıycU hakkında !!kir vcrml-

ı.u; cağım: 
1Y pta Meclisin Dolmabahı,ıc sa
a n Muayede salonunda yapılan 

mera ımine ait buyuk bir re
r. Bu merasim 19 Mart 1877 de 

r. Ay11n, mebusan, kabine tı
u ni reisler, ecnebi devlet el
h ur bulunmuş, Padişah Abdul

J!( ! çılış nutkunu sadrAz.am Ethem 
(-'Y "crmJş, o da mabeyin bnşkı'ı-

ıt paşaya vererek okutmu,, bu 
al m sa t surrnü5tur. Abdulhamıt 
- u h rkes gıbi ayakta dınlemiş, bu 
r~ "bır d(ıLüyc clile alnını ve sa
c okşapuıtır!" 

't1 toplantıda reli Ahmet Vefik 
ının şu sözleri söylcdığınl oku

re: 
'S~ gun Azııdıın Oç klıl izinsiz olıı

rada dcğıld•r. Bu ise ntuımna
yoklur. ÇunkQ nizamname mc-

s er r ki mezun olmaları icap e
r kşamdan kaydolunsunlıır. Ke

c n z m iktızasınca herkes ıöyll
d ı \ar lıc lh tar ederek rlyaaet ta

n 11ra ıle kaydolunur. İsmi ça
~ ı 'akit söz soylcr. İzlnsız söz 
ıl ek caiz dc~ıldlr." 
i n u toplantıda Kudüs mebuıu 

l.ıf Z ya cfcndı şoylc diyor: 
. K nunu esıısl mucibince ŞU 

ı;:; tc bulunan mebuslar yalnız 

lE\ memleketlerinin mebusları de-

" 
- ni zamanda lkincl rcislerin yaş

n seçılmcsi hakkındaki nizam
ın ddesinc itiraz ediyor. Genç

d ha munevver ve dlrayeut ol
!l rını söyllycrek ynşlı yerine iktl-
21 o nların scı;;ılmesinl ls1iyor. ts
tı 1 mebusu Ohannrs elendi "iktl
!I ol nlar aranma •a kalkılırsa va

~ bolacağını" soylıyerck madde-
pkası lehındc bulunuyor; bu fikir 

! etle kabul cdilıyor! 
a bir toplantıda Meclisin yal

Cuma değil, İsltım olmıyan mc
da bulunduğu cihetle, Pazar 

de talil edilmesi kabul olun-

"Mutasarrıfın ismi atılıp kaymakam 
denilse on bin kuruşla idare olunacak 
yer dort bin kuruşla idare olunur." 

B clediyelcrın devletten yardım is

tcdıklcri o zaman da varmış. 

Reis diyor ki: 
"Bizde Adet olmuş ki her daire va

ridatını kaybeylcdlkçe para az diye 
hazmeden para ister. Bundıın evvelce 
dahi dediğim gibi insan muktedir o
lursa parayı goktcn ya •dırır.'' 

Yalnız, ne şekilde yağdırmak müm
kün olduğunu izah etmiyor! •• 

O zaman {Taşra - İstanbul) gcçfm
sizlııti ve kıskançlı:ı da varmıı. Sı
vas mebusu Mehmet Ali efendi, İstan
bul mebusu Ahmet efendinin "Zanno
lunur ki İı;tanbul az vergi verir. lçU
ğlmiz suya kadar vergi veririz. Ga
liba taşra halkı suyu bedava içiyor 
da şimdi de pencerelerimize vergi 
koymak istiyorlar." demesi üzerine 
cevap veriyor. "İnşallah bundan son
ra İstanbul hplkı dıı vergiler vcrırle.r 
de taşra halkı ile musavi olurlar." 

Mebus maaılan hakkında da bir söz 
geçiyor: "Bu lir.a, milletin en seçme 
fertleri oldufu hnldc be er veya fiçer 
bin kuruş mııa:ı vermekle ıktifa olun
du." 

Rusyıının ha~p 11An etmrsl fü:.<'rlne 
hararetli mlinakaşalar oluyor. Hırls

tiynnları himaye iddiasında bulunan 
Çar hOkı"lmetine Halep mebusu Ma
nok e!endl hcyecıınln cevap veriyor 
ve şöyle diyor: 

"Biz Ermeni ve Hıristiyan bulun
duğumuz münasebetle i15n ederim ki 
Rusya devletinin himayesine muhtaç 
değiliz. Rusyanın iddia oylcdılU hi
mayeyi asla kabul etmeyiz. Biz bir 
zamanda Muslümıın arkndaşlnrdan 
eyrılmadık ve ayrılmayız.'' 

Bu mAnada mazbatelerın da yapıl
dığını, takrirlcr verildlilni söruyo
ruz. 

Suriye mebusu Nufel Bey, bu mev
zu iızerlnde ayni herareti gösteriyor: 
"İs!Am h{ikQmetlerinden adfıletten 

baıka bir şey gormedigimiz cibi Os
manlı devletinden de innyet ve Ltı
!et gördük. Eğer Hırlstlyanlar rahat 
ve huzur bulmamıli olsalardı İslam 
toprağında kalırlar mıydı? No hacet, 
yrnıbaşlannda deniz vardır. Avrupa
ya, Atinayıı giderlerdi. Rusyanın hi
mayesi manasızdır. Bizi ateş tutmak 
için rnnıa yerine kullanmak istiyor.'' 

R usya ile harp bMlayınca Suri

ye mcbuıu Nakkaş efendi ''bc
jiinci kol" a karşı uyıınık bulunulma
sını tavsiye ediyor. O sırııdn lnniltr
rc ııeflrl Laynrd'ın nazırlnrla yiıkııek 

memurlara bir kabul resmi ycıptığı 

da öğreniliyor. 
4 Mayıs 1877 de mebu!llar tC?nane-

yl zlynrct etmişler ve orııdn Tllrk mU
n bMnel loplnntıd:ı Meclise ı:c- h('ndis ,.c amelesi tarafından tamami-
len (27 - 28) arwhal okunmu~- le yerli malzemeden yapılmakta olan 

Bunların arasında fkl ~lkliyet tel
ı da varmış: Zor sancağındaki iki 
t t.llrııfındıın geliyormuş; kendile
\ roıka ııancağa bağlanmalarını 

ır , rmı&. neıs bu husustll şunlnrı 
'uy r: 

!ar yirmi dört yıldır vergi ver
, ılrrdlr. Tfıbl oldukları ı;an

dıı:cr sancağa iltihakı istida 
ve aşiretleri oradan oraya 

ı ları herhanı;:! taraftan memur 
n ı:, b z size mülhak değiUz, vcrgi
L ıc \ermeyiz demek içindir. An-
1 n bunların İstanbulda bir mil-
rr vekilleri vardır." 
i n chlrll zade Ahrnet efendi 

n en cerbezeli ve {cesareti me-
) ahıbl Azasından biridir. Bir 
da de!lcrdarlara hücum edl-

fte darl:ınn valilerin mcclisle
ulunmalanndan çıkan ınah

ıp ortaya koymalı. Derter
n devlete ettlğı hakareti, uyanı 
koyarsak hay& cdılır. İlliıllrıh 

bu dclterdnrların elinden llllıl-

Nusretiyc zırhlısını t('tkik buyurmuş
lar. Bu arada tersanede bir tabur as
kerle bei altı yilz amelenin bulundu
ğu anlaşılıyor. 

O zaman bir Meclis binası mesele
si de varmış. Mevcut binalar elverişli 
olmadığından on beş bin liraya yeni 
bina yapılması kararlaşmış. Bu arada 
mebus sayısının üç ddrt yüz oldugu 
da söylenmlstir. 

Harp dolayısilc kAğıt para çıkıınl
mış, fakat bunun Hicaz, Yemen, Trab 
ıusgarp, Bağdat ve Basroda sürUl
memesl kar;ırlaştırılmış. Bağdat me
busu Abdürrezzak efendi sebebi izah 
ediyor: 

"Oralar4a Araplar vardır, kaime 
görmCll\işlcrdir. D:ıimıı konar, goçcr
ler: kAğıt parayı kabul etmez.ter." 

Harpte ve ilk gunlcrde Ardahan ka
lesinin Ruslar eline geçmesi üzerine 
"Talebe! UIUm" Meclis önünde top
lanmış, içeri girmiş ve suııl açmışlar
dır. Gene bu uıbıUardan öğreniyoruz 
ki o zamanki ordumuz.un mevcudu 
210.000 iken Uç ayda 550.000 den ıfaı.-
laya çıkmıştır. 

ı ııl!zlerin Meclisin bütiln Azaııı D~ sonra bir lhtilAl çıkaran Ali 
ndıın alkışlandığını da !iğreniyo- SGavi efendi o zaman Mektebi Sul
Surıyo mebusu Nnkkn~ efendi bir tanı müdürü irnfıı. Bu cihet mezkur 
rdar yOzUndcn biltOn defterdar- mektepte açılmıs olan hukuk mekte

c h cum edilmemesini ileri sürU- binin kapıınrnış olduğu hakkında 
Hep i fena olmaz ya ... " diyor. Mecliste söylenen sözlerin tekzibi için 

k sesler yuksclıyor: "Ekserisi... gazetelere gönderdll:I ve Hakkı Tarık 
.. · ," Bu mesele dolayıslle Mec- Us tarafından sureti hAşlye olarak 
'\1 1 ye Nazırına sual açılmıljtır. verilen tezkereden anlaııılıyor. 

n bir sözünden anlaşılıyor ki o Bu eserden çıkarılan bir hakiknt de 
n matbaaya "ba.mıahııne" deni- ~dur ki 1293 Meclisi Mebusanı blr

u,. çoklarının zannettikleri gibi hep ba5 
<!ye- kanunlarında fmnbul için sallayan, münakasa bilmeyen, i.ten 

h ı ümler l"ltenınce mebuslar anlamıyan bır takım derme çatma c -
itiraz cdıyorlar ~·deblyat ta- raftan, cahillerden miırekkcıı de~ll

lc de miıhim bir me,·kU olan miş. Eger Abclüllıaınlt kendlsınln ka-
1 el n toplantıları sırasında kcn- bul cttigi bu rejime ihıınct etmemiş 

rı alık verilen reis Ahmet Ve- olsaydı, hiç ~Ophesiz Meclis ve mil-
~ayet güzel ve pişkin konuştu- nnkaşa hayatımızdaki olgunluğumuz 
pek çok ml&allcr vardır. htc bir daha çabuk belirirdi. 

1 

Kadircan KAFLI 
na kalırım İstanbul bcledlycsf-

rmı cıaıreyc ayrılması az oımus- Rasit Uızn Tivatro u 
un! r içinde yalnız lkt daire • "' 
"t iyi idare edılmesl kolaydır. Halide Pişkin beraber 

r da Tarabya ile Ycniki:iydlir: 3 Temmuz Çarşamba ı;:unü aksamı 
O kendi 1 lerlnl kcndılerl göre- Üıküdnr, Bnglarbaşı, Hale Bahçesinde 
D r ry1° bilıp de ı;öylcmell. Kn- • ,V elinin Çocuğu,, nın fukara mahalleleri vıır, 

"Bugiin Suriyenin hiiyiik hir 
rol oynıyacal!t a nlaşılmnkladır. 
Adendcn Yemene ve hattiı Tnh. 
rana ye Kiıhi lc kadar her taraf 
harekettedir. Ru hareket askeri 
değil, hii:rük Arap )mpnratorl ıı
ğıı kurulmasına \'<' manda ,.c 
protcktoradan kıırtulınnğa ma. 
tur bir hnrckcttir.u 

Zaten senelcrdenbcri Yakın 
Şarkta muhtelif şekillerde 

~alışarak hazırlanan Almanya ve 
İtalva. Suriyedc mevcut olduğu 
bild~irilen bu cereyandan istifa. 
de edebilir ve bir Arap Birliği 
kurmak vaadilc bütün Arap mü. 
messillcrini bir araya getirebilir
ler. Bu takdirde İngiltere bütün 
Arabistanı, İrak'ı, Filistini ve 
belki de Mıstrı kaybetmek teh
likesile karşılaşır. 

