
S A L 1 

9 
TEl\IMUZ 

•• 

T A tf ' E v l 
İstanbul, Anknra Caddesi 102 

TELGRAF: TAN, ~"'TANBUL 
TELE~N: !ıi3~f43is. 24319 
ALTINcr-YIL - No. 1775 

r AŞKIN TEMiZİ 
Milli, Hissi ve Aşki Rqman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
1 9 4 o 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

nu::f!!!~~~~~!!!!!~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~IDlll~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!~~;;;:;;:;;:;;;:;:;;:;;::;:::;:;;:;;:;;;:;:;;;:;;;;;;;;;; 17·7:_ ~11!1!!!!!!1 

Satı~ Y<'ri: T A N - İstanbul Fiyatı: 100 Kr. 

önünde 
T hl" ll 8 J d Fransanınl Fransız Fılos 

k• e 1 ga a u un u P. Saitteki! Muhasarada 
us• ŞARKil 

"Dr. Re.fik Saydam Diyor ki: 1 Akdeniz I. .
1
• 

1 
d ..• J ı 1 ılngı ız er en Bir Ultımatom 

"Mahsulün Ziyaa Uğratılmadan ı- i 
1 0 5 

u IAbloka Yüzünden Amerika 

Bekleniy 
İle Adal 

anı 

- Vaktinde Kaldırllması Günün . Gemileri 1 Arasında Münakalat Durdu, 

Büyük işlerinden Biridir .. 

"Memf eket Mahsulü Normafin Fevkinde İken 

Gayretlerimizi Arttırmak ve Mevcut 

imkanlardan Azami istifade Etmek Lazımdır .. 
Ankara, 8 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam 

Umumi Müfettişliklerle valilere aşağıdaki tebligatta bu
lunmuştur: 

1 - Dünya vaziyetinin kanşmıya ve bir Avrupa har
binin belirmiye başlaması üzerine - Eylul 1939'da - yap-
tığım beyanatta Türk çütçisini fazla ekime davet etmiş ve 
bütün idare amirlerinden de bu istihsal mcvzuunda azami 

ingHterede Müdafaa Tedbirleri İlerliyor, Sahillerde 
Düşürülen Alman Tayyarelerinin Sayısı 114 ü Buldu 

a.ıı \laka ve gayret istemiştim. Londra, 8 - Martinik adalarındaki Fransız filosunun vaziyeti hakkında çeşit 
şit haberler gelmektedir. İtalyan ajansının aldığı malumata göre, bu Fransız fil 
İngilizlerden bir ültimatom bekliyor ve İngiliz ablokası yüzünden Amerika kıtası 
Martinik adalan arasındaki münakalat ke~ilmiş bulunuyor. !ricaret Vekilinin 1 

f 

Mahsullerimizde Feyiz Ve Berıeket 
Biiyiik bir memnuniyetle kaydederim ki: Miistahsilin, idare 

amirlerinin ve ziraat te§kilahnın birbirini tamamlayıcı mesai 
'\'e tedbirleriyle hu yıl her yıldan daha fazla ckilınis '\'e ekilen 
de hemen her tarafta birçok yıllardan daha büyük bir feyiz ve 
bereketle yetişmiştir. _!'Egedeki Tetkikleri 

Vekil, Milli Şefin Türk KöYf üsü için 

Verdiği Direktifleri izah Etti 

u ~~ınir, 8 (TAN) - Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, 
1 

gun .!1rhan vapurile buraya geldi, merasimle karşı-
8 ~~~:İ ?,~leden evvel Vekalete bağlı müesseseleri gezen 

' ogleden sonra, Tarım Satış Kooperatiflerinin yıllık 
,,,..._--------~~-~~-. "' 1 umumi toplantısında hazır bu. 

:!-:' eni Tahr·ıkler ıunciu. 
~ Birlık, bu seneki bilançosunu 

K 406 bin lira karla kapatıyordu. 

arş ısında MURAHHASLARIN 
DİLEKLERİ -

Yazan: Sadri ERTE·'" 

H 
,,,ı Vekil daha sonra murahhnsla-

5 arbin ba.şladığı gün- nn dileklerini dinledi. Bu dilek-
' dcnb T ler arasında Mendereste bır set 
' ıtcş h erı ürkiyeyi inşa ettirilmesi, Akala n~vinden 
~ attına sokmak için za- iyi pamuk dağıtılması, bağ has. 
'ha~ zaman tahrikler yapıl- tahklnrile esaslı surette mücnde
.; U tahrikler kah Roma le edebilecek bir mütehassıs gc
.ah Berlin, kah p . kAh tirtilmesi, motorin ve kanaviçe 

~nli~rda menşeli h:~~disl:r ~~"Tlin edilmesi gibi hususlar var 

n e cihana ve T·· k f ıcilrı ur e -
... .. uk~unıiyesine arzedildı" 
.ı.ur ıy · h · , 1 • eyı arbe sokmak ic:ti. 
n C" tah 'kA 
şladıl ı:ı ata Balkaniardan 
rki a~. ? ~aman maksatları, 

c : yeyı butun dostluk!nrından 
rıt etmckt" B Ik \. hit . ı. a anlılara şoy-

F" ap cdıyorlardı: 
ııa';1 Tudı·· rkler o bildiğiniz eski 

, ar r. Yine gelip ı 
etıerinizi istı"lA d mcm e-
Son 1 a e ccekler. ;dr ra slam alemine doniiyor -

" ın :1rürk~C'r kafir oldular, sa. 
etler· ~r~ ınanmayınız. Memle-

ınızı zaptedecekler." 

Hakikatte biz, ne Balkanlar_ 

ıc d İ da bir istila unsuru idik 
c sliım m mı k . ' 

unaseb . e. e etlerıle olan 
. ctıcrımızde miıstakil h 

angı bır d l . er 
tırni ev etle olan miınasc. 

eriyor~den farklı bir a~aka gös
ız sulhu~ . . Vazlyetimiz sarihti. 
avası i i~~tıy?rduk ve emniyet 
ik. ç e J aşamak arzusunda 

Zarr.an ld" 
id ef ge ı, Majino ve Zig 
ı la sanelerinin arkasından sar. 

r soylenip · ~ -
ıldı~ .. · sınemalar seyre. 
ernı' gunlerde harbi kendi 
a na~~etleri haricinde bir saha-
. ı etmek istiyenler t .. 1 r u hab 1 • ur.u 
rler· R er er ıcat ettıler. Bu ha. 

diy0 .. ~u·oma şu şekilde istismc.r. 
" . 
uı; ~:r~yedeki Wcygand or-

• ku petrol sahasını t 
(Sonu Sa. 5, Sü. 

VEKiLiN BEYANATI 

Bundan sonra vekil kürsüye çı
karak ticar,i vaziyetimizle İzmirin 
ve İzmirlilerin ihtiyaçları hak. 
kında beyanatta bulundu ve bu 
arada murahhasların 1)iraz evvel 
ileri sürdükleri dileklere de te. 
mas etti ve yakında İstanbuldan 
buraya motorin de getirileceğ in
den bahsederek sözlerine §U su
retle devam etti: 

- Türk köylüsünün kurt:ırı1a
bilm€:si için Milli Şeften chııma 
almakta olduğumuz dir~ktifleri 

şu üç noktada hulasa edebilirim: 
1 - Köyliiyii miimkün oldu_ 

i:u kadar toprak sahibi ve miis
tnhsil kılmak, 

2 - Köylü ve çiftcinin 7'.ama. 
mnın heder olmasından ko-
runnıa ı, 

:~ - Köylii ve miistah:;il me
saisinin kıymetlendirilmc.si. 

Vekil. bundan sonra sözü koo
perı:ıtıflere nakletmiş ve 20 - 30 
kisinin bir araya gelmesile temin 
edilrcek faydalan saymış ve bu 
suretle işleri çabuklaştırmak ve 
kısaltmak mümkün olabilcc<>ğini 
an tatmış ve, l\füli Şefin yukarda 
bah .. f;'ttiği cİi'!'elttifleri daire.sinde 
refah ve saadete daha çabuk va. 
rılabilcccğine işa'ret etmi~tir. 

• 
Vekil tetkiklerine yarın da de. 

aın edcçpk, ~gün civar vi. 
liı~lerc ~s~r. 

Fransız 
--, Bir rivayete göre Marf t 

C U •• m hu r Re •• s •• halkı İngiltere ve General 

"-'--M 11 1 ı 

• • .. ,,_ 
11 ı ıra E ek 

Gaullc lehindedir. 

TEltZİP EDil,.EN HAB 
t r. 1° mi\'a j.. UV" t:"tle 

Dunkerque zırhlısını bomba 
m:ı.n ettikten sonra Fransız b 

Dünya buhranı de\'am etmektedir, birçok memleketlerde bil. 
ha Si\ Avrupada ziraat \·aziycti h11 ~,) miisait gc{mcıni tir. '~"
,·elki beyanatımda da işaret etmiş olduğum gihi, gerek memle
ket iktısadiyat ve miida(aa~ı, gert•k çiftçinin kendi menfaati ha. 
kımından toprak mahsullerinin ehemmiyet ve kıymeti artmış. 
hr, daha da artması beklenebilir. Mareşal Petain'in Riyasetinde Kurulacak 

riyelilerini mitralyoz ateşine 
tuğu hakkında intişar eden 

Günün Büyük işi 
Onun için idrak edilen mahsulün hiçbir ziyaa uğratılmadan, 

vakit \'e zamaniylc kaldınlması giinün bliyük işlerinden biridir. 
Bu işte idare amirlerinin. kendiJcrine terettüp eden ~ok ehem

miyetli ye mesuliyetli vazifeleri azami bir gayret ve basiretle 
başaracaklarından eminim. 

2 - Umumi diinya vaıiyeti karşısında rnl'mlekct miidnfaası 
bakımından uyanık bulunmak vedhesi, hüklımcti hazı sınıfları 
sillıh altına çağırmağa \'e bir kısım hay\•an \'C nakil vasıtaları. 
nı satın almağa mecbur etti \'C daha da edebilir. l\lemlekcttc 
umumi olarak mahsul normalin iistiinde iken, bir de kol ''c 
hayvan kuvvetinin eksilmesi kar~ısında hasat ve harman işleri. 

(Sonu Sa. 2, Sii. J) 

Hükumet İşler~e Bir Üçler Meclisinin 

Meşgul Olacağı Haber Veriliyor 

Cenevre, 8 - Fransadan alınan haberlere göre, Fran
sız Parlamentosu yarın (bugün) toplanacak ve yeni Esas 
Teşkilat Kanununu tanzim ile meşgul olacak, yarın da 
Milli Meclis toplanacaktır. 

Grenobl'de çıkan bir gazete dikkate değer bazı malu
mat veriyor. Bu malUmata göre, şimdiki Fransız Cüm
hurreisi Lebrun, yakında istifa edecek ve Mareşal Petain, 
İspanyada General Frankonun vaziyetine benzer bir 

-------·...-..------------------------------ vaziyetlt' Fransanın şefi sayıla--- -, , 
8 1 

• M •• 
1 

A k t 1 caktır. Mareşal Petain'in riyaseti 
• altında Laval, Veygand ve Mar. 

Yenı Rumen İ er ID U a a llllD !~~~·i~~~uı~~!~!~k~ıhü~~m~{:~ 
Kabinesinde 411 y aptıg"' 1 Akisler leril~En;.·:i~A~·;~~':iı..u 
N Ç k

• d• Yenı Esas Teşkilat kanunu, 
azı r e il 1 : çar~aınba günü reye konacak, rey 

• S f · A• A y • N alındıktan s<mra Mareşal Petain 
-0-- '! . te anı ıansı, vrupanın enı izamı elde edeceği fevkalcide salahiyet. 

Demir Muhafızlardan U.. . d ~A b k K f d ... B ld" . leri kulıanacak ve Fransada üçün zerın e lvıUta 1 a fn 191nl İ lrJyOr CÜ ciımhuriyetin son parJamen. 
Müteşekkil B.ir Kabine to~u1 _ içtimalarına nihayet vere-

Kurulması Isteniyor ! ce;c ır. 1 l\JEBUS GRUPU iÇTiMAi 
LONDRA, 8 - Romanyadıın Vichy'den şu malumat \'etil-

gclen haberlere göre, ahiren te- 1 mektedir: 
şckkül eden Gigurtu hükiımeU 
Azasından olup eskiden Demir Dün öğleden sonra Vichy'de 
Muhafızlara mensup olan dört toplanmış olan muhim bır me-
nazır bugün istifa etnılşlerdir. İs- bus grupu, mebus Tixier Vigran. 
tilalarının sebebi, yilzde yuz De- courfun teklifi üzerine, harbin 
mir Muhafızlardan müteşekkil bir başlamas• ve idaresinde, vesaiti-
kabinenin iş başına gelmesini is- mizitı kifayetsizliginrle ve hare_ 
temeleridlr. Bunlara gcire, Glgur- katın sevk ve idaresinde ve po. 
tunun istifası takdirinde buna lilik, sivil ve askeri noktalardan 
lmkAn hasıl olacak ve bu suretle 
Romanya tam mAnasile faşist bir ı 
huk(lmete sahip bulunacaktır. 

Demir Muhafızların iş başına geç- ı 
meleri takdirinde Krnl Karoliln 
müşkül bir va:ıiyetle karşılaşacağı İ 

anlaşılıyor. Romanya Propaganda İ 

Nazırı bugı.inkil beyanatında Ya- • 
hudilerin bundan böyle gar.ele sa- ı 
hlbi, yahut gazeteci olamıyacak-
lorını söylcmıştir. ı ............ -........ __.. .................. . 

(Sonu: Sa. 3, Sli. 5) 

Sovyet Sefiri 
Moskovaya 

Giffi 
Pazar sabahı Ankarad:ın s..'!hri. 

mıze gelen Sovyet büyuk elçısi 
Terentief, dün saat 10 da Svene. 
tin So\'yct vapurile me:nt~ketıne 
harckeı etmiştir. Sovyet sefiri, 

Üniversite Haftası 
Açdıyor 

Erzuruma bugün bir "ıcyct gL 
diyor. Bu husustaki tafsilat ikin. 
ci sayfamızdadır. 

lı.. ""ı hareketinden evvel, Btiytikdere. 
...._ dekı y<?zlık sefarethane bınasın. 

1 

da. Alınan büyük elçisi von Pa-
Alman kumandanları arasında.. pen 1·ı b" t k d · .. · . . e ır saa a ar gornşmuş.. 

-YAZISI ÜÇi}NCÜ SAYFADA- tür. (Sonu Sa: 3, Sü: 7) 

Kont Ciano, ............... 

berler İngiltere hükumeti t 
fından resmen tekzip olunu 
Fransız amiralliği ayni hadi 
na!:mda İki İngiliz tayyare 
ctüşürülduğünü, iki İngiliz m 
dbinin torpllendigini. belki 
batırıldığını, Hood İngiliz z 
lıc;:ına isabet vaki oldugunu 
diriyor. 

Diğer taraftan Oran faciası 
giltcre ile Fransa arasında g 
bir münakaşa mevzuu teşkil 
ikl taraf birbirini red ve tek 
eden tebliğler ncşretmcktedir 

iSKENDERiYEDEKİ 
Cenevre, 8 - İskenderiyed 

Fransız fılosunun silahtan te 
edıldiği hakkında verilen hab 
ler henüz teeyyüt etmemistir 

(Sonu: Sa. 3, Sil: 3 

lngiltere, lsveçi 
Protesto Etti 

Loudra, 8 - i vcç Hükfüne 
arazisinden Alman a kcrlcrini 
domınnııısını gcs;irıniyc müsaa 
ctmıştir. 

Ingiltere Hiikumcti lsvcçin 
h:ırckctini protesto etmi5tir •• 

• 
ft'ran a namına milli bir har 

ket u~ andıran General De Gaul 
bugiinl.t~ beyanatında Fransa h 
sabınn bütiin 'kurtuluş imıldini 
lngiliz zaferinde olduğunu snYI 
mis \'e her Fransızı lngilfcre) 
yardıma dant etmiştir. • 

• 
Fran"adan gelen lıalJerlcrc g 

re, yetmiş senelik kanunu l'S• 

nin ilgasından sonra Mare al P 
taiıı 'e "icra ku' veti şefi" uava 
verilecektir. 

• 
Loııdra 8 - Virl\'ind tnrn 

torpido!>u hir torpile •·arp r 
hntmı~tır. Mürettebat kurt 
nm;tn. 



2 

, 
e g 

, ·ki ere 
undu 
(Başı 1 incide) 

kc;atmnmak için, gayretimizi arttırmak, mevcut imkanlar. 
azami istifade tedbirlerini mahallinde aramak ve bulmak 
etmektedir. 

>İrliğiyle Kuvvet Muvazenesi 
,\ vni kö;) de, hnttü birbirleriyle nlfıkalı ve ıniinasebetli köy. 
rasındn isbirliği y:\'mak, mesaiyi tanzim eylemek ve in an 

h l' an kU\ vetlcrinde mm azcneyi tesis etmek" suretiyle 
'eli;) ebilece"'im tedbirlerin, mahnllin cnp 'c husu iyetle. 
tQ gun olmak sortiyle, çok faydalı \'e tesirli olacağına kn. 

ar 'e sıkışık zamnnlnrdn Tii rk kiiyliisii kendiliğinden isbir. 
'apınağa, i nıu\ azenec;i kurmağa alı ıktır. Bu hususta yer 
tec bs ctmi teamüller vardır. Kii~ kanununda, milli ko. 
nn kanununda huna ait bazı hükiimler me\•cuttur. Her tcd. 

