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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Deri ~e kbse1esini bi.iyük titizlikle seçerek birinci sınıf işç!lılr. 
le kunduralarını l:endi imalithanesindc yapan AL TIN ÇAPA 
mevr.imin en :ırk ve en son moda iskarpinlerini saygı değer Bı. 
yan ve BayJar.mıt.m bir ddı gôrmelerini diler. 

;;o. N. B~'nin, .Türk- Sovyetf ransız - lngili 
ostluğunu Bulandırmak Münasebatını 
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ransız Sefiri yalanlı yor D .. l k d . d k .F ansı 

Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu 

Fransamn Ankara 
Ek;. i lif assiJJli 

TÜRKİYEYİ 
Taahhütleri 
Haricinde 

un s en erıge e ı r 
Sefirin, Hariciye Vekilimize Gönderdiği Mektup Amirali 
tle Türk Siyasetinin Dürüstlüğü Tevazzuh Ediyor 

Kararını Vereme 
Birkaç giindiir Alınan radyosu Türk -. Sovyet 

- münaschctlerjnj bulandırmak i~in bir takım ve. 
sikalar ne!?rettiğini iddia ediyor ve Türk siya. 
setini iki yiizlii göstermeğe özeniyor. Alman 
radyosunun iddiasına göre, Fransız ordusunun 
ricati sırasında Almanlnrın eline bir yığın mah
rem \•esikalar diismüştiir. Bu vesikaların bir 
kısmı Fran tının Ankara sefiri Massigli tarafın

dan yazılan raporları ihth·a etmektedir. Bu ra. 
porlara giire c:efir ile hariciye vekilimiz. arasın. 
da Baku ve Batumun bombardımanı gibi bir ta
kım meseleler bahis mevzuu olmuştur. Veı;ika. 
ların bir kısmı general \Veygand ile General 
Gamelin arasında teati edilen telgraflardır. Ve 
hu tclgraflorda da Türkiye ile Balkan devleL 
)erinin Sovyetlere kar ı hazırlıyacaklan kuv. 
vetlerden balı olunmaktadır. 

Anadolu ajansı. bugün Alman radyosunun 

I neşrettiği bütün vesikaların metnini aynen ver
diği gibi bu vesikaların mahiyetini gösteren ye
ni bir veı.ika da neşretmektedir. Bu yeni vesika, 
Fransa se(iri Massi&'Ji tarafından Hariciye Ve. 
kilimize yazılan bir mektuptur. Sefir bu mek
tubunda, Baku ve Batunı'un bombardımanı gi. 
bi bir meseleyi hi~ bir vakit tekJif etmediğini 
ve edemiyeceğini ve hiç bir vakit bu yolda bir 

muvafakati istih.,.ale memur edilmediğini gayet 
açık bir lisanla anlatmaktadır. 

Bu ,·esika, Türk siyasetinin tam manasile 
dürüstlüğü tavzih etmekte ve bu c;İyac;ete iki 
yüdülük isnat etmenin en büyük küstahlık oL 
duğunu göstermektedir. 

Gerek D. N. B. nin neşrettiği vesikaları gerek 
Framıız sefirinin Hariciye Vekilimize gönderdi. 
ği mektubun suretlerini aynen ü~üncü sayfa
mızda bulacaksınız. 

'Suriyedeki Fransız 
Kıtaat·ın·dan Bazısı 

" 'T4?...-ı-- l~ 40 
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Oran'dalri Fransız donanma'lını teslim olmıya icbar eden Akdeniz 
İngilız donanmasından bir filo 

Mareşal Peta 
İn9iltereye 

Harp ilan 
Edecekmiş 

Londra 5 - Fransız 
' 

nanmasına ait vaziyetin t 
fiyesi henüz tamamlann 
mıstr. 

Sebebi lskendcriye s• nıırı 
buh.:n :m Fransız filosun•ın h 0 

hir ıiörar vermış o!m ımru,ı 
Bur .ufak• Fransız filosunıı t 
olunım şey, şu iki -şıkta ı bı 
k&bul c:tmektir: 1 - Zı:rhlı 
bdtııılması, 2 - 1ngılterenın 
zuları da ' resinde hareket e 
mesi 

J<::vrlld gun tnailiz donn 
sı ile birlikte Italyan tayyar 
r.ne lıttrckete geçen F .. an ... ı! b 
r:ye:ııeri bugi.ın bütün gun 
nı i 1 eri!lclen çıkm'nmışlJrdır. 
öa l.'llların bir karar ·ıcremcd 
)erini gösteriyordu. Bımu'r lrı 
rabeı, Londrada hüküm "' 

-, l,:ınaa•, Oran faciasını.n ls1~e~ 
riye sularında teker:ur ctm Filistine Geçiyor 

ilet Maceraya Kimse Du .. n ''Cebelı·tarık cc7~şA OLU~AN G};~ıiu:R 
,, GÖTÜRÜLDU 

Sürükliyemez 
l"azan: Iıl. Z. SERTEL 

• 
,ı 

Mihverciler 
Suriyeye 
Heyetler 

Gönderiyor 

ilk Defa Olarak 
Bombalandı 

Londra Hükumeti, 

Sahasını 20 Mile 

Sahillerdeki Müdafaa 

Kadar Genişletti 

Londra, 5 - Hükumet muhtemel bir istilaya karşı 
dahili emniyeti korumak için tedbir almıya devam ediyor. 
1932 den sonra İngiliz tabiiyetine giren İtalyanlarla Al
manlar zabıtaya müracaat için davet edilmişlerdir. Avus
turyalılar da bunlara dahildir. 16 yaşından küçük olanlar 
bu davet haricinde kalıyorlar. 

----, Bundan başka c;ahilleraeki 

F d müdafaa sahaları da genişletil. ra n sa a miş ve ziyaretçilerin burada d?
laşmaları menolunmuştur. Mu-

lslahatQ 
Başlanıyor 

dafaa s&hnsı 20 mili geçm~kte
diı:. 

INGİl.İZ ORDUSU DÖŞ1\IAN1 
BEKLİYOR 

Dün akşam Lordlar Kamara. 
sında beyanatta bulunan Harbi
Yt! Miisteşarı Lord Crort, lngil. 

Viclıy, 5- Hükumt!tin mc~gul tecenin müdafaasına tahsis edil. 
olduğu diğer mesele, esa:ı kanu. mış ol&n kıtalann kıymeti:ıi ve 
nun t~dilidir. M. Laval, bugün ceJarctıni tebarüz cttinr.iştir. 
toplanan Ayana, bu :ne5e}c ile Biitün İngiliz ordusu, rlemişt• r; 
dığer meseleler üzerinde izahat düşmanla boy ölçüşmeğe hazır. 
vermış ve bu izahatı tasvip olun- dır ve hahişkerdir. İngiliz asker. 
muştur. Ayanın yarın da top~nn- !erinin kati kanaati ~-udur ki, bir 
ması bekleniyor. tek Aiman askeri bile, en son İn-

Kahınenin bugünkü toplantı. giliz a!'kerinin cesedi üzerinden 
sında Milli Meclisin toplanma atlenı~dan kuvvetli müdafaa sis
tarih:ni tesbit ettiği anlaşılıyor. temini geçemiyecektir. Askerle
Milli Meclis azası, mem\.,.ket•n rin ve subayların en yülcsek e. 
istikbali için kati ~h~mmiyeti meli, vatan topraklan üzerine 
h~iz müzakerelere iştirak mak- bir 1ek Alman çizmesinin dahi 
sadile davet edilmişleruir. basmamasıdrr. 

Hükumet, Meclise teklif edece. Memleketi müdafaa edecek as-
ği t sas kanunu hak!w:ıcta maltı. ker ler arasında, 1918 de Alnvn. 
mat sı:rmamasına ~hemmıyct ve- larn .galebe etmiş bir ,ok eskı yı. 
r iy.::rsa da, alman maluın;ıta rıo- ğitler ''ardır. Bunlar, bilhassa 
re, hükumetin en çok g~zcttiği 1 bütün İngilizler için, ct7.İZ •• hürri. 

(Sonu; Sa: 4; Su: 2> (Sonu Sa. 4, Su. 1) 

Diger taraftan, bur,ün ı 
olunduğuna göre, Şimqıı Frıı.n 
da inşa edilmekte olan h 
Fransız donanması cıiıiı~ıtml· 
amdc ve mlitchnssrsbrmın 
him 'l)ir kısmile birlikte, rom 
körler vasıtasilc İngiltere) c 
kilmişl<'rdir. 

Bundan başka FransJnın 
lim olunmasından ilci ~un sı.ıı 

yani l9 Haziranda, bir Fran 
hat·p gemisi, bir İngiliz li:na~ 
iltica etmiştir. Gemi, sonuna k 
dar harbe devam etm.:k istı\ 
bahriyelilerle doluydu. Dnha 
ra, muteaddit gemiler dahi' gt 
miş. ertesi gün ta11teJb'\l.h•ıl 
muhrıJJler, silahlı balıkçı ~eı 

leri v~ ticaret gemilerı, ert 
gün de> iki muhrip muvasalat 

(Sonu Sa; 5 • Sü; GJ 

Kont Ciano 
Berline Gitti 

Roma. 5 - İtnlyo Haritl) 
Nazırı Kont Cinnno, Almany 

lııikumetinin daveti ii'ıerinc b 
sabah Berlinc müte,·cccihcu h 
reket etmiştir. 

* İtalyanlar, 

Bir Şehir 

Sudanda 

Aldılar 
1'oına, 5 - Resmi bir tebliğ 

(Öre, İtalyan kuvvetleri bugii 
Habt>s • Sudan hududunu gc~ 
rek Kasala şehrini işgal <:tırıl 
leadir. Bu şehir 70.000 ntlfıı .. tu 
dur \ 'C dcnıiryolu ile Port suJa 
na hağhdır. 
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Talimatnamesi 
E8 ati Şeklini Aldı 

ni ceza talimatnamesi, Be-ı mutlaka suçlunun müdafaası din. 
rerbiyesi İstişare heyetinin ıcneccktir. 
timaında müzakere edile- Muayyen hadlerden sonra ce. 

tati şeklini almıştır. Tali- zalara dört gün zarfında itiraz 
ame şu günlerde tatbik sa. mümkün olacaktır. Bölgelerde i
a geçecektir. Yeni talimat- kisi istişare heyetinden, ikisi 
ye gore, fertler için ihtar, klüplerce ve birisi başkanlar ta
h, müsabakadan men, hak r2fından ajanlardan seçilmek ü. 
umiyeti ve umumi hak mah zere beş kişilik ceza heyetleri 
yeti, klüpler için ihtar, tev- teşkil edilecektir. 
ıniısabakadan men, Beden Genel Direktörlükte hukuk 
yesinden ihraç cezaları der. rrüşaviri, sicil şubesi müdürü ür 
dılmiştir. federasyon miimessilinden mü. 
nı talimatname bilhassa sa. rekkep bir ceza heyeti kurula. 

, da yapılan çirkin hfıdisele- cakbr. Bu heyetlerin kabili iti. 
une geçecek ahkamı ihtiva raz olarak vereceği cezalar, böl-

ktedir. Talimatnameye gö. gelerde istişare heyetinde, mer. 
-up, klüp, k.öy, nahıyc baş- kezde merkez istişare hcyetindf' 
kları ihtar, tevbih, bir haf. tetkik edilecektir. Bir kısım ağır 
kadar müsabakadan men, cezalar itiraz edilmeden resen 
başkanlıkları on beş güne merkez istişare heyetinden geçe

r müsabakadan men, bölg-: cektir. 
anlıkları bir aya kadar mu. Cezalar verilir verilmez, mev. 
cadan men, hak mahrumiye- kii tatbike konacak, fakat kabili 

a umumi hak mahrumiye. itiraz bir ceza. suçluya cezanın 
enel Direktorluk te üç ayl tebliğinden itibaren kırk beş gün 
r bu eczaları gayri knbili i- zarfında itiraz heyetinde netice-
olarak verebileceklerdir. ye bağlanmazsa, ceza inkıtaa uğ. 
ıcak ceza verilmeden evvel, rıyacaktır. 

•üRKiYEYi 
Taahhütleri 
Haricinde 

~aceraya Kimse 

iürükliyemez 
(Başı 1 incide) 

nkü Türkiye, ta İstiklfıl 
>indenberi en samimi müna
tler idame ettiği Sovyct 
usu ile daima dost kalmayı 
ı sıyasetinin ana temeli ola. 
kabul etmiştir. İngiliz ve 

111zlarla ittifak muahede.:oi 
derken de, onlara Türkiyeyi 

t Rusyaya karşı museU:ıh 

ıarekete veya harbe siırükli
k herhangi bir hareket ha. 
, Türkiyenin bu muahede 
mlerine riayete mecbur ol
ığı hakkında sarih bir proto· 
koydurmuş. ve bu protokolün 
nuahedenin ayrılmaz bir mft
mim cüz'ü olduğunu tasrih 
miştir. 

tekim bir kaç gün evvel Tür -
hukıimetinin siyasetini izah 

ı Başvekilimiz Refik Saydam 
ittifak muahedesine sadık 
akla beraber, Sovyet Rus

a karşı harbe sürükliyecek 
hareketten içtinap kaygısıy. 
aarp harici siyasetimize de

ettiğimizi bildirmişlerdir. 
metin bu kararı, Sovyet 

,aya karşı takip edilen siya. 
il en açık bir ifadesidir. 
Jl halde müttefiklerin Sovyet 

a aleyhine müteveccih ve 
;assa Türkiyeyi ac Sovyet 
;yaya karşı harbe sevkcdecek 
planını bizim tasvip etmekli
he maddeten imkan yoktur. 
.J ariciye Vekiıletimiz, bu ve. 
ll sikalarla birlikte Fransız 
•l Mösyö Massigli'nin Veka_ 

gönderdiği izahnameyi de 
rtmektedir. Mösyö Massig. 
ın bu mektubu Türkiyenin 
!ak muahedesine daima sadık 
lığını, taahhütlerini ifaya da. 

hazır bulunduğunu, fakat 
ınleketin taahhütleri haricin. 
bir harekete ve bir maceraya 
kedılmemesi hususundaki a. 
ıkAr siyasetini herkese ne yol. 
ıostermiş ve bütün dünyaya 
ı1 itimat telkin etmiş bulun. 
tunu ispat eden bir delildir. 
tefik Saydam hükumetinin 
icl siyaseti, ötedenberi açıklı· 
ve samimiyeti ile maruftur. 
kiye hiç bir zaman maceraya 
.mıya hevesli görünmemiştir. 

im bütün gayemiz Türkiyede 
Yakın Şarkta sulhün devamı
teminden ibarettir. Türkiyeyi 
ıiyasetinden ayırmak, taah. 
leri haricinde rnacernlnra 
klemek kimsenin kudreti dtı

mde değildir. İttifak muahe-
nde bile Sovyetlerle bir har
iriiklenmemcyi şart koşan 

devlete, Sovyetler aleyhinde 
arlanan bir komploya iştirak 
~ if etmek mümkün değilken, 

Adliyede: 

Kirayı Arttıran 

Mal Sahibi 
c...:ıhangirde şimdiye kadar 14 

liraya kiraya verdiği diıkkanını, 
yirmi liradan kiralamak ıstiyen 

Muzaffer, Milli Korunmn Kanu. 
nuna muhalif hareket etmek su
çundan mahkemeye verılmiştir. 

Dün altıncı ceza mahkemesin. 
de bu dnvaya bakılm:ş, Muzaf
fer suçunu inkar etmiş, muha
keme şahit celbi için başkn gü
ne bı:-akılmıştır. 
CÜMIIURİYET ALEYHİN. 

DEKİ DAVA 
İbrahim Hakkı Konyalının 

Cümhuriyet gazetesi aleyhine 
açtığı hakaret ve teşhir davasın
da Son Posta sahiplerinde;ı Se
lim Rngıp Emeç ehlivukuf tayin 
edilmişti. 

Dün altıncı asliye c·eza mah
kemesinde bu davaya bakılmış, 
Selim Ragıp Emecin, ahvali sıh
hiyesi dolayısile davete icabet e
demediğine dair gönderdiği isti
da okunmuştur. İd<lia makamı, 
istıd~ya rapor merbut olmadığı 
için Selim Ragıbın ihzaren cel
bedilme~ini ve para cezası kesil
mesini istemiştir. İbrahim Hak
kı da mahkemeye ibraz edeceği 
vesikafarı bulamadığını söyle
miştir. Mahkeme, bu vesikala
rın bulunması için 'iOn bir mJh
let ·\"ermiş, Selim Ragıp Emecin 
de bir lira hafif para cezası ta. 
yini ile ihzaren celb;ne karar 
VC'rmiştir. Muhakeme başka gü. 
n<! bırakılmıştır. 

Ankara Haberleri 

TAN ıllulıabirinden : 

* İskenderun ve Çukurova 
havcılisindeki motörin ve yağ 

buhranını önlemek için tedbirler 
alındı. * Fıyat murakabe komisyon
ları teşkilatına fiyat murakrpları 
ilave edaecektir. MurnkTplar pi
yasaları tetkik ederek ihtikarın 
nasıl yapıldığı hakkında tahkik
lerdc: bulunacaktır. * Mücavir memleket1erin ha
riçten mübayaa ettikleri petrol, 
benzin ve müştaklanllln memle
ke~imızden aktarma suretile mü
ruruna müsaade edilme'>i Jrnk
kındaki kararname neş:olundu. * 1 icaret Vekaleti :nüfetti;?li
ğine, muavinlerden Ayet tayin 
edildi. * Milli piyango idaresi, bu 
hafta Ar.karada son keşideyi ya
pncaktır 

Gr!ccek keşideler sıra ile İs
tanbul, İzmir ve Ad.ınnda ola
caktır. 

onun buna muvafakatini ilan et
mek, tavukları bile güldürecek 
kadar safdilane bir propaganda· 
dan başka bir şey değildir. 

istiklal Uğrunda! 
YAKINDA TAN SÜTUNLARINDA 

KuridaBra 
Fiyatları 

Yükseldi 
Fiyat Komisyonu da 

Tetkiklere Başradı 

TAN 6 - 7 - 940 

Yalan Yere 
Şahadet n 

Etmişler! ~ 
ı 

--o-

iki Kadın Dün 
e 

Tevkif Edildiler 
Dün sekizinci asliye ceza marı. 

kemesinde bir yaralama dava. 
~anda şahitlik eden Luna ve Si.in. • 
bül ismindeki kadınların şaha • .i 
detlerindc hazırlık ve ilk tahki- m 
kattaki ifadelerinde rniıbayenet ni 
görülmüştür. Hfıkim, doğru söy. r< 
lemedikleri takdircle haklarında ii 
takibat yapılacağını kendilerine =r 

l F an atmış, fakat bunlar yazılı ifa. ı 

Fiyat tesbit ve murakabe ko. 
misyonu, dün toplanarak mani. 
fatura tüccarlarının hazırladık. 

ları listeleri tetkik etmşitir. Bu 
listelerde yüzlerce çeşit manifa_ 
tura eşyasının her biri için me,-. 
cut stok miktarlıırı ile maliyet 
fiyatları yazılıdır. Komisyon, 
toptancı, yarı toptancı ve pera. 
kendecilere her çeşit için bırak1-
lacak kiir nisbetleri üzerinde 
müzakerelerini tamamlamak ü. 
zeredir. Görü~meleri müteakıp 
vedJecek son bir kararla fiyatlar 
kati şeklini aldıktan sonra bu. 
giinlerde ilan edilecektir. 

Universilc talebeleri diin askerlik kamplarına haşlamışlaro~ 8 u re~imdc, kampa gitmek üzere 
Üniversiteden ayrılan talebeleri görüyoruz. 

delerinin aslı olmadığını, şimdi •s• 
söylediklerinin doğru olduğunu 
.söylemişlerdir. Bunun üzerine 
hakim, her ikisinin de yalan şa. 

Komisyon, kundura fiyatları 
iizerinc1e de tetkikler yapacaktır. 
Ekserisi yerli mam(ılfıtı olduğu 
halde, kundura fiyattan alabil. 
di~ine yükselmiştir. Geçen sene. 
ye na7.aran yazlık kunduralarda 
yüzde yüzden fazla pahalılık gö. 
rülmektedir. Gerçi, deri fiyatla. 
rının yüksek oluşu kundura fi. 
vatlarına tesirden hiıli kalma. 
~ıştır. Fakat arada çok mühim 
yükseliş vardır. Yerli mallar pa
zarında satılan kunduralarla İs. 
tanbul ve Beyoğlu mağazalann. 
da satılanlar arasında yüzde 40 -
50 nisbetinde bir fark görülüyor. 
Halbuki, alakadarlar, kullanı. 
lan malzemenin ayni olduğunu 
söylüyorlar. 

"Şarap,, istihsali işi 
Serbest Bırakılıyor 

bitlik ettiklerinden, dolayı '·oq 
hakkında zabıt tutturmuş ve po. l 
lise teslim etmiştir. n 

Polis suçluları müddeiumumi. ti 
liğe tevdi etmiş, cürmümeşhut a 
kanununa tebaan her ikisi de ıg 
derhal muameleye tabi tutula. ık 
rak ıtevkif edilmişlerdir. 