Binaenaleyh Orta Şarkta en. 
dişe•veren bir hareket vardır ve 
Suriyedeki Fransız kumandanı
nın muhasamatı bırakmasile bu 
hareketin canlanması ihtimali 
mevcuttur. 

İşte bu vaziyet karşısında İn
giltere hükumeti, dün gazeteler. 
de çıkan tedbiri almak lüzumu. 
nu hissetmiştir: 

"İngilız hükümeti Suriye ve I.iibna
nın herhangi bir düşman devleti tara
fındnn i~ı;:11l edilmesini, bu arazinin 
Yakın Şarkta İngiliz hükumetinin 
mürlnfaasını taahhüt etliği memleket
lere hücum iı;;in üs hizmetini görme
lerini ve nihayet bu arıızinin bu mem
lekeUcr için tehlike hali alabilecek 
kcşmeke~e düşmesini kabul eocmcz. 
ir.siliz. hllkümeti bu gibi ahvalcle ken
di menfaati için lüzumlu telf\kki e
dece~! her türlO tedbirleri almak hak
kırıı muhafaza eder." 

İngilterenin alabileceği tcdbi. 
rin başında, şimdi müdafaasız 
bir halde bulunan Suriyeyi, Al
manya ve İtalyadan evvel işgal 
ederek, burada askeri veya siya. 
si bir üs vücudc getirilmesine 
mani olmak olabilir. 

Parti Grupu 
Dün Toplandı 

(Başı 1 incide) 
fındaki mütalaaları dinlenmiş ve 
sorulan suallere Hftriciye Vekili 
tarafından cevap verilerek Hari. 
cive Vekilinin beyanatı mütte. 
f&an tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye ge. 
çilmiş ise de vcktin gecikmesi 
dolayısile içtimaın yalnız bu 
mcvzua münhasır kalması ve di. 
ğer maddenin gelecek celseye ta. 
liki kabul . olunarak toplantıya 
nihayet verildi. 

Suriyede isyan 
(Baştarafı 1 incide) 

A11k~ra, 2 (TAN Muhabirin.. 
den) - Bir müddcttenberi İs. 
tanbulda bulunmakta olan Fran
sarun Ankara büyük elçisi M. 
Massiglie dün akşam 30 Fransız. 
la birlikte Ankarayn gclmi ve 
doğruca Suriyeyc gitmişti::-. Bü
yiık elçinin bu seyahatinin birk~ç 
gü:ı sürmesi muhtemeldir. 

Massiglie'nin Suriyc<le bulun. 
makta olan Fransız Harbiye Na. 
zırt Wcygand'la görüşmesi öe 
kuvvollı bir ihtimal clııhilindc. 
dir. ~ 

Cağaloijlu Çifte Sarnylıı r Bahçe 
Tiyatrosunda 

4 Temmuz Perıembe gli nU ak9om ı 

SANATKAR NASİT GECESİ 
• YABAN GÜLLERi e 

Taktıtll \'Odvil 3 perde 
Varyete • DUetolar - SololaP 

TAN 3. 7. 940 

Irak Adliye Vez·rinin Romanyadaki lşga 
TAN' a Bey3:ıl3'.ll · Dün Tamcimlandı 

(Başı 1 incide) 
uyandırdığı muhtelif cereyanlar. 
da Irak ahalisi gibi asabiyeti 
kavmiye ile muttasıf bir mcmle. 
kette birçok vukuatın önüne gc. 
çebilerck asa.yişin mümkün ol. 
duğu kadar muhafazası Adliye 
Vezirinin siyası hayatında kay. 
da değer bir muvaffakiyet eseri. 
dir. 

Bütün dünyanın uğraşmakta 

olduğu ihtilaflarda Irak'ın hisse. 
sine düşebilecek serpintilerin 
memleketin nıhi ahvalinde bü. 
yük bir intibah husule getirdiği. 
ni memnuniyetle görüyoruz. 

Irakta kabine buhranları ek. 
scriyetle memleket ihtiyaçların
dan başka sebeplerden doğar. 
Gerek Hikmet Süleyman ve ge_ 
rck Cemil Medfai hükCımctlcri. 
nin hem iktidar mevkiinc gelme. 
leri ve hem de iktidar mcv~iin. 
den uzaklaşmalan böyle olmuş. 
tu. Irak bugün Reşit :Ali Geyliıni 
hükıimetile bu prensipten uzak.. 
laşmış bulunuyor. Buna şimdiki 
ahvalin de büyük bir tesiri oldu. 
ğunda şüphe etmiyoruz. Irak bü. 
tün sahsi ihtilafatı bir tarafa bı. 
rakmış, adeta bir koalision hüku
meti teşkil ederek hadisat karşı. 
sında birleşik bulunmak lüzu
munu zamanında takdir etmiştir. 

Adliye Veziri, otelin geniş ta. 
rnçasının önünde uzanan muhte
şem manzarayı göstererek: 

- Dünyanın en güzel manza. 
rpsı! dedi. 

- Diclenin sedefli semasını 
da unutmayınız .. dedim. 

Hafifçe tebessüm etti: 
- Evet, Eyllılden Mayısa ka

dar. Şimdi şiddetli sıcaklar do. 
layısile kapalı ve serin yerlerden 
çıkamıyorlar. 

- Bundan şikayet etmemeli .. 
dedim. Mecburi ve tabü sığınak. 
lar ... 

Naci Şevlcet Bey gibi ağzı mü
hürlü bir hükumet adamını soy. 
}etmek kolay değildi. 

- Ankarayı 'Ziyaretinizin sizde 
husule getirdiği intıbaı öğren
mek isterim. 

- Mecmuu altı sene olmak 
üzere memleketimi iki defa Tür. 
kiyede temsil eylemiştim. Bütı.in 
memuriyet hayatımda iki dost ve 
kardeş hükumet arasındaki mii. 
nasebetlerin takviyesine çalış.. 
tım. Ankara bende daima güzel 
tesir bırakmıştır. Altı sene sefa. 
ret hayatı az değildir. 

- Son ziyaretinizin sizde bı. 
raktığı tesiri anlamak istiyorum. 

Adliye Veziri sualimin çerçt>
vesinden bir kere daha uzaklaş
tı: 

- Bu tesiri anlatıyorum, de
di. Ankarayı ziyaretim bende ççk 

güzel tesir bırakmıştır. 
- Hangi noktadan olduğunu 

sorabilir miyim? 
- Şüphesiz. Evvcıa demin de 

soylediğim gibi pek sevdiğim 
Türkiyeyi bu vesile ile bir kere 
daha görmüş oldum. Sonra her 
zaman teveccüh ve muhabbet. 
lerini gordüğüm yüksek ve miım. 
taz devlet ricali dostlarımla gö. 
ri.istüm. Ve bundan büyük bir 
zevk ve hcrz duydum. 

- Ankarayı ziyaretinizin sL 
yasete taalluk eden cihetleri 
hakkında .... 

Adliye Veziri sükunetle sözii. 
mü kesti. 

- Irak ile Türkiye arasında 
teessüs eden güzel münasehat 
her zamandan daha muhkem ve 
metindir. 

- Komşu Arap de\•letlerle ve 
Sfıdabftd paktına dahil olan dev. 
lctlcrle Irak'ın münasebetleri 
hakkında ne düşiinüyorsunuz? 

Naci Sevket Bey, birirl'ci sua. 
limi atlattı ve kısaca şu cevabı 
verdi: 

- Pek dostanedir. 
- Suriye ve diğer devletler? 
Sualim ancak şekil itibarile 

cevapsız kalmadı. 

- Bağdatta üç aydanberi bü
tiin partilerin, daha doğrusu fi_ 
kirlerin mümessillcrilc m(ıtem 
bir kabine teşekki.il etmiştir. Ka. 
bine riyasetinde bulunan Resit 
Ali Bey, gayet dtirbin ve değer. 
li bir devlet adamıdır. Aza meya. 
nında dört eski Başvekil mevcut. 
tur. Bütün eski fikir ihtiltifları 
bir tarafa bırakılmıs; ordu, cf. 
Hrı umumiye ve hükumet, salta. 
nat naibi Prens Abd-i.İltih'ın ve
snvcti altında bulunan henüz sa. 
bi kralımızın etrafında yekvücut 
bir halde bulunuyor. Saltanat 
naibi bulunan genç Emir, kiya. 
set ve dirayetini pek az zaman 
zarfında gösterdi. Irak devleti. 
böyle müttehit bir halde olarak 
fevkalfıde ahvalo karşı müteyak. 
kız bulunuyor. 

- Kabineye dahil bulunmı. 
y:m ricalin vaziyeti, kabineye 
girmiycn sabık Başvekillerin va. 
ziyeti nasıldır? 

- Hepsi tamamen hiikumete 
zahir ~ulunuyorlar. Cümlesi san. 
ki Vüzera Meclisine memur gibi 
hükumete müzaheret gösteriyor
lar. Bir memlekette fikirlerin bu 
derece birleşmesi, devletin en 
büyük kuvvetini teskil edeceğin
de şi.iphe edilmemeli. 

Adliye Veziri, sözü yine gi.izcl 
fstanbulun abü havasına naklet. 
ti. 

Teşekkiir ettim ve kendilerini 
Marmaranın mavi ufuklarile baş
b11~n bırakarak ayrıldım. 

(Başı 1 incide) 
"Pazar günü Galatz'da ecre. 

yan eden hadiseler hakkında Da
hiliye Nezaretinin neşrettiği bir 
tebliğ aşağıdaki izahatı vermck
t~dir: 

Arzularile Besarabyaya giL 
mek üzere muhafız askerlerin 
nezareti altında 30 Haziran ak. 
f&mı Galatz'da beklemekte olan 
iki bin kişilik amele grupu, tre
nin gecikmesine isyan ederek 
kı:ıçmağa teşebbiis etmişler ve 
dur emrine ateşle mukabele et
mişlerdir. Birçok kişi ölmüş ve 
yaralanmıştır. Birçok kimseler 
de tevkif edilmiştir. Muhafızlar. 
dım iki asker ve polis ölmüştiir. 
f ntizam süratle tesis edilmiştir. 
BPsarahyadan gelen muhacirleri 
k0ymak için gar boşaltılmıştır. 
Programa tevfikan tahliye ame. 
liyesinc devam edilmektedir. 
Yardım ve ibate servisleri dur
mad9n çalışmaktadırlar. Yerleş. 
ti!'me merkezlerine gelmiş olan. 
tarın hepsi ibate edilmişler ve 
ki' ndilerine lfızım gelen muave
net yapılmıştır." 