:\eri 'e zam:ını vardır: Bunları direktif halinde tefcrriia. 
uzaktan te bite iınk:ın yok tur. 

n i nbetli tedbiri, isin içinde ve ha ında olan, 'aziycti adım 
takip edebilecek Jlle\kİde bulunan idare Umİrlcri buJnbi. 

r. Bu itibnrla tnf ilatn girmi Y<'rek yalnız mi.ihiın bir nokta. 
d'kknt nnzarınızı celbedecc~iın: 

Ve Zamansız Müdahaleler 
{' :\ hb c i terini kendi aralarında kt'ndilerine ynptırmnk, bu 

ı ta onlarn ~ol gö tennek, kolnylıklar ve yardımlar yap. 
dışardan herhnngi bir mii daha le~ c tercih edilmelidir. 

"z ~e zamansız bir miidahnlenin ak i tesir ~apncağından, işi 
pacağına, bozacağından endi e ederim. 

itibarin dı ardan miidahalc~ l' zaruret ha ıl olur, bilhassa 
h korunma kanununun 37 inci madde inin tathikı icap eder. 
d rhnl bana miiracaat ediniz. 
1 - ~u me\Zu iizerinde ehemmiyetle durmnklığım, daha isin 
ı da iken bazı 'i1iıyetlcrden hasat \'e harman için yardımlar 
nmesinden \c bütiın tedbirlerin merkezden beklendiğini sc. 
mdcndir. 

lsmarlanan Makineler 
en Ziraat Veki'Heti, elindeki bütün \asıtnları bu işe tnh is 

tıT. Hiikiımetin .:le, 1>on zn mnııfordı. bii;) iik dö' iz fedakar. 
ıle Amr.l'iknya ı nıarbdı~ı bir takım ha at ve hal'man maki. 
ri de gclmi tir. Fakat takdh edcr~ini1 ki, 1 nnlnrın miktarı 

ut1ur, her ~ere makine ~ctistirıni)e imkfm yoktur. 
O ıt" barla elde mc\ cııt 'a ıta larınHZI miımkün olduğu kadıır 

ı randıman temin cılcc-ek bir surette 'e en lüzumlu unu 

Akademid 
Heykel Serg· 

Açıldı 
---o,---

Merasimde Maarif 

Vekili de Bulundu 
Guzel Sanatlar Akad~mı:;i ta. 

leb~lcrı tarafından yapılan muhte 
lif tiplerdeki heykellerden :baret 
se:gi, di.ın saat 16 da. Maarif Ve. 
kilinin huzurile açılını ,tır. Ser. 
gının açılma merasiminde 1\faarif 
Vekilinden başka şehrimızdeki 
vekalet erkanı İstanbul mebus. 
ları. ""'hrimiz Alman konsolosu 
hazır bulunmuştur. M-.rasiıne, 

Ak2dcm: müdürü Burnan T?P
rak tr.rafından söylenen bir nu
tukla başlanmıştır. Akademi mü
dür it, bu nutkunda hey1<eltra~lı
ğın inki~af tarihinden ve büyük 
tistatlcn doğuran devirlerın c:a. 
nat telfıkkisinden bah )ettikten 
sonra Akademideki mcs3i tEtrzı ü
zerinde durmus ve gençlerimizin 
heykel sanatında günden güne 
göstermekte oldukları terakkiye 
iş!lr;'.!t etmiştir. Burhan Toprak, 
Maarif Vekaletinin bilhassa son 
senderde, Akademiye verdiği e
hemmiyet dolayısile vekaletin 
bütün otoritesini nefsinde taşı
yan vekile teşekkür etmiştir. 

Akndcmi müdüründen sonra, 
Manrif Vekili kısn bir nutuk söy. 
lemistir. Hasan Ali Ytiı:el, bu nut 
kunda, gerek Akndeminuı, gerek 
se he;ık"l şubesi talebesinin gös
terdıgi faaliyetten ve serginin 
tanziminden mütevellit memnu
niyetini beyan etmiş, nyni znmnn 
da müessese müdürüne teşekkür. 
lerini bildirmiştir. 

VC'kilin nutkundan sonra ha. 
zırun sergiyi gezmiştir. S-:?rgi 15 
gün müddetle halka açık bulun. 
durulacaktır. 

* Masrif Vekili Hasan Ali Yü. 

'J' A :N 

-----------~---------------, 

Akademi sindeki Sergi j f Güzel 
'-·---------==-----..o~~ 

Sanatlar 

Maarif Vekili ve daı·etliler, sergide teşhir edilen eserkri tetkik ediyorlar 

T ksime 
şaat 

-1 
"" narı 

Taksim kışlasının orta kısmı 
ile içinden geçirilecek yollara ait 
plim ve keşifname tanzim edile_ 
rek dün Belediye Daimi Encüme
nine verilmiştir. Keşifnameyc na
zaran bu kısım 70 bin liraya ya. 
pılncaktır. Taksim Bahçesinden 
Surp gop mezarlığına geçecek 
köprü ile Surpagop arsalarından 
geçirilecek yolun da plan ve kc-

9- 7 - 940 

Sahte Bo 
Tahkikat 
İlerledi 

Dün Bir Kişi Dah 
Tevkif Edildi 

Sahte imza ile bono tanzim 
1 mek, yine sahte imzalarla 

1 
mevhum şahıslar namına m 

.mele yaparak Ziraat Bankası 
dolandırmak suretiyle yapıl 

1 
mübadil bonosu sahtekarlığı ha 
kındaki adli tahkıkat devam 
mektedir. 

Bu işle alakadar olarak diin 

l 
İzmirden bir suçlu gctirilmis 
bu suçlu Sultanahmct Bırin 
Sulh Ceza hakimi huzuruna 
karılarak isticvap cclilmi~tir. 

Suçlu sanılanlardan Nihad 
kayınbiraderi ohın bu zat İbrahi 
Toksestir ve Ali Galip ismin 
biri adına bono ciro etmekt 
suçludur. Hakim, hakkında te 
kü kararı vermiştir. 

Mütefenik: 

Sofya Elçimiz Dü 

Sabah Geldi 
Sofya elçimiz Şevki Berke 

Ankaraya gitmek üzere şehrimi 
gelmiştir. Şevki Berker, Türk 
Bulgar münasebetleri hakkın 

maltımat vererek demiştir ki: 
"- Bulgaristanla 

hiçbir ihtilaf mevcut 
Münasebetlerimiz, son 
dostane ve samimidir. Orad 
Türklerin vaziyeti de iyidir. Bu 
garlar Türklere iyi muamele 
diyorlar." 

N. TOPÇUOGLU lZl\llRDE 
Tıcsret Vekili Nazmi Topç 

oğlu, Tarı vapurile İzmire har 
ket etmiştir. 

· ı şeklinde te\'rl ve taksim ettik. Bunların nerelere \'c ne ka. 
rıldığı ne urctle ve ne nr t1 rla islctileccği Zirant \'ckfıle. 

e tesbit \C takip olunmaktadıu. 

Kullanmakta Esas 
ccl, şehrimizdeki tetkiklerini lıi
tirdiğı için bugün, olmazsa yann 

, nksamki trenle Ankarnya gide-
Adliyede: 

· rnnmesi hnzırlanmıştır. Bu kı· 
•nm da 45 bin liraya mal alacak
tır. Bu civarda üçüncii planda 
yapılacak yollardan birisi de Tak 
im Bahcesinin ve Tns kışlanın 
arkasından uzatılaçak olan Mete 
caddı>sinin imtidadıdır, bu kısmın 
ke ifn mesi de 13 bin lira olarak 
hazırlanmı tır. Umumiyet itiba. 
r ·\ 1 Tak im kıslasıl)ın bulundu. 

ROJ\JANYADAKI JNGJLiZ 
MlJHENDlSLERİ GEL))ILER 

Romanyadaki İngiliz şirketle 
ne ait petrol m[iesseselerinde ç 
lışmakta olan İngiliz miihendi 
}erinden kırk kişi RomB/ilya hük 
metinin cmrile memleketi tnrke 
dc!'ck sehrimize gelmişlerdlr. M 
hendislcr, bir kac giin ..şeh:rimi:ı 
de kaldıktan sonra, alacaklar. e 
mir üzerine ya !raka gidecekle 
yahut İngiltereye döneceki·~rd' 

Bu husustn Ziraat Vckıilctini n ;~·arı dniresinde Jıarekct edil. 
ni ben de dilerken S!I noktaları da hatırlatırım: 

lakineleri İ:\ i kullnnn~nk ve o nrlan awmi randıman almak c
ır. Bunun iç n de, m ıl im~lcri el ipler halinde ralrc;tırm:ık, 

,.ol ~e idareyi guclestircc"k s mette dagıt ı amıık, fuzuli giıliıı 
n<c'lerle makineyi beyhude y<>rmnmak ve i .. tcn ka.) bet eı ek 
h i sırıılatıp hl'klemclcrle 'n J,it gecirmeıııek, kahil olur n iki 
el.i le çalışarak çok iş ) apm ak gibi nokt.ılnrn dikkat ctnıPk 
mdır, ' 
- Uasat \'C harmani ,lt>rini gerek iz gerek knymakoın \'C 

t) c ırıüdıirleri aleddevnm 'c nıuntazaman ~erlerinde tnkip 
T k ht•r hnfta bası vazi~ eti telgrnfla bann bildireceksiniz. 

;\ U\ aff.lkı.) etler temenni ederim. 

* Doktor Refik S:nda mın beyanatında me\Zuubahs 
korunıı:ıa kanununun 37 nci maddesini asıığıya a) nen 

adil v~ Tehir Edilecek İnşaat 
Ankara, 8 (A.A.) - Bngiin içi nele yao;adığımız diinyn vaziyc.. 

n her tiirlu insant mnlzemes inde fıznmi tasnrrufu fınıir bu. 
nma ı 'e bilhas n demir 'e cm nlinin hnriçtcn ithal miiskiilô. 
a mukabil milli miidafna lıakı mmdıın bu maddelere olan ihti. 
cın artma ı dolayı ile. milli ınlidnfna, demir) olları, şo eler, 
r'kalar için yapılan zaruri inc;aatln maden ihracına miitcal. 
te isat miic;tcsnn olmak iizerc, de,·Ict dairclerile ıniilhak 'e 

u i bütçeli idnre 'e müe sese ler ,.c sermayesinin en az ;\arı. 
\Jete ait te ckkiiller tnrafın dun ~ aııhrılncak olan ve yaptı. 

akt bulunan bilumum insnntın ben eçhi fiti <''iaslar daire. 
de tütlil 'e) n tahdidi koordin a") on he;) ctince teknrriir ettiri. 
ek jJ ili makamhırn bildiri im i4'tir. 

oordinasyon Heyetinin Kararı 
A - Yapılması tckarriir ctmis olup da heniiz ihale olunmı. 
n 'e) a ihalesi tekemınlil ctıni yen insaatın ihale i tehir oluna. 
ktır. 
n - l{ısım kısım yapılmakta olan insaattan bir kısmının ya. 

ı olması hnlinde, diğer kısımlarının ihale i tehir edilecek. 
. Ancnk diğer kısımların in a atanır. dc,•am \'e ikmaline kati 

zaruret 'orsa, ihalenin icra ı Bas\ ekiıletin mm afnkııtine 
lı buhmacaktır. 

C' - 1litealıhitlc bir muka' e le~·e hağlanmaclan yapılmakta 
unan ten ini ınahh cttcl,i bil\ı ımım insant • ~ol, bahce tanzi. 
ha\ uz in tı 'e ilıih .... dcraknp tatil olunacaktır. 

--<>--

usadcre Kanun Lfıyihas-ı 
ra 8 TAN Zaot ve mu

r k nun l vıha t cncuınen. 
nıı geçmis Meclıs ruıname-
alır. nuştır. 

---

Devlet Şfırası Aza 
Namzetleri Seçildi 

Ankara, 8 cTAN) - Meclis da. 
hil'ye ve adliye encümenleri dün 
m\Jhelıt bir halde toplanarak 
munhal Devlet Şurası azalıkları 
icin namzetleri tesbit etmiştir. 

Encümenin ayırdığı namzetler 
~unlardır: 

İktısat Vekaleti başmiıfettişi 

Feyzi, Ordu valisi Mithat, Dev. 
let Şl'ırası başmuavinlerinden 

f hsan, Çankırı ağırceza reisi Tah. 
sin, İstanbul vilayet idare heyeti 
fıza!rrndnn Ferruh, Maadin umum 
müdürü Kemali Gallp. 

cektır. 

Piyasacla: 

Fiyat Komisyonunun 
Dünkü Kararları 

Fiyat tesbit murakabe komis. 
yonıı dünkü toplantısında mani. 
faturn fiyatları üzerinde szami 
kar nlsbetini tesbit etmiştir. Bu 
fiyatlara dair bir broşür ç1karıl
mışsa da broşürdt'ki Ciyatlat'don 
ba::::ılart yeniden tadil tdilmiı:tir. 
Komisyon, manifatura fiynt.lnrı
nın, hnrpten evvelki fiyatlara na. 
zarım, azami yüzde 20 • 25 ııis. 
betinde arttırılmasını muvnfık 

bulmuştur. Buna nazaran, ma. 
nifatura eşyasının bir mik+:ır u
cuzhyacağı ümit edilmektedir. 
Yerli mensucatın da azami kar 
nisbetlerinin tesbitine başlanıl. 

Cin ye 

Dünkü 
Pr r 

ftun,d;ın h.iJ'.JQW\Q.c.t evvC'l Be ı ~ di ı m 
yazıtta Soğana a m h 11 ın l l n 
dostu Feriha ile Ali icımind<' b ·r·. h i u 
n~. bir arada. g?rerck FC'rıhayı ol ı H ~ t 13 T mu cUı Erzurum 
duren ve Alıyı yaralı:ynn k hv cı da bt lJn tır f m n 0 n 
H1zırın duruşmasına dün İki ci saat 17 de E zur~ Halkevi snlo-
Ağırceza Mahkemesinde ba lan· ı ,. . 

Şt B hfıdJsede suçlu Hızır nunda R ktor Cemıl J3ılsel ın bır 
mı ır. u tk .1 uy;ı -r+ ft 
da ağır surette ynralanınıştı. Hı- nu u ı e ı·,rzurum .rııı ası,, acı-

zır, diin Mahnemede herseyi kül. l caktır. Bund n 
liyen inkur etmiş: 

"- Hıçbır şrydl''l h b ri 11 yok h 
bir şey h tırlıy ıy um, 
Ccrrahp ha tııt"e iı d y r 1• h 1-

dum. Gunlerce sonrıı k rdıme> g lm - "Sehir Hıfzı ıhh l" 'Erzurum 
sirrı, ban nı"l tıl n yk in h tar hı ' • V nd h kl n v 
forkındJ dr,ilim, k nd d Yl' u - 11 ı' l " "S l h t l k 
rndıgımı, n sıl yıır<.11 ndı ımı b imi· mı 1 < 1 ıp ın • n ns a 1 ·-

yor, hatırı mıyor, c r <'d m yorum" ı l"rd n korunma". "S r ve dav • 
dı•miştir. mız' , "Turk ık ı ;ı.d atında Er. 

MATBUAT DAVALATU zurumur. mevkii' m vzuları ct-
Yazılması kanunen yasak bir rnfında konfcran lar verilecek. 

mıstır. t 
TRAKYA MINTAKASlNDA davayı yazdıkları için Cumhuri. tr. 

yet, Politika, Son Posta ve Haber Bunl rdan b ka Erzurum 
İstanbul ziraat mıntakasile gazeteleri aleyhine aC'ılan dava- memleket hastane!;inde de bir 

Trakya bölgesinde ziraate elve. ya dün bakılmıştır. Iddia maka eri me leki konferanslar hazır
rişli ne kadar arazi varsa, bu a. mı Cumhuriyet ve Politika gaze. l nmı tır. 
razınm mıdnslannın açılmasına telerindcki yazıların haber m hi. Heyet, 19 Temmuzda haftayı 
karar verilmiştir. Bu araziyi hn- yetinde görülclüğüniı ve dava sa kapıyarak Erzıirumdan ayrıln
zırlamak için icap eden ziraa~ va. fnhatını ihtiva ctmed' ~ iui bu iti c ktır. 
sıtalnn vektıletçe temin edilecek- barla mesullerinin beraetl<:'rini 
tir. Toprakların hazırlanması \:e istemiş, diğer iki gnzete mesull<'· 
ekilmeF: için bir proje hazırlan. rinin tecziyelerini talep etmic;t;r 

u ha g rek Ayaspaşa cadde
:<ı ' ndC'n gcrekşc Taksim Bahçcsin 

en '3 5 m t~e yüksekte kalacak
t r. Boyl('('e kışlanın ltulunduğu 

h ya, her iki taraftan da mer
divenle çıkılacaktır. 

Kömür Nakliye l\Iasrafı 

Belediye İktısat Müdürlüğü a. 
na dC'polarla yardımcı depolardan 
semt depolarına kadar olan kö· 
mtir nakliyat masraflarını tesbit 
ctmi tir. İktısat Müdürlüğti bu
nun için iki tarife kabul etmiştir. 
F.n uznk semt depolarına, kömii
rün tonu 150 kuruştan, daha ya. 
l.ın olan semt depolarına da 125 
kuruştan nnkledilcccktir. BCiyle_ 
likle sehrin en kenar semtlerin.

1 
de bulunanlar kömüri.in tonunu 
~250 kuruşa tedarik cdebilecek
krdır. 

Bclcdiyeclc : 

lorya p aiları 
İçin Hazırbk 

Florya plajlarını iki sene miid. 
dC'tlL' iızerine nlrın ın:.iteahhit, 
muknvt'le mucibince yapmıya 
m c:bur olduğu vazifeleri henüz 

mı~br. Muhnkcme mütlafaa için ba k 
KIRMACJLARA RU(;DAY güne bırakılmıştır. 