Maarifte: 

İnhisarlar Vekili, Muhtelif Meseleler Üzerinde Beyanatta Bulundu ve 

Rakı lstihlakinin Azalmıya Doğru Meyil Gösterdiğini Haber Verdi 
Maarif Vekili Dün 
Üniversiteye Gitti 

Tuvalet eşyasından sayılmak. 
ta olmasınn rağmen, tuvalet sa. 
bunları da bir misline yakın pa
halıla!3mıştır. Bu sabunların ham 
maddesi de yerli olduğu halde, 
bu fiyat yükselişinin sebepleri 
araştırılacaktır. 

Fiyat tesbit ve murakabe ko
misyonul"'.l.ln faaliyeti daha bir 
miiddet devam ettikten sonra, 
komisyon murakabe işlerinin 
tanzimi ile meşgul olmıya başlı. 
yacaktır. 

Piyasada: 

Çimento Fiyatı 

2 Lira Ucuzladı 
Yerli fabrikalarımız tarafın. 

dan istihsal edilen çimentoların 
stoku nrtmıya başlamıştır. Bu 
itibarla piyasalarda mevcut ve 
evvelden stoklanmış olan çimen. 
toların fiyatlarında tenzilat ya
pılması İktısat Vekaletinden ala. 
kadarlara bildirilmiştir. Bu su. 
retle Temmuzun birinci günün
den itibaren çimento fiyatlarının 
tonu 17 liradan 15 liraya indiriL 
miştir. Ellerinde stok bulundu. 
rnnlar, fiyat tesbit komisyonuna 
müracaatla birer beyanname ve. 
receklerdir. Tonunu on beş lira. 
dan fazlaya satanlarla, ellerinde. 
ki stoku· bildirmiyenler Korun. 
ma Kanunu hükümlerine göre 
cezalandırılacaklardır. 

KÖYLÜLERİ~ SİKAYETİ 
Biçilmiş çayırların bağlanma

sında kullanılan tellerin piyasa
da ibazı hırdavatçılar tarafından 
saklandığı ve kilosunun altmış 
kuruştan aşağı verilmediği ala. 
kadarlara şikayet edilmiştir. 

Köylüler, tüccarın 4 - 5 kilo. 
dan fazla olmamak üzere kilosu 
50 kuruştan tel sattıklarını ha
ber ve~işlerdir. Çayır bağlama 
makinesi kullanan çiftlik sahip
leri de tüccarın kendilerine mal 
kalmadığı cevabını verdiğini söy 
lem işlerdir. 

Bir haf tadan beri İstan
bul da tetkiklerde bulunan 
Gümrük ve İnhisarlar Veki
li Raif Karadeniz dün akşam 
Ankaraya avdet etmiştir. 

R:ıif Karadeniz, dün İnhıc;:ırlar 
idares;nde bir muhtirririmiz.i ka. 
bul ederek muhtelif işler hakkın
da beyanatta bulunmuştur. Ve~il 
tetkiklerinin neticesinden mem_ 
nun olduğunu, Bomonti fabrika. 
sınıh tam kapasitesi ile işler ha
le konulduğunu, Paşabailçede in
şa edJlmekte olan yeni rakı fab
rikac;ınır.. kıştan evvel tamamla
nacağını söylemiştir. 
ŞARAP İSTİHSALİ SERBF.ST 

BIRAKILACAK 
Vekil, şarapçılığı teşvik i~in 

alınacak tedbirlerden ötıhsederek" 
demiştir ki: 

1 •• - Bu sene İspirto ve İspirto. 
iu içkiler hakkında yeni bir kcı
nuıı H.yihası hazırlndık. Layiha 
İcra Vekilleri heyetine s~ve!.:eaiL 
miştir. Bu lfıyiha ile yapmak ;ste 
digımiz şey senelerin tecrübesine 
istinaden bu mevzu üzerinde Jn
h;:nrlar idaresinin nasıl çnlışma. 
ğa devam edeceğini kati surette 
tayin etmektir. Halen mer'i oian 
kanur.cla mevcut olmıy'ln birçok 
yenı hüki:mler, bu layih1Jda de'"
pış edilmiştir. Bundan başka bu 
la} iha ıle şarap istihsali yeni bir 
şekic girmiş olacaktır. 

Şnrap istihsalatını memlekette 
serbest bırakmak istiy.:>ruz. İste. 
yen vatandaş, istediği J erde şa
rap inıal edebilecek ve bunu ıs
tediğı fiyatla satabil::?cckti.:-. Bıı
nunla beraber İnhisarlar idaresi 
şarnp imalinden vazg<!çmiyccck 
ve elcie edeceği mamulatı scrb('st 
rekabet sahasındaki fiy~tlarla 
tevzin ederek satışa çıkaracnktır. 
"Bundan maksat şarap amilleri 

ne teşebbüslerinde muvaffak ola. 
bilmC'Jcri için yardımlar yapmak, 
münasip görülecek mmtakalarda 
kurslar açmak ve lüzum göı·üJe_ 
cek yerlerde örnek olabilecek kü 
çük ş~raphaneler vüeude getire_ 
reJ.: şarap sanayiinin rnernlekc.tte 
kurulması ve tckamlilü için reh. 
berlik yapmaktır. Memleketimiz
de iyi bir mazisi olan şarap sana
yiinin bu sayede inkişaf edcceğı. 
nı ummaktayız. 

Dün Sabah Gelenler KALİTE ŞARAPLARI 
Dün sabahki Konvansiyonelle Şarap ima18tında İnhisarlar İ-

acmanyadan şehrimize 127 Po. daresi muvaffak olmuştur. Şnra
lonyalı mülteci daha gelmiştir. bı, kalite şarabı ve sofra şarabı 

Romanyadan gelenler, Roman- diye ikiye ayırmak liizımdu. İ
yadaki yahudilerin vaziyetleri. malatımız sofra şarapları iizcrin
nin gün geçtikçe miişkiilleştiğini dedir. Mahaza İnhisarlar İdaresi 
söylemektedirler. 1 rehberlik etmiş olmak için knJite 

Diin sabahki Semplon ekspre. şarapıan üzerinde de ;alışmakta 
sile şehrimize 14 yabancı gel- ve muhtelif neviler üzerinde tec
nılştir. Bunlar arasında iki Al- rübeler yapmaktadır. İyi ş:.ırau ya 
man ailesi, bir Fransız kadını ve pabflmek için yalnız imalat jle 
üç İngiliz iş adamı bulunmakta- . değıl, bilhassa onun maddci ipti. 
dır. daıyesin! veren bağcılıkla da meş 

Suriyeye gidip gazetecilik ya. gul olmak zaruridir. Bugünkli fa 
pacağını söyliyen bir Alman da, aliyetimiz, bu iki safha üzerinde 
bu yolcular arasındadır. cereyan etmektedir. Avrupanın 

muhtelif yerlerinden müteRddit 
Irak Nazın Gidiyor çubuklar getirerek memleketimi_ 

Bir haftadanberi şehrimizde zin iklimine has bir üzüm tipleri 
istirahat etmekte bulunan I:ak elde etmcğe çalışıyoruz. Diğer ta
Adliye Nazırı Na~i Şevket Rl'yin raftan da memlekette mevcut şa_ 
memleketine dönmek tizerc b\ rat) imaline elverişli bulunan mu 
ak§am §erimizden ayrılması j ayyen tiplerin üretilmesi ve ıslA-
muhtemeldir. hı için mesai sedetrnekte~iz.,, 

BiR 

::urade11iz 

Vekil, daha sonra tütüne ve 
rniıskırata yapılan zamların mil. 
li korunma kanununun kabulüne 
saik olan zaruretlerden ileri gel
di6ini, biraya yapılan zammın is. 
tihlaki tenkis etmiyeceği ümidin. 
de olduğunu anlatmıştır. 

TÜTÜN VE TUZ SATIŞI 
Ra:.f Karadeniz, Ti.itün ve tuz 

5atışları hakkında da şunları söy
lemiştir: 

"Tütün satışları bu sene iyi ol
mııştur. Geçen sene bu aylarda 
memlekette ne kadar satılmamış 
tütun mevcut olduğunu hesopla 
mıştık. Bu sene ayni günlerdt>yiz 
ve üyr.i hesabı da yapmış bulunu_ 
yoruz. Bu mukayesemizclen ÇJ

kan netice bu sene elde bulunan 
su1 i ınnmış tiitün mevcuci.unım ge 
çen senekinden daha az oldugu 

__: __ 

1 

merirnzindeclir. Harice tuz satışı-
•• • na gelince, bu sene bu satış az DOVIZ miktarda olmuştur. Esasen harici 

KAÇAKÇILIGI 

DAVASI 

tuz satışıı.ı arzu ettiğimiz de~·ece
d~ inkişaf etmiş halde değildi. Bi 
naenaleyh bu sene bu satışın az 
olınr.st He zarara girmiş olmuyo
ruz Tuz istihlôkiitı memleket da
hilinde artmaktadır. Muayyen 
yc<lcrdeki istihsal merkczlerımiz 
faaliyetlerine devam ediyorlar. 
Memleket dahilindeki tu~ s:ı.rfL 
yatını her zaman karşılıyabilecek 
halde bulunuyoruz. Tuz meselesi 
i~i nıühim safha arzetmeı;tedir. 
BiıJsi istihsal, diğeri nakil ve tev
ziattlr. Halen İnhisarlar ıdarE'si 

bi 
Şehrimizde bulunmakta olan c11 

Maarif Vekili Hasan .Ali Yücel, :ke 
diin saat 11 de Üniversiteye gi. 11 
derck, Üniversite işleri lınkkııı. t 

da rektörle göriişmüştür. Vekil, 
Üniversiteden çıktıktan sonra u 
maarif idaresine gelmiş, maarif ın 
i~leri etrafında Vekalet müfettiş.. ·. 
leri ve maarif müdürü ile görüş. fc 
müştür. Hasan Ali Yücel, bugün ~ 
saat 10 da Üniversitede yapıla. k 

1 cak olan diploma tevzii merasi
mini açacak ve bu vesile ile bir 
de nutuk söyliyecektir. , 

YENİ MEKTEPLER ıl 

Önümüzdeki ders senesi ba. tl 
hl( 

şında, şehrin, birkaç ilkmektebe ıy 

daha ihtiyaç hissedeceği tesbit j 
edilmiŞt.ir. _Bunun için belediya_ tzi 
fen heyeti, n'ilf us kesafetinln çok i 
oldu~u yerlerde tetkikler yaptır. hiı 
maktadır. ey 

Bundan başka şehrin ortamek. i 
ii tep ihtiyacı da bu sen2 geçen se-
b'l nekindcn fazla olacaktır. Bunun lu 

için ortamekteplere bağlı ve bir . 
IZQ 

şube halinde açılmış bulunanlar ~ 
bu sene birer müstakil mektep o 
haline getirileceklerdir. j 

Müteferrik : 
------

Yon Papen. Dün 
Şehrimize Geldi 

i 
li 

ığ, 

ıb 

ık 

Kasgirli Abdürrahim Ahun. 
bay ile Kişmirli Ahmet Han a. 
dında iki kisi dün döviz kaçak. 
çılığı suçu ile beşinci asliye ceza 
mahkemesinde muhakeme edil
mişlerdir. İddiaya nazaran, Ab
dürrahim Ahunbay, burada bu
lunan Şarki Türkistanlı ve Hin. 
distanlılardan, oradaki alacakla. 
rını tahsil için vekaletname al
mak. Ahmet Han da Hindistanda 
ki Laysbanka 4000 bin rubyelik 
bir çek göndermek suretile döviz 
k~cakçılığı yapmışlardır. 

bu hu~ustaki mesaisini büyüK js. 
Almcmyanın Ankara Büyük 

tihsal merkezlerinde biriktirdiği 
mıılların memleket dahilindeki ElçisJ Von Papen, dün sabah An- ır 

Bu döviz kaçakçılığı da şöyle 
yapılmıştr: 

Abdürrahim Ahunbay Kiş. 

mire gitmiş, paraları tahsil et. 
miş. o paralarla 400 büyük, 200 
küçük sandık çay satın alarak 
b~ıraya getirmiş, sonra da bunla
ra mukaH! buradan takas primi 
almış, ayrıca da mal ihraç eL 
miştir. Ahunbay, buraya sadece 
200 sterlin getirmiştir. 

muayyen mıntakalara nakli işi ü
zerine teksif eylemiş bulunmak
tadn. 

HAHİCE TÜTÜN SA'l'IŞI 

"HıJuı memleketin harice tü
tlin satışı serbest rekabet saha. 
sında cereyan etmektedir. Bu re
jim değişmedikçe muayyen firma 
veya şirketler tarafından daima 
büyük partiler halinde h.arice 
tüti.i:ı satılması mümkiin o1ac:ık
tır. İnhisarlar idaresinin Fransa
ya yaptığı satış da bu şekilde ol-
mu~u~ 1 

"Fabrikalarımızın hariçten te-

karacian şehrimize gelmiş ve n 
doğnıcn Tarabyaya gitıni~tir. Sc. h· 
farethanenin oradaki yazhk bi. ııd 

l" nnsında bir iki gün istirahat et. 
tikten sonra Ankaraya donecek-
tir. 

Büyük Elçi, Ankaradan hare. 
ketınden evvel, hiı1:iimetinin mü 
saadesi ile bir iki gün istirahat 
etmek üzere İstanbula hareket 
ettiğim bildirmiştir. 

·a 

Ahmet !fon Laysbank namına 
çek verdiğini inkar etmekte: 
"- Ben miktar yazmaksızın 

bir boş çek imzaladım ve burada 
Ahunbaya verdim,, demektedir. 
Ahunbay ise: 

darikine mecbur olduğu madde- Bugünkü 
ler şüphesız vardır. Biz he'r c:are-

Program: A 
•n ye ba~ vurarak ve her fırs.ıttan 7.30 

is1ifade ederek bunların tedariki. 7.35 
Program 
Müz.ik (PL) 111 

le 

"- Böyle değildir, çek Klş. 
mire Laysbanka geldi, bana ora • 
da tevdi edildi, demektedir ve 
bu işte döviz kaçakçılığı olma. 
dığını, bilakis memlekete döviz 

Ajans habcrlerJ ın 
Ev kadını 

ıke Müz.ik: Pinno ile caz parçala~ 
rı (PL) n 

ne calışmaktayız. Bugüne kadar a.oc 
işlerimiz aksamamıştır. Burıdan 8.10 
sonra da aksamıyacağını ümi~ e- 8.20 
diyoruz. 

12.3C. Program YENİ FABRİKA NİÇİN 
KUKUI,UYOR 

it!ıal edildiğini iddia etmektedir. "Pa~abahcc fabrikasın•n kurul. 
Evrak içerisinde $arki Türkis. ması ile> alkollü içkiler istınlnki

tan lehçesi ile ve oraya mahus nin artması arasında münasebet 
talik kırması denilen hatla ya. yoktur Paşabahçedeki raJ.-.ı fab. 
zılmış, okunması müşkül bazı rııı::a.nız esasen kafi değildi. Ra
mektuplar vardır. kr istihlfıki, aldığımız tedbirlıme 

::\Tahkeme. bu mektupların o. \""zayiıt seyrini durdıumuş vr 
kunması için Cümhuriyet mu. ı hatta son z~~anlnr~a .Y~ptı~ımız 
harrirlerinden Muharrem Feyzi hesaplara gore b~ ıs~~hınk azal. 
Togayı ehlivukuf tayin etmiş ve mı~a _d~ğru meyıl gostermiştir. 
muhakemeyi baska güne bırak. 1stıhlak• derhal yok derecesıne 
mıştır. ~ indirmek mümkün d.eğildir. Bu 

l\feclis Reisi Geldi 
Büyük Millet Meclisi :H.eisı Ab

dülhalik Renda, dün sabahki eks 
presle Ankaradan şehrimize gcl
mi~tir. 

muvaffakıyet zarurı olarak ya.. 
vaş yavaş elde edilebilecektir. 
Fakat bir gün Türkiye, hiç rakı 
içilnıiycn bir memleket hnJıne 

gelırse. yenı yapılmış olan btı 

fabrikayı başka bir işte kullan
mıya imkan bulacağız . ., 

13.35 Muhtelif şarkılar (PL) 
13.50 Ajans haberler' 
14.05 l\Jiizlk ( Pl.) 
14.20 Riyasctlcumhur Bandosu 
15.00 Dans müziği (Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Operetlerden seı;ilmls parca .. 

lnr (Pl.) 

18.30 
19.ıs 

1945 
20.00 

Radyo caz orkestrası 
l\IUzik (Alaturka) 
Ajans h::ıberlcri 
Muuk: Okuynn - Melek Tok• 
r;oz. 

20.30 (Gtinün mf!scleleri) 
20.50 Saz e!erleri 
21.00 Milz.ik 
21.15 SPçilmiş dııns parı;nlan (A.) 
21.30 (Rady,., gazC'te i) 

21.45 Radyo salon orkestrası 
2?.30 Ajans haberleri 
22.110 Müdk 
2:uo Cazband (Pl.) 
%~.25 Yarınki pro.ıtram 

A 
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ngiltere ile Fransa 
lrasında 
Yazan: O. Rıza DOGRUL 

} ngiltere hiiklimetinin Fran
. sız donanmasım Almanya 

e Italyanın eline düşmekten ko
~ınak için harekete geçmesi. 
,ıh\'er memleketlerinde çok re. 
t tesir bıraktı. O kadar ki Roma 
ıd~·osu, hu hadisenin tesirinden 
ıhsederken, İngilterenin bu 
.ızden Fransız kin ve adavetini 

L mdine karşı yeniden alevlcdi
ni söyledi. Ahnan radyosu da 
ransanın İngiltere ile siyasi 
i!n?sebetlerini kesmiye k~r~ 
~rdığini bildirdi. 

ayr 
po. 

Fransanın İngiltere ile mü
lsehetlerini kesip kesmediği 
•niiz anla.<jılmanu~tır. Anlaı;;ılan 
•kta, Maresal Pctain hükumeti. 
il, İngilter~ tarafından Fransız 
ınanmasına karşı takip olunan 
ıttı hareketi en siddetli lisanla 
•otesto etmiş old,uğudur. 
.~u şiddetli protestodan sonra 

i. lına.-.-.betlerin kesilmesi de ihti
ut al haricinde değildir. Ciinkii 

ıgiinlerde miilahaza olun;n bir 
•ktn. Fransa hükumetinin Ber. 
~ ve Roma radyoları tarafından 
')'lenen her se:vi tekrar etmekte 
duftudur. Bı,; da Mareşal Petaiıı 
ikuıneti ile Roma ve Berlin a-

de 
la. 

,sında fikir birliğinin gittikçe 
lv_yetlemnckte olduğunu göste· 
r. 

Nitekim mütareke ahkamı mu
bince Fransız radyolarının işle
eınesi lazım geldiği halde müta
ke heyeti, yeniden işleme
ne hlÜsaade etmistir. Yani mii
reke, Fransanın ;esini boğduy. 

da miitarekenin tatbikine me
. ur olan heyetler bu sesin yeni. 

nf •n konuşmasına müsaade ~tmis. 
tiş.. ·. ~u da ancak bir anlaşma n;. 
üş. ecsı olabilir. 

} ' 
ransız radvolarının bu sırada 

kisi gibi İn~iltere lehinde söz 
~·~emesi beklenmiyeceği ıçın 

bir ;g_ıltcre - Fransa münasbetle-
ııın bundan böyle fenalasacRi'cı
' belki de Bcrlin ,.e Ro~"a rad
ılarının dediği gibi bu münaı;e_ 

a- tlerin inkıtaa uğrıyacağını söy. 
be inek, Yanlış bir tahmin sayıl. 
bit t~·abilir. 
·ye ngiltere ile Fransa arasındaki 
ok • .iyetin bu mahiyeti alması !se. 

~-~~bık mlittefikten birinin de 
ır. ınl . e değildir, belki ikisinin de 

~y undedfr. 

k. i~ngiJtere ile Fransa arasındaki 
se- ~nasebetlerin bu mahiyeti "'· 
un ı:ı sırada Sarki Akd · d h 1 lu • enız e a -
bir l nması beklenen iki mesele 
lar ze Çarpıyor. 