• 
Bulgar ajansı şu tebliği ncş. 

retmiştir: 

"Dün gece Bulgar - Rumen 
hvdudunda vukua gelmiş olan 
h:idise hakkında bir yabancı a. 
jansın verdiği telgraf ile alakadar 
olarak, Bulgar askeri makamla. 
rı ezcümle aşağıdaki ciheti tesbit 
etmJşlcrdir: 

Saat 22 ve doğru karakolları 
önünde gay~i tabii bir hal müşa. 
hede eden bir Bulgar karakolu 
ac;kcrleri. bir beyaz hava fişeği 
atmışlardır. Bu, hµdut servıı-krl 
nir.nmnamesince kabul edilmiş 
bir keyfiyettir. Bunun üzerine 
Rumenler tarafndan birkaç el 
silah atılmış. fakat buna Bulgar 
hudut muhnfo:ları mukabele et. 
memiştir. Gece, sükun içinde geç. 
miş, fakat sabah. karakolumuz, 
muharebe nizamında dahilden 
~elen Rumen askerlerinin kendi 
karakollarına doğru ilerlemekte 
olduğunu müşahede etmiştir. Bıi, 
Rumen askerlerini• gece kara. 
kollarını terketmiş bulundukla. 
rını isbat eylemektedir. Bulgar. 
hır tarafından kimse hududu 
geçmemiş ve hiçbir siliıh atılma. 
mıştır. 

• Stcfnnı ajansı Macar hükume· 
tine ait olan şu tebliği vermek. 
tcd:r: 

Pazar günü' saat 14,30 da Ma. 
cıır Rurr.en hududu civarında kfı
in Visk sayfiye mahallinin hudut 
kerakollarından birinin kuınırn
danı bir teftiş esnasında bir Ru
men devriyesine r ast gclmi§tir. 

lngilizlere Yardım 
Meselesi ve Amerika 

Devriye ortada hiç bir sebep 
olm&dan tüfekle evvela iki k(re 
sonra da üç kere a teş etmiştir. 
Macar devriyesi Rumen devriye
sini geri püskürtmüştür. Rum<'n
lcr, ricat ederken birkaç el silah 
daha atmışlardır. Kimse yaralan
mamıştır. 

(Başı 1 incide) 
Birleşik Devletleri donanması 
için inşa edilmekte olan 20 tor. 
pirlonun İngiltcrcye devredilmesi 
hakkında yapılan son teklif gibi 
muamelelerin önüne geçmektir. 

Bu kanuna ilave edilen madde 
ıııövle demektedir: 
J "'Ordu veya donanmaya ait 
bulunan veyahut ordu veya do. 
nanma için sipariş edilmiş olan 
hiçbir kara veya d~niz silahı, ge
mi. vapur, tayyare, mühimmat 
veya harp malzemesi, ordu veya 
donanma o başkumandanlığı bu
mın Amerika Birleşik Devletle. 
ri müdafaası için esaslı olmadı
ğını tasdik etmediği takdirde, 
devredilemez, mübadele oluna
maz veya satılamaz." 

GAZETELERE GÖRE 
Bu tedbir hakkında tcfsiratta 

b:.ılunan Nevyork Times gazetesi 
divor ki: 

"'İngiliz mübayaacıları ordu ve 
donanmaya ait fazla malzemenin 
ekserisini ambargo müessir bir 
hal almadan önce satın ııldıkla
rını ifşa etmişlerdir. Bununla 
beraber İngiliz mübayaacıları bir 
kaç ay zarfında Amerika donan. 
ma ve bahriyesinin yeni malze
meler tesellüm edince, eski stok
lardan yeni bir miktnr daha ter. 
kcdcccgino intizar cdiyorlard1. 
İşte kanun şimdi bu malzemenin 
mübayaasına mani olmaktadır." 

misinin inşasına karnr vermiştir. 
Bu gemiler 414 milyon dolara 
malolacaktır. İnşa edilecek gemL 
lcr 20 destroyer, 13 deniı:aitı 12 
kruvazördcn ibarettir. 

Rooscvelt, bundan maada ordu 
nun makineleşmesini tacıl için 
5 milyar istemek tasavvurunda
dır. 

General Scott, beyanatta hu1u
narak Amerikanın 18 ay içinde 
tamamilc motörleştirilmiş 12 fır
kası, 4.800 silahlı kamyonu, 4800 
tank:, 10000 siliıhlı motosikllıti, 

7500 otomobili olacağını söyle
miştlr. Her fırkanın 400 taqkı, 
400 silahlı kamyonu ve 1200 muh 
telif arabası olacaktır. 

• 
Roosevelt tarafından b;.ıgün 

imza edilen bir kanuna nazaran 
biz7at reisicümhur tarafından 
memleketin fevkalade vazıyet i . 

Macar hükfımeti, Bükreş r.t>z. 
dinde bu hadiseyi protesto etmiş 
ve Rumen kıta l;a rının Macar hu
duclunun içine doğru llerlemış ol. 
malarc neticesinde h usule gclcbi· 
lecek teessfüe şayan neticelere 
Rumen hükumetinin nazgrı ci1k
katinı celbctm iştir. 

D•ğf r taraftan Royter de, Peş. 
teclcn şu haberi verm~ktedir: 

Salahiyettar Macar mahafili 
Mııcar _ Rumen ve Bulgar - Rt:. 
men hudutları boyunca mıisade. 
meler olduğuna ve Macar hudu
dunda Moramaroszigct'de bir ha
dise çıktığına dair çıkan haber
lerin uydurma olduğunu bildir. 
m~ktc<lir. Bu uydurma hadise· 
leı: esnasında insanca 7ayiat ol· 
duğuna dair yayılan haber de tek 
zip edilmektedir. 
Mı\CARISTANDA TEDBiRi.ER 

çindc bulunduğu ilan edildiği hal Budapeşte, 2 (A. A.) - Nnzır
lerde ciimhurreisi bahri tezgah. lar meclisi, dün akşam saat lG,30 
lardak i mesai saatlerini huftada dnrı 20,30 a kadar Kont Teleld-
48 secıte çıkarabilecektir. nin riyasetinde toplnnmııtır. 
ECNEBİ TEŞEKKÜLLERE Mncıır Devlet Demiryofüm mü 

KARŞI TEDBİRLER dürlüğü, beklenilmeyen bazr tek. 
Mebusan meclisi, siyasi veya nik zaruretler hascbile bütün yol 

yarı askeri faaliyette bulunan bü cu seferlerinin bu geceden itiba. 
tün ecnebi cemiyetlerini Ad!\yc ren yen! bir emre kadar azc1ltı
ne7,:ırctinin sıkı kontrolii altır.a laı:ağını halka ilan ctmi~tir. 
koyan kanun layihasını kabui et· ' DUl.GA ISTANDA 
miı-:tır. 

Sofya, 2 (A. A.) - D. N. B. ... Ajansı bildiriyor: 

YUGOSLAVYADA 
Belgrad, 2 (A. A.) - Mai 

Adliy~ Nazın Radotchay'ın 5 t 
muzdu Belgrada gelmesi be.kla 
mektedlr. l\Iumailcyh Yugosl 
yn Adiiyc Nazırı Lazare .iVIar 
viç'ın daveti üzerine gelerek 
konfcn.ns verecektir. 

TJı\tES'E GÖRE 
Londra, 2 (A.A.) - Reuter 

diriyor: 
'l'imes gazetesinin fikrine gi) 

Balkanlarda cereyan eden 
diselcr, lüzumuna hükmet 
takdirde Almanyanın İngilter 
karşı çok yakın bir istikha1 
hiicum etmesine mani olmı~ 
caktır. 

Binaenaleyh Romanyadaki ~ 
diselerin Almanya üzerinde tı 
lit edeceği aksülameller hakk 
d~ büyük bir nikbinliğe kap 
mnmak lazım geldiğini yazan ~ 
mcs'in bu fikrine diğer gazete 
de i§tirak etmekte, milletin t 
bir sü)i(ınet içinde bütün ihf 
lerc krır§ı koymağa hazır oldu 
na İ§arct etmektedir. 

'I'imes diyor ki: 
"Fransanın yıkılmasının se 

biyet verdiği karışıklık yatış 
ınıştır. Umumi vaziyet müteh 
vildir. Balkan hadiseleri yüz' 
den heyecan artmıştır. Balk 
lardakı Sovyet inisyativi 
rr.anyanın menafii lehine de 
dir. Sovyctler metalibntını art 
rır ve Şimali Dobruca kanall• 
kontroli1nü elde etmek isterler 
b:.ı hareket büsbütün Alman nı 
nnfilne mugayir olacaktır. ~ 
nıınla beraber bu hususta fa~ 
nikbin olmamak gerektir . 

Eğer Almanya, İngilter 
karşı kazanacağı ezici bir zafe 
h;ıkikatcn harbi bitirmeyi tas 
vur ediyorsa bunun için Balk 
istihsalfıtına ehemmiyet ve 
yor ve Balkanlarda cereyan ed 
hadiselere şimdilik endişe et 
ycrck Sovyet hareketinin mu 
telakki edeceği neticelerine bi 
hare çare bulınağa kani bulun 
yor demektir. 

Biz de uzak istikbal projele 
mizi fakat ayni zamanda yaki 
ıstikbaldeki projelerimizi de g 
den kaçırmamalıyız. İlk düşü 
cemi-ı İngiltercnin harhangi 
suretle istilasına mukavemet 
düşmanı mağlup etmektir." 

Fransadaki Taleb 

Bunlar Berigucux Şehrin• 
Sevk ve Orada İskan 

Edildiler 
Aııkara, 2 (A. A.) - Parist 

Fr&nsnnın diger mah.ıll.,riııd 

Bordcaux'ya gelmiş bulunan t 
lcbcmizin mütareke hüki.hnlcri 
nazaran işgal mmtakası haricJ 
de kalan Bcrigucux §ehrine se 
ve orada iskan edildiklerine d 
haridye vekôlctinc resmi m al 
mat gelmiştir. Talebe müfotti 
bunların başlarındadır. 

ispanya. Bir Sınıf 

Askeri SllCih 

Altına Çağırıyor 
Londra, 2 - D. N. B Ajansın 

Mac!ricden haber aTdığı.1a gör 
İspanya hükumeti, 937 sınıfını 
Uıh altına çağırmıştır. Muayen 
si yapılan efrat, bugün askerli 
şubelerine milracaata başlamı 
lardır. 
DUK DE WİNDSOR LİZCON 

GfDİl'Olt 
Madrıd 2 - Dük ve Dü~es Wın 
sor Lızbon'a gitmek üzere bu_gii 
Madrid'i' tcrkedeceklerdir. 

Şükrü Saracoğlu İle 
Bulgar Hariciye 
Nazırı Arasında 

Ankara, 2 <TAN Muhabirin 
den) - Orta Elci Kristof'un ve 
flltı münasebctile Hariciye Ve 
kili Şı.ikrü Saraçoğlu ve Popof a 
rasında telgraflar teati edilmi:ı 
tir. 

---o---
l\Jcrzifonda Dolu Miihim 

Tahribat Yaptı 
Merzifon, ı (TAN) - Meni 

fonrln dört giinden beri iasılal 
ynğan dolu 15 köyün mahsuli.in~ 
mühim bir surette hasara uğrat 
mıştır. 