Belediye İktısat Müdürlüğti, * Cumhuriyet gazetesinin Af
kırmacıların ellerinde bulundur. rodit muhakemesini tasvir eden 
duğu buğdayları, yüzde 60 sert, yazısı ~üdde~~~u~.iliği ta~kir 
yüzd 40 yumuşak buğdaydan mahJyetınde gorulmus, nesrıyat 
müre~kep olmak üzere un halin. müdürü Hikmet Münif mahke_ 
de piyasaya sevkedebileceklcrini meye veri~miş ve ~ltıncı Cezn 
kararlaştırmıştır. Ancak kırma· Mııhk~mesındc hapıs . cezasınn 
c?lar, bu iş için lazım olan yumu_ mahkum olmuştu. Temyız bu ka . 

• c Cese u U ba m madığından plajlar kendL 
sine teslim edilememi~tir. 

Evvelkı ak atn B<:'yk0z ~ahille. Bn yüzden dtin ve evvelki gün 
rınde denizde bir <'rkek cesedi belediye memurları tnr.ı!ından 
bultır.nıu tur. Yapılan tahkikat idar~ edilmiştir. Pazar günü Flor. 
net.et'. iı,dc cl's~din Sel'miyede ya plajlarına 130 bin kişi gitmiş, 
oturan Hüseyin 0 ,Iu Rızaya ait ve bunlardan 700 lira temin cıiıl. 
olduğu tesbit C'dilmi• tir. Rızanın mistir. Müteahhit Iazım gelen 
bir 1 nzr. eseri olarak den'ze dııS- gar •• ntiyi bugun temin ederse 

şak buğdayı piyasadan tedarik e- rarı bozmuştur. 
debileceklerdir. Yoksa Toprak ==============-..== 

1 pl Aj!nr kendısine teslim edilecek. 
tir. Aksi takdirde mukavelesi 
fe..,heciilerek plajlar yeniden mü. 
zayedeye cıkarıJacaktır. Mahsulleri Ofisinin İstanbulun LMIQM 

günlük ihtiyacı için vermekte ol. lstJ• k 1 ,.. 1 duğu 300 ton buğday doğrudan 

dogruya değirmenlere sevkedıl. 

B<>kdiyc11in Salncıktn. hıızırlnt. 
tı ~ı hnlk plfıjlarına ait noks:ınlı:ır 
ikmal edilmiş ve plajlar halka a. 
çılm";tıı. Plajlardan hiç bir dü. mektedir. 

Denizde: 

" Bakır .. Yüzdürüldü 
Mıciilll lle l3ababurnu arasında 

karayn ot~ran~akır şilebinin yü 
kti boşaltılmış ve yaraları kopa. 
tılmtş olduğundan şilep kurtarıl. 

mı"? sayılmaktadır. Dün gelen 
maltlmata nazaran, gemi, yüzdü. 
rülmti~tiır. 

Akdenizden avdet etmekte o. 
lan •ran şilebinin de Yunan sahil. 
lerınc geldiği haber vcrılmckte
dir. 

YAZAN: lsmail Hakkı BAŞAK 

(Eski Darüleytnmlnr l\f iicliirü 'e IIa\ a Kurumu 
İstanbul Şubesi Başkanı) 

Yakında neşrine baslıyacağımız bu tefrikada, 31 :Mart ha
disesinin, İlk Meclisi Mebusandaki hizp m<>selesınin. Hali'tska· 
ran Grupunun, ve İtilafçıların, MtitnrC'ke>de Ermenı komitacı. 
!arının, karakol teşkılıitının içyuzlerini okuyacaksınız. Btitun 
bunlar, bugüne kadar ortaya konulmamış vesıkalarn mtistcni. 
den ve çok canlı bir üslupla yazılmıştır. 

huiiyc alınmamaktadır. 
*Küçük bir kaza geçiren Va

li v Belediye reisi LOtfi Kr:::-dı:r, 
b'r haftuya kadar Jealkacaktır.Bir 
an evvel şifnyap olmasını temen. 
ni ederiz * Belediye, bnzı imar isleri i. 
çin yeııidl'n munzam tahsisat a. 
yırrnıya karar vermistir. Bu mak. 
satla belediye daimi encümeni, 
dün akşam gec vakte kadar tet-

İstiklal Uğrunda! ... 
'l'cirikası, Meşrutiyet İnkılabına, Mütarekeye, ve 

Harbine müteallik ne riyatı dolduran tnrıhi yanlı lnrın 
yüklerini tashih edecektir. 

k· klcı: de bulunmuştur. AyrllaC'ak 
tstikHil munz.ıım tnhsisattan 400 bini yol 
en bü. 

inşaatına. 30 bini köprülerin ta. 
mirınc, 75 bini .mecari inşaatına 
nyrılat'r.ktır. 

~1E VL ÜT 
Galatasaray lisesi arnbt muallim 

merhum Fehmi Ultny ile kızları Kud 
siye, Sanavber ve thvan,ın ruhların 
ithaf olunmak üzere 12 Temmuz 194 
Cuma gUnü öğle namazını mlltcaki 
Eyüp cnmllnde Mcvlüdü nebevi oku 
ııacağındnn arzu edenlerin iştirak et 
melcri rica olunur. 

Bayan Rene Sinay ile Bny 
izzet Kaldam'ın evlenme fö_ 
reni 11 Temmuz 1940 Per
embc günii sant 16,30 da icra 
kılınacaktır. 

Toplantılar, davetler: 

Lisan Kursları 
Şehremini Halkevlnden: 
Evimiır!e tfirkı.;e ve lisan kurslatf 

nçılmıştır. Devam etmek isteyenleri!' 
ev idare memurluğuna milracııatları. 

Bugünkü Program : 
7.30 Program 
7.35 Neşeli musiki (Pi.) 
8.0C. Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını 
8.20 Akordeon orkestrası (Pl.) 

• 
12.30 Program 
12.35 Muhtclıl :ırkıl r (Pl.) 
ı 2.50 Ajans haberleri 
13.05 Muhtelit rkıl r (Pl.) 
13.20 Kanşık pro r m (Pl) 

18.00 
18.05 
18.30 
19 00 
19.15 
19 45 
20.00 
20.15 
20.30 
2115 
21 30 
21.45 
22.30 

• Program 
Cazband (Pl.) 
Çocuk saati 
Çocuklar için (Pi.) 
Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Konuşma CCifçlnln ınııt!) 
Mu:ı.lk (Çiftçinin saııti) 

Korfezden sesler 
Konuşma 

(Radyo gazetesi) 
Raclyo salon orkcııtrası 

Ajans haberleri 
22.45 Rııdy~ ıonlon orkestrası 

2100 Cazband (Pi.) 
23 25 Yarınki prom-nm 
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BERLİN 
Mülakatının 

Akisleri 

Martinik'deki Fransız 
t 1 ıak Ş rk Harbi 

' 1 
azan: Ö. Rıza DOGRUL Filosu Muhasarada A nupa harbi yiizündP.n ih. 

ınal etınek mecbnrıyetin. 
k .. ldığmıız Japon • Cin .harbi 

Londra, 8 - Hitler - Cia
no mülakatı hakkında bir
çok sözler söylenmekle be
raber, mülakat sırasında 
hangi meselelerin konuşul
duğu hakkında sarih hiçbir 
söz söylenmemektedir. 

(Başı 1 incide) 

İngiltere - Fransa 
1 

ha ?!~ii ~·ıldöniimiinc ~ardı ,,e 
ınunP.sebetlc iki taraf ta ge. 

1 ;\ıltar.da kazrndığı nmvnUn. 
etlerden bahsetti. 

~im etlaııonlar yliz binlerce :nurabba 
ırla v me~ıc g.c~işliğinde arazi iş
i muB ettıklerını \'C Çinlilere bir 
lkasırı uk ınil;\ on 7.ayint venl':rdikle
rapıJari bildiriyorlar. 

LO~DRADAKİ FRANSIZ 
SEFARETİ İNGİLTEREDE~ 

AYRILll"OR 

~ı hak-Buna mukabil Cinliler de Ja. 
ıım cl-ılara bir milyon· zayiat ve~·dir. 
.. krın_ı ve harbe baştallıkları 

Stefani ajansının Berlin mu. 
habiri mülakat ha.kkında şunları 
anlatıyor: 

"Berlin'de yapılan siyası mü. 
la.kat yalnız harp meseleleri ba. 
kımından değil. ayni zamanda 
sulh meseleleri ve kalkınma ba. 
kımından da tarihi bir ehemmi. 
yeti haizdir. 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter a. 
jansının diplomatik muhabirinin 
resmi mahafilden öğrendiğine 

gôre Fransız maslahatgiizan bu 
sabah Hariciye Nezaretine gide
rek Vichy tarafından esasen 
bildirilmiş olan Londradaki 
Fransız sefaretinin Fransaya av. 
deti haberini teyit etmiştir. 'un d lHın •ki milyonluk bir ordu,•a • ve,· ~ 

~ı~ rp oldukları halde bugiin im 
Sırın.~ unun beş ınilyon mevcutlu ol. 
a ç tnnıı anlatıyorlar. 

hadı ~d t~raf ta .harbi sonuna ka. 
h 'nik dt' am ettırmek uzminde ol. 

ra. 
1
d !arını söyJcmekte birlesti;;.i i-

tn l." ... 
ekte~ zak Şa~k harbinin ne znmon 

t " bulacagını tahmin etmek 
a ev n< - ı· 

cnııı c ınde değildir. 

* [J~~k Şarkın biiyle kanlar için. 
yuzmcı;;:" · hik . ının metini ku\'ra. 

•• k .bır hayli miişkiildlir. l\1ak. 
Un Uzak Şarkı Garp devletleri. 

l tasallutundan kurtarmaksa 
Uzak Şarkı Uzak Şarklılar11 

rkc/rclhııeksc, .Japonlarla Çinlile. 
• •zt-. e ele vererek bunu temin et. 
ıını ııeri ger ki . .. k f c esır. 
ur _akat maksat Japonyamn iis. 
·ınd~Hı~ .. · 
. . !Iı~nıi hnin etmek ve Cin ül. 
ı."zd• erını yalnız Japonyanıı{ istis. 

~ılail~~al açık tutmak olduğu için, 
e u ıarcb<; de uzayıp gitmek. 

ccd \'C Uzak Ş k .. h' b' h . ada1'~ • . ar nıut ış ar aı-
. Bul- sahne olınaktadır. 

le ~ Kahramanlığı : ----
E ,.., inliler yc;~nıle, iHm 

opç~~ kahramanlarmı harp kah. 
har~nıılnrına ii tiin tutan ilk mil. 

er arasındadırlar. Bu yüzden 
~z • Yiiziiııiin bir çok iiİkeleri, 
ER tp sahnesi olduğu halde Çin 
tıerfarı, uzun asırlar sulh ve mü-

e çs,ıncı <><:ağı olarak yaşamıs hu 
· 'ede ç· . "' ndıS- ~ ııı dıyarı, bir medeniyet 

ükt1"naın olmustu 
fakat k 'li • 

_rke . ı;o geçmeden vnzivct 
l\1it1 ti ' . . . 

• l· nıcc nıce med ve cezir-
. · gedrd'k lP 1 ten sonra Çin veni. 
n: e) harp ve darıı sahası oldu \'C 

klcr taraftan Sun Yat S ·b· 
. ulu k en gı ı 

rdır ~l'ı ·ahranıanlar yetiştire. 
c lıala csk' ·· ·· .. l . .. 1 ozunu muhafaza et-
knı .g?sterdiği gibi Çang Kay 

11·-'"'· gıbı askeri liderler de ~·etiş.. a llT"llı ve h .. • 
Kud\.iik nı ugun şahidi olduğumuz 
onrı\j . uhareheye girmek mcc. 
19411" Yetınde kaldı. 

cakil':. * 
okU{:ı:ı gibi hU ··k 

et .. lıılnrı .ru \'~ bir ~ok is. 
lıle.r' katlatınış, hır çok müs
ın .

11
1 .olaylıkla temsil etmiş, 

ı ctın b d f 
irnı t h . u e a mağlıip ola. 
iı.k" a .rn_ın etmek çok giiçtür. 

ıs, Çının ın .. 1 • d" • 
dığı h . ag up c ılmııı sa. 

\'C e ~r -~~Vırde, galibi yuttu. 
d rı tıgı görülmiistiir Bu 
en Uzak ş k :.. · 

killlin 1 h' ar harbi, sonun. 
n c· e. •nde tecelli l'duse 

J ~ ır, ınılletinin kendini deı·. 
P toplıya "' 
let ola k cagı ve hür bir 
· ra Yaşıyacağı şüphe 

L--Lırıııez. 

hctistan Istiklali • 

Ut:-:-- --~ 
zak Şarktan bahsediyor. 

ft" ken Hindistanı da hatır. 
"'naJ· " k" arltatıil ' nı.~ım un değil. Çiinkii, 

lerl"diğj e~, ;unya vaziyetinin ge. 
ı. u ran sırasında, bir giin 

tsrz \'e an ... 
il . arsı ıcınde kalmak is 

1Yerek • • • 
mukadderatlarına sa-

l olınak onun . . . t"kl • 11 • • 
alnıa '. •tın ıı; ı a crını 

,.,,.. k ıstemektedirler. 
ı.ı-unya h"d· 

a ıscleri süratle vürü. 
t ve s" . . • 
il. . tıratle ınkıc.:af edi .. ·or 
ıntııı . ıı " • 

Pl'a erın uyanık ve hıızırlıklı 
• nrnalar1 v b' • . . . 

ı k e ır vasının ehn. 
çı arak b k b" . 

t d'· aş a ır ''asinın e. 
lı rnem k. 

en b r· e ıstemeleri onların 
ı. . c Ubaşlı hakkıdır. 
,. azıveti h 
l · n c emmiyeti inkar o. 
arnaz ,. · · 

e ''azıyetin ehemmiy'"' e rn·· . ..... 
..,.r·~ı utenasıp tedbirler almak 
il' ı"lerle ka l . . ' 

rşı aşmıya ınanı o-• 
lt::::,....,-

~h Japon Za~·iatı 
.. ung • King 8 (A A ) R'' 

Ch ' · • - oy. 
ln a:ng. • Kai • Shek hükiıme. 
~ . l'bıye Nazırı Hoymchung 
"'ebuç .senelik Çin • Japon mu. 
' esın· ··zd bların 1 

.. g.? en geçirerek Ja. 
ıoo 00 _olu ve yaralı olarak 
tah ? ınsan zayi eyledikleri. 

•y rtıın etmiştir. 
narb· 

ın başında Çinin iki mil 
askc • • 
,
0 

rı vardı. Fakat şimdi beş 
) n askerı vardır. Birçok miL 

asker de talim J;?ormektedir. 

Anlaşılması kolay sebeplerden 
dolayı mülfıkatın tcfcrrüatı hak. 
kında ifşaat veya tahminlerde 
bulunmak mümkün değildir. Bu
nunla beraber Stefani ajansının 
diplomatik muharriri, gerek har. 
bin devamı ve inkişafı, gerekse 
Avrupanın yeni nizamı hususun. 
da iki büylik mihver devleti 
yüksek mümessillerinin tamamL 
le mutabık kaldıklarını söyliye. 
cek vaT.iycttcdir. İtalya ile AL 
manya harbin sonuna ve daha 
sonralara kadar sağlamca yanya. 
na yürüyeceklerdir. 

Duçenin murahhası bugiln 
garptaki harp meydanını ziyaret 
ederek muzaffer Alman kıtala. 

nna müttefik İtalyanın selamını 
götürecektir." · 

MÜLAKATIS ALAKADAR 
BULUNDU<:iU MESELELER 
Neu Zurcher Zcitung gazetesi. 

nin Berlin muhabiri, Ciano.Hit. 
ler görüşmesinin, Avrupanın ce. 
nubu şarkisindcki hadisatla ala. 
kadar olduğunu ve bu mıntakada 
İtalya ve Almanyanın, mcselelc_ 
rin sureti muslihanede halledil. 
mesini ayni derecede arzu et. 
mektc olduklarını beyan etmiş.. 
tir. 

İNGİLTEREYE TAARRUZDA 
İŞTiRAK 

İstilaya Karşı Hazırlık 

1\IÜDAFAA TEDBİRLERİ 
Londra, 8 - İngiltere hi.iku· 

meti, Fransadan İngiltereye dö. 
nen bütün fırkaları da yeniden 
Lechiz etmiş ve beklenen istilaya 
karsı hazırlanmıştır. Bütün as· 
kerf kuvvetlerin bir yerden bir 
yere gayet kolay hareket etmesi 
ic·in tedbir alınmıştır. Müdafna 
tedbirleri her lahza tekemmül 
etmektedir. Kanadadan, A vus
tralyadan. Yeni Zclandadan gı;'). 

len kuvvetlerle, Polonyalıların, 

Çeklerin, l'forveçlilerin ve Fran
S?zların kuvvetlerinden de istifı:ı
de edilmektedir. 

Şİ.:\IALi İRLANOADA 
TEDBİRLER 

Şimali İrlandanın müdafaası 
kin de lazım olan tedbirler alın. 
~ıştır. Şimali İrlanda Başvekili 
bu tedbirler üzerinde görüşmek 
üzere Londraya gelmiş ve geri 
dönmüştür. 

Tayyare İmaliıtı Nazırı, Hazi
ran ayında bu imalatın rekor kır_ 
dığmı ve geçen seneye naT.aran 
bu ay içinde yapılanların iki mis
line vardığını söylemiştir. Ame. 
rikadan da çok geniş ölçüde tay
yare ve motör ahnmaktadır. A
merikaya yapılan siparişlerin be. 
deli bir milyar doları geçmiştir. 

