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Sovyetler Besarabya ve Biikovina'yı istedi 
Romanya Hükômeti müzakere yolu ile 
Sovyet Rusyanın taleplerini kabul edecek 

Macarlar da Transilvanyayı istiyor! Bulgarista_n. 
ROMANYA HUDUTLARI VE BESARABYA Nota mDzakeresi için Moskova-

8 a 
· b · · · ·· 1 . dan tarih ve mahal tayini istendi 

es ra ya mese esı -------·------
Günün meselesi oldu Dün gece neşredilen resmi tebliğ 

==-=====- -· -:.-=----· .. ::-:_ 
Roma_nyanın, Sovyetlerin ıalebi karşısında, 
lııırb[ göze aldırmıyarak, istenilen yerleri 
vereceklerini tulıuıin etmekte hata yoktur. 

-----------~ ----- ---· - ~ 

Yazan: 
IL-JI &diseler ba,döndl.ırü • 
r-11 cii bir •ür'atle birbi • 

rini takıp ediyor. Al-

Abidin Daver 
cin Almanya ile İtalyaya muıe
veccib bir siyaset takibine ba ~l a 
mışl aı- dı. Roman.)' a, i OD zanıau ~ 
larda. Macaristan, !fovyet Rmya 
Bulgarisian aı-ah .. uu• •akl.toıı• bir 
vaziyette idi. B u dcvl.,tlerden 
!\la<:aristan TransiJvaoyayı, Sov. 
yel Rusya Be•arabya) ı ve Bul
ı:aristan. Dobriçe) i i•tiyorlardı. 
Almanya. Romanya ile bemhu· 
dut değildi ; Komanyadan arazi 
istemiyor; yalnu ııetrol ve ham 
madde isti}ordu. İtalyanın da 
Romanya ile mü,terek hududu 
olmadıtı &ibi, hiçbır arazi talebi 
de yoklu. Fazla olarak Jtalyan
larla Ruııı.-nler arasında e•lıi· 
du kalma ırki bir rabaıı vardı. 
Bu vaziJelır, Rumen •iyaseti, 
Almauva H ltal;aya dayaunıak· 
taıı baoka çare bulamamışlı. Al
oıanyanın büıün ıst•dikleriııi ve. 

ROMANYA KRALI KAR OL VELiAHTLA BERABER 

Bükres. 27 (A.A.) - Müskova
dakı Romanya elçisi dün saat 10 
da Molotof'dan bir oota almıştır. 
Molotof. bu notasında Romanya
dıın Besarabyanın tamamının ve 

Blikavinanyanın taınarnile Pnal 
kısmının iadesini talep etmekte
dir. 
Ruımen makamatı, buli!Ün için 

(Arkası 3 ü..,cü sayfada) 

Fransa' da Matem 

maaı ~ J' ransı& uıütarekeaınıu ak 
dini İtalyan - t·ran:;ız mütare -
kesi takip etti. Dah• bu. iki mil
him hadisenin akı•lcrı kafaları
mızda ııjulılayıp dururken Ja· 
ponva, llindiçiniye lbker ıonder · 
di. Fraıı:;ı:a dunaıımaaı H mib· 
ı.mhıkeleri, mütareke ahkimunM 
riayel edecekler mi, oımiyecek . 
ler mi diye hadiselerin inkişafı
., beklerkea Sovyeı RusyanıD 
KomaııY•!• bir illtimatom ver• 
rek Besarabya tamamen v• 8il· 
kovina'nın .ta •imal kı•mın• is • 
tediiini. ayni zamanda Kö•len· ' 
ceyi askeri bir üs yapma.k iMie · 
!rinde buluaduğunn öjnıaiyoroz. 
Bövlece yıllardanberi müzmin bir 
ıekilde devam ede&elen biı me. 
19le, tekrar birdenbire bld bir ... 
kilde, ortaya çıkını, bulunuyor. 

rhor. İtalyadan da müzaheret ı- -·- -- -
itekliyordu. Birka~ ııün en~l. Ru· 
manya kralının toıaliıer ı .. k blı B d d 
ııarti teşkil etmesi de. AlnıMn)• o T o a müheyyiç 

bir 'mera~im yapıldı 
ve İ&alyadan yardım ııorn ... k umi· 
dile Sovyetlerin J\facarist.anıo 
ve Bıılıtarı>tamn aran taleplerı 1 

oi kabul etmemek ımkiruoı arae· 
tırdıji'ınm ıon bır d•lilidir. - ·- ----·--··· - - -- -· ---~- -

ALMAN KITAATI iSPANYA HUDUDUNDA 

MACARiSTAN 
TRANSILVAN
YAYI iSTiYOR -Peştedeki Rumen el
çisine bir nota verildi 

Londra, 27 (Radyo B. B. C. 
aut 2,35 de bildiriyor) - Bu· 
dapeşteden bilıllrildiğine ıöre 
Macar kabinesi bucün iki top. 
lanh yapmıştır. İ~timalarmda 
Sovyetlerin Romanyaya ver • 
dilı.leri nota ve Macarların mil· 
U arazi talepleri görüşülmüş
tiir. İçtimaı müteakip Başvekil 
Kont Teleki ve Hariciye Nazı· 
n Kont Caki Romanya sefirini 
kabul etmişlerdir. Henüz te
evvüt etmiyen haberlere IÖ • 
re Macar Başvekili Rumen el. 
çisine bir nota vermistir. Bu 
notada Macar hükumeti Ro • 
manyadan Transilvanyanın ia· 
desini talep etmektedir. Geç va
kite kadar kabine içtimaı ve bu 
nota hakkıoda resmi malıimat 
alınamamıştır. Lundra mahfil· 
leri Macarların Alman muvaf
fakıyetindcn aoıua böyle bir 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yeni vaziyet karşısında hattı 
hareketini tayin etmedi 
Matbuat Almanya lehinde neşriyat yapıyor 
Sofya, 2'l (A. 

A.) - Stefani: 
Sovyetler Birli· 
~nin Besarab· 
yanın ve şima· 
1i Buirovini'n i
adesi ~ Jlo... 
ımaıwaya ver· 
eti/ti ültimatuın 
haber!, bu mese
lenin hallinin 
~k a:ktüel te· 
lakki edilmesine 
rağ'men, BWJ(a
ristanda büyük 
hevecan uy&11-
dıı•-ıştır. Bal• 
kanlarda inkişaf 

etmekte olan 
yeni vaı.iyet 

karşısında Bul· 
ıar hükfuneti· 
nin hattı hare • 
keti. henüz teıı· 
'bit edilmemiştir 
(Arkası 3 üncü 
SAYFADA Bulgar Kralı Boris baş papazla berulıtı• ... 

lngiliz kuvvetleri ltalyan 
Somalisinde ilerliyor 

Korkunç hava baskınları yapıldı 
Kahire. 27 (A.A.) - Dün ak· 

famki resmi teb)ig: 
Kara devriyelerimiz İtalyan 

SC>malisinde bir anuk&\",emetle 

kar~ılaşmadan 32 kilometre iler· 
leınişlerdir. 

İtalyan Habeşistanından ve 
( ATkası 3 üncü sayfada) 

Romanya ile Ruıya armsmdaki 
Besarabya meselesi, 1817 Türk • 
Rus lıarbiııden ba4lar. O uman, 
Zl Mayıs 1877 tarihinde isıi.kli· 
llni ilan eden BomaO\I a, Rusya· 
aıa müttefiki olarak Osmanlı im· 
paratorluimıa kar<ı harbe lir · 
mbfi. Bu-nler, Ruslara yardım 
etmişler, Plevnede Osman Paşa. 
aın karşısmda fena bir mailübi· 
yete ojiraıııı• olan Rwı ordwıuaua 
imdadına 30,000 kişi aöndererek 
onları hsimetlen kurtarm.ıt · 
!ardı . Bu harbi ve Ayastafanos 
muabedenamesini tasfiye eden 
Bertiu kongresinde, Romanyarua 
tam btikliıli tanıonıq, ona Dob· 
riçe ile Tona deltası verilmiş ; la· 
kal halkının ekseriyeti Romen o
lan s~sarabya, Rusyay, terkedıJ. 
mi\tti. 

Büyük Harpte Bo.mann, hi. 
lif Devletlerile beraber · harbe 
cir~. ittifak ıünı.reıJ kartı•uı 
tla matlup olarak BWmııı mu• 
ltedesini inoulanıqtı; fakat. Al 1 

Sovyetlerio üllımatomu kar . 
tısında Romanya ne yapacaktı.r7 
Sovvet Rusyanıo İ•tcdiiiuı red
dderse Kızılordu . Ht»arabya ve 
Bükovina'yı zorla almak için ha. 
rekete ceçecekıır i\lacarlarla 8ul
aarlarııı da fırsallan 1'1ıladc ede 
reı. Tran•il•·anya ve Uobricay1 
islirdada kalkışaraklan labııdir. 
Eğer, Almanya ile İtal~· k . keudi· 
sine fih yardıın \· fıtf l•tnıe1.Jer!Se, 
Romanya, Ü\ t»ı r .ıft.111 hu-den ui. 
rıyacaii;ı mulııtkkak olan taarruz- ı 
laı l.ar,ı~ında harbı eôı ... Hılda ~ 
ıanıaı Bı:ılb.<.ıa ittifah:ı ıuifluınış · 

Bordo. 27 (A.A.) - Havas: Ma
tem gü.nu nnınaselıetiy l (•. B cı rdn 
büvıı.k kilıse>ınde bir ayın yapıl
mı :, ve bu h ınde ezcümle Reisi. 
cumhuı Lcbrun, BaŞYei<il Mare
şal Petaın . ayan ve mebusan re· 
isler ı Jeanr:tny ve Herriot. Baş· 
vekıl muavını B Chautemps, na
z ırlardan ,,ener al Wey ~and , La· 
val . Market. Lorent • Eymac, Ma. 
rin. Thellıer. sabık Başvekil Paul 
Reynau<l hazır bulunmuştur. 

Fransız müstemleke imparatorluğu 
ve Donanması harb~ devam ediyor 
Amerika ingiltere' ge geniş yardıma başladı 

tArko ~ı ."J uuc ·ıı . ..; tı ı /ltlficı ) ı 
ARİDİJ\I DA \ ' ER I 

manya maiılıip olduktaa ıoıua. K d ı 
~';!~~ ~::~~~:ı:~~j~~ı.::· .. :~·~- o o r ı n a s y o n 
maay•Y• tetkil edorken }lcsaub· - - -- ·- - - - - - - 

BAŞVEKİL PETEN 

Dini ayinden sonra, büyük bir 
kalabalıkla dolu sokaklardan ge
çilerek 1914-1918 harp ölı.ilerı a
bidesının bulunduğu 11 teşrinisa
ni meydanına gidilmiştir. Derın 
hı: sükül içinde. Lebrun, yanın· 
da Bordo belediye reisi ve devlet 
nazır ı l14arket ve Ayan ve mebn. 
san reısleri ve hükiimet 8.zasi oJ. 
dujiu halde. 8'bideye ilerlemif ve 

(AT kası 3 üncu sayfada) 

yayı da, bir plebisit n•licesiııde 
Jomanyaya ve.rdiklcri ıibi Buko 
vlmt'yı da daiılan Avu..:turya . 
Macar İmparatorl tıı;ıından ayı
rıp Rom~nıaya ilhak ettiler. 

Sovyet Rusya, llükovina 0nın 
değilse de, Besarabyarun Roın"n· 
yaya ilhakmı asla kabul ve taı
dik etıncmi~tir. So•yellerin, bu 
ilhakı taııııııamaları, ilk fırsatta 
Besarabyanın iıı ıl csini temiııo ça· 
bpcaklarını ııösteriyordo; nite· 
kim, Lelı,istanda, Finlandiyada ve 
Baltık kıyılarındaki itlerini bi.. 
tirdikten aonra, Besarabyayı ve 
Lebistandıw aldıkları aruinin 
mütemmim bir parçaaı addettik· 
leri Bilkoviııa'nuı. tima.I luamım 

heyeti dün bazı ı 

kararlar aldıı-M illi Müdafaa Mükellefiyeti 

gtemielerdir. 
lıö 

Koordina•yon h•yeti, bu. 
pn Haf l O ıJo BaıtJelrö· 

l•tt• ••ıuelrll Doluar Re. 
flit Saydom'ın ri)'aHtinJe 
toplonmıı o• ra.z11ame•İ•· 
fi• 6alu11011 ••Hle/eri ,,,. 
riiımiı•t•r 6a:ııı lıarar/ar 

... 

Vekiller Heyeti nizamnamesinin 
meriyete konmasına karar verdi 

Kanunun tatbikine Vekillerin k•r•rile başlanac•k 
Ankara, 27 (İKDAM Mulıabi· 

rinden) - Milli Müdafaa mükel· 
· · ıkanunıma dair nizamna· 1 

menin mer'iyete vaz'ı Heyeti Ve
ltilece kararlaştırıldı. Niza.mna· 

( ArlcııBı 3 inci 11111Jcıda) 

Madrit, 27 (A.A.) - Stefani 
Ajansından:• 
Düııdenberi Voz de El Publo 

ııazetesinin ilk nü•haları du • 
varlara asılııtı~lır. Bu nüsha • 
larda İSpanyanuı Cebelilth•rık 
Riotinto, Oran, PontıarojH il~ 

diğer milli arazi üzerindeki İı· 
ı · panyol metalibab iıah ve teı· 

rib eılilmelıt• ve hpanyol mil· 
leli bu metalibatı ilt'rİ silrdliiü 
zaman f8fi takip etm17e ha • 
ıırlanmı:ya danı olunınakıa· 
ıtır. 

, 



--------

ASKERLiK BAHISLERl] 

İtalyan -Fransız Mütare
kesi, Akdeniz hakimiyeti 
İtalyan Mütarekesi, Akdeniz de yalnız Fran• 
sayı kıskıvrak bağlamakla kalmıyor, İngiliz 
donanmasınıda Akdenizde muhasara ve 

abluka etmek hedefini takip ediyor 
- -

Yazan: Abidin Daver 
D talyan - Frann:ı mütareke--o sinin tam metni netredildi. 

