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Sovyetler, Ro111:anyadan B esarabya ru 

ile imali Bukovinayı Talep Etti 
Rumen Hükômeti, Muvafakat Cevabı Verd~· 

''. Müzakereler için Murahhaslarını Tayin Ett; 

t 

Romanya, Bulgar, 
Macar Tecavüzüne 
Karşı Harbedecek 

Sovyet Ordusunun 
Harekete Geçtiği 

Haberi Doğru Değil 
Bertin, Bu Hamsenin Hiçbir Sürpriz 

Mahiyetini Haiz Olmadı9ını Söylüyor 
Son yirmi dört saat zarfında vukubulan en mühim 

hadise, Sovyet Birliği hükumetinin Romanya hükumetine 

I 

1 Milli Müciafa 
·MükeUefiyet\ t 

Nizamnamesi 
Tatbik Ediliyc r 

Kadınlara Verilec•ı 
Vazifeler ve Ya 

Haddi T esbit Edil n 

Ankara, 27 (TAN~ 
habirinden) - Vekiller 1 
yeti, milli müdafaa mük 

1 lefiyeti nizamnamesinin r 
riyet mevkiine konulmas 
karar vermiştir. 

so,·yet notasını tevdi eden d d s 
Molotof ver iği nota ır. ovyet hükumeti, Başvekil ve Hariciye Sovyetlerio Roma.nyadan istedikleri .9esarabya ve Şimali Bukovinayı gösterir harita. (Macar ve Bulgarların 

·----'----------Komiseri M. Molotof bu notayı Romanya hükumetinin Romanya.dan mutalebatıru te~kil eden Transilvanya ile Dobrice de haritada çizgilerle gösterilmiştir.) 

123 maddeden ibaret olan 
nizamnameye göre, umumi v 
kısmi seferberlik halinde ve ' 
kaladc hallerde yapılacak se 
berlik hazırlıkları He kıtale 
tccemmüleri esnasında alel 
vasıtalarla temin edilemiyen 
tün askeri ihtiyaçları ve hiz 
leri milli müdafaa mükellefı 
kanunu ile buna müstenit işb{ 
zamname hükümleri daires· 
vermeğe ve yapmaya her §' 

1 Moskova Sefirine tevdi etmiş ve bununla Sovyet Birliği-! 

1 
ıı· 

AVRUPA 
Harbinin 

Serpintileri 

nin Besarabya ile Şimali Bukovina arazisini istediğini 1 Al 1 
bildirmiştir. 

Romanya, Muvafakatini Bildirdi man ar' ispanya 
Hududuna Vardı 

Romanaynın Moskova Sefiri Davidisco, vaziyeti der
Yazan: M. Z. SERTEL ı hal hükumetine haber vermiş, Romanya Kralı da Krallık 

A vrupada, bütün dünya üz:e- ı Şurasını içtimaa davet ederek meselenin tetkikini iste
rinde alakaları bulunan ıniştir. Krallık Şurası, uzun bir içtimadan sonra Romanya 

?~Y~ irnpar~torluklar çarpıştığı ile Sovyet Birliği arasındaki iyi münasebetlerin devamını 

borçludur. 
Milli müdafaa mükellefiy 1 

nin tatbikine başlanacağı ve 
hayet bulduğu tarihler ve bu r 
kellefiyetin tatbik sahası i 
Vekilleri Heyeti karariyle ta 
ve ilan olunacaktır. 

Mükellefyetin tatbikini iste 
ye salahiyetli makamlar ve v 'i 

feleri ile şahsi mükellefiyet isP 
ve konaklama mükellefiyetı 
diğer bilumum mükellefiyet! 
nasıl tatbik edileceği nizam 
mede geniş surette izah edilm ıçın, ou harbın yalnız Avrupada t . . · 1 · Ih hali" k · · B 

,,J': değil, dünyanın her tarafında emın ıçın mese enın su en ıne arar vermıştır. u-
serpiniilerine tesadüf edilmesi nun üzerine Romanya hükumeti de Sovyet notasına mu
gayet tabiidir. ~ • . . kabil gönderdiği nota ile Sovyet hükumetinin toplanma 

Fransa HükU.meti 
Müstemlekelerde 
de Tedbirler Aldı 

. F~nsanın ~aglubıyetı daha yerini tesbit ve meseleyi tesviye edecek murahhasları ta-
şımdıden harbm şurada burada . . . . . . . . . 
serpintiler yapmasına sebep oL yın etmesını ıstemış ve kendi murahhas heyetını tayın 
ınuştur. etmiştir. 

Bunlardan birincisi, Uzak Amerika istihbarat ajanslannaan birine göre, iki ta-
,,e Ş~k~a. ~aponyanın Fransız Hin. raf arasında müzakere bilfiil başlamış bulunuyor. Ayni 

diçınısını ışgale kalkışmasıdır. . .. R K Ilık Ş,.. b "nk"· · t' Lo d 27 Al l b. k l 
F ık 1 . a1ansa gore, omanya ra urası ugu u ıç ımam- n ra, - man ar ugün mütare e şart an mu-

ı· ransa y r ınca, unparator- d b. t bl".... . B b ·ı ş· al" 'b' F h"]" · k · lukhıında sarsıntılar hissedil. an sonra ır e ıg neşretmış ve esara ya ı e ım ı cı ınce, ransanın .sa l mı ta i~en Ispanya hududuna ka-
tnemesi mümkün değildi; Çini Bukovinanın Sovyet Birliğine teslimine karar verdiğini dar varmışlar ve ispanyanın Irun limanı mukabilinde 
istila et~~~ i~tiy~n ve Uzak bildirmiştir. Associated Press bu haberleri teyit ederek durmuşlardır. Bu suretle Almanlar, Garbi Avrupanın bü-
Sarkta buyük hır ıınparatorluk R ta te 'ki · bil h k t tt• ..... · ı·· --i ·n · · · al l ] b l 1 · kurmak arzusunda bulunan ja.. omanyanın m şn mesaı nı e are e e ıgını an- un sannıerını ışg atına a mış u unuyor ar. Ispanya-
ı:>onyanın, İngiltere ve F=an- latıyor. (Sonu: Sa; 3 Sü; 2) nın da Almanyaya son derece mütemayil bir hattı hareket 
sanın Büyük O k y a n ti s t a 
Ve Cenup denizlerinde bn
lunan müstemleke ve manda
larında gözü vardır. Japonya, 
kendisini İngiliz ve Fransız im. 
!laratorluklarının tabii varislerin-
den biri saymaktadır. Fransa im. 
ı:>aratorluklarını müdafaa edemi· 
Yecck hale gelir gelmez, Japonya 
bu fırsattan istifade ederek der- 1 
hal Fransız Hindiçinisini işgale l 
te~ebbüs etmiştir. 

Bir kaç gün evvel Amedka 
hükumeti, yıkılan imparatorluk
larm garp nısıf küresinde bulu. 

fi nan müstemlekelerinde hiçbir 
değişikliğe cevaz vermiyeceğini 

111 bildirmişti. Amerika, Holandamn 
ar işgalinden sonra, yıkılan impara. 
j1' ltırlukların mirasına konmak ı~-

a"' tiyccck dig-er devletlerı 
hassa Japonyanın e 

J )"apmasına mani o 
- 'Sonu 

-, takip ettiği nazarı dikkate alı-
nırsa, manyanın vazıyetını l

•••••••• •• •• •• • .. • .. • .. •._• .................................. ~.~·~·_.•_. ............................................................................. .,.. ................. ~ ... ~ ................. ,. ..................................... _ .. I Al . . . 

. TÜRKKUŞU GENÇLERINlN DÜNKÜ GÖSTERiLERi takdire imkan hasıl olur. 

\."fıirkkuşu genı;leri, dün <,;orlı.ıda paraşufıe atı.ama 1 'l'ilrK!':ı•şu gen<0lf't1Tıl ve paraşutlc atıaına tecrübeler!ııi 
s~ılerı yapmı~Jar ve büyük muvaffakiyet kazan- 1 görüyoruı. Diğer resimler ikinci sayfada, ta!sil~t 

ır. Bu res.mlcrde dünkü uçuşlara iştirak eden d:>rdündi say(a!Jmdad! 

Boudoin 'in Beyanatı 
Bugün Fransa Hariciye Naz:rı 

Boudoın, mütareke şartlarmı tav· 
zih edt>n beyanatta bulunmı.ış ve 
ezcümle demiştir ki: 

"Compiegne ormanındııki mülak:ıt 

esna~ında General Keitel, Almanya 
tarafından Fransaya yapılan a,i?ır şe

' aitin, İngiltere tarafından harbe de-
• am edilmesi yüzünden zaruri görül
cliığıinü beyan etmiştir. Muhasamat 
nihayet bulduğu zaman i~ıaı ieraiti
nin ağlebi ihtimal değiseceği zanno
lunmaktadır. 

"Müzakeratın en esaslı noktaların
dan biri, İngilt11reye çevrilebilecek her 
hangi bir silahın Almanyaya verilmiş 
olmamasıdır. Hiçbir vakit Fransız hü
kumeti, donanmasını tcrkedebilece· 
gini düşünmemiştir. Müstemleke l m
paratorluğumuzun muhafazası iı;irı 

(Sonu: Sa. 3, Sil: 3) 

INGİLTERE 

Kati Zafere 
Ulaşacak 

Londra, Sulh İçin 

Teşebbüse Geçildiği 

Haberini Tekzip Etti 
Londra, 27 - Bugün, muhtelif 

kaynaklardan İngiltere ile Al. 
manya arasında bir sulh imkanı 

tedir. 
TÜRK KADININA DÜŞE!< 

VAZİFE 
Şahsi mükellefiyet kısmn 

(Sonu Sa: 4, Sü: 3 te 

Romanya, Macar 

Hududuna Yeni 

Kıtaat Gönderdi 
bulunduğuna dair haberler inti. L d 27 R d 

t · t' B h b 1 . on ra, - omanya 
~ar e mış ır. u a er erın kav. 1 h b l ·· ı 

k l d b' · İ d. aman en son a er ere gore 
na arın an ırı. spanya ır. S t 8 . r ~ · ·ı t 
Buradan gelen mallımata göre many.a, 0~~~e ~r ıgı 1 e an 
I. ·ıt · ,. ... d •ttek· f k 1• ma sıyasetını takıp etmekle 1 
ngı erenın !na rı ı ev ·a O- • 

..J r· · s· S l H lh raber Macarıstan hududuna asl .• e se ırı. ır amoe oare, su .. d k d' 
· · h ı kl ld" gon erme te ır. Romanva. ır 

~en:ı1nı azır ~~a _a rı:eşgu ur. dafaasını takvive etmekte 
Tngı tere Harıcıyesı, Sır Sam~cl n··k t ··d r' edb. 1 · 
H , b.. 1 b. bb"' 1 u res e mu a aa t ır en 

oare un oy e ır teşe 1Js e kt ~d ş h · h ı·f 
1 1 d 

_ . . ma a ır. e rın mu te ı yer 
mesgu o ma ıgını suretı katıye. . k k 1 · 1 t• ·ı 
d b t kt d' rıne um ese erı ,·er eş ırı m e eyan e me e u. tir. • 

J\Juhafazakarların Toplantısında Peşteden alınan haberlere ~ 
Bu haberlerin ikinci kaynağı, re, bugün kabine toplanmış 

Amerikadır. Bunların anlatışına Başvekil Kont Teleki ile Rari 
göre. İngiltere muhafazakar par. ye Nazırı Kont Csaky İtalya · 
tisinde biri Churchill'in. diğeri Almanya sefirlerile görüşmüşlı 
Chamberlain'in riyaseti altnda dir. Bir habere göre J\facarist Is 

iki grup vücude gelmiştir. Harici~·e Nazırı, Alman rical 
Churchill grupu, harp taraf. tl"ınas için Viyanaya gitmisf 

darıdır. Chamberlain grupu, bu Fakat hu haberin mahiyeti t& 
grupa muhalefet ederek sulh pe. kik edilememf~tir. 

{Sonu Sa. 4, Sil. 1) .. 
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iirkkuşu gençleri tarafından diin yapılan parnşiitlc atlama göstcri_lcrinden muhtelif intıhalnr: l - Gösterişlere i5tirak eden gen~l<'r, 2 - Yere indikten sonra 3 - llnzırlık, 4 - ffayacılar, askeri ,.e sivil erkan arasmtln. 

ehrimizde Un 1 Tunadan Gelen Fra~sız 
uhranı yoktur Petrol Gemileri Tuzlada 

Ihtikir Yaptıkları iddiası 
ile Muhakeme Edilenler 

ediye fktısat Müdürü, Bin Beş Yüz Tonluk 

v day Stokunun Elde Tutulduğunu Söylüyor 
hrimizde un ouliranı olduğu doğru değildir. Değir

erde şehrin gündelik ihtiyacı olan üç yüz ton buğ
karşılamak maksadile bin beş yüz tonluk bir buğday 

s p o R 
1 
stoku bulundurulmaktadır .. 

Her gün Ofis tarafından p'1'a. 
saya satılan iki yüz ton buğdayla 
Eskişehir, Karaköy, Bozôyi.ik de-

l 
ğirmenlerinden gönderilen ) üz ner, Vefa le tonluk un, daima piyasamı:ıım ih
tiyacını karşılamaktadır. Kadı. 

köyünde daima üç günl un 
stoku mevcuttur. Yalnız Be;>ler
beyi fırınlarından biri, bir degfr. 
men& müracaatla un istemiş, de
ğirmen sahibinin de mevcut 600 
tonluk stokundan bu fırıncıya un 
vermek istememesi, bu yolda 
şiknyete yol açmıştır. Belediye 
iktısat müdürü Saffet, bir mu. 
harririmize, şehirde un ktılığı ol
mad1gmr ve daima bin bc:i yüz 
tonluk buğday stokunun elde tu

arştlaşıyor 
li küme maçlarına pazar 
Şeref stadında devam cdi

tır. Bu hafta da Galataı:a

Beşiktaş, Fenerbahçe • Ve
rşılaşacaklardır. 

:ı mühim maç olan Galatasa
Bcşiktaş müsabakası şam. 

ada üçüncüyü tayin nokta
alakalıdır. Beşiktaş bu 

beraberlik veya galib'yetle 
iği takdirde, İstanbulun üç 
şampiyonada smısile ba

tacak ve araya diğ~r bblge. 
bir takım giremiyecektir. 

m komitesinin kararına gö
al .. tasaray _ Beşiktaş maçı
met Adem, Fenerbahçc • 
maçını da Sami idare cclc-

.Müsabakaları 

er sene muntazaman yapıl· 

ta olan (Gül) kupası atle
şampiyonasının 1940 final 
bakaları pazar günü Fener. 
stadında yapılacaktır. Bu 

de şampiyonanın favori'si 
:ı senenin şampiyonu Fener. 

liler olmakla beraber, mü
aların çok heyecanlı olaC"a

Uımin edilmektedir. 

Yüzme Tcş\'ik 

l\f üsabakalan 
nbul Deniz Ajanlığı tara. 
• tertip edilen yuzmc t~Ş

musa bakalarının ikincisi pa
gunu yine Büyükderedeki 
e havuzunda yapılacaktı ... 

ulduğunu söylemiştir. 

l\f anifatura ve Sebze 
Fiyatları 

Fiyat tesbit ve mur::ıkabe ko. 
mısyonu, dün toplanarak mani. 
fatura, sebze ve meyva fiyatlnı:ı 
üzerinde yeni kararlar vermistir. 
Manıfoturacıların hazırladıkları 

listede, yüzlerce nevi giyım eş
yası bulunmaktadır. Bı.i~ün bu 
maddelerin azami kar nisbetleri 
tesbi.t edilmiştir. Kar nisbetleri 
ayrı ayn ıllın edilecektir. Halde 
toptan satılan meyva ve .>cbzeJc
rin yalnız tescilden ibaret kalan 
satış fiyatlarına bundan böyle 
hal idaresi müdahale edecektir. 
Hal müdürlüğü, satıcı ve alıcı ıı

rasmda takarrür ettirilen fiynL 
ların normal şekilde kararlastı. 

rılmadiğını görürse, derhal zn. 
bıt tutturacaktır. 