İZ~ıiRDE 

ORDU V E DOSAN!UA 
KUVVETLESDİRİJAı:on . ı 

Reisicümhur 1941 malı scnesı 
içinde kabul edilen 5 milyorın 

toplımması için harp endij!>trile
ri vergilerinin tedricen nrttml. 
masını kongreye tavsiye etmiş· 

t ir. 
Bahriye nezareti 45 htli"p ge. 

Cemiyetler, Spor kulOplcı:;I, yar
dım birlikleri vesaire trşekkül
lcrdcn. ncŞrerlilmek üzere gön
d<'rilocck ilfmlara, gazeteye gi-

rebilmesi için { 10) kUru:ilUk 
damga pulu da iliştirilmesi uı-
zımdır. ...._ ... 

~ .. ----·:----· -

"Fevkalade ahval., zuh urunu 
kaı·~ılamak üzere nazırlar heyeti 

, sınııt mUesseselerd e mesai f;Ret
lerini nrttıran bir kan un neşret. 

1 miştir. Dokuma sanayiinrlc ı~çi 
ücretlcrl yüzde 15 artmıştır. 'j'ü. 
tiin san~yiindc d e buna miimasil 
bi!' karar itt ihaz cdilecel!i zanno
lunmaktadır • 

İzmir, 2 (TAN) - Son dolu vı 
yağmurların vilayet dahtlinrfo ikı 
ettigi zararın ilk tahminlcrder 
faıla olduğu tahakkuk ctmdtle. 
dir. Bunların tesbitine d~vam o 
lunmnktadır. 
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BONE 

kiye -
BEDELi 

Ecnebi 

tacut ":r· 1 sene 2aoo Kr. 
• ten: ., 

3
6 Ay 1500 : 

l · Ay 800 
enı " 1 Ay soo " 
laVieUer rnsı posta itühadına 
rko.il olrruyan momleketlcr ıçın 
b:J\ıe b deli müddet sıraslyle 

16, 9, 3,5 lıradır. Abone be
pc indır. Adres dcği~tırmek 

biJ!Uru tur. Cevap ıçin mcktup-

kın· 

10 kuru luk pul ilfı\·esı 
lfızımdır. 

ramlar ve 
pıı. ın ararları 
Ti- "' . 

tr.:ler ngıdaki mektubu, Sııadı. 

tam Yede otur n bir \' tıındaş 
"mal r: 
ıru Geçen hafta, birçok duvar 
0 

"ilnnlnn, Bostancıda bir gn· 
~ hnlka miıkcllef bir mu.,i. 

ebe .. feti ı;ekil~ceğini miijde. 
:u. 

a.ı olunan gece gelince, biz de 
~v"ı.ıle, gazino ... n gidip oturduk. un .. 1 " 

ıu an fcdnkiırlık bahane o .. 
~~· k, fiyntlnr hayli znın da 
~ .1" ı tı. O fc, l nlfıde tarife ii
~: "~en, Hl ip içtik. Ve bekle. 

rl ı. kol uld uk. 
nrı . "kt•v• lat 'akit haylı gecı ıı;ı 

erse, illin olunnn programın tat. 
me .. e lJir türlü hnslnnmıyordu. 
Bu .. et sabrımız tükenince, gar. 
azlıı çağırıp, beklediğimiz pro. 

ııı niçin geciktirildiğini sor. 
eye 

erle Efendim ... Dedi, birnz ev
av ... lcfon ettiler: H \'B boznit 
ka!1u için, nnnt.kiırlar gelmiye. 
ml•tıni ! Bu yiizden, biz de, 
den ri hafta) n tehir ettil ! ,, 
tmi. hu cevabı alınca cvvelU, 
uzırun rc, kali'ıde giizel olduğu. 
ila.3ledlk, ve ilrt,;e ettik: 
nu. Siz, bu vaziyeti, halkn da. 

\el bildirmeliydiniz!,, 
eri- l tuhafı, ertesi giin, tesa. 
kın ızi, orada bcklcdiiimiz sa. 
öz .. dardan biri ile karşılaştır. 

ün.endi inden, bir gece evvel, 
bir cıyn niçin gelmediklerini 
ve · Şu cc, ahı aldık: 

· Gazino sahibi telefon etti: 
~a hına bozdu. Şakır akır 
:ur yağıyor. Böl le ha\'adn 

e . geleıniyece:'.i için, hu gece 
1!3 in: Znten, ben de duvar 
ilı1nlnrilc, konserin haftaya 
olunduğunu halka bildir. 

Vaziyette, biz zorla gele. 
te'n ık Ya?,, 
den !ldi, bu vaziyete siz ne der. 
ta...." 
· tce, lıu okuyucumuz şika. 
n.oıd h , l 
in.. e nksız değildir: Anlaşı • 

evk adır ki, ıncvzuu bı:ıhis ıniies. 
ir henı halkı miicssesesine top 
f A ~ • hem fiyatlarını arttır-
/· hmu hiçbir fedakarlığa knt. 
ışı nıuk, hem de biitün bunla. 

'Pnıanın olanca mesuliyetini 
1.lcsıız sanntkurlarn yfikle
~Çİn böyle davranma}. çnre. 
tılnıuştur. Yine ayni oku. 
lrıektubunun iktıbn n lii. 

görnıediğimiz kısımlarından 
nd·~· 

ıgınıize göre, o gece oray 
~~re tehir olunan progrn. 

nın ıed•.r hafta sonra mutlaka tnt. 
re •leceğine dair kati teminat 

• =ru · 
1 si tıııs: Halbuki, me\ zuu ha. 

e l;'.tnatkiirlar, o miiesse c ile, 
·'ek h 

tlik afta için nnlasmadıkln. 
~e nnlasmılacaklarını söy. 
er. Bundan da belli ki, mU-

ıc saı 'b' · · t" b" 'A • ıı ı, aynı vnzıyc ı ır, 
•kde,_ birkaç defa daha tekrar. 

. d 
1 

1
111lctlndcdir. Hnlhuki, biz. 

~ '.'' kı bu Şl'kildc iğfal etmek 
un •r ııc\'i ihtiknrdır. GürliltüHi 

a~Ia biiyiik bir kalnbalığı, 
ra a, zahmete sokarak bir 
ssesey 1 k b I c top ama , una mu-
, 

0 nlara hiçbir şey 'erme. 
' Ve biitiin günahı dn, sanat. 
arın sırtlarına yiikleyip ynn 

in. •ek - .. h ·ı k 1 • •ııusama n ı e ar l an. 
c. •ası luzun gelen name ru bir 
e. bnç sistemidir. Ayni vaziyc. 
3

• aşka ) erlerde de tekrarlan. 
Da kendimiz de muhtelif ke. 
r :rastladığımız için, alfıka. 
~tın nazarı dikkatlerini bu 
a iizerine hiç dcgilsc bir de
İk·da\ et etme~ i, bir vazife 

ıi !'i · ~e~ı~?'ni ederiz ki, bu v~
alı l Rortısumüz halkın hu orı. u 1 J 

nu t l u le daha birçok kereler 
t 1

1 ,ınaınasının teminine kafi • n. 
~ 
l<.eıu.J=, K=ı=~~L=E=R=I=:== 

\'e ~ 
•rıorıu y . 

kn td k erlı As. Şubesinden: 
rntı P Y de tcgmcn (17576) sıcll 

lu y Abdullah o lu 1313 do· 

1 Usuf S rnco lu her n<'rcde ise 

en 
te. 
o· 0 

k liUbcyo milrııeaııU. 

TAN 5 

-------------------·-----------------~ 

(CENEVRE MEK T UBU.J 1 ~!i COZUM[ [ADPAHLAU 
\.._ 

iCRET YOLU 
USEN FRANS 

~·~~~ ~ 
Yazan: Sevim SERTEL 

Tarihe Geçecek Dört Köprü • 

Asker Olunca Evlenebilirmiş! 

A lmanya, bugün HolancJn, 
Belçika ve hattiı 1''ransa-

larınn sahip olur. Tabii evlen
mek de bu arada gelir. 21 yaşını 
ge~miycn bir genç ancak vellsı. 
nın nzasile evlenebilir. Cenevre, 25 

M areşal Petain ile arkadaş· 
ları Fransada, ne paha. 

sına olursa olsun silah ~esini 
kestırdiler. Fransada bugUn &s. 
kerlcr için muharebe aruk bit. 
mi~tir; fakat Fransızlar iç\.n de 
bitmiş midir? 

Fransadan gelenlerin anlat
tıklnrı t r a j i k sahnelere 
bakılırsa, bu kötü harp, bu a
cık!: harp, Fransızlar için, hE>le 
Alınan askerlerinin önünrlen 
kaçan muhacir Fransızlar için 
bitmemiştir. Harp bunlar içın, 
askerlerin harbinden çok daha 
e!lm olarak devam etm~ktedir. 

Askerler, başlıkları ıle sillıh. 
fanm atmışlardır; bir çoğunun 
çantalarında tayın <·kmeklt'ri, 
hatta içecek sigaraları vardır. 
Ağaç diplerinde uzanmış uyu. 
yoılar, yahut hazin hazin evle· 
ritıi konuşuyorlar. 

Bunlar Almanların eline esir 
diişmüş bahtsız Fransız E!Sker. 
}eridir. Halbuki muhııcirler, 
bhrnez tükenmez yollar boyun. 
ca, kiıl~eleşmiş gövdelerıni sü
rüklemekte devam edıyorlar. 
Aç ve susuzdurlar, ne lıir yar· 
dım edenleri, ne bir acıyanları 
var. Kara ve müthiş sefaletle. 
rine acıyacak olanlarının bulun. 
duklar: yerlere varmak için da
h'l bir çok kilometre boyle sü· 
rünüp sürüklenmeleri lazım. 
Bir cok günler daha, tozdar ve 
kirden kararmış yüzlerini to~u
na ufuktan ufuka çevirecekler; 
boşuna ummuş olacaklar. 
Fransız askerleri yalnı7. mu

harl:beyi kaybetmiş~rdir; takat 
muhacirler her şeylerini. 

N antes'dc Fran9anın bu 
trajedisini seyretmiş o.. 

lan bir Amerikalı gazeteci dün 
bana anlatıyordu: 

"-Bir Alman subayı ib ko· 
nusuyordum; kendisine, "Bu se
falete çare bulunamaz mı?" di. 

Fransada a:tım başında görülen ma11znralarda11 : 
Cenuba doğru hicret eden bir knf ile 

ye sordum. Subay Frans,mın 

hükumet adamlarına bir kufür 
salladı: 

- Fransız şehirlerini açık 
şehir ilan etmeyi, Coınpit'gne 

mütarekesinden ancak dcirt gün 
önce hatırına getirebilen b•r hü 
kumctin elinde bul•ınrınlıırın 

hali bu olur" derli. Alm'ln suba
yın,1 göre, bu cürüm, milyon· 
l:ırca insanı bir cehennemin Ö

nüne katmaktan, onları mitral. 
yözlemcktcn daha a ğ ı r d ı r . 
Fransayı işte bu insafsız mun. 
tık alt etmiştir. 