Bu şartlal', Alman - Fransn 
mütarekcıııini tamamlıyor; Ma
reşal Petain hükfımeli, bütüa 
kuvvetleri ve müstenılekelerile 
beraber, Fransayı. Almanya ve İ 
talyaya te.liın etmiştir. 

İtalyan - Fransız mütarekesi, 
ne Alınanların ne de İtalyanlaruı 
harben yetişemiyecekleri Akde
niz ile şimali Afrikada.ki Fransu 
topraklarını ve üslerini bunların 
emrine amade, bir hale koymak
tadır. Deniz aşın Fransız toprak
larını miskin ve zelil bir akibete 
sürükle1Uek istiyen mütareke 
maddelerine ~öyle bir göz atalım: 

1 - Libva - Tunus hududunda, 
Fransız t2ııraklarında, muayyeıı. 
bir mJ.ntaY ... l, mütarekenin deva
mı ıı•üddetince gayri askeri hale 
getirilecektir. Bu maddenin ma
nası - İtalyanlar, ne zaman ister
lerse, Trablusgarpten Tunusa gir
mek iizere bu memleketin kapı
larını açtırıyorlar, demektir. 

2 - Cezayir ve Cezay irin ce
nubunda cyani Sahrayi kebirde• 
Trablusgarple hemhudut Fran -
sız Afr:kası arazisinde. 200 kilo
metre genişliğinde bir arazi par
çası askerlikten tecrit edilecek -
tir. 

Bu maddede, Libyanın bütün 
prp ve cenup hudutları boyun
ca Cezayirin ve Sahrayi Kebirin 
kapılarını İtalyanlara açık bırak
maktır. 

3 - Fransız somalisindeki Ci
buti limanı ile buradaki tahki -
mal da İtalyanların emrine ve
rilnıektedir. 

Böylece Babülmendeb boğa -
zının tam karşısı İtıılyanın eline 
gececek ve burası, Kızıldeııizin 
cenup kapısını İngiltereye kar~ 
kapamak için kullanılacaktır. 

4 - İngiltere ile harp devam 
ettiği müddetçe Fransadaki Tou. 
lon, Komka adasındaki Ajaccio, 
Tunustalci Bizert& ve Cezayirde
ki Oran deniz üsleri ve müstah
kem mevkileri gayri askeri ha
le konulacaktır. 

Bu maddenin manası garbi Ak
denizin İtalyan ltiikimiyetine geç
mesi demektir. Fransız donan -
masmın da teslimini şart koşan 
Almanya ·ne İtalya, bu donanma 
teslim olduğu takdirde, herhaıı. 
gi bir bahane ile bu mühim de
niz kuvvetini ellerine geçirince, 
o dört deniz üssünü de i5gal ede
cekler ve Fransa, Korsika, Sar
dönya, Sicilya, Tunus, Cezayir 

arasındaki prbi Akdenize *"
mile bakim Glacalr.lardır. Artılı; 
Cebelüttarık ile, şarki Akdeai-
zin ve buradaki İngiliz donan -
masının temas ve al8.k.ası tam lrir 
•ekilde kesilecektir. 

5 - Fransız işgali altında b.. 
lan Fransız toprakları gibi, Su
riye de dahil olınak üzere, 1''raa
sanın bütün deniz aşırı• memle -
ketlerindeki ordular, asayişin le-

• mini için ayrılacak zaif ve yalnız 
tüfekle mücehhez 1.-uvvetler müs 
tesna, kam.ilen terhis edilecek
lerdir ve ağır silahlarını İtalyan.. 
)arın emrine vereceklerdir. Bu 
maddenin manasını izaha hacet 
var mı? Bütün buraları, kurban
lık koyun vaziyetine girecekler, 
demektir. 

6 - Fransız hükı'.ımeU, Fran.wı 
arazisinde veya Fransız müra.b~ 
besi altında bulunan biitün Fran· 
sız harp gemilcrjnin, tavyarcle
rjnin ve siiahlarının, İngiliz im
naratorlıığu arazisine ve diğer 
ecnebi memleketlere sevk edil -
nıi~·eceğini taahhüt elnıc :.tedir. 

Bu madde, mütarekeyi boz • 
mak i eiıı, en mükeınınel Laha
neyi, şi ıudiden, t emin etmiştir. 
11-lare><ıl Petain hükümetini din
lemiyen herhangi bi.r f'ran~;z harp 
genlisi veya müstemlekesi cı -
karsa, İtalya ve Almanya, müta
reke şartlarına riayet etmi~· or
sunuz, diye ellerinden geleni ya
pacaklardır. 

İtalyan - Fransız nıü tarekena
ınesinin en möhim maddc-leri bun 
!ardır. Fransız donanmasının tes
limi gibi, diğer bazı mühlın mad
delerde •·arsa da, bunlar, daha ev· 
vel, İtalyanın müttefiki olan Al
manya ile aktedilen mütareke ah.. 
kamile elde edilmi~ şartlar oldu· 
ğu içİn 7 İtalyan nıütarckesiııde 
elıemmiyetlerini kaybetıniş!er -
dir. 
Yukarıya sıralad.ığımız madde

ler, esasen Alınanlara tamaınile 
teslim olan Frarusanın vaziyeti 
bakımından değil, harbe devam 
eden İngilterenin Akdeuizdeki 
müstakbel hareketleri ve sevkül
ceyşi bakımından mühimdir. Al
man mütarekesi, donanmanın tes
limini şart koşmakJ.: İngiltere _ 
nin Akdenizde harbi devam etti· 
rebilmesine bir darbe indirmek 
istcıniştL Yukarıki maddeler ise 
Akdeni:zdeki Fransız üslerini ve 
şimali Afrikayı ele geçirmek su
retile İngilizlerin Akdenizde har· 

(Arkası 3 üncii saııfada) 

•• _.. ...... _._..-..~ .. -..::m=rn~camımm:ıızmııB 

İstanbul Defterdarlığından ~ 
Tebliğ Olunmuştur 

1 haziran 1940 tarihinde mer'iyet 1nevkiinc g irm~ bulunan :1843 sayıh 
muamele vergisi kanununun bazı hükumleri k<ırş ısı nda tt?rt..>ddtide dti.şül 

mckle oldu~u alAkadarlarm tevali eden müracaa tlarından anlaşılmak:tadtr. 

Herhangi yanlıs b ir telakki ile hareke t e<l :leret: ile ride kanuni bir mu
amele karşısında kahnmamak itin alakadarların , Galata Balıkpazartnda 
muaoıele ve istiblik vergileri müdürlı..iğüne veyahut İst:ır.bulda Dctterdar
bk binasında ihdas edilmİ§ olan bii:oya müracaat ederek iktiza eden ına.-

liımat ve izahatı almaları !üz.umu rica olwıur. (5395) 

A:vten çok gayret sarfediyor, 
kaı·hcttiklerini tekrar kazanmak 
istiyordu ... Uzun zaman karde
sinl seyrek arayıp sorduktan son
ra. ~ine ziyarctlerini sıklaştırdı. 
Kinı -~c ile dargın ka ! :ı nııyordu. 
Se\·ilmediğini hi .'isetnıek onun İ
ç1n ölümdü. Ya~amak1 şen, kay
g"" vaşamak öyle bir zaruri ih
tiyçtı ki, dert, elem, keder içinde 
yer edemiyor, kök salaınıyordu 

Pervin Aytenin ilk kahkahası
nı duyduğu zcmen ürperdi. San
ki bu kahkaha tevkifhanenin di
•·ar!arına kadar aksedecek gibi 
goldi. 

Hatice teyze Aytene yine es
kisi gibi dü~man olmuştu. Kendi 
k~ndine: •Yapacağmı yaptı di. 
yordu; artık yapacak başka bil' 
ıey kalmadı. lstediii:i kocayı eli-

nıizden aldı. Şimdilik bize ihti
yacı yok. Fakat ne de olsa bir a
çık l;apı bırakıyor. Eh, biz de ne 
ise hem komşu hem akraba~·ız, 
dart.lmak nıanasız olur. Anınıa 

ınnhalıbet ve sc.-gi, o çoktan öl
dii artık .. Fakoı ne yazık ki Per
vin onu hil3 ı-eviyoı- ve ınuztarip 
oluyor ... O çocukken de böyley
di, bebeklerini candan sever, kJ.. 
rılıuca günlerce _ağlardı Eğer 
bir fedakarlık yapmak lizımgel
se yine de yapar, daha ağır feda
karlıklara da icap ederse katla
nacaktır > 

Hatice teyze ne kadar dojiru 
düşiı.nü~ doğru söylediğinin far
kında değildi. 

Bir daha Pervine kaşlettiği es
rardan bahsetma~ ima dahi yap
madı.. 

,, ... 
Sert ·buğday-

dan ekmek 

Meyva ve sebzeye her semt 
için ayrı satış f iatı konu_qor 

yapılamıyor 

Bu, hem gayrı sıh
hi hem bahalıya 

Fiat miirakabe komisyonu dün 
iç ticaret umum müdürü Cahi -
din reisliğinde lıoplanm14, mani
fatura çeşitleri üzerindeki tet
ldklerini bitirerek. yüzlerce nevi 
manüatura eşyasının sat.ı.ı; fiatı
m tesbit etmiştir. Fiatlar bugün 
ilan edilecekir. 

Komisyon, yaş meyva ve sebze.. 
!erin şehrin muhtelif yerlerinde_ 
ayrı ayrı yüksek fiatla.rla satıl
masını önlemek iizere de bir ka. 
rar vermiştir. Kil idaresi tarafın
dan ilfuı edilen bu maddelerin fi
atına muhtelif semtlere o;)re nak-

Demir ihtika
rı davası 

Dün iki tacirin ceza

landırılması istendi 
Unkaparunda Gar-0 ).fehter

yan ve Kantarcılarda Teodro -
m os Yusufidis adlı iki demır ta
ciri demiri muayyen iiattarı faz
laya sattıkları iddiasile Mılii Ku
runnıa Kanununa göre Adliyeye 
verilmişlerdi. 

Sekizinci aslive ceza mahke -
mesinde dün bu muhakemeye 
devam edilmis, ırahallcn .ı ap.Lın 
tetkikata ait r apor .okunmuştur. 
Miıte>kiben miıddeiumumi su -
çuıı sai:ıi t oldugunu beyan ede -
rek maznunlarııı 1\ıfill i K,Jrunma 
Kanununun 32 nci m~dde>i deill
letile 52 nci maddesine ;;:öre ce
zalandınlmalarını is lerı;i.,;lir. Bun 
dan scnra n1aznunlar yeniden 
bazı iddialar ileri sürmü~krdir. 
Muhakeme bu husus ta tetkik a t 
icras ı ıçin üç gü.n sonraya bu·a -
kılmış tır. 

VlLAYET 

Vali müessif bir 
kaza geçirdi 

Vali ve beleJıye reis; rr: iz Lut
fi Kıı-dar evvelki gece vali lrona
ğında hafif bir kaza geçırmiş ve 
sağ kolu inc.mmü;tir. Dokt.orlar.n 
lüzum göstermeleri üzerine vali
miz bir hafta kanar evd~n çı.kmı
yacai< ve vilayet ve belediye iş

leri hai<kında evinde malı'.ımat a
lacaktır. Valimize geçmiş olsun 
d er, acil şifalar dileriz. 

-----0--

POI..1'1 

Polıs memuru 11'ınacak 
Yıldızdaki Polis okuluna ve 

An-karadaki polis enstitüsüne ye
ni talebe alınaca:ktır. Btı mek
teplere askerlıgini bitirmiş olan 
orta mektep mezunları •polis sta
jiyeri• unvanı ile alınacak ve i:ki 
avlık bir tahsil devresinden son
ra imtihan olıınacaklar ve ikişer 
bin k'ı.ıruş maaş asli ile polis me
mur luklarma lav in olunacaklar
dır. Kayıt 7 temmuza kadar de
vam edecektir. 

Her şeye rağınen Per\·in ümiL 
leydi. Uer halde o kendini kur
ban ede1:eğl zatnana kadar nasıl 
ol<a kacil bulunacaktı. Bir kaç 
k~re bir ip ucu yakalanır gibi 
oldu. Artık her kes, haıtii Ralli 
itham edenler bile, onun masum 
olduğuna ina:ınuya başlan11şlar
dL .. 

(;ahir l'aşa sık sık zabıta ve 
adli:ve ile tenıas ediyor, Pcrvine 
hnadis getiriyordu. Pervin her 
sefer b:r ümide kapılıyor, inki
sarı ha~· Jie uğrayınca deriıı bir 
yeise düşuyordu . Silıhati de bo
zulmıya ba0ladı Artık solgun, 
kansız yüzü, Aytenın penbe be
yaz yanakları yanında bütün bü
tün tezaı teşkil edi~ordu. Ayten 
artık kocasının kurulacağına ka. 
naat getirmiş, masum olduğuna 
inamuıştı. Eskisi kadar keyifli 
idi. Bol bol yiyor, bol bol gülü
yordu. 

lU uhakeme günü geldi. 
Katil yakalanmamıştı. Efkiın 

umwnıye yine Raifin aleyhine 
döndü. 

Gazetelerden bıri Baha - Raif 
vak'asının bir hüliisasım ncşrel
ti ve Raifi şiddelle itluun 1 ettL 

liye masrafı zammedilecek ve ı 
her semt için ayrı ayrı satış li
atı tesbit olunacaktır. 

Esnafa yüzde ~ arasında 
lir bırakıla<: aktır. 

Dün Beyoğlunda iki limon sa
tıcısı fazla fiatla satarlarken cür
mümeşhut halinde yakalanmış
lıu-dır. Bir de manav bu suretle 
yakalanmıştır. 

Komisyon dün limon ve üzerin
de mühim ihtikar yapılan kun
dura yaldızı hak.kında te tkikler 
yapmıştır. 