Yeni Bir Göçmen Köyü 
Gelibolu, (Hususi) ·- Kaza

mıza bağlı ve merkeze ynkm bir 
sah&ya 79 evden müreki<ep bir 
gocmen kafilesi, birknç cıeneden. 
beri iskan edilmişti . Bu göçmen. 
lerin yerleştikleri bu mhalle 
(Koruköy) adı verilmiştir. 

ASKERLiK IŞLE~-~--_.ı 
ŞUBEYE DAVET 

lnlSnD Yabancı Aı. Şubeılnden: 1 Emlnöni.1 Aıkerllk Şubeılnden: 
dogwnlulardan 335 dof_umlulara ı _ Şubede kayıtlı harp malulü 
a kerli ini yapan veya yapını- sub:ıy ve mcmurl:ır bizzat kendileri 
u ın erler aş •ıdaki gunlcrde t:ırnfınd:ın lml5 edilmek iızcrc <'mck

rtl r dııhillndc mUrncnat ıı öksüz dullar şub inden nnml:ırına 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

• 
n!lnD Yerll Askerlik Çubuln· 

O ta A keri chlıyetnnmcsı bu
L \ e d ha yukı;ek ml'ktep 

ı ı - Temmuz - 940 t rıhln· 
sub y okuluna ııevkedilc

bu tarihte subcye eclmcle-

matbu cetveller gelmiştir. 
2 - Mezkôr cetvelleri kendi elya

zıları ile yazma.lan lfızım geldiği bll
dlrflmlştlr. 

S - Mezkôr cetvelleri alıp pek 
yakın zamanda imlA ve acele tekailt 
şubesine gonderilccektlr. Hasta olup 
ta şubeye gelemlyecek olanlar bir 
vekil tayin ederek ~ubeyc müracaot 
etmeleri ıAzımdır. 

• 
Sarıyer Şubesin den: 

Sarıyer şubesinde kayıUı orta ehll
yetnameli lise ve daha yüksek okul 
mezunları 1 / Temmuz / 940 tarihin
de yedek subay okulunda bulunmak 
uzere sevkedlleceklerdlr. Bu ıarUarı 
haiz henflz askerlik yapmamı~ olan· 
1 nn 28, 2D haziran gilnlerinde ııube· 
ye mı.ir:ıc:ı:ıtl:ırı ilan olunur. 

Karadenizdeki Amerikan GemHerinin Sonuncusu da 

Akdenize Çıkmak Üzere Dün Limanımıza Geldi 

Dün Yapllan Duru~mada iddia Makamı iki Demir 

Taciri Hakkında Ceza Talebinde Bulundu 
Tunadaki Fransız petrol nakliye gemilerinden Boga-ı- 1 Demir ihtikarı yaptıklarından dolayı mahkemeye v~ er 

ziçine gelenlerin sayısı 80 i bulmuştur. Bu kadar geminin

1

•-N--f---
6
-.-.---.-.k-• rilen demir tüccarı Garo Mehteryan ile Prodromusun 'ı:i 

Boğazda bırakıl rruasma imkan görülmediğind&R dün bun- G IG, umru 1 duruşmalarına dün Sekizinci Asliye Ceza mahkemesinde )aı 

-Denizciler 
Bayramı 

Programı 
1 Temmuz denizciler bayramı. 

na ait merasim programı hazır. 
lmımıştır. Programa göre mera. 
sim şöyle olacaktır: Küçüklii bii. 
yiiklü bütün deniz merakibi bny. 
raklarla• süslenecek, saat 11 de 
Tak:iim abidesine çelenk konu
h<'ak ve bayrak çekme merasimi 
yapılacaktır. Saat 11.40 ta da Be. 
Çik• astaki Barbaros türbesine çe. 
lenk koı:n!J?caktır. 

Alay, saat 10.40 da Galatasa. 
r::ıy lisesi bahçesinden hareket 
eı:Jecek ve şu sıra üzerinde ola
caktır: Bando, Deniz Lisesi, Yük. 
sPk Deniz Ticaret Mektebi, Deniz 
Ticaret zabitanı, Denizyolları, 

Limanlar İdaresi, Şirketi Hayri. 
ye ve armatorlerin gönderecek. 
leri zabitan ve mürettebat. 

Alay harekete geçince bütün 
gemiler düdük öttüreceklerdir. 

Cümhuriyet abidesine sırasile 
Vilayet. Parti, Belediye, Deniz 
Komutanlığı ve sair teşekküller 
adına ççlenkler konulacaktır. 
Bundan sonra bir deniz talebesi 
il<> bit' kaptan nutuk söyliyecek
lerdir. 

YOLCU SAJ.O~"U 

Saat 16 da liman müdiirlüğü. 
niin yeni atölyelerinin ve yeni 
yolcu salonunun açılma mera. 
simleri yapılacaktır. 

Gece denizde bir fener alayı 
tertip edilecek, alay saat 9.30 da 
Galatadan ve Kadıköyiinden ltal. 
kan vapurların Üsküdar önünde 
birlesmelerile başlıyacaktır. 

DENİZYOLLARI TEŞKİLATI 

Denizyollan umum miidürlü
ğü teşkilatının tevsii hakkındnki 
k&rarın tatbikı geri bırakı1mıştır. 
Umum müdürlük, ihtiyacı gö7.Ö
nüne alarak bazı servisleri ku\•. 
vetlendirmek istemiş ve bunun 
için de bir memur imtihanı aç. 
mıştı. Bu imtihana 35 kişi girmiş 
vP. bunların ekseriyeti de imti_ 
hanı kazanmış bulunuyorlardı. 

Diitçe ve kadro imkansızlıkları 
yüzünden bu memurların alın. 
masına şimdilik imkan görüle. 
memektedir. 

Romanyadan Bir 

Heyet Geliyor 

Bııgün Romanyanın on dokuz 
fabrikası namına bir müıne_sil 
h~yeti şeh.ı;imize gelece~tır. Bu 
heyet, piy.asalanmızdan alına<.'ak 
muhtelif maildelerin pazarlık ve 
mukavelelerini yapacaktır. He
yet azasından bir kısmı Ankara
ya giderek Ticaret Vekaleti ile 
temaslarda bulunacaktır. Bük. 
reşte bulunan Servet Berkin he
yeti de, bu hafta içinde dönecek· 
tir. Romanyaya satılan yapak ve 
tiftiklerden bir kısmını aimak ü. 
zere limanımızda bir Rumen vıı
puru beklemektedir. 

l lar Tuzlaya .gönderilmiştir. Ve Sıhhiye devam edilmiştir. r-
SON Al\fERIKAN VAPU"'1 Dünkü duruşmada keşif rapo-1 E ·+ Na k ı ·ı yat 1 

ru okunmuş, suçluların yapılma-
İtalyanın harbe girmesin• en Vekilleri Geldi sını istedikleri tetkikat yapılmış • 

sonra Karadeniz ve Akdenizdc ve iddia makamı her iki suçlu. T • 
kalmış olan Amerikan gemil9ri- Nafıa Vekili Ali F uat Ce. n~n .da cezalandırılmasını iste. a nz 1 m 
nin sonuncusu olan Exmoor va- besoy, Sıhhiye Vekili Doktor mıştır. 
punı, dün Karadenizden lirunı- Hulusi Alataş ve Gümrük ve Suçluların müdafileri de mü- • • 
mıza gelmiştir. Buradan mal ahp İnhisarlar vekili Raü Kara. dafaalarına taalluk eden bazı id- E d ılıyor 
gidecek ve bundan böyle de Ak- deniz dün sabah şehrimize dialar serdederek tahkikatın ve 
den.ize Amerikan vapuru girmi. gelmişlerdir. tetkikatın tevsii talebinde bulun 
yecektir. İnhisarlar Vekili, trenden muşlardır. 

Akdenizde kalmış olan Roman l\fohakeme üç gün sonraya bı. 
doğruca İnhisarlar Umum ya bandıralı vapurların sonuncu. rakılmıştır. 

su olan Alba Julia şilebi de d ün Müdürlüğüne gelerek Umum BİR CÜRMÜ::UEŞHUT DAHA 
~arsilyadan limanımıza gelmiş. Müdürle görüşmüş ve öğleye Dün de Beyoğlundaki ticaret. 
tir. Buradan Köstenceye gide- kadar orada meşgul olmuştur. hanelerden biri hakkında bir ih-

Öğleden sonra da İnhisarlar 
cektir. İdaresine bağlı müesseselerde • tıkar cürmümeşhudü yapılmıs ve 

.ı{Stl,SIZ H ABER ! tetkiklerde bulunmuştur. 1 evrak İstanbul müddeiumu~ilL 
İtalyanın harbe girmesi ile bi· • ğine tevdi ediJmiştir. Ancak suç 

ri Çanakkalede, dördü de 1stan- La Haye Elçimiz bugün f Bcyoğlunda işlenmiş olduğu için 
öul limanında~, ş fngiliz bekleniyor evrakın Beyoğlu cürmüme~hut 
~ilebinin Münakalat Vekaletince müddeiumumiliğine sevki icap 
satın alınacağı hakkında çıkan- Holandanın, Almanya tara- etmiştir. Bu sebeple evrak zabı. 
lan haberler tamamen asılsızdır. fından işgali üzerine oradan taya iade edilmiştir. Bu işin du-
Diin görüştüğümüz salahiyettar ayrılan La Haye Elçimiz Ya- ruşmasına bugün bakılması muh 
bir zat böyle bir tasavvurun mev kup Kadri bugünkü Ekspres- temeldir. 
cut olmadığını bize bildirmiştir. le şehrimize gelecektir. Bir BiR TAVZİH 

Müddet evvel Ticaret müza. Limon ihtikarmdan dolayı 
MERSİN İÇİN KİRALANAN kereleri için Holandaya git- muhakeme edilen ve iddia maka. 

VAPURLAR 
miş olan ticaret heyetimiz de mı tarafından da hakkında bera. 

Akdenizdek i vaziyet dolayısile ayni ekspresle ve Almanya et talep edilen İlya Karakaş için 
.!\1ersin postaları kaldırıldıktan yoluyla avdet edecektir. verilen beraet kararı hakkında 
sonra yeni mahsu l r ekoltesinin dün matbaamıza şu tavzih gön. 
nakliyatı işinde müşkülat has ıl Dün gelen ecnebiler derilmiştir: 
olmuştur. Mahsulün nakline de. Dün sabahki Konvansivo. "Gazetenizin 25-6-940 günlü ve 17!H 
miryollarr kifayet etmemektedir. nel treniyle şehrimize 65 klşi- sayılı nüshasının ikinci sayfasının nl-

Deniz Yollan İdaresi bu ihti. lik Leh ve 12 kişilik te Çek tıncı sütununda (Dün adliyede iki ih-
yacı karşılamak için iki şilep ki- kafilesi gelmiştir. Mültecile- tlkilr dtivasına bakıldı) başlıklı y:ızıd::ı 
ralayarak Mersin hattına tahsis rin ekseriyeti ıg _ 20 ynşla- memuriyetimizdcn: (ehli vukufa c:nn-
edecektl·r Bu ikı' vapur on bnc d 1 k derilen numuneler İ"in fiyat te bit et-. '- ırm a genç erden müre ·keptir. "' 
günde bir Mersine sefer yapacak tirilmcdigi halde bu fiyatların ehli 
}ardır. ·---···-.. --····--- vukuf tarafından tesblt edilmiş r;lbl 

ŞİRKETİ H A YRİYENİN Dün Şehrin Bec göstc>rlldiğl) tıer \lsürlerck suçlunun 
YAZ TARİFESİ 3' bcraeti talep edıldiği yazılmaktadır: 

Memuriyetimizln muhakeme znbıt-
Denizyollan İdaresinin civar Yerinde namesinde de aynen yazılı olduğu 

hatlan yaz tarifesi 5 Temmuzda vechUe bcraet talebinin mesnedi, te-
tatbika konacaktır. Yangınlar Çıktı kemmuı eden ı.ahklkala nazaran suc-

şirketi Hayriye de Yaz tarife- lunun kıısden ihtikAr yaptığı anla$ı-
sini Temmuzun ilk haftası için- Langada 18 numaralı apartı. lamamasıdır. Ve mezkı'!r talepte yu-
d t tbik d kt· ş· k f manm çatısından yangın çıkmış. karda yazılı şekilde bir beyan da ya-

c a ·r . edece ~rd. ırb e ınd ye. sa da. itfaiye dehhal yetiserek, pılmamıştır. Keyfiyetin bu dairede 
ni tarı esın e yenı en azı rcct • tavı.ihan neşrini rica ederim.'' 
postalar ihdas edilmiştir. Akşam. yangını söndünniiştiir. Yangının İstanbul c. Mi.lddelumunıtıl 
ları, Köprüden 17,40 ve 18.3;; de ocnk kıvılcımlarının tahtaları tu- H. onat 
kaldırılacak iki vapur doğru Ye· tuşturmasile çıktığı anlaş1lmtştır. * Üniversiteden palto çaldığı 
niköye giderek daha yukarı is. Bundan başka dün şehrimizin için yakalannn ve mevkufen mu
kelelere uğrayacak, 19,20 de de n•uhtelif semtlerinde dört yan- hakemesi yapılan Antakyalı Hü· 
bir vapur doğru Büyükdereye gın daha çıkmıştır. seyin Altınöz bir yanlışlıkla tah
kaldırılacaktır. Gündüzleri Be- * Lımanda bağlı bulunan Uye edilmişti. Hüseyin Altınöz 
şiktaş ile Yenlköy arasında doğ. Bulgar bandıralı Vadinçar ismin t:ıhliye edilir edilmez Hataya git. 
ru postalar ihdas edilmiştir. deki vapurda çalışan liman ida. mek üzere yola çıkmış. bu esnada 

Pazar günleri Yeni mahalle- resi amelesinden İbrahim oğlu da tahliyenin bir yanlışlık eseri 
den son vapur 24 te, adi günler. H alil muvazenesini kaybed<:rek olduğu anlaşılarak derdesti için 
de de ayni iskeleden 21 de hare- vapurun ambarına düşmü~, mnh. emir verilmişti. 
ket edecektir . telif yerler inden yaralanmıştır. Hüseyinin di.in Adanada yaka. 

Kızılay Hemşirelerine 

Diploma Veriliyor 
Kızılay hemşireler mekteb i 

:mezunlarına bugün saat 16 da 
merasimle diplomalan verile. 
cektir. 

Tosyada Kayıp Bir 
Adamın Cesedi Bulundu 

Tosya. (TAN) - T~yanm 
Yağcılar köyünden Hüaeyin otlu 
Recep Elmacııun birdenbire köy
den kaybolması nazan dikkati 
celbetmiş ve vaziyet zabıuya ih
bar edilmiştir. Yapılan araıtır. 
malar neticesinde Recep Elmacı 
ölü olarak bulunmuştur. Adllye 
hadıscye elkoyarak tahkikata cie· 
vam etmektedir. 

--

* Caddebostanında iskeleye !andığı ve İstanbula göndorildi~i 
yan3şık kayıktan kamyona tuğln anlaşılmıştır. 

boşalt&n ameleden Sahh kal&s • Evvelki gün Yemiş sahille. 
üzerinden geçerken muvazenesi- rinde bir ceset bulunmuş, hüvi. 
ni ksybederek denize diişmüş. yeti tesbit edilememişti. Diin bu 
tUr. Bu esnada Salih, iskeleye cesedin hüviyeti ve boğuluş 
çarpmtJ ve beli!lden yaralanmış. şekli tesbit edilmiştir. 
tır. Boğulan şahıs, Türk tabiiyeti. * Şoför Yahyanın idar esin. ne geçmiş olan Rus mültecilerin. 
dek i 3160 numaralı otobüı, dün den Aleksandr'dır. Denize kaza. 
saat 2,40 ta Harb iyeden geçer- en diişmüş, boğulmuştur. 
ken 307 numaralı vatman Tevfi. • Şehremininde karısı Mü. 
tln idaresindeki tramvay araba. berrayı ve kaynanası Dürdaneyi 
ama çarpmııtır. doven Tahsin Seyfi Dişli, 37 gün 

hapse mahkum edilmiştir. 