Biı+ İsk d • d ep · en erıye eki Fran"lZ os ,, 
· · ~n~n \•aziyeti, 
lkıncısi· s · . . . 
İsk · . urı:vcnın vazıyetı. 
'h e~_derıyedeki Fransız filo
~ enuz kararını vermemis ol-

tgu i · · , 
1 

bi çın, lskeııderiye sularında 
•kl r O~an faciasının tekerrürü 

entnı:rorsa d .. h. b' h' . • a mu ım ır a · 
enın \'uku "ht" . r. u ı ımal dahilınde-

ük Suri:rl' , . . . . 
n- ırad~ki J' e !?'clınce lngılterenrn 

. nıudafaa kun:ctlerin-
n de ı~ur d . 
lvan . · ~ c ederek Alman L 

ve 
'e. ·d ışgalıne karsı ko:rmak fik-

" e old ~ · · •• tı~u anlasıhyor 
et Fakat b • : - • . uradn da lngitiz -
k ansız kuvveti' . d .. - h ı . erı arasın a mu. 1 ıadisel uk ı: 1 er v uundan endise 

11 nll'ktedir. • 
e- lI 

ln~~-asa i~i sabık müttefikin bu. 
ti\ u hvazı;veti çok elim inkişaf
, ... . sc ep olacak bir mahiyet ar. 
ıuı~·or. 

""'====--===============-
Askeri Yoklamayı 

Y aptırmıyanlar 
Anı.ara 5 (T . 'nJ 1 AN Muhab1rın. 
le . - Askerlik kanununun 94 

11 Trıadd · · d uı lav · esını eğiştiren ka-
lndı. • ıh~sr. Meclis razıwmcsine 
kerlıkJLa:1ı~a. e~~sları1'a göre, 
n f 

erını bıtmp terlıis edi. 
e r "tt .. 

tsız .. an uç ay içinde maze-
h l tezkere ve cüzdanlarmı 

e erıne ka d t~· . 1 •n 
500 

Y e .ırmıyen er-
kt:r İlkkuruş nakdi cez:ı ahna-

• \"ey , 1 ;anla ,. a son yol{ am:ı za-
)kl· rında yapılan ilan üzerine 

Q01<1tnem ı t . ur arına vey:ı asker 
şubelerin 1 · . •• sı ul·l e , c çılık ve konso-

• ' ara b" >ska b . .. ızzat, veya yazı veya 
lzda ırısı vasıtasile hüviyet 

mnı .. d · lkl gon ererek kımımi 
arnasın 

k• ıtlı 1 yaptırmıyaı1 ruh 
ve ihtiv t -

) 

cez . . a erat bes lira pa. 
.asıle tecziye oım;.acaktır. 

liatay Diin Bayramını 
Kutladı 

Aı1takva 5 ( A . n ord. . . . A .) - Kahra. 
tstı 'ı ~.nı~z~n Hataya ayak 

g gun ıkınci yıld "' " .. 4ll hu .. onumu o. 
hu g~r: coşkun ve candan te. 

rat ıcınde kutlandı. 

.TAN 

Alman Ajansının, Türk-Sovyet Dostluk·\~ 
Münasebatını Bozmak Kasdile Yaptığı Şirke:aza. 

A rife tarif n 

Neşriyatı Fransız Sefiri Yalanlıyor ~~~,~:~:~:E~~::::~:;~;:~d:~ 
u~kiidardn oturan bir arknd 

Birinci vesika 
Berlin, 5 (A.A.) - 4 numaralı \'e

sikayı Fransanın Ankara Sefiri Mas
sigli 'nin Pariste Hariciye Nezarıotine 
gönderdiği 14 Mart tarihli telgra.t tc;;
kil etmektedir( Bu telgraf Baku ve 
Bat\un'un bombardımanı hakkında 

Sefir ile Hariciye Vekili arasında vu
kubulan bir mükalemeye müteallik
tir. Sefir Türk hükumeti tarafmdan 
müşkülat zuhurunu tahmin etmiyor. 
Telgraf metni şudur: 

Hükumet bu hileti ruhiyeyi tama
men bilmemezliğe gelemez: Şimdi ih
tiy:ıtkarlığı da geniş bir mikyasta 
bundan ileri gelmektedir. Yarın garp 
cephe!<İnde - mahdut mahiyette bir 
h:ıreketle bile olsa - hakimiyetimiz 
gayri kabili inkar bir şekilde tebarüz 
etsin. yahut da genis mikyasta biı: 

Alman taarruzu kara veya hava mil
d&faamız karşıı;ında kınlsın, Türkle
ri derhal, daha cüretkar ve mi.ıteşeb
bi• bulaca~ız. Şunu söylemei!:e cesaret 
etmeliyiz ki, Türkler, halen, bize kar
şı ne kadar sempati duyarlarsa duy-

Meseleye bir hal şekli bulunması

nın kolay olmadığını maalesef teslim 
etmek icap eder. Boğazlar mukavele
si mucibince müttefik devletler, mu
ha<:ım bulundukları takdirde Milletler 
Cemiyetinin karanna hareketlerini 
tevfik etmeleri veya yine Milletler Ce
mıyeti paktı çerçevesi dahilinde akte
dilerek Cenevrcdc teşkil edilen ve 
Türkiyeyi bağlıyan bir yardım mu
;.hedesinin tatbikı veya Türkiye, biz
.::at '-uhasım olduğu takdirde, ken
disini. yakın bir harp tehlikesinin 
tehdidi ııltındıı telakki ederek, mütte-"Kendisine dün yaptığım ziyaret 

esnasında Hariciye Vekili sabııh gel
miş otım bir telgrafı kendiliğinden 
bana gci~terdi. Bu telgrafta Türk mü
messili kendis ile Birleşik Amerika 
devletleri Sefir arasında cereyan e
den bir muhavereyi naklediyor. A
merika Sefirinin fikrine göre, Ruı;

lar Bakü petrol mıntakıısının b01r.
bardıman ve yangına maruz kalması 
tehlikeleri hakkında o k adar endişe 
duymaktadırlar ki So\•yet idaresi 
bombardıman neticesinde çıkarılımış 

sunlıır, dayanılma;: bir faikiyete ma- tiklere müracaatı hallnde, Karadeni
lik bulunduğumuz hissini t!;.şımıyor- ze harp gemileri göndermeğe salahi-
lar. yettardırlar. 

540 - 541 numaralı telırraflarla ana 
hatlarını bildirdiğiniz mühim proje
ler hakkında ekselaslarınızın serdet
ınemi istemek lUtfunda bulundukları 
mütalaalarımı arzetmezden evvel şu 

belli başlı mülahazaları hatırlatmağı 

lüzumlu gördüm. Bu mülahazalar, der 
meyan edeceğim bazı ihtiraz! kayıtla-

Şimdiki halde, bu şartlardan hiı;

blri tahakkuk etmiş değildir. Kara
denize girmemiz, zatı devletlerinin de 
işııret ettiğiniz gibi, Türkiyenin ha
yırhahane bir kararının neticesi ola
bilir, bu karar ise saklamamak icap 
E:der ki Montreaux'de bu memleketle
rin kabul ettikleri taahhüdata mu-

bir yangına karşı muvaHakiyetle mü- rı ve tir.erinde ısrar edeceğim bazı ted g~yir olacağından, bu sebeple Sovyet 
cadele etmek k:ıbil olup olmadığını birleri peşinen izah edecektir. Busy:ı ve İtalya gibi mukaveleyi im
ve ne suretle mücadele edilebileceğini Baku'ya müteveccih biı: hava hare- zalayan ve ona iltihak eden şu veya 
Amerikalı mühendislerden sormuş- keti ile Karadeni:ıde bir deniz hare- bu deYletin protestosunu tahrik ede
lardı. Amerikalı mühendisler, petro- keti Türkler zaviyesinden bakılınca bilir. Bu şerait altında, Mosko\'a ve 
liln So\'yetler tarafından işletme tar- gerek teknik, gerekse siyasi bakım- Roma, Alman oyununa pekala hizmet 
ı1 dolayısile, toprak petrol ile o derece dan büsbütün başka başka ~erait al- etmek istiyebilirler. 
meşbu olmuştur ki, yangın halinde tında göT.ükmektedir: Bundan maada, kendi araziı<ine \'e-
11te~in derhal bütün ci\'ar mıntakaya ı - Cezireden kalkılarak Baktı il- ya harp ve ticaret gemilerine karsı 
sirayet edeceği tarzındıı cevap vermiş- :zerine yapılacak bir hava hücumu miite,feccih bir tecavüz hareketinin 
ler imiş. Yangını söndürmek için bir Türk arazisinde, Van gölü ile Urmi- mefkudiyeti halinde bile Sovyet hu
kac ay sürecek \'e işletmeyi inşa ve is- ye gölü arasında uzanan dağların, ya- klımetinin, Bokğazların müttefik kru
tihsale başlamak için de seneler Hı- ni iki üç sene evvel Türk ordusunun vaıörlere açılmasını. mukabil tedbir
Zlm gelecekmiş. :zi~tematik bir sekilde yaptığı şiddet- ler ittihazını muhik gösterecek bir 
Halkın müdafaasına gelince bütün li inzibat harekatı neticesinde ı:-eniş h.arp tezahürü olarak ilan etmesi 

şehri ..... kilometre mesa feye nak- mikyasta niifuı:u az.almış olan Türk muhtemeldir. 
letmek lar.ım gelecekmiş. Saracoglu memleketi üzerinden 200 kilometre- Teşebbüsümüzün netices i olarak 
bana: deıı a:ı bir uçuşu istilzam eder. l{içbir muhasamatın patlak vermesi ihtimali 

Ne dersiniz? diye sordu. Ben dece- mühim insan camiası üzerinden u- hicbir \'akit müstebat addedilC'mez. Ve 
\'aben modem bombardıman tayyare- çulmıyacak ve tııyyareler gözükmeden bu vaziyet bizi, mutasa\'\•er tel":ebbü
lerinin Cezııir ve Şimali Iraktan h:ı- b ili' gecebileceklerdir. Mevcudiyetleri ~ün Türkiyenin müdafaası bakımın
reket ederek B:ıku"ya vasıl olmak için olsa olsa köşede kalmış polisler veyıı dan. tevlit edecegi tesirler ve akisler
Türkiye ve İran arazisi üzerinden uç- jandarma kuvvetleri tarafından hl'lber le meşgul olmamızı icbar edebilir. Bi
mak icap ettiiiini !<Öyledim. Türk Ve- verilebilecektir. E~asen .ıı:arbe doğru ııaı>naleyh B:ıku'ya kıırşı yapılacak 
kili, o halde İran tarafından bir pro- bir kavis yapılmıık ve İrıının şima- hı>reketin istilzam .,ettlrebilecei{i. ayni 
tes to gelmesinden mi korkuyorsunuz? lil"den sapılmak !ltretile Türk arazisi m\ihlet ve ayni tedbirleritt ittihazı i
tarzında cevap verdi. Bu söz müşküliın üzerinde hiç uc;ulmaması da mümkün- cabedecektir. 
hiçbir suretle Türk hükümetinden dür. - Eger hareket Ü!<SÜ olarak Ce
gelmiyeceginin olduı·"'a vazıh ifadc~i zair yerine Irak kullanılacak olursa 

Nihayet, Karadenizde kontröl h:ıre-

keti hangi şerait tahtında icra edile-
ldi. Vekil buna mu .ssal tasrihlerde bu netice ehveniyetle elde edilebile-

kt, bilecektir"! 
bulunmı1ğa icbar etmek tara!ımrlan ce · ır. 
becerik!<izlik olurdu. Onun için bu Bu vaziyet Saracoğlunun 52P numa
meıı:ele üzerinde ı!';rar etmedim. F:ıkat ralı telızrafımda (4 numaralı vesika) 
me~ele çok mühim oldugu için bu iş yazılı ihtiyarile yaklaştmnca Türki
uzerine Eksela~larının bılhassa nazarı ye hükumetini evvelden haberdar et
dikkaUerini celbederim. İngiliz me!';- menin, ondan hiç değilse manen, top
lekdaşımı yukarıki meselelerden ha- rakları üzerinden uçmak müsaade~i-
berdar ettim. ni talep eylemenin. onu lüzumsuz y·e-

İnıza : Maaigll re sıkışık vaziyete sokmak ol;ıcağı ne

• 
ikinci bir vesika 

ticesine verı:rorum. Onu, bir emrh·a
ki olmasa bile hiç değilse vuku bul
makta olan bir hAdise karşısında 

Berlin, 5 (A.A.) - Bugün Hariciye bırakmalı, olan biteni haber ver
NP.zareti taralından neşred ılen vesaik 
me<:muasındaki 6 numaralı vesika, 
Ankaradaki Fran!"a büyük elçisi M. 
Massigll'n.in 28 Mart 1940 tarihinde 

mek için harekatın vuku bulmasını 

beklemeli ve tayyareler· uçarken Tür
kiye semalarından geçmeie mecbur 
olmaları hallnde peşinen özilr dilemeli 

Fransa hariciye nezaretine ~önderdıgi (haber ızermekten kasdettiğim mana, 
telgrafı ihtiva eylemektedir. resmi ihbardır, zfra gerek kendisile, 

Bu vesikadan, Bııkü ve Batum'a gerek yüksek kumandanlıkla aramız
karşı askeri harekAt yapılacağı zaman, doki itim;ltkAr. münaıı:ebet kendilerini 
mahirane bir "miı;e en scene" ile Tür
kiyenin ecnebi mı>mlekctler nazarın
d:t şüphe altında k1'1lmış vaziyete düş
mesine mani olunacagı anlaşılmakta
dır. 

O Paris' e 3 Nisan tarihinde hususi 
kurye ile "elmis olan bu telgrafta, ez
cümle, şöyle denilmektedir: 

tamamen bihaber bulunduı•mamıza 

Sovyet, Rumen. Bulgar ve İt<ılyan 

gemilerini esas itibarile kontrol et
mek ve muayeneye tabi tutm ak. K::ır
kasya Jimanlarile Tuna ağızları, Bul
gar sahili arasında mel i k gidip gelen 
Sovyet ve İtalyan petrol ıtemilerine 
aı;ık denizlerde yapılmıyan muame
leyi tatbik ederek ayni şerait tahtın
da muayene v~ bahri kontrolden ge
çirmek mevzuubahs olacaktır: Mua-
yene edilen gemilerin bir bahri üsse 
!levkedilerek orada kontrollerinin ya
pılması ve hamulesinin tahliyesi için 
de bunların ~üsaderesi icap eder. Bu 
liman, Türkiyeden baska nerede o
labilir? Mahremane ofarak gösterile
<'ek kohı.ylıklar da \::lli gelmiyebilir. 
Denilebilir ki, Türkiye, dogrudan 
doğruya mütte!ıklerle teşriki me~ai 

eder bir vaziyette bulunacak ve Al-
m"'nya kendisini bir muhasım vaziye
tinde telAkki edec~ktir. Şipıdikl halde 
hu tclırr;ıfın bAsında.. izah Pdilrn se
beplere binaen, Türkiye hüklımetiııin 
bu kadar ileri gilmege amı!ıde olrlıu~u
nu 7.annetmiyorum. Ba~ka tiote bir 
hareket tasavvur edilebilir mi? Türki
yenin faal iıştiraki olmaksızın Karade
ni,:de metodik bir bahri kontrol ıcrıı-"Evvelki muhaberatında , Türkiye

nin Sovyet Rusya müvacehesiııdeki 

vaziyetini tasrihe çalışırken Türkleri 
Ruslara karşı ileri sürmege çalışma
mızın boş olacağı, fakat, buna muka
b!!. bazı şerait dalihinde, onları peşi
mi? sıra Ru!'lara karşı vaziyet alma
ğı? sürüklemeğe muvaffak olmamızın 
ümit edilebileceği mıltalaasmda bu
lurıdugumu tebarüz ettırmiştim. 

vaziyet \'ahimleşip Sovyetler harp ha sının tatbikı hemen hemen kabil ol 
re.'Rtet\eri ile mukabele ederlerse Türk m~dıgı gibi bu devletten ı1CTT1azıayn 
hükümeti Büyük Millet Meclisinin hu etınesinden başka bir ~ey talep et
zurunda tecavüzz. inisiyativlnin Mos- ınnksizin, denizı:ıltı ıtemilerinin. Ka
kovadan geldiğini isbat edebilecek va- radenizde de nakliyatı bozmak ve Al
ziyette olabilmeli. Bu takdirde mem- nı:tn gemilerini \'e h<ıtta Almap misa
leket efkarı umumiyesinin tamamını line tevfikan hamulesi Almanyaya a
kendisine temin etmiş olacaktır. it oldugu tesbit edilen muayenesi ya

pılmı§ gemileri batırmak üzere .stiraUi 
hneketlcrde bulunmak için ıtecE'leyin 
boğazlardan geçmesini tahayyül etmek 
cıe zaittir. 

manidir). Bizim ihtirazkarlığımız o
ııu rencide ı>trnek şöyle dursun, işle

rini kolaylaştırır. Sovyet hükumeti 
protesto edecek olursa, Ankara mese
le:ye bigfıne tutulduğunu, beyan ede
bilmeli. Türk araT.isi üzerinden uçu~ 
vAki olursa bize ihtiyatlı bir prott':'ito 
vuku bulmııın bile fena olmaz. Zira. 

Finlfında mukavemetinin çökmesin
dım ev\•el seı·dedilmi~ bulunan bu mü
ta!Aamın bugün değiştireceğim hiçbir 
yeı:i bulunmııdığını zannctmekte:yim. 
Moskova ,.;ulhü, şt.iphe,,;iz. Türklerin 
ihtiyatkftrlığını arttıracıık mahiyette
dir, fakat. ayni zmnanda, buradıı, 

Rusyanın şimal harbinden çok zayıfla
mı~ olarak çıktığı kanaati vardır. Ve 
bu kanaatle yukarda da bahsettiğim 
ihtıyatkarlık yekdiğerini telafi eder. 

He! halde, Sovyet Rusya ile hiı;bir 
yaklaşma tı>~ebbiisü nıiişııhede etmi
yorum. Bilakis. onun hazırlığının da 
hesaba kııtılma~ı icap edebileceği mü
lahaza!':ına ya\'a ş yava~ abşıyorlar. 

F;.kat, bu demek değildir ki Türk zi
m<ımdarları bilinmiyen bir sergüzeşte 
kııpılm::ığa hrınrdırlar. Filhakika, şu
nu da bilmeliyiz ki, Ank<ıra hükume
ti şımdıden, Almanyanın gıırp büyük 
devletlerini yenı>miyeceği kanaa tinde 
ise de Turkiyede birçok kimReler mez
kur büyük devletlerin halihazırda Al
manya üz.erine kati bir zafer elde ede
bileceklerine kant bulunmamaktadır
lar. Bu itibarla, Fransa, ve İngiltere 
halkını gayri memnun ve cesareti 
kırılmış bir halde bırakacak bir suhl
ten sonra, Türkiye, a~keri kuvvetini 
arttırmak için Finlanda halkı der
sinden isti!ade etmış olan bir Rusya 
ile tek başına kar~ı karşıya kalırsa. a
tinin ne olabileceğinin burasını dü
~undilrmesi tabiidir. 

Sovyet aksülfuneli vukuu mumkün 
olmas dolayısiledir ki, Türkiye için 
tevlit edeceği tesirleri ve, binnetice 
bu memleketin hangi şerait dahilinde 
kar~ılamak vuiyetinde kalacagı hu
susları ile me:ıgul olmadan böyle bir 
hllrekatı başlatmamağa itina eyleme
miz icap ede:t. 

Bu nokta hakkırıda mütalb serdi 
bana ait olmamakla beraber, henüz 
Şarki Anadolu yaylasında kışın · de
v<ım etmekte olduğunu, orada tayyare 
Tl"eydanlarının henüz yeorleri tayin ve 
tanzim edilmediğini beyan etmek 
mecburiyetindeyim . Mal(ım:ıtıma göre, 
Zonguldak kömür havzası ile Kara-

bük sanayi merkezinin bu yerlere mu
h::ıssa~ İngiliz malzemesinin teslim e
dilmemesine mebni, ha\•a taarruzları
na karşı müdafaası henüz temin edil
mediği cihetle Türk iktısadiyatı için 
hayat! ehemmiyeti haiz olan bu iki 
noktayı Sivastopoldan yapılacak bir 

hava taarruzuna maruz bırakmanın 

çok ihtiyatsız bir hareket olacağını da 
söylemeliyim... Askeri mütehassıs
lar en lüzumlu hav.rlıklar için birkaç 
haftalık bir mühlet talep etme'llerse 
hayret ederim. 

2 - Karadeniz meseleı1i ve bu su-
lardak.i nakliyatın Sovyetlerin yar
dımı ile Alman ihtiyacatının temini 
hususunda arzettigi kolaylıklar naza
n dikkatimi celbetmekten fariğ ol-
mamıstır. 

Meseleyi izah etmekle ıktifa ediyo
rum. Eğer bu hareket. teknik bakım
dan kabili icra ise, ı::iyasl bakımdan 

'Türkiye diğer devletler hakkındaki 
projelerimizden malumattar bulun
mıyacağı cihetle, müttefik kruvazör
lerin müdahalesinden şüphesiz daha 
a?: müşkülat doğurabilir. 

Maamafih, bu suretle tahdit edil
mi~ olsa dahi böyle bir hareketin 
Türkiye hüküınetini çok nazik l;:>ir va
ziyete ilka edeceğini, binaenaleyh 
Türk hükümetnin mııruz kalacağı te-
5İrleri düsünmeksizin tatbikına giri
~;ilmiyeceğini kendimizden saklama
mak icap eder. işte bu vaziyet bl1.i, 
Türkiyenin teslihi hakkındaki müla
hazalara sevketmiş bulunmaktadır. 