1'if tikler için 
bir karar 

Sevkedilemiyanleri Zi· 
ra:ıt Bankası a !11cak 

malolacak 
Belediye iktıııat mödlirltlğü 

Kadıköy fırınlarının an sıkın
tısı çektijti hakkuıdaki haber 

· üzerine dün tetkikat yapmış 
bu fırıııların üç giinlülı: stok
ları bulunduğunu anlamıştır. 

Yalnız Beylerbeyinde ve Be-
)ı şiktaşta iki fırın değirmenlerin 

stok undan vermek istememe. 
!eri yüzünden unsuz kalnu~
lar f~kat belediye iktısat mü-

1 dürliii!ii stokların böyle zaman- . 
da kıtllanılacağını söyliyerck ' 
derhal un verdirmiştir. 
Diğer taraftan Çukurova - 1 

1 dan sert buğday getirmenin 
· hem güç ve hem de masraflı 

oldugu görülmüş, ayrıca sert 
buğdayla yapılan ekmeğin su 
yutmad ığı, kabarmadtğı ve 
k u\'t'ct it ibarile de zaii olduğu 

! 
anlaşılmıştır. i 

Halbuki ıncnıl~ket buğday ) 
i sii h~a! cit ı;::En dörtte ü ç_-ü olan f, 
su: ınuşak Lıug .... o:y lar yak.in yer- ı1 

Ticaret Vekilleti ıı;ühim bir ka- !erden gel:rel; t~. ve ueuza mal 
1
1 

rar verıni~ t i r . Ii er hanP'i bir se- fı olmakttı: dıriar. Sert buğdayla ıJ 
heple hazırladıkları tiftik ve ya- )! ekr~~e~ . inıa!.ı iı iiz~rindc hc~~z 
pa ll"i. Lır:. Romanya.ya se\-~'-Cde.m.L :.ı ı kal ı oı r ka_~_. ar yc ,-:tuı'. F$a•.cn · 
yen LUccaı~~arın maı.la:·;?ı ~~a&t ~ ilk 111.uhsul de t~:roınuzun haf- 1ı bankası mubs.yaa edecen:, tuccar- tasına doğru pı~asamıza gel. \ 
lar ~a~ardan kur~tarı~~caktır. ~ !1 miş hulu nacaUından ekme~ -
Tiftık ve yapagı mubayaa ede- 1 i ler rle sert buğtlay kullanılma- ) 

cek PvoITia .. 1.v a heyetı bu s~bah . · sına lüzuın k~Imıyacağı lunul- 1 
be~lenmekted.ır. Yalnız Roman- maktadır. ( 
yaaa:kı ticare t he.vetımızın bır ılu ..._ . . _ . . r6 
gün sonra .gelecegi duyulmuş - •~--- •...........: 

~u~neke gelen Romanya heyetı MALI ve iKTi1\ADi 
azas.ndan Romanya de vle t fabrı- , • ·' 

;:;1~\~~:e%~~ l>i~;~::.a~!1'~tt~ POLiS TEŞKiL. Ti 
miştır. 

AOLll'.i; 

Kaynanas.nı yaralama· 
nın cezcut 

Raraı-;ü.mrükfe karıs ı Müberra 
vi dövdükten sonra müdahale e
den ka.v na nası Dürdaneyi de çakı 
ile yaralıya.-ı Tahsin Seyfi Dişli 
d1.ın ü•·t.ıı.Jı. •rnlh ceza mahke _ 
mc.:.ıncı~ muhakeme edilerek 27 
,ıun ha pse mah'kum edi lmi.1tir. 

- .... ı:ız • * Hepsme birden ta!ıp çıkma
dığ ı ıç ırı ayrı, ayrı 1nü.teahhitıe
re verılmeleri Beled iyece karnr
!a;;tırıla ıı yeni şehir yollarından 
bir kı.>ın o.?ıın ihaleleri Dainıi En
cii.m~n tarafından ııapılıııı~ıır. * Denio Yol!aıının ·ııeni teşkilat 
kanuııunun meclisten çıkması 
geeıkmiştir. İdare vaziyeti do
layısiıe ııeni teşkilata rağmen 
kadroya ııeni memur a!mamıJla
cağı anlasılm4tır. * Tıınadan !imanımıza gelmekte 
olan Fransız duba ve romörkör
leri sekseni geçm4tir. Bunlar bo
ğaz sahi!Zerini kapladıkl.arından 
dünden itibaren Tıızlaya nakle -
dilmiye başlanm~lardır. * Kara gümrükte beraber yaşa
dıı1ı Mükerre'1ıi kıskaTU;lıkla k~ 
lıından ve sırtından yaralıyan Ha
san dün Sııltannhmet İkinci Sulh 
ceza mahkemesinde sorgı.wa çe
kilerek tevkif olunm~tur. 

Ta çocukluktan beri geçineme
diklcriııi. (mütemadiyen kavga 
ettiklerini, biribirlerilc dosttan 
ziyade düşman olduklermı etra
filc anlattı. 

İki gencin aynı kıza Rşık olduk
tan sonra biribirlerine daha da 
düsınan oldukları nakledildikten 
sonra. Raifin nişancılığı methe. 
dili"or, yüz nıetreden yıunw·ta
yı vurdugu sö.vleniyordu .. 

Bu :vazıları okuduktan sonra 
katilin Raif olduğuna şüphe kal
mıyordu_ Pervin bunları okuyun-
ca deliye döndü. . 

Ertc:-.i s<.ı bah erkenden Is tan
bula inecek ve nı:1 hk.cmedc ~ahit 
sıfatilc bulunaca ! 'tı. Şevkiye ile 
Aytenin celplerine lüzunı görnıe
memizlerdi. Es.a&en onların hiç 
bir diyecekleri olmadığı anlaşıl
mıştı. 

Pervine cclnname gelınişti. 
Penin gazeteyi alarak ihtiyar 

kon1susuna koştu. O gün hava 
çok soğuktu. Sert bir rüzgar esi
yordu. 

Cabir Paşa rmnatizmalarından 
mm:ı.tripti, koltuğundan kımıl-
4ayamıyordtı. 

Pervin elinuı. ~ete btr şeyler 

Yeni bir polis şubesi 
ihdas ediiiyor 

A vrupanın tekmil polis servis.. 
!erinde olduğı.ı gibı şehr · mizde · 
ve diğer bazt büyfrk şehirlerde pi 
ya.;;a ve ticari muam.:?l<l t kon -
troller i ile uğraşmak ve hem de 
mali kaı;:,ı kçılık, sahtekarlık ve 
rhtik.ilr takipleri i.:.e meşgul ol
mak üzere yeni bir ·Mali ve ik
tısadi ııolis teşkiliitı. kurulması 
için esaslı letkıkler yapılmakta

dır. 

Vilayet emniyet müdürlükle
rine merbut bulunacak olan bu 
yeni polis şubesine münhas:ran 
yüksEık mektep mezunları ve 
mütehassıs zabıta elemanları ta. 
yin olunacaklardır. 

-o----

Son Ro!T'ar.yıs ve Ame
rika gemiioride gGldi 
Dün Romanya bandıralı Alba· 

yurya silebi .Marsilyadan limanı
mıza ııelmiştir. A:kdenızde kaL 
ro.ı.ş olan bu son Romanya şile
bi limanımızdan bazı eşva yükli· 
yerek Köstenceye gidecektir. 
Diğer taraftan Karadeniz tara

fında kalmı.ş olan sen Amerikan 
vaouru Eksmur dün Karadeniz
den gelmi•tir. Mal yükliyerek 
New-Yorka gidecektir. 

mırıldand.ı. Paı;a: 
- Okudum, dedi. 
- Şimdi ne yapacağız? 
- Yapacak h.içbir şey yok kı-

zını. llfaktülün kardeşi c;ok uğra
rpyor. lllatbualla birçok ahbap
ları var. Raife de diş biliyor. İlk 
sorgularda Raif onunla bayii a
lay elnıiş. Bunun intikannnı al
mak istiyor. Derdi, zoru Raifi 
mahkiun ettirmek. Bizse Raifiıı 
masumiyetiııe fazla, hem de lü. 
zumundan fazla kail oluo elimi
zi brığhyıp oturduk. O ise Raifiu 
aleyhinde vesikala". deliller top
ladı. 

- Peki as ıl katile dair hiçbir 
malumat yok mu? 

- Yok, hiçbir şey yok. 
- Amma hazan son dakikada 

bile katil meydana çıkarılırmış .. 
Bazan ka til gelip kendiliğinden 
teslim olurmuş ... 

- Romanlarda kızım, bu dedi
ğiniz romanlarda olur._ I.ssız bir 
yerde paraya tama ederek adam 
öldüren bir haydut hiç gelip tes
lim olur mu? .. Fakat ben gene de 
muhakemenin neticesinden e .... 
minim-

- Emniyet müdürü Bay Aka
im -"iinderdl! 

Uzatılan zarfı aldun, açtım. 
Birkaç gün evvel cİkdam> da çı.. 
kan cParis yanıyor• başlıklı ya
:mmn bir kopyesi. Emniyetimi -
zia; çok değerli, dolaşmakt;;.ı, o
kumaktan, yazmaktan yani üze
rine aldığı vazifeden yorulup yıl
nuyan; çalışkan müdürü Muzaf
fer Akalın benim düşürdüğümii 
sandığı yazıyı bana iade ediyor. 

Çolr. mühim, mühim olduğu 
kadar da iç ferahlatıcı bir hadise! 

Haddi zatında basit bir şey di. 
y.,.,ekııiniz; yolda bir memur bir 
~ıt bulınnş, Emniyet Müdürü 
kağıtta imzamı görünce, bir ce
nıile yapmak istemiıı, kı\&ıdı ba
na göndermi~. 

Evet, bmmn böyle olduğu mu
hakkak, nasıl ki, şahsıma yapılan 
cemileye teşekkür için Muzaffer 
Akalını makamında ziyaret et
tim ve bu vesile ile nasıl teşki
liltlarımıza örnek teşkil edecek 
bir amir olduğunu da bir kere 
daha gördüm . 

Fakat mesele bizce bu değildir 
ve hadisede blllldan ibaret değil
dir. 

Yolda bulunan ve bana iade e
dilen yazılı ka;tıt P•ı -çası, lstau
bttlda c.uıniyct n1ckanizınasının 
ne derece ahaksız işkdiğfrte çok 
c.anlı, n1iioa?;a~a k~Jul etıu>!z; be
liğ bir ddıldır. İstallbulda göz
den hi(bir sey kaçm ıj or. zabila
run güzü İs tanhulun lıstündcıı ay_ 
rıln~.ı.yor dcn1 ck t ir. 

Elnnis et ınü dU r ii c lilc bana İa
de edilen kJğ)t p '.lrcas ıııın ifade 
ettiği F.iizel ma!ia c u kadarla da 
kalınurnak~~ d ! r. ~lHzaif :: r . .tlka
lı:uın hariku lad e cto ri !cs.hıi, ha
rikulade m esai:Jin i de 1n ~ydana 
koymustıır. J\lüd i' riin ımıni) et iş
lerinin en ince tcferriia ! ı He meş
gul olauğu, şehım asa;v ! şi ile 
y:ıkındon veya uzaktan ilgili o
falıilecek he« şeyin, hatta yolda 
bulunan bir k><ğıt parçasının bile 
kendi elinden ve gözfüıdeıı ı;eç. 
tiği anlaşılı;· cr. 

J}fuzaffer .ı'\ l al!n odasında şu
be nıüdürlerile konusuyordu; bu 
mulıavcreden kendi:;inin geceyi 
güudili:e ka!ar:ık çalı•makta ol-

Denizyol1arı 

yaz tarifesi 

Nif~•yet 5 Tem muzda 

iatbika başlanıyor 
Denizyo!lar.nın köprü ile ada

lar ve Anadolu yakası yaz tari
fesi beş temmuzda tatbike başla. 
nacaktır. 

Boğaziçi yaz tarifesinin günü 
hngün tesbit edilecektir. Maama
fih temmuzun ilk haftasında tat
biki mükarrerdir. Boğazdan köp
rüye pazarları son vapur Yeni
mahalleden kalkmak üzere 24 de, 
adi günler 21 dedir. 

Her l(Ün gündüz köprüden Be
şiktaş ve Yeniköye uğramak su
retile Boğ12a doğru postalar ve 
aksamLnda daire tatil saatle _ 
rinde Yenıköy ve Büvükdereye 
direkt seferler vardır. 

AMMA NE 

MAŞAALLAH 

•Ziyanın babasının oglu Ve
li!> deyince tabii bunun cE
büzziyaz:ıde Velit• demek ol
tluğunu anlıyorsunu2 arttk. 4-
te, bu zatuı gazetesinde mu -
harrir n1it ınuhabir nll, yahut 

radyo dinleyici mi birisi: 
- Moskovada Bulgar sefiri

ne şimdiye kadar misli görül -
memi~ bir teşyi merasimi ya
ııılJı .. 

T:ırzında bir havadis ver~ 
Halbuki, bu merasim yaşıyan 
değil, öleıı sefirin cenazesi 
hakkındaymış. Bir iki güudiır 
gazeteler bu falso ile meşgul 
bulunuyorlar. •Son Posta> da 
bunun için: 

- Maşaallah .. 
Demekle iktifa etmiş. Na -

ne1nol l ::ıj a gelince o, 
- Hem de ne ınaşaallah ... 
Di}or. Bilsem siz ne derai

niz? 

BÜYÜK 

YANGIN 
~· --

Büyük.adada büyük bir yan
gın oldu. Buna birçok gazete
ler: 

- Biiyükadada büyük yaıı
IPJl!. 

Serlevhası koymuşlar. Na-
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duğunu anladım. cGcceyi gün -
düze katarak. tabirini basma ka
lıp bir tabir diye kullanmıyorum. 
Hayır, emniyet müdlirüınüz sö
zün tam manasile geceyi gün
düze katarak çalmyor, emniyet 
çarkını gece gündüz tanı bir s-t
liımctle çeviriyor ve emniyet ci
hazı ızece gündüz pürüzsüz işli
yor. Nasıl böyle olmasm lci, Mu
zaffer Ak.alın mesela falan mer
kezde, gece saat yirmi dörtte ka
pıda nokta bekliyen bir memuru 
o saatte noktada bulımması la
zungelen Ahmet değil de r.Ielı.. 
met olduğunu ve Ahmedin, kıı
miscre haber "·ermeden yeı·in• 
arkadaşı Mehmedi bıraktığına 
varmcıya kadar muhtelif nıer
kezlerde ne olup bi!tiğini biliyor. 