Vekalet Emrine Alınan 
Nahiye Müdürleri 

Balıkesir, (TAN) - Şamlı, 

Yağcılar, Osmanköy !'lahiye mü
dürleri görülen lüzum üzerine 
Vekalet emrine alınmışlardır. 

HALKEVLERINDE: 
Kad ı köy Halkevlnden: 28 Haz.lran 

940 Cuma saat 18 de Ev merkez.inde 
Evin mutat senelik umumi toplantı· 

sı ynpılncnktır. Azalarımızın te~rıne

rlnl rlc:ı ederiz.. 

Ictanbuldaki et nakliyatı ha..J 
len, belediye namma eski kasap· 
lar şirketi tarafından yapılmnk.' 
tadır. Bu hal agustos :;onuna xa- ar 
dar böyle devam edecektir. Bit üt 
eylUJden itibaren etler, bizzat ar 
belediyf' vcsaitile nak!eclilec k· ar 
tir. Bunun• için de 20 et kamyoıa he 
nile üç deniz motôrüne fütiyaç 
vardır. Bu motörler evvelce b~· 
ledey;e tarafından ilmi edilmic
ti. 20 knmyon da dün 67 bin Jı. 
rnya müteahhide ihale olunmuş
tur. Aradaki şartnameye g( re, 
bu kamyonların karöserleri bele
diye tarafından, diger aksanı 

müteahhit tarafından temin edi· 
leccktir. 
\'ALİNiN GEÇİRDİÔİ KAZA 

Vali ve Belediye ::-eisi Lutfi "' 
Kırdar, bir gün evvel evinde ha
fif bir kaza geçirmiştir. LutfL 
Kırclnr, doktor Akif Şakir tara• 
fıııdan tedavi altına alınmıştır. ~ 
TC!C:&vi on gün kadar devam c-. 
dec<"ktir. 

DENİZE DÖKt.'LECEK 
ÇÖPLER "-....; 

İstanbul çöplerinin iskclc]el"" 
den toplanıp denize dökülmesi 
diin 49 bin liraya mütealıide iha· 
le edilmiştir. 

Bugünkü Program : 

12.50 Muhtelif ınrkılar (PL) 
13.30 Karı ık program (Pl.) • 
18 05 Senfonik m0z1k (Pl.) 
18.30 Cnzbnnd (Pl.) 
19 10 Alnturkn müzik 
19.45 Ajnns haberleri 
20.00 Fasıl heyeti 
20.30 Konusma 
20.45 Alaturka milzlk 
21.10 Komısmn 

21 .25 Serbest saat 
21.30 (Radyo Gazetesi) 
21.45 Ki.ıçük orkestra 
22.30 Ajans haberle i 
22.45 Küçi.ık orkestra 
23.00 Cazhand (Pl.) 
23.25 

MEVL OT 
Tilccard n merhum Murat ırere11-

decl mahdumu Abbn Fcrendrclr.:ı 

nıhunn ithaf edilmek Cız re 30 Ha -
ran 940 Paznr gOnO Ü küdar Do ncı

lar camllnde öğle namazını mat -
kip okutulac k olan mt>vhlt !cin 
raba ve dostları ile, arzu edenler rı 
teşrltlerl rica olunur. 

Allesl: Ferendecl 

Hazin Bir Ölüm 
Boğaziçi Liseleri mcmurlarınd rı 

Ahmet Agdh Balkır kıs:ı bir rahııt

sızlı~ müteakip dün vdat etml 1 r. 
Ceneusl bugün ~nat 2 de Arn \>\it -

ytınde Tramvay caddesinde 128 n ı
meralı hane inden koldırılac k• r. 
K~ndl ini \enlerin bu hazin mer • 
sime f~tlraklerl rkn olunur. 
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BUGONI ................................................. 
Besarabya 
Yazan: ö. Rıza DOGRUL 

B üyiik Harbin sonundanheri 
ikide birde kendini gös .. 

eren hir Besarahya meselesi 
·ardır. Bcsarabya bugün Roman. 
aya aittir. Daha evvel Rusya. 
ındı. Fakat So\·yet Birliği hiç. 
ir , akit hu ülkenin Roınanyaya 

1hakını tanımamış, bilakis bu 
lkeyi Sovyet Birliğinin bölfüı. 

~ez bir parçası saydığını göste. 
egelmisür. 

Ruslar, 1912 de Besarabyayı 
lhak etmelerinin yiiziincii yıl. 
onumunu kutlamıslar, Carlık 

ıu; •anın 1917 de in:hidam; üze. 
ine bu iilkeyi kaybetmekle hl'

taber hu kaybı bir an evvel tela. 
i ctmc~·i bir ,·azife saymışlardı. 
Bcsarahya, Rumenlere göre e. 

:\s itibarile bir Rumen yıU"d u. 
hu. Ve Çarhk Rusyası buradal<i 
~unıen elemanları imhaya, Rıı. 
'ilen dilini ortadan kaldırmağa 
e burasını Ruslaştırmağa uğra~
ığı halde muyaffak olamamış ve 
lke Rumcnliği muhafaza et. 
~i§ti~ { 

~uhtar Besarabya: 

1917 de kopan Rus ihtiJali 
her milletin kendi mukad. 

cratını ta~·in etmesini kabu1 et. 
ı~i icin Besarabyalılar da evvc. 
' muhtariyetlerini ilan ettiler. 
~aha sonra 1917 senesinin ilkkil. 
ununda Besarahya, "Moldavya 
cmokrat cümhuriyeti'' unvanını 
larak Sovyet Cümhuriyetleri fe. 
erasyonıına girdi. 
1918 senesinin başında Beı;a. 

l'abyanın \'aziyeti bir tahavvül 
aha geçirdi ve bu Demokrat 
i.imhuriyet Sovyet Fcderas~·o. 
Undan ayrılarak istiklalini ilan 
lti, sonra ayni senenin M.artın. 
a., muhtariyetini muhafaza et
ek iizerc Romanya ile birleşti. 
Fakat bir taraftan Sovyetler, 
•ğer taraftan Romanyanın müt
fiki olan İngi1tere ile Fransa bu 
arekcti tammamakla beraber 
'üHefikler 1920 de imzaladıklarl 
aris muahedesiyle Romanyanın 
areketini tasvip etti1er. Bu mu. 
hcdeyi imzahyanlar İngiltere, 
tansa, İtalya ve Japonya idi. 
aha sonraları İngiltere ile Fran. 
~ bu muahedeyi tasdik ettikleri 
alde İtal~·a ile Japonya tasdik 
lnıedi. Amerika da Romanyanm 
attı hareketini tanımadı. Hatta 
l<üçük İtilaf., manzumesinde 
lumanyanın arkadaşı ve müttc. 
ki olan Çekoslovakya ile Yu
ııslav~·a da, Besarahya yuzun. 
en bir muharebe çıktığı takdir
e Bcsarah~·anın müdafaası ile 
lakadar olmamak üzere Roman. 
~ ile anlaşmışlardı. Yalnız Po. 
rı:va ile Romanya 1921 de imza. 
dıklan bir muahede ile bir ta. 
~ruz \'ukuunda hirihirinc yar-

• tın için andlaşmışlardı. 

aukovina: 

V azi~·et bugüne kadar bu şe
kilde de\'am etti. 

Bugün ise Sovyet Birliği bu 
eseleyi halletmek istiyerek Be. 
tabyanın iadesini istedi. 

* Bu münasebetle bahis mevzuu 
la.n ve kısmen Sovyetler tara. 
il.dan istendiği bildirilen Buko. 
1 '1a~·a gelince, burası Avusturya 

paratorluj!una aitti ve Ruten 
1laycti sayılırdı. Fakat bu ,·ila
~t te 1918 de Romanyaya ilti. 
k etti. 

* ltomanyanın Besarabya üzerin 
silahlı bir ihtilaf çıkarmak is· 

lllediği anlaşılıyor. 
İlu yiizden iki komşu menıle. 
tin hu meseleyi sulh yolu ile 

'lletmeleri, böylece 1917 denbe. 
iki komşunun münasebetlerini 

1~an ve aralarında samimi dost. 
ıfon teessüsüne karşı gelen ih. 
lafın bertaraf olması beklen_ 
ektedir. 

\... ====-

~ağıt Tasarrufuna 

Ait Kanun 
Ankara, 27 (TAN Muhabirin. 
n) - Devlet daire ve müesse. 
lerinde istihlak edilmekte olan 
g"ıt miktarında yüzde 40 dere
~inde bir tasarruf teminine da. 
olan koordinasyon heyeti ke.. 
~ dün neşredilmiştir. Bu ka. 
r- Haziran başındanberi yapı.. 
ll muamelata da şamildir. 

Dük de Windsor 
Lizbonda 

tizbon, 27 (A.A.) - Duc de 
11dsor ve maiyeti erkanı. deniz 

· Yyaresi ile Lizbona gelmiştiT 
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AMERİK 
• • 
ln9ıltereye 

Sovyetlerin Japonlar Hindiçini ile 
Romanyadan • ' • • 

Yeni Petrol 
Ve Benzin 
Fiyatları 

Yardım Ediyor 

Pittman'ın 

Hayret 

Beyanat 

Uyandırdı Talepleri Çın Arasındakı lrtıbatı 
Vaşington, 27 - Amer 

kada günün en mühim he r 
disesi, Ayan Hariciye Er· iy 

cümeni Reisi Pittmann' ~a 

İngilterenin müdafaa tec rd 
birleri hakkında matbuaf bi 

---o- - 1 
Romanya Muvafakat 

Cevabını Bildirdi 
(Başı 1 incide) 

Ne~redilen Resmi Tebliğ 
Bükre~ radyosu bu ak:ıam. ~u 

resmi tEbliği neşretmiştir: 
"Saltanat konseyi, bugiin saat 

12.30 da sarayda Kral Majeste 
Karolun riyasetinde top lanmış
tır. Konsey, dün saat ::ı2 d.~ Sov. 
yet hi.ıklımetinin Moskova I:':lçL 
mize tevdi ettiği notayı tetkik 
eylemiştir. Bu notada, Sovyet 
hükümetiı Besarabyanın ve Şi
mali Bukovina'nm Sovyet1ere 
terkini talep etmiştir. Sovyetler
le sulhçu münasebetlerin dev;;ım 
ettiriımesi arzusunda bulu aan 
saltanat konseyi, Sovyet notası. 
nı müzakere etmek üzere iki hü
kfur..et murahhaslarının içtimaı 
için tarih ve mahal tay1nınin 
Sovyet hükumetinden t3lep e· 
dilmesi hakkında Rumen hüku. 
metinin aldığı kararını tasvip et. 
miştir. Rumen hükı'.'ımctinin tek
lüine Sovyet hükumetinin ceva
bı beklenmektedir.,, 

Tekzip Edilen Şayialar 
Hadısenin ilk haber alınma!'ı 

üzerine Sovyet ordularının bil. 
füı harekete geçtiği, Sovyct tay. 
yart>lerinin Romanyayı tehdit e:t
tiği, Sovyetlerin Köstenceyi ve 
bazı Tı.:na limanlarını isteciikle· 
ri şayi olmuşsa da, bu haberler 
teeyyüt etmemiştir. Bir rivayete 
göre, Kral Karol, Krallık Şura
sının içtimama girmeden cvYel, 
evvela Almanya elçisini, daha 
sonra İtalya sefirini kabul et. 
miştir. 

Hadisenin Akisleri 

ITALYADA 
Hadise hakkında Romanın ne 

düşündüğünü tahkik eden bir A
merika ajansı, Sovyet Birliğinin, 
bu meseleye dair İtalyaya bir 
güna malumat vermediğini öğ
reruniştir. 

AL~IANYADA 
Fakat hadise Berlinde bir siirp. 

riz teşkil etmemiştir. Berlinde 
ileri sürülen gayri resmi bir mü
talaada geçen harp sonunda Av
rupada vücut bulan sun'i nizam, 
değişmiye mahkumdur. Binaen
aleyh bu hadiseler yüzünden 
hayret etmemek lazımdır. Bu 
müneısebetle de Almanyanın Bal
kanlarla alakasının yalnız iktısa
di mapiyette olduğu da tekit edi
liyor. 

BULGARİSTAN DA 
Hadisenin Sofyada tesiri hak. 

kında İtalyan Stefani Ajansı şu 
haberi veriyor: 

Sovyetler Birliğinin Besarab
yanın ve Şimali Bukovin'in iade_ 
si için Romanyaya verdiği ülti· 
matom haberi, bu meselenin haL 
Unin çok aktüel telakki cdilmesL 
ne rağmen, Bulgaristanda büyük 
heyecan uyandırmıştır. Balkan. 
larda inkişaf etmekte olan yeni 
vaziyet karşısında Bulgar hüku
metinin hattı hareketi, henüz tes 
bit edilmemiştir .. , 

Rom<ı radyosu da bu mü:1::tse
b~tle ~u sözleri söylemi:ıtır: 

"Bı;lgaristanın halihazırJaki 

vaziyeti. 1 adiseleri en derin dik. 
k:ıtl;:? takip etmektir.,, 

MACAR/STANDA 
Macaristanın hadiseyi dikkat

le takip ettiği ve Macar kabine
sinin derhal içtima ederek vazi
yeti tetkik ile meşgul oldnğu bil
dinliyoı. 

Diğer Aı·azi Talepleri 

Romanya Macar Ve Bn\garlara 
Karşı Harbcdecek 

Bulgaristanın Roman,:> adan 
Dobııceyi, Macaristanın da Tran 
silvo.nyayı istemekte olmai.arı do. 
layrsiie Romanyanın bu iki kom. 
şusl4na karşı takip edeceği hattı 
hareket hakkında henüz kati ma
hiyette bir şey söylenmemr::kle 
beraber, Amerika istihbarat a
jans!anndan biri şu haberi ver
mektedir: 

"En kuvvetli ihtimale gore, 
Romanya hükumeti, Sovyet Bir. 
ligi ile anlaşacak, Sovy~t meta
libin1 kabul edecek, fakat Maca
ristan ile Bulgaristana muk:we. 

Kesmiye Çalışıyorlar 
Hongkong, 27 (A.A.) - Reutcr; Japonlar 

harekatını Hongkong hududu boyunca tevsie 
devam ediyorlar. Batıdan gelen öncü müfre
zeler bu sabah yarım adanın Doğu ucunu işgal 
etmişlerdir. Bununla beraber vaziyet sakindir. 

ı 
Fransız Hindiçini Valisi Değişti 

--o---

Bugünden İtibaren 

Yeni Fiyatlar Caridir 
Ankara, 17 (A.A.) - Ticaret Ve

kaletinden tebliğ edilmiştir: yaptığı beyanattır. 
Pittmtnn, bu beynnatmda 

cumle demiştir ki; Hongkong Telgraph gazetesinin öğrendiğine 
göre, Hindiçini makamları muhtemel her türlü 
istila teşebbüsü nü tard için bütün ihtiyat ted
birlerini almaktadırlar. Umumi Vali General 
Catroux, hudut bölgelerinde müşterek bir 
Fransız - Japon polisi derpiş eden anlasmayı 
tanımış olmakla beraber. Bordeaux hükume
tinden müstakil olarak hareket edecektir. Sa. 
hilde ve Çin ile Hindicini arasındaki .hududa 
yakın bölgede ikamet eden Fransız kadın ve 
çocukları, Japon harekatının Kuangsi'ye mün. 
hasır olduğu görülmekte olmasına rağmen, da. 
hile sevkedilmektedir. 

Fransız Büyük Elçisi Arsene - Henry, Bor
deaux hükumetinden aldığı talimat üzerine. 
Japonya Hariciye Nazır Muavinine. Hindicini 
Umumi Valiliğine Carroux'nun yerine Vis A
miral Decoux'nun tayin edilmiş olduğunu bil
dirmiştir. 