Neticei mülahazatım ::;u olacaktır: 

Şiı"ldiki ahval ve şerait içinde ve mü
tehassısların takdir ve tayin edecek
leri bir mühletten ;ıonra, en kolaylık
la organize edilm~i mümkün olan 
hareket, Türkiyenin endişelerini rıa
:ıan itibare alabileceğimiz nisbette, 
J3ekı'.i üzerine yapılacak bir hareket
tir. Nihayet bu hareketten elde edile
cek muvaffaklyet öyle neticeler tevlit 
edebilir ve Sovyet hareketini o nis
bette felce uğratır ki, eğer hüsnü ~u
retle inkişa! et.tirilebilir~e. muvaffııki 

vetimizden cesaret alan Türkiye, bel-

ki Karadenlzdeki bahri kontrol ame
lyesinin daha müsait şerait iç\ııde ic
rası husuıounda bize kolaylıkla yardım 
edebilır. 

1 mza: M assigli 

• Massigli'nin, Hariciye 
Vekilimize mektubu 

Ankara, 5 (A.A.) - Yukardaki ve
sikaların neşri üzerine Fransanın An
kara büyük elçisi Mossigli, Hariciye 
Vekili Şükrü Saracogluna aşağıdaki 

mektubu göndermiştir: 
Ankara, 5 Temmuz 1940 

Aziz vekilim, 
Alman radyosunun türkce o. 

larak bir neşriyatta son M;rt a. 
yınJa gCıya hükumetime göndı.!r
diğim bir raporun sözde hulfısa. 
smı verdiğini öğrendim. 

Alman telgrafına muttali oL 
madun, fakat şayet bu telgraf 
hakikaten bana naklettikleri şe. 
kilde ise, aleyhinde şikayet mec
buriyetinde bulunduğum sarih 
suretle kasdi bir mahiyet arzet. 
mektcdir. 

Sizinle veya mesai arkadaşla. 
rınızdan biri veya diğeri ile yap. 
mak şerefine nail olduğum mu. 
haverelerden hiçbirisinde sizden 
Türk toprakları üzerinden Ba
küyu bombalamağa mahsus 
Fransız tayyarelerinin uçurulma 
sına müsaade verilmesini isteme. 
dim. Siz de hiçbir zaman böyle 
bir ameliye için muvafakatinizi 
vermediniz. 

Alman telgrafının telmih ettiği 
rapor olduğu gözüken bir rapor. 
da tesadüfen toplanmış istihba
ratı bahis mevzuu etmiş ve bel. 
ki de kendimi sahsi mahiyette 
bazı faraziyeler dermeyanına ter 
keylemis olabilirim. Fakat. Ba. 
kiı'ya müte\•eccih herhangi bir 
harekete müsaade hususunda 
mutabık olduğunuz hakkında hü. 
küme:time hiçbir zaman ne bir 
sey söyledim, ne de söyliyebilir
dim. Bilhassa ki böyle bir muta. 
bakat elde etmek vazifesini h•C:· 
bir zaman almamrşttm VP sizin 
dC' bu mutabakatı hiçbır zaman 
vermiyeceğinizi gayet i:;ri olarak 
biliyorı;m. 

Faik ihtiramat ve samimi dosL 
luk hislerimi lıitfen kabul huyu. 
runuz aziz vekilim. 

imza: MASSIGLI 

• 
Alman noktai nazarını 

cerheden bir vesika 
Alman D. N. B. ajansının 9 nunıa

nılı \'esikaya ait olarak yine Türk -
So\'yet münasebetlerini bulandırmak 

l"ıycti ile neşrettiği halde haddizatın
da tamamile aksi bir netice göste
retı br telgrafını aşağıya aynen der
cerliyoruz: 

Bcrlin, 5 (A.A.) - Dokuzun. 
cu vesika General \Veygand t;:ı. 

rafından kı:ıra km·vetleri bac;ku. 
mandam General Gamelin ile 
hava kuvvetleri başkumandanı 

General Vuillemin'e gönderilen 
bir r:ıporu ihtiva etmektedir. Ra. 
porda. ezcümle şunlar söylen. 
mektcdir: 

Kdkasyada petrol h~valisirıin 
bombalanma hazırlıkları. bu ha. 
rekatın ne kadar müddet zarfın. 
da yapılabileceğinin hesap edil. 
mesini mümkün kılacak bir de. 
receye gelmiştir. Siyasi şerait: 

Muayyen bir müddet beklemek 
mecburivetinde değiliz. Bu te~cb
bi.lsün Türklerle bir anlasma 
mevzuu yapılmasına lüzum yok. 
tur, esasen böyle bir anlasma ak. 
dir.in imkansız olduğu tebeyyün 
etmiştir. Türkiyedeki Fransa bü. 
yük elcisi bu meseleler hakkın. 
da hükumete tcferrüatlı bh: ra. 
por vermiştir. Halen. Türkiye 
arazisi üzerinden uemak mevzu. 
ubahs olmadığı gibi hız almağa 

yarıyabilecek tayyare meydan. 
larının emrimize amade kılın

ması daha az mevzuubahstır. 
Başka yardım vasıta!arı d-ı iimit 
edE>meyiz. 

Her tiirli.i ihtiyac: için malze
me nakliyatı Halep • Nusevbin 
demiryollarile yapılacaktır. Tür. 
lüyeden geçmesi dolayısile bu 
hattın kullanılması için müsaade 
istihsali zımnında evvelinden te. 
şebbüsatta bulunmamıza lüzum 
yoktur, zira eski anlaşmalarımız 
bu hususta bize bütün serbeı;tiyi 
vermektedir. 

Müddetlerin tahmininde aşağı
daki hususatı nazarı itibare al. 
mak icap eder: 

a) Bu mevsimde pek az me-

~ıın beni dün ziyarete geldiği za 
saiye ihtiyaç gösteren hava mC'y maıı lafı b ı ı ·adım açarak de\a 
danlarınrn tanzimi. Bu i ş le,;- için etti : 
15 giinlük bir müddet 13hmın .. _ Sen de ya7.dm! Yine yaz 
edilmektedir . malısın: Tenkit diye değil! lka 

b l Dcmiryolları ve :lepoların ı~·uı. uyandırmak, inandınnak 
doldurulması işi l mak:ıs, ray ~ ' kandırn1ak için yazmalısın! 
kablo\ 15 - 20 gün. 

Bİ.~ Usküdarlılar. Boğazm ''" c) Fransız orduları için, mah-
r..ıka~, mühimmat, kıtaat ve mü- ~elıt•in her semtinden daha fozl 
teharı.k: malzeme naıdiyatı 56 kcnclimizi Şirkctihayriye işlerin 
katara ihtiyaç göstermektedir. ~arı~ma~·a haklı buluruz. Çlink 

u~kiidm. Şirketin siit anasıdır 
24 :;.-:at içinde 4 tren:o hareket 

ettıği forzolunduğu takdirde n:ık Onu. a~ağı ~·ukarı, o besler. Gün. 
liyat 15 gün devam edec<!ktir. de :!O hinden fazla adamın gidip 
Kıtaa~ nakli için ayni r.rnoocte gcldigi bir i:skclenin, Şirketıhay 
"ht' d B' l ı ri:•l'~·e ı.erzcni~ etmesini haklı bu 
ı ıyaç var ır. ınaen.ı t~y. ı ce- . .. . . 
maıı 30 gün lazımdır. Eğer ( a ) n~..ık lazımd~~· ystchk hır fıkara 
ve (b) fıkralarında yazılı i şlerin ~ır aınel.e, kııçuk mc.~nur \'c tek? 
ayni zı:ımanda icra edilebileceği j ut scınt ı olan Üskndar, şchrın 
nazarı itibara alınırsa, de:nirvc- her tarafından daha pahalı na\. 
lu m:::lzemesile İngiliz ve Fr~n- lı~nıa. scya!~at ede~. Buna muka 
sez ordularının iaşesine ait nı:ıl- hıl ht~ ~egılse tarı.feler ;:apılrr 
zeme derhal sevkedilmck şarti. k~n rcyı alınma~• ıstcr. Kıınsel 
le. en a7 45 - 50 gün lfız:rnd-r. clınl<'tcml'z. v • 

B ··ddetlerd b ' b Anlamadıgıın noktalardan hı u nıu en aş;o , om-
baı dıman tayyarelerinin nakli rbi şudur: 
ve hazırlanması için lüzumlu ,,_ Şirl:-etiha:yriyenin ilk 'hnhar, 
lan zamanı da nazarı dikkate al- J3'7., sen bahar Ye kr~ olmak iizc. 
mak icc.p eder. re döıt tarifesi vardır. 

FransıL hava filoların~ gelin- Diin:yanın hiçbir tarafımla bu 
ce. Bunlardan hiçbirinin narcke- liiks mc\·cut değildir. Halt~ Ho 
te gc~·meğe hazır olmadığı ka)- linıcl yıldızlan bile moda ba 
dediJmelidir. Hava orJusu yük- kıınından scne~· i ancak üçe a~ ı
sek kumandanlığının verdiği ma. rırlar. Yarım nıe,· siın. yaz. kıs 
lı'imata nazaran, pilotlarm an. Böl le dört me\'sinılik tarife 
trenıncm' için iki buçuk ayJ'k yaıııp halkı şa~ırtmanm Mkme. 
bir zaman elzem buiunm.ıkt ; ·lir. tini sc:nclcrden lıeı-i anhyama. 
F::-ans3dan veya Şima1i Afri~<'.- dıın. Geçenlerde bir dostum ha. 
dan ninıdü beklenılP.n c knn na "Mutlaka orada viicudıına ih. 
Martin tipi gruplarının dl az tiyaç hissedilmesini isteyen bir 
memnuniyetbahş bir h3 l:ie bu- tarife memuru \'ardır. Bunları 
hınduklarr pek muhtemeldir. Lü :rnpar .. dedi. İnmıır gibi oldum 
a·mlı.ı olan müddet tayini husu- Yoksa başka hir sebep buluna. 
~unda fikrine müraca'..lt ed:len maJ Başka nwmleketlcrde bü .. 
Orta Şark İngiliz hava kuvvct!e. tiiıı sl'ne için hir tek tarife var 
r : kumandanı da, bu tayyareieıi dır. B•ı tarife ilelebet bö~le gide 
kencfo.iııin de henüz almamış ol- Nitt>kim Kadıkiiy • Haydarpa 
masrna binaen, cevap vermemiş- tarif<'lcri de hi>rlc dl'ğil midir? 
tir. Binaenaleyh bu hareke~;n Hic drği~mez. Yaz, kış birdir. A· 
Hazircın nihayetine ve Temmuz lem YaJmr saatlerini e:ıberlemis. 
biday<>tine doğru icra ınııı ~lerpiş tir. Rnriin pazar mı'! .:\levsim ilk. 
ed i lııı\~sı en ihtiyatkinı1e bir ha- ha har mı? Diye düsiinmcden is. 
reke~ olur. Bizzat harek :!t birkaç kele~\! gider, \ aın;runu bulur. 
gun devam etmeli, iııfüiıK ve lli.>:iın miiharck şirketimiz de 
)'dng;n bombalarilc tahr.hi bıl- hiı~ 1<' değildir. İlkbahar, yaz, son 
hassa tesirli addedill.'c<>k nokt;ı. lıah:ır, kı~ tarifelerinin ne zaman 
1arın m«sif bir şekilde bombar. ba• !ayıp ne zaman bittiği de nıa. 
dımaı1 clmalıdrr. lüın clrğildir. Bu sefer olduğu gı. 

Maamafih mevzuu bahis mürL hi 'l'<'nnızun diirdiincii giinii iske. 
det, ba bombardım:rntn Ü7.crine lc~·c \'aranlar tarifenin o gıin de. 
icabında dilşman tarafından i:ti. ~i-,tiğini gciriip hayran olurlar. 
haz clunacak mukabil tedbirler e Bii~ l · föceten tarife değh.tirilıne 
karşı koyabilecek bir va;;ıy~ttc sinin fıli sebeplerini kimse kav. 
btılanmak zaruretinde oinıası i- rı~· anıa7., )frınıırlar bilıne-ı, halk 
tıuari~e Türkiye için de 15.zıın- Jıilmc1 n zııuıwckriın k;: ~irketi 
dır. J[;ı~ riyc mlidiirii hcycfcmlf de 

Roosevelt"e 
Göre Sulh 
Şartları 

Hyde.Park. 5 - G<1zNec;lcr 
toplantısında Roose\•elt dc\•nmlı 
bir su1hün tesisi için 1'C',,di siı1l":? 

lüzumlu göcülen beş ş:ıı lı z kret. 
mi~tir: 

1 - Korkunun i zaicsı : Tfa!k 
tayyareler tarafındcın bor.ıbar

dımau edilmekten vey.ı ct :ğ~r bir 
nıilletır tcıarruzuna u~rJı~<ıkt..ın 
korJcm~malıdır. 

bilmff'. C iinkii hilsc bunu ) aptır. 
ınaz. ''Halkın iki iiç ~iin ev\·el 
lıalıcr,ıar olması liızımdır,, di:ı c 
d ii , jj nii r . Scınrıt~ı , ·ar; 

!lklınl:ar tarifesinde mesela· Sıf 
al iit:ii ('<'~ rı.• l, ~<·ce hir \'apıır \ar 
sa . ·' ;.ı1 larifrsinde hu yapnr sn~ 
at İll'<~ g(•tirilir. Ncdl'n? Njrfo? 
Ki;ıı ... nin ın~ıli'ı ııııı d('ğildi:-. /\~. 
hırdan heri i ~ ini giiciinii ilk ha 

1 
lıar tıırifc-.İıll' unhıranlar. ,apur
larrn !'aati t<'ııcdcn trrnağn dcğis. 
tiği i iıı ) enin en hayatını, saati. 
ııi. ' <ıktini tanıiml' meebıu· olıır. 
N(• hikmettir lııı? Bilinme/.. lJal. 
hı• ki hu..;ka 'erlerde sahit bir ta
rif,• 'ardır. Bıı s<'r\'i::.lcrin yanın
da lıan~i ay yapılıJl haııgi B\' ya
rılım) aca.;!' ı vazılulır. Halk hunu 
.~t·ıwlrn:c tatbik eder \ c rahat e· 
el <'r 

2 - Matbuat hürriyeti, 

3 - Din serbestisi, 
Acnh:-ı Şirl,etiha\ riye. tnrifele. 

rini lıri)· lr ı>rk sık , \•akit:.iz, sc-
4 -· Fikirlerini söyl0mek 11iir. lı · . eıı~ız ve ıttıratsız değilitirmekle 

rtyl!tl: . t;uifo satısınclıın kar l'tmek mıık. 
5 - Zarurete karşı ma:ıunıyeı ı;:.ıdını mı giidii"or? d' . d"o::L"ın. 
R . . .. h k 'f d ·' .. , ll (' u 
eısırum ur. orporat• cv- ı dl'ıı11 On 1 'ht" 1 d' . . a < n ı ıına vereme un. 

letlet"n veya Italya. Almanya \ e Zırn ilk ('tktığı giin gisel "l'd ta-
Sovyet R.u~yad~ ~ulunan hlik.u - ı rifc arad;m. Bıılaıııadını.c F~~atı 
metler gıbı hukumetler n ae- ı ,._.,li lıııct•k ktı. ı ı - l 11 . .. . • nıli o c ugıı ın c e. 
mokr.:ı !"ılcrden daha mucssır ol- JGırı dii~iinw f)iy<ısa,·a mal 1 11,n-
düğu;ı~ı açık bir surette kabu .. et- rırdı . E canım! Arlık yetişmez 
ıni:.-. h,nuni, icrai ve ~ukuki s;:ı. ıni ? İstanhulda her me\''>tmdc ne 
halarci;;ı mevcut mıırı.kabe ve ı re.ere n<' gilıi vapıır: servisleri 
muvazene fikirlerile A ncrikan yı-ııHhl( ağı hala tcsbit ~dilememis 
sistemınde teehhürlerin u.bil ol- nıiılir? üç ayda bir hlitlin ;·arıur-
dufrunu beyan etmiştir. larııı ı;aatlcrini altiist l'tnıl'kte ne 

- - -o--- • maııfı Var? \Ten;İnJer ınaa~lhl bu 
İnönü Kampı Açıldı tarife memuru olan zatın. Ikın 

İnönü, 5 (A. A.) Bugün o ı:ıhat etsin, hem de biz .. , 
Türk Hava Kurumu Başkanı Dostumun bu sözlerine (lkHve. 
Şükrü Koçak İnönü kampının cck bir ~e~· bulamadım. Gijrdiim 
yaz devresini açmış ve büyük ki ndam haklı.. 
bir yekuna yükselmis olan tale- S:ınryorum ki; onun bll makul 
beyi. tesisatı ve başlıyan mesa. "e mantıki ıniitalealarına !'irkr • 
iyi tefti ş etmiştir. tihn,rri~ eyi şıı :.on hi rkac ~f>nf'clir 

Bu sene kampın mevcudu ge- tic·arı 7.İhniyetlc işlrtmc;·e lııı"I' • 
ren senelere nazaran yüzde otuz mı" olan idaresi de j,.,firak edecek 
k::ıdar fazl~dır . th·. Ciinkü aklın 'olu !•:nfir 
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:>R. ~o " Cebelita ık ,, Ik De a 
O arak Bombardıman Edild. 

(Bn~ı 1 incide) 
eri için, mi.ıcadelc eden vata_ 
müdafaası mevzuu bahsolun 

lngiliz ordusunun iaikiyctıni 
kere daha ispata hazırdarlar. 
:SON SÖZ, ZJRHI.I VE 

GEMİLERDEDİR 
İnf! 1 z siyasi muharrirlerin

tıris: şunlan yazmaktadır: 

Bu~ uk Britanyaya. kar'lı vt-
1 ky .. sta istila hareketi dcnız

n yapılabi'ccektir. Denizde l
son söz, kıtaat ve muhimmat 
liy .... tmı muhafaza eden kü-

• cuzi.ıtamların müdafaası için 
m bulunan en son hakem 

zıfe~ıni yapacak olan büyuk 
hlı gemilcrindir. 
Yuksek tonajlı gemile:::-i:n mu
fo .. ası olmaksızın, denizden 
pılncak bir istila ameliyesi, ıh. 
at kıtaatı olmıyan hir kara 

au!>unun yapacağı isttlay:ı ben 
Norveç harekiıtın::ia maruz 

dıkları bahri zayiat ve büyük 
Jlı zırhlı gemilerinin esasen 
elması dolayısilc, 3 Temmuz 

el limanında Schonıhors~ g<:>. 
nt yapılan hasarat bir kat 

ha muhim bulunmaktad:,. 

DtJ'NKÜ HAVA 
l\I'UHAREBELERİ 

Bugün Bahriye N czarcti tara
dan neşrolunan bir tebliğde, 

n günlerde beş Alman tahtel
hırin<. karşı muvaffakıyetli ta
ruzlar yapıldığı bildiriliyor. 
Cc.belitarık, bugun ilk defa ha-

t;.ombardımanrnn uğramı~, 
yyr.rc dafii bataryalan derhal 
lıyet~ geçerek taarruzu bcr
af etmiştir. 

Dun gece düşman b~mbardı
ıı tayyareleri İngiltcrcnln Do
- ~imal, Doğu - Cenup ve Ba

• Ccnubundakl bazı belgeler 
rine tr.arruzlarda bulunmuş.. 

rdır. Simdiyc kadar alman ra.. 
lar hasann hafif olduğunu 

d rmcktedir. Ölen yoktur. 
Havc dafi top'n bu sabah fa. 
vetc geçmiş ve Spitflre tayya. 

ri hr.valanmıştır. Biraz sor. 
1ılr Alman bombardıman tay. 
resi alevler içinde deniz~ dü. 
vordu. Tayyarcdcki dört Al. 
n kurtarılarak esir cdilm:ştir. 

1ô lJazirandanberi İngiltere 
. ıı rinde jmha edilen Alman 
, r leri 32 yi geçmistir. Haı·

n iptidasındanberi imha olu. 
n Alman tayyarelerinin ~cyısı 

107) yi bulmuştur. Almanla. 
bu~Lin bir Hanikel tayyaresi 
uru!müş ve müret!ebatmdon 

ı ki i esir alınmıştır. 

Gal lızerindc dört bonıha alil. 
ise de, zayiat ve hasarat yok

r. Almanların dün P~rtland 
1.. rınde yaptıkları b3rtuz sıra
nd:ı l l kişinin maktul düştu~ü 
ıa~ılıyor. 

AlllLLEit BOŞALTILIYOR 

Sıhhiye Nazırı, p:mır rıunun
n ıtıbaren, şark ve şimali {ar

ı rıh!lJcrinde bulunan bazı mcv 
lerccn 40.000 mekteplinin tnh
esin" başhyacağını bildirmek. 
dır. Pazartesi akşamı bütün bu 
gckr için tahliye nmeliyesi 

al C;dilmiş bulunacaktır. 