Fevkalade ahval içinde bulun
duğumuz ne kadar muhakkaksa, 
emniyet miidürlüğ-ünün de fev
kalade işlerle yüklü olduğu o ka
dar muhak.k.!ıktır. Zabıtanu:ıı, 
resmisinden siviline kadar, tak
dir ve hayranlıkla anarken böy
le mühim anlarda, çok ınülı.i::n 
işler arasında vazifesiu!n küçü
cü.l< bir noktasını bile ihmal ~t
miycn, işlerinin btt derece İnce 
ve uiak teferrüatile de meşgul o
lan l\oluzaf{cr Akallnt h ı.. l.:!H ...: 

resmi bütün müesseselere gös -
terp: 

- Amir dediğin böyle olur! 
Diyoruz. 

SELA!IIİ tzZET SEDES ... 
KARTPOSTALLAR 

• Meçhul kariime: - !Co;ıyc e
dip düşürdliğün i;Z cParis yanı

yor, yazı.::;ıru akşa.~nlaı:-ı saat l; ;·~ $
ten sonra yazı işl~ri. ıaüdüri.nnu.z
den alabilirsiniz. 

• Galatasaı·ay lisesi sen sı.:.ııf
tan G. B. - ({Ça scnn-: J an!ı1-
lıhla .sa soııne, dizil.mış. Çek 
bariz bir <!izi yr nbşını düzcltmo
yi düşünmedim. 

* Nazif Gi\::ok: Falih, l''<>zi 
Paşa caddesi Ne. 3 - Dediğinizi 
yapacak olursak yeniden bir ka
rı!?ıklığa ıneytlan vereceğiz. Bıra
kalım böylece devam et>i.ı; bir 
fırsat düşünce yolu:ıa koyan z. 

s. i. s. 

İsken deruna 
şilep seferleri 

Mahsul sevkiyafını L. min 

ı için müs3ade odi~ui 

Denizyolları idaresi.nlıı ce1rnp 
ve şark vilayetlerimizin ih;:~ca
tını ve yeni mahsul sevkiyatı m 

temin i1;in İstanbul - İskenderun 
arasında şilep seferleri yapması
na müsaade edilmiştir. 

İdare iki şilep kiralıyaıak ya -
kında seferlere başlıyacaktır. 

Cep saati hırsızı 
Cadırcılarda kunduracı Ahme· 

din dükkanından cep saati çalan 
Hüseyin üçüncü sulh ceza mah
kemesinde bir ay 2ll gün hap.>e 
malı kiım edilmiştir. 

nemoUa ile konuşuyorduk da: 
- Tabii Büyükadanın yan

ıtıaı büyük olur! 
Dedi, ve .. İlave etti: 
- Büyük başın derıli büyük· 

olduğu &ibi. 

FLORYAYA 

RAliBET 

Bir gazeteye göre, Floryaya 
rağbet artıyor. 

Benim gibi Nanemolla da bu 
haadisi okumuş olacak ki, 

- Florya plajının henüz a
çılmadığından rağbet belli o
luyor! 

Dedi! 
KABAK KİMİN EA_ --- - - - --- --
ŞINA PATLIYACAK1 

İngilizler Afrikada, Trab -
lu.s ve Habeşistanda ita! -
yanları bir lı.ayli hırpalaımya 
ve sık.ıştırmıya başladılar. Arni 
zamanda İtalyan şehirlerine 
yapılan ba!lkmları da İtalyan 
tebliğleri saklamıyorlar. 

Nanemolla ile bu bahsi ko
auşuyorduk da: 

- İçime öyle doğuyor ld, 
bu kabak İtalyanın başına 
patlıyacak .. 
Diy~rek, ilave etti: 
- İt!'lya Fransanın bitimine. 

fakat lııgilterenin şahlanışına 
rastlad.ı. A. SEKtl> 

c:ı:==========================================c.==========~ 
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1 ıfi!fı ıl ı '' ,, ı r 11~ :!ıl ... l ... ı 1 eı • ~I ı 1 .. .1, n 1 
-~9 ._ . v Gunun msselesı oldu 

....... hı.u:d ıl Si ~hs. h. ı uHau ıdUlbc.9illltS 1111111 _~ i lllH Hllil ~im ~e Kabahat bende mi, Benzın, gazyagı ve moto- (Başmakaledendevan>) 
S ti B ah a 1 Amerika onlarda mı ( ld tır; Yugoslavya kendi derdine ovye er . esar y ı"'!!!!!!!!!!!!I . Geçen gün, evde giyilmek ü- r"ın f;atlarına zam yapı 1 ~=~:::.·~:~~s.~.::.:::~~t:.ı:::ı~e~ 

d zere dört nıetre renkli basnıa al- 1 l 

B eek e ' e t de Onanması Ce- mıştım. Her zaman dört metre- l~tlerınden bırının hem .Bu ga -e U Ovına Yı ıs e ı den tamıım çıkan bir entari bu Ankara, 27(A.A.) - Ticaret İzmir 25.05 19.70 rıstan hem de başka hır de.-. V b d • • sefer ~ıkanwdı. Yaka, cep ve kol Vekaletinden teblii:( edilmiştir: 3 - Ankara, İstanbul ve hmir let tarafından taarruzka uğr.amt'f".:'~ nu enızıne l · · · b t' 1 - 21 nıs· andonberı· cari ben- de tenekeli benzin ve gazyaj!ı şaı·ttır. Türkiye, An ·ara ıt ı ""' ahili h · ] · kınım arı ıçin yumı eş s~n ım ~ muahedesine oldughı gibi, Bal -(Bn<tarafı. 1 inci sa:ıı. fada) ı da bütün d . ·. ava_ se_rv, ıs en I d h [' ı· ı A ı 1 · - t · f. tle · azaııni satış fiatlan şunlardır; 
~ 1 a a azını gc ıyorcu. n aşı an zın, gazyagı ve mo orın ıa rı, kan Paktına da So\•yet Rusya akdi mukarrer olan Krallık mec- hava neza;etı~ eınrı .e ıs arı a~ h k • bmrn hana S<Jtau h~rif kaşla göz ıınezkılr tarihten sonra Roman- Benzin G.ya!iı G.yağı 

11.sı·nın· ı·çtıım· aına ı·ntı'zareı1 hara- hıre ka<l_ar tatıl edılınıştır. Hali are et ettı-ıı:ııı.. · · b t· ks'k I ,..;ft b. çift b. tek kç. irin bir kaydı ihtiraıi koymuş -
l -. arasmda yırnu eş san ıın e ı yadan gelen malların fiat arının ,. h--. Yani, Balkan ittifakı yüzün-retlı. ıs· tış·arelerde ıbulunmaktadır- - ha_z, ırda ışlem.ekte. o. lan ya nı:ı . t' " h .. ks k 1 b. ten.de ten.de ten.de ,.,.. 

. verınış ı. ..a a yu c o masına ınaen, den Sovyet Rusya ile müsella.Jı 
lar. . Bukr~ş - C!uı servısı var<iı_r. . Japonların pasifik- En-clisi gün, hem de kilosu mtıktazi z:ımlar yauı1mak sure- Ankara l005 775 113 bir ihtilafa girmiycceğini hildir-

Btı esnada Sovyet tayyareıe:ı . _ Bukrı;ş, 2 7 (A.A.) -:- Ogrenil- kırktan bir kilo kayısı :ılmış- tile 29 sayılı milli korunma ka- İstanıbul 925 660 97 miştir: İngiltere ile Fransa, Ro _ 
hiç şüphesiz diplam~si faaliye~ı- digıne gore .. Sovyetlerın yenı R". teki manevraları tını, heın de, kııyısı, her lıiri yum-! rarnamesine istinaden yeniden İz.mir 925 670 lOO manyaya garanti vermişlerdi am 
ne Sovyet askeri kuvvetlerın ımanya sefırı L~vre?tıef cuma '.l~- ruk kadar ve altın gibi sapsarı.. tesbit edilmiş ve 28 haziran ctı- 4 - Diğer yerlerde gazyağı ve ma, bugünkü ahval ve şerait al-
müzahir olduğuntı göstermek ıçın nu Kral Karola ıtıımadnaıınesmı Washington, 27 (A.A.) - İyi Bir de eve gelip kağıdı açtık ki, ma gününden ithbaren m:er'iyet benzinin azami satış fiatları, yu- tında, onlar, hu garantiyi filea 
talep edilmiş arazi üzerinde uçuş- verecektir. mah'.ı.nıat alan mahfillerde do- kayısılar keso kağıdın içinde a.. mev.kiine konulmuştur. karıda bir numara altında l(Öste- tahakkuk ettirecek askeri va.zi. 
!ar yapmaktadır. Bükreş, 27 (A.A.) - Resmi teb- \ laşmakı~ devam ed~ıı fakat he- 1 deta, kendi kendin~ ~~çel .. o.~ - Benzin, ı:ıazyağı ve motorinin rilen depo esas fiatlarma nakliye yelle değildirler. 

Romaı;ı.ıa siyasi mahafili, fev- liğ, Krallık meclisi azasından nüz tey•t cdılmemış bulunan muştu! Mcbğcr,k gözılluun on:n- İstanbul, İ:ımıir ve İskendertın ve teslim masrıl.fltı.rının, mahalli Almanya ve İ_talyanın ise, So ... 
kal'"e "eİS ve fütur icindedir. Mihalache'ın yüksek vazifesin- haberlere göre, Amerika Bir- de seçilen ıı ayısı u, oros o - ru··suımun. sır· ket bakiyelerine ve- yet Rusyaya kar•ı harekete gn~-

""- ' I ·k D 1 ti · · H ay ada U • ı ı ·k b. t fi depo esas fiatları sunJardır: , ..,, Gazeteler, ibu bapta l:>i.ç bir hava- den istifa ve kralın bu istifayı esı ev c erıwo av - no uı< a ıcp ezı "e ır ara arı rilen karın ve listesi Vekalete meleri beklenemez. Çünkü, Al-
dis vermemektedirler kabul etmiş olduğumı bildimıe>k- ( larındak'. donannı?sının . bir çürüklerden doldurulmuş. Kuruş tevdi edilen yerlerde ise pera.ken· manya ile Sovyetler arasında 
Alınacak kararlan tahmın et- tedir. kısmı, halen ceııubı Anıenka- Yine geçen gün, bir yerclen !Benzin, dökme kilosu 31.15 de satıcı iskonto.sunun ilavesi su- bir ademi teeavüz pakh vardır. 

k .. d -ildir R t nın garp sahillerine gelmek biraz kömür alını~, arabaya yilk.. • dökme, litresi 22,74 ı·talyaııın da, bu meselede Al _ mek mi>m un eı:ı · Bükreş, 27 (A.A.) - eu er: k B h d ı retile tayin ve tesbit olunur. 
NI.N '"""~ı· "ı· ı· . h b l ahf'll d ""Y üzere yola çı ıruştır. u a- !emiş, bu kömürü ev c boşa.tsm • çift Wyü:k teneke 865.85 manyadan ayrılması beklenemez. 

D. N. B. • v "'-<l<V \.ı Y. 1 
a er a an m .. _ ı e. r. _e_ n_ ' ""' .. - ı her, Japo·.ıl•rın pası'fı'kte cenu- d. · · kn•u• vererek 5 - Her yerde halen cari mo-E - l u ıye, ayrıca yırını ~ ' · Gaz.yag"ı, dökme. kilosu 18,34 Kimbilir, belki o da, Yugoslavya-H A B R rı resmı surette __ og __ renı aıgıne go.. bl Amerı·ıca sahillerı· c·ıvarında b ya- a hır· de ko··mur·· •~n·n a·,~mı· satı0 iiatlarına 3828 

B b :na acmın .. ııı - elit ıbüyük teneke 628.13 "' - ' dan Dalmaçya sahillerini almak-Bükreş, 27 (AA.) - D. N. B. re, Ro;a:y~, b,utun_ki esar~ ~a- , manevralar yaptığma dair yL cü çırağı oturtmuş elimdeki ya- Mo;orin. dökııne. kilosu l0.B3 sayıl-! kanunla simendifer nalkli- mukabilinde, Sovyetlerin Besa • 
bildiriyor: ''l veS u ovınaBn~nli~. m't t ~ \ ne henüz tevit edilmemiş bir rım kiloluk bix kaşer peyniri pa.. yatına yapılan zamdan başka, rabyayı geri almalarına razı ol-
Şimdiye kadar tekzip edilmi- sıı;ı ovyetler ~ _gıne er e - · haberle a!ak;dar bnlunnıakta- ketini de eve bıraksın diye bu çı- • . çift büvük tene. 412.00 Dökme kilo hasma 1.02 Kr. mnştıır. Hülasa, bu vaz.i,·ette, Be 

b h b 1 re nazar S nuye karar vermıştır. d - ·şti 2 - Benzin ve ·gazyag· mırı An- Çı'ft btı''yu·· k tene·ke '-aşına 43.81 • , 
yen azı ah'.',C,_':: ı· R an ov- Bükre3, 27 (A.A.) - Sovyet ı~-iew-York, 27 (A.A.) - A.. ra~~r ';:::.=:·eve gelince bak- kara, İstanbul ve İııın.irde dök- ·ı· edilım. t• .., mtaavnaya-tanıngo··sımermukeasvı.ebmeeklteyncır!i.ne mu ,yet Rusya u:..uıme ı omanya- talepleri, bugün, saltanat konse- .,... . ı ave ış ır. 
nın Moskava elçisi Davidesco'ya d merika Birleşik Devletlerinin tım ki, köıniir gelınış amma, pey- ııne olarak a:;:ami fiatları şunlar- 6 _ Bu fiatlar sirketlerin lba-

-t.-0- yinin iki uzun içtimaı esnasın a 1 4'- bı'n tonluk bü.•.·iik dritnot - ru·rden haber yoktu. Ertesi grtin dır·. ABİDİN DAVEB ıınüddeti btı =->=" saat 22 de tetkik d'lm'<tır· S•at 17 de boo u " yileri bultınan mahallerdeki en b ··ıt· e 
1 1

:t" • ..... .......,- tarının birincisi .:. lowa~ bugiiıı '~ gidip kömürcü çıraS!ıua peyniri. bitecek ~•an ir u ımatu.m tev- lıvan ı'kı·ncı· ı·çtım· a uç·· saat sur·· ~ ooyük mülkiye memuruna, fiat 
'"' ' - Brooklyn'de tezgaha konm"~ sorunca ne cevap alsam beg" enirsi- Benzin Gazyağı 

d.i etmiştir. Bu ültimatum Be- m~tür. · .... müra}rnbe komisyonlarına ve 
sarabya ile şimal Bukwina'nın . " tur. Merasim gizli tntulmuştur. niz? Demesin mi ki: mıntaka Ticaret ve İktısat mü-

. RESMİ TEBLh.,. il.... . .il - Ben onn, s.oka.k kapısının ya- . 