Fransız halkını böyle perişan 
edense, 1940 harbinin t::ıktı~ıdir. 
Du harp, bütün bund;:ın önce· 
dekilerdcn ayrı olarak, kırlar. 
da, bayırlarda ve siperlerde el. 
mnmıştır; doğrudan doğruya a. 
na yollar üzerinde olmu~tur; 
düşman öniinden kaçan milyon· 
!arla kadın, çocuk ve ihtiyarın 
kuı·tulmak için diiştükleri yol
lar üzerinde. 

Onun için bu harpte silahiar 

askeı !eri değil. tnnklnı, hiıcum 
ar;ıbalnrı, motorlu vaı.ıtalnr yol 
!ara düşmüş muhacirleri \"ur~ 
muştt;r, .Muhacirler hucum eden 
dtiımınn ordusu ile mıııfofaa c. 
de~ Fransız ordusu arasında iı· 
çi.incü bir ordu halinde yolları 
dolduruvermişti. Yenilm"ntn do 
ğurduğu bu ordunun ;se, · .... la. 
keti, yanı sırn Fransanın do~ t 
ynrıına götürmesi mukadderdı. 
nu ordunun muharebesi kaç
makla başlıyan bir muharehe İ
di. 

Bu muharebede en önde gi· 
denler, hicrete ilk başlayıp da. 

ha uzağa gidebilenler, böylelikle 
klırtulduklarını :ııananlar, bırak. 

tTkları yuvalarına hemiz "'iır.di 
donuyorlar. Bunları goren1.:-r, 
bu artık göz pınarlarında hir 
damla yaş bile kalmamış olcın· 
ların hallerine ağlıyorlar. 

M ilyonlarla muhar.lr ne a. 
caip felaketler gormtiş

lerdir! Otomobille kaçanlar, ilk. 
tt>n cm talililerdir ı::anılmı~tt. Fa 

(ÇARŞAMBADIR ÇAR~~ 

Saat, 
S aatlerimizi bir saat ıleri 

sürdük! Çünkü :şleyi· 
şindcn memnun değildık. Iste
diğımiz kadar çabuk gitmiyor. 
du. Biz de teline dokumıverdik. 
Eğer yine inat ederse bir saat 
dah ı ileriye siireriz. S.ıat garip 
bir nesnedir. Kendimit yapı:.r, 

kendimiz kurar, kendimiz nyar 
cderlt de sonra ancak onun sözü 
ile oturur kalkanz. 

Türlti türlü saat vardı:: Cep 
saati, kol saati, duvar saati, ça· 
tar sant, guguklu saat, asma sa
at, elektrikli saat, kum saati. 
Hangisi olursa olsun, bir saat 
altnu~ dakikadır. Ne altmış bir 
olur, ne elli dokuz. 

Her saatte bir akrep vardır, 

bir yelkovan. 
Birisi hızlı gider, birisi ya\'aş. 

Lakin hep~i bir yola t;ıkar. Dö. 
:ıer döner oldukları yere gelir
lgr. 

Şairin: 
"Gün bu gün, saat bu Mat, dem 

bu dem!" 

Dediğine bakmayın. Şimdi 

kimsenin saati saatine uymu
yor. 

Türlü türlü saat vardır, türlü 
türlü saat... 

Alaturka saat güneş batarken 
on iklye gelir, alafranı:a saat ze· 
valöe. 

Benim bir tanıdığım var. Sa. 
atten pek az anlar. Ne za.-nan 
&orsam: 

- Ben alafrania saatten ın. 
lamıyorum. Diye cevap verir. 

- Hiç böyle şey olur mu a. 
yol! Diye çok zorladım. B;r tür· 
lti cıku yatmadı. 

- Güneş doğar gün başlar, 
bntar gün biter, diyor. İnsan 
eibi .• 

Eşref Saat! 
.._ __ Yazan:~·-

I B. FELEK I ... ...................... _ ..... . 
Yaz Saati 

p azar gecesi bir topı<tntı· 
da bir açık gözUn hiri. 

si hokkabazlık etmiş. Herkes 
oturup sohbet ederken: 

- Size bir hokkabazhk hü. 
neri göstereyim. Demiş ve bir 
haylı mukaddemeden sonra: 

- Hepinizin cebinizdeki sıı
atleri birer saat ~eri aldım. f s
terseniz bakınız! İddiasında hu
lunmuş. Hemen herkes snntiııe 
s<l'ılırmış. Bakmışlar saaLler ye. 
rinde duruyor: 

- Nrı miinasebct! Saatleri. 
ıniz yerinde. deyince ötcl.ı:i: 

-- Hayırı Şimdi saat biri br§ 
geçiyor. Sizin saatleriniz ise on 
ikiyı beş geçiyor. 

İş münakaşaya binmiş !ti te· 
},{onla saat söyleyen hatifteki 
matmazele müracaat etmişler. 

Hnyret! Hakikaten saat lıiri 
on geçiyor. 

Sotıradan farkına v.:ırmışlar. 
Acık göz misafir yaz saati da
laveresinden istifade .:?tmiş. 

Başıboş Fıkralar 
y erlerine yerle~tiriltnck 
. üzere size birkaç !ıkra 

daha. ' 
Geçen hafta da dediğim gibi, 

huni.an bir türlu münasebet ge· 
tirip sarfedemedim. U n u t u. 
rum diye korkuyorum. Kullanı· 
VC'rin .. 

Bun u yeni öğrendim. Pek ho
şumn gitti. 

İki Yahudi cmnly.'?ti az bir 
yoldan giderken önlerine hay. 
dutlar çıkmış ve: 

- Soyulun! demisler. 

Tam o sırada Yahudilerden 
biri, ötekine: 

- Kardeşim Moiz! Benim sa· 
nu yiiz lira borcum yok muydu? 

- Evet! 
- Al şu paranı da borçtan 

knrtulayım, demiş ve yüz li. 
nıyı arkadaşına vermiş. Ü~t ta· 
raiını siz duşunebilirsiniz. 

Gözüm Gibi Bakarım 

Sultan Hamit devrinde şa. 

hadetnamesi olmıyanla. 
rın çarkçılık yapması mencdıl· 
miş ve ne kadar çarkçı varsa 
hepsi imtihana çckilın!ş. Ekse. 
rısi haddehancdcn ydişm.ş ve 
çarkçıJıktan bihaber bir çokları 
!m imtihaudan mütce~sir ohnuş 
lnr. Öteye beriye başvu!'llp kur. 
t~lmtık istemişler. Nihay<!t, rm.ı· 
beyn bu yüzden bir \?k kimse • 
nin ekmeğinden olac·ıgı:Hlrın 

korklırak imtihana glrcn!.:?r hnk 
kında müsait davranılmasını 
emretmiş. Bunu öğrenen iıoti· 

han komisyonu da gircnlcrın 
hepsine numara vcrmıye, bu. 
nun I1:in de gayet kolay suı:ıller 
sormıya karar vermiş. 

Bu arada imtihana girenler· 
den Ali Bey isminde birisine 
scrınuşlar: 

- Ali Bey! Söyle bakalım! 
Makinçye nasıl bakarsın? • 

Ali Bey biraz düşündükten 
sonra: 

- Vallahi efendim! Mnkinc-1 
ye göziım gibi bakanın. Cevabı·! 
nı vermiş. 

- Yani temiz bakarsın değil 
mı? demişler. 

- Evet paşam! Cevabını ver .. 
miş. Komisyon bu suali kfıfi gör 
nıiyc-rek tekrar sormuş: 

- Ali Bey: Ya kazan patl<ır· 
sa ne yaparsın? 

Ali Bey hiç diişünmt-clen: 
- Allah o günleri kimseye 

,;ös!ermesin ! Cevabını vennıs. 

nın işgalinde dorL köprüye ~ok 
kHt, asıl bunlar, saatte yüz ki· şeyler medyundur. Zira Alman. 
lometre siiratlc ölüme koc:m~ı~- !arın ilerledikleri arazinın göller 
I:ırdı. Ah bu Fransız csprısı: ve nehirlerle dolu olduğu malUm 
Yayı. muhacirlerin 'Motor,ze dur. Bunu nazarı itibara alan 
nıuhc.cirl~r" diye ı:d t~tt1kh;rı ı F'nı:ısn, Belçika ve Holanda miı
b~ tnl~_Ierın (!). !clakctı~ı, bu- da fan planlarını yaparlarken ica· 
~uıı yuzlerle kılometre ıız~rın. hında bu köprüleri uçurmayı da 
de, as .. ..ıltın kenarlarına. hucıım hcs.ıplamışlardı. I<'akat her ne se. 
a,.nbalarının veya asken oto~ar beptcnsc hu dort köprü Alman 
l.ırın arasına yuvarlanmış hın· hucuınu esnasında icap ettiği ŞC· 
Jet le ve binlerle otomobil <1nla. kilde bombalanmamış, düşmanın 
tıvor. ılerlemesini fevkalade kolaylaş. 
~ 1.lotorde kiıçuk bir arıza nıı, 

vııhııt bir !astık panı m•? Mu
~ibct gelip çattı demektir. İle:r
livcn bir ordunun yolu knpana· 
~az. Arkadan yetişen asker bu 
anz,ıları, o kaıfar kiıçiık olnn 0-

fomohiJleri, hütun kurtıılus it. 
mitleri bu makinelere tak\ln kr..l 
nır!; olan sahiplerinin grizl~ri ii. 
nünde ve onların bu ümitkri 
ile birlikte yol kenarmdnl;:i çu· 
].. ıırlara yU\·arlamışlarılır. Böy. 
!elikll' bir LinC'oln, yahut bir 
Pachard, bir Rolls Roycc sahi. 
hı, hird('nbire, önünde bir el 
arahnsı süren zavallı muhacir. 
den daha acınacak bir hal.:? düs· 
ımiş oluyordu. 

Belki de, az sonra, yüı i.ımi. 
ye aiışmamış bacakları üsllinde 
tııt umımıynrak, ilk rnstlad1klar1 
kfü;{ik köy evine, o da sah;psiz 
kalm''? koy evine sığınm\şlar a
teş o köye de gelinı:e, oracıkta 
yaıııp kavrulmuşlar8ır. 

D<ıha ilerde, F:ansanm daha 
içc.•rilerine ugramış, uzamış yol
ların ~urasında burasmct;ı ise, 
gerilerdeki musibetten nasılsa 
kurtulmuş olan delik deşiıc oto· 
mohiller~ rastlanıyor. Bunlar 
dü~man tayyarelcrinir. arkala
rındıın yetiı:ip mitralyoz?edıgi 
"l\1oteıri7.e muhacir" lcrin <ıra. 
balandır. 

tırmıştır 

Bunların birincisi Mas:strkht' 
de 1\Imıs nehri üzerindeki köprü 
idı Bunun tahrip edilmemesi yiı· 
ıdındı.·n Almanlar Belçika iızcı in. 
cler:ı Albert kanalının cenup kıs. 
mın.ı hiicum etmcğc muvaffaK ol 
mu~iardır. 

!kıncı ve iieiincü köpriilcr Mo. 
erdyck lızC'rindeki tr<'n könriisü 
ıle dif,cr bir koprüdür. Köprii 
muh..ıfızlarının evvelden vcrPcn 
kanıra rağmen, bunları uçum1a· 
y:şı Almanların Holanda içine 
ilerlemesine ve btirada şimal ile 
cenup arasınd~ki münasebeti kes 
ınektc muvaffak olmalarında fı. 

mil o]muştur. 
İngiliz Unitcd Press ajnnsının 

soyicdiğine gore, bu ayırma ha
reketini müteakip yapılan hii· 
cum, Holandanın Rottcrd:ım ve 
Utrecht'de döğüşmekten vazgeç. 
me!Print> sebep olacak kadar a. 
z\ın neticeler vermiştir. 