• 
Sıngapur, 5 (A.A.) - Resmen 
ldirılclıgine göre, hükumet, bo
zlatda sakin bütün düşman 
emlel:etler tebaasını mevkuf 
tmrya karar vermi~tir. 

İngiltere - İtalya 

Kahıre, 5 - İngiltere ile lt;>}. 
1 t-rannda Afrikanın muhteUf 
l"ıalarında hava harbi devam e

ı or. Diın oğleden f:Onrn altı 
gılız avcı tayyaresinin dokuz 

l man aveısile kar~ılaşarak 7 
i duşurdukleri bildirilmekte. 

r. Bir İngiliz tayyaresi avdet 
tmc:nıssc de, hududa yakın bir 
crcfo yere indiği zannolunmak-
,1• r. 
Bu hava harbi fskender•yeı~n 

_.arbıncian 250 kilometre mesa. 
~deki Sidi Bcrani'de vukubul. 
nu tur. 

Bir İngiliz hava filosu da El
ıbi') c taarruz etmiş ve askeri 
d<:>fJcri bombalamıştır. 
NC'robi'de neşrolunan bir tcb
, İt:ılyan Somalisinc karşı ya. 
hın ~ıır taarruzun bir petrol <.le

ı.. le askeri kışlaları tahrip i. 
nc>t icelendiğini bildiriyor. 

SÜ\ EYŞ İÇİN GiZLf BiR 
ANI.AŞMA YAPILMIŞ! 

Kahire, 5 (A.A.) - Vafdist 
partisinin niısiri efkarı olan El
mısri gazetesine nazaran, müta
r kl' mu1akeratı esnasında Fran. 

ı. Almanya ve İtalya arasınc!a 
Suvcys kanalı hakkında bir gizli 
a11 ıa.,m::ı yapılmış oulunmakta. 
d r. 

.. :.._ • ~. - tt. •• .. • ·•·. ~. ,.... ... ! .. .• :. ..i. ·"( ! . 'l 

lng·liz Resmi Tebliği 
Londra, 5 (A.A.) - Hava Nezareti bildiriyor: 
Dün ı:undüz, lnciliz bombardunan tayyareleri dıismanın petrol test. 

aatlan, münakale hatları ve depolan üzerine taarruzda bulunmuşlardır. 

Rotterdam ve Schoolhooben yakınında bulunan bir çok mavnalar 
bonbardıman edilmiıtir. Belçikadaki Evere ve Hoıandadaki Ypenburg 
tayyare meydanlarına da taarruz edilmış ve yerde bulunan nakliye tay_ 
yareleri ile difer tayyareler tutuşturulmuştur. Difer bazı tayyareler de 
hasara Qğratılmıştır. Biıtün tayyarelerimiz salimen donmü;ılerdir. 

Gece hava şartlarının milsait olmamasına rağmen Almanyada Achen 
Holandada Kooj ve Franııada Mcrvillc bombardıman cdilmiotir. Tayya. 
rclerimizden biri dönmemiştir. 

..,... 
KRhire, 5 (A.A.) - İngiliz tebliği: 
Garp çölunde, Capuzzo civarında ve Sollum'un Garbında keşif hnre. 

ketlerine devam edilmektedir. 
Habeş cephesinde, Kassala'daki İngiliz ileri karakolları 4 Temmuz 

sabahı erkenden hafif tanklar, zırhlı otomobiller ve motorize piyade kuv. 
vetlcrindcn müteşekkil İtalyan kuvvetleri tarafından hücuma uğramıştır. 
Dusman kuvvetine ağır bombardnnan tayyareleri yardım etmekte idi. 
Kuçük İngiliz garnizonunun çekilmesi uzerine Kassala ileri kara~olu duş. 
man tarafından iıgal edılmietir. Hemen aynı saatte diğer bir İngiliz ileri 
karakolu olan Galabat mevkii de hava kuvvetlerinin yardımı ile hücuma 
uiramıştır. İngiliz kıtaatı dıiemana afır zayiat verdirdikten ve iki tayya. 
re de duşıirdiıkten sonra evvelden hazırlanan mevzilere çekilmişlerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri Metema'yı Şiddetle bombardıman ederelt 
kışlalarla tayyare meydanına tam isabetler kaydetmişlerdir. 

Diğer cephelerde iş'ara değer bir şey olmamıştır. 

ltalyan Resmi Tebliği 
İtalyada bir mahal, 5 (A.A.} - İtalyan umumi karargihrnın 25 numa. 

ralı teblHH: 
Avcı filolarımızdan biri hava 1$artlarının fenalığına ve düşman tayyare 

dafi bataryalarının şiddetli faaliyetine rağmen Maltada kain "Halfar,, kam. 
pmı mitralyöz ateşi altına almak ııuretile parlak bir harekette bulunmuştur. 
Kamrıta bulunan ıekiz tayyare muharebe harici bırakılmıştır. Bütün tayya_ 
relerimiz üslerine dönmu,lcrdir. Deniz keşif tayyarclcrimizden biri bir İn. 
giliz kruvazörüne taarruz ctmi, ve onun bu hareketine mini olmak istiyen 
bir avcı tayyaresini havada cereyan eden bir muharebede düşürmüştür. Dl. 
ğer bir avcı iilomuz lakenderiyc körfezinde bulunan İnl:iliz gemilerini 
muvaffakıyetle bombardıman etmiş ve tayyarelerin ve tayyre defi topları. 
nm eiddetli faaliyetine rağmen bir kaç gemiye isabet vaki olmuştur. Dıis_ 
manın bir avcı tayyaresi dıi~ürülmUştür. Butün tayyarelerimiz uslcrine don. 
müılerdir. 

Bingazi hududunda "Musald" civarında lehimize bir muharebe ecre_ 
yan ctmi&tir. Dört motörlu bir İngiliz tayyaresi bir hava muharebesinde 
düşürülmÜ!itÜr. Şarki Afrikada kıtalarımız dıişmanm bir taarruzunu "Me_ 
temme,, üzerine tardettikten sonra mukabil taarruza geçerek İngiliz - Mı. 
ı.ıır Sudanı nru:isindc kuin "Oalabat., ,.müstııhkcm mcvkilni ve dnha Şimal. 
de anudanc bir mukavemet kırarak "Kassala .. yı iıu:al etmişlerdir. Bu par_ 
lak hareket hakkında ayrı blr tebliğ neşredilcccktir. Yine Sudan arazisin.. 
de bir kaç düşman mevzii muvaffakıyetle bombardıman edilmi,tir. Tara. 
fımızdan zayiat yoktur. Avcı tayyarelerimiz "Massua,. üzerinde bir lnsiliz 
tayyaresi dü,ürmütlerdir. 

2 numaralı tebliğimb:de zikredilen ve Sarki Akdenizdc tayyarelerimiz 
tarafından bir duıman kafilesine kartı yapılan bir taarruz esnasında lngi_ 
tiz harp gemilerinden birine buyuk çapta bir bomba isabet ettığl bitaraf bir 
membadan teyit edilmektedir . 

Fransada lslaha a 
Başlanıyor 

(Başı 1 incide) 
gay~ iktidar mevkiindc u.zu.1 b'r 
zarnan kalmak ve bu :ıayeu.:? tat. 
bik etmek istediği ıslahatı ba~ar. 
maKtır. eu ıslahatın hcrlef Jcrl, 
&ile, vatan ve ışçın.n rcfafu, 
diye hulasa ediliyorsa da, bunlD
rı ter.lın için nazizm ve fa-şi?m 
tarzmoa bir hattı hareket takip 
eji!ip edilmiyecegi belli değıldir. 

Hugün Bcrlinden verı!en b:r 
habere göre, mütareke !•omiı;yo. 
nu Fransız radyosu me.:;clesini 
müzakere etmiş, Alman komis
yo:ı u işgal altında bulunan arazi
de Almanlar tarafından sansüre 
tabı tutulmadan Fransız hükiı
metinin mesuliyeti alttnrl.1 radyo 
negri;>atı yapılmasına :nüsaade e
dilmcsiri kararlaştırmıştır. 

WEYGA.."1171 ViCllY'DE 
Vichy'den de şu haberler vcrL 

liyor: 1 

Gcner:ıl Wcygand'ın Suriycde 
bulunduğu hakkında yabancı 
radyoların verdigi haber, tama. 
miyle asılsızdır. General Wey. 
gand, Vichy'de bulunmaktadır. 

ALMA~I .. AR LİYON'U 
TERKEl'TİLER 

Majino hattının son kıtaforı da 
Fransız kumandanlığının daveti

SURIYEDEKI 
ransız Kıtaatı 

(Başı 1 inciflc) 
Fakat bu mümessillerin Suri. 

yeye girmelerine imkan verme
mek için tedbirler alınacaktır. 

LOXDRA RADYOSUNA 
GÖRE VAZİYET 

Londra radyosunun Fransızca 
neşriyatını yapan spiker de, dün 
gece şu mal(ımatı vermiştir: 

Akdenlzde Fransız donanması. 
nın kısmen imha edilmesi, kıs· 
men kontrol altına alınması üze. 
rine, bütün gözler tekrar Suriye
ye dönmüştür. Suri;'ede bulunan 
Fransız ordusundaki Fransız as. 
kerleri, Polonya ve Çekoslovak 
askerleri gibi, ordudan ayrılıp 
Filistine geçmek niyetini göster. 
mektcdirler. İtalyanlar Suriyeye, 
güya mütareke hükümlerini tat. 
bik etmek üzere, altmış kişilik 
bir heyet göndermiştir. Bu kala. 
balık heyetin Suriyede başka iş. 
lcrle meşgul olmıya memur ajan. 
Iar olması ihtimali çoktur. Bu sc· 
rbeple Fransız donanmasından 
sonra, Suriye meselesi Akdenizin 
bugün en mühim meselesi olmak 
istidadım haizdir. 

Toplantılar, daı·ctler : 
ne icabet ederek ateşi kesmişler ------------
ve bu yüzden Lyon şehrinde kal. Alemdar Spor Klübünün 
makta olan Alman kıtaatı şehri Müsameresi 
terk etmişlerdir. 

HiXDİÇİNIDJ~ STATÜKO Alemdar Spor Klübü menfaatine 
MUHAFAZA EDİLECEK ~ Temmuz Cumartesi g{lnQ akşamı 

Sı·ng 0 5 (A A ) R t Su:ıdıye plıij gazinosunda bir mOsa-ap ur, . . - eu er: 
merc venlecekt.ir. Hazırlanan program 

Bugün neşredilen bir tebliğde sudur: ı _ Bayan Muau· ve Sııdi 
Hindiçini statükosunun muhafa- konseri, 2 _ Buyuk caz, 3 _ MiDel 
za edileceğinin bildirildiği hatır- revüsü, 4 - Alaturka saz ve Kuçük 
l:ıtılmaktadır. Saigon'dan gelen Semiha konseri, 5 - Mehtap c,.lcn
bir İngilizin söylediğine nazaran celerl. 
Hindiçini Fransızları umumiyet. 
le Mateşal .Pctafn'ln siyasetine 
muhalif ve lngiliz ordusuna gö
nüllü yazılmak arzusundadırlar. 

Sanat l\fektcpleri 
l\fezunlarının Çayı 

Türkiye Sanat Mektepleri Mezun
ları Cemiyeti Uırafından bu sene ve 
geçen yıllarda s nat mekteplerinden 
mcz.un olanların ııcreflcrine Sultan
ahmette İstanbul Sanat Okulunda 
6-7-940 Cumartesi gilnü saat 17 de 
bir cay zi.yafeli verilecektir. 

• 
EyDp ilkokullarındaki Yoksul Ço· 

euklara Yardım Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senelik kongresi, 11 

Tcrnmuı: 1940 Pcrııcmbc günU saat 18 
de Eyüp Halkcvl binasında toplana
cağındnn Azanın gelmeleri. 

-0--

YENl NEŞRİYAT: 

VARLIK - Ankarada on beş gun
de bir çıkan bu mecmuanın 168 inci 
sayısı lntisar ctmlsUr. 

TAN 

İstanbul 3 üncü İcra l\lcmurluğundan : 
Agop oğlu Tateos veresesine borçlu, Agop Arşak Cazmadaryım veledi 

Ohannes varisi Aramın 3500 lira mukabilinde veiaen fcraf eylediği Bakır. 
köyünde Sakızağacında vapur iskelesi ve Orta sokağında Bczmi Alem ve 
icareli Sarkan Orta sokak Oarben Vapur İskelesi caddesi ve bazan ebe Zo. 
Y:ı:a ve Balıkçı Panonun hane ve bahçesi Şlmalen Asmalı sokak ve Cenu. 
ben mukaddema Vartan kızı ve clyevm Mihran kansı Hayganuıı hane ve 
bahçesi ve bazan yeni açılan yol ile mahdut 69-75-98-118-122 numa_ 
ralı bir kömürcU mağaznsiyle haneler ve arııalar ve 93 numaralı Beımi A. 
lem ve icarcli Sarkan lebiderya ve bazan Arakel kızı Nektar arsası, Garbcn 
tarik, $imalen Nektar arsası ve hazan Hristaki hane ve bahçesi, Ccnııben 
lebiderya ile mahdut gaıdno maa arsa ve aynı sokakta 135 numaralı Bezmi 
Alem ve icarcli ve Sarkan sahibi senet arsası, Garben Vapur İskelesi cad. 
desi, s:malcn yeni açılan tarik. Cenuben lebldcrya ile mahdut arsanın ı92 
hisse itibarile 74 hissesi 2280 numaralı kanuna tcvfıkan açık arttırmaya ko. 
nuldu. 

Mahallen vaıiyct ve takdiri kıymet raporlarma göre evsafı umumiycsi 
a!;ağıya derç olunur. 

Mc:ı:kür gayri menkullerden 93 numaraya ihtiva eden mahal maa arsa 
ı:azino yeri olup içinde ahşap baraka ve bir sakız ağacı mevcut ve etrafı 
tahta korkuluklu parmaklıkla çevrilmiş olduğu ve arsanın da hali bulundu. 
fu ve mesahası 3877 metre murabbaından ibaret olup tamamına 3877 lira 
krymet konmuştur, ve yine aynı mahalde 135 numaralı arsanın ıse keza ha. 
li olup mcsahası 1471 metre murabba olduğu ve tamamına ı47ı lira kıymet 
konulduğu n yine aynı mahalde 69-75, 98-118-122 numaralı gayri men. 
kulattan mahallen 116 numarayı taşıyan ahşap evin zemin katı demir etra. 
fı tı\ş duvar ve kısmen demir korkuluklu olup bahçe kapısından içeri ı:ırilir 
ve burada ayrıca bir basamak merdiven ile mezkur eve girildikte bır eofa 
üzerinde- 3 oda 1 kiler bir helli ve bir mermer taşlı musluk ve sofadan ay. 
rrca bodrum katma inen merdiven vardır. Bu katta harap bır mutfak ve 
odun ve- köınıirluk vardır. 

İkinci kat birinci katın aynıdır. 
Üçüncü kat tavan araaı katıdır. 

Bahc;ede bir ceviz ağacı 2 nar ve bir inclr ağacı vardır. Bahçenin etra. 
fı kısmen duvar ve kısmen demir parmaklıkla muhat ise de duvar ve de. 
mirler krsmen yıkılmış ve kısmen sökülmUş, bina harap ve oldukça tamı. 
re muhtaçtır. Birinci katta cepheye nazır bir odasında şahniş ve ikinci 
katta keza cepheye nazır bir balkon ve bah~c kısmına bakan yan kısmın,_ 
da ise çıkma vardır. 

1 ı8 numaralı mahal mezk<lr binanm altında ve sokağa nazır dükkfin 
olup zemini çimento ve kepenksizdir, ve 98 No. lu mahal ile 75-69 numa. 
ralı yerlerin halen odun ve kömür depoları olduğu ve içinde iki adet birer 
kattan ibaret ve adi tahtadan yapılmış barakalar vardır, ve yine mezkur 
mahalde 73 numaralı mahal ahşap bina olup kapıdan cirilince sofa lizerlnde 
bir oda ve bir hela ve bir mutfaktan ve tahta merdivenle birinci kata çıkı. 
hr. Bu katta bir oda ve bir kiler vardır, 75 No. yu İhtiva eden mnhal ise 
keza b!na olup kapısından girilince zemini taş döşeli bir sofa üzerinde iki 
oda ve bir heladan ibarettir. Bunun ufak bır bahçesi vardır. Mezkiır gayri 
mcnkulattan yukarda yazılı 116 numaralı bahçeli evde elektrik tesisatı var. 
dır. Bina ve arsa ve bahçe ve barakalar dahil olmak üzere tamamınm mesa. 
hası 2084 metre murabbamdan ibaret olup tamamına 2542 lira kıymet kon. 
duğu dosyasında mevcut vaziyet takdiri kıymet raporundan anlaşılmıştır. 

l - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 1-8-940 tarihinden iti. 
haren 1937/305 numara ile İstanbul 3 üncu İcra Dairesinin muayyen mahal. 
tinde ve herkesin görebilmesi için açık ilanda yazılı olanlardan, fazla malü. 
mat almak istiycnler işbu şartnameye ve 37/305 sayılı dosya numarasiyle 
mcmuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Attırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetlerin % 7 ,S niııbetin. 
de pey veya Mılli bir Bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - 1potek sahıbi alacaklılarla diğer alikadarlarm ve irtifak hakkı sa. 
hirılerinin gayri menkul iızerıne haklannı husuııu ile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
mcmuriyetimize bıldirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile 
sabıt olmadıkça 1&tış bcdclinın paylaıımasından hariç kalırlar. 

4 - G9ııterilcn ı:ıinde arttırmaya ietirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş addo. 
lunurlar. 

5 - Gayri menkul 12-8-940 Pazartesi ı4-16 saate kadar İstanbul 
İcra Memurluğunda uç defa bafrıldıktan şonra en çok arttırana fhale cdi. 
lir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin <1t 75 ini bulmaz veya satı 
istiycnin alacaftna ruc:hanı olan difer alacaklılar bulunup ta bedel bunlarm 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklannm mecmuundan fazlaya çık. 
mazsa en çok arttıranm taahhüdü bııki kalmak üzere 15 gün daha temdit 
edilerek 27-8-940 Salı 14 - 16 saatte Üçiincü icra Memurluğu odasında 
yapılacak ikinci arttırmada dahi satış bedeli muhammen krymetin ~ 75 ini 
bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hilkümlerinc tevfikan satış geri 
hıra kılır. · 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlC't içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek tcklift~ bulunan kimse verdiği be\lelle almağa razı olursa ona 
olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gıin miıddetle arttırmıya çıkarılıp en çok 
arıtırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ı:ec;en günler için l'f0 5 ten 
hesap olunan faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memu. 
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferai harcı, 20 
senelik Vakıf tO.viz bedeli ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Muterakim vergiler, tenvirat, tanzifat ve tellallye resminden mütevel. 
lit belediye rüsumu ve Vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden 

tenzil olunur. işbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihlerde 1stanbul ü. 
çüncü icra Dairesinde İlin ve gösterilen arttırma ııartnamcsi daircsınde sa. 
tılcığı ilin olunur. 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 1klnciteıırin 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama mün. 

kasim Şirketler Kanunu,. hükümlerine göre Türkiyede çah,maııma izin ve. 

rilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden Di Gudyir Tayr End Raber Eksport Kam. 

pini bu defa müracaatla, Şirketin Türkiye Umumi Vekili Konni Hulbcrı: 
(Conni Houlberg) e verilen saUlhiyetlerin 28/4/940 tarihinde hitam bulması 

dol!\yısiyle, yeniden verilen Vekliletname ile salahiyetlerinin 28/4/943 tari. 
hine kadar temdit edildiğıni bldirmlş ve 15.zım gelen vesaiki vermi~tir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükilmlere uygun ı:örlilmüs olmakla 
ilan olunur. 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlanlan 

Bir No. lu dikim evinde birik.mis 
olan 50.000 kilo beyaz pamuklu kır
pıntıdan çamaşırlık bez :yaptırılacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/7/040 pa
zartesi ııaat 14,45 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda ya 
pılııcaktır. İmaliye ücretinin tahmin 
D<.'deli 434 lira 78 kuruş kati tcminati 
65 lirıı 22 kuruştur. Kırpıntılar dikim 
e\ .. nde bez nümunesl komlsyondıı ı::ö
rülUr. İsteklilerin yünlu ve pamuklu 
men~ucat fabrikası veya mumcss!li 
olması şarttır. (76) (5527) 