Litresi Ki!os-.ı 
Kuruş Kuru.ş 

Rusyaya verilm<ısıni talep et- -.. · _..., d .. l''kl · t lgrafl tebl'"' e-
ımekte ve hundan başka ayni ül- Bükreş, '2:1 (AA.) - Bükreş M l "s R K A B 1 ~t E s 1 N 1 nınclaki duarm üzerine bırak - ıl.i~r ':' t·~rıne e . a ıı< 
timatumda Köstence ile bazı radyosu, bu akşam, aşağıdaki res- \:'I ıruştım, belki orııdan birisi aşır. mış ı . 

AnkarA 27.50 -
İstanbul 25.- 1.ll.fıö 

mi tebliği neşretmiştir: U ıruştır. Ttına Jiımıınlarında Rusyaya üs- 1 • 
Saltanat konseyi bu~ saat Diyeceksiniz lıi: 1 k ti 1 ' r~~~:ı~dı~~rilmesi de talep o- K12,30 da Sarayda krdal Majeste HA~AN BASRi PASA - Kabnhat sende, hiç kediye ngı' ı"z uvve . erı" ta yan 
arol'ün riyasetin e toplan - ~ pernir emniyet edilir mi? 

ŞÜRAYI KRALI TıoPLANDI mıştır. Konsey, dün saat 22 de iyi amma, lıir kere kömürcü 

Bükreş, 27 (A.A.) - Şürayı Sovyetıhükfı:ınetininMoskovael.- TES K 1 L EDiYOR çırakt kedi gibi dört ayaklı de- Somal=sı"nde ı"lerlı"yor Kral! bugün saat 12,30 da Kra- çimize tevdi ettiği notayı tetkik i{il, herkes gihi iki ayaklı idi. il 
lın riyaseti altında toplanmıs- eylem.iştir. Btı notada, Sovyet lrii- Sonra, ha~di diyelim ki, bu işte 
tır. Kral içtimaa girrned~n ev· kfuneti, Besarabyanın ve şimali Kahire, 27 (A.A.) _ Kr~l Fa- kat•ahat hcadc iıli, ya basma ve 
vel evvelfı . Alınan elçı..,ıi ve Bükovina'nın Sovyetlere terkini ruk, yeni kabinenin kurulması ktısısı işlerindeki kabahat de 
mütea!Uben ltalya elçisini ka- talep etmiştir. Sovyetlerle sulhçü vazifesini, müdafaa nazırı ve sa- bende değildi ya! 
ibul eylemiştir. İçtimadan sonra münasebetlerin devam ettirilme- bık Londra elçisi Hasan Basri pa- OS:llAN CEMAL KAYGILI 
hiç bir resmi tebliğ neşrolunma- si arztıSunda lıultınan saltanat şaya tevdi etm~tir. Ta:hminlere 
nust konseyi, Sovyet notasını müza - ,göre, yeni kabine, bir temerküz 
SO~T METALiBi KABUL kere etmek üzere iki hükılmet kabinesi olaca'ktır. 

EDİLDİ Mİ? murahhaslarının içtimaı için ta- , 
rih ve mahal tayininin Sovyet 

Peşt<ı, 27 (A.A.) - Büıkreşte hükfımetinden talep edilmesi 
toplanan Şfır3'}'1 Krali arazi ter'ki hakkında Rı.ıınen hükfınıetinin 
hal<kuıdaki Snvvet taleplerini ka- aldıiiı kararını tasvip etmiştir_ 
bul ettiği şayiası deveran e1ıınek- Rumen hükı'.ıınetinin teklifine 
tedir. Sovyet hükılmetinin cevabı bek-
Bükreş, 27 fA.A.) - Romanya- lenmektedir. 

Fransada matem 
( B~tarafı. 1 inci saııfada) ! 

.aıuzika matem marşı çalarken 
herkes derin bir sükılt muhafaza 
etmiştir. Bu dakikada hemen her
kes ağlıyordu. Reisicunıhtır ve 
mareşal, ay ağa kalktıkları zaman, 
hıçkırıklarla boğuk bir tek ses, 
c Yaşasın Fransa. nidası yükselt
miştir. 

Cenevre, 27 (AA.) - Bordo -
dan alınan haberlere göre nazır
lar meclisi, milli imar için umu
mi bir komiserlik ihdas etmiş ve 
11eneral Doumenc'i •ef olarak ta. 
yin eyl~iştir. Meclis, visamiral 
Deko'yq Hindiçini valii umumi
liğıne tayin etmiş B. Gaston Jo
seph'de Hindieinide ve yeni Kale
donyada Fransız menafiinin mü
dafaası ve tanzimi için fevkalade 
bir memtıriyet verilmiş, B. Cayla 
Madagaskar valisi, "eneral Ebois
son hattıüstüva Afrikası, garbi 
Fransız Afrikası dahil olmak ü
zere Fransız Afrikası valiliğine 
getirilmiştir. Bu meyanda Kame. 
run ve Togo da vardır. 

Bordo, 27 (AA.) - Yaptığı bir 
beyanatta Baudoinin, Fransız 
hükı'.tmetinin Co~bin.in yerine 
derhal birini tayin etmeyi dü -
şünmediğini ve Londrada bir 
ıınaslahu.tgüzar bulunduracağını 
bildirmiştir. 

Berne, 27 (A.A.) - Bıordo'tlan 
bildirildiğine göre, İtalyan müta
reke komisyonu nezdindeki Fran
sız murahhas heyeti cuma günü 
İtalyaya hareket edecektir. 

Berlin, 27 (A.A) - Ordu baş 
kumandanlığının tebliği: 

Mütareke muahedesi hwküınle
ri mu~ibinc.e kıtalarımız Bordo
nun do.i(usunda Dordogne bölge
sine kadar ilerlemiı;Jerdir. Düş • 
manın zail deniz cXizütamları ta
rafından 24 haziranı 25 hazirana 
bağlıyan gece Fransanm şima -
linde yapılan istik:;aflar zorltık
suz tardedilmiştir. 

Madrid, 27 (A.A.) - Alman kı
taları, bu sabah Hendaye'de, 
Fransa - İspanya htıdtıduna var
mışlardır. 

Fransız müstemleke 
imparatorluğu· 

( B~tarafı 1 inci sa'l/fada) ı 
baskuımandan general Noı;ıues, .ge
neral Gaulle'ün ve Londradaki 
arkadaşlarının noktai nazarına 
iştirak etmektedır. Nogues'ün 
şimal AfrikaSına karşı yapıla -
cak muhtemel bir taarruza kar
sı bütün tedbirleri almakta ol
duğu bildirilmektedir. 

Cebelüttarık, 27 (A.A.) _ İti- 
matla değer menabiden alınan ha
berlere göre, Casablanka'da bu
lunan Fransız harp gemileri bay-' . ra_~lu.rını yarıya ındirmişlerdir. 
Fan;;ız Fasındaki bütün binalar
da da bayraklar Yarıya indiril
nıistir. Bütün Fransız cüzütam
ları Fransanın Fas ali komiseri 
ıreneral NogtıS şimdiden teminat 
vererek, emri altında ve İnı:ıilte
re ile müştereken mücadeleye 
devam kararında olduklarını bil
dinmişlerdir. 

Diğer bir habere ı:ıöre, Dalad
ıYe Casablanka'da mevkuf bu -
!un maktadır. 

Madrit, 27 (A.A) - Stefani 
Ajansından: 

Cebelüttarık hududu servisine 
mamur İngiliz polis kuvvetleri ye
rine ordu müfrezeleri ikame edil· 
mi.~tir. 

Londra, 27 (A.A.) - Amerika
dan İngiltereye büyü-k mikyas
larda haııp malzemesile ımühim
mat gelmektedir. Senato aza
sı Pittmann tarafıncıan İngiltere
nin müdafaa teılıbirlcri hakkında 
matbuata yanılan beyanat, bü
yük bir hayret ve umıını.i bir 
tasvipkarsızlıkla karşılanmış -
tır. 

Beyrut, 27 (A.A.) - Beyrntlu
lar Fransanın mütareke şartları
nı kabul etmesi dola ;ısile matem 
alameti olarak siyah kravat bağ
lamışlardır. _ 

Mevcudivetleri elzem olmıyan 
sakinlerle 16 Yasından asağı ka
dın ve c;ocuklara Beyrut'u ter
kederek dağlara çekilmeleri tav
siye edilmiştir. 

Aden, 27 (A.A.) - İtimada sa
yan bir menbadan buraya gelen 
bir habere göre, Cibutidek.i Fran
sız makamları, mücadeleye de. 
vam etmek niyetindedirler. U -
mumi vali B. Deschamps, aldığı 
hattı harekette, Fransız kıtaları 
kumandanı general Legentil -
hrunme'un tam müzaheretine ma
li;k bulunmaktadır. Generalin, va
zıyete karşı koyacajiuıa itimat 
vardır. 

Japonya Fransız hin. 
diçinisini istila niye

tinde değil 
Tokyo, 27 (A.A.) - Hindi.çini 

hududundan alınan haberlere ııö
re, 17 haziranda harekata baş
lıyan Japon kuvvetleri, 25 hazi
randa Lunı:ıhl'yi ahnış ve dün 
Mink.iane:'a kadar ilerlemiştir. Ja
ponlar, Fransız 'Hindiçinisi ile 
Çunkilll( ıırasında bütün mi.ina
lkalatı kesmek niyetindedirler. 

Japonvanm Hindiçiniyi istila 
için hiç bir niyeti olmad:ığı bu
rada tebarüz ettirilmektedir. 

Litvanya meclisi 
feshedildi 

Katınas, 27 (A.A.) - Meclis bir 
kararname ile feshedilmiştir. 

Yunanistanın kararı 
Atina, 2'7 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: 
Ekaliyetler müstesna olmak ü

;ere, hükumet 1 temmuzdan iti
baren ecnebi lisanlarla gazete 
neşrini menetmek niyetindoo.ir. 

lrun'a iilica edenler 
Madrit, 27 {A.A.) - D. N. B. 

bildiri,.yor: 
Salı .günü aşağıdaki zevat Fran

sadan Iruna gelmişlerdir: Eski 
Portekiz reisi Bernardiuo ve oğ
ltı, Polonya Reisicı.mıhuruntın 
refikası ımadam Helene Sikorska, 
ıBoliv.v:ada Madenler sahıbı ve 
Bolivyanın Londra sefiri Patinos, 
.Polonya nazırlarından Poa>cki 

Zogo Londrada 
Londra, 27 (A.A.) - Eski Ar

navutluk Kralı ZQJ(o ile Kraliç.ı 
Geraldine bu-gil:ı. Londrava gel
ımif;lerdir. Zogorı:un üç kız kar
desi de yanındad1r. 

Fransa Amerikaya 
altın sattı 

New-York, 27 (A.A.) - Nati
onal Broadcasting ktımpanyası 
dün akşamki neşriyatmda, Fran
sa tarafından Amerikaya satılan 
mühim miktarda altının Ameri
kaya gelerek federal bankaya 
yatırıldığmı bildirmiştir. 

Bu altmlar her türlü tehlike
den ve halen QOk ağır olan nak. 
!iye ve si.ııorta ücretlerinden iç
tinap için Amerikanın Vincennes 
kruvazörüyle nakledilmiştir. 

Holanda Meclisi 
tadil edildi 

La Haye, 27 (A.A.) - Resmi 
ceridede intisar eden,Alman ko
miseri Seyss-İnqtıart'ın bir emir
namesi, teşrii meclislerin mesai
sinin yeni bir emre kadar tatil 
edilmiş olduğunu beyan etmek
tedir. Şurayı devletin mesaisi de 
muvakkaten tatil edilmiştir_ 

ltalyan • Fransız 
Mütarekesi 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 

bi idame iınkiularını esaslı su
rette baltalamak istemiştir. Bu 
bııkundan İtalyan mütarekesi, 
Almaıı mütarekesini tamamla -
m.ıştır. Fransız donanması ile 
şimali Afriknda Fransız müstcm· 
lekeleri, mütareke şartlarını ka.. 
bul ve tatbik ettikleri takdirde, 
İngiltere için, evvela Akdenizin 
garbiııde, sonra da şarkında har
be devam edebilmek son dere -
ce güçleşecektir. Filvaki, İta! -
yaııbr, Mareşal Petain'e kabul 
ettirdikleri mütareke ile evvela 
Fransızları kıskıvrak bağlamak, 
sonra da İngiltereyi Akdenizde 
muhasara ve abluka etmek hed.e
fini takip etmişlerdir. 

F.ranslZ donanması, Fransız 
Somalisi, yukarıda isimleri ge -
çen dört Fransız üssü ve şimali 
Afrika mütareke ahkamını ka
biıl edip teslim olduldan takdir. 
de, bütün bunlar, İngiltere aley
hinde kullarulacaklardır. İııgi -
lizler, Fransız somalisini şu veya 
bn sııretle ele geçiremezlerse, 
İnefüz donanması, Akdeniziıı şar
kında ınahnus ve ınahküın bir va
ziyete düşecektir. 