İngiltere - Almanya 

Basler Nachrichten gazetesinin 
INGILIZ SAHILLERl~E 

Roma muhabirine nazaran, Cia. TAARRUZ DEVA-;\I ımIYOR 
no Ue Htlcr, ingltercye karşı ya. Londra, 8 - Alman tayyare!e. 
pılacak taarruz meselelerini mü. ri, İngiliz sahillerine taarruza 
zakere etmişlerdir. devam ediyor. Bugün d~ iki Al. 

Avrupa kıtası üzerindeki dip. man bombardıJ?'lan tayy<ıre.si dü • 
lomatik münasebatın müşterc •. şüri.ıim~ştür._ In~iltcr~nin cenu. 
ken halli meselesi de göruşüldü. bu şark' sahıl.~c.rı.?e .~uc':'-4-n. cd~m 
ğii zannolunmaktadır. tay.va.reler pusk.u~-tul!11.~ş. Ing:l. 
CİANO SAARBRUCKEİN'DE terenın şark sahılıne :m~ur:1 e. 

den Alman tayyarelerı hıçbır za. 
Berlinden verilen mallımata 

göre Kont Ciano, saat 10.15 de 
Saarbruckein'e vasıl olmuştur. 

Mumaileyh, bugün Maginot 

h::ı.tttına ve Alsas'a yapacağı zL 
yarette istihkam generali Von 
Ditman ile beraber bulunacaktır. 

MAJINODA TETKiKLER 

Roma, 8 - Kont Ciano Garp 
cephesindeki jlk gimünü Majino
yu gezerek geçirmiştir. Ciano ile 
maıyetinde bulunan zevat, Ma. 
jino hattının muhtelif yerlerini 
gezmiş ve hattın nasıl y.lrıi.dığını 
tet!uk etmişlerdir. 

Agın Yolunda Bir 
Cinayet lılendi 

Ağın, (TAN)-Hüsnü oğlu Os. 
man isminde biri Eğrek köyüne 
giderken tecavüze uğramıştır. 

Mütecavizler, Eğrek köyünün es. 
ki muhtarı Mehmetle Tatlı'dır. 

Bunlar Osmanın üzerine çullan. 
m;şlar, 150 lirasını almışlar, so--pa ve taşlarla muhtelif yerlerin. 
den yaralamışlar ve daha sonra 
da tabanca kurşunu ile karnının 
iki yerinden yaralamışlardır. Os. 
man 24 saat sonra ölmüş, katil. 
ler vakalanmışlardır. 

Ge1iboludan İstanbula 
Sevkedilecek Üzümler 

Gelibolu, lT AN) - Bağcılar 
s~tış kooperatifi bu senenin ilk 
içtimaını yapmış ve bağların du. 
rumu ile bakımı üzerinde konu. 
şulmuştur. 

İstanbula sevkcdilen üziimle. 
rin bu yıl küfe yerine sandıkla 
nakli kararlaştırılmıştır. Bu san. 
dıklar 12 • 20 kilo arasında ve 
güzel bir ambalaj içerisinde pi. 
yasaya sevkedilecektir. Bu suret. 
le üzümlerin bozulmasının önü. 
re geçilebileceği gibi satış üze_ 
rinde de tesirli olacaktır. Sene. 
nin ilk üzüm mahsulünün bu şe. 
kilde sevki için şimdiden hazır. 
lıklara başlanacaktır. 

rar vermemişlerdir. Harbin b;ış. 
lamasındanberi İngiltere sahille. 
rinden düşürülen Alman tayya. 
rclerinir. snyısı 114 ü bulm·ış ve 
bunlardan başka 25 kadar tayya. 
renın de üslerine varamadıkları, 
tahmin olunuyor. 
İngfüz tayyareleri dün yine AI. 

man işgali altındaki sahalara ge. 
ce ve gündüz taarruzlar ynpmış. 
!ardı:-. Merkezi Almanyarfa Es
chveğe tayyare meydanı boınbar. 
cliınan edilmiştir. 

İTALYAN TAYYARELERİNİN 
HÜCUMU 

Dün İskenderiye ve Malta İtal. 
yan tayyarelerinin hücumuna ıığ 
ramıştır. İskenderiyeye bir çok 
bombalar atılmış ise de bunların 
çoğu denize düşmüştür. Zayiat 
veya hasar yoktur. İtalynn tayya. 
releri bu sabah İskender:yeye 
ka1·ş· bır akın yapmışlarsa ci.a l:u 
akın boşa gitmiştir. 

Dün Maltada 9 sivil yaralan. 
mıştır. Fakat hiçbir askeri zarE:r 
kaydclunmamıştır. 

Garp çölünde Kopeitzu'ya gi. 
den su boruları İngiliz kuvvetle. 
ri fa.rafından kesilmiş ve dı.in yol 
ları kesilen ve İngilizledn eline 
geçen 60 tank da!ii ve tayyare 
dafii toptan başka yığın yığın mü 
himmat ta zaptedilmiştir. 
HAREŞISTAN HUDUDUNDA 

Hnbeşistan hududu yakınında
ki bir şehir İtalyanlar tarötfından 
on daldka bombardıman edilmiş. 
se de zayiat yoktur. 

FRANSIZ GEMiLER[ 
CASABLANCA 'D.\N' 

AYRIDILAR 
Roma, 8 (A.A.) - D. N. D. bil

dirivor: 
It·alyan gazeteleri~e 6Öre FraT\ 

sız harp gemileri Atlantik deni. 
zinde, İngiliz şileplerini yakala. 
mak üzere Casablanca limanın. 
dan hareket etmişlerdir. Fransız 
tayyarelerinin hücumunu mütca. 
kıp İngiliz harp gcmilcrinın Cc. 
belitarık limanını terkct•ıkleri 
Tanger"den teyit edilmektedir. 
Tek bir İngiliz hrap gemisi Cche. 
litarıkta bulunmaktadır. 

';R.ESMI · HARP TEBLIGLERi 
lngiliz Resmi Tebliği 

Londra, 8 (A.A.) - Bahriye Nezaretinin dün akşam neşredılen res. 
mi tebliği: 

Denizaltı r.emilerimiz Almanyanın Norveç'le deniz münakalesini iz'a. 
ca ve münakaliita ciddi zayiat verdırmiye devam etmektedir. Snapper de. 
nizaltı cemimiz, teslih edılmiş bir balıkçı gemisile tayyarelerin himaye_ 
sinde bir nakliye kafilesine hiıcum ederek iki vapuru torpillemiştir. Kafi. 
le karmakarr.;ık bir halde dağılmış, bir koya doğru c;ekilmiştir. Daha son. 
ra Snapper yine sı!ahlı balıkçı gemilerile tayyareler tarafından himaye 
edilen büyiık bir kafile gormiış ve çok isabetli bir hücum yaparak iıç ge_ 
nıiyi torpillemi~tir. 

* Londra. 8 (A,A.) - Hava Nezaretinin tcblifi: 
Son 24 uat zarfında havanın müsait olmamasına raimen h:wa kuv. 

vetlcrim:z faaliyetlerine devam etmışlerd:r. Dün Knokc, Evrcux ve Yben. 
burg tayyare meydanlarına, Zwolle'de ve Katawijk Kanalı üzerine büyük 
moti:ırlü mavnalara bombalar atılmıştır. Tayyarelerimiz:den bıri donmc_ 
miştir. ~u gece Bremen ve Kıel'de gemi inşaat tezgahlariyle Emden'de 
sita~ dcpoları iızerine hücum ettik. Brunsbuttel'c ve Kici Kanalı metha. 
!ine yangın hombalariyle büyük infilak bomaları bıraktlmıştır. Nordeney 
ve Hornum deniz tayyare üsleri de bombardıman edılmiştir. Bu gece ha. 
rekatından iki tayyaremiz dönmemiştir. 

Sahil tayyarelerimiı: tarafından dün yapılan müteaddit harekat esnıı.. 
smdıı tayyarclerimizdcn ikisi dü,.man avcıları tarafından duşlirulmiı;ıtur. 
.Murcttebattan 5 kişi İngiliz harp gemileri tarafından toplanmıştır. 

* Londra, 8 (A.A.) - Hava ve Emniyet Nezaretlerinden teblii edıl. 
miştir: 

Diin öğleden sonra dilşman tayyareleri Manş sahili yakmmda faaliyet. 
te bulunmuı;larsa da hava müdafaa bataryalarımız: şiddetle mukabeled'! 
bulunmuş ve mühim hiç bir hücum kaydedilmemiştir. Batı İngilterenin 
sahil bölgelerine düşen bombalar bir kaç evi tahrip etmiş ve bir miktar 
i:ılü ve yaralı vukuuna sebep olmuştur. 

Bir diişman tayyaresi dtin ögleden sonra sahil açıklarında daii top. 
lan tarafından düşürülmiıştiır. 

* Londra, 8 (A.A.) - İngiliz Hava ve Anavatan Emniyet Nezaretinin 
tebliği: 

Düşman tayyareleri. bu ııabah, ııahil Eehirlerimizden ikisi üzerin~ 
bomba hiıcumları yapmışlardır. Avcı tayyarelerimiz ve hava dafi batarya. 
larımız harekete geçmiştir, İki duşman bombardıman tayyaresi tayyarcle_ 
rim:z tarafından düşürülmüştür. Düşman, Garbi İngilterede bir ıtehirdc 
bazı hasarı mucip olmuştur. insanca da bazı zayiat vardır. İngilterenin 
Şark sahili üzerine de hombalar düşmüştür. Fakat bu nuntakada pek az: 
hasar vardır. İnsanca hiç bir zayiat yoktur. 

* I.ondra. 8 (A.A.) - Hava Nezareti bildiriyor: 
Düşmanın dcirt motörlü büyük bir tayyaresi yerde tahrip cdilmi11 bi,. 

avcı Messerschmitt tayyaresi de havada yakılarC1k düşürülmüştür. 480 ki. 
lometreden fazla Almanyanın içlerine doğru ilcrliycn bir bombardıman 
tayy;ıremiz, tayyare meydanı pistinin iki tarafında bir çok tayyareler bu. 
lunmakta olan Escheweren tayyare meydanına hücum etmiştir. Tayyare. 
mi:rin bıral.. .. uğı bir bomba büyük hangarın önünde duran bir tayyareye 
isabet etmi11tir. Bu tayyare alev almıştır. 

Alman Resmi tebliği 
Bertin, 8 (AA.) - Alman orduları Raşkumandanhğınrn tebliii: 
Alman denizaltı gemileri, İspanyol sahilleri açıklarında, mecmu 21.500 

IC'nilato hacminde dıişman ticaret gemileri batırmışlardır. Batırılan gemi. 
ler arasında, İngilizlerin 13 bin tonluk San!ernando müsellih ticaret ge. 
misi de vardır, 

fnriltercde Alman hava kuvvetleri ezcümle, Brighton dcmiryola iıtas. 
yonunu. Wight Adası sahil bataryalannr, Falmouth limanı ile kamplarını 
ve Midlesborugh ve Neucastle silah fabrikalarmı bombardıman etmi,Jer. 
dir. f ngilterenin Cenup ııahillcri açıklarında, hava kuvvetleri cemi tahaş. 
şiltlerine ve kafilelerine hücum etmiştir. Bu esnada iki ticaret ecmigj ~·e 
bir nakliye gemisi batırılmış ve di,er bazı gemiler ciddi hasara uiramııştır. 

Dun gündüz İngiliz tayyareleri Garbi Almanya üzerine bir kaç bomba 
atmıslarsa da muvaffak olamamışlardır. Şimali ve Garbi Almanya üzerine 
yapılan gece hava hücumları az ehemmiyetli maddi hasarlar yapmıştır. İki 
sivil ölmüştür. 

Diin dü6man 14 tayyare kaybetmiştir. Bunlarm arasında, Manş açık. 
larında hava muharebelerinde düşiırülmüş olan Spitfire tipinde on lnci. 
!iz avcı tayyaresi de vardır. Diğer iki tayyare de hava muharebeleri esna. 
sınd:ı düşüriılmüş geri kalan ikisini Alman hava dafi toJllarr yere indir. 
mi:;tir Üc Alman tayyaresi kayıptır. 

• tı • #' . ! .,. . ,. 9"' ' .• ' .. , .. 

Japonyada Tek 
Parti Teıkiline 

Doğru 
Tokio, 8 -Eski Başvekil Prens 

Konc..yc::. gazetecilere viıki bcya. 
n'ltında bütün siyasi fırkaları mı. 
ha etmek niyetinde olmac!;ğmı, 
fakat Japonyanın yeni bir dalıili 
siyıı~i bünye vücude getirmesi la. 
zım olduğunu ,.e biinye dnhılinde 
hi.ıkumet, askeri unsurlar ve mil. 
lelin birleşerek bir kuvv~t tt-şkil 
cdecekierini söylemiştir. 

Japonya, Londranın 
Cevabını Beğenmedi 

Tokio. 8 (A.A.) - Reuter: · 
İn~:Itere büyi.ık elçisi Sir Ro. 

bert Craigie, bugün öğleden son. 
ra, Ifariciye Nazırı Arita'ya, Hır. 
manya ve Hong.Konr, yolu ile 
Çin hükumetine levazım gemde. 

rilme:sinin men'i hakkınd;ı:d J a. 
pon notasına İngilterenin cevabı. 
nr vermiştir. 

Japon Hariciye Nezaretinin sa. 
lahıycttar bir mümessilinin bil. 

Fransız Cümhurreisi 
Yakında istifa 

Edecek 
(Başı 1 incide) 

bütün mesuliyetlerin araştırılma 
sı ile bunların bihakkın tecziye. 
sini talep eden kanun layihasını 
kabul etmiştir. 

Bir mebus içtimaında Spiı;nss 
ile .Xavier Vallet, söz alarak, 
Frar..sada bütün partilerin b:ı:!f!Ş
tiğinden dolayı memnuniy~tlt:rini 
beyan etmişlerdir. 

Bıl5hare Pierre Laval, Har!ei. 
ye Nazırı olduğu zaman, Jo'ransa. 
nın diplomasisini ne gibi şerait 
dairesinde idare ettiğini, ve Fran 
sayı, İngilterenin fazla ışlerine 
karı~masından muhafaza c.ımek
teki gayretlerini izah etmi~tir. 
iŞGAL 1\fINTAKASINA GAZE-

TE SOKANLAR 
İşg:ıl mıntakası haricinde bası. 

lan gazeteleri işgal mın~akasına 
ithal edenler ve yahut hu mm. 
takada dağıtanlar, idam cezasile 
mahkıim edilecektir. Çharen~es 
valiliği, gazete bayilerine b~ı va. 
ziveti bildiren bir nota tevdı et
miştir. 

t o 
dirdiğine göre, Arita ngiliz ce. Roosevelt Tekrar 
vahı karşısında Japon hükumeti. N ti'"'' . K 

· (d · · t . r-· ) amze ıgım oyuyor 
n'..n .. erın. memnunıye sıı ı~ın~l Vasington, 8 (A.A.) - Gazete. 
buyuı< elçıyc anlatmıs ve Ingı - 1 R lt'' - ·· ·· b' · ı· • er ooseve ın uçuncu ır ın ı_ 

tere hükümctinin mcsdeyi )'Cni-ı hnp i~in nihayet namzetliğini 
d::?n t(>tkik etmesini mu.,ırranc su kovmıya karar verdiğini yazmak. 
rette talep eylemiştir. tadırlar. 

Macaristan ;~[if 
Seferberliği 

İdame Ediyor 
Budapeşte, 7 (A.A.) - Yarı 

resmi surette tebliğ edilmiştir: 
Son bir kaç gün zarfında siyasi 
mahfillerle efkarı umumiyede 
Romanya meselesi hakkında mü. 
sahede edilen heyecanlı faaliyet 
yerini daima büyüyen bir sükıi. 
ı:ete bırakmakta ve Rumen me
selesinin inkisafı tam bir Himat. 
la mütalaa edilmektedir. Harbin 
yakın olacağı tahmin edilen hi. 
tamından sonra bütün meselelc.. 
rin ruznameye alınacağı zannedi. 
livor. Bununla beraber, Romanya 
s~ferberliğinin sebep olduğu Ma. 
cıır askeri tedbirlerinin Rumenler 
tarafından bir tesebbÜs vaki O

luncaya kadar idame edileceği 
kaydedilmektedir. 

ROMANYA VE BULGARİSTAN 
MÜNASEBATI 

Bükreş. 8 (A.A.) - Gazeteler. 
Rumen Başvekili Gigurta tara. 
Cuıdan Bulgar "Utro" gazetesine 
yapılan beyanatı neşretmektedir
ler. 

Rumen Başvekili, Bul,:?ar mil. 
(etine karşı duyduğu derin dost. 
luk hislerini ifade ettikten sonra 

iki memleketin iyi komşu olarak 
c:ulh içinde ve anlaşarak geçin. 
meleri menfaatleri iktızasmdan 
olduğunu ve ancak bütün ıhtiliıf. 
13.rı uzaklaştırmak suretile terak. 
ki edebileceklerini beyan etmiş. 
tir. 

• 
Başvekil, bugün ltalyanın 

Riikreş e1c;isini kabul etmiştir. 
KRAL SOVYET SEFlRILt: 

GÖRÜŞTÜ -

Kral Carol, bugün öğledPn son 
ra yeni Sovyct sefiri Lavrentıev'i 
kabul etmiştir. Lavrentiev. iki se 
nedenberi Sovyetler Biri.iğınin 

Bükreşe tayin ettiği ilk scfirdir. 
Bu zamandanberi Sovyctler Bir
li~:ni Romanyada bir maslahat
güzar temsil etmekte idi. Lav. 
rentiev, ültimatom Romanyaya 
verilmesinden evvel Bukrcşe gel_ 
miş bulunuyordu. 