Harici}e Nazırı Be~·anatta Bulunacak 

1 - 21 Nisandanberi cari benzın, 
gazyagı \'e motörin fiyatları. nıe11.ı:ı'ır 

tarihten sonra Romanyadan ııclcn 
:nalların fiyatlarının daha yük!'ek ol- "- Alman nihai zaf~ri m 
·11anna binaen, muktazi zamlar ya- temeldir. Yarım tedbirlerin zJ 
pılmak sı.;retile 29 sayılı milli korun- manı gecmiştir. İngilterenin m Japon gazeteleri, yarın veyahut öbürgiin Ha. 

riciye Nazırı Aritanın Japonyanın Sarki Asya_ 
daki yeni siyasetinin ana hatlarını tarif eden 
bir beyanname neşredeceğini haber vermek. 
tedir. 

ma '<anırname~ine istinaden yeni ir>•ı dafoaya hazrr olmadığı malıln' 
tesbit edilmiş \'e 28 Hazirı:ın Cuma ~·i- dur. Birleşik Amerikanın mPH 1 d 
m•nrlen iti';:ı;;ren meriyet mevkiine d k 'h · · · .1 

Tevkif Edilen Japon Vapuru 

yar tnl! anca - nı aı netıc.?nın r ıen 
knnulmuştur. l h d b'l' ınmdflnı te ir e e ı ır.,, c 

Berııin, gazya~ı ve motörinin İstan-
D. N. B. Ajansının bildirdiğine göre. Sumat

ra Maru ismindeki Japon vapurunun Karaşi'de 
tevkif edilerek şimdilik Bombaya doğru yolu
na devam edemiyeceği haberi efkarı umumL 
yeyi cok hiddetlendirmiştir. 

bul. l:tmir \'e hkenderun depo Psa< Bıı beyanat büyük bir h:ıyr• d 
fıyatl:m sunlardır: uyandırmıştır. Londradan bur 

Kuruı ya gelen haberlere göre de, b.ı 
Benzin, dökme, kilosu 31.\5 bP.yanat, İngilterede umumi b 

. Harekat İnkişaf Ediyor 
Tokıo. 27 (A.A.) - Hindicini hududundan a

lınan haberlere göre. 17 Haziranda harekata 
başlıyan Japon kuvvetleri, 25 Haziranda Lung. 
hi'yi almış ve dün Minkiang'a kadar ilerlemis
lerdir. Japonlar, Fransrz Hindiçinisi ile Çuı~
king arasında bütün münakalatı kesmek niye
tindedirler. 

Diğer bir haber, Hindistan hükümetinin 
Hind limanlarını di~er devletler vapurlarına 
bir haftalık bir müddet için kapamış bulundu. 
ğunu bildirmektedir. Halbuki Karasi ve Bom
bay'ın Japon pamuğu ticareti için büyük bir 
ehemmiyeti vardır. 

Benzin, dökme, litre~i 22.H hoşni.ltsuzlukla karşılanmış " 
Benzin. çift büyük tenekede 865.ll5 asla tas\•ip edilmemiştir. 
Gazyaı::ı, dökme. kilosu 18.3 1 İngiltere;ye Yardım Devam 
rıaı:yagı çift büyuk tenekede 628.13 Ediyor c 
'fotörin. dökme. kilosu 10.83 Pittmann 'ın bu bey;ınat n- i 
l\Toiörin. çift büyuk :enekede 412.00 İ 

2 _ Bem.in ve gazyağının Ankııra. rağmen, Amerikadan ngiltere , d 

Japonyanın Hindiçini:vi istila için hiç bir ni. 
yeti olmadığı burada tebarüz ettirilmektedir. 

Nim resmi Domei Ajansına nazaran. deniz 
seyrise!erine getirilecek her mania ciddi bir 
vaziyet ihdas edecektir. 

;,tanbul, "e İzmirde dökme olarak büyuk mikyasta harp m:ı lzP.mP 
azami satış fiyatları şuolardır: sile mühimmat gönderilmekte vr . 

Benzin Gazyağı efkarı umumiye bu yardımla~ ·ı 
litresi kilosu taraftar bulunmaktadır. , fl 

Almanlar, ispanya Hududunda kuru, kuruı Ford, İngilterenin SipariŞlcrinl 
Niçin Almadığını Anlatıyor ~ a 

.6.nkara 27.50 lngiliz hi.ıkümeti hesabına vı 1 
İstanbul 25 19 5!l ~ 

Fransa, Müstemlekeler 
için de Tedbirler Aldı 

~ZT1'1ir 
25

:
05 19:7~ rilcn csliha siparişinin Henr k 

3 _ Anka.Ta, I<tanbul ve İzmirdc Ford tarafından kati surette re 1 t 
tenekeli benzin ve gazyögı azami sa- dcdilmesi üzerine Roosevelt t e 
tı~ fiyatları ~nlardır: rafından yeni ihdas edilen m lı 

Benzin Gazyağı mıidafo:ı komitesi, 9000 adet Ro H 
çift büyük çift bi.iyiJk ~s Roys motörünün imali için b 
tenekede tenekede Ingiliz - Amerikan müşterek 

----- parişinin verilmesi maksadi 

(Başı 1 incide) 1"111111 

" J 
donanmanın küçük bır kısmı faaliyet- r 1 . 
>.e kalmak üzere, bu donanmanın kon- spanyanın i 
trol altında muhafazao,ı si~temine vıı- ,. 

sıl olunmuştur. Ne Almanya ve ne de ' y • A • 
İtalya donanmamızın imha edilmesini eni razı • : 
derpiş etmişlerdir. • 

"Son ayların çetin muharebelerin- T ı ı • i 
den sonra çok zayıflamış olan Fransıl. a ep erı i 
hava kuvvetleri dahi İngiltereye karşı 1 
ku11anılması imkan haricine çıkarıl- Madrid. 27 - Di.ındenberl, "\\u • 
mıştır. Tayyarelerimiz teslim edilme- de el Publo" gazetcı;inin ılk mı~- ! 
miş \'e fakat silahtan tecrit cdilmi~~i:-. haları duvarlara asılmıştır . .Au l 
\fotörler sökülüp kontrol i:-taı-yonfa- nüshalarda İspanyanın Cebelita- i 
rıı;a konulmuştur. Mütareke komis- rık, Riotinto, Oran Ponnaroja il~ : 
yonu, Almanya ile İtalya arasında bir diğer milli arazi üz~rindeki fspan- S 
temas vasıtasıdır. Mezkur komisyon, yol mııtalebatı izah ve teşrih edil- İ 
işgal şeraitini, mal ve stok satışları mekte \'e İspanyol milleti bu mu- ! 
meselelerini işgal altında bulunan talebatı Heri sürdüğü zaman ~eri i 
mıntakalardan, icabında işgal edilme- takip için hazırlanmağa davet' o- • 
miş olan mıntakalara geçmek şart!~- lunmaktadır. 
rını ve telsiz ne:ıriyatını tanzım ve "Alcazar" gazetesi de Alm.ı.ıı-

temin edecektir. yanın İspanyaya sempatisinden 
"Fransız - Alman mütareke komii- ve Alman muza!!eriyetinin hpan-

yonunda, Fransa, ağlebi ihtimal GenP.- . ya menfaatlerini de koruyacağırı-
ral Huntziger tarafından temsil edile- dan bahsetmektedir. · 
cektir. Fransız - İtalyan komL~yo- e 1 
nunda da bir Amiral tarafından temsil Cebclitarık hududu ser\'İsine : 
edilmesi muhtemeldir. Almanya ile memur İngiliz polis kuvvetleri 

zerinde devam etti. İki aııkerin dıirüst girmek çok müşkülleşmiştir. Hu-

De G:ıulle'ün Nutku 
General De Gaull'e, radyoda 

söylediği bir nutukta, elinde sL 
lah bulunan her Fransızın silahı· 
nı bırakmamasını ve harbe de. 
vam etmesini söylemiş ve bilhas. 
sa Şimali Afrikadaki kuvvetlere 
h;tap ederek İtalyan mütarekesi. 
nin bir tuzaktan başka bir şey ol
madığını söylemiştir. General. 
bütün Fransız askerlerini sabır 
ve sebata davet etmiştir. 

• 
Havasın Bordeaux'dan verdiği 

bir habere gore, Paul Reynaud, 
Londrada teşekkül eden Fransız 
Milli Komitesine iştirak edip P.t
miycceği hakkında sorulan bir 
suale cevap olarak Londra rad
yosunun bu bahse dair yaptığı 

neşriatın külliyen aslı olmadığını 
söylemiştir. 

• İngilterenin Fransa nezdinde. 
k! sefirini geri alması ve Londra 
daki Fransız sefiri Mösyö Cor
bin'in istifası üzerine iki memle. 
ketin sefir mübadelesi h.ıni ative 

~ ~ 

bırakacakları tahmin olunmakta
dır. 

müzakereler soğuk, fakat korekt ve ı yerine ordu miıfrezeleri ikame ~
bidayette bir parça sert bir nota Ü· ı dilmiştir. Bu yüzden Cebelıtarı~:ı 

temaslarında gerginlik hafitçe zail ol- dudun kapatılması için ilk adını 1 
muştur. Alman murahhasları Franstz atılmış addediliyor. ( Fransa Hariciye Nazırı Mösyö 
ordusunun kahramanlığını hatırlata- Boudoin, İngilterenin sefirini =---·---···-·-··--..... -............... k cak hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Fran- çe mesi hareketinin Fransada te-

Ankıır" 
İ:-tanbul 
İzmir 

Ankara 
Jstanbu 

1005 
925 
925 

Garyığı 

tek kiı;ük 
tenekedf! 

113 
97 

İzmir 100 

775 
660 
670 

4 - Diğer yerlerde gazyağı ve h~n
:nnin azami satış fiyatları, yukarda 
bir numara altında gösterılen depo 
E"'a~ fiyatlarına nakliye 'l:e teslim mas-
!'aflarının. mahalli rı.isumun, sirket 
bakiyelerine verilen karın \"e listesi 
'lrkAlctc tevdi edilen yerlerde ise pe
rakende satıcı iskontosunun ilavesi 
;;uretile tayin ve tesbit olunur. 

5 - Her yerde halen cari motörin 
.'.lzami satış fiyatlarına 3828 sayılı ]•a
r.unla şimendifer nakliyatına yııpılan 

zamdan başka, 

Dökme kilo başına 1.01 kunıo; 
Citt büyük teneke başına 43.81 kur.ıs 
il;\ ve edilmiştir. 

6 - Bu fiyatlar şirketlerin bayilen 
bulunan mahallerdeki en büy\lk mıil
kiye memuruna, fiyat mürakabc ko· 
mi~yonlarına ,.e mıntaka ticaret \'C 

iktııı:at miidurliıklerine telgrafla teh-
lıi! edilmi<>tir. 

icin umumi bir komiserlik ihdas 
etmiş ve General Doumenc'i şef 
olarak tayin eylemiştir. 

• değı~iklikler yapmıştır. Hindicini 
sız ordusu iyi dövüşmüştür, namusu essür uyandırd1ğını ve bu hare. 
k t kt d h f 1 b. valisı General Catraux'nun '- P.ri- k . :M'ntem gunu münasebet ile, ur arma an a a az a ır şey yap- J etın protesto edildiğini söyle. 
mıştır. Yapılması gayri kabil olan şey- ne Vi:>aıniral Decoux tayia edil- miştir. Teessürün sebebi, İngiliz Boı aeaux büyük kilisesinde bir 
!eri yapmıshr. Beş Haziranda Fram:l mi~tir. General Catraux, geri sefaret hevetin. k' 'l F ayin yapılmış ve bu ayinrie ez-

. d" ~ d d'l . . J ın amı en ran- R büyük muharebesi başladığı zaman 55 or-mege avet e ı mı~tır. s::.yı terketmiş ol d B cümle Reisicümhur Lebrun, aş· 
Fransız fırkasının karşısında 140 Al- M d k rr~· Üt" ması ır. unun_ Vı:?kil Mareşal Petain, Avaıı \'e 

h 
a Aafg~sk ar v

0
a 1 1b~1 • ~' uva 

1 

la beraber Fransız hükümetinin J 
man fırkasile 11 zırhlı fırka bulun- • t Af d .,,. b · I · J a. 1 rı ası, ar ı rıı«l a Londraya bir maslahatgüzar gön me u~arı reıs erı eanneny \'C 

makta idi. Seferin sonunda Almanya- Kcı.mberun ve Kogo mandalarına dermesi beklenmektedir. Rerriot. Başvekil muavini C11au-
nın 30 ihtiyat fırkası mc\'cut bulun-
makta idı. Bu muazzam kUV\'etler ali bir komiser tayin etlilmi:1tir. Daladier, Mevkufmu~! temps. nazırlardan General Wcy. 
karşısında kahramanca kanlı muh:ı- Şima1• Afrika Ve Suriycde Cebelitarık, 27 (A.A.} -·İt ima· gand. Laval, Marquet, L.ıu!'~nt. 
rebelcrdcn sonra Fransızlar bir mı1- l\lareşal Petain hüküın<?ti, mi.is da değer menabiden alınan ha. Eymac, Marin, Thellier, sabık 
yon esir vermiştir.'' teınlekelerde bir isyan harr.ktti berlere göre, Casablanka'da bu- ba~veki! Paul Reynaud h:ı.ı:ır bu-

"Müstemlekeler meselı:ısi, sulh ,. çıkmaması için mühim teJbirler lunan Fransız harp gemileri bay lunmuştur. 
konft!ransın~a konuş~bcaktı_r. alm~~kta~ır. _Gen~ral Weyı;and, r~klarını yarı!.a indirmiştir. Biı. Dın! ayinden sonra, büyük bir 
Almc;uya bıze karşı boyle bır bugun Şımali Afrıka !tumandanı tun Fransız cuzütamlan Fransa. k<=1labalıkla dolu sokaklardan gc. 
meseleden bahsetmemiştir. ital- General Nogues'e bir telgraf gün nın Fas :Ali Komiseri General çilerek 1914 - 1918 harp olüle
y:ı., bu meseleyi ileri sürdü ise dererek, mütareke şartlarının a. Nogus şimdiden teminat vererek, ri alıi<lesinin bulunduğu 11 te~ri
dP., nıüstemlekelerimizdan hi~hi- ğır clduğunu, fakat ~erefsiz sa- ~mri altında ve İngiltere il<! nisani meydanına gidilmi5tir. 
rinin yabancı ele gcçmiyecegine yılmıyc:cağıru, hükumetin E-mir· müştereken mücadeleye devam Dt.?rin bir süküt içinde, Lebı un, 
emin bulunuyoruz... !erine karşı gelmekten korıın- kıırannda olduklarını bildirmic,. ya:ıır:da Bordeaux beledı?e reisi 

Miistemlekelerimizin İdaresi mak icap ettiğini, bütün zabitıın lerdir. Diğer bir habere gor~, ve :Ct~vlet Nazrrı Marquet ve A-
İçin heyetınin alacakları ~mirle.-e i. Daladier Casablanka'da mevkuf yan ve Mebusan reisleri v~ hi.l-

Fransa hükümeti. bugi1n mi.is. ta<lt etmelerini bildirmiştir. bulunmaktadır. kumet azası olduğu haıcle. abL 
temlekelerin idaresin:le mühım General Nogucs'in Wcyr,3nd'a Fransnın İa~esi İçin dcya ilcrlemi§ ve mızıka matem 

cevap verip vermediği henüz ma- Havasın bildirdiğine göre, hü. mar~ı çalarken herkes der:n bir 
met edecek ve icap edene l•a"Le 1. d v·11· • .. , · h f t · · u d um egı ır. kumct muhasamatın durmasi1<: su.rm~ mu a aza e mışt1r. ou a-
girecektir.~ d h h -1 d Suriye Kumandanı Mittelhav:_ mevzuubahs olan bilhassa mem. kika a emen erkes <'g ıyor u. 

• 
Bükreş, 27 (A.A.) - Öğr~nil. 

diğinc göre, Sovyetlerın yeni 
Romanya sefiri Lavrentief cuma 
günü Kral Karol'a itimatmımesi. 
ni verecektir. 