Fransız hükumeti gibi, Fransız 
donauması ve müstemlekeleri de 
mutavaat ettikleri takdirde, İn
l!'iltere için, Alcdenizde ve Afri'
kada, hiç vakit kaybetmeden çok 
enerjik ve taarruzi bir harp yap. 
mak mecbııriyeti basıl olacaktır. 
Fransız douanması ve müstem
lekeleı-i mutav:ı:ıt etmezlerse İn
gilterenin Akdeniz hakimiyeti de
vam edecektir. Şimdilik şimali 
Afrikadaki Fransrı kumandanı, 
mukavemet edeceğini bildirmiş
tir. 

Miitarekenin tatbikatı, Aiedc
niz havzasında şu veya bu şekil
de mühim lı:idiselere sebebiyet 
verecektir. Bekliyelim, neler ola-
cahnı göreceğiz. 

ABİDİN DA VER 

Bulgaristan 
(Bastarafı 1 inci sc;yfada) 

Sofya, 27 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: 
Bul~ar matbuatı mi.itareke S"

raitinilı haklı ve sırf askeri nıa
hiyetini tebarüz ettirerek, ·bu 
şeraitin dermeyan edil.,esinin 
de İngiltereye karşı yapılmakta 
olan haı•bin sebebiyet verdiğini 
ilave etmektedir. 

Zora gazetesi, İn;ııilterenin 
tarihte ilk defa olarak kuvvet
li bir düsmanla valnı-; olarak 
k;arsı kariııya !kalmc:; olmasına 
nazarı dikkati celbediyor. Alınan 
ve İtalyan ordularına karşı ko
yacak kadar kuvvetli bir mütte
ıfik bulmak, İngiltere içi.o QOk 
müşkül olacaktır. 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Saınaliden gelen haberlere göre, 
halyanlar tarafından kayıt ve 
teslih edilen çeteler bize iltihak 
için kaçmak arztısundadırlar. 

Kesif tayyarelerimiz, İtalyan 
Samalisi (izerinde faaliyet gös
tennişlendir. 

Kahirıa, 27 (AA.) - İngiliz 
hava 'kuvvetlerinin tebliği: 

\ Dün saıbah erken, İngiliz ha-
va kuvvetlerine mensup bombar
dıman tayyareleri, şarki Afrika
da Ftıra tayyare meydanına mu
vaffakıyetli hücumlar yapr/.c:;lar
dır. Bombardıman tayyareleri
miz, hangarlara ve atölyelere 
lhücuım ederek mühim hasarı 
ıınucip olmuştıır. 

Bombardunan tayyarelerimiz, 
Makakka tayyare meydanına ve 
petrol depolarına da müteaddit 
!hücumlar yapmışlardır. Bu de
polara bombalar isabet etmiştir. 
Fakat hasarın ı:ıenişliğini tahkik 1 

müımkün olamamı~tır. Assabda
ki askeri hedeflere de ayn tay
yare hücumları yapı.lnu!;tır. 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 
Dün akşam İngiliz hava kuvvet
leri, Rulırdaki .muhtelif askeri he 
deftere ımüteaddit hüewnlar yap
mıştır. 

Dün gündüz ya-pılan hücumlar 
esnasında, bir tayyaremiz, Ruhr'-' 
un şark sahilinde büyük bir pet
rol tasfiyehanesi üzerine bomba
lar alımıştır. 

İtalyada bir mahal, 27 {A. 
A.) - Umtımi İtalyan kararııa
hının 16 numaralı tebliği: 

Tayyare bombard1man filn
larımız biribirini müteakip Mal
taya hücı.ıın etmişler ve adanın 
yeni bir takım ıbahri ve havai 
hedeflerine şiddetle taarruz et
mişlerdir. Bütün tayyarelerimiz 
hareket üslerine d:önmilşlerdir. 
Düşmanın Massaouah ve Assa

b'a karşı yapmış olduğu hava se
ferleri lıic bir netice vermemiş
tir. 
KANADANIN HARP TAYYA

RESİ lMALATI 

Londra, 27 (A.A.) - Kanada- \ 
da harp tayyaresi i:maliıtı o ka
dar ehemmiyetli ıbir şekil a~
tır ki, bu sene 1028 tayyare ve 
1941 de de 1583 tayyare teslim 
edilecektir. 

Geçen avın başında Kanada 
hava k~vvetleri kadrosu 1938 
subay ve 10926 tayyareciden mü
rekkep bulunuyordu. Ordu ile 
teşriki mesai eden mektepler 
de mütemadiyen tedris ve talim 
yarıılnnaktadır. 

İNGİLTEREYE YAPILAN 
HAVAAKLNI 

Londra, 27 (AA.) - Hava ne
zareti bilclirivıor: 

Gece düşman tayyareleri İn
gilterede bir QOI< yerleri lıomlıa
Janıışlardır. A-ro. tayyareleri

miz, toplar ve projektörler fa
aliyete ı;ıeçmistir. Bir avcı tay
yareıniz iki dii.\ıman bombardı -

'ıınan tayyaresini düşürmüştür. 
.Şimdiye kadar ahnan maili.mata 
nazaran ciddi hiç bir hasar olma
mıstır. Yalnız insanca oek aa 
zaviat olımwıtıır. 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 
Diişınan sahil mıntakalarında 
dün İlli(iliz hava kuvveılerinın 
yard:ımile deniz ve kara kuvvet
lerinin yaptığı keşifler gazete
lerin askeri eksperleri tarafından 
şu anda, haddi zatındaki kı.vımeti 
itibarile berki degil fakat ibil -
hassa !!(ittikçe teeyyüt etmekten 
,geri kalmıyan bir taarruz !ikri 
,gösterdiği için ·ı:ı-üzel bir hare
ket olduounu alkışlamaktadırlar. ı 
J3tı mllvaffakıvet kara ve deniz 
kuvvetlerinin iş birliğinde deniz 
hakimiyetinin tesirini isbat et -
miştir. 

A1rnan.va, bu nevi keşifler&.! 
bahri himayeye karşı hiç bir mu
ıkabelede bulunaıın.ıvacaktır. 

Askeri muhabirler Almanya 
tarafından i.~<ıal edilen ve mü" 
dafaası güç sahilin tızunltığuntın 
cıok büvü:k olduğunu ve ımuh
telif yerlere vapılacalc ani keşif 
baskınlarına karsı buralarını hi
anaye clıınek kin Alnnanyanın bu 
4ahillere hakilki lbir ordu ika
ıme etmesi lazıırrı ı:ıeldiğini söyle
mektedirler. 

-

Üniversite palto hırsızı 
Adanada yakalandı 

Üniversiteden yirrtı.i beşe ya
kın palto çalarak yakalanan Hü
seyin Altınöz adlı bir genç tev
kiföane idaresince, hakkındaki 
tevkif kararlarrndan yalmz biri
nin lüzumsıızltığuna binaen rei'i 
üzerine yanlışll'kla tahliye ediL 
mişti. 

Yirmi gündenberi. ~ranrnakta 
olan Hüseyin Altınöz nihayet dün 
Adanada yakalanmıştır. Mevku
fen sehrimize ge~irilerek muha
kemesine devam edilecektir. 

Bir Otobüs tramvayın 
önünü parçaladı 

Şoför Yahyanın idaresindeki 
3160 nwnaralı otobüs dün Har
biyede 307 nı.ıınaralı vatman Tev 
fii!in sevkettiji;i Beyazıt - Ktırtu
luş tramvayına çarpmış ve tram· 
vavın ön sahanlığını parçalaİn~ 
tır. Otobüs de hasara uğramış, 
fakat insanca zayiat olmamıştır. 
Şoför yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Delikli tuğle yüzünden 
yengın çıktı 

Llngada Aksaray caddesinde 
18 numaralı apartımanın çatı 
kısmından dün yangın cıkmış ve 
yetişen itfaiye sirayetine meydan 
vermeden ateşi söndürmüştür. 
Yanı;rının, apartımanın sahibi 
Kadrinin oturdtığu katın ocak 
bacasındaki deli'kli tuğlalardan 

ıtecen lavılcımların çatı tahtala
rını tutu.ştıırmasından ileri gel
diği ani a,şılmıstır. 

Vapurun anberına düştü 
Galata nhtunında bağlı bulu

nan Bulgar bandıralı Vadinçar 
vapurunda çalışan tahmil ve tah
liye amelesinden Halil müvaze
nesini kaybederek ambara d~ • 
mi' ve ücudünün muhtelit ma
hallerinden yaralandığından Be
yoğlu h.tahaneaine yatırıl.ınıi -
Ur. 

l\'lilli müdafaa 
mükellefiyeti 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
meye göre umumi veya kısmi se
fer,berhklerde alelade Yasıtalar
la temin edilemiven -bütün aske
ri ihtiyaçları ve hizmetleri işbu 
kanun ve nizamnameye göre ver
miye ve vapmıya her şahıs borç
ludtır. J\:illi Müdafaa mükelle

-fiyetinin tabbikiıı.e başlanacağı 
ve nihayet bulacağı tarihler ve 
mükellefiyetin tatbik sahası He
yeti Vekilece tayin ve itan edile
cektir. Milli Müdafaa mükellefi
yeti mükelleflerın kudret ve ka
biliyetlerine göre adil bir nisbet 
dahilinde tevzi edilir. 

Kanunda yazılı istisnalardan 
başka verilen her şey yapılan her 
hizmet için hükiımelçe sahibine 
değeri kadar taııminat \·erilir. On 
bes yaşını bitirmemi~ olanlarla 65 
yasını tamaıınlaıınış olanlar ve 
malili ve shhati muhtel olanlar
la .bakıma muhtac oocuğıı olan 
ve ~ebe .bulunan kadınlar şah.si 
ımü:kellefiyete tabi tutulamazlar. 

Macaristan 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

talepte bulunnuya bazırlandık
larıru zira Kont Telckinin :,on 
beyanatında da bu talebin gii. 
niin birinde ortaya çıkacaitına 
işaret edilmi tir. Sovyet nota
sından sonra Macarlar daha 
fazla beklemenin faydası:ı ol
du&uııa kani olmuş olacaklar. 

Çemberlayn Çörçile 
Müzahir 

Londra, 27 (A.A.) - Saliıhi
vcttar rr:ahfilleı\ }\..lmanya i] e .,ulh 
yapm.ak maia.adilc Çemberlayn'
in riyasetinde Londrada bir si
yasi parti teşkılini mevztıubahi-> 
eden yabancı mafüuatın verdiği 
haberleri kat'i suretle yalanla
maktadır. Salahiyettar mahfil
ler, bütün İngiliz siyasi partf
lerinin ..mutlaka ııaıier• dövizi 
etrafında tam surette birlik bu
lundı.ı:klarını tebaroz ettirmekte
dir. 

Japonyanın siyaseti 
Tokyo, 27 (A.A.) - J aı:ıon ga

zeteleri, yarm veyahut öbür gün 
Hariciye Nazırı Aritarıın Japan
yanın ·Şarki As:;radaki yehi siya
setinin ana hatlarını tarif eden 
bir beyanname nesredeceilini ha 
ber vermektedir. 

Nafıa, Sıhhıye ve İnhi· 
serlar Vekilleri geldiler 

Na.fıa Vekili Ali Fuat Cebesoy, 
Sıhhiye Vekili Hulİlsi Alataş ve 
İnhisarlar Vekilı Rait Karadeniz 
dün An.karadan şehrimize gelmiııı 
!erdir. 

Raif Karadeniz doğrtı inhisar
lar umum müdürlüıl;üne "iderelı: 

öil'leye kadar meşgul olmuştur. 
Birkaç gün kalaeak tetkikler ya 
pacaktır. 

-
Adliye Vekili Zon
guldağa hareket etti 

ANKARA, 27 (İKDAM Mu- , 
habirincien) - Adli\·c \'.,.;ili 
Fethi Okvar Zonııtılıdaaa hare
ket ebınıştir. 
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TEFRiKA No. 

AJi, Mısır Valiliğine, Malik Eşter gibi 
~irayetli, bir zatı tayin etti. 

- Ya Abdullah!- Hilifetin ü
serlıDde bulunup bulıınmama.. 

8Hl&, şiınd.iyl kadar eheıımıiyet 
nrmlyordum. Fakat bu günden 
itibaren, artık onu fiddetle mu
hafazaya mecburum. Çün:IW, ı... 
Jllm ıilerninin parçalamnııık teb
Jikesıne mana bulunduğwı.u gö
J'İi_y«ıım. .. Buna binaen, dediğın 
ıil>i, vaziyet <Wiiıımem.i$tır. Ve, 
anıcı.dele devam edecektir. An.
en fil var ki, yeni bır ordu ...ucü
oie ııetirerek Şam Wııerine yilırü
meniıı zamanı geknemiftir. 

.Aobdullııh ile Şerib, aordular: .,.....,;n• -.&....._ ........... 
- ~un iein ki. .. Biribirini ta-

kil:ıec'e• • ve uzun süren mücade
}ıe w coolıareıbelmlen. artık halk 
bi.ıar olmuştur. Haı:iıin musibet 
w :few. eUıeri )l'ÜZÜ<ıden, binl~
cc aile ııöt ya.mrı clökmektedir. 
Bu .sebeplerden dolavı tekrar bar
ile «iıWnek için vaziyet müsait 
4eıltildic. SQııra... (Mıo;ır) da bü
,.ıi.t bir ıelıl.i.ke iı;ffldedir. Eınevi
Rr. Mmr b•lCmll! fikirlerini de 
bııdüerine ce~ ve bi
.siln aleyhimize ~
Biz. doi'n.ıca Şam üzerine y;lrür
lı;en, Mıarblar.ın da ~an ede
..ıı: Muaviye-ve iltihak etıneeı 
p -JbUııneldir. Buna binaen 
y.,ıaca1ı:, i-.: iı . ('lıbıır) a muk
tedir bir vali <>'Öndeımdı: ••• Ora
dalu v.ziyeti islih etmek.,. Bu 
müddet urfmda da harbin mu
~ ve feWteUerini ~a biraz 
911u.tturabilmektir ... Ondan ııoo
P86Ula. Allah kerim 

Dedi. 