BESARABY AYA GEÇENLER 

Romanyadan Besarabyaya 12 
bin kişi geçmek arzusunu izhar 
etmiştir. Bunlardan iki bini dün 
Prut nehrini geçmişlerdir. Diğer
leri de peyderpey Besarabyaya 
gideceklerdir. Beş bin kişinin va. 
purla meçhul bir istikamete gÖ· 
türüldüğü doğru değildir. 

MOSKOVAYA GİDEN 
YUGOSLAVYA HEYETİ 

Moskova, 8 (A.A) - 8 Tem
muzda Milan Gariloviç'in Başkan 
lığındaki Yugoslav diplomatik 
heyeti Moskovaya muvasalat et
miştir. 

Alman Aiansına 
Verilen Cevap 

Londra1 Vesikalardan 

Malumattar Değil! 
Londra, 8 - Alman radyo ve 

matbuatı, yeni bir beyaz kitap 
dercolunacağı söylenilen bir ta
kım diplomatik vesaik neşret

mişlerdir. 

Reuter ajansının diptnmatik 
ır.uharriri, bunun hakk~~d& bir 
~ey söylemk için henüz erken ol. 
duğunu beyan etmekle beraber 
iyi haber alan mahafil, aşağıda. 
ki noktaları işaret etmektedir: 

Alman hükumetinin bir vagon 
icinde bulduğunu iddia ettiği ve. 
s:ıik İngiliz ve Fransız genel kur. 
mı?.vlarının aralarında yapmış ol. 
dukları stisarelcre mütedair bu. 
Iunmaktad;r. Bu vesaikin metni 
Londraya hiçbir zaman vasıl oL 
mamıştır. 

Şimdiye kadar bu hususta alı. 
nan malumat Alman menabiin. 
den alınmış olan haberlerden i. 
barettir. İtalyan matbuatı tara
fından kemali sadakatle tekrar e. 
dilen Alman tezi, İngiliz ve Fran. 
sız hükumetlerinin harbi yay. 
m&k arzusunda olduklarını iddi. 
a etmekte ise de bu iddia hadisat 
tarafından beleganmabelağ cer. 
hedilmiştir. Garantisini vermiş 

olduğu bitaraf memleketlere. 
t:ıhrik edilmeden tecavüz etmek. 
le. Almanya , ve yalnız Alman. 
yadır ki. harbin yayılmasına se. 
bebiyet vermiştir. Bu tecavÜ7-
lerden sonradır ki, Almanya ha. 
reketinin esbabını izah etmiştir. 

Üç Müşirin 

Menkıbesi 
l'azatı : 

Tarih tekcrriirden ibar 
tir., söziiniin en kısa z 

mandaki tczahiirlerinden biri 
şahit olmuş bulunuyoruz. 

Benim gibi yaşı otuz be ... t 
Yukarı olanların hep i bu tc 
İ1ürleri miisahcde etmi,lerdir. 

1918 den 1940 Haziranına k 
dar A vrupada iiç elim mütare 
olmus ve bu iic elim miitareke 
iic n~muslu mi°İşir imzalnmıstı 

v Bunlardan biri Harbi Um 
miyi miiteakıp miittefiklerle n 
<!ettiğimiz miitarckedir. Bur 
namuslu kumandnnlnrıınızd 
M iisir İzzet Pasa akdet mis 'e l ,. . 
elim miihırckcnin mesut bir n 
ticesi olarak Mustafa Kemal h 
rcketi dor•muştur. Bunun nd 
cesi mnllım. 

ikinci miitıırekeyi yine 91 
de miittcfiklerc mağli'ıp ol 
l\Iarc al Hindenburg nkdctmi 
tir. Bu miitarckeden de -bir 
gecikmiş olnrak- Bitler har 
keti doğmuştur. Onun da nctk 
si mnlfım. 

Cciincü miitarekevi 1940 H 
2-İra~ında Alman ,.~ İtalyanla 
mağli'ıp olan Fransa namına 
reşal Pctain imzalamıştır. Bu 
lim miitarekeden ne doğac 
henüz malfıın değilJ yalnız ö 
rendiklerimiz doğru çıkar 
Fransa Alınan işgali altın 
ıken orada bir rejim değişti 
ve bir teşkilatı esasiye ameliy 
tı yapılmıya kalk1şılırsa bo 
bir ameliyata hakikaten ihti 
olsa bile zamanın fena intih 
edilmiş olması yüziindcn hö 
bir tesebbiis memlekette be 
İ§gal ;.ralarında, belki işgald 
sonra şurişlcr çıkmasına, yer y 
ihtiliiller olmasına, hatta 
dahili harbe sebep olabi 
Korkulan o dur ki bu teşebb 
ler \'eya onların aksül:imeli o 
ihtilallerle Fransada sağdan 
sun, soldan olsun bir miifrit i 
re kurulmasın. Böy]e bir 
güzel Fransanın maddi ,.e 
nc\'İ giizcllikleri için bir fel" 
olur. 

İki emsalinin hareketlerin 
doğan neticelere bakarak üç" 
cii mütarekeyi imzalıyan m · 
rin de Fransada bir (l\lelıdi) 
masına manı olamıyaea 

hatta işte bu rejim değişti 
gibi hareketlerle onu tacil 
cdel'eğine hiiknıetmemek el 
gelmiyor. Bakalım, bu fiç'" 
miişirin menkıbesi ne olacak? 

Sovyet Sefiri 
Moskovaya Gitti 

(Başı 1 incide) 
Anlrnra , 8 (Tan M~lıabir 

den) - Sovyet büyük elçisi T 
renticf'in Moskovaya gid:ş n 
sehebi hakkında aldığım nıal 
mat şudur: 

Euyi.ik elçi 15 gün evvel mu 
him bir anjin dö puatrin krizı 
çirm,~tır. Doktorlarımız taraf 
dan muayene edilen s~fire uz 
bir istirahat tavsiye edilmi 
Bunun üzerine M. Terentief, 
kovadan bir müddet için istira 
müsaadesi istemiştir. 

l\I. Terentief'in bu defa .me 
lekete dönüşünün sebebi budu 
l\Iaamı:ıfih son hadiseler münac.: 
bet;Jc kendisinden Yakın Şark 
vaii hakkında .rnallımat is!cnnı 
de muhtemel görülüyor. 

Samsunda Feci Bi 
Cinayet işlendi 

Samsun, ıTAN) - Hüsey 
Erzurumlu adında biri, kadın 
kabeti yüzünden Hamza Çep 
imıindeki arkadasını tabanca il 
öldiirmüştür. Katil de, tabanc 
sından çıkan serseri bir kurs 
la yaralnnmış ve biraz sonra 
müştür. Hadise, muhitte tee u 
uyandırmışhr. Tahkikata devam 
eciılmcktedir . 

Konya Sanat 
Okulunu Bitirenler 
Konya, (TAN)- Sehrimizde 

Bölge Sanat okulundan 15 i te 
vkeci, 6 sı makine modelcisi 6 
dök~:lcü, 6 sı da marangoz! 
şubelerinden olmak üzere bu 
ne de 28 sanatkar genç me 
olmuştur. Mezun talebC'lcrin 
lehe velilerine ve halka 'er 
1crj zcngjn programlı veda 
merelerindcki "Sar. t tııh 
bi~hassa süreklı alkı lar topl 
mıştır. 
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~ Deni~ Levazım Satınalma 
JCorrii~yonu llônları 

Hınt Yağı Alınacak 

Tcmmu:ı: 940 Cuma gOnü akşa
kadar pazarlıkla Hint yağı alı
• r. isteklilerin her gOn Kasım

bulunan koınJJyona mürııca-

(5807) 

• cdtlcn bedeli (3718) 
o n (10000) kılo toı şekerin, 12 

u 940 tarıhınc rastlıyan Cuma 
u s at 16 30 da pazarlıkL:ı eksilt

Y p 1 cakt r. 
- K tt temınatı 557 Ura 70 ku-

lı 'i c 1k ve teminat makbuz veya 
uplarını belli gün ve saatte Ka

da bulunan komisyona mU
(5876) 

Askeri Fabrikala~ Satınalma Komisyonu İlanları 

70 Ton Petrol Alınacak 
Tahmin edilen bedell (15.659) lirn 

olan 70 ton petrol askeri fabrikalar 
Umum Mildurlilgu merkc:ı: satmal
ma komisyonunca 22/7/940 pazartesi 
günü saat 16 da k palı zarfla ıhale e
dılecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir, taliplerin mu
\'akkat teminat olan ( 1174) lira 43 
kurusu havi tekli! mektuplarını mez
kı'\r gunde saat 15 §e kadar komis
yona vermeleri ve kendılerının de 
2400 numaralı k nunun 2 ve 3. mad-

117 kalem muhtelif zımpara 
taıı alınacak 

• Tahmin edılen bedeli c3733) dclcrlndcki ve aiklc komisyoncu ol-
ol n (lO.OOO) kilo sabunun, l2' mtdıklarına ve bu ıele al:ıkadar tüc

muz 040 tarihJne rastlıyan Cuma «'ardan olduklarına dair tıcnrcl od:ısı 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira 
olan 117 kalem muhtelif zımpara taşı 
askeri fabrıknlar umum miıdtirlLiğiı 

merkez satınalma komisyonunca 22/ 
8/9~0 perşembe gilnü saat 15 te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri
lır Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 1350) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur giınde saat l4 de kadar ko
ml.,yona \'ermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vcsaikle komisyoncu ol
m .. dıklarına ve bu işle aliıkadar tuc
cıırdan olduklarınR dair Ticaret O
dası vco;lkasile mez.kCır gUn ve saatte 

t 16 da pa:ı:arlıkla eksiltmesi vesıkasile mcı.kfır gun 'iC saatte ko-
mi yona mtiracaaUan. (5660) I' 1 c kt•r. 

er - K ti teminatı 559 lira 915 ku
r· ol p ıartnamesl her gün komls
'0~ d n lın bilır. 
ll , - İ teklılcrln 2490 sayılı kanunda 

h ve alk ve temınat makbuz. ve
cktuplarıle blrlıktc belli gl.n ve 

te K ımpaşada bulunan komis
a mUracaatıan. (5875) 

m . 
del Dr. SUPHI ŞENSES ' 
1 idrar yolları hastalıkları müto· 
ınc hanısı. Beyo61u Yıldız alnemaaı 

l<:tr""' tramvay duraliı Lekler 
"~apartımanı Tel: 43924••• nı.._ ____________ .,.. __________ __ 

m Lskeri Liselere ~petmcn 
Y etiştirilmck Uzerc 

Talebe Alınacak : 
• 'l - Askeri liselere askeri öğret• 
1 

n ycUıtırllmck üzere Harp Okulu 
osuna altı talebe alınacaktır. 

- Bu talebeler; Harp Okulu ta
olarak Ankarada Dil - Tarih -

rafya fakUltcslnde yabancı dil 
görecek ve aııkcrl öğretmen 

t rllccı:'klerdlr. 
e ı3 - Kııbul şartları. 

A - Harp Oukuluna giriş şarlla-

1 ı tamamen haiz olmak. 
a B - Lise olgunluk imtihanını ver
Bı <>lm k. 

• C - Yabııncı dil bilgisi yukarı dc
cde bulunmak. 

4 - 1 teklilcr('len seçilmek sure
t\ alınacak talebeler ingllb:ce, fran

a. a1m nca branşlarına taksim \'C 

m ıtenln 940 : 941 tcdrla<ıtına lşU

j k ettirileceklerdir. 
- İsteklılcrln evrak ve vcslka1ıı

H rp Okulu komut.anlığına ve 
l t r ılat almak istlycnlerln de 
rl l eler mUfetUşllğine müracant 
lerl ll~n olunur. (5470) 

1 dd lerınc ve icra ve ifiı\s kanununa 
!ık n ııçık arttırma sureille s:ıtıl

ın ve ma"arlfl muhakemenin 
e r nlsbetinde taraflardan alın
na 28-6-940 tarihinde tcmyb.I 

b 1 olmak U:ı:cre müdaaleyhtn gı· 

bında karar verllmlt oltlu"u ve 
d lcyhın ikametgahı meçhul bu-

c du ~ndan i bu hCıküm hulflsası 
ırı k nuna kaim ohnak üzere 

h il· nd n itibaren kanuni mlıd
i ndc temyiz hakkını isUmal et-

ilan Fiyatları 

Krt 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci say( a saıılimi rJOO 
2 " ,, ,, 250 
3 ,, ,, " 200 
I ,, ,, ,, 100 
5 " ,, ,, 60 
Son sayfa 10 

DİKKAT: 

ı - 1 santim: cazetenin inee 
yazısile 2 satırdır. 

2 - İlinların fiyatı gazetenin 
tek siltunu üzerine hesap_ 
lanmıştır. 

3 - Kalın yazılar da ıuctede 
kapladıiı :yere göre santim 
ile ölçiılür. -.. ................. ,. 

• 
10 ton 5 - 5,5 Mm. kutrunda ve 640 

Mm. tOIUnde clva çelıgl 

Tahmin edılen bedeli (50.000) lira 
olan yukarıda yaz.ılı 10 ton civa çeli
ltl merkez satınalma komısyonun<:'a 
23/7/940 sıılı günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 
lira 50 kuruş mukabilinde koınis
yondan verilir. Talpılcrln muvakkat 
teminat olan 3750 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezklır günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu-
nun 2 ve 3 maddelerindeki vc-.,aikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu 1 le 
aliıkadar tUccarden olduklarına dair 
Tırarct Odası \ esikasile mezkur gun 
ve saatte komısyona milracaalları. 

(5662) 

• 
165 ton Benzin Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (57.350) lira 
olan 155 ton benzin askeri !abrlkal.ır 
umum mUdurlüğu merkez satınalma 
komisyonunca 22/7 /940 pazartesi gü
nil saat 15 te kopalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname 2 lira 87 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(4U7) Jil·a (50) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur güııde s::ıat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 snyılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki ve alklc ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tilccnrden olduklarına doir 
Ticaret Odası \'Cslknslle mezkflr gün 
ve ınatte komisyona müracaatları. 

(5661) 

komisyona müracaatlnn. (5738) 

• 38 ton 5 X 20 mm. Lama demiri 
15 ton 6 mm. demir tel •lınacak 
Tahmin edilen bedeli ( 10.000) lira 

olan yukarıda yazılı 38 ton lama de
miri ve 15 ton demir tel askeri fabri
k .. lar umum müd{ırlüğü merkez sa
tıralma komisyonunca 18-7-940 per
şembe günu saat 15 de kapalı zarna 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olıın (1425) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 de kadar komisyona ver
m('lcri ve kendılcrinln de 2400 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddrlcrlndckl 
vCEaiklc komf!;yoncu olmadıklarına ve 
bu isle alakadar tilccardan oldukları
na dııir Tıcarct Odası vesikasilcı mez
kur gün ve saatte komisyona mUra-
ca:ıtlan. (5561) 

• 
10 Ton Zeytin Yaöı Alınacak 

Tııhmln edilen bedeli 5200 lira olan 
10 ton :ı:eytin ya •ı askeri fabrıkalar 
Umum MudurlüğU merkez satınalma 
ko:nisyonunca 20-7-1040 Cumartesi 
gilnU sııat l 1 de kapalı zarfla ihale e
dılcccktır. Şartmımc parasız olarak 
komısyondan "erılir. Tahplerin; mu
\ okkat teminat olan (3!l0) lirayı Mvl 
tckh! mektuplarını me:ı:kur günde sa
at ıo na kadar komisyona ''ermeleri 
ve kendılcrinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 madclelcrlndcki vcsaık
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 1~
lc aİilkndar tuccardan o1dukl..1rına 

dair Ticaret Odası vcslkasilc mez.kı'.'ir 
glın ve saatte komisyona müracaat
ları. (5730) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve Bl:LCllEVelEKLIQiNtc .. 

H.DRMOBIN 
f ıbletlerl her eczanede' bulunur. 

ıPoatı kutusu 1255) Gıleta. lstanbul 
Reçete ile satılır iiiii ______________ ....;;... __________________ ııııılıii....~ 

Kuleli As. Lisesi Mel. <len : 
Kuleli, Maİtepe, Eursa ask~ liselerinin birinci sınıflarına istekli ve 

butün girme artlarını halz olan namzetlerin ıseçme sınavları 10 Temmuz 
940 gilnil meT.lnlr liselerde yapılacaktır. Namzetlerin en gec; 10 Temmuz 
940 ısabahı saat sekizde mürekkepli kalcmlerile veya hokka kalemlerile 
i~bu liselerde bulunmaları illin olunur. (224) (5690) , .- ' Devlet Denizyolları işletme 

İdaresi İICinları 
İdaremizde açık bulunan gemi tabipliklerine doktor alınacaktır. 
Talip olanların şeraiti ol:renmek üzere evrakı resmlyelerile birlikte 

Umum Müdürlu[:ümuz Zat İ leri Müdürlüğüne müracaat etmeleri lilzu. 
(5747) 

Konya Belediye Reisliğinden: 
Ayda 260 lira ücretli belediye mühendislifi münhaldir. 

Talip olanların diploma ve &imdiye kadar geçirdikleri memuriyet va. 
ziyetlerini giısterir resmi vesikalarla birlikte belediye reisliiine müraca.. 
atları ilan c,.lunur. 