• 
Bükreş, 27 (A.A.) - Roman. 

yada bütün dahili hava servısle. 
ri Hava Nezaretinin em:·ıle işarı 
ahıre kadar tatil edilmiştir. Hali 
ha:nrda işlemekte olan yalnız 
Bükrcş - Cluj servisi vardır. 

ser'e gelince, onun da mukaveme- leketin iaşesine ait müstacel me •. Rt'lsicümhu,. ve Mareşal, :.yağa 
te devam etmek niyetinde oldu. selelerle meşgul olmustur. Ya. kalktıkları zaman. hıçkırıklaıla 
ğu anlaşılmaktadır. Dün Beyrut- kında, bu hussuta tesv.iye suret. boguk bir tek ses "yaşasın Frıın
ta mütareke dolayısiyle matem leri ittihaz edilecektir. Dünkü sa,, nk~ası yükselmiştir. 
tutulmuştur. parlamento içtimaında bir teı·his Amerikaya Gönderilen 1\ltmlar 

Diğer taraftan Beyrutun tahli. •!)leri nezareti ihdası fikri ileri Ne,;yorkta, National Broarlcas.. 
yesine başlanmıştır. 16 yasından sürülmüştür. Bu nezaret m11ha. ting kumpanyası dün ı:ıkşamki 
aşağı kadın ve çocukların Beyru ı cirlere ve terhise müteallik me- nesr:-..cıtında. Fransa tdrafınd::ın 
tu terk ederek dağlara çekilme le- seLeleı lt uğraşacağı gibi ~andyi, A~e;ill aya sahlan mü~1im mik
rı tavsiye edilmiştir. ziraat amelesine veniden is tcmL t;ırrfa altının Amerikaya gelerek 

Gelecek Pazartesinden itiba- rıi ile tevaggül edecek ve insaat fecleraı bankaya yattrıldığını b:i. 
ren Suriye ve Lübnanda benzin islerini de tanzim eyliyeccktir dirmi::;tir Bu alt.ınlar her tiirlü. 
vesika ile daii:ıtılacaktır. Nazırlar Meclisi, milli jmar tehlikeden ve halen c:ok a~ır o· 

Packard otomobil fabrikal:ıri 
müzakerata. başlamıştır. Bunla 
dan 6000 i Ingiltere içindir. G 
riyc kalan 3000 motör için fed 
ral kongre müstaceliyet usulü il 
son gi.ınlerdc 43 milyon c.iolarlı 
tahsisatı kabul etmiştir. - a 

y 

MISIRDA 
2-~. b, ~40 

Yeni Kabine s 

Kuruluyor 

Başvekalete Hasan 

Sabri Paşa Getirildi~~· 
Kahire, 27 - Kral Faruk bu· 

;:{iin Hasan Sabri Paşayı yeni kS: ~ 
binenin teşkiline memur etmı - ı~ 
tir. Hasan Sabri Paşa, eskid ı, ç 
:\l!ısırın Londra sefiri idi. Kend ~ 
Kralın Yaldesi Kraliçe N'azlını~ d 
kardesidir. Hasan Sabri Pasa h t 
bir fırkaya mensup değildir. v• 
te~kil edeceği kabine, fırkal 
üstünü bir kabine olacaktır. H 
san Sabri Paşa, Mısırın siya • 
hayatına karışmamış bir şahsiye' 
olduğu için onun yalnız kral· 
oağlılığının nazarı dikkate alın· 
dığı göze çarpıyor. Fakat Has ' 
C:abri Paşanın parlamentonu • 
itimadına mazhar olup olmı\ 1 

C'ağı henüz siiphelidir. Çünkü\ 
ziyet, memleketin itimadını k 
zanan ve memleket namına k 
ı ar vermek kudretini haiz ol 
bir şahsiyetin iş basmda bulu 
masını icap ettirmektedir. İh 
mnl ki Hasan Sabri Paşa muva 
kat bir idarei maslahat kabin 
teşkil edecek ve daha sonra mcv 
kiini bir ba§kasına bırakacaktır 

Koordinasyon Heyetinin . . 
Di.inkü İçtimaı 

Ankara 27 (A.A.) - Koord 
nasyon heyeti, bugün saat 10 d 
3asvekalctte Başvekil Dokt 
Refik Saydamın riyasetinde to 
lanmış ve ruznamesinde bulu. 
•um meseleleri görü~erck b:ızs 
'kararlar almıştır. 

Kral Zogo Londraya 
Londra, 27 (A.A.) - Eski A • 

navutluk Kralı Zogo ile Krali 
Geraldine, bugün Londraya ~el 
mişlerdir. Zogo'nun üç kız kar. iı;t· 
riesi de yanındadır. ' 

lan nakliye ve sigorta iic .. ctl r • 
dt>n ictinrı ıl için Amer kının V 
cennC's krU\ azöru ile nakl 
mi~tir. 



TAN 

giltere, Kati Zafere Türkkuşu Gençleri 
laşmakAzmindedir Dün Muvaffakıyetli 

AVRUPA 
Harbinin 

Serpintileri 

'Bl'rlln, 27 (A.A.) - Ordu B!ll!'kumnndanlıgının tcbllgl: Mular<'ke mu
hükUmlerı mucıbıncc kıt lurı mız Bordcaux'nun do u unda Dor-

böl c ıne kadat ilcrlcmışlerdır. Duşmanın zayıf dcnız cuzutaml ırı 
n 24 Hazıranı 25 Hazirana bağlıyan SC'CC Fran anın ş malinde y -

ük flar zorluksuz uırdedılmfştir. Bir dcnızaltı, 35.000 tonluk bır 
n gcmısınin battığını bildırmcktedir. 26 Hazıranı 27 Hazirana bağ-
gcce Alman bombardıman tayyareleri lngılterede deniz tesisatı ile 
c tczgfıhlarına bombalar atmış :&ardır. Bı.r Alman tayyaresi üssunc 
mi tir. 

Bu gcc<', ingilız tayyareleri Batı Almanyası üzerine de bombalar 
r a d bu bombalar askeri he dcffore isabet etmemi tir. 

B :ı sı ıllcr ölmüş ve yaralanmış br. İki İngıliz tayyaresi defi topları 
ınd n, dı er bir tayyare de A 1man avcıları tarafından du ürulmur 

italyan Resmi Tebliği 
I talyada bir mahal, 27 (A.A.) - Umumi İtalyan karargahının 16 
rnlı teblığı: Tayyare bombardıman fılolanmız birbirini mUtcaklp 
y hticum etml lcr ve odanın yeni bir takım bahri ve havai hedcf

ddçUc taarruz ctmi lcrdir. B Otun tayyarelerimız hareket usleri-
n lcrdır. Şımall Afrıkada depolar, otomobil ve kamyonlara vc-
o rlu n ıl vasıtalarına k rıı1 muk'addıt hucurnlar yapılmıştır. 

n yy relerimiz u lC"rınc donmu lerdir. . 
Den z cüzütamlarımız dlkkak' tı:ı yan bir muvaf!aldyeUe Sollum In-

üssünü bombardıman etmişlerdir. 
D manın Massaouah ve Assab'a kar&ı yapmış olduğu h:ıva seferleri 
ır netice vermemiştir. 

(Başı 1 incide) 
e koşmaktadır. Hatta, daha 

gidilerek Chamberlnin'in 
da tekrar iktidar mevkiine 
eği ve daha şimdiden iki 
m ebusun müzaheretini tc.. 
ettiği bildirilmektedir. Hal. 
Mlster Chamberlain, bugün 

ha fazakiir parti lideri sıfatile 
komitesi toplantısınria soy. 
ı nutukta: "Zafere kadar 

devam" kararını ilC'ri sür-
ve butun milletin bu husus. 

m ut tefik olduğunu Mister 
chill'e bildirerek partinin 

disinl' tam müzaheretini an. 
ıştır. Bu münasebetle parti, 
er Chamberlain'in liderliği. 
e teyit eylemiştir. Buna bi. 
intişar eden bütün şayirı . 
h içbir vechile aslı olmad ı~ı 

azzuh etmektedir. 
er partiler de bu hususta 

afazakiırlarla ayni noklai 
a bulunmaktadırlar. 

• 
ugün Avam Kamarası dört 

t suren gizli bir celse akdet. 
ve a keri levazım meselesi. 
uznkcre etmiştir. 
' azım Nazırı Mister Mor

all'ni celsede beyanatta 
nmus ve bütün askeri ıı:tih
n kat kat arttığını, domin. 
rdan ve Amerikadan bü
yardımlar geldigini nıufds· 

bir surette izah etmiştir. 

GİLTERE-ALMANYA 

lfu a Harbi Devam Edi) o\" 
tere ile Almanya arasmda 

harbi devam ctmekkdir. 
gl'ce yarısından !:>iraz sonra 
t t enin Doğu _ Cenup sahi. 
ıklarında bir Alınan bom
m n tayyaresi düşiirülmüs· 
Y unker tipinden dignr bir 
an tayyaresine de dogu sa
uzerınde bir muharel>e tay
ı hucum etmiş, tayyaremiz 

l1ıker tayyaresinin in fil; k etti. 
J rmi.ıştür. Üçüncu bir diiş

n tayyaresi, kendisini projek-
ı ı ı altında yakalıyan bir 
tayyaremiz tarafından hara. 
gratılmıstır. 

nncdildigine göre, bu Al. 
tayyaresinin tOpÇU!:ıU ol

ur. Zira topçu İngiliz tayya. 

1 n ateşine mukabel~yi ı:n:sı. 

k e miştir. 
iliz pilotları projektörlerin 
m ndnn çok memnun ol. 
arını bildiriyorlar. Zira pro
rler hedeflerini hiçbir za. 

dl bos bırakmamış, buna mu. 
n t yyarelerimizi hiçbir za-
il tenvir etmemişlerdir. 

er taraftan İngilizler de 
ıklan hava harekatı hakkın
mahimatı vermektedirler: 

un ak am İngiliz hava kuv. 
rı, Ruhr'daki muhtelif as.. 
hC'deflere müteaddit hiıcum. 
apm1ştır. Dun gündüz yapı. 

h ucumlar esnasında, bir tay. 
mız Huhr'un şark sah;ıincle 

bir petrol tasfiyehı:ınc..<;i 

bombalar atmıstır." 

• 
ava Nezareti bpdiriyor: Ge. 

rntan tayyareleri İngiltere. 
b r<'ok yerleri bombalamış. 
ır. Avcı tayyarelerimiz, top. 
v e projl'ktorler faaliyete gec. 
tir Bır avcı tayyaremiz iki 

an bombardıman tayyaresi. 
l urmu tür. Şimdiye kadar 

n malumata nazaran ciddi 
h ar olmamıstır. Yalnız in-

s3nca pek az zayiat olmuştur. 
Hava NezareUnın blldirdığine eo:c 

dun gündUz, İngilız hava kuV\ eti rı
nc mensup bombardıman tayyarel"ri, 
Almanya dahıllnde hücumlar yap
mışlardır. Gelsenklrchen'de bir petrol 
t~isatı ve Scist'de blrçolc yollar bom
bardıman edılmı tır. Bir tayyarcm z 
kayıptır. H va kuvvctlerımiz, Hol n
dada, Texcl ve Hclgcr'de den z tayya
re uslerine ve Schıpol, \Vaalhavcn \ e 
Kooy tayyare meydanlanna huC"Umlar 
yapmıştır. Dortmund, Bonn \: c Mun -
ter civarında Hangorf tayyare mc-y
danlan ve HnnovC"r civannda L n
genbagcn tayyare meydanı da bom
bardımana tiibı tutulmuştur. Koln'de 
bir yağ tasfıy<"hane 1 ve Mannhel•I\ 
clvnnnda Lud\\ lgshaven'de bir bom
ba fabrikası da hucuma maruz tutul
muştur. 

Asnabruck, Rheydt, Ham ve Socst"
de demiryollarına isabetli bombalar 
atılmıştır. Dıgcr bombardıman t.ıyya

rclcrimiz de, Holandnda Wıllemı;oord 
ve Gncmulden'de doklı:ıra, kıınall ı 

ve köprulerc hQcum etmi tır. ! cı 
bombardıman tnyyaremiz kayıptır. 

İNGİLTERE - İTALYA 

Kahire, 27 - Buradaki İııgi. 
liz kuvvetleri umu:ni kanr
gahı, İngiltere ile İtalya arasın· 
da Afrikanın muhtelif sahd ların 

da vukubulan müsademell'r hak
kında mallımat vermcktedı.r. Bi
rinci tebliğde deniliyor kı: 

"Habeşistan ve İngiliz Soma· 
füi hududunda, tankların yardı
mı ile büyük b ir düşman miıfre
zcsi ikri karakollarımıza hücum 
etmiştir. Bir İngiliz z.:ıbiti ku
mandasında bulunan küçiik hlr 
pol;s garnizonundan ibaret bu
lun:on kuvvetlerimiz dort sa:ıt 
çaroışmadnn sonra taarruzu !; d
detle tardetmistir. TarJfımızda 

zayiat yoktur. Kiıçiık garnızon 
muntozam bir surette rıcat et· 
miştir. Ltl:lya hududunda • ı-;'ara 
dcğ~r bir şey yokur.,, 

İkinci bir tebliğde şu mallı. 
mat veriliyor: 

"Kara devriyelerimiz ltalynn 
Somahsinde bir mukavemetle 
karşılaşmadan 32 kilometre iler· 
lemışlerdir. İtalyan Hahcşista. 
nından ve Somaliden gelen ha. 
berlerc g~. İtalyanlar tarafın· 
dan kayıt ve teslih edilen çete
ler bıze iltihak için kaçmak ar. 
zusundadırlar. KarakollJrımız

dan bıri tarafından verılcn ra· 
porda, Rudolf göliinün Batı layı. 
sı i:zerir.deki Lokitaung 25 Ha. 
ziranda duşman tarafın~n bom
bardıman edilmiştir. 1! bomba 
atılmışsa da, hiçbir hasar yoktur. 
Keşif tayyarelerimiz, İtalyan So· 
mal:sı üzerinde faaliyet goster. 
mişlerdir.,, 

İngiliz Tayynrclcriııin Ji'anl iyeti 

Şu mütemmim malCımat ta ay. 
rı bir tebliğ ile verilmektedir. 

''Dıln sabah erken, İngiliz ha
va kuvvetlerine mensup bombar. 
aıman tayyareleri, Sarki Afrika. 
da Fura tayyare meydanına mu. 
vaffak ıyetli hücumlar yapmışlar. 
dır. Bombardıman tayyareleri.. 
miz, hangarlara ve atelyelere hii. 
cum ederek muhim hasarı mucip 
olmuştur. Tayyarelerimiz, üsle • 
rine dönerken, düşman tayyarele 
ri ile 30 dakika si.tren bir muha
rebeye tutuşmuşlardır. Bir düs. 
man tayyaresi muhakkak, diğer 
b ir düşman tayyaresi muhtemel 
olarak düşürülmüştür. Tavyarele 
r"miz, saglam olarak üslerine 
dönmüşlerdir. Bombardıman tay. 
yarelerimiz, Makakka tay.Yare 
meydanına ve petrol depolarına 

Tecrübeler Yaptılar (Başı 1 incide) 

le bir ihtar yapmıya lüzum gör
müştü. Fakat işte bugıin Jar-on
ya. Anıerıkanın bu ihtarına rağ. 

men, buradan Çine silah gönde. 
rilriiginı vesile ittihaz ederek, 
Fransız Hindiçinisini · şgal etmi~ 
bulunu~or. Yarın İngiltercnin 
mı.iskul vaziyete düşmesınden is· 
tifade ederek Japonyanın Jngi!ız 
Hind çınisini de işgale teşebbüs 
etm~yccegi söylenemez. 

Ti.irkkuşu tarafından yetiştirL 
len genç huvacılarımız senelik u. 
çuşlnrıua d ün Çorluda başlaclılar 
ve gerek uçuşlarda, gerek para
şiıtlc atlayışlarda maharet gös. 
tcrdileı. 