MALİK ESTER 

Bu ilk heyecanlı koouşmaıar 
mttıkıen sonra (Ali) Dümetul -
C>adel'de cereyan eden hldiscyi 
Mıtun t.af.siliı.tile öi!remnek ıal.e
Ci. Abdullah ile Şerih'in anlat
Ultla.ruıı büyük bır dikkatle dln
led.L Havatmda en küçük bır lu
}eyi aklındıın ve hayalinden bı
le ~eç•mM!lllis olan (Ali) Amr rb
Rİ. Aa'ıa çe-.~ bu ent.r>kaya 
havreller içinde kalarak: 

- YA Rab'. In .anlara b:ıhşet
tij!in alı::ıl ve zeki, daima hayıra 
masruf Qlsavdı. bu dUııya ıı..kiki 
biı· Cennet olurdu. 

Dr."e "°'·lendi. 
ı Alı h111mılarırıın bundan aon

ra yaıpacaldıı.n hilekarlı.kların ö
nüne ııeçınek için, deriıal icatıe
ıien tecbrleri alıdı. Büyük bir 
azim v• metanetle işe be'JladJ. 

(Ali), her weyden evvel, (Mı
mr) daki vaziyetm i&lMıın:ı ka
rar verdi Mısır ahvalim bilen
leri birer birer dinliyerek, bir 
bç ay vaktini tetkikatla ııeçirdi. 

O tarihte MlSlrdaki vaziyet 
... merkezde idi: 

MlllK valisi olan (:Ebu Bekirin 
oıilu Muhammed). o karışık mu
hi tı idare edebilmek için, biç bir 
dirayet ve kı,ııaset ı;!ÖSterememiıt
ti. Hatta bir uç defa muhalif
lerle jlirisüi(i mücadele, mutVaıf

faluyetsızU.kle neticeleıırni.51'i. E
mevilere şiddetle taraftar olan 

.!.Muaviye bin Medih) isminde bir 
..ıam, adeta variyete tamamiyle 
bakim bulunu}'Ol'; Mısırda (Hi
lA!et) ı.iifuzunu kırmak için. hiç 
bir fırsatı kaçınnıyordu. 
Yap~ talt:.dkat netice.<>nde 

tAlıJ ~ anlamJ4tı iri, vali 
Muhammed bin Ebu Bekir Mu
.vıye bin Medih'in Mısırda ka
:ıamn.ıe <>Miul'u mevki ve nüfuzu 
lunıımıyacaktı. Şu hakie oraya, 
~lik ~sert ve hıç bır lı:U'l!Vet
ten ılını:yacak derecede metin 
bır vali ıııöndermek lazımdı, 

(Ali) bu kararını verir vermez 
(Malik Eşter) i derhal Küfeye 
ııetirtti. Malüt o tarihte, (Elce
ı:ıre) valisi idi. 

Malik, Küfeve geldi. (Ali) o
na butün dUşündüklerını s<ivle
di. 

(Mıaır) r, ııenden ba$l<a itim
.., ıslt.lı edemez. V aliliiı kabul et 
De hal oraya grt. 

Dedi 
illl Malik, bu teklıfi birden

i> r .a-b 1 edooıcd.. 
Ya ır nUınlnin! .. Senin 

en lru b r emnne canım lcur-
n o .ın. N l!l'eye emrcde:rsen 

ük bır meııınımıyetle ır.dc -
Fakat, kı Mısır valıai 
ın Sad), Emevllerın hlle-

ıne lru:: ;;an larak oradan ay
ı:Un:: tır A n. zamanda, Mısır 
v. 1 hfıin benden zıvad laviktir. 
Tekrar onu eöuae~iz daha 
munasip olur 
Dıye mukabele etti. 
Ali, Malik'in bu mukabele

lkıe hak verdi: 

1 

- Doğru ııöyhi'l')rsun, ya Ma
lik. Ancak ıu var lci, Kıs bUı 
&lıd'ın tekrar Mısıra gitmesi doli-

ru olmaz, Çiilriin oradan azlediliııiş 
olduğu için, art>k eııki t.esir ft 
nüfuzumı bulamaz. Ona. A2er
ba>ycan valili,ini'vereceğ?ı:ıı. Sen. 
hiç tereddüt etme. Derl,al kalk, 
ınt. 

Diye israr etti. 
Malik, kısa bir düşünceden 

sonra, (Ali) nin bu ıwnrine itaat 
lf(isterdi. 
Mısır valili~, Malık F.lıter 

ıtibi kudretli ve cidden dirayetli 
bir zata verildiRini duyan &ıhap, 
son deı ecede memnun oldular. 
(Ali) nin nezdine ~lerek: 

- Ya F.mirülmüminin!.. Bun
an daha isabetli bir hareket o
lamaz. Malik, az zamanda, Ml61J'
da büyü:k bir nüfuz ve iı:tl'VVet 
bzanacaktır. Bu sayech!, ht"m 
Mıs>rdalti (Muaviye «ıin Medih) 
i tepeliyecek, hem de ŞaındaJd 
(Muaviye tıin Ebu Süfyan) a 
hak ve hakikati kabul ettirmi
ye muvaffak olacaktır. 

Diye , Malfk hakkında medhü
aerıada bulıındular. 

(ALİ) JftN, (AHİTNAME) s1 

(Ali), Malik Eşter'in dira
yet ve livıııkatinden mıindi. Bu
n& binaen ona uzun uzadıya ta
limat vemıiye Jüzımı ~rmiye
bilirdi. Fakat, di~er valilere bir 
misal olmak i<;in onunla ahide 
ı{irişti. (Valilik men.suru) maka
mına kahn olmak üzere elile bir 
ahitrumıe yazarıöı: .Malık'e verdi. 

Bu ahitname bır havli ıızun 
olduğu için, bura ·a avnen der
cedaıniveceğiz. Ancak (Ali) ntı 
efkar ve rnütaleatına lavikile va
kıf olabilmek ıçin bundan bazı 
parçalar nakledeceğiz: 

(Ya Mali<!_ 
(Arkası var) 

'NKAk 
2 7 • 8 • 1 40 

1 Stcrliıı 
100 D-0lar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Ravişmark 
lQO Belııa 
100 Dralmıi 

100 Leva 
100 Çek krorru 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pe~ö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

··-5.24 
H0.-

2.9675 

29,4375 

2.96875 
09975 
1.73 

13.9725 

25.8775 
0.625 
3.3575 

34,-
31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 

1938 yüzde 5 ikraıruyeli 19.
Şark de_gırrr.enlcn 0.75 

SE- --- W 

lstmtbul lkınci icra Memurlu
ıiımdan: 

Bir bo~-tan dolayı haci~ altın
da olup T'aı'a) a çevril.ınesine ka
rar verilen karyola, soba, d>kiş 
makinesi, konsol ve saireden i
baret ev eşyası 8/7 /940 pazartesi 
ııünü saat 15 den 17 ye kadar 
Beyoğlunda Aynalı çeşmede E
min cami sokak 3 No.h Şemsi za
de Aılx!ullah apartmanı imiınde 
açık arttırma ile satılacaktır, 
Kı}"llletıni bulmadı,ltı tanodirde 
ikinci arttmması 15/7 /940 pazar
tesi gunu ayni maıhalde ve ta
}1n edilen saate icra edilecekir. 
İsteklilerin nıa !Lnde hazır bu
lunacak memuruna müracaatla-
rı ilin olunur. (27825) 

ZA Yt - tsııınıbul İthalat Güm 
~ce m .. a lesi yapılan 7556 
No ve 20/7 /93fı taril'Jı be nnna
!!'e içın alınar 5063;ıl ve 27/7/938 
tarilıli 97') 68 liralı • gıı,mrük mıdt· 
buzu kaybohn tur Yerusi ah
nacaı;:.ndıuı zavı ~ hiik
mu yoırtur. 

Keğam Çuhacıyan 

BASİT RIZA TİYATROSU 
28 haziran cuma ııuını a .. 5amı 

Süacliye Şenvol aile bah~ 
• VELiNi çocuôu. 
KOMEDİ •3• PERDE 

Heyet her cuma ak4amı ~ 
Aile bahQE>Sindedir 

KOK Fi 
Eti Bank Ereğli Kömür İşletmeleri 

Mü ssesesindcn : 
2/1%889 No. la Bey'cti Vekile kararile t.ıadik edilen 5 No. lu 

Koordina•yon Bey'cti karan mucibince kok kömiirii işlerinin 
tanzimi müessesemize tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, İa
tanbul, İzmir " direr tehirler irin te&bit edilen oatış fiatlarile 
umumi •atış teraiti qağıda bildirilmi,tir: 

1 - FİA'ILAR: (Karabülı, Gnh•NJ, SGmikok için 
ayni fiat 

Ası;ari bir vaı:eıa, hamule senedi tizerindıeki D. D. 
Yolları tartı ı mucibince olnıaı< üz~re müesseııemi_ 
zin veya mlie•" semu teraitinde calıµcak olup Be-
lediyece gO..terilecek tali deDoların • tış fiatı 23.30 
Müessesemfain merkezi depolarile yulj:arıda tanih 
edilen tekildeki tali depolorda müşterinin vesaitine 
teslim - sa~ fiatı (Gazhan• deposu mcı-ked depo-
mı.z mahiyetindedir.) U.-

ı=---"'İS;.::T ANBUL 

Mlies•eıemizin ve yine müesseı;emiz ııeraltinde ça· 
~cak olup keza Belediyece &'österilecelı: tali depo 
aabiıılerinin depolarında Ye caıhanelerde miifteri-
nin vesaitine teı;liın ~ 

İZIUİB 

Alsancak'da Beleoliye &aslulJlesinde mtl .. eriııin veoıa
itine teslinı (İzmir kok oaU. ifleri İzmlı BelediyuL 
ae verilmiştir. ) M.-

llı;.ııl:!ı.....!:::D~İ~~ER~· -~EIURLER 
Bu f'!hirlere Bauka tarafından aatqlar ancak (Fob) 
yapılabilece~nden f.atıar ~yledir: 

Fob Zonpldal< 
Fob Karabük 
NOT: 

~~ 
11.1• 

Karabük 
21.GO 
18.58 

Bu ıelıirlude Kok ahı:uık ı.tiyen aatıcıbır, eter o tehir B&
lediy.,.i Etibank'a bir bayi ,;;stumeınifse keAdi namlanna 
ııertıeat~e ıipariıf ver<>bilirler. Ankara, İstanbul, İzmir haricin
deki askeri makamlar ve7a 1&11&:ri mties-leri ihti7acı için 
kok kömiirü almak İ.ltiyeııler Aıakara'Y.a Etibank'a müracaat 
ederler. Bn t<>hirlerdelı:i tealaiu blı:u oatJ4 fiatı yukarıdaki Fnb 
fiata nakliye ve ton ba'1Qa maayym bir lirın ilivesile mahalli 
Bdediycler<e te.bit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis •keri makamlann ve lataatın la
le !eri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına &öre teslim 
edilir. 

İ ta bul, İzmir ve Arkarwıla Etibank nıerkezf depolarile, 
Gaz eler ve Etibank i"raitinde ~al1'8<ak. yani onunla a)ni 
fiattan sa~ yap cıık olup Belediyece gusterilecck tali depol.ır 
hnricind laılııcak semt depolan keza Belediyelerce gösterilir ve 
bwılarw aalıt fiatlan mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon No. 

ANKA&& Eübenk Umum Mödürltlift Tiaınt Şubesi 3006 

1STANDUL: ERWLİ KÖMÖBLEBİ İŞLETJrIESİ KOK 

SERVİSİ (Tophaııe İa.kele Cadıleai Na. %8) 44767 
_?:ONGULDAK: Erei1i Kii ilrleri İııl tme . Kok Serv' i 145 

DiG~ ŞEHİIU.ER~ Etibank lımum Mıidıirliltrıi Tıca-

ret Şubesi - Aakara &006 

3 - TAI,I DEPOLAR: Tali Depo adresleri Belediyeler ta
rnfındıw ilin edilecekti r. 
4 - TEDİY AT: Kok bedelleri t11mamen pqiıı olarak tediye 
edilecektir. 
5 - TESLİMAT: 

Resmi devalı ve müeosentın derhal bağlıuıWannı 7ap:mala
n ve ihtiyaçİarım izami 31/10/19411 tarihine kadar tesellüm et. 
meleri mecburidir. Ahi takdirde müessese taleplerinin vakti 
:ıamanile is'af edilmeıne.u.deıı mes'ul balunmıyacaktır. 

Ankara ve İstanlnılda kalörif ... te•i•atı bulwuuı huawd bina 
sahipleri ibtiyaçlanru mahalli Belediyeler vasıtasiyle uı &eç 
1$/7/940 tarihine kadar müesae&eıniu bildireeektir. 

1 - KOK CİNSLERİ:_ 
Ankara, İstanbul, İ:ımir için her cins kok kömürü için tek 

san. fiatı kabul edilmiş oldnjuııdan bunların 111U'eti tevzii hak
kında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla -
caktır. Hususi tevzi tuilaft apiJda l(österilmiştir: 

Kalöriferleri olaa resmi ılevair ve müeasesat, aparbnan ve 
aair binalar Karabük ve bir lruıım Gazhan~ koku kullana
cak, mütebaki Guhane kokları Guhaneniıı bulunduğu sem
tin ihtiyacllla tahsis edilmi,tir. 
Sömikok, talep edildiii ve stok vaziyeti müsait olduj:u tak
dirde, ııobada ~ alı:ılmak üzere miıbayaa edeceklere verile
cektir. 
7 - STOK: • 

Ankara, İstanbul ve hmir'de talepleri ka,..Jıyacak miktar. 
da stoklar tesis edilmi, olduğundan ihtiyaçların aırasile karşı
lannıuı için ali.kadarlann yukarıdaki adreslere miiracaatlan. 