Dördi.ınciı ve en son köprıi Möz 
nchıı iizerinde kiıindir ve bugün 
Fran~a tnrihinde nefr~tle anıla· 

cak bir nam bırakmıştır. Bıı kop 
rünı.in plfına gore bombalanmayı. 
şı Almanların seri ilerleml!Sine 
seu"p olmuş ve Fransızların bu. 
gunkti hezimetinde de büyük rol 
oynam·slır. Bu kôprüntin u~urul· 
mnyışmın tevlit ettiği ~lim netı. 
cclcri Pnul Reynaud, istifasın. 

B öylece>, felaket, diişm:ının clnn bira?. evvel verdiği bır nu· 
taarruza kalktı~ı ilk tukta bizzat tebarliz ::!Uirmbtir. 

nokt<:dan Fransanın ta yÜrC'gme Holanda, Fransa ve Be:lçika 
kadar, önce külle kütle, sonra müdnfoasında hııyi.ik rol oynıyan 
k?,tilc kafile ve gıttikçc Yl'I' yer, j bu kcpriilerclC'n "Tarihe geçecek 
nıncıyet nokta nokta hemen de dort köprü,, diye bahserlıyorlar. 
hüturı Fransayı bir glızel qôv- * * 

İşte İngiltcrenin vatan müdc::. 
Iaasile meşgul olduğu, harıl harıl 
asker topladığı bu ı:.ıralarda 

Hampton'da §Öyle bir vaka ol· 
muştur· 

Charles Ress yirmi yaşında bir 
gençtir ve Daisy isminde on sekiz 
yaşında bir kızla beş senedenb~ri 
sevişmektedir. Fakat bu genç çıft 
bir türlü evlenememektedi:.-lcr. 
Zira ikisi de si ni ruııte ermc:rnis.. 
lerdir. Gençler, sabırsızlıkla za. 
manın dolmasını beklemektedir~ 
ler. 

Son uuınanlarda Chı:ırles'i as. 
kere almrş"tar ve onu tayyarccı o. 
larak yetiştirmeğc başlamışlar. 
dır. Altı aylık bir staj ve •aliın· 
den sonra imtihan olan genç İn .. 
giltC'reyi müdafaa için kurufan 
tayyare alaylarından birine tay .. 
yareci tayin edilmiştir. Diploma 
tevzii esnasında yeni tayyar~ci 
lerin kumandanları: 

"- Genç Biritonlar; bu mem.ı 
lekctin müdafaasını sizlere hıra. 
kıyoruz, sizi idare edecek ya lı 

ve tecriibeli zabitlerinize itaat e. 
diniz ve son gayretinizi gösteri .. 
niz!,, demiştir. 

M<·rasimdcn sonra Charles he~ 
men Daisy'yi koluna takıp Hamp... 
tonjın sulh mahkemesine koş. 

muş, hakime diplomasmı göste.. 
rerek şunları söylemiştir: 

"- Bay Hakim; tay-/a!'eslni 
ve müdafaasını bana emniyet e
delııJcn bir memleketin kızını da 
bana teo:liın etmekte artık tered. 
dLit edemezsiniz. Madem kı vata. 
nını koruyabılen bir askerim. EL 
bette kansını himaye edebilen 
bir kocıı da olabilirim. Hemen bi· 
zi evlendiriniz!,, 

Charies'i dinleyen hakim şu 

kararı vermiştir: 

"- Adi ahvalde 20 ya§Tllda 
bir genç ne asker olabilir ne ce 
evlc-ncbilir. l<""akat madem ki va. 
ziyet icabı asker olabiliyor; şu 
halde evlenebilir de ... ,, 

neyi leke! iyen çiiriiklcr gibi lc
kelemı~tir. Bütün Fransayı .. 
Çünkü bütiin Fransa düşmnn 
önunde hicret yoluna dii~l"lÜŞ. 
tür. Butün Fransızlar, kimi yir
mişer, otuzar ailelik ~ruplar, 
kimi bütün bir köy hnikının vü 
c;ud" getirdigi kafileler halindr 
yollara dokulmüştlir. Bir yahu 
iki uaba iistiinde kaçan ailelo. 
:ıncak yataklnrın"ı, yorgan!nrını, 
bir kac kap kaçaklarını, bir ıki 
keçilerini veya hir ineklerini 

Bu karar i.izerine iki gence ev. 
Asker Olunca Evlcncbilirmiı: lcıımclcrı için müsaade vcnlmi 

biı liktc götürüyorlardı. 
Köylüler, muhnreb~nın bü· 

yiık ana yolları vurduğunu ça. 
buı;: anlamışlar, ikinci dcrt'ce 
yollara. kır yollarına s:ıpmıslar. 
dı. Şimdi, muharebe bitince tına 
yollardan yurtlarına d :>n~nler 
içinde en az hırpalanmış olan. 
lar da bunlardır. En nz ölenler, 
ölmeyip yaşariıklarına göre 
hay\'an gibi değil, insan gıbi ya
şr:ımış olanlar bunlardır. Fda. 
ket, asıl kasnbahırın kth:iik b11r. 
ju\•r.sını bogazlamıstır. HemC'n 
h:µsi küçük çocuk araba! ırına 
yiı 1dcdikleri bir yıgın eşyayı sil. 
riikliyen bu zavallılar, b ~ · on 
ki ıometre sonra *ckC'rlc!cleri 
pnıçalanan bu arahacıkları yol· 
laıJa hırakmrya mecbur olmuş
lar. a7. daha ilerde de, sağacak 
bir inekleri veya keçileri ohmı
dığı için açlıktan ölmüşlerdir. 

Bu muharebede kaç yıldır a
cı acına çalışıp harp malwmcsi 
yapan cermanlık, bir ö-ıı.incle 

beş kap yemek yiyen ve uınde· 
n.yetı, insanlığın hayat s1.andur 
dını yükselten ileri kudret diye 
teJnkki eden Fransayı ışte boyle 
çiğnemiştir. 

Bugün o medeni Fransı, o tok 
Fr.ınsn baştanbaşa açtır. J\ltıda. 
fnaclnn vazgt'çcn, haşka F'rarısa 
paı çnlarında toplanıp harekete 
geçcı·ek ana Fransayı kurtarma 
yı aklına yatıramıyan 1\Inı eşnl 
Petair. Fransası açtır. Bu aç 
Fransa nasıl sızlanıyor, mısıl 
kendi etlerini yiyor, kıınse bil
miyor Bordcamc, bu Fr•msanın 
mukc.dderatı ile meşgul oıamı· 
yur, çok uzakta, çok lcendi ıçln. 
de ve çok düşman elindedir. 

---------- ve derhal nikahları kıyılmıştır. 

1 ngiltcre kanunların:ı gi\te AçJk göz Charlcs, şimdi 20 ya. 
bir insan 21 ya ında ço- ı şındn hem parla~ bir tayyarecı, 

cukluktnn çıkar ve mcdPni hak. hem de mesut bır kocadır. 
-~-

Ge e Gelen Hasta ıklar 
Çocuk ıınn~inin karnınrla i. 

kcıı, anne· inin tutuldugu ate.,li 
ha talıklaı dan hn11lıırı ı;o(·uğun 

diısınc ine sebep olurlar, ynhut 
iiylc olınasn dn cocuk 'nktin. 
den iincc doğar \C biıtiin ha~n
tında cılız kalır: l\lcscla kml 
ha talığı. Bereket ,·ersin ki. hu 
hastalı~ın gebe annelere bulaş. 
ınası nfıcl'r olur. 

Bazıları dıı ne çocuğun diis. 
ıncsine, ne de \aktiııdcn önce 
cloğınnsma sebep olurlar. Hası a. 
lık gelir, geçer, unutulur, çocuk 
\aletinde doğar. Fakat hem cılız 
hem sinirler dıınksl hozuk 
hem de her Hırlii hastalıga kar. 
sı mu!,, 'cmct iz olarak diin~ u 

~ a gelir. Pek chcıııuıi) d iz, di 
l C MI) dt~llltı7. grip \'C giiğjj, 

hastalıklnrı gehcliktc mu nllnf 
olunca, hö~ le marifetler l apar. 
lar. 

Pek ~akın zamana g r nciyc 
kadnr, inirlcr ciimle inde dcjc 
ııcrelik alimwtleri dile tnnııı. 
mıs olan sakatlıklardan hirıy. 

ğunun geheliktc nıusnllat olan 
hn~·ağı hir gri]> hn !alığı netice. 
si olduf u tccrilhdcrlc sabit ol. 
ıııustur. 

Gl'hclik{(• ~<'len lrnral'İi;<•r \C 

höhrck has{ulıklnı··ıc lınrsalt 

ha .. talıklarıııın d.ı do~.ıcak <·o. 
<'ııfıııı sinirler ciiııılt•sini 'I. ı~ ıf. 
attıkları ve çocuk ha alesi. 

nin çok dcfn. annc inin gehelik. 
tc hıtuldu.fıı hu hastalıklnrdırn 
birinin neticesi olduğu anla ı1. 
maktadır. 

Kahakulak hastalığı gchcl"k. 
tc gclim·c: <·ocul!un anne inl' 
hemen lıiçhir se, aJ>ınaz, pek 
ehemmiyet iz olarak ge<"cr, gi. 
der. Faknt çornk doğduktan 
sonra, onun sinirler ciinılesin. 

de tiirlii tiirlii ınnrifctlcr gös. 
terir: Çocugun göı. bebekleri 
bii~ iık olur, i~ i goremcz, ynhut 
'ki gijz lu•bC'gİ ndcn hiri Iıus iik, 
biri kiiçiik knlır. çoeuna Cclç ge
lir ... Bunların cbehi, araştırıhn. 
ca, amıl'şinin gchclikte tutul
duğu ehemmi) etsiz bir kabnku. 
lak hastalığı oldur.u ınc) dana 
cıkar. 

Bo~maca öl,siiriiğü hastah~ı 
da gchc1ikte gelince, bazıların. 
da ('Ocu~ıın dtismc ine sebep o. 
Itır. Çocul, ilıisınczsc, o da hn • 
talıf:a hulnsır 'c doğdugu gıın 
den iiksiiriıl lii olur, hem ele h 
lıastalıl<fnn ih•ri ,l!clcn hn,nl 
lı tnlıgınıı ıııarın: bulunur Son 
rndan rfn s'nirlcr <·ıimkslrıd 
-;oy ha tnlıklnrıncl:ın sayılan 

ar'a hasfnlıı:ınn, aptallığa isti. 
dadı 11l11r. 

Tifo hastalığınrn da çoruğun 

ıliismr- ine cbcp olduğu çoktur. 
Çorıık diismel ip te, 'nktinclt: 
ıloğarsa: sinirlf'r riiınlesi ha ta. 
lıklı 1 alır: nilı-izl:~iıı hir schehi 
de gclı<• aııııcn'n tuhıldu~u ka. 
ra hıinıııın lıasfalıı,:ı oldıığıı 
me~ ılaııa <·ıl ınıstır. 