Saat 17 yi kırk beş dakika ~e
çe uçuş sahasına vardığımu 

ztınıan. gençleri hummalı bir fa_ 
aliyct içinde bulduk. Hcrkr.s bir
kaç dakika sonra hayatını tevdi 
ed<'ceği paraşütünü almış, onu 
büyuk bir itina ile muayene e
diyor, lastiklerini sıkılıyor, vü
cudunc uymıyan yerlerini açı. 

yor, daraltıyordu. 
Türkkuşu muallim namzetle

rinden Edibe Sayın paraşütünü 

herkesten evvel giymışti . Yanr
na sokularak: 

- Çok heyecanlı görünüyor. 
sur.uz, dedim. 

Japcınyanın bu hareketi Ame
rilrnyı harekete getirecek, ve 
harbın Uzak Şarka da sirayetine 
sebep olacak mıdır? .Bilinemez. ... 
A vrupa harbinin ve Fransız 

maglubiyetinın diğer ser
pintılerinc, Fransanın Afrika 
mÜ'itcmlekelerinde de intizar e
dılebilir. 

Bu söztimden "korkuyor mu. 
sunuT?,, mnnasmı çıkarmış ola ..... 

Fılvaki Fransa ile Almanya 
ve ltnly:ı arasında aktedilen nıü
taı eke şartlnrı arasında, Fransız 
müstemleke ve mandalarının iş. 
gaH mevzuubahis değildir. Frıkc..t 
İtalyan müstemlekelerile ayni 
hudut üzerinde bulunan FranHz 
müstemlekeleri arasında geniş 

bir gayr: askeri mıntaka vücude 
getirilmekte ve bu müstemleke 
ve mandalarda mevcut kuvvetle. 
rin dtığıtılarak silahlarından tec
ridi şart koşulmaktadır. Filvaki 
bu müstemlekelerde bulunan 
kuvvetler harbe devam edecek· 
]erini ilan etmişlerdir. Fakat 
me:tropolleri kuvvetten diişPn bu 
mustcmlekelcrde Alman ve İtal
yan gizli teşkilatının dahili kı
yamlar ve isyanlarla oralarda b i. 
rer nazi veya faşist idaresi kur· 
maları ihtimali daima mevcuttur. 
Almıınya ve İtalya. ötedenberi 
bu mii"'temlckelerdc kuvvetli 
gizli teşkilat vücude getirmişler
dir. Bu teşkilatı harekete geçir. 
mek suretile Fransız müstemleke 
ve mandalarını giıya istiklal iia
nına tesvik ve tahrik edebilir ve 
bu suretle bu sahalardaki ma· 
halli mukavemeti zaafa düşüre. 
bilirler. 

cak ki. asabiyetle yüzüm~ ~aktı D ünkü uçuşlarda paraşütle iniş 
ve ysbancı olmadığımı gorunce: 

- .Mademki, sizsin iz, dedi; 
kızmağa hakkım yok. Bu istica
Jim:n korkudan değil, b iraz son
ra 800 metre irtifadan göklerin 
mavi boşluğuna atladığı::n za. 
man, duyacağım zevkin heyeca
nından ileri geldiğini siz pek&:la 
bilırsiniz. 

Du sırada Türkkuşu umum 
müdi.ııiı Osman Nuri ile Gc.. 
nl'ral Muzaffer Göksen in ) a
nırnıza geldi. Edibe Sayın 1o
puldarmı birbirine vurup amir· 
lerim askerce scJamladıkt:m s;:>n 
ra, tc>krar bana dönerek dedi ki: 
·- Bütün havacılık hayatımı 

geçen sene yazdığınız için, size 
soyliyecek yeni bir şeyim yok. 
Yalnız geçen senedenberi p:;r;:. 
şutle atlayışımm bu yirmi beşin· 
cisıôir. Haydi Allaha :smarfadık. 

ÇORLUDA 
On dakika sonra Çorlu Askeri 

Hastanesinin öniinc vardığımız 

zaman Kolordu Kumandanı Kor· 
general Salih Oınotak ile Tuğge. 
ncral Muzaffer Tuğsavulu para. 
şütçüleri bekler vaziyette bul. 
duk. Biraz sonra Tekirdağ Valisi 
Salim Gündoğan da onlar~ ilti .. 
hak etti. 

Hastane civarı gerek yerli, ge. 

rck civardan gelen kadın, erkek 
binlerce halkla dolmuştu. 

Saat tam 17.45 te paraşiitçüleri 
hamil iki tayyare meydandan ha 
valandı, bir kaç dakika sonra 
Çorlu hastanesinin önüne geldi. 
İşte burada paraşütçüler birer bi
rer atlamıya ve paraşütlerini bi. 
ribiri arkasına açmıya başladılar. 
Gördükleri manzaranın heyecanı 
ile şaşıran köylüler, paraşi.itçüle. 
ri daha yakından görmek için on. 
ların ineceği sahaya doğru bir a
kın yapmak istediler ise de buna 
mani olundu. 

3 dakika sonra bütün gençler 
salimçn yere indiler, kumandan 
Salih Omotak'ın karşısında sıra. 

landılar. General , gençlerin ümit 
ettiğinden daha iyi yetiştiriJmis 
olduğunu görmekle hissettiği 
memnuniyetin payansız olduğu

nu tcbariiz ettirdikten sonra pi. 
lotların o akşam kendisinde mi
safir kalmalannı rica etti. Ve or. 
du evine gitmek iızere otombille
re binildi. 

Halk, gençleri şiddetle alkışla • 
dı. Genç havacılarımızın bu u
cuşları bir hafta sürecektir. 

ş. s. 

* Fransız mağlubiyethıin ser-

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Nizamnamesi Tatbik Ediliyor 

pintilerine diğer kücük 
milletler arasında da tesadüf e
dilmektedir. İsviçre, garpti! har· 
bin bitmesi hasebile istila tehli
kesinden kurtulduğuna iıi1kıne
d~rek askerlerini tedricen terhi
se karar vermiştir. 

Diger bazı küçük ve bitaraf 
memleketlerde nazi rejimleri ku· 
rulmıyn başlamıştır. 

(Başı 1 incide) 
Türk kadınına şu vazifeler veril 
mcktedir: 
Dikım ve terzilik, ütüciiliik, 

ahçıiık ile levazım ve harp sana· 
yii i~kri, sıhhi ve içtimai mua
venet müesseseleri lıizmetleri, 

yardırr.C'ı hemşirelik, hastabakı. 
cılık, sıhhiyeye ait depo, fabrika 
ve ltiboraturır hizmetleri, her 
türlu pasif korunma hizmetleri, 
resmi Vl! memleket müdafna:;ma 
yarıyan miiesseselerde çalışanla. 
rın askerliğe çağınlmasından do· 
layı bo~ kalan bütün hizmetler , 
post:ı, telgraf ve telefon hizmet.. 
leri, memleket miidaf.ıasına ya. 
nyan hususi fabrik alar i~leri, 

köylerde ve çi.ftliklerde askere 
gidcnierin bıraktıkları zirai is. 
tihsalat işleri, yol ve inşaat i~le· 

da müteaddit hücumlar yapmış. 
tır. Bu depolara bombalar isabet 
etmiştir. Fakat hasarın gen işliği. 
ni tahkik mümklin olamamıştır. 
Assab'daki askeri hedeflere de 
ayn tayyare hücumları yapıl. 
mıştır. 

Dun, Malta, beş defa tayyare 
hücumuna maruz kalmıştır. 12 si 
vil ölmüş, bir kaç kişi yaralan. 
mıştır. Maddi hasar pek azdır. 
Üç İngiliz bombardıman tayya. 
resi, bir düşman denizaltısına hü 
cum etmiştir. Denizaltırun civa
rına bombalar düşmüştür. Düş. 
mnn arazisi üzerinde bir çok ke
şif uçuşları yapılmış ve bir çok 
fotoğraflar alınmıştır. Tayyarele 
rimizin hepsi sağlam olarak üsle. 
rine dbnmtiştür.,, 

• 
Adc.µ, 27 (A.A.) - ftimada 

şayan bir mmıbadan buraya ge
len bir habere göre, Cibutıdeki 
Fransız makamları, mücaddeye 
devam etmek niyetindedirler. U. 
mumi vali D eschamps, aldığı 
hattı harekette, Fransız kıtala rı 

kumdr.danı General Legenti l. 
homrr.e"un tam müzaheretine 
malik bulunmaktadır. Generalin 
vaıiyctc karşı koyacağına itima. 
dı vardır. 

r i (ıtiyat ve tahammül kayJilc) 
devlet dcmiryolları hızmctleri, 
tramvay, tünel, otobüs vcsair 
nakliyat işleri, ahalinin iaşesine 
aıt hizmetler. 
Yalnız meslek snhibi olan ka. 

dınlar, orduda faaliyet yeri ol. 
dukca mesleklerinde istihdam e. 
cli lehilirler. 

KADINLARIN IIİZl\1ETE 
ÇAGJRILMA SIRASİ 

Kadınların şahsi miıkellefiye. 
tinde şu sıralar ve esaslar göze. 
tilccektir: 

1 - Sıra beklemeden kendi 
isteğile gelenle r, 

l3u serpintiler bu suretle ge. 
nişleyip yayıla yayıla, Avrupa 
harbinin diger sahalara da sira. 
yetine: sebep olacak gibi görün
mek tcdir. Bu sebeple daha bir· 
çok beklenmedik hadiseler kar. 
şısında bulunmaklığrmız imkanı 
vardır. 

Ilir İsveç Vapuru 
Torpillcncli 

Stokholm, 27 (A.A.) - 2200 
tonluk Tilia Gorthon vapuru, 
Faroe adalan açıklarında torniL 
lenmiştir. Mürettebatının fıkıbe. 
ti meçhuldür. 

2 - 20 • 40 ya arasındaki 
kızlarla a~·ni yaşta olup çocu. 
ğu hulunnuyan dul kadınlar, Raşit Rıza Tiyatrosu 

3 - 20 • 40 ya arasındaki 
evli kadınlardan çocuğu olmı. B U AKŞ·\M 

y anlar, Suadi~·c Şcnyol Aile Balı!?csindc 
4 - 20 _ 40 ynş arasındaki 

e vli veya dul kadınlardan ha. VELİNİN ÇOCUGU 
kının muhtaç soc uğu olnuynn. 
lar, 

5 - 40 • 50 yaş arasındnld 
kadınlar, 

6 - 50 • 65 yaş arasm daki 
kadınlar, 

7 - 20 yasından küçük olan 
kl7 veya kadınlar. 

{'AUŞTIRIL:\IA 1\IAHALI~ERİ 

KAY 1 P: Hnydıırpaı;a çumrügUrıden 

• lmı oldugumuz 22-3-940 tarihli 
Jl8469 \ "C 26-3-040 tarıhli ve 118477 
N.lı mnkbuzlan zayi etUk. Ycnilennl 
alacağımızdan eskilerinin hukmu '>1-
madı ını ilftn ederiz. 

UMDAL, UMUMi D EN İZ 
ACENTELİG( Lt d. 

KAYIP: İstanbul emniyet müdur-

Kadınlar, kendi koy, kasaba ve 
~ehir sınırlan içinde çahştmla. 
caklard ı r. Ancak, kendi vesaitile 
beraber nakliye i!;lerinde çalı-_ lugundc-n lmış olduğum 67752 sa,> ılı 
mak arzusund b 1, nl < ikamet tezkeremi zayi ettim, ycnısini 

a u una ar mem. 1 ğ d k. . . h k u k l k t · · t k d k" . h. a aca ım an es ısının u m yo -
e etl ı~ı dmınkallasınl a kı lgerdrı ız., tur. - Yunan teb'asındın M ihıl o(jlu 

me erın e u anı aca a ır. Dlmltrl. 

inhisarlar Umum Müdü~lüğü ilanları 
Cin ai Miktarı 

50 kiloluk tuz çuvalı 150.000 adet 

Eksiltme şekil 

Pazarlık (müteah
hıUeri namına) 

Saati 

14 

::J 

1 - Şartnamesi mucibince 150.000 adet 50 kiloluk tuz çuvah mütcah. 
hitleri nam ve hesabına pazarlıkla &atın alınacaktır. 

lI - Pazarlık 5/VII/940 Cuma günü Kabataı;ta levazım ve mubayaat 
şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnamesi özu geçen şubede gorlilebilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gun ve saatte teklif ede.. 

cekleri fiyat ve miktar üzerinden % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur 
komisyona müracaatlan, ( 5054) 

TÜRKİYE 
28 - 6 - 940 ~ ______ ,_ 

Şişe ve Cam Fabrikası 
Anonim Sosyetesinden : 

80 TON AMBALAJ OTU 
Salın alınacaktır. Talihlerin nümunesini görmek ve şartlan öğrenmek 
üzere en gcc 1-7-940 aksam sa at 17 ye kadar Galata Pcrşcmbcpa
zarında İş hanındaki Büromuza müracaaUerl. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ıla~ları 

Muhammen bedeli (600) lira olan (2500) metre vagon pencere Şasile. 
ri için lastik (3.7.1940) Çar~amba günü saat (11) on birde Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksıltme usuliyle ~n 

alınaraktır. ' 
Bu işe girmek istiyenlerin (45) liralık muvakkat teminatı ve kanunun 

ıayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra. 
caatları lazımdı r. 

Bu işe ıit şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4907) 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Bursa Cezaevinin 10 Temmuz 940 tarıhlnden 1 Haziran 941 tan1ıine k a

dar "210,240" kilo ekmek ihtiyacı 10 Haziran 940 tarihinden 10 Temmuz 
940 tarihine kadar 30 gün müddeUe ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

İhale 10-7-940 tarihine rasllıyan Çarsamb:ı günü saat 16 da Bursa Cüm• 
hurıyet Muddciumumtıısınde icra edilecektir. Talip olanların muhammen 
bedeli olan "21024" liranın % 7,5 yUzde yedibuçuk hcsablle "1576" lira 80 
kuruşluk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 10-7-940 Çarşamb:ı 
günü sant 15 de Müddeiumumtlikte teşekkul edecek komisyon riyaseüne 
vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan maddenin şartnamesini gormek isteyen
lerin yevmi mezkurdan evvel Cümhu ı-iyet MUddeiumumlliğine miı.racaat-ı 

ları ilan olunur. (4893) 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden 1 
1 - Devlet orman işletmesi Çoruh revir llmirliğl Balıklı ormanları 

kat'iyatından ve Hopaya 20 kilometre mesafede Çıfte Köprüde istifli 108 
metre mikilp ve 797 desi metreye mu adil 269 adet kabuklu kwlağaç 

tomru(:u açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Arttırma 1/7/940 pazartesi günü Artvinde revir fun.irliğindc )'iM 

pıhıcaktır. ı 

3 - Beher metre mlklbın mu ham men bedeli on bir lira altmış altı ~ 
rustur. 

4 - Muvakkat teminat doksan bes lira on dört kunıııtur. 
5 - Şartname suretleri revir Amir liğlnde ve bolge şefliklerinde gtSrtIIUf 

6 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Artvin revir tmıirl.ijiine mü .. 
racaatları (5248) 

QUINA LAROCHF-. ...,, 

Terkibinae Kırmızı Kınakına 
Kül Renkli Kınakına 

Sarı Kınakına 
gibi en mükemmel üç Kınaı<i; 
~anın _teksif edilmiş eriyebilen 
bütün unsurlar. bulunan neft! 
ve lezzeti hoş bir sarac 

hülasasıdır ! 

Doktorlar tarafın
dan tavsive edilen 

küvvet 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Art1ırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ek mek Francala 
Azı Çoflu Azı Çoöu K ıt'! te111 l nıt -- --Çocuk ha•tahrncsi 35000 4ooro 1000 1500 648 78 

HC'ybelıadn sanatoryom 25000 35000 25000 35000 1325 6% 
Numun<" hastahan<"Si 45000 5501}0 5000 8000 1025 62 
Sar.iye hastahanesi 20000 30000 481 28 
Kuduz mucsscse,,i 10000 1200!) 184 50 

--- ---
135000 172000 31000 44500 

Şi 11 Çocuk, Hnydarpa§a Niınmne. Haydarpasa S, rıyc ha tahanclM'ilc 
Hı-ybcli Sanatoryomu ve Kuduz 'l'ed .wi Muf' <" csınitı ekmek ve francn
lııları 2 IDO sayılı kanunun 40 ıncı ma ddcsi mucıbincc pnzarlıkl, cksiltmc
vc> koıııılmu,tur. 