-:;~,~!.~!! .. ~~~~~~ ~.~!;4=,1 
bulurlar. Halis Marsilya Kiremidi, yerli Kiremit, Mermer, tuğla, her 
nevi direklik ve doşemelik Romanya kerestesi, Cam, Galvanize saç, demir 

~-•••••••• parmaklık, kapılar ve saire. , 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma 
Komisyonuncıan : 

Mel:tebimi:ı: için "1750,, lira kıymetinde muhtellf ı-ins tahta eııya yap_ 
tırılacaktır. İlk teminatı "132,, lira olup eksiltmes: ~ /940 saat "15,, te 
yapılacaktır. Fazla tafsilat için mektep müduriyeti ıcaat. "5456,, 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi K-
Okuıumuza ücretle iki matematik öğrcİ' 

Heybeliadada bulunan Okul KonıutanhÇına 

ığmdan: 
ktır. İsteklilerin 

"5771., 

TAN 

j# DOKTOR 

9- 7 - 940 

Bolu Orman Koruma Talimgah Tb. Satınalma Komisyonundan : 
ı Şükrü Mehmet Sekban 

Gureba hastanesi cilt ve zührevi 

MDnakaaanın 

yapılıca6ı mahal Erzakın cinai Miktarı 

Kilo 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
MUnakaaa gUn uatJ MDrı 

hastalıkluı aabık hekimi 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri Oçten altıya kadar, 
Beyoğlu fstak.lfıl Cad. 99 No. 

··---•Tel: 409H·---· 

Bolu orman ko
ruma talimgah 
tabur karargtı

hında Mün'akit 
satın alma ko-
misyonunda 

Ekmek 
SığırcU 

180000 
39000 

1485 00 
731 25 

23-7-940 
24-7-940 

Salı 16 
Çar~ba 9 

aure 

kap 
ka 

Beyoğlu Dördüncü 
N otcrliğine : Şerait ve evsaf hakkında daha mu fa&sal malfunat isteyenlerin Boludakl satın alnia komisyonuna 

İstanbul Belediye Reisliği tarafın
dan kapalı zarf usulile arttırmaya ko
nulan Florya pltıjlan ve Yeni gazi
nonun arttırmasına iştirak ederek 20 
Haziran 940 senesi tarihinde 32601 li
raya uhdeme ihalesi yapılmı§ ve mu
vakkat teminat kati teminat mikta
rına lblAğ edilmi§ olduğu ve mukave
lenin imzası için 6 Temmuz 940 tarl
hindcı Belediye daimi encümenine 
müracaat eylediğım halde bu baptaki 
şartnamenin 19 uncu maddesi muci
bince göstereceğim kctile ait merasi
min ikmal edilmesi ve ihale tarihin
den itibaren 15 günün bittiği scbebilc 
ıtayri kanuni olarak ihalenin feshine 
ayni günde yani 6 Temmuz 940 tari
hinde karar verilmiş olması ha~cbllc 
işbu protestonun kcşldcslne mecburi
yet hasıl olmuştur. Şöyle ki: 
Kapalı zarf usııllle namıma yapılan 

ihRle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri dairesinde olup 
ml'zkôr kanunun 25 inci maddesi mu
rlblnce 15 gfin Reı;nıeden muvakkat 
teminatı katı teminat miktarına ibH\ğ 
ettim. Mukavelenin kem ile birlikte 
imzası Ulzım gelip ancak kefilin mali 
iktidarının Ticaret Odasından tevsi
kinden sonra Noterden kefaletname
nln tan:ı:lml işi bir takım merasime 
tabi olduğundan 6 Temmuz 940 Cu
martesi günü tatil saati olan 13 e ka
dar bu merasimin ikmali kabil ol
mamıştır. E•rscn ihale tarihinden ve 
tebligat tarihinden itibaren yine mcz
klir 2490 sayılı kanunun 25 inci mad
desine göre tatil gilnleri hariç olmak 
üzere 15 gLin içinde teminatın kati 
miktara lblfıgı ve mukavelenin tan
zimi ve şartnamedeki merasimin ik
mali meşrut olup bu 15 günün baş
langıcı, meıkur kanunun 23 ve 53 
iineü maddeleri mucibince ihale ve
ya tebligatın yapıldığı günLin ertesi 
giloünden hesap edilmesi icap eder. 
Bu vaziyete göre namıma yapılan 1-
h!!le tarıhi 20-6-940 olmasına ve Ha
ziran ayının 22 ve 29 uncu ~ilnleri 

rrsml tatil olan iki pazara tesadüf et
mesine ve kanunen bu iki gün tenzil 
edildikten ve ihalenin ertesi günü o
lan 2 Haziran 940 tarihinden hesap 
edildikten sonra son günün 7 Temmuz 
940 bulunmasına ve 7 Temmu:ı: 940 

atları. (5835) 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

20UU adet Klordct.il alınncaktır. 

pazarlıkla eksiltmesi 11/7/940 Per
fembe günü saat 14,30 da Tophane
de Lv. Amirliği Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1400 lira kaU teminatı 210 liradır. 

lsteklllerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (73) (5524) 

'l'ı•hmın bedeli 11,805 lJra ilk teminatı 
885 lıra 39 kuruştur. Şartname ve nu
muneleri komisyonda görülur. İstek
lilerin belli saııtte komisyona gclmc
lerı. (104) (5898) 

• Adet 

e '40,000 20 milimetrelik köprü. 
Tophanede askeri fırında birikmiş M,000 27 " 

olan 1100 kilo kadRr kırıntı ve kazın- 40,000 20 " baslık. 
tı satıln<:'aktır. Pnzarlıkla arttırması 70,000 27 " 
10-7-940 Çarşamba gUnü saat 15.:rn 10,000 50 " .. 
dn Tophanede Lv. Amlrlıği satın al- 120,000 Kııpsol. 
mt1 komisyonunda yapılacaktır. Tnh- 20,000 Çanta çengeli. 
mln bedeli 16 lira 50 kuruş, kati tc- Yukarıda yazılı yedi kelem malzc-
minatı 250 kuruştur. isteklilerin bclll I me alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
saatte komisyona gelmeleri. 16-7-940 Salı gOnU saat 115 de Topha-

(83) (5674) nede Lv. Amirliği satın alma komis-

• 
500 adet su fıçısı alınaraktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 10-7-940 Çarşam
ba gUnO saat 11 de Tophanede Lv. A
mlrllgi satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1550 lira, 
ilk teminatı 116 lira 25 kuruştur. Nil
munesi ve şartnamesi komisyonda 
görulür. (84) (5675) 

• 
1000 adet tavla halatı nlınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 10-7-910 Çar
ııamba gilnU saat 10.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacnktır. Tahmin bedeli 10.400 
lira, ilk teminatı 780 liradır. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(86) (5677) 

Adet • 
2000 Büyük demir sikk~ 
4000 KUc;iik .. ,, 
Yukarıda miktarı yazılı GOOO adet 

demir sikke alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 15/7 /040 Pazartesi giınü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Aınırll
gi satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 5900 lira ilk 

yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7365 lira, ilk teminatı 552 lire 37 ku
rustur. Şartname \'e nümunes! komls
vonda görülür. fstcktnerin belli saatle 
komisyona gelmeleri. (106) (5900) 

• 
1278 ton kuru ot alına<:'aktır. Kapa-

lı zarfla eksiltmesi 215-7-940 Perşem
be gunü caat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyon.un
da yapılacııktır. Tahmin bedeli elli 
yedi bin beş yilz on lira, ilk teminatı 
4125 lira 5 kuruştur. Şartnamest 289 
kuruşa komisyonda alınır. İsteklilerin 
kanuni veslkalarile beraber teklif 
mektuplarını !hale ııaatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(102) (5896) 

• 
Dört hin dokuz yüz doksan Qç ton 

tarihi -de kanuol ve resmi tatil olıın teminatı 442 lira 50 kuruştur. Nümu
Pazara tesadüf etmesine göre daimi neleri komisyonda görülür. İstckllJe
encümenln fi Temmuz 940 tarihinde rln kanuni vesikalar.llc bclll saatte 
ihalenin feshine karar vermesi kanun komisyona gelmeleri. (93) (5784) 

lavemarln kömürü alınacaktır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 25-7-940 Per
şembe günü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli altmıli 
yedi bin dört yü:ı: beş lira elli kuruş, 
ilk teminatı 4620 lira 27 kuruştur. 

Şartnamesi 337 kuruta komisyondan 
olınır. İsteklilerin kanuni vesikalnrlle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
ntindc.n blr .saat evvel komisyona vf:!r
melcrl. (103) (5897) 

hUkümlcrlne muhalif ve binnctice bu e • fcsh karan muteber değildir. Çünkü 
y!ne mczklır kanunun 13 üncQ madde
si mucibince ihale günil b:ıyram veya 
tatil gilnlerlne tesadüf ederse mınn 
1Uzum kalmaksızın tatilden sonra ge
len ılk is gilnfınde yapılması icap eder. 
Esasen mevzuatı hukukiye ve kanu
nlycmize göre de bir mUddetin son 
günü resmi tatil gününe tesadU! eder
'c tatili takip etmek Ozerc müddetin 
bir glln uzatılması icap eder. Blnaen
ııleyh Belediye Dalmt EneOmenl bu 
kanuni hükümler hlldfına ve 15 gü
nun başlangıcını; kanunun yukarda 
arzettığim maddeleri hükümlerine ay
kırı olarak ihale günü olan 20 Haziran 
940 dan hesap ctmi§ olduğundan bu 1 
lhııle kşrarı kendiliğinden hükUmsüz
dOr. Esasen 2490 sayılı kanundn ke
falet hakkında bir hUkUm ve sıırahat 
olmadığı gibi bu husustaki şartname
nin 19 uncu maddesinde kefil göster
mek hususunda da muayyen bir zaman 
tayin edilmemiş ve kanunun tayin et
tiği 15 günlük müddet, muvakkat te
minatın kaU teminata ibllıt<ı ve muka
velenin akid ve imzası için konulmus
tur. Kail teminat bu 15 günlilk müd
detten ev\•el verilmiş ve mukavelenin 
imzası için de kanunt milddetin bit
mesinden bir gün evvel yani 6-7-940 
tarihinde Encümene milracnat edilmiş 
olma!Ina rağmen kanunda ve şartna
mede muayyen mllddet gösterilmeyen 
keme alt merasimin ikmal edilmeme
si bahancsile ve 15 gUn geçmeden iha
lenin leshlne karar verilmesi kamvı
suz ve haksız o!Ouilundan bu kararın 
24 saat içinde kaldırılmasının resmen 
tebliğ ve lhbanna mecburiyet hasıl 
olmuştur. KnU ihale tarihinden itiba
ren kiraladığım plı\jlardan Çekmece 
ve Haylaif ve K{lçük pltıjlarda 2500 
liralık tamirat yaptım. PUıjlarda 1500 
liralık möble, kayık, motör gibi şah
sıma alt eşya ve emval mevcuttur. 

92.400 cm nıılça ma çivi. 
9240 Kilo kabara. 
462 " 9 milimetre bnkır çivi. 

1386 ,, 10 .. " " 
462 " 14 ,, •• .. 

1388 " 18 " •• .. 
2772 " 10 X 28 başlı çivi. 
Yukarıda miktarı yazılı nalça ve çi-

viler 18-7-940 Perşembe günü saat 14 

de Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda pa:ı:arlıkla alınacaktır. 

125 ton meşe k6mUrll alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 25-7-940 Per
şembe gunı.i saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirli{!! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 5312 lira 
50 kuruş, ilk teminatı 398 lira 44 ku
ru~tur. Şartnamesi komisyonda gö
rulür. isteklilerin kanuni vesikalarllc 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. ( 105) (5899) 

Vilayet dahilindeki Makadam şoseler üzerine yapılacak katran kap_ 
lama işi kapalı nrf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keelf bedeli 81006 
lira 56 kurus ve ilk teminatı 2325 lira 50 kuruştur, Mukavele, ckııiltmeye, 
Bayındırlık f;sleri genel, hususi ve fennt şartnameleri ve buna müteferri 
diğer evrak 155 kuruş mukabilinde Nafıa Müdürliıiıinden verilecektir. 
İhale 16/7/940 Salı günU saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Talip_ 
lenn ilk ~eminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 ıtün evvel 
Nafıa Müdıirlüf.iıne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma ait 
Ticaret Odasr '\'eslkalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha_ 
rırlıyacakları teklif mektuplarını ihale ıunü aaat 14 de kadar daimi encii.. 
mene vermı:leri. (5356) 

lstanbul Fiyat Mürakabe 

Komisyonundan : 
6 Numaralı ilan hakkında tashih: 
6/7/1940 tarihli Tan, Cumhuriyet, Yenisabah, Taaviriefklr, Akşam, 

Sonposta, Sonlelgraf, Haber gazctelerile limon hakkında neşrolunan ilin. 
da daktilo hataııı olarak' "(940) lık sandık,, diye yazılmıljtır, Beher tanesi 
3,5 kuruşa satrlması lizım gelen limonların "490" lık sandıklarla satılmak_ 
ta olan limonlar olduiiu tashihen ilan olunur. "5911,, 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare için açık eksiltme suretile bir adet kamyon ıasesi alma. 
caktır, 

2 - Muhammen bedeli 3,650 lira olup muvakkat teminatı 276 lira 25 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 22/7/940 tarihine müsadif Pazartesi ıtünil saat 11 de 
Devlet Havayolları Tayyare meydanında kain Umum Müdürlilk binasın_ 
da toplanacak 1-:omis:yon tarafından icra edilecektir. 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartnameler ile mukavele projeleri 
paraerz alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin muayyen gün ve 11antte Tayyare 
Meydanında l:iin Umum Mildıirlük binasında hazır bulunmaları ilan olu. 
nur. ''3517,. "5863,, 

Üsküdar - Kadıköy ve Ha valisi Halk 

Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Kuma~ı şirketimiz tarafından verilmek üzere şirketimiz 
müstahdemini ic:in yirmi iki takım rütbeli ve iki yüz altı takım 
rütbesiz olmak üzere iki yüz yirmi .sekiz takım elbise imal etti
rilecektir. 

~aşka B 

GÜZ 
BÜYÜK A 

yaşında 

rağmen n 
görünmcğ 

vaffok olduğunu anlatıyor. 
"Ben 51 yaşındayım; dört 

lenmiş, kızım ve 3 ufak çocu 
dır. Buna rağmen ten ve cıt 
yııslarındn bir kadındaki glbl 
ncrmin olduğunu söylüyorlar 
nun sırrını öğrenmek istiyor 
bik ettiğim usul budur: 

Ben her akşam terkibinde 
bir clld mütehassısı tarafındntl 
dilen ve cildi gençleştiren ) 
"Iliosel" cevheri bulunan peın 
teki Tokalon kremini kullan 
Uyurken cildi besleyip gençle 
tc ve her sabah daha genç gö•' 
tedir. GilndUzlcri dcı beyaz ( 
Tokalon kremini kullanırım. tf. 
sert cildlerle çirkin tenler o:, 
şayanı hayret bir tesiri vardır 
mclcrin dnhıllnc nüfuZ' cttiğf11 
ve gayrisaf maddeler ihraç <fi 
bc!'llerl izale eder ve açık m~ 
sıkıştırır. Bu suretle elldtmi f' 
tır ve güzelleştirir." l 

Siz de bugünden itibaren '!ı 
kremini kullanınız: ncticcsıncl'ı 
clcrecedc memnun kalncaksJlll'ı 
yerde satılır. D 

,.! ............... ~~~ 
BAKE'. 
Biiyük Mağaza1aı\ 

Sabırsızlıkla beklenen 1: 
ğıki malların geldiğini ' 
yın müşterilerine bild~ 

l!HO l\lodcli ~ 
ZENİTH RADYOLfte 

---<>-
" C O L D S P O T "ıı 
BUZ DOLAPLAW,r 
-0-. 

"'V 1 N C H A R G E f1
1 

Rüzgarla Şarj YaP'v 
Pervaneli 

DİNAMOLAR 
0 

HASI~~ 
--0---

En son moda 
"PALMH~~ACH" 

Kumac;: ve kravatla' 
"' il ---o-

Gayet güzel ve mütcne' 1 

desenlerde 
1 

Emprime McndiJlef 
Ve saire • • • Ve saif4 

Stok tükenmezden e 
tedarikte istical edinl• 

"·------,,, 1 
latıınbul OçUncU icra M•"' 

!!undan: Dosya: 9311/4297 - :tJz f 
olup satılmasına karar 'erııerı 
teHr cins şapka ve fbtr- 'k>vozı 

birinci açık arttırması lG-7-940 
hine müsndif Salı g(ınil s nt 1~ 
kıymetinin 'O 7fı ini bulmadıt' 
dirde 18-7-040 tarihine miısndl 
fcmbc gunu ayni saatte istll ın 
Yeşil Direk Karakolu karşısınd . 
H:ın 14/1 numaralı odada yıı.P ı 
ılan olunur. a ___________ __..tir. 

KAYIP: Aydın sanayi okt11 

aldığım tasdiknamemi kaybettW 
nisinl çıkaracağımdan cskisfnfrı 
mU yoktur. - Nuruoımanlye ı-1 

İşbu protestonun tebliği tarihinden 
itibaren 24 saat içinde kaU ihalesi ya
pılmış olnn plAJlar ve gazino tarafı
ma teslim edilmediği takdirde knnun
lilUZ olarak inıd kaydedilen 9020 lira 
20 kuruş teminat akı;cslle beraber yap 
tı~ım tamirat masrafı olan 2500 lira
nın ve 1500 lira kıymetindeki eşya
larımın ve plAJlara el konulmasından 
dolayı mahrum kalacağım kitrın ve bu 
baptaki zararü ziyanımın htikmen tah
siline teşebblis edeceğim mnlômları 
olmak U:ı:ere i&bu protestonun bir nüs
hasının İstanbul Belediye Reisliği 
yüksek makamına tebliğini ve birer 
nilshasının da ihale şarUanna riayet 
etmediğim gazetelerle UAn edildiğin
den dolayı bilmukabele Cumhuriyet, 
Tan ve Alqam gazetelerinde neşrü 
mınını ve tasdikli bir nOshasının ta
rııfıma \'erilmesini talep ve recn ede-

Münakasa 18/7 /940 Perşembe günü saat on dörtte şirketin ne 11okak No. 7 Suat. 
Bağlarbaşındaki merkezinde yapılacaktır. 

rim. 
Beyoğlu fstlklll cad. 46 No. 