Çi~ck lıaslnlıih gebelikte gc. 
linrc dni!acnk <:~wıı~un' ve hiı. 
tiin nrslin istikh ıli ii7erindr 
fena fl'.,;d,.ri pek 1 ıh ıik olur 
Faknt <•İrck ıısı"' olı111c.t, tİç<'k 
ha ta lığına tut ulnıal prk n~ ııı 
sc~·dir. rnkıı hu ha talığıı tııt11. 
lımlar da hemen h;ç denilc<:ck 
kadar nzdır... .ı\nrnk su çi<"e.:.J 
im falığ'ı hile do.farak rocu~ıın 
hiç olmazsa kıılalrnrınııı t<Oit ınc. 
ın<'.,İne seh<'ıı olur 

Sıtma. ronuıliznııı hn•d:ı'•"l;ı. 

rı hile e-cbt"liktc ıfovam edine<', 
do~acak çocuğun hiitiin hm atın. 
da kendiler ini ~nstt'!r~ck fena 
tesirler hırnlurlar. 
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azarları 
MÜESSESESİNDEN~ 

Nazilli Basma Fabrikaları mamulatı satış ilanı = 

Manifatura ticaretile meşgul bulunduklarını mahalli Vilayet Ticaret Odalarından alacakları 
ves'kalarla ispat eden tüccar ve esnafa aşağıda yazılı Sumer Dank Yerli Mallar Pazarları l\ler. 
kez. Büro ve Şubelerinden ya bizzat veya tahriren müracaat edenlere satış yapılacaktır. 

Satı ~ nııntakaları ta ksimatı n~ağıda gösteril mi~tir: 

·Çanları Halkevlileri Çerkeş lliikumel 
K onağmdan çı karlarkcn 

1 - İstanbul, Trakya, :Marmara havzası, Çoruh vilayetine kadar Ka radeniz sevahılindeki Vi. 
laj etler tılccarları : 

İSTANilUL'daki MERKEZİMİZE 
Çankırı, (TA.~) Çerkeş, 

C' nkırının en güz~ı. hatta bi. 
z da mamur kazalarından biri

d r. Bu kaza. köyden büyüyerek 
za olmuş değildir. Orası kaza 

olarak kurulmuştur. Evleri üç 
atlıdır. Yalnız bu evlerin tek 
usurları: Heliıları sokaktadır. 

u vaziyet şehrin sıhhatini ~iip. 
iz ki, tehdit eder bir halde 

ulunmaktadır. 

sokakları fena ol. 
mamakla beraber, bazı yollardan 
arklar geçmekte ve yolu çamurlu 

ale koymaktadır. 

y 

DERUN 
nı İçin 

edbirler 
t kenderun, (TAN MuhabiriPl. 
n - I kenderun limanının in

fı için vılayet makamınca 
...ınakalat Vekaletinden isteni. 
n dıleklerin kabul edildiği ce. 

" bı gelmiştir. Bunlar arasında 
hım olanlarını bildiriyorum: 

1 kenderunun ana vatana ilha. 
ndan evvel Devlet Demiryolla. 
id aresince Ceyhan hububat 
kliyatı için Mersin lehine ih
s edilmiş olan hususi tarife il
edılcrek Iskenderuna müsait 

r vazi~ et temin olunmuştur. İs
ndcrun liman idaresi vasıtalıı
nın liman ihtiyaçlarını karşıl ı
cak bir hale çıkanlmasi için 
kendcruna yeniden vesait gon. 
rılmiş; mezkur limandaki vesa. 

tın mubayaası için hususi heyet 
kıl edilerek İskendcruna yol. 

nmıstır. Liman için iktısadi ih. 
~açlara uygun bir tarife tan. 

ılın edilmiş olup yakında tat bi. 
ne ba!:lanacaktır. Bu tarife ile 

vvelce acenteler tarafından a 
nmakta olan dizbarko iıcretlcrı 
aldırılmıştır. İskenderun d emir. 
olu istasyonundaki ambarın ye. 

11 ihtiyaçları karşılıyacak şekil. 
c tevsii için icap eden tedbirler 
lınacak ve demiryollan idare
nce alınmakta olan m anevra 
cretleri mutcdıl bir hadde indi. 
lecektir. Bundan başka ileride 

t haddus edecek ihtiyaçların d a 
azan dikkate alınacağı bildiri!. 
ektedır. 
B u tedbirler sayesinde İsken. 

erun limanının iktısadi ehem. 
iyetinin bir kat daha artacağın. 

d a şuphe yoktur. 

Karısını Bıçakla 

Yaraladı 
D eveli, <TAN) - Tomarza n a. 

·yesinde oturan Simon kızı 20 
a lannda Elmas, kocası Şaban 
lu Mehmet tarafından müte

dd t yerlerinden bıçakla yara. 
unmıstır. Hadisenin sebeb i ge. 
m izliktir. Muddeiumum i vek i. 

ı Şukrü Oyman, hadiseye el ko.. 
arak tahkikata başlamıştır. 

Kozan Hava Kunımu 
İdare Heyeti 

Kozan, TANJ - Turk Havr 
rumu Kozan şubesi, yeni ida. 
heyctı secimini yapmıştır. 

Yeni heyet şu suretle teşekkül 
ctmi tir: 

Rc>ısliğeJ{emali Arıkan, ikinci 
r ı lıgc Hakkı Gunsur fahri mu-

kıplıga İbrahim Tosunberk, 
lıklara da Fahri, Hilmi İlhan, 

di Batur, Bekir Onat, Hasan 
kes Ali Alis Nesibe Özkan, 
hriye Çamu rdan. 

Küçük Memleket 
Haberleri 

Belediye bina..;ının önünde bu 
yük havuzlu parka benzivcn bir 
bahçelik meydana getirilmi:? gı-1 
bidir. Çerkeş için en çok nazarı 

1 
dikkate alınması luzım gelen scy 
iktısadi vaziyetidir. 

Dünkü zengin Çcrkı>ş, C'imdı 

fakirlc~miştir. En çok ha vancı 
lığa ehemmiyet veren f'crkcc:ir 
iktisadiyatına b raz ccınlıl k v"re 
bilecek iş pcynirciliktir. Buntı 
halkına ve köylusüne a..;ı ı:; abıl 

mek yolunda .'mandırr'ar. !:ur. 
mak yerinde olacaktır. Cerke!:ir 
iki m ühim ve buJ uk derdı de lyı 
sn ve elektriktir. 

Karcmi:rcc .. ~~~ 
Bir c·ıro~~e 

şlera~ .. 5 
Yalova, (TANJ - Karami.ır

selde bir cınayet işlenmiştir. Ha
dise şudur: 

Karamürsc1in Kaya köyünden 
Rıza ile kaynı Yusufun ara1arı 
açıktır. Bu yuzdeQ Yusuf kız kar 
deşine, eniştesinin evine gitme. 
mcsin i ten bih etmiş, kadın da o. 
nun bu arzusunu yerine getir
miştir. Fakat, son defa. Rızanın 
Karamürsclden ayrılması icap 
etmiş, kadın Rızayı gôrmcğe git
miştir. Bun u haber alan Yusuf, 
derhal Rızanın evine gitmiş ve 1 

kardeşini oraları almak istemıs. 
tir. B u sırada Rızn da eve gelmiş 
ve ağız atışmasile başlıyan kav. 
ga, d erhal büyümuştur. Netice. 
de Yusuf bıçakla Rızayı sek"z 
yer inden yaralamış ve öldıirnuiş. 
tür. Hadiseyi haber alan Rızanın 
kardeşi M ustafa da tabanca ile 
Yusu fa ateş etmiş, kurşun baca
ğına isabet ederek yaralanması. 
na sebep olmuştur. Mi.iddciumu 
milik hadiseye el koymuştur 
Tahkikat devam ed iyor. 

iNKIBAZ 
Miraton Crenleri 

hem inlabazı n hem de 
terkibindeki maddeler sayo

sincle barsaklann faaliye
tini tanrim ile en muanniıl 
inkıbaı müpteUılannı bile 
nbata kavuşturur. 

Her eczantde bulunur. 

~. 

Deniz Levazım Satınalma: :; 

,· Komisyon_u ttônl'!rı · '< 

2 - Ankara, İzmir, Adana ve Mersin Vfüıyetlcri tüccarları: 

l\lezkur Vilayetlerde bulunan Şubelerimize 

3 - Yukarıda yazılı Vi18yetlerden gayri m ahallerdeki ti.ıccarlar: 

. Tazilli Fabrikası nczdindcki Satış Büromuza 

nı iiracnat edeceklerdir . 

4 - Nazilli Satış Büromuza yapflacak siparisler İş Bankası vasıtasile tediye şartlı ola rak da 
;ondcrilcbilir. Alakadarlar Muessesemiz Me.rkezilc Buro Şubeleri ne y a b izza t gelmek. v ey'I 
rne>ktcpla müracaat etmek surcti1e matbu serait \'e sipariş teklif varakalarımızı talep edebile. 
ce!deri gibi ayni şekilde sipari1 lerin de yapabilirler. 

1 . . Fabrikada sandıkta teslim 
C 1 N S I melrc fiatı 

Yazlık ba~ına 

Hafif zeminli basma 
Ha~sc tip 22 
Hasse tip 24 

29,20 
:lO 20 
29.20 

Kr. 
11 

" 
il 

l\lağa ıc1larımızdak i perak ende 
satış fiatı 

Kr. 
11 

" 
il 

5 Temmuz 940 tarihi11ı.'.,n iW:;arcn Yeni Postahane cİ\'arınd~ KüçUk Kınacıyan ha
nının zemin katıııclaki clcromuzda be er top ola rak perakende satışa başlanacak: ır. 

mm , 

Gı:rs:ı C. r.!üdtleiumumiliğinclcn 
Bur a Ceznc\ irun 10 Tc•nmuz {1~0 tıı rlhindcn 1 Hazlrnn !J41 ta ''ıinC' k 

d r "210 240" k lo ekmek ıhtiyacı 10 H ziran 910 tar.h ndc-n 10 Tcınm1.1 
940 tarıhıne kadıır 30 gun müddetle ve kapalı zarf usulıle eksıltmcye çı

karılmıştır. 