Pazarlık 3-7-040 Çarfamb.ı gunü snat 14.30 da Qıg lo •lunda Sıhhat ve 
ktımal Muavenet MüdurluğU bina ında kurulu komısyonda yapılacaktır· 

Muhammen fıyat ekmek 10,25, rra:ıc>1lıı 15 kuru tur. 
istekliler şartnamesini hergun kom isyanda goreblllrlcr. 
İsteklılcr 1940 yılı ticaret odn~ı "esikasile 2490 sayılı kanunda yar.ıll 

vesikalar ve bu işe yeter teminat mn kbuz veya banka mektubu ile birlilc
te belli giln ve saatte komisyona &:"lmelcri. (15427) 

Erbaa Belediyesinden : 
Nafıa Vckiletince tasdıkli imar pllnrnm tatbikine salahiyetli olmılc 

ürere Belediyemiz için bir mühendis veya fen memuru alınacaktır. Ayda yüı 
liraya Irada' tlcret vertJecektir. İsteklilerin evrakı musbitelerl1le birliltlll 
yazı ile Erbaa Belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (5160) 
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ABONE B E DEL 1 

TUrklyo Ecnebi 

400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 
?50 ,, 

6 Ay 1600 ,, 
400 " 3 Ay 800 .. 
160 " 1 Ay 300 " 
MUietlerarası posta ittihadına 
dahil &ımıyan memleketler i<;ln 
abone bedeli müddet sırasiyle 

30, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be
deli peşindir. Adres değiştirmek 
25 kuruştur. Cevap için mektup
lara 10 kuruşluk pul ilAvesi 

lfızımdır. 

aroın Sade 

laric·nde Değil. 

indeyiz! 
) B nşvckil "Refik Saydam" 1n, 

Türkiycnin "harp harici" 
ldığına bütiin diinyaya resmen 
dirmesi, siyasetimizin sulh
rverlik esn:sı iizerine kurulmuş 
lunduğunu bir defa daha ve 
~e yakışan bir açıklıkla ortaya 
ydu. 
Bazı evhamlılar, bizim harbe 
hrik olunduğunıuzdan bahse
Yorlar ve bu mevhum tahrik.. 
e kapılmamızdan ürktüklerini 
gizlemiyorlardı. Fakat, Refik 
ydaının söz1erile bir defa daha 

1 la~ılmış bulunuyor ki, Türki
yi harbe, hiçbir mevhum ya. 

ı ncı tahriki siirükliyemez. Ve 
i tahrik edebilecek bir tek 
.ıcssir mevcuttur: O da, milli 
iltamiyctimizin uğrıyabilcceği 
li bir tecavüzdür. 

"! au teca\ iize uğramadığımız 

iddetce, bugünkü yaziyetimizi 
~ştir~bilecek hiçbir kuvvet 
ktur. 
İsmet İnönli, bugünkü yüksek 
litiknsile, İnönünde kazandığı 
salsiz zaferi bile küçük bırak.. 
ştır dersek, mübalağa etme
s bulunduğumuzdan eminiz. 
Sir J~avga koptuğu takdirde, 
hy:ının en muharip ordusu ke
~n milletimizin bugi.inkü sulh. 
t\ erliği, şuurlu bir arslanın 
\'.betli siikiii'ı' 've Yakarını andı. 
or. Biz bu vakur manzaramız. 
{larbin, sade haricinde değil, 

•kindeyiz. 

• 
na Muamele! 

~ iin bir mektup aldık. Dlr 
~ edck subayımız tarafından 

ııdcrilcn mektupta deniliyor 

"- Ben, Hadımköyünde, aske. 
vazifemi yapmaktayım: Hay
l"pasa lisesinde okuyan bir ta. 
enin de velisi bulunmaktayım. 
ın, mektebe telefon ettim ve 
ebelerin imtihan günlerini 
l"~nmek istedim. Bana, aksi bir 
le verilen cevap şu oldu: 
'-İmtihan günleri, mektebin 
ısında asılıdır: Gelir, okursu. 

~~" 
l3u cevabı veren zata, vaziye. 
ı bildirdim. Vazifemin başın. 

il. ayrılamıyacağımı söyledim. 
istirhamımı tekrarladım. Bu 

er, daha aksi bir cevap vere.. 
telefonu yüzüme kapattılar!" 

'1üncvver bir vatandaşın, böy. 
hir vakıa uydurmıya tenezzUl 
'nesi için, hiç bir seb~p 

• ~vvur edemediğimiz için, ya. 
iitlığına inanmak mecburiyetini 
Vduğnınuz hu muamele üze. 
de durmak istiyonız. Zaten, 
i:iin bazı resmi miiesseselerde 
ılan muamelelerin şeklinden 
ınmm olmıyan ''atandaşlar, 
alesef hiç de az değildir. 
~ittikçe artan bu şikayetler 
~§ısında, biz, lıalka yapılan 
amelenin, bu kahil şikayetlere 
Ydaıı vcnuiyecek bir şekle so. 
tıasını temenni ediyoruz. 

Kongre 
btı Tablplerl Cemiyeti Genel Sek
trıığtnden: Altı aylık kongremiz 
tnımuz 910 Cuma giinO yapılaca

n o gUn saat 17.30 dn tlza arka
rımızın .cemiyet merkezini teş-

~ 

• ~Unc§ mDbünden: Beden tertiyesi 
ilfıtınn intıbak için yapılması icap 
fcvkal:ıdc kongre 30-6-940 Pazar 

Q t tınycdeki kUip merkezinde 
nacaktır. Sayın azanın tcşrilleri 

olwıur. 

~lJlantılar, davetler : 

tfa I dman Yurdu Ba9kanlıöın'dan: 

.., 2.6.940 tarihinde topltınerak ekse
t olmndığından tehir edilen sene
ltongrem.zin 29.6.940 Cumartesi 
il aat 16 da Şehzndebaı;ı Letafet 
!'tun nındaki kulüp merkezinde 

"- illıacağından üyelerimizin teşri!-

I , 

~!\,:·JCOZUM[ CAUPAHLAU 
~-~ 

. ~\\\ \\\\ 1 
Yazan: Sevim SERTEL . ~ 

1-ransada Kücük Bir Kasaba • 
~ 

Krahn Ormanları 

F rcınc::aııın harp salınf'siııdcn yaprnıya çalıc::ı111~lar üç kişi 
ıızak \C meınlE'kelin en ki:;oı almıc::larclır. 

tıcra bir kcişcsinde küçiık hır Gonullu olarak çalıc::an ve i 
kasaba vttı dır. Harp seslerinin hısyona gelen muhac_irleri karşı 
duyulmadıgı, askerlerin her da 1 lıya.nla: ar~:;;ında dor~ gC:Cedcn. 
kika sok-aklarda dolaşmadığı bu ben gozlerınc uyku gırm?'enlc 
küçük kasabada bile harp tesiri- vardır. Fakat vatanın ugradı 
ni giistermiştir. İ"te burada bir umumi felaket karşısında sabı ~~ 
sahne: ve te\'ekki.ılle ve adeta zevkle dı ~ 

İstasyon meydanı ve ista~yon ğer biçareler için çalışmaktadır 
muhacirlerle doludur. Bunlar: lar. 

Rumen ordusuna mensup haf il hücum tanklarından bir kol Bükreşte bir geçit resmi sırasında 

yaşlı kadınlar. küçiicük torun- Otomobiller yola çıktılar. İs1 
lnrının ellerinden tutan sakallı lasyonun bekleme salonunda ka. 
ihtiyarlar; kucaklarında kun. lan yerliler yine faaliyete geçti 
daktaki yavrularını taşıyan ana- ler. Kimisi kalan ekmekler üzc
lardan mürekkepttir. Hepsinin 
de üstü başı perişan, açlıktan ve 
uykusuzluktan yiizlcri sapsan ve 
gözleri kıpkırmızı... İsüıasyonun 
önünde bunları göti.lrecek 30 O

rine, reçel sürüyor; kahveleri ısı
tıyor; diğer bir kısım havalan 

Rumen Ordusuna tomobil duruyor. 
Bir saat evvel bu kiiçük kasa. 

baya 120,000 muhaciri havi iıç 
tren gelmiştir. Yolculara istas
yonda dinlenmeleri için izin ve

dırılacak yorganımsı örtüler 11 

çarşafları asıyorlar, sil.kiyorlar ' 
Filvaki artık yerleri yok gibi a • 
ma ... Ya yeni muhacirler gelir 
bunları sokakta aç bırakamazlaı 
ya; yine hazınklı bulunmalı. 

Umumi Bir Bakış * * rilmekte ve bu biçarelere burada Kralın Ormanları 
gönüllü olarak çalışan kasaba 
halkı tarafından bir parça yiye
cek ve kecek dağıtılmaktadır. 
Sonra kendileri otomobillere dol-

1 skandinavyanm işgalinden. 
beri İngilterede bir odun, 

kereste ve ağaç hamuru sıkıntıs 
başgöstcrmiştir. Zira İngilterenir 
bu devletlerle olan teması kesil.
miş gibidir ve netice olarak ta ol 
ranın ormanlarından eskiden ol 

B ugünkü ordusunun te
meli, 1866 da Prens Bi

rinci Şarl tarafından atılmış O

lan Romanyada, 1872 denberi, 
mecburi askerlik mükellefiye
ti mevcuttur. 

Romanyanrn, hazari ordı.ısu 
240.000 kişiden müteşekkıldir. 

Ve yedi kolorduya münKasem
dir. Her Rumen kolordusu, üç 
fırkadan müteşekkildir. Bun· 
dan başka, Rumen ordusunun 
dört müstakil süvari fırkası, ve 
üç müstakil dağ fırkaşı mev
cuttur. 

Her lise ve yüksek mektep 
mezunu, ihtiyat zabiti ohrak 
yetiştirilmektedir. 

Yüksek Rumen erkanıharbi
ye mektebinde tahsil müddeti 
ise, beş senedir. 

R1JIX1en askerlerinin çoğunu 
köylüler teşkil etmektedir. Bun 
ların çoğu da, avcılıkla iştigal 
ettikleri için iyi atıcıdırlar. 

Bu askerlerin harp kab:li. 
yetlerinin de yüksek olduğu id
dia edilmektedir. 

Bu iddiada bulunan Gaorges 
Dudard adında bir Fransız mu. 
harriri, Mareşal Hindenburg~ 
un hatıratında yazdığı ııu eünı. 
leyi delil olarak göstermekte. 
dir: 

"- Harbi Umumide, ordu. 
muzun ıtösterdiği bütün kah
ramanlıklara rağm.en Karpatla. 
n aşamadık!,, 

Ayni muharrir, ayni iddiası
nı ispat için Umumi Hıupte, 
Alman birinci ordusuna ku
manda etmiş olan General Von 
Morgen.'in yazdığı şu cümleleri 
de makalesine almaktadır: 
"- Karpatlarda Rumenlerin 

mukavemeti çok sertti. Hatta 
onlar, bize sade mukavemet et
mekle kalmadılar, on dört gün.. 
de, tam 61 defa mukabil taar
ruza geçtiler. Göğüs göğtise ya. 
pılan bu kanlı ve şiddetli çar
pı~malar, bizim çok ağır zayiat 
vermemizle neticelendi!,, 

General Morgen'in hatırahn. 
dan bu satırları iktıbas eden 
Fransız muharriri Georges Ou
dard diyor ki: 
"- Görülmektedir ki, Ru

men askerleri, üzerinde doğup 
büyüdükleri dağları, ovaJarr, 
yani vatanı korumak iç•n dö. 
viıştükleri takdirde, bütün me-

meziyE:tlerini ispat edebilecek de 
recede: kahramandırlar. Rumen 
ordusunu Umumi Harpte çek 
yakından tanımış olan maruf 
Fransız General Berthelot da 
hatıratında bu hakikati teba. 
riiz ettirmeyi bir vazife bilmiş
tir!,. 

Biz, bu mütal~alar hakkın. 
da hüküm vermeyi, oku

yucularunıza bırakarak, Ru:ınen 
ordusunun biraz da bugünkü 
vaziyetinden. bahsedelim: 

Harbi Umumi sonunda, Ro
manyc.., gözlerini, eskisinden 
çok büyümüş bir vatanda açtı. 

Müdafaa etmekle mükellef 
bu~unduğu hudutların bird~n
bıre o derece genişlemesi, Ro. 

inşası yeni tamamlanan Rumen lıudut 
istihkamlarmdan birinin görünüşü 

.. 

~omanyanın hudut boyunca vücude getirdiği 
müdafaa tesisatı 

"Carol Çukuru,, inşaatı için hudut boyunda 
hummalı faaliyet 

manyaya, mümkün mertebe 
kuvvetb bir ordu yarcıtmak 

mecburiyetini duyurdu. Fakat 
Umumi Harbin harap bir hale 
soktuğu memlekette, tedaviye 
muhtaç olan daha birçok yaxa
lar vardır. Romanya, o günle
rin iktısadi darlıklan içiı1de, 

hem o yaralarrru kapatmak, 
hem de ordusunu büyütmek 
mecburiyetinde idi: Bugünün 
oröusundaki modern silahların 
ne derece büyük maddi feda
karlıklar la temin olunabildiğini 

düşünenler, Romanyanın kuv
vetli bir orduya sahip olmak j 
emeline ne miktarda kavuşa
bıldığini kestirmekte zorlıık 

çekmezler. 
Maamafih, bütün bunlara 

rağmen Rumenler, ordularını 

kuvvetlendirmek uğrunda, her 
fedakarlığa katlanmışlardır .• 

1934 te, bu gayretler, meto
dik bir plan dairesine sokuldu: 

O zaman, evvela, on senePk 
bir plan yapmışlardı. Fakat tat
bikata girişilince, hesapların 

durulmakta ve kendilerine bir 
yanlışlığı .~eydana ~Iktı ve yer ayırabilecek olan ev v~ mü. 
konulan muddet on dort sene- esı;eselerc dağılmaktadır. 
ye çıkarıldı. b t Otomobillerin üstleri ve yollar 

Bu hesapça Romanya, t! e· ı bu biçarelerin dağınık denkleri 
dafüi silahlanma planr:'.lı, an- . ' 

k 1948 ıl d t l b . çocuk arabaları, çubuklara geçı-ca y ın a amam ıya ı. . . . 
l ,ı-t; F k t 1936 d b · rılmış çıkınlar, velhasıl bu hı· cccr. •. a a an erı 

dünyanın karısık manz~rası, çarelerin kaçırabildikleri mal. 
R.o~anyayı, bütün kuvvetini, larla doludur. 
bu planın daha süratle talb.ki- Otomobiller sabahtanberi ka· 
ne harcamıya mecbur etti. Ru- rınca gibi işlemektedirler. Yirmi 
menlet', bu maksatla, ç,Jk çalı~- tren Belçikalı, yedi tren Şimali 

tı]ar. Fransalı muhaciri de yine bu oto_ 
Bu arada, Garpta, 350 beton mobiller etrafa dagıtmışlardı. 

istihkamdan müteşekkil tahki- Şimdiki halde bu üç trenin yol
ma~ yaptılar. Bu tahk im3t1, cusu sondur. 
tel örgülerle takviy,e ettil<'T. Kasabanın istiap kabiliyeti bit_ 
Söylenildiğine göre, oııla .. ın miş gibidir. İki askeri konakta 
Besarabyada da bu -:eki!de t.ıh- 400 kişiye yer bulmuşlardır; iki 
kırnatları vardır, ve tamamlan- tane sinema salonuna da 300 mu
mışt'ır. Yalnız yapılmasına en hacir yerleştirilmiştir. Fazla ye. 
sonra başlanmış olan birinci r; olan halkın, evlerine alabildik. 

!erinin miktarı da 150 yi bulmuş. 

duğu gibi istifade edcmemekt~ 
dir. 