Florya Bar eahlbl 
Tayfur Aktaı 

İstekli miiessesclerin tarihi ilandan itibaren tatil günleri 
müstesna olmak üzere her ,ı::ün saat ondan on altıya kadar Şirket 
Merkezinde Maj!aza ve Levazım Müdürlüğüne müracaatla şart
:namcyi ~örcbileccklcri ilan olunur. 

, y 
Bahlbl ve Netrlyat MDdUrO J yl 
LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gaı:eteelli 

Ncıriyat T. L. Ş. Bıısıldı~ı fi 1 

TAN Matbusı 
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auretl 

~NE 
kapn!J 

BEDELi 

Ecnebi kapalı_ 

r. 1 aene 
G Ay 

2800 Kr. 
1500 '? 

1 3 Ay 800 ,, 
fili 1 Ay 300 " 

rarası Posta ittihadına 
lmıyan mcmlc etler ıç n 

~ bedeli muddct sırasıyle 
•• 9• 3,5 liradır. Abone be

l ındlr. Adres d iştirmek 
u tur. Cevap itin mcktup-

E 
0 kuru luk pul ilavesi 

liızımdır. 

eteler, bu sene Üniv<'r-
ite profcsorlerinin Rek. 
asctinde Erzuru~ıa gi. 
Yazdılar. Verilen ma!ii. 
e her sene yapılması ka. 
la? ~u se~ ahntlerde l'ro. 
gıttıkleri 'iluyetlerde 
ıne\Zularc!n konferans. 

ek nıusahnbelerdc bulu. 
ınış. 

beri esas itibarile ml'ın
karsıtnrız. Zira, Uni-

ı>:ofcsörlerinin hu gibi 
rı, memleket Uiltıirü 

n 11dan nıiihim, viluyct tct. 
~balunundan faydalıdır. 

no: • şu noktayı göz öniincle 
el!• her halde ~erinde ola-r •• . 
· anıız. Bız umuma \'erilen 
t ll o~fcransları dinlemİ'i ol. 
u~ 2 ıc in, bizde konfcraıı ın 

e!ld'ck oldu~unu gn"et i ·· b"-
ibl <'hi . J ~ 1 ı 

r 'akıt halkın sevive. 
18~ .. iyen ve halkın kull~n. 
orv.• 1 • 

r erı konuştuğu <lili na. 

de >ara nhnıyan profcsfü·Ier 
J k''tl ' dntı u esi karşısında halkı 

,en cok halka kendini ta
mbl ~olunu tutmaktadır. 
lali ndıkları tabirleri hil" tür
lerin denıiyeu muhtelif &evi. 
ös~inıselerde asla ııltıknlı ol. 
~!:it 1~~:uun dnimu dısında 

o lnr. Bu da umumi 
dır 111 l~rn olan nlul~ayı azalt. 

ırı e lıır çok knrikatiiı istlcre 
lnC\ Zt J 'l ' fi 1 ar ı hanı etmekte-

e! { 
i 1 toınar tomar ka~'ltlarla 

t ~z ciinılelcr, 'e az kulla
'!'; ırlerle sn ti • d r a erce konusun 

n eranscı v ı 
~ • c tarsısınıla ~ a 

ı ' Y? konuşan, la şakaJn. 
Ieltciler .• 

. ~s.tanbuldan 'Erzurum 
r ' ıla:\ ete ld , .: • g ecek ıitofo-

lf er unıversitc kürsülerin. 
~ıı~~renlerin ne derece fı. 
ti arını, ''e tak!·trlerinin 
I!. .r t ('hcmmi~·ctli bulundu. 
' erınek fikrile nlnhild"ı 

· • ıınl ·· -~ ı cunıleler ve ilmi ta-
d~ · d~rs vermiye kalkarlar. 
tıbı seynh ti d 
cld . a er en l•nıulan 

c edılnıenıis olur. 
Yapılncak · 
t h Ik ıs, ınevzuların 

"nr eda ını çok Yakuıclan 
l en nıesclclerdcn se. 
'ır. Ve en r· 1 
>fes" 1 • uzunı u nokta 
·ı or erın, gayet ncık bir 

f ıc,·e::.nd b" • 
1 e ır fisliıpla Jrn. 

B rıdır. 

~ n~usnhahclerinin lı- • 
ı krızlerin : 0~ • 
labı'ld'~· ve uınumı cınrt. 

ıgıne "l · ınu ıım oldnğu 
nanda • tahtakurularrndnn 
•la hasredildiğini bildi!i. 

n Erzur d g 
Dlıel upı a yapılacak 

ere fazla itina göste. 
znrurctine kani hulıınu. 

ııorada da ınuhitle alakası 
"" \e zamanla nıii•enasip 
, . 1~nn ıne l ı b se e er etrafında 

c Ynpılacnksa yazık olur 
ı nı hnftasına! 

~======= 
rzc onda Dolu 

n arı Öld00rd··, 

li Z rar Verdi 
• !?~· (TAN) - Son dolu-

1 atı hakkında yeni ma 
gelnı' t· -
lak ır. Buna nazaran 
. .Yaylasından ba lamı 

a ı tıkanıetindc Herlemis' 
r ve lia tt" ' ak b yre ın koyundc 

nıe ırak~anıak suretile 
i :i:u ar~ıyi kumilen ha
ah ~l ~ığ;r köylerde bir 

ir y u afetten kurtula
ndck~kub~lar ve Hayrettin 

. utun kümes hay_ 
cevız b"" 

lınd uyuklu tindeki 
u can vcrmi 1 d 

r tın b"ı· er ır. 
t..· ı anco u udur Ka 

za,ıırc de . -
22 kö .. posu vaziyetin_ 

Yn t r:un mezruatı kıs_ 
yl il anıen rnahvolmu~

~e ~ardım ıçin tedbir 
<>nıvor. 

T ayyare; kanat, göv
de ve motörden iba

rettir. Fakat bu birliği ku
racak ham maddelerin işle
nerek olgunlaştırılması ve 
hasım malzemesinin üstün
de bir varlık gösterebilmesi 
milyonlar yutan iştir. Dört
te bir asırlık tekamül dev
resini hergün yeni bir bu
luşla, eskisini körletecek 
vasıflarla yaşamış o1an ha
va sanayii, yarın için hazır
ladığı silahlarını bugiin işe 
yarıyanların yerlerine koy
mak yolunda didinmekte
dir., 

Dün iki yüz kilometre hız ya. 
pan tayyarenin bugün altı yüz 
kılometre sürat elde etmesi, si
li'ıhın kudreti bakımından bize 
hayret ve takdir isteği \'erıyor. 
Bu ilerleyişin kafa, emek ve 
para y1pranmasmı ikinci plancla 
bırakıyoruz. Hakikatte şa~n·tıcr 
olan taraf bütçelerin katlandık. 
lan yüktür. 

Bir tayyare elli bin ıle )'ÜZ 

elli hın lira arasında satın au
nır. Bu miktar zamanın tabiye. 
lerine uygun olarak sıliıh lanmış 
ve techiz edilmiş bir tayyare i
çindir. Her memleket parasına 
güvenerek, altınlarını feda ede
rek kuracağı ordusunun tayyare 
say:sını tnsnrlıyabilir. Bunu te
min etmesi de kolaydır. Fakat 
iş basit hesapla halledilecek gi. 
lıi değildir. Bugünün modern ve 
ideal bulduğu silahlarla ordu. 
unu dolduracak memleketlerin 
yarın meydana atılacak üstün 
evsaftaki tayyarelere de mali. 
kiyet mecburiyeti bir ikinci 
masrai yolu açacaktır. Her ye
ni terakkinin adım adrm takip 
edilmesini zaruri kılan ve isti. 
yen havacılık devamlı olarak 
bütçenin mühim bir kısmım cm 
rınc alır .. Bu masraftan korun. 
nıanın çaresi en yeni siliıhlarla 

YAZAN~ 

A. AHISKAL 

Bir tayyare fabrikasında i11şaat faaliyeti 

hava birliklerini teskil etmek 
ve bunların yıpranma zamanın
da evsafça fazla i.ıstüniiiğü ol
mıy<ınlarına lakayt kalmaktır. 

B ütçelere yi.ık olan e~.n~lı 
taraf hava sgnayıının 

geceli giindiizlü çalışmasıdır. 

Hava birl iklerinin tesk:li prıra 

isrer. Fakat yeni silahların seri 
halinde inşasına başlıyabilmek 
hukiki masraftır. 

Şuna kani olmalıdır ki, tasar
lt.ınıın silahı meydana geHrecek 
iki kanatla bir govdenin birleŞ
tiı ilmesi işi yüzlerce mühendis 
ve işçi elinde aylarca ve belki 
de senelerce dolaşarak incckn
miş ve bir çivi daha eksiltmek 
veya b ir vası~ ilave etmek ya. 
lunda nice altınlar !eda edilmiş, 
ve edilmektedir. 

Mühendislerin hesapları, u!'t a 
bt>§ıların uğraşmaları, anıelcmn 

ter dökmesi, ve fabrikanın mas. 
raftan çekinmiycrek her fecla
kiırlığ& katlanması çok zaman. 
lnr boşa gider .. 

fn~rt edilecek tayyaren n mev 
hum olan vasıfları gosterci:ıil. 

ınesi fabrika için bir sevinçtir. 
Kati netice, resmi tecrübe fon 
hcyetınin seri inşaata muc;aade 
eden rnporundan sonra alınır. 

Bu ı~aldC' fabrika masr:ıfmı kur
tar~r. rnuhendis, usta ve <ır.lelc 
emeklerinin karşılığını gormiiş 
olurlar. Bütün bu çclcişmtler 
nC'ticc.sinde yeni olarak c,ıkacak 
s:Uıhn harcanan emek ve para 
ya bin metre irtifa farkı, yn yir
mi beş kilometre hız bedeli ya. 
hut bir knç yüz kilo fazla bom
ba tasıma uğrunadır ve ha\"a 
srınayiinin bütçesini yık:ın bu 
protntip denilen tayvnre i>rne
ğinin scrllendirilmesidir. 

r . 
PRATiK BİLGiLER 

\...------------~-----------'---="~---~~~ 

eni Muamele Verg·si 
•• u ellefleri Kim erd · r 

B ütün dünyada harp afeti 
ve bunun gerek ıhzari, 

ve gerekse neticesinin husule ge
tirdiği mali zorlukları karşılamak 
için hükCımetler, anormal dene
cek şekilde vergiler ihdas etmek
tedır ler. 
Buhranlı zamanlarda mevcut 

vergilere % 10 nisbetinde yapı· 
lan, rneseln buhran vergisi, mu. 
vazene vergisi gibi munzam ver. 
giltcr umumi hayatta zorluklar 
te\ lıt etmiştir. 

Fakat bu zorluklar ferdi kal· 
mış. asıl cemiyet olan devlet, 
hayat ve istikbalini tehlikelerden 
ve felfıketlerden kurtarmıştır. 
Avrupanın bir senedenberi i

çinde yuvarlandığı harp afeti, 
goründüğüne göre, bütün cihanı 
saracak mahiyet ve ıstidattndır. 

Devlet adamları uzak veya yakın 
bu tehlikenin tevlit eylediği ma
li zaruretleri ve ayni z:ımenda 
yurdun müdafaasına muktnzi si· 
lıihlanmayı temin için icap eden 
masraflan karşılayacak. yegiıne 
çare olarak yeni vergi ihdaıııru 
düşünürler. 

Böyle fevkaliıde ah valrle i hdas 
olunan vergilerin ilmi, - içtimai 
vesair noktalardan tetkik ve ten. 
kidine girişmek faydasızdır. Çim. 
ku bunlar miıstakar ve sabit ver. 
gıl r değildir ki cemiyet hoıyatın· 
d.ıki <ıkislcri noktai nazarından 
te irlcr! diışünülsün . 

Yeni muamele vergisi m ükel. 

••••••••Yazan:•••••••• 

f s. s. f .............................. 
lefiyeti noktasından yeni kanunu 
ok urken onun şimdiye kadur 
mer'i diğer kanunlardaki ahkam 
ile m uhalefetini ve mUesses hu
kuki kaideler i bozduğunu hiic;ni.i 
n iyetk kabul eylemek !fı::tıncl.r. 

B u itibar la yeni muamele vergisi 
kanununu diğer bütün s.hkiıını u· 
n utarak öyle tetkik eylemelidir. 

Bunun la beraber yeni kanun 
bir çok yeni mükellcliy~tler te. 
sis eylediği gibi bir çok ymi iS
tisnalar da temin eylemiştir. 

Bu itibarla y eni mükellefler ve 
yeni müstesnalar hnkkında sıra 

takip etmek sizin bu sütunlar!mız 
d,ı bahislerde bulunacağız. Bu 
günkü bahsimiz, m uamele vergi· 
si kanununun 12, 37 ve 41 inci 
maddelerine münhasırdır. 

Küçük esnaf dediğimiz ve 
yalnız bir müşteri hesabı. 

n::ı imalat yapmayıp kerldis•yle 
beraber beş kişisi olan ve muhar. 
rik kur·eti iki beygir kuvvetmi 
gecmiyen küçük sınai miicsscse· 
ler her ne suretle imalat yap;ır
larra ynpsınlar, muamele vergi. 
sinden müstesnadırlar. 

Bu suretle tornacılar, musluk· 
~ular, karyolacılar ves;ıır bütıin 

kÜ!;Ük sanat müesseseleri muııme 
le vergisinden mustesnaclır. Yal
nız amilinin veya sahıbinın ımır
kasını h(\vi kaplar içinde satılan 
mamuller ile trikotaj. mücevhe· 
rat, plustik eşya, lilstik ayakkabı, 
kundura kalıbı, ökçe, çamaşır 

nımıdalı, her nevi maden kapla
maları, dibagat mücsscsei.cri ma
müliıtı, buynma, apre, veya kasar 
lama işleri veya sun'i veya :abii 
ipek ve ipek mensucat ve ipek ço 
rap, kese knğıdı, karbon kağıciı, 
terazi, baskiil ve bunların montaj 
işleri vergiye tabidir .. 
Şu halde bunlar haricindP.Jd iş

lerı yapan küçük san'at erbabı 

kendı5'iyle beraber beş ki~i ve iki 
b~ygır kuvvetini geçir'llcm~k şqr 
uyıe muamele evrgisindcn ı~us
tesnadırlar. 

Ancak bu müesseseler e\'vela 
bir istid~ ile kanunun 37 inci mud 
desindeki şekilde muam_le şube· 
sine malumat verecekler ve 41 
inci madde mucibince vergiden 
muaf olduklarına dair bir (knr
ne) a]acaklard ı r. 

Bu suretle muafiyete nail olur
lar. Muamele vergisi ı1ubesi de 
bunları kontrol ederek :nııafiyct 
hududundan dışarı ~ıkmal.uına 
meydar. vermiyeceklerdir. 

Binclenalcyh kiiçük sanat erba
bı bu muafiyet karnesini ınuame 
le vergisı merkez tahakkuk şube
sind-::r. alma lı rfırhtr. 

T ayyare inşmıtın:fa kuBn
nılan malzeme memle. 

ketler için başka başkadır. Al
nınnlrır doralomcn, İngilizler 
çcl•k, Amerikalılar çelik vc tah 
ta in~aata ehemmiyet vermi~Jcr_ 
dir. Dığer memleketler bu tas
nifin birine girmişlerdir. Her 
tarzın kendine göre hus:ısiyeti 

vardır Burada düşüniilen nok
ta memleket içinde bol bulunan 
ham maddeleri işliycr-::k ha\•a 
sıınayiini ucuza mal etmC'k ve 
butçeyr olan yükü azaltnııya 

çalışmaktır. Bu in!;a tarz ve mal 
:t.<'ıockrin in ayrı ayrı mukaye
selerini yapmak hem uz•m \'e 
hem ek mevzuumuz dışına C'lkn
cnktır. Yalnız şurasını tebarüz 
ettirelim ki, bombardıman tay
yareciliğinde günün labiycsi o
hm pike ile bombardımanı yc
pan silahlar iizerindc nıuv'lffak 
ohın tarz. Amerikalıların tercih 
ettikleri karı§lk inşaattır. Pike 
brımbardıman Amerikan usulü
dur. Müttefikler de bu usuldeki 
taarruzlarda daha ziynrlc Ame
rikan tayyareleri ku11anmışlar
dır. Bu tayyarclerde gövde çe
lik, kanatlar tahtadır. 

Birliklerin kurulmasında blit_ 
çelerin geniş tutulmasını isti
yen havacılık, vazife yapabil
mek için de devamlı ikmale 
muhtaçtır. Ufak, tefek anzalar
dakı yedek parçaların tamam
lanma işi ile benzin ve ynğ sar
fiyatının ne dcmek olduğunu 
hali harpte bulunan ·ncmlcket
leı·den öğrenmiş bulunuyoruz. 

Hava sanayii, hava ordm.u ve 
hava muharebesi sadece altına 
dayanır. Fakat gerek mcmleket 
müdafaasında ve gerekse 1afo
rin hazırlanmasında olsun cn
culi.ik eden de odur. 
Toprağına bağlı, göklerini se

ven vefakar hava çocuktnrmın 
kahramanlıklarını duymak ve 
or.larm mevcudiyetini bılmck, 
hunun gibi bir kaç masrnfo kat
laeacak ceı;areti ve te\·ekküli.i 
vt:rmiye kfıfidir. 