İhale 10-7-940 tarihine rastlıyan Çarşamba günii !mat 16 da Bursa Cüm
hurıyet M(ıddclumumllığındc icra edi leccktır. Talip olanların muhammen 
bC'ddl olan "2ıo21" !ıranın no 7,5 yuzde yedıbuçuk hcsabıle "1576" lıra 80 
kuruşluk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 10-7-940 Çarşamba 
gunu at 15 de Muddeiumumilikte teşekkül edecek komisyon riyaset...ne 
vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan maddenin şartnıımcsıni gormck isteycn
lerın yevmı mezkürd.ın en el Cümhu ı ıyet l\:uddcıumumilıı;ıne murııcaat-
ları ılan olunur. (4893) 

Devlet Limanları İ~letme Umum l\Iüdürlüğünden: 
l,letme lhtıyacı ıçın on bey{llrllk dlı.cl motorlu bir vinç açık ek ıltmc 

surctıle satın alınacakı.ır. Muhammen bedeli "1600,, lırn 1. c muHıkkat tc
mınat "120" lıradır. 

lhalesı 11/7/940 tarihınc rııslıyan perşC'mhc giıniı saat "15" de Galata 
rıhtımındaki umum mudürlük binasında toplanacak satın alma komısyo
nunda yapılacaktır. 
Şartname her {!Un SÖZ.Ü g~en komisyonda görülebilir. (5312) 

!\~~~~('.1't;vazım Am_irİi~l~, 
..Satınalma .Komisyonut Uônhm 
1:9 ~ .. •• '1 - • . 4 : 4 ·.1 

Adet 

1,435,000 Dört delıkli büyuk madeni 
cfüğmc 

300 000 Büyuk kopça. 
300,000 Kiır;ük kopça. 
Yukarıda miktarı yaz.ılı dul!me \'e 

kopçalar pazarlıkla alınacaktı r. İha
le-si 4/7/940 Per C'mbe günu saat 16 
dn Tophanede Lv. Amırltgı Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
t .. hmın bedeli 4072 lirıı 50 kuruş ilk 
teminatı 305 lircı 44 kuruştur. Nümu
nc ve şartn;ımcsı komısyonda gorulür. 
f teklılerln kanuni v~sıkalıırıle bcllı 
aaltc komısyona gelmeleri. (75) 

(5526) 

• 
----------------------------- 1 Bır No. lu dıkim e\•inde birikmiş 

olan 50.000 kilo beyaz pamuklu kır-

pıntıdan çamaşırlık bez yaptınlacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/7 /940 pa
z rtesl saat 14,45 de Tophanede L\. 
Amirligi satıııalma komisyonunda ya 
pılacaktır. !maliye ucretınin tahmın 
bf'dcli 434 lıra 78 kuruş kati tcınlnati 
65 lira 22 kuruştur. Kırpıntılar dikim 
ev.nde ~z nürnunesi komlsyondıt ı;:o

rulür. İsteklilerin yunlu ve pamuklu 
mensucat :fabrıkası veya mümessil• 
olması şarttır. (76) (li3}7 

• 
Dıkım c._.lcrınde bırikmif olıın 

110,280 kilo haki pamuklu ı-ıı·pıntı· 

dnn yazlık clb\sellk kumaş yaptırıla 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesı 8/7 /94 
pazartesi gunu saat 14,30 da Topha 
nede Lv . .Amırlığı satınalma komııı 
yonunda yapılacaktır. imalıycnin tah 
min bedeli 275 ltra 70 kuruş kati te 
minatı 41 lira 34 kuruştur. Kırpıntı 
lar bir ve ık! No. lu dikim evlcrind 
kumaş nümunesı komisyonda goru· 
lür. Istcklılcrin yunlu ve pamukh. 
mcnsusat Cabrıkası veya mümessil 
olması ~aı·ttır. (77) (5528) 

* Kilo 

500 8 kallı kendır !pliei. 
:iO(l 3/14 " 

Kendiri verilmek $artile yukarıda 
No.lnrı yaz.ılı kendir ipliği yaptırıla

caktır. Paz.arlıkla eksiltmesi 4-7-940 
Perşembe gilnü saat 11 de Tophanede 
Lv. Amlrlıği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 3030 
lira kati teminatı 546 lira 50 kuruş

i tur. Şartname ._.e nilmunesı komisyon-
! - Tahlnın edılen bedeli (1542) 

1 

da görülür. • .(79) (5638) 

lira olan Aydın Reis mc aha gemi 
c-rleri için alınacak 12 kalem c yanın 20.0(lO adet taı.ylk edilmiş içi para-
18-7-940 tarihine raslayan Pc-r embc 

1 

finli merhem kutusu alınacaktır. Pa-
runu saat 14 de Ka ırfipa ada bulunan zarlıkla eksiltmesi 11-7-940 Perşem-
Denlz Levazım :ıtımılma komisyo- 1940 İKRA:\t1YELERİ: - be gunil saat 14 de Tophanede Lv. A-
nunda açık eksiltme::. Y pılacaktır. T • s B A N K As 1 1 adet 2000 liralık = 2000.- llrıı 1 ınlrll"İ satı alma kom' d ya 

2 - İlk teminatı (115,65) lır~ olup ı "' .- n ısyonun a -., 3 " 1000 " = 3000.- " 1 pılacaktır. Tahmin bedelı 1000 lira, 
şartnamesi her glın iş aaU dahllınde • 6 00 600 ,. = 3000.- " ılk temınatı 75 liradır. Nilmuneı;i ko~ 
meı.klir komısyondı\n bedelsiz alına- 12 • 250 ,. = 3000.- " ı misyonda görülur. İsteklilerin kanuni 
bilır. 1 40 • 100 11 = 4000- '" vesikıllarilc belli saatte komisyona 

3 - İstck11lcrin 2490 sayılı kanunun 1940 KÜÇÜK 75 • 60 ,. = 3760.- " 1 gelmeleri. (82) (5641) 
= 6250.- • istcdığl vesalkle birlıkte adı geçen ko- 21 0 • 25 • ! • misyona milracaalları. (5624) CARİ HESAPLAR 

• Ketldeler: 1 fubat, 1 mayıı. 1 Salı pazarında Lv. Yollama Md.ne 
15000 Kilo Nohut Alınacak İKRA1\JİYE PLANI 1 ıığ u ıtoı, 1 lklnelte§rln tarl hlerlnde teı:lim 25 ton lavemarin kömürü alı-

5 - Temmuz - 940 Cum gJnu saat ya p ı lır . racaktır. Pauırlıkln eksıltmesi 5-7-!HO 

1 L30 da paı.arlı da 15000 ı. lo nohut -----------------------------! Cuma guııu saat 15.10 da Tophanede 
<:lınacaktır. İslekhlcrın bcllı sun ve ı .. .. L\.", AmırJlğl satın alma komiııyonun-
•ııaUe Kasımpa ada bulunan komis- Sahibi \ 'C Neşriyat l\f iidiirü Halil L\ıtri DORDU ·cO, Gnl ctccilik da yapılacaktır. İsteklilerin bellı sa
yona muracaaUarı. {5625) Nesriyat T . L. S . Basıldığı yu : (TAN) l\fatluıası 

1 
atlc komisyflna gelmeleri. (81) (5640) 

ŞiŞE SULARl1 GAZOZ ve SODALA 

GALON ve DAMACANA 
Otomatik tesisat ile el değmeden doldurulur ve 

Miiracaat yerleri 

Fabrikası : 
Merkezi deposu 

Biiyükdere, Tel: 32,54 
Denizyolları Kooperatifi 

Tophane. Tele fon : 44495 1 
Üniversite RektörJiiğiinden : 

Turk İnkılllbı tarıhınin bırınci ıkmfıl ımtıhanları 4 Tt'mmuz Per,e 
günu saat !J d Üniversite konferans saloııuııda yapılacaktır. IkmalU 
kbeden arzu e~enlcrın haz.ır bulunmaları. (& 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğiinden = 

Ba~mudürllik, Galata yolcu salonu, Sirkeci, Paket, Sahş, Haydar 
ve ihraı.:at giıntruk müdurluklerinde bulunan 212 lira 75 kuruş muham 
kıymetindeki 335 adet demir bas eşya 4/7 /940 perşembe giıniı saat 1 
muzayedc ile satılacaktır. Taliplerin r1" 7.5 pey akçesile birlikte başmu 
luk sat ış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (5 141) 

İtfaiye: amir ve efradı için yaptırılacak 415 çift çizme ve 37 ~ft f 
kapalı 1arf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be 
8181 lira ve ilk teminatı 613 lira 58 kuruştur Sartname Zabıt ve Muam 
Miıdürlu~u kaleminde görulccektir, İhale 18/7/940 Perşembe ı;unü 
15 de Daimi Enciınıende yapılacaktır. Taliplerin iik teminat makbuz v 
mektuv1 arı ve 940 yılına ait Ticaret Odası vcsikalarile 2490 numaralı 
nunun t:ırifatı çevresinde hazır lı yacakları teklif mektuplarını ihale 
saat ı 4 de kadar Daimi Encı.imene vermelcıi lazandır, {5647) 

* * Kuzcuncuktaki Nakkaş mezarlığı dnündeki yolun tevsii münaselıe 
mezarlıktan bir kısmı ka l dırılarak yola kalbedileceginden, yola t eaadilf 
den mezarların alakadarları tarafından ( 7) giın zarfında kaldırılmadıiı 

dirdc Relediyecc nakledileceği ilan olunur. (5644) - 3 Temmuz Çarşamba giiniı akşamı saat 10 d a 

Bayan 1\1 U A L L .A. Kemani S A D İ 
\ 'C arkada~ları 

SU ADİYE PLAJINDA 
\"unanlı orke~tra - Pt'k nc, cli caz, Tiirk'ycdc emsali olmıya 
' ii .\ iik YENİ OTEL hiitiin kon for \ 'C ı?iizdliği ile at;ılmıştır. 
wı;w; Fintle r uctlldur. 

l - İdaremiz ihtiyacı için Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden 

iman 10.000 ton maden komürünun muhtelif mahallere nakliyesi şartnaırı 
si nm-;ıbince pazarlığa konmuştur. 

il - Pazarlık 8/Vll/940 Pazartesi gıinü saat 15 te Kabata§ta levaz 
ve mubavaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Jll - Sartname sdzu geçen ~ubeden parasız alınabilir. 
l V - İsteklilerin pazarlık ic;"n tayin olunan gün ve saatle ,,. 7,~ t 

minat paralarıle bırlıkte, mezkür komısyona muracaatları. (5618) 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünde~ 
1 - Hava birlik l erı ic;in 50,0IJO nıetrc çamaşırlık bez satın alınacakU'. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 4/7/940 perşembe giını.i saat 14 de Yeııilköy tı: 

va mıntaka depo amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktı r. 

3 - l steklıleri numune ve şartnameyi gormek üzere her gün paza 
lı kla ı;irecckler i meıkiir günde teminatlarile komisyona müracaatları. (56~ 

TÜR~<IYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu;ı Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve A jans adedi : 265 
Zirai \ 'C ticari he r nevi b anka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

İKRAMiYE VERiYOR 
kumbaralı ve lhbın11z tasarruf h enpln rı n dı Zlı ~~t B ~ nkuın d a 

lirası bul unanlara ıenede 4 defa çeki lecek kura ılc aıağıdaki plAna gı;rı 

ikramiye dağıtılaeaktır. 

4 Adet 1.000 Liralı k 4.000 Lir• 
4 
4 

to 
100 
120 
160 

.. 
" .. .. .. 

500 
250 
100 
60 
40 
20 

" .. .. 

2.000 
1.000 
4,000 
6.000 
4.800 
3.200 

" .. .. 
• 
• 
• 

O i K KAT: Hesaplarındaki paralar b!r sene içinde 50 liradan aşağı dO~ml 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kurala 
senede 4 defa, 1 Eylül, l Blrincı kAnun, l Mart ve 1 Haüraf 

tarihlerinde çckilecekilr. 

TASHİH 
Cazetemızın 2-7- 0-10 tarıhll Dr. Hafız Cemal 

sında intı ıır eden Beyoğlu V kıflar 

IQdUrluğılnc aid gayrimmkul atı ı Pazardan maada saat 04.30 dl 
ilanında ihale tarihı 17-7-940 ol cak 
iken sehven 7-7-940 olarak neşrcdıl- 18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fr 
mi«tir. Keyfiyet tashih nlunur. karaya, Divanyolu No 104. 