• Dikim evlerinde birlkmis olnn 
110,280 kilo hAki pamuklu kırpıntı

dan yazlık elbiselik kumaş yaptırıla
caktır. Pazarlıkla ek!iltmesl 8/7 /940 
pazartesi gunü saat 14,30 dn Tophn
nede Lv. Amirliği satınalma komis
yonunda yapılncaktır. İmaliyenin tah
min bedeli 275 lira 70 kuruş kati te
minatı 41 lira 34 kuruştur. Kırpıntı

lar bir ve iki No. lu dikim <.'Vlerlndc 
kumas nümunesl komisyonda görtl
ıar. 1steklllcrin yünli.1 ve pamuklu 
mımsucat fabrikası veya mllmcsslli 
olması :sarttır. (77) (5528) 

• 
20.000 adel tazyik edilmiş içi para-

finli merhem kutusu alınacaktır. Pa
zarlıkla e1cslltmcsi 11-7-940 Perşem
be gı.ınü saat ı4 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1000 lira, 
ilk teminatı 75 liradır. Nilmuncsi ko
misyonda göruliır. isteklilerin kanuni 
vcsikalnrile belli sna llc komisyona 
gelmeleri. (82) (5641) 

• 
3000 kilo Bikarbonat dö rut alına-

cı:ktır. Pazarlıkla ekslltm<.'si 917/!l40 
Salı günü snat 14,45 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 720 
lira kııtl teminatı 108 liradır. İstek
Ulerln belli saatte komisyona gelme· 
lcrl. (89) (5780) 

Adet • 
2000 Bilyük demir sikke. 
4000 KOçuk " ., 
Yukarıda miktarı yazılı 6000 adet 

demir sikke alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 15/7 /940 Pazartesi ıtUnü 
saat 14,30 ela Tophanede Lv. Arıılrll-

' illo"l':. --
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Askeri Fabrikal~r &~tın~1 
.. komisyon~~İlanlar; ... ~· 

/u ı on ,.,.,roı '"'ıın11caK 

Tahmin edilen bedeli (15.659 
olan 70 ton petrol askeri tab~ 
Umum M-OdürlUğU . merkez s 
rna komisyonunca 22/ 7/940 paJ 
gllnu saat 16 da kapalı zarfla ih 
dil<.'cektir. Şartname parasız 

komisyondan verilir, taliplerin 
vakknt teminat olan (il 74) l 
kuruşu havi teklif mektupları 
ki'ır günde saat 15 şe kadar 
yona vermeleri \'e kendileri 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
dclerindeki \•esnlkle komisyon 
m:ıdıklarına ve bu ışle alAkad 
<'ardıın olduklarına dair ticaret 
vesika ıtc mezkur gün ve saaU 
misyona müracaatı rı. ($4 

• 
10 ton 5 - tl,5 Mm. kutrunda \ 

Mm. tOIUnde cıva çeliOI 
Tahmın edilen bedeli (50.000 

ol n yukarıda yazılı 10 ton civ 
ili merkez satınalına komisyo 
23/7 / 940 ı:;alı günü saat 15 de 
zar na ihale cdılr.ccktir. Şartn 

lira 50 kunış ır, ukabllinde 
yondan verllır. Talpllerin mu 
teminat olan 3750 lirayı havi 
mektuplarını mezkur günde s 
de kadar komlr;yonn verme! 
kendılerinin de 2490 numaralı 
nun 2 \"e 3 rnadd<.'lerindekl v 
komisyoncu olınndıklarına ve ll 
allıkadar taceardan oldukların• 

TıC'aret Odası vcslkas11c m<.'zkCı: 

ve saatte komisyona müracaatı 
(5662) 

• 165 ton Bcınzln Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (57.350 
olan 155 ton benzin askeri !ab 
umum mlldürlUf:ll merkez sat 
komisyonunca 22/7/940 paz.arte 
nli saıı t lfi tc kapalı zarfla ihal 
lecektir. Şartname 2 llrn 87 
mukabilinde komisyondan veril 
llplerin muvakkat teminat 
(4117) Ih (60) kuruşu havi 
mektuplarını mezkur günde s 
de kndar komisyona vcrmele 
kendilerinin de 2490 sayılı ka 
2 ve 3 maddelerindekı vesalkle 
mlsyonC'u olınndıklarına ve bu i 
lfıkadar tuccardan olduklarına 
Tıcarct Odası veslkaslle mezkft 
ve saatle komisyona müracaatı 

(5661) 
~i satın alma komisyonunda yapıltı- e 
caktır. Tahmin bedeli 5900 lira ilk 117 kalem muhtellf zımpa 
teminatı 442 lira 50 kuruştur. NUmu- uıı alı nııcak 
neleri komisyonda görüHlr. İsteklile- Tahmin edilen bedeli (18.00 
rln kanuni veslkalarile belli :saatte olan 1ı7 kalem muhtelit zımpn 
komisyona gelm<.'leı1. (93) (5784) askl'ri !llbrıkalar umum mild 

e merkez salınalma komisyonun 
60,000 metre knneviçe verilerek 8/ 940 pC'r~embe gunü saat 15 

24,489 adet çuval diktirilcccktlr. Pa- palı zarfla ihale cdılecektir. Ş 

znrlıkla eksiltmesi 12/7/940 Cuma ı::ü- me para~ız olarak komlsyondnn 
nU san Hl d T"()phancdc v. Amir ı~ Ur ı:r iplerin mu akkat tcm!na 
~I satın alma koml~yonunda yapıln- ( 1350) lirayı havi teklif mektu 
C'nktır. Nümunesi komisyonda göru- mcıkt1r günde saat 14 de kada 
lur. İsteklilerin temlnatlarile bcra- mlı:yona vermeleri ve kendileri 
ber belli snalte komisyona gelmeleri. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

(88) (5779) delerlndckl vesıılkle komisyon 
e mıldıklarınn ve bu işlo alftknda 

ı~o adet tahta ızgara alınacaktır. cardan olduklarınıı dair Tlcar 
Pnznrlıkla eksiltmesi 1217/940 Cuma dıııı vesikaslle mezkur gün ve 
gtlnü saat 14,30 da Tophanecle Lv. komısyonu müracaatlnrı. (G 
Amırligi satın alına knmlsyonunda e 
yapılacaktır. Tnhmin bedeli 780 lira 
ilk etmlnatı 58 lira 50 kuruştur. NU-
munesi kom1syonda göri.ılür. istekli· 
lerln belli saatte komisyona gelme-
leri, C!H) (5782) 

• Adet 

-;; 
c 
u 

Nohut 

Lira 

3 
Mercimek 

Yangın tulumbası ve 25 ser Makarna 
metre hortum ve rekorlarilc 

1000 
1000 

600 

18.04 
20.29 
31.57 

18 
20:) 
189 

beraber. 
3 Beheri 20 ~er metrelik yan-

i gın hortumu ve rekorları. 
Yukarıda yazılı yangın tulumba ve 

hortumları 18/7/940 Salı günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla satın 

n lınacaktır. Taliplerin tekli! edecek
leri tulumba kataloğ, hortum ve re
kor nümunclerile belli saatle temi
nntlnrile komisyona gelmeleri, 

(90) (5781) 

• 20 adet yangın söndürme makine-
si alınacaktır. Paznrl~la eksiltmesi 
16/7/940 Salı günü saat 14,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. NUınuncsi 

komisyonda görülür. İsteklilerin koU 
teminat ve kıınuni vesikalnrlle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

~92) (5783) 

• 500 ton buğday verilerek bulgur 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
11-7-940 Per§embe günü saat 15 de 
Tophande İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli on bes bin iki yüz otut beş 
lirıı., ilk teminatı 1142 lira 62 kunıs
tur. Şartnamesi komisyonda görlür. 
istekl!1erln kanuni \'esikalarlle bel11 
sn:ıtte komlsyonn gelmeleri. 

(85) (5676) 

• Tophnncde askeri fırında birikmiş 

olan 1100 kilo kadar kırıntı ve kazın
tı sntılncaktır. Pazarlıkla arttırması 

10-7-040 Çarşamba gOnU saat 15.30 
da Tophanede Lv. Amirliği sntın al
mtı komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 16 Ura 50 kuruş, kati te
minatı 250 kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(83) (5674) 

• 500 adet ı;u fıçısı alınaenktır. Pn
wrlıkla eksiltmesi 10-7-940 Çarşnm· 
ba glinil saat 11 de Tophanede Lv. A
rnirllgi satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1550 lira, 
ilk teminatı 116 lira 25 kuruştur. Nü-

Pirine 500 83.16 165 
Bulgur 1600 15.68 250 
Sadeyağ 800 136.32 1090 
Faslılyc 1000 30.34 303 
Şeker 500 37.30 186 
Zı•ytin tanesi 500 28.08 14 
S::ıbun 500 38.23 

Tahmin edilen bedeli 2901,41 
lan ( 10) kalem erzak 24 Temm 
çarşamba günü saat 14 de açık 
mc ile Salıpazarında askeri fa 
lar yollamasındakl satınalma 
yonunda ihale edilecektir. Şar 
!l her gün komisyonda görlll 
1steklllerin 2ı9,56 liralık ilk te 
ht!r hangi bir mal müdürlüğüne 
rarnk alacakları mııkbuz 'e 240 
yılı kanunun 2, 3 cü maddele · 
vesalkle o gün ve saatte komis 
bulunmnları. (574 

38 ton 6 X 20 mm. Lama de 
15 ton 6 mm. demir tel alına 
Tahmin edilen bedeli (19.000 

olan yukarıda yazılı 38 ton lam 
miri ve 15 ton demir tel askeri 
kıılar umum mildürHiğil mcrk 
lıl'almn komisyonunca 18-7-94 
~embe gtlnü saat 15 de kopalı 
ıhııle edilecektir. Şartname para 
)arak komisyondan verllır. Tali 
muvakkat teminat olan ( 142~ 
havi teklif mektuplarını mezkQr 
de saot 14 de kadar komisyona 
m<.'kri ve kendılerinin de 2490 n 
ralı kanunun 2 ve 3 maddeleri 
'ernikle komisyoncu olmadıkl:ırı 
bu işle alfıkııdnr tüccardan oldul 
nn dair Tıcnr<.'t Odası vesikaslle 
kur gün ve saatte komisyona n 
caatları. (5561 ' 

munesi ve 
gö:illür. 

• 1000 odet tavla halatı alınac· 
Pazarlıkla eksıltmesl 10-7-940 
ışamba günü snat 10.30 da Toph! 
Lv. Amirllgi sntın alma kohtlsy< 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli ı 

lira, Hk teminatı 780 liradır. istcl 
rin belli saatte komisyona gelnı 

(86) (56' 
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azı \atanda lar \ardır ki 

gazete ve mecmua idare. 
ll'rindcn tedarik ettikleri C'

h tarı basit bir el ameliye
orha kagıdı haline sokmakta, 
unları atarak kıt kanaat ge. 
l'ktcdirler. 

ı di ogrendiğfmize göre. def. 
rhk sayılan kırkı bulan bu 

ndaslan da, muamele vergisi 
muna tabi saymak, ve onlan 
lter tutmak mecburiyetinde 
nıak istemektedir. 

ne ögrendigimlze aöre, yeni 
n yeni mükellefiyetler ara. 
bir de (Kese kiğld.ıJ tabiri 
~ştır. Ve defterdarbjt bahset 
ız vatandaşlan müşteki ıu. 
karan vermeye silrUkl"'yen 

u tabirin yanhş tefsiridir. 
nlı te(sirdir diyoruz: Çün. 
ese kigıdıJ, kullanılmamıt 

tlardan yapılır. Ve hususi ka 
ıazete ve mecmua kağıtla. 
n torba kağıdı yapanlan, 
r tutmak mükellefiyetinden 

f saydıiı için, esnaf da kul. 
nıanuş kağıtlardan kese ki. 

Yapmaktan vaqeçmiştlr. 
U, defter tutmak miikelle. 

i, onlara katlamlanuyacak 
cede apr Kelmektedir. 
llnı)d timdi def terdarlrğuı, 
ndrnı, Kilete ve mecmua 

be ağıdı ) apatn 
da •JDI mükellefiyete tabi 
ası, esnaftan dü undurmek. 
: Bu kararda musir davra. 
il. t~kdirde, • Keçlnemiye.. 
rı lçın • bu işten de vazgeç. 
mecburiyetinde kalncaklar. 

ticed • e ıse, hem piyasa torba 
sız kalacaktır. Hem clevlet 
c~ kazanmayacaktır. Hem de 
anar . 1 . 

ış erınden mahrum o. 
•:rdır. Bunun• lçindlr ki, 
efterdarlıktan, kendUeri • 

!•klethen bu yeni milkelle. 
e~ af olunmalannı riea et. 
rdır v b' ~ · e ız defterdarb'"" n • .. -, 

gazete ve mecmuaların 4a 
k ettikleri bu ricayı kımıa. 
n hiçbir kanuni ve mU.ul 

:P 'i>remiyoruz 

• 
macılann Şikayetleri 

az saatinin kabul edilme
. sinden maksat akşamları 

k 1 ~erin tabiı ışık altında 
nıesınf nıilnıkUn lalmaktır. 

urafetle sun i ışık temin etme 
•nın b' ı __ _ 

k ır JUalnf, hiç bir ıı:a. 
llllılaşdmadan iktisat olu. 

CCeJtt• •r. Fakat bu yilzden 
il~ olanlar da vard1r. 
lar ~ize b8f varan sine. 
elerle tlkiYetlerinl fa 

lf ade ettiler: 
Bız i · . . 1flk • ıınız icabı, daıma 

• bi ta Çah§Jllağa mecburuz. 
bo llldi, tabi ı ı§lk bizim işi. 

zar. Nitekim, timdi, yaz 
kanunu mucibtiıCe eski sa. 
~a~t •ekizde ip b~şlıyoruz. 
~ ~ıııenıa1ar yazbktır. Ve bu 
. e 0 rtahk henüz aydınlık-

e Ulaenaleyh, açık havada, o 
J>erdenin gorülmesi imkan 

• NıteJt· b ·ııe ım, u yüzden, yaz-
lllalann işlen fena nalde 
UftUr. Bunun tçıtıdır ki, 

i b biraz geç başlamamıza, 
liıraz geç bıtirmemıze ızm 

e dirı., 
e • 
' llillenıaeılar şlklyetlerln.. 

ı__-.... -dırlar. Ve biz, bu ~Ud\ye-
zarr dikkate alınmasını te. 

• 1 ederiz. İlk balatta, böyle 
kahtı nazarı ltibare almak 
:a •Ykrn IPbi KÖrillebilir. 

kolayldda anlatılır ki ka. 
l•Yesine ruhuna uypn 
1, ba kabil fİU)'etı.ri ıa.. 

ı..ıru• .. -.,.,, ••• km. 

TA N 

F ransız-lngiliz Siya 
Münasebatı kesiliyo 

Büyük Fransız şairi Viktor Hugo U'lalfım mler arkamda ~n~n Fransız topraldannın hasretini senelnce ~ekerek, "Sefiller,, L 
nuı .kahramanı Jean Valjean tipini, Guernesey adasında bu pencerenin arkasında )aratmıştı. 

Almanların Eline Geçen 
Toprakları: ilk lngiliz 

Anglo - Norman Adaları 
Fransız ordulannm diin. 

yayı hayretlere diişü. 
ren hezimetlerinden sonra Garp 
cephesinde Almanya ile lngi. 
!izler karşı karşıya kaldılar. 
ŞL-ndi, biri biltiın kuvvetlerini 

YAZAN: 

._[ __ F_a_ik __ S_a_b_rı_· _D_u_r_a_n _ _ ı 
konuşmaz, adaların İngiltercye 
bağhlığı kralın şahsına ı:rıiinha. 
sil', o da İngiltere kralı oldugu 
için değil, Normandiya Dükası 

bir araya toplıyarak, deni7.den olmuştur: O tarihten beri hiç. 
mi yoksa havadan mı olur has. bir ecnebi ordusu lngiltereye 
:rrunin arazisini istiliya, öteki ayak basmıı değildir. 1066 fethi 
de bu hücumları buyük bir şid. yüzünden mandiya ile İngiltere 
detJe karşılıyarak memleketi aynı taç altında birleşmiş olu. 
adım adım miıdafaaya hazırla- . yorlardı. Fransanın İ!lgiltereye 
nıyor. Bu arada ilk hareket o. bağlanan sahası, William'ın lıs. 

Iarak Almanlar Anglo _ Nor. lefleri zamarunda daha ziynoe 
man adalarını işgal ettiler. Bir. büyiımüştu. Kralların kimisi 
ka~ g~ evvel İngilizier bu ada babal&rından kimisi kanlann. 
lnrc!aki zayıf kuvvetlerini geri dan miras suretile geniş Jlenit 
çektiklerini bildirerek bu ara. eyall'tleri birbirine dügumliye
zıyi açık ve miıdafaasız yerler rek bugünkü Fransanın yarı. 
olarak ilin etmişlerdi. Asker. smdan ziyadesini Normandiya. 
lerle beraber çoluk çocuk ada. sından Gaskonyasına kadar ele 
lar ahalisinin hemen yarısı, o geçirmişlerdi. Soqralan Fransa 
mE-şhur ineklerine vanncaya ka kralJarı kuvvetlendiler, bu P.ya. 
dar İnglltereye geçirilmi~~i. Bu letleri uzun harpler neticesinde 
boşaltılmayı müteakip Alman. birer birer geri aldılar, en son 
lar bir iki hava bombardıma.. olnrıık Kral John zamanında 
nından sonra buralara askerle. Nonnandiya İngiltereden ayn. 
rini çıkardılar. lıuen bu Anglo • Norman ad&-

Böylece Anglo - Norman ada. lan İngiltere tahtına b'lglı bı
Ian günün meraklı mevzulan rakılmışu. Fransızlar muhtelif 
arasına girmiş oldu? Fransa kı- devirlerde bu adalara karşı ha. 
y!lanna pek yakın olan bu a.. rcketlerde bulunmuılarsa cıa l-u 
dalar nasıl yerler? Neden Fran. tecavüzlerin hiç biri daimi iş. 
sanın elinde degil de Ingiliz bay gal şeklini alamamııtı. İngiliz 
ragı altında bulunuyorlar? A. kraalları ada halkına bir takım 
halisı İngiliz mi değil mi? İşte imtiyazlar vermiı olduklan için 
hepimizin öğrenmek istediğmiz ohalı Fransa krallarına bağlı ol. 
meraklı sorgular bunlar_ mayı istemiyorlardı. 1483 de 

A nglo • Norman Adaları. 
na İngilizler Channel 

İslands • Kanal Adalan - der. 
ler. İki buyuk, birkaç küçük a.. 
dadan murekkep olan bu ta. 
kımaa Fransanın şimalinde ve 
Cotentin yanmadasırun earb~n. 
de St. Malo korf ezine serpili. 
dir. Adalann en buyüğü olan 
Jersey'in cenup ktyısnıdaid baş. 
Jıca şehri St. Helier, Fransanm 
St. Malo limanından 40 mil 
mesafededir. İkinci büyük ada: 

Edward iV zamanında Papa 
Dördüncü Sixtus Anglo - Nor. 
ma'!l adalanna kim tecavüz ede. 
cek olursa aforoz edileceğini i. 
lin etmiş ve böylece ada 3hali. 
si bir nevi bitaraflık hakkından 
istifade etmişlerdi. 

sıfatı ile. 

B ütün hayatını hürriyet 
idare meclisinin yalnız Baili!l aşkının nıhayetsiz müca 
denilen reisini İngiliz kralı se. delelerı içinde geçirmiş olan 
çer, gönderir, geri kalan on iki Vıktor Hugo, Guernesey'dcki u. 
azayı ahali ada halkının (en zun menfa senelerini, ailesin. 
zengin, en durendiş, en temkin. dPn ve sevgililerinden uzakta, 
li asılzadeleri) arasından seçer. hep insanlığın ıstıraplar1m tnh
Bu azalara gördiıkleri tş için bir li1 ile geç'rmışti. Hugo son ya
iıcret verilmez, daha ~aı ıbl bu zıJa .. ından birinde: (Benim a"ıl 
vazıfeye ayrılan kimse (Ben bu mensup olduğum parti hemız 
işi iştemem) de diyemez. Bu a- doğmadı. 
ğır yükten kurtulmak istiyen Bu parti medeniyeti kurtar
zat içın bir çare vardı: Hemen mtya çalışacaktır.Ben onun do. 
bir meyhane açmak, çünkü yal- ğusunu sağlıgımda gôrem;yC'Ce
nız meyhaneciler idare meclisi ğim.Onu yirminci asır doğuracak 
azalıklarına seçilemezlerdi. Bu ve onun himmetleri ıle önce bir 
meclislerin adayı idare dmek f. Avrupa Birleşik devletleri, son
çin bugüne kadar müracaat et- ra bir dünya birliği kurulacak.) 
tikleri esaslar, hemen 1000 sene demişti. Yirminci asır yan om. 
kadar evvel No~andiya Düka. riinü nerde ise dolduracak, Hu. 
lannın imzalamış oldukları fer. go'nun tahayyül ettiği parti he
manlardır. Hala Derebeylik za. niız meydanlarda yok, hatta 
manında olduğu gibi koyHUer Avrupa, Birinci Cihan harbin. 
ekip biçtikleri tarlaların sahip. den sonra, Fransa Başv->kıJi 
lerin~ her sene uşur vE>rir, Bı iand'ın Milletler arası an faş. 
kımi bir merkep, kimi bir çu. malar hülyalarını yaşadığı gıın
vnl peksimet getirir. On .lltı ya. lerden beri, bu birliklerden bi. 
şmı dolduran her genç efendi. raz daha uzaklaşmış gibi gorun. 
sinin göstereceği iflerde senede miıyor mu? 
iki gün bedenen çalışır. ı.--

8 u adalar İngilterenin am 
ma halkının dilleri ln.