Bugünkü Bulmacamız 

1 z 3 ' 5 s 7 8 9 

ıU- 1 1 J 1 liiil 
2 1 ı• • 1 
3 ! 1 1 -, il 
4 •1 1111 • 1 1 
5 1 1 1 . - . -

~ ı•r• -ı ı- 1 
ı ı ı•ı ı ı_L 

, ı-11 1 1 ı•ı 1 ' 
9t=- 1 1 1 1 1 1 . ... , 
SOL DAN SAGA: 

l - Ordu kurulan yer. 2 - Sannt -
Bır peygamber - Bir nıda edatı. 3 -
Muharebe - Ate~ tutulur. 4 - Bir 
harr - Ocmiryolu. 5 - Ucuz. 6 - Bir 
Jı, rf - Fakat. 7 - Vade - Mah ul. 
8 - Erkek - Aldiyetı olnn - Sıfnt 
ynpmıya yarıynn bir ek. O - Kapıtal. 

YUKAR DA N AŞAGI: 

1 - Peyman, kaU karar. 2 -Orası -
Anadan babadan geçme. 3 - Cennet. 
4 - Son, dcrinlık, umk, alt - Saz. 
5 - Akıl - Valıde - Ters okunursa 
bir nota olur. 6 - Musikide geccr -
Tavru hal. 7 - Bır Ermeni i11mi. 8 -
f·:stagfurull::ıh manasına gclır - Zıpzıp. 
9 - Hayranlık. 

D ÜNKÜ BUI..J\fACANIN 
llA I,U~Oİf,l\fİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 

l İmtıdat. 2 - E3 - Alo • At. 
3 - J<'n - N<'. 4 S<'d3 - inek. 5 -
.'\d • Si. 6 - İJna - Enva. R - Ey -
Vıl - El. O - N - Pılav - A. 

Kızılay Kermesi 
Her s<'ne buyOk bir mu\ aı'fakiyctlc 

tekrar cdılm<'ktc ola~ı Kızılay Krrmesi 
bu sene de parlak ve zengin bir şe
kilde h::ızırlanmıştır. Tcpcbaşı B<'ıe
diyc Bahçesinin alaturka ve alafran
ga kısımlan müştereken bu işe tahsis 
C'dilmi:ıtir. Kermes 13 Temmuz Cu
martesi günü akşamı yapılacaktır. 

• Samatya Kızılny Şubc~i tarafından 
ıa Temmuzda Ycdıkulc Pınar sinc
m:ı bahccslnde tcrtın edilen sünnet 
dı\[:ilnil :?4 Temmuza tehir edıımiııUr. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Dört Suale Bir Cevap • Maden 

Amelesinin Tatili 

G eçen gün İngiliz mud;ıfaa 
Nazırı Bcvin, İngiliz mil. 

lctınc şöyle dört sual sormuştur: 
1 - Galip gelmek istiyor mu. 

sunu=? 
2 ~ Hitlerizmi mahvetmek is. 

tiyor musunuz? 
3 - Bunların ikisini de si.irat

le yapmak istiyor musunuz? 
4 - Oğullarınızın, koca ve La

ba lcınnızın cepheden ,lôniip t<'k
rar senelerce yanınızda normal 
hayata kavuşmalarını istiyor mu
sunuz? 

Bu dört suali Mister Bevin 
h=ırp sanayiini arttırmak makı:a. 
dile vcrd"ği bir konferanı.ta sor
muştur. 

B:ı suale evet cevabı verenle. 
ri:ı hl:'psinin fabrikalara iş lıaşma 
ko-:malarını tavsiye eden nazırın 
son sözü şu olmuştur: 

- Dileklerinizi, ar.zulannızı 

lfıfla degil, hareketlerinizle gös
teriniz .. İş başına! Ey yurt kadın
ları ve erkekleri! 

* * Maden Amelesinin Tatili 

s on zamanlarda İngiltcrcde 
yeni çıkan milli müdafaa 

kanununa nazaran yer altında 

çalışan amele harp zamanında i. 
ki misli çalı~acaklar, buna muka. 
bil de yedi gün sonunda bir gün 

nöbetle tatil yapacakladır. 
Geçen gun İngilteredeki ma. 

den şehirlerinde çalışan ameleııin 
ba~ına şöyle bir şey gelmi§tir: 

Vılliams, madenlerde çnli&on 
yirmi yaşlarında hır gençtır. H<1-
yntının altı gününü ve gecesını 

yer altında geçiren Villiams, i
zinli olduğu geçen pazar sabahı, 
erkenden kalkar; sokağa çıkar ve 
~erın derin nefes almıyo, cığer. 
lcrıne bol bol hava doldurmıya 
başlar. Bir saat kadar keyif ettık
tnn sonra birdenbire alarm . du
düklerinin öttüğünü dayar. ister 
iste:nez Villiams da herk~s gıbı 
solı.ğu sığınakta alır. Burada bır 
iki saat kalır. Saat on ikiye dog
ru tekrar serbest kalan Villiams 
bahçeli bir gazinoya gider, bura
da yemeğini ycmiye başlar. Tam 
soğukluğunu yemek üzereyken 
yine alarm düdijklerini duya:::-. O 
gun Alman tayyareleri üç saatte 
blr hucuma geçerler ve zavallı 
ViJliamc: her seferinde sığmaga 
kosar ve böylece bir haftııdanbe
ri ilk defa yeryüzünde geçireceği 
günün üçte ikisini yine :;er altın.. 
da geçirir. . 

Ertesi günü işine dönen Villı.. 
ams: 
~Meğer, bugünlerde yerin al. 

tı Ü!'tünden daha rnh:;ıtmış, hiç 
olmazsa burada her yarım saat. 
te bir koşuşmak yok, demiştir. 

=======-:===-===============================' 
Yeni Tahrikler Karşısında 

(Başı 1 incide) 
ınak için hareket edeccktir.Tiırk
ler bu ordu ile işbirliği yapacak
lnrCır." 

Rerlin bu haberleri 5azclele. 
rı ııde ve radyolarında tebarüz et. 
tirıncklc kalmıyor, ona şu haber. 
len de ilave ediyordu: 

"- Sovyet Rusya, cenuba 
d ığnı gidecektir. Ci.imhuıi;o..d 
Türkiycsinden taleplerde buluna. 
caktır." 

Ara sıra bu haberler Fransız 
sağ cenah matbuatı ve bnzı İn
giliz ga7.ctcleri tarafından da or. 
taya atılıyordu. 

Muhtelif membnlardan kuvvet 
alan bu propagandaların ıfadc 
etti~i manalar, yani muhtcJif 
devletlerin şarkta çıkacak hir 
harpten edecekleri istifadeler 
mevcuttu. Almanya, harbin ilk 
gliniinder itibaren kuvvPtlerjni 
sağlnm bir halde muhafaza eden 
ve garp devletleri muharebeleri
ne i~tirak etmiyen Sovyet 
Rusyayı harbe angaje e•mekte 
şöyle faydalar tnsavvur ediyor
du: 

1 - Harbe angaje cclildigi tak
dirde her ne şekilde olursa ol
sun kuvvetinden 7.ayi eder. 

2 - Sovyet Rusyayı, Almanya 
ittifakına almıya muvaffak olur
sa bu suretle Sovyet membnla
rınd"n daha iyi istifade temin o
luntır. 

3 - İttifak vesilesile Sovyctle
r~ rıufuz mümkün olur. 

4 - Garp cephesinde (o 7.aman 
cephenin kolayca tasfiye N!Jirce
ği Almanlıırca hesap edilmiyor. 
du.) Ynpılacak mücadele, Avrupa 
ha .. ic:ne scvkedilccekti. 

R oma, şarkta çıkacak lıir 
ihtilfıftıı.n şöyle netkclc r 

bekliyordu: 
1 - Şarkta olacak bir ihtilfıf

la hem Türkiye, hem So\•yd Rus. 
ya zedelenecektir. 

Bu ik! devlet le Akdcnızle aUı. 
kalıdır. Dıinyadaki kom~uların 
en iyiler; dahi olsa ko:nşul:mn 

zayıf bulunmaları m•ıtlaka 
kuvw t1i bulunınalarma tercıh c. 
dilir, düsturunu tnhakkıık ftllr
mek istiyorlardı. Knldı ki. Sov. 
yet Rusya ile İtalya tamam•.!n te
zat halindedirler. 

2 - Bu muharebeler İtalynmn 
Akdcnizdeki inkişafı icin f.tydalı 
birer mukaddeme ohıblllrdi. 

T1'rar.sada ve İnglltcrcdc trırbi 
şaık,1 nnklctmek istiycn:.:-r de 
buhı:ınbilir ve suphesiz lı•Jnlar 
da ciür.yayı budala, l{enciilcrini 
kfıınatıa C'.._n akıllı insanlat ı ~nna
bilirler. (Kırım muharcbecsi ı z,h. 
niyt tinı canlandırmakta f-ıyda 
tasavvur ederler. Fakat !'F' tarih 
1854ttir. ne de Tiirk siyaseti. c!iin 
yrı11ın vaziyeti 1854 teUıkkiJe:-ine 
yiizd,. bir derecesinde t., .. vnfu'k e
dt>r. E!;clsen mesuliyet makam ıa_ 
rınch bulunan İngiliz ve Fransız 
devlr.t adamları da Türk hiikCı
m1>tinr· hn f:lsııvvurlıtrdnn l•:ıh -

setmiş değillerdir. 
Yabancı membalardan gelen 

bu propagandalar Ti.ırkiye ve 
Sovyet Cümhuriyetlerinın ka~ ı
lıklı hüsnü niyet ve dünyJ:>'I ıd-ı 
riıktc gösterdikleri isabetle "M~
va!fak olmamış tahrıkl'!r" mahı. 
yetinde tarihe intikal etti. 

Son günlerde Bcrlin radyo. 
sunun yeniden tahriklere 

başlgdığını görüyoruz. Metmlcri 
ne~Tcdilen bazı vesikalardan spe.. 
kulat:f bir şekilde istifade etmek 
istiye:nlcr arzularının bılıifma o
larak bizim davamıza hiunct et
mış oluyorlar. Çünkü metinleri 
Aunaolu Ajansı tarafından nes
redılmis olan bu vcsik;ılar, An
karariaki Fransız sefiri .Mnsı;igli'
nin sarır tekzibi davamızı fnlot
mak' a bize söz bırakmıyor. 

Ancak yapılan tahrik! r Tur. 
kıyc hEıkkında muazzam hir ce
haleti ve Türk inkılabının huvı
yeti hnkkında muhteşem bir id. 
rfık5izlıgi ortaya atmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti 'feşki:att 
Esasiye Kanunu, harp ve sulh 
kararını Buyük Millet Mecl"sinc 
tcrkl'tmiştir. Binnennl('yh Tuı k 
milletinin şahsi bir takım cluştit!
celerl" harbe sürüklenmtsine ım
ka.1 yoktur. Türkiye Ctimnurı..;e
tinde İcra Vckilleri anC'nk 1\lcc. 
Us n arzularını temsil •"'dc>r İnı
sivasctı B. M. Mecl'sinindı:-. 

• Buyi.Jk Millet Meclisi kuruliiu
gu gtindenberi devlet siya etmın 
temeli budur Bunun hırtcıııd 
yavılmış hiçbir siyasi faaliyet 
yoktur. 

Mı1Jctin, Bliytik Millet f('cli
siııi:l onun arzularını ifade eder 
hukiınıctin politika preıısip C'r 
20 scncknberı şaşmad,ın ·nk . f 
halindedir 'I'urkiye Cumh•ıriyc. 
tinde g 7.li diplomnsi •e yer vc
riln.edıg· gibı inkıl:ıp pr nsio1 -

rinn t:ymıyan hareketlere de <- • 
la cevnz verılmez. 

Tıırkiyc Cumhuriy,..ıın·n a-
• na siyaseti müstakil olan 

mem lc·keti imar etmek ve suJh 
içinde yasatmaktır. M:lli sulhu 
ve mi:Ji hakimiyeti. biz ancak 
milli nm:ak hudutları :çıncle, ın
kişaf ve sulh mannsındcı ttnlıyo. 
n?:. .l\Juahcdeler ıneydc1wlndır. 

U7.ak vr yakın devletlerle mun<ı
sebctımiz sarıhtir. Turk inkıl • 
bımıı ılk gıiniınden itibarrn ~ov
yct Husya ile ba lıyan saminıı 
miı,,n!;ebrtler de iki camia r.ras n. 
da hissi bir mahiyet alrn•ş V" a
cı gunlerde başhyan bu dos•luR 
hatırdarı iki memlekette de kuv. 
vetli rabıtalar husul!' ge•irıni•t r. 
H ırbin başlad·ğı günd,.nb~"i bu
tun kotı; niyetliler bu rabıta'aıa 
nis=ın almaktadır. 

Türk milleti istiklfıl , 'mar ' C' 
inşa davasını inkılHbının teml'h 
savar. Bunun icindir ki talır•klc

ri da:ma nefretle rcd ve " 1 lı 
misak" l& çerçevelenen i!itik' ıl • 
ne hürmet edeni~ h~r zam 
cık knlblc dostluk t'd~ 
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Türkiyenin en cömert ve en verimli P 1 YA N G O G 1 Ş E S 1 neresidir ? 
Bu suale, bütün memleket hal_kı hep bir ağızdan cevap veriyor: 

~ 

imet Gişesi - Nimet Gişesi -Nimet Gişe 

~l emleketimizde en çok aevilcn 

ve milyonlar dağıtan 

UCURLU ELLi N l bf ET ABLA 

UGURLU ELLİ NİMET ABLANIN 

ET ü~IE~ N 
a 

o 
Bu sefer de MiLLİ PiYANGONUN en büyük ikramiyelerini kendi müşterilerine kazandırarak yenid 

birçok vatandaşları servet ve refaha kavuşturdu ... 

PARA PARAYI ÇEKTiGi GiBi TALiH DE TALiHi ÇEKER. 
Kendi talihlerini NiMET GiŞESiNiN talihine ba9hyanlar, bugüne kadar hep 

karh sıktdar. Bugünden sonra da karii çıkacaklardır. 

işte, NİMET A BLANIN 7 Temmuz 940 hesap bilançosundan birkaç satırı: 
İki sayın müşterimiz : (50) şe r bin, üç sayın müşte rimiz: { 10) nar bin, otuz dört sayın müşterimiz: (2) şer bin, iki yüz altmış Ü~ sayı 

müşterimiz: ( 150) şer, iki yüz altmış üç sayın müşterimiz de ( 100) zer lira kazandıla r. 

Birin i 5 O • O O O L i 1 

Birinci 50.000 lira kazanan ı~ arbay Tarık 

Alpınar'ın ikiz kızları, Ninut ablanın 

unurlu elinden paraları alırken 

Kazanan: Kandillide Kayalı Boyu sokağında 16 No. da Vize Askerlik Şubesi Mülhak Yarbay 
Tarık Alpınar'ın ikiz kızlarına NİMET ABLANIN uğurlu elile verdiği 37759 No.lu biletle 

Tam 5 O • O O O L i R A 
-~ 

İkinci 5 O • O O O 1 
Kazanan: Istanbul'da tedavide bulunan Kars Belediye Muhasebecisi Bay Rıza ve oğluna 

yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 37759 No. lu biletle 

Tam 50.0 00 LİRA . --i i ci 1 O • O O L 
8 

1 
Kazanan Cağaloğlunda Nuruosmaniye caddesinde Teskereci sokağında 1 No. da pazarcı 

Abdürralımana yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 21535 No. lu biletle 

Tam 1 O • O O O L i R A 
I<.A.~.A.l'lDI~DI 

ikinci 50.000 lira kazanan Kars Beledi 

JJluhasebecisi Bay Rızanm oğlu, Ni 

flhlnrun uğurlu elinden oaralarım alır# 

ikinci 10.000 L AYI 
kazanan Sirkeci Jandarma Eşya Levazım Ambarında kantarcı 

Mustafa Öngören yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle 
verdiği 33718 No. lu biletle 

Bu talihli vatandaşlara NiMET GiŞESi SAHiBi 
NiMET ABLA kendi uğurlu eliyle bizzat paralarını 

Tam 10.000 Li RA . 
~ 

•• • Uç uncu 1 O • O O O Li RAYI 
kazanan Beyazıtta Okçularbaşında 14 No. da Diş tabibi 

Bay İstepan yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle 
verdiği 37579 No. lu biletle 

on para kesmeden tamamen vermiştir. . 

MİLLi PIYA GONUN 
Yeni keşidesinde tam ve yarım 

bilet usulü ihdas edildi 

Bir Tahtada Kesirsiz Olarak Tam 40.000 Tam 1 O • O O O L i R A 

KAZANDILAR. 
10.000 lira kazanan Nuruo8maniye'de pazarcı 
Abdürrahmarı, N/,l!ET ABLANIN uğurlu 

elinden paralarım alıyor. 
So.ooo • 60.000 Lira Kazanabilirsinist 

Yeni Biletler Gelmiştir. Son lzdihamh Günlere Kalmadan, içinde Belki de Hayatınızın istikametini Değiştirecek 

Servetler Gizlenmiş Olan Biletinizi Vakt inde NiMET ABLA'ı:ın Uğurlu Elinden Allnız. 

• il 

Unutmayınız ki son keşide de 150.000 Liralık en büyük ikramiye tam bi let 1 

çıkmıştır ve bilet sahibi de tam 150.000 Lira almıştır. 

NiHET ABLA Hepinize ŞimdidenBolveHagırlıKazanç Diler ~ 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. Adrese dikkat: lstanbul Eminönü rramvay 

p 

Caddesi 29-31 Telefon: 22082 ve ev Telefonu 44292 

NİMET GİŞESİ Sahibi 
• 

N MET ABLA 