Nafıa Vekaleti den 
8/7 /940 pıwırtesl ıünü aaat 18 da Ankarada Nal" VeUletı oması ı~in

de :aı.alzeme müdurlüğu odasında toplanan meılı.eme eksiltıne, korııisyonun

da 12933,50 lira muhammen bf'delll 240 parça mobeyanın bpa.lı Mlrl wru Je 
eluiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzefbe mudürliJ~
cien alınabilir. 

Muvakkat teminat 970 lira 02 lrur .ı;tur. 

lsteklilerın tekli! mektuplarını ınuvak.kat te-m±nat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte ayn. gun s:ıat 15 e ka<iar mezkUr komisyona makbuz 
mukabilinde Vf"rmeleri l4z1 dır. c.3012> (5108) 

lnhis rlar Umu 
Clıısl 

Sllı:lop çemberı 

Rakı maxıtan 

lllllıammeu B. 
Miklan Lira lir. 

110 ton mutcanhidi 
namına 

J.l!M!.000 adet > 

üdürlUQU den 
7 5 tetn.ı.na• 

L~ Ku ış 

Eksiltmenin 
~ t<lı s ati 

Pazarlık 14 

> 15 

1 - Şartuamc ve numımelerı mucibince yu>:anaa cın.-; ve miktarı 7az.J.ı 

(2) kalAım malzeme mütcabhi:Jeri nam ve hesabına pazarlıkla ""Un alına

..ıctır. 

ıı - Paıa•lık 12/VIl/940 cuma günü lıJzaJannda J'aztli saatıe'11e Kabe
lafla Levazım ve Müb..,.eat tubeslndekl alım kornl.7onuı:ıd'1 ,.ap "'1kta. 

Ill - Şartnameler IOLÜ seçen tubeden parUlZ aL'lllbileceli ıJl>i nilmu
neler de göriilebllir 

ıv - .İaleklilerin pazarlık içın ~ o"ınan sÜJ1 ve saatte \el<llf edtcek
lari fiat üzerinden ,)'ilııd• 7,5 ıu- paralarUe blJ')jkte nıezkür komiayona 
mQnıcaauan. it:ıff) 

Cuma 
12,30 Program 
12,35 Ajar.s haberleri 
13,30 Karışık pnıgr..m (pl.) 
18,- Program 
18,05 Senfonik m1izik (pi.) 
18,30 M izik: Cazbnnt (pl) 
19,10 Alaturka müzik. 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Fasıl heyet• 
20,30 KonUŞ11ıa 
20,45 Türk mıiziği 
21)0 KonUtf1l4 (Biblıografya) 
21,25 Serbcat ıaat 
21,30 KonUtf1l4 ( Rad110 geze-

tesi) 
21,45 K üçiik orkestra 
22,30 Ajans haberleri 
22,45 Küçük orkestra 
23,- Mü-ik: Cazbant (p)') 
23,30 Yannki program ve kApa-

nış . 

lstanbul İkiaci İcrıı M emurlu
ğundan: 

Cevriyeye l inci derecede ipo
tekli olun Hasip \'e Haydar ve 
Anf ve Yakubun ulıdei taoarru
funda ;ı,uıunan Samatvada Hacı 
Kadın rr.ahalleı.inde Hacı Kadın 
caddesinde eskı 45 yeni 73 81/l 
numaralarla murakkaın maa mü.s
temilat bostanın 6 his"c itibarile 
4 hissesi deyinin adamı tediye
si ha!·ebile açık arttımnya va
zettirilmiştir. Hudut tapu kay
dine nazaran saj( tarafı Ömer 
ve hissedarları hamı.m bahçesi 
ve Ömer ve lüssedarları bo.stanı 
ve sahibi senedin diğer bahçesi 
arkası cuma <Camcı) oğlu hane 
ve bahçesi ve pulçu aooı:ı veie
sesi solu tosun hane bahcesi ve 
Safiye arsası ve Mehmet Şahap 
arsası , önü Hacı Kaa.: n caddesi 
il ma'>d ıttıır Tamamının mik
tarı zirai 9716 me'rc muraıbba:
<lır. Yeminli ı < li vukuf ta
rafından tamamına 000 lira kıy
met takdir ve tahı n edilmiş -
tir. 

EV.s_AFI: Saıkaıt Kapısından l(i.rl 
nce sa~a ıhAlen iki odalı bir ıma
bal ile 30 hayvan u.t, p eder 
zaınıni beton yemlikler çınıcn
to karııir bir ahır oda. bostan
da motorlu bir bost<ın ku yusu 
motör dairesi tonoz ır havuz 
mevcut ve Wını nen f!kilmıştir. 

Bu ııa vrmıenkule ait •artna::le 
19/7, • 10 ıar;:ıindcn itiJ:.aren her 
kesin ı:ıörebilınesi için icra di
vanhanesinde a<:ık bulun<lurula
caktır. Birinci arttırması 29/7 /94\l 
t . rihine müsadif pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanıbul 
İkinci icra dairesinde yapılacak 
ve muhammen kıymetinin :vüzdıe 
75 ini geçti~ takdirde en çok 
arttırana ihale edilecektir. O l(iln 
böyle bir J:ıedel elde edilmezse 
arttıranlann taahhüdü baki kal
mak •artile arttırma 15 ~ tem
dit ettirile. ek 13/8/940 tarihine 
müsadif salı günü ıu>ni mahal ve 
Natte icra oluruıcak ikinci art
tırmada en çok arttıranın üsttm.
de bıralnlacaktır. İı>otek sahibi 
alacaklılarla diiter aliiıkadarların 
~ayrinıenkul iızerindeki hakla
rım- hu.su.sile faiz ve masrafa 
müteallik iddfalarını ilan tari -
hinden itibaren 20 ~ içinde 
evrakı ımüsbitelerile birlikte da
ireye bildirmeleri aksi takdirde 
utuı bedelinin paylasınasından 
hariç bırakılacakları ve talip 
olanlarm muhı;,,'Timen kıymetinin 
yüzde, 7,5 l(u niııbetinde pey U:
ı;esi veva milli bir banka teminat 
mektubu iıbraz etmeleri ve fazla 
malümat al.mai< istivcnler her za
man dairemize 38/1739 No.lı dos
vava müracaat edebilecekleri ilin 
olunur. (278'J3) 

!8 - BAZIRAN 1 

·Istaobul Sıhhi fv.üesseseier Arttırmı: 
ve Eksiltme Komis; onundan 

Leyll 'b.p talel>E: yurdunun 231300 parca t:aJ'Ra1'ır.aru.ılll yıkaıtırı1ıp iılil 
tirihnes:i ifi kapalı zartla eksiltı::ıiye konulmuştur. 

1 - Ekoilıme 10/7/940 çar#amba günü saat 18 da Cağaloğlunda S 
ve İçtima.t Muaftnet MUdiırliıii.i bina -.ıda. kurulu komısyonda v:-tıtlacak 

2 - Mubammen fiau 10,268 !ıra 74 kuruilur. 
3 - Muvakkat teminat: 770 lira 18 kurtlflur. 
4 - İstekliler ıartnameyl her elin kC'misyondao alabilirler. 
6 - istekliler 1!140 ,.ılı Ticaret Od= vesikasile 2490 sa)'ılı kanunda 

zılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat teminat mektup veya m.ak.buzunu 
vi tekli1 zarflarını ilıtıle saatinden bir ıaat evvel makbuz muknbilinde k 
mloyona vermeleri. (5229) 

ISTANBUL bELEDi YESI t, DEN 

Yıllık 

BlrUJ 

1000,00 

607,00 

48,00 

86,00 

İll< 
kmlnat 

(lJ sene 

75,00 

38,03 

3,80 

2,70 

Kadıköyilnde Caferata mahallesinin muvakkithane cadd 
linde 8/5 numaralı bahçeli dükkAn. 
Sü.le;rrr.~niyede Hocaharnza mahallesinin Kepenekçi s· 
sokagmda 5 numaralı Slyavüş P8§a medresesi. 
Beş k taşta Sinan paşa mahaU~sinin H,asfırw ıokagın 

9 numaralı dükkin. 
Eyüpte Büyük cami mahallesinm 07uDcakçılar .okagı 

ela Sokullu kütüphanem. 

Yıllık kira muhammenleri ile ilk tenwıal miktarları ;rul<anda yazılı 

parç;ı gayrimenkul l ~ 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn, ayrı ;, c; 
arttJrmıya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuarnelM Müdürlüğü kal 
minde görülecektir. İhale 15/7/940 paz.artcsı gunti saat 14. de Dainıi En 
cümtndc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mı!ktupları il 
ihale ~ilnti muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (5446) 

Tahmin iık 
Be<lell temfnd 

1822,25 121 ,67 

2790,30 209 ı~ 

1211,00 80,83 

171M!,00 132,00 

.. 
Haseki, Cerrahpaea, Be,.ojJu ve Züh.revı nastalık.lar has 
tahanelerile Zeynep K Amil doğumevinin yıllık ihtiyacı 

için alınacak reçel. 

Hasta.hanelerle Sıhht mileaseselerin yıllık ihüyacı içJO 

alınacak un, makarna, tebriye, nişasta ve pirinç unu. 

Haseki, Cerrahpa~, Beyoğlu, Zührevi hnc:talıklar hasta
hanelerile Zeynep KAmil doğumev nin yıllık ihtıya<:t 

içln alınacak beyaz ve ka§ar pe"'1iri. 
Haseki, Cerrahpaea, Be,.oğlu, Zlihrevl hastalıklar basta
banelerile Zeynep Jctmil clotumevlnin yıllık ihtlyocı içın 
alınacak :ruınurta. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat ınllı:tarlon yukarıda ,.azılı mevaddı gı -
da.iye satın alınmak üzere ayrı, ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. Şartna

meler Z•bıt ve Muame!At Müdürlüğ(i kaleminde görülecektir. İlllile 5/6/940 
cuma günU saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya nıekttıplan ve 940 yılma ait Ticaret Odası ftlikalarile ihale giı-
nü muayyen saatte Daimi Encümende bulmımalan. (5093) 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lst•nbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Yorgl Makrldiıdn 23445 1-ap No. aile Sandığımızdan aldıiı (425) liraya 

Jtarşı birinci derecede İpotek edip vAdes.inde borOUDu vermediğinden hakkınd~ 
yapılan takip üzerine 3202 No.lı kanwıun 46 ncı maddesinin matUfu 4-0 ıncı 

maddes;r.e göre satılması lcabeden Xad.ıkö,.UDde Oıımanaja mahallesinin Kuı
di.• caddesi ve Miskanber sokağında .. ki 31. M, 31. M. 31. M, ,.eni 157, 2. 4 
kapı, 3 ada, 5 pa"el No.lı altında d~ ..., medhall olan zemin katı k~r
lir üst kail ah,,ap bir win tamamı bir ~ ay ınUddetle aç:k arttırmıya 
konmuştur. SaU, lapu aicll kaydına SÖR yapolmaktadır. ArUırmıya gir
mek iı;ti,.en (188) lira pey akçesi verecektir, Milli Bankalarınıız<I= birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Blrilanit bötün verıilerle belediye re
aıimlerJ ve Vakıf ica.resi ve taviz bedeli ve teHAliye rüt:ıumu borçluya aittir. 

Arttırma prtname6i 3/7/940 tarihinden itibaren tetkik efmek istiyenlere 
sandık hukuk iJleri ııern.inde açık b<ılundurıılacal..-tır, Tapu sicil kaydı v" 
sair lüzumlu iz.abat da flll'İnaD>ede ve takip dosyMında vardır. Arthrmıya 

girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıta çıkarılan ıa;yrimenkul hak
kında her şeyi öğrenmiş a<I "" itibar olunur. Birinci arttırma 14/8/940 la
ribine müsadit çar.ıaınba günQ cataıoılıında kiin ııandığımızda saat 10 daıı 
12 ye kadar yapılacaktır. Mavkkat :lluıle ,.apılabllmesi için telrlil edile

cek bedelin te-rciban ahrunaaı icabeden ~eo...lcul mükellefiyellerile s:ındık: a. 
Jacağını tamamen ıeçmiıı ohnall eerttır. Aksi takdirde son arttıxanın taahhti
dll baki kalmalr ııartile 29/8/ IMO!arihlne müsadit perşembe günü ayni mahal
de ve ayni aatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkuı en 
'ÇOk arttıranın üsUinde b..alulacaktır, Haklan tapu aiciilerile sab:t olmıyan 

allık.adarlar ve irtifak hakkı ahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarını ilAn tarilılnden lllbaNn yirmi gün içinde evrakı müs
bltelerile beraber dalremiu bildirmeleri lAmndJr. Bu suretle haklarını bil

dirmem~ olnlarla haklan tapu aicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
lqmasmdan hariç kalırlar. Daha tozla maltımat almak ı.ti;venlerin 938/578 
dosya Ne.sile Sandığımız hukuk işleri eervia1ne m tiracaat etmeleri lüzıımu 

:llln olunur. 

* ... 
DİKKAT _ 

Emni,.et Sandıiı, Sandıktan alman pyrimenkulll ipotek gc\sterml'k i<tl
yenlere mubam.minlerbnizin koymuz oldulu kıymetin yüzde 40 ını U.cav1Jz et· 
rneınek üttre ihale bedelinin 7a.n&ına kadar borç \J6mek -.ıretile kol ',,k 
ıö,ıermeldedlr. (5437) 

b.TİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖR'Ü: E. İZZL'f 
BASILDIGI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

8ant(i 
Herkes bilhassa çocuklar tarahndan alınması gayet 

kolay muessir bir müstahzardır 

arsa 
kartı gayet tesirlidir. Barsak .olucaolarının büyüklerde ve Küçükleıd 
sebeb olacağı tehlikeler gö:ı önüne almarak solucan hastalıklannda bunu 

kuJlanmalan faydalıdır. 

H kimlerimize ve 
mü tahzar 

halkımıza tavsiye edilen bu 
her eczanede bulunur._ 

Kutusu 20 kuruştur • 

• 