1 gilizce değildir. Her braf·a ya 
Frımsızca yahut eski hır Nor. 
man dilinden inme bir lehçe 
iş,tiI:r. Mekteplerde İngılizc~ o. 
kutulmakla beraber meclıslerde 
ve mahkemelerde resmi dil 
Frc:.nsızcadır. Adalann kendile
rine mahsus bayrakları, armala
rı ve paralan da vardır. Bu a. 
daların İngilizler için asıl e. 
hemmiyetleri iktıudi bakımdan 
idi. Çok mülayim olan iklimleri 
sebebile buralarda turfanda scb 
ze, meyve ve çiçek yeti;'tirlle. 

BULMACA 

rek İngiltereye gönderilir. Gu. SOLDAN &AGA: 

t 

enıesey ve Jersey adalan baş. ı - Bir maden - Çok deiil 2 -
tan başa bir bahçe ve lımonluk Zamir - Bir mevsim - Le 3 - Bir 
halindedir. Bir senede Londra. nota - Elem verici, feci 4 - Mü-

kemmel - Suçunu bağışlamak 5 -
ya gönderilen domates 40.000 Görenek - Uzaklık bildirir 8 - is-
çiı;ekler 4.000 tonu bulurdu.· yan eden _ Ajaçta bulunur 7 _ Ku-

Guernesey'in bir şöhreti de rum - Garbi Anadoluda bır yer 8 -
ineklerinden geliyor. Dünyanın İçine sulu şeyler ko ur - Bır nota 
en sağlam en verimli hayvanla.. 9 - Okunur - Bir nota 
n bunlar olduğu için AmerJka, YUKARDAN AŞAGI: 
Avusturalya gibi çok uzak yer. 1 - Ora 1 - A dıyctl 
ler? buradan damu:lık ııayvan. Bır goz rengi - Go de 3 

lunur - B b değ 1 - Bır no 
lar çıkarılırdı. Amerik.ılı sey- LA ırdı - D nek 5 - K 111 - An ı 
yab Amiral Byrd Cenup kut. zır. behren - Bir nota 8 K b d -
buna giderken heyetinin ha7Jr. yı - Cıçelln tutulan yeri 7 - Mem
bklan .aruma Guemesey ınek. leket, vılayet - Bir nota 8 - Bir ha
lerini de ilive etmif, böylece life - Yenılemek 9 - Çekl&tirmek -

di Mükemmel. 
aeyyahlar kutup "yannda da DtlNJd} BULMACANIN 
sütten mahrum kalmaınışlardı. HALLEDILMtŞ ŞEKl.t 

İste Almanların bu defa eJle-

(Başı 1 incide) 
mi t ır. Müteaddit Fransız zırhlı. 
!arının da İskoçya sularında bu. 
luncukları bildiriliyor. 

t 'RANSA • İNGIL~ER\i: 
MÜNASEBATI 

İn~ilız donanmasın•n Oran'd3-
ki Fransız filosunun felce ugrat
n,a·.ının tesirlerine gelince, bu 
hadise. İngiltere ve }'ransanın 
arasını açmıya sebep olmuştur. 

J< rar:~anın Londr:a maslah:ıt. 

guzarı Combon, bugün İngiliz Ha 
riciyf:Sıne en şidetli lisanla :ra. 
zılmıs bir protestoyu tevdi et. 
m stır. Daha sonra 1',rans.ının 

Ingıltcre ile siyasi münasebetle. 
rini kestiğine dair ilk haberler, 
BP.rlincien verilmiş, daha sonra 
V!chy'den gelen haberler de, bu. 
nu teyıt etmiştir. Lo!ldra mana. 
fıl:, bu mahiyette bir hadiseyi 
bcklt?ınC:kle beraber, heniiz ooy. 
}<> oir sey vukubulmadıgını bildL 
riy'>rlar Bu akşama kad:ır miı. 
nasebctler devam ediyordu. Fa
kat V~chy'de karann diln veril. 
digi l niatılıyor. 

Fakat Fransa Hariciye Nazın 
M. Boudoin'in beyanatı hu hadi
senin vukubulmak iızere oldu. 
ğunu anlatıyor. Framız Nazın, 
Vichy•de kabul ettiği 'azetecile. 
re, Oran hidisesinin Inailiz p. 
refi için daimi bir leke t'!fkil e. 
deceğin; söyledikten sonra, İngiJ. 
tere _ Fransa münaaebetıerinfn 
bir tarihçesini yaparak §U sözle. 
ri söylemiıtir: 

"-Uzun senelerdenberi, 'Fran 
samn harici siyaseti, esas ilha. 
mtnı, bizi İngiliz harici siyas"!ti 
ile ihtilaf halinde bulunduralıi. 
lecek hiçbir §eY yapmamak ar. 
zusunC:an almakta idi. B~ Al. 
manya ile harbe, İngilt"!renin te. 
siri altında girdik. Evvela lngil. 
tere ilanı harp etti.,, 

Bunclan sonra Baudouin, lngi. 
lizlP-rın Şimali Fransız orduları. 
nı ve Belçika ordusunu nasıl yal 
nız bırakmış olduklarını aulat. 
mış Vt'.! bilahare, mütaıek' mü. 
zakerelui esnasında donanma 
mcs~lESi hakkında Franstz hiıku
metinın hattı hareketini bahis 
mCVZLU etmiştir. 

KATI MtiNASEBAT KABARI 
VERiLDI 

1\1. Bı.udoin daha sonra donan. 
ma hadisesinden bahsetmiş ve 
şu ..sozleri söylemiştir: 

Mareşal Petain ve ben İngiliz 
hükumetine müteaddit defa en 
resmi ve en kat'i beyanatta bu. 
lunduk. Alman hükumeti, donan. 
mamızı kendisine teslim etme. 
mizi istemedi. Biz, eski mütte. 
fiklerimize karşı daima dürüst 
bir surette hareket ettik. 13 ha. 
ıiranda, yüksek harp konseyinin 
içtimaında, Churchill hatta bize 
eğer Fransa donanmasını dtişma. 
na teslim etmez ise İngilterenin, 
münferit bir sulh takdirinde bi. 
le, ımanrnda hulf etmiyeceğın\ 
bildirmiştir. 

Dauöouin, bilahare fngitizıp. 
rin Fransız gemilerine hucum 
ettıği ogrenilince Fransanın duş
tügu hayret ve yeisi ani ıtmış ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

"Hatta bugün bile İngiliz bah. 
riyesi, İskenderiyede bir Fransız 
filosunu hali abloka etmektedir . 
Bu Fransız filosu limanı terkeL 
meğe te§ebbüs eylediği takdirde 

1 batırılmak tehlikesine maruz bu
lunmaktadır. 

Bu vakıalar, siyastimizin veç
hesi iızerinde derin bir tesir ic. 
raınndan hali kalmıyacaktır. Bah 
riyelilerimizin olümünden mesul 
olnn memleketle diplomatik mü. 
nasebetlerimizi kesmek karan. 
nı. bu sabah, teessürle alınsk 

mecburiyetinde bulunduk. 
HARP İLANI D.ı\UI 

MUHTEMEL 
Vichy'den bildlrildijine aöre, 

bazı siyasi mahaftlin kanaati ,u 
ıuHkP7dedir: 

FrRnsa hükumeti, dün akşam 
Inriltel'e ile siyasi münur.betle. 
rifti kesmeğe karar ~erdikten 
baılra, Marepl Petaln lqiltett. 
ye haı p ilanını dahi düıtünmek. 
tedir Fakat silibını teslim .elen 
Frans.ının harp ilin etmesı ile 
etmeınni müsavi mahh ett«.> ol. 
duacu i~in. boyle hlr adım 11tma. 
d•n t>vvel Alman va ve ltaı, a 
ile yenı bir anlaşma akdi ihtl. 
n1alinden bahsedenler nna da, 
Almanya De İtalyanın, Fran • · 
nın l'Une yeniden sillh vernaele. 
ri ihtimali fOk aaydtır. 

• Bugiınkü Londra gazetelf!ri, tn. 

Guernesey'in limanı St. Peter 
Fransa kıyılanndan 30 mil u. 
zakta, bunun biraz garbindeki 
Sark adası ise ancak 22 mil bu. 
utte, demek ki Franıa kıyıla.. 
nndan uzaklığı İstanbul ile Ya. 
lova arasındaki mesafeden de 
kısa. Bu adalarda asırlardan be
n nasıl olup da İngiliz bayrağı. 
nın dalgalanmış olduğunu an. 
lamak içın biraz uzaklara git. 
meliyiz: Fransanın Dtitunltiğü. 
nu henuz tamamlryamamış ol. 
dugu devirlerde bu adalar Nor. 
uıadiya Dukahğının idi. Fatih 
lakabı ile tanılan William ıa.. 
mındeki Düka İngiltere tahtı. 
na göz koymuştu. William 1066 
da bir fı~tını bulmu,, İngılt~. 
reye hücum etmi§,Hasting mu.. 
harebesini kazanmış ve kendi. 
nı İngiltere kralı ilin f!ttinnjt
ti. Normanlarm bu istilhı tn. 
lllterenin ujracbjı .,. hücum 

A nglo • Norman adalan 
senelerce istibdattan, 

tazy.Jden kaçan vatan severler 
içm bir sığınak vazifesini gör. 
nıüştü Fransada Protestanlara 
karp yapılan kitallerden kac;a. 
b;lenlerin ilk melceleri bu ada. 
lar eldu. İhtilil devirlennde ve 
rejim değişmelerinde de mülte. 
ciler hep buralara koşu)orla,.dı. 
DCncı Cümhuriyetin ateşli ta. 
raf ı..danndan me§hur Fransız 
Şairi Viktor Hugo da Uçür.cü 
Napoleon'un 1851 hükumet dar. 
besinden sonra Guernes.!y'e ıı. 
ğrnmış, 14 sene süren sürgün 
hayatında (Sefiller) ve (Deniz 
İşçileri) gibi en canlı eser'erini, 
uıakta ıisler arasmda beliren 
Frc.rısız topraklarının hastctıni 
çeke çeke kaleme alm:~. Bu 
adalar İngilterenin olmakla be. 
raber burada İngiliz kanunlan 
ıeçmez, İnıiliz ıümrük liste.. 
mi tatbik edilmez. Eski idare 
şekillerini aynen muhafaza et.. 
miş olan Anglo • Norman eda. 
lan yirminci asırda orta zaman 
larTn bir hatırası olarak kllmıt
tlr. Kanunlan hazırlJYaa yerli 

B k - M 1 2 - Ay k - K -
rine geçirdikleri Anglo - Nor. ro 3 _Yaran _Kaz 4 _Kalan _ Ya gilterenin Fransa donanmasına 
man adalan böyle bir yerdir: 5 _ Tamir 8 _ Em • y in 7 ~ karşı aldığı tedbirleri tas\rip edL 
Orada İngiliz kanunlan tatbik Tq - Zamanı - Azap. "Nema ı - yorlar. l.Jmumi kanaate göre İn. 
edilmez, orada halk İngilizce ı 1lbn • Le • giltere Fransız filosunu 1'ransa.. 

dan değil takat Hitlerin elllnclld:I 
3lmıştır. Deyli Herald, tngil 
nin hareketi aleyhinde bir tek 
mimi sesin yükselmediğini soy 
yor. Taymis, hadiseden Pe 
ilE: Bitlerin mesul oldugunu 
latıyor. 

Kanadada İngilterenin hı~t:-'dl 
ti memnuniyetle karşıla~ 

Amerikada da vaziyet a 
merkezdedir. Ayan Hariciye -. 
cümeni reisi Pitman hadile 
kında şu sözleri söylemi§tlr: 

Bütün vatansever > merfkab. 
tar, B. Churchill'i bu hakbnane 
hareketinden ve cesaretinden do. 
layı ı:ılkışlıyacaktır. İngiliz m 
dnfaa kuvvetinin Hitler taıt'BI~ll 
dan yapılacak hücuma UZUD 
müddet dayanıp dayanamıy 
lı şimdiye kadar bazan diifün 
liiyordıysa, bu, dünkü hareketm 
zamanında yapılmasından kor. 
kulduğu içindi. Eminim ki bL 
tiın Amerikan ayan azalan Chaı 
chill'in bu hareketini alJatlıya. 
caktır. 

Macaristancla 
HASAT 

Seferberlğl 
(Bap 1 ıncide) 

dil ııyaseti olmakla beraber aJ18 
zamanda sulh siyasetidir.,, 

RUMEN KABİNESİNiN 
SİYASETİ 

Bükreş. 5 (A.A.) - Rador Ati 
jansı bildiriyor: 

Yeni Gigurtu hükumeti mem. 
lekete hitaben aşağıdaki beyane 
nameyi neşretmiştir: 

"Memleket dı§ ve iç pIAncla b.. 
ti meseleler karşısındadır. I>ıt • 
sahada hükumet Berlln - Roma 
mihveri tarafından ihdas edile 
sistem dahilinde bir bütünlem• 
siyaseti takip etmek niyetinde. 
dir. Bu siyaset, siyasi bir realiz. 
min ifadesi değil, millet hisalya. 
tmın sadık tercumanlan olan L.. 
7asının siyasi ve ideolojik telik.. 
kilerinin mantıki bir netleesidit'. 
Aynı zamanda hükumet Avrupa 
nın bu bölgesinde banp lir
yuksek bir nizamın elzem prtı .. 
!arak tellkki eder. Butün komflll; 
lnriyle en iyi ve en samimi ml
nasebetler idamesine azmetml( 
bulunmaktadır. Buna bınaen ~ 
ge ittilaklanmızm bu siyaset JOe 
lunda merhaleler telakki edilm~. 
si icap eder. Diğer memleketi 
gelince, hükumet şimdi ve istik 
halde banşın yüksek hedeflerin« 
ve A vrupanm in§&sına hizmet .. 
debilecek her şeye mesaisini ~ 
rik etmeyi vazifesi icabından ad.i 
detmektedir. 

Bütun memleketin bütün mlLI. 
liyetperver cereyanları!",n ifa& 
si olan hukumet tam mıllıyetpeı'.ıı 
verliğinin butiın icaplannı ifa 
devam niyetindedir. Bu if, ha. 
zurun temini içın, tedricen metoi 
dik bir surette, umumi tedbirler 
çerçevesı daıresınde ve bır p~ 
ram mucıbince tatbik edılecek 
tir.,. 

TAYMISE GÖRE BALKAN. 
LARDA VAZİYET 

Londra, 5 (A A.) - Timea 
zetesı Balkanlar meselesı 
k·nd3 Bukreşteki muhabırlnd 
aldığı bir makaleyi neşre~ 
dir Bu makalede bildirildiliM 
gore, mihver devletleri İngiltere 
ye karşı harp devam ettiji mtld. 
detçe Balkanlarda miıdahale nL 
yetleri bulunmadıgından ve Ro. 
manya ıle bir ıttıfak muahed 
\'e yahut bir askeri yardım pak 
yapmıyacaklanndan Romany 
htikümetine haber vermişlerdir 
Almanyanın Macaristana bugün.. 
ku metalibat nda yardım etm 
niyetinde olmadığı da aşiklrcbr 
Almanya bir kere daha sozüllt 
güvenenleri himaye hakkındaki 
vaadini tutmamaktadır. 

Şoförler Niçin 
Zam isti) 'Orlar? 

Şcfo,.ler, taksi ücretlerine ,._ 
prlan ~ 15 zammı az buluyor. 
lar Oromobiller cemıvetı ıda.-e 
heytt n<len t maıl, dıyor kı: 

" Bız g~enlerde belt>Jtyey 
murA<' a• edıp yuzde ?O zam 
ted f mız zaman, benzin ın ı~ 
96 kur111tu. Halbuki J mdı 140 
kuru,. fırlamıştır. Eskıde4 tak
litle 30 liraya aldı~mtı llstikle.ı 
ri fimdı peşin para ıle 50 liraya 
alı~oruz. Keza bütün yedek 
sam eııkis nin ikı. Ü<' mis fı 
mııtır. Bu vaziyettta ap 
15 zam gayrı kAfidir. Beledi 
nbı. bunu bir miktar daha 
racatını ilmit ediyoruz.., 
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/ Büyükadada 
Sf!LANDİT PALAS 

Açdmıştır. 
remekler gayet nefis, Fiallar ehvendir. 

&:mmm .................................. .. 

M·ıtl"ı Saraylar M··d·· ı ·· "" ·· d u ur ugun en: 
1 - Dolmabahc;e sarayının saat kulesi cihetindeki büyük methal kapısı 

ile iç ve yan taraflarındakı dıvarların ve müdüriyet dairesile mütenazırm_ 
dakı di[':er binanın harici sıva, bada~ ve yaflı boya tamiratı açık eksıltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Yapılacak tamiratın tahmini bedeli dort bin dört yüz on yedi lira 
yedı kuruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile ıartnamelerin birer 
~i.lretlen pazardan başka her giın Dolmabahçe Mılli Saraylar Mudürlüğü ka_ 
Irmır.dcn alınabilir. 

4 - Eksiltme Temmuzun on birinci Perşembe günü saat on beşte Milli 
Saraylar Mudıirluğü binasında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat uç yüz otuz iki liradır. Bu paranın eksiltmenin 
yap:lacagı vakitten bir saat evveline kadar mal sandığına yatınlmış olması 
li.lzımdır. 

6 - Eksiltmeye ı:ırecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacaklar ve 
ı;ımdıye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat i,Ierine dair elde ettiği ve. 

kalarla bu vesikaları gostermek suretile eksiltme gıiniınden evvel Milli Sa. 
nylar Mimarlığından ayrıca alacakları fenni iktidar ,şahadetııamesini ve te_ 
m n:ıt rarası; makbuzu muayyen zamandan yarım saat evveline kadar eksilt_ 
me heyetine tevdı edeceklerdir. (51S9) 

Öksürenlere: KATRAN HAKi<~ El( E~1 

Bronşitlere pek faidelf dir. 

Doktorlar tarafından ıavsıye 

ldı en bıı ~ u v re t 'e s ıh ıı a t 

e~sVi olduğu gibi sıtmm karsı 

muessır bır dactır. 

Lezzeti hoş olar. 

OUI NA LAROCHE 
en mukemmel üç nev'i kınakmfnın 

ııaslıca unsurlarını ha.1dır 

zavırııtot, 

kuvvetaızlık. 

i•tiha•ızıık, 

tıazımsızlıK 

ve nekahat hallerinde de 

Doktorlar tarafından 

mükemmel b ı r k u v ve t 

ılacı olarak tavsıye 

edilmektedir 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Annıkin 14276 hesap No. sile Sa rdığımızdan aldığı ( 1700) lirııya 

ı ı bırıncı derecede ipotek edip va cfe~inde borcunu verınediğınden, 

ı da yapılan takıp üzerıne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
n •uru 40 cı maddcslm~ gore satılması icap eden Beyoğlund.ı Hı.lseyina· 

?l" h ile inın Nane sokağında eski 11 yeni 16 kapı 439 ada, 8 parsel 
lu kurgır C\ ın tamamı bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon· 

1 .ı tur. 
S tı t<ıpu sicıl kaydınıı göre yapıl maktadır. Arttırmaya gırmek isteyen 

(362) !ıra pey akçesi vcrccektır. Mil 11 Bankalanmızdan birınin teminat 
t:.ıhu d kabul olunur. Bırikmiş b Utun \ crı;llcrle Belediye resımlcrı 

v va C icarcsı \ c taviz bedeli ve telfılliye rusumu borçluya aittir. 
A ttı ma eartnamcsı 16-7-1)40 tarıhı nden itıbaren tetkik etmek iı;tcyeıı

lr e and k huk k işleri servisinde a çık bulundurulacaktır. Tapu sıcıl 
dı ve ır luzumlu ızahat da şart n:ımcde ve takip dosyasında \ardır. 

.A.rttırmaya glrını~ ol. nbr, bunları :et kik ederek satılığa çıkarılan gayri
nlrul hakKında her şcyı öğrcnmı, ad \'e itibar olunur. Birıncı arttırma 

:>7 - 8 - D40 t<ırihıne musadıf Salı günü Cağaloğlunda kfıin Sandığı· 
zd aat 1(1 elan 12 ye kadar yapıl.ı caktır. Mu\·akkat ıhale yapılabilmc5{ 

t n tC' lıf edılecek bcdelın tercihan alınması icabcden gayrimenkul mu· 
C'llef yeller le sandık al cağını tama men gcçmış olması şarttır. Aksi r.ık

d dı:- son arttıranın taahhudu bakı ita ln'ak şartile 11-9-940 tarihine mil
a.f Ç rşamba gUnü ayni maha 1 ric ve ayni saatte son ıırttırması ya-

pıl caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranıQ ustünde bırakı
l c ktır. Hakları tapu sicillerlle sab!t olmıyan alilkadarlar ve irtifak hakkı 

h plerının bu haklarını ve hususi le falZ ve mnsarife dair iddlalannı 
n tarlhındcn itıbaren yirmi giın ;ç lr,de evrakı musbitelcrile beraber 
ırenııı:e bıldırmcleri IAzımdır. Bu su ıetlc haklarını bıldırmemlş olanlarla 
kları tupu sıcıllerıle sabit olmıyan lar satış bcdclınin paylaşmasınd:ın 
ıç kalır! r D ha fazla malumat ul mı>k istıyenlerin 937/1474 dosya 

hukuk ışlcri servi sine muracaat etmeleri luzumu ılfın 

* * D iKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gı>yrimenkulü ipotek göstermek ts-

11.'venlere muhammınlerimizin koyın u~ olduğu kıymeUn ~ 40 ını tecavüz 
tmem k uzere ihale bedellnln yarısı na kadar borç vermek suretlle ko-

l y t go termektedir. (5762) 

A~---111(. • 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
6/7 /940 Cumartesi " BUGÜN., günü Zeytinbur

nu Silah Fabrikası sahilinde deniz istikametine atış 
tecrübesi yapılacağından bu civardan geçecek mera
kibin müteyakkız bulunmaları ilan olunur. ( 5820) ·c. ................................... ... 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 lkinciteşrin 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve Sermayesi eshama mün.. 

kasim Şirketler Kanunu,, hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin 

verilmiı; olan Ecnebi Şirketlerinden "Sell Kompani Of Turkey Limited., Şir_ 

kctın'n Turkıye Umum Vekili "Edvard Hubert Emcat Cones,, bu defa mü. 
rı a•\a, haız olduğu salah yete bınaen, Şirketin umur ve muamelatını gerek 
kcrıılısile muştereken, gerek münferiden ifaya David Ailen Barry'yi Vekil 
l&)'ın ~ylcdığıni bıldinniş ve lazım gelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet .tetkık edılerek kanuni hukümlere uygun cöriilmüş olmakla 
il olunur. 

'l' AN 

• • • lml\ 1,--iliiiii3ll·:aemm• HER PAZAR 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 1 

ÇUBU KLU 
(j • 7 • 940 

BAHÇESİNDE ---

4 Temmuz 1940 tarihinden itibaren mevkii tathika konan 
yaz tarifesinde Köprüden 17. 2fı de hareketle (Sefer numara. 

Bayan 

Memleketin Mümtaz Okuyucutiu 

M UA L L A, kemani SAD I 
sı 168) Bcı;ıikta~. Rumclihisarı, Emirı;:iın, 1stinye, Yeniköy ve 

Pa~ahahçesine uğrayarak Be;\·ko:ıa giden Vapurun Köpriideıı 
hareket saati cep tarifelerinde mathaa hatası olarak (17,311) ı 

gösterilmiş olduğundan, bir yanlışlığa mahal kalmamak iizc. l L 

>.yrıca: Kemani NECATİ TOKYAY, Piyanist FEVZİ, Klarm 

;üKRÜ, Kemençe BARA.ŞKO, Hafız; BURHAN ve arkadaşlar 

)kuyucu Bayan NEVZAD ALTINOK, BELKİS ALTINOK, HAi'' 
DAN ve arkadaşlarını dinleyiniz. 

............ .............. 1.Z:!;• .. ~!JiW:Jr.9L 
re keyfiyet tavzih olunur. 

ıa ~ ------------------------------------------------------------~-----------------------· 

• Askeri Liselere Öğretmen ' m 
Valdcbağ Prevantoryom \'C Sanatoryom 

Direktörliiğünden : 

Münakasa ilanı 
Maarif Vekılliği Prevantoryum - S ı:ınatoryum ile pansiyon kısmına ait 

(47) kalemden ibaret Et, Ekmek, Sadeyağ, Peynir, Yaş ı!!ebze, Kok Kömü
ru ve Mangal Kömuru ve Odun senelik ıhtiyaç için eksıltmcye konmuştur. 

l - Et, Ekmek, Sadeyağ ihtiyacı 17-7-1940 Çarşamba gunü saat 14.30 
dan itibaren, 

2 - Kaşar ve Beyaz Peynir, Yaş sebze, Kok kömürü, Mangal kömürü ve 
Odun ihtiyacı 18-7-1940 Perşembe gür.il saat 14.30 dan itibaren başlıya· 
Ltıktır. 

S - İstekliler eksiltmeye konan yi ycccklerin şartnamelerini görmek ve 
miktarlarile ilk teminat akçelerin! vr. eksıltmeye ı;ırme saatlennl ögren
ıı ek üzere müessese müdUrlüğüne m Oracaat edcblUrler. 

4 - 17-7-1940 ve 18-7-1940 tarihlerinde Yüksek Mektepler Muhasc
becilıği veznesine yatıracaklon ilk teminata ait makbuz, yeni sene Tica
ret odası vesikası (Et, Sadeyağ) ına ait fiyat teklif mektupları ve bu gıbl 
t~·ıhhutlere şimdiye kadar girdıkleri ni bildirir iş yaptıkları müessesattan 
ı>l cakları bonservisleri ıle birlıktl' m ezkür Muhascbecılik binasında top
lc nacak olan satın alına komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. (5615) 

J - Id rernızın Sıvas Basmudurlı.lgune baı;:lı "Hargiln' tuzlasınrla ev
\ clce yapıl n tc isııta lliıvetcn yııptı rılmAsına karar verilen 1 - Muhtc
lı! tıplerde ahş .. p köpru, 2 - Ahşap oluk \'C oluk ayakları in;ıası "ka
palı zarf'' usulilc eksiltmeye konmuştur. 

11 - Bu inşaatın muhammen bcd"ll 11.734,55 lıradır. 
lll - Ek~ıltme cvral<ı Sı\ asta İnhisarlar BaşmUdurh\ğundc ve Istanbul

da Galatada yolcu salonu karsı~ında İnhisarlar Umum Mudurluğu mer
kezinde tuz !en şubesinde görülebilir. 

TV - Ek lltme 17-VII-940 Çnrsam ba günü bgleden sonra sııat on bes
te Sıvıısta İnhtsnrlar Başmüdurlüğu binasında muteşekkil komisyonda 
yıı pı lacaktır. 

V - istekliler teklıf e\'r.ııkı meva nına, şimdiye kadar yııptıklım bu 
kabil işlere ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair olan vesikaları

nı da koyaeaklıırdır. 
VI - Muvakkat teminat miktarı 'Ö 7,5 hesabilc (881) liradır. Temi

r.at lçın Milli banlrnlardan alınacak mektup ile Borsa rayiç fıyatından 
~ 15 noksanile milli esham kabul edilir. 

VII - Teklif mektuplarını ve diğer e\·rakı hfıvi zarflar usuliıne 1töre 
muhurlendıkten sonra ihale saalindeıı bir saRt evveline kadar Sıvasta 1n
hi~arlar Baı;miıdurluğüne makbuz mu kabilındc verilmelidir. Posta ile gön
:l<'nl<'C'ek tekliflerin yinl' ihaleden bir saat evveline kadar komisyona gel
miş olması lfızımdır. Postada vaki olacak gecıkmelcr nazan dikkate alın· 
ınaz. (5372) 

* * l - idaremiz ihtiyacı için Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden a. 
iman 10.000 ton maden kömürünün muhtelif mahallere nakliyesi şartname. 
si mucibince pazarlığa konmuştur. 

U - Pazarlık 8/VII/940 Pazartesi günü saat ıs te Kabataşta levazım 
ve miJbavaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JI I - Şartname sozü geçen •ubeden parasız alınabilir. 
JV - İsteklilerin pazarlık ıçin tayin olunan giın ve saatte 'Ö 7,5 te_ 

minat paralarile bırlikte, mer.kür komisyona müracaattan. (5618) 

Fiyat Murakabe 
Komisyonundan : 

"5,. Numarıı.lı İlan: 
Çh i Fabrikatbrlerile ithalatçı ve toptancıların ellerinde bulunan çivileri 

numaralarına göre bir beyanname ile 10 Temmuz 1940 Çarşamba ıriinüne 
kadar Mıntaka Ticaret Müdürlüğune bildirmeleri lüzumu 29 numaralı M•lli 
Korı.ınma kararnamesinın Komisyonumuza verdiği salahiyete ir.tinaden ilin 
olunur. , 

"6 .. Numaralı llan: 
Son günlerde kara yolu ile ve şimendiferle memleketimize ithal edilmiş 

olan limonların maliyet fiyatı üzerine toptancılar için azami olarak "!{; 20 kar 
haddi muhik roriılmüştür. Yarı toptancılar için ayrıca bir kar kabul edilenıi_ 
yeceğinrlen i!lbu ~ 20 kar toptancı ile yan toptancı arasmda taksim edilecek. 
tir. Bu hrsaba rore 940 !ık sandıklarda bulunan limonların perakende azami 
satış fiyatı "3 1/2,. kuru$ olarak ve 300 liık sandıklarda bulunan limonların 
perakcnc!e aıami satış fiyatı '4 1/2,, kuruş olarak tesbit ve ilan olunur. "5800,. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdül'lüğiindcn 

M alz:emenln eın,ı 

a "Duy, priz, sicorta ve te!crrüatı, 
abajur, glob ve saıre gibi elektrik 
malzemesi 

b "Muhtelıf pcşcl boru, dirsek kutu 

Muvakkat teminat Tarih 

T. L. 

300 15/8/1!)40 

\•e saire 550 19/8/1940 
1 - Yukarda yazılı malzeme kapalı mektupla fiyat istemek suretilc 

mubayaa edilecektir. 
2 - İdarenin levazım müdürluğunden parasız olarak tedarik edilecek 

şartnamedeki tarifata uygun olarak hazırlanacak teklif mektuplarile temi_ 
natlarm, hizalannda yazılı tarihlerde saat 17 ye kadar komisyon kitipliğine 
imza ınııkabılinde verilmiş olması 15.zımdır. "5697,. , ___________________ _.. ...... ,~ 

' Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk 

Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketin tasfiyesi için vaki talep hakkında 4 Temmuz 940 Perşembe 

gunü saat 10 da i~-timaı mukarrer olan hissedaran fevkalade toplantısında 

nrsabı muzakere hasıl olamadığından hususu mezküru müzakere için 8 A_ 

ğustos 1940 Perşembe gıinu saat 10 da Üsküdarda Bağlarbaşında Şirket 

merkezinde hissedaran umumi heyetinin fevkalade içtimaı yeniden takar. 

rür etmiştir, 

Sirket esas mukavele~mesinin 62 ve 63 üncü maddeleri mucibince 

keyfiyet ilan olunur. 

Birinci içtıma için duhuliye almamış olan hissedaranın içtima ı:ünün. 

den bir hafta evveline kadar şirket merkezine müracaatla hisselerini tevdi 

ederek dühuliye kartı almaları lazım ıclir. 

İDARE MECLİSİ 

RUZNAME: 

1 - Şirketin feshile tasFiye memurlarınm intihabı ve salahiyetinin 

tayinine müteallik teklifi tahririnin müzakeresile karar ittihazı. 

...................................... 
Deniı; Harp Okulu \ 'C Lisesi Komutanlığından : 
Okulumuza ucrctle iki matıanatik öiretmeni alı~caktır. lstekl•lerin 

Heybeliadada bulunan Okul Komutanlığına müracaatlan. "5771,. 

Yetiştirilmek Üzere "'hnf!!\~tt:Jl'ID9L 
Talebe Alınacak: ~-- ~~------

l - Askeri liselere askeri öğret
men yetiştirilmek üzere l-1.ırp Okulu 
kadrosuna allı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebl.'ler; Harp O:<;uJu ta
lebesi olarak Ar.karada Dil - Tarih • 
Coğrafya :!akulteslnde yabııncı dil 
tahsili görecek ve askeri ö.:retmen 
yetiştırileceklerdir. 

3 - Kııbul şartları. 

A - Harp Oukuluna gırış şartla
rını tamamen haız olmak. 

B - Lıse olgunluk imtıhanını ver
miş olmak. 

C - Yabancı dil bilgisi yukarı de
recede bulunmak. 

4 - İsteklilerden seçilmek sure
tilc. alınacak talebeler ingilızce, lran
sızcıı, almanca branşlarına taksim ve 
fakultenın 040 : 941 tedrisatına işti

rck ettirilr.ccklerdir. 
5 - isteklilerin e\•rak ve veslkala

rlle Hnrp Okulu komutanlığına \'e 
fazla ta!sıUit almak istlyenlerin de 
skcri lisclC'r mufettışlığinc müracaat 

etmelerı ilAn olunur. (547'1) 

'J'uvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 

tutar ve akmasına manı o. 
lur. Yağlı ve yağsız olan 

tüp ve vazoları vardır. .,.. 
EH 

• ~ ... ~ • ~ lf .. 

·.· Denız · Levmım Satınalma , 
. ·::. · Komisyo~u ilanları . 

1200 adet Matra 

60 Metre kablll inlılna boru 

Yukarıda yazılı iki kalem eşya 8 -
Tı>mmuz - 940 Pazartesi günil pazar· 
hkla alınacaktır. NfununP.slnl görmek 
\ e icap eden izahatı almak istiyen is
teklllerın her gQn Kasımpaşada bu
lunan komısyona müracaatları. (5516) 

• 
Motör Alınacak 

Sabit vaziyette çalışacak şekilde 4 
zsmımlı ve su miıberrltli bir adet mo
tôr 10 Temmuz 940 Çarşamba gunu· 
ne kndar pazarlıkla alınacaktır. 

(5666) 

, - Satılık Arsa 
1 Tophanede Kolordu karşısında 

1 
sed üzel'inde nezareti fevkalfı
dcyi haiz satılık arsa vardır. 

Sirkeci Nemlizade Han 12 No. I 
ya muracaat. Tel : 2178R. 

' ·' lst. 2 ınel Ticaret Mahkemeıinden: 
5/7 /940 tarıhli Tan gazetesinde in

tisar eden mahkememizin 939/122 
Nn, lu mınında müddei olarak yan· 
lı lıkla Doyç B.:ınk gösterılmiş oldu
gundan Dııyc;e Oriyant Bank olarak 
ta~hıh olunur. 

KAYIP: 1926 senesinde Men"en 
Karacalar ilkokulunun dördüncü sı 

nıfından almış olduğum tasdikname 
yi kaybettim. Yenisini alacağımda!"! 
eskisinin hükmu yoktur. Nuri Sonay 

KAY ı P: İstanbul Deniz Efrat mu· 
amcl.ıt şube .. ı mudürluğündcn oldı
ğırc tcrhıs tezkerem zayi oldu. Yeni
slnJ olacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı llün olunur. - 1330 doğum
lu M ugtafa oğlu M uıtafa. 

, 
RAŞiD RIZA TiYATROSU 

6 Temmuz Cumartesi gunü akşamı 
Beylerbeyi iskele tiyatrosu bahçesin

de (SAÇLARINDAN UTAN) 
Vod\•ll (4) perde 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Sah, Cumartesi 12 ye kadar fı

karaya. Divanyolu No. 104. 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrU Hallı 

LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve 
Netrlyat T. L. ş. Ba&ıldığı yer 

TAN Matbaası 

Tahmin ilk 
Bedeli Tem nat 

459,00 34,43 

1250,00 93 75 

365,36 27 40 

1840,00 138 00 

138,00 10,35 

2400,00 180,00 

1080,00 81,00 

23~0.00 175,50 

780,00 58.50 

Fatiht<' Muratpaşa Mah, Softa .. inan ve Miralem 5 
ıncı adada 22Q.50 metre murabbaı sahalı arsa. 
Çırçırda Sofular Mahalle ve caddesinde 882 harf 
maralı ve 326 metre murabbaı sahalı arsa. 
Fatihte Hasanhıılife Mah. Balipaşa Cad. 128 inci 
91,34 metre murabbaı sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa Mah. ÇukUI 
So 36 kapı numaralı ve 306 metre murabbaı saha 
Aksaray yan("ın yerinde Mimar Kemalettin Mah 
So. 28 ınci adada 777 harita No, lu ve 46 metre mil 

sahalı arsa. 
Aksarav yangın verinde Kemalpaşa Mah. Gazi Jı1 
Kemal Cad 114, kapı, 7 parsel No lu ve 189 metf 
rabbaı sahalı arsa 
Aksaray yantın yerinde Kemalpaşa Mah. Çukuf 
So. 21 ınci ariada 1137 harita No. lu ve 201 metre 
rabbaı sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinrie Kemalpaşa Mııh. Giımra1 
So. 122 kapı ve 24 parsel No,lu ve 391,50 metre mıı 
sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerindi" Kemalpaşa Mah. Gazi ?ı~ 
Kemal Caçl. 51 incı ı>dada 75 metre murabbaı sahal 

Tahmln bedellcrı ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 9 parçt 
"~tılmak ı·zere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Z• 
Muamelat Mudıırluğu kaleminde gorulecektır İhale 22 7 940 Paz:art( 
nu saat 11. te daimi encümende yapılacaktır. Talipferin ilk teminat ııı 
veya mektuplarile ihale giinlİ muayyen saatte enciimende bulunmaları. ( 

* * Tal~~im Kışla sahasının meyrlana nazır kısmının tanzimi işi kap•! 
usulıle eks itmeye konulmuştur. Keşif bedeli 56100 füa 51 kuru:; ve 1~ 
minatr 4055 lira 2 kuruştur. Ke5if, Şartname, ProJe hulliısasile buna ~~ 
ferri diğer evrak 280 kuruş mukab'.linde Fen işlerı müdiırlüfünden f 
(ektir İhale 13 71 940 Cumartesi ı:ünü saat 12 de daimi encumende r" 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihillY 
gün evvel Fen isleri mıidurluğune muracaııtla ala<'.akları fenni ehliyet t1 
yılına ait Ticaret Odası vesikalanle 2~ 90 numaralı kanunun tarifatı 

sinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gunli saat 11 re kad 
mi rncümene vermeleri. (5247) 

~--------~------------~------------------''n 
Gümrük Muhafaza Genci K. İst. Lv. A. i 

Satınalma Komisyonund 1 

l - Gümrük muhafua eratı için 3000 takım yazlık elbise 25/7 /fJt 
ma günıı saat 15 tc kapalı zarfla alınacaktır. \' 

2 - Tahmini fiyatı 19,500 lira ve ilk teminatı 1.462 lira 50 kuru 
3 - Evsafile şartname ve numunesi kom:syondadır. Her zaman 

lebilir. tii 
4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle kapalı zarflarını eksiltme 

drn bir uat evvel Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat Han ikinci 
komısyona vermeleri. (5561_) 

--~--~~------~-----------------b 
TÜRK TİCARET BAN KASI A 

KUPONLU •VADELİ •MEVD~ 
A 
1i 

Devlet Demiryolları ve-Umanlan lstetme idaresi ılan l 
~ ~. ., . ~ . . 

Metre ınik'abı muhammen bedeli (3 0) otuz !ıra olan tııkribe,rı 2ooO 
re ınik'abı çam tomruk 17-7-1940 Çarşamba giinu saat 15 de kapııll 
usulü ıle Ankarada idare binasında sııtın ıılınacaktır. 

Bu işe girmek Jsteyenlcrin (4250) dört bin iKi yüz elli liralık 11'1~ 
k&t teminat ile kanunun tayin ettiği \'esikaları \ e tekliflerini ayrı 

saat 14 e kadar komisyon reisliğine vı•rmcleri lfızııııdır. lü 
Şartnıımelcr (300) üç yüz; kuruşa A nırnra ve Haydarpn&a veznell h 

satılnıakt.<ıdır. (5510) 

* * r Muhı:mmen bedeli 2500 lira olan bir adet yanıtın ~öndürmek için ( 
pomp (araba iizerine monte edilmiş) 2217 /1940 Pazartesi günü saat Y 
on be~te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından ~ ın 
zarf usuli le satın alınacaktır. si 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 187 lira 50 kuruııluk muvalckat temini 
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı giit! 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır da 

Bu iıe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dai;tılmakta&ı iy 
(5773) si 

~------------~-----------------------------' ha 
Kuleli As. Lisesi Md. den : 
ı.-uleli, Maltepe, Eursa asker; liselerinin bırıncı smıllarına ısteJ de. 

bütün girme şartlarını haiz olan namzetlerin seçme sınavları 10 Te Si 
940 günü meı.kuı: liselerde yarıılacaktır. Namzetlerin en geç 10 Te ao 
940 sabahı saat sekizde murekkcpli kalemlerilc veya hokka kate# •t 
işbu liselerde bııhııımaları iliin olunur. (224) (5690) 