Bu vaziyet karşısında İngilte 
redeki Dahiliye, Ticaret ve bil 
hassa Milli Müdafaa Nazırlar 

baska çarelere başvurmıya mcc 
bur olmuşlardır. Bunlardan bıı 

tanesi de hususi malları istirda 
etmek veyahut istemektir. 

Dunun üzerine halk birer birer. 
elinde olan ormanlık arazinin ta 
pularını hükumete yollamıy 

başlamıştır. Bir ara ellerine şöyl 
bir mektup geçmiştir: 

''Sandringham ve Balmoral a. 
razilerimi üzerindeki ormanlari. 
le beraber hükumete devrediyof. 
rum. 

Yedinci Georgcs i müdataa hattının bazı krt:ım_ 

ıarmda inşaat faaliyctinm be. 
nüz bitmediği gizlenmiyor. 

tur. Hemen hemen bütün köy Kral arazinin tapularını da bu 
halkı canii gönülden evlerini aı::- 1 mektupla beraber ve halk 
mışlar, ellerinden gelen yardımı ı hükumete gönderiyordu. R omanya bugün, talim gi.ir-

müş bir milyon aı.k~r cı
karabilecek mevkidedir. Vakıa 
bu ordunun silahları yeni ve 
son sistemdir. Fakat ihtiyaca 
yetecek miktarda değildir. 

Hava dafi topları Ja azdır. 
Muhtelif tiplerdeki harp tayya. 
relerinin mecmuu üç yüze ya. 
kındır. 

İki ay evvel, Rumen ordu
sundan bahseden bir Fransız 
askeri mütehassısı şu hükmü 
veriyordu: 

"- Rumen ordusu, bir Bul· 
gar ve Macar taarruzuna ayni 
zamanda karşı koymıya muk
tedırdir!,, 

Fakat Romanyanın, en kU\·
vetli komşusile harp k:ı.bul e. 
debilecek vaziyette bulunmaaı
ğ1m iddia eden ayni mütehas
sıs diyordu ki: 

" Romanya, Sovyetlerin 
kendisine, hele Karade:ıizden 

y?.pacağı bir taarruza ka:-şı 

bü~bütün hazırlıksızdır: Çlıı;kü 
ne s&hilleri müstahkcmdir. Ne 
de henüz kurulmasına başlanı
lan ge:nç donanması, güveni!c
bilecel':: bir kuvvettir!,, 

Zater. bilhassa bunun i·;indir 
kl, Romanya müttefik donan
mı.nrn Karadenizde ;~endisine 
yardım edebileceğinden ümidi
ni kestiği anda, nazilere sokul. 
mak mecburiyetini duymuştu: 
Fak.aı Sovyetlerle, Macaı·ıarla, 
Bulgarlarla, yani Romanyarım 

bütün hudut hasrmlarile dost 
ge~inmekte bulunan Almanya
nın, Rumen ordusuna yara
yacak her hangi bir harekette 
bulunacağını kimse umm.-ım<ık
tadır. 

İzmir Fuarında Açılacak 
Trakya Pavyonu 

Hazırlıkları 
Edirne (TAN) - Trakya u. 

mumi Müfettişi General Kaz'm 
Dirik'in riyasetinde toplanan 
Fuar daimi komitesi 1940 İzmir 
Enternasyonal Fuarındaki Trak
ya pavyonunda yapılacak yeni
likler ve iştirak şekli hakkmda 
bazı kararlar almıştır. 

. .LOKMAN HEKiMiN OGOTLERİ 

Aptalları Saymak Mümkün müdür ? 
Pösteki saymaktan daha giiç 

di,yeceksiniz. İnsan kendi aklının 
:-.ağlamlığına giivenil':se pösteki. 
.ri alır. tiiylerini -bir ayda, bir 
yılda- birer birer sa)·ar. Yahut 

aklı gcl'c:ektcn sağlamsa pöstekiyi 
~u kadar santimetre karesine a. 
)·ırır ve bir santimetre karedeki 
tüyleri sayınca bütün pöstekide 
ki tiiylcrin sayısı -aşağı yukarı 
doğru olarak- meydana çıkar. 

Fakat aptalları nerede bulup 
ta saymalı? Bir çoğu hastaneler. 
de, hir (akımı da kendi evlerinde 
kapalıdır. Meydana çıkanlar ap. 
tal olduklarını kabul etmiyenleı· 
yahut halkı eğlendirenlerdit· . 
Onlar da aptalların hepsi demek 
değildir. 

Halbuki aptalları saymak pös. 
teki sa)'ınaktan pek çok kola~· 
dır. Aptallar kendi kendilerinP 
sayıya ge1irlcr. Bazıları belki 
aptallar sırasına ;\'azılmaktan 
!'ie\'İnirler de ... Çünkü aptallık 
askerlik hizmetine alınmamak 
için bir sebeptir. 

Bu da, şüphesiz, aı>tallığın 
her derecesinde değil. Meseli'ı 
kendisine bil' şey söylenildi~i 
rnkit ~özlerini dikerek yahut a. 
yırarak ilkin: 

- Ben mi·? 

Di~·e ecvaba haslı~·an aptallar 
pek hafif derecededir. Ö)·lelcri 
i~e yaramaz sayılırsa dün) ad.l 

İ~e ~·arıyacak adamların sayısı 
haylice azalır ... Hekimlikte hir 
insana aptal db·ebilmek ir:n 
~artlar ve dnereler \'ardır: En 
ilrll.'mİ'j rlrrec·esinde hıılunnn. 

lnrın clii~iiııceleri zaten pek de. 
rin olmadıktan başka diişiinl'c
lerini !'iÖz]c de anlatamazlar. 
Böyleleri dört yaşından a~ağı 

bir çocuğun zekaııı derecesindc-n 
ileri gidememiş olanlardır ... Ri· 
raz daha hafif derecedekiler 
ne kadar naraşsa. okuyup yaza
mazlar. çünkii onlar da ~·edi :va
şındaki çocuğun 7.ekasından 
ileri gidememi~ Qlanlardır ... Bir 
.insanın zeka derecesini ölçmek 

ve aptallığın d~recelerini a~·ırt{ 
etmek için miitehassıs hekimle 
rin usulleri \'e hesapları vardır.t 
Onlara göre askerlik yaşına gc..• 
lcnlerin zekasım da ölçerler 'e( 
her sene a ·kerlik yaşına gelmis 
aptalların Sa)ısını bulurlar .. Ap 
tallığın hangi derecesi asker 
hizmetine nıfıni 
her memleketin 
göredir. 

Bir istatistiğe göre, höyle mu 
aycncde aptal oldukları anlnsı-1 
larak hizmete alınmıyanlaı·ın, 
nishcti binde 34 çıkmıştır. As
kerliğe mani hin bir sebep ata- t 

sında da aptallık sebebi yii7:de 
3,S3 bulunmu~tur. 

.ı 

Yurtlarına en hii)·iik ve en 
!jCrefli hizmeti yapmaktan mah 
rııın kalan bu zavallıların lımcn 
hepsi :1aten ha~ka tiirli.i i~c yn 
ramaktan aciz kalırlar ve cok 
clefa kendilerini akıllı farzcden 
bıışka insanların, ailelerinin hi 
le, cğ'lcncelerinc, hakaretlerine 
maruz bulunurlar. 

Bu da en büyük haksızlıklar-
1 

dan biridir. Çünkü aptal ada
mın öyle olmakta kendisinin hiç 
bir kusuru yoktur. O zavallı da 

1 

soyundan birinin işlc-diği hatft. 
nm neticesi~ le aptal olınu~tıır. 

Soya <;eken ali iliklerin en zİ\ a 
de acıklısı da budur. Çünkü 
gözii görnıiyen, dili sö.rlcmiycn 
bir alilin zekası i~ler. Aptal. İn
sanın en yiiksek. en kıymetli 
has:-.aM olan zekadan mahrum 
kaln115 alildir. Onun için, nna- i 
dan doğma nlillcr ara.,ında en 
7İ;\·ade aptallara acımak lllzım- r 
dır. 

Onlara acıdıktan lrnşka. i3 İ
lik etmek, aptalları da zekaları 
:verinde insanlar gihi ,·apmak 
istiy·en miitelıassıs hekimler 
haşka fiirlii aliller gibi, antal 
ları da tcrhi~ e et ıniyc, i-. iibl't 

ıniye, a7. c:ok bilgi ,·ermirc ca. 
lı ·ırlar. Fakat elde t'dilccek ne. 
tice, tabii, aptallığın dcrecer.ine 1 
göredir. 
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Eti Bank Ereğli Kömür 
İşletmeleri Müessesesinden : 

2/12889 No. lu Hcy'eti Vekile karariyle tasdik edilen 5 No. lu Koordı. 
asyon Hey'eti kararı mucibince Kok kömürü işlerinin tanzimi mÜcS'lcse. 

nize tevdi uJilmi~ olduğundan, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirle 
çin tesbit edilen satış fiyatlarile umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmi5tir 

1 - FİYATLAR (Karabük Gazhane sömikok için aynı fiyat Tonu 

) ANKARA T. L. 

Asgari bir vae-on, hamule senedi üzerindeki D. D. Yolları 
tartısı mucihince olmak üzere müessesemizin veya müessese_ 
miz ~eraitinde çalrşacak olup Belediyece gösterilecek tali de. 
polarm $atış fiyatı 23.30 

Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih edilen şe_ 
kildeki tali depolarda müşterinin vesaitine teslim satış fiyaU 
(Gazhane deposu merkezi depomuz mahiyetindedir). 24.-

) İSTANBUL 

Mıiessesemizin ve yıne müessesemiz şeraitinde çah"tacak nluı; 
keza Belediyece gösterilecek tali depo sahiplerinin depola. 
rında ve ga;ı;hanclerde müııterinin vesaitine teslim 21.-

) İZMİR 

Alsan.:ak'ta Belediye Gıı:r.hıınesinde müşterinin ve~aitine te~. 

lim (İzmir Kok satış işleri İzmir Belediyesine verilmıştir.) 24.-
n) Diğer Şehirler 

Bu §ehirlere Banka tua.Fm<'lan satışlar ancak (fob) yapılabi_ 
lececinden fiyatlar ~öyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 

NOT ~ 

Sömikok 
16.10 

Karahük 
ıı 60 
18.50 

Bu ~ehirlerde kok atmak ietiyen !ahçılar, eğer o şehir Belediyesi lı:ti 
Bank'a bir bayi gö.stermemişse kendi namlarına serbestçe sipar-iş verebi. 
'lırler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindekl Askeri makamlar veya sanay: 

iıessese!eri ihtiyacı için kolı: komürü almak istiyenler Ankara'ya Eıı 
ıBank'a müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku Satış fiyatı yu~:\rı_ 
daki fob fiyata nakliye ve ton başına muayyen bir karın ilivesile mahalli 
Belediyelerce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis Askeri makamlarm ve kıtaatın talepleri müte. 
hhitler'! mukaveleleri muhteviyatma göre teslim edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Eti Bank Merkerl depolarile, Gazhanelcı 

e Eti Bank şeraitinde çalışacak. yani onunla ayni fiattan satış yapacak 

lup Belediyece gösterilecek tali depolar haricinde kalacak semt depoları 

:keza Belediyelerce gösterilir. Ve bunların satı§ fiyatları mahalli Beledi. 

elerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Cele(on: No 

ANKARA: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Subesi 3006 

1STANBUL EREÖLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOK 

ERV1S1 (Tophane İskele Caddesi No. 28 44767 

ZONGULDAK : Erdli Kömürleri İ$1etmesi Kok Servisi 145 

Dİl"iER ŞEHİRLER: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret 

~ubesi - Ankara 3006 
3 - TALİ DEPOLAR; Tali Depo adresleri Belediyeler 

arafınd;ın ilan edilecektir. 

4 - TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen pe;ı;in olarak t ediye edi. 
ecektir. 

5 - TESLİMAT: 

Resmi dcvair ve müessesatrn derhal Bağlantılarmı yapmaları ve ihti. 
yac;larını azami 31.10,1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecburidiı· 
Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti zamanile is'af edilmemesinder 
mes'ul lıulunmıycaktır. 

Ankara ve İstanbul'da Kalorifer tesisatı bulunan hu~u~i hina ~ahiple. 
ı ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler vasıtasiyle en geı; 15.7 .940 tarihine 
adar Müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 

Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok Kömürü ic;in tek satı!! fiy~ tı 
kabul edilmiş oldufundan bunların sureti tevzii hakkında tanzim edilmi,, 
alimatname mucibince tevziat yaptlacaktır. Hususi tevzi şartları aşasıd:ı 
ı;ôsterilm!ştir: 

- Kalöriferi olan resmi devair ve müeı;sesat, Apartrman ve sair bina. 
ar Karabük ve bir kısım Gazhane koku kullanacak, mütebaki Gazhane kok. 
arı Gazhanenin bulunduğu semtin ihtiyacına tahsis edilmiştir. 

- Somikok, talep edildiği ve Stok vaziyeti miisait olduğu takdirde: 

obada yakılmak üzere mtibay&a edeceklere verilecektir. 

7-STOK: 

Ankara, İstanbul ve İzmirde Talepleri kar~ıhyacak miktarda Stoklar tc. 

is edilmiş olduğundan ihtiyaçlann sırasile karşılanması için alakadarların 
• ukardaki adreslere müracaatları. 

İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden 
1 - De\'let orman işletmesi Çoruh reviri Cıvati ormanı katiyatınd;ın 

e Hopaya 2 kilometre mesafede çifte köprü me\•kilnde 224 metre mı
ap 165 desimetre mikaba muadil 709 adet kabuklu kızıhıgaç tomruğu 
ıı> arttırma ile ı::alılacakhr. 
2 - Arttırma 1/7 /940 pazartesi günü Artvin de revir amirliğinde yapı-

mikabmın muhammen bedeli on lira otuz altı ku-
-u, tur. 

4 - Muvakkat teminat 174 lira 18 kuruştur. 
5 - Şartnameler Çoruh revir amirliğinde \'e bölge sefllklerinde gorü
r. Isteklılerin muayyen gün ve ~aa tten evvel revir iımirlığine müraca

(5249) 

__ , 
Sa(!"lıgtnın kıymc. •• 1.u oılen Baya nlann se\'e ı;e~e kullanacağı en bi

ınei adet bezleridir. l\Iikropsuz. U lpk, Yumuşaktır. En ince elbiseler 
ıltında bellı olmaz. Her Eczanede ve büyük magazalarda FEM 1 L ve 
agı bulunur. 

·-~---~-----------' 

TAN 28. 6 - 940 ., ___ .. 
MUAMELE VERGist--mız::::::ı:ı .. .._ ~,_.-----------·-------------·--·~ 

Kanununa tCbi müesseselerin tutacakları 

N 1 y E 

iTHALAT ve iHRACAT, 

iMALAT ve MUAMELE 
Defterleri Çıkmııtır. 

Sa+.ş Yeri: INKILAP KİTABEVİ 
İstanbul, Ankara Caddesi No. 155 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

İkbalin 103 Hesap No.~ilc Sandığımızdan aldığı (1695) liraya karşı bi
·inci derecede ipotek edip vadesinde borcunu \'ermediğinden hakkında 

ıapılan takip lizedne 3202 No.lu 1<a nunun 46 cı maddesinin matufu 40 f!l 

nıı:ıddesine göre satılması icap edem Ayvansarayda Atik Mustafapaşa ma
halle~inin Hamam sokağında eski ve yeni 14 No.lı kagir evin tamamı bir 
11uçuk ay mıiddellc açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yaı:ıtl rn;ıktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
<300) lira pey akçası \·erecektir. Milli Bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş b utıin vergilerle Belediye resimleri 
ve tella liye rüsumu b0rçluya aitfü. 
Arttırma şartnaıneısi 3-7-940 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyen

lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicif 
kaydı ,.e sair lüzumlu izahat da sartmıınede ve takip dosyasında vardlr. 
·\rttırmaya ~irmiş olanlar, bunları ~et kik ederek ı::atılıga ç1karllan gayri
menkul hııkkında her şeyi öğrenmiş ad ve ith>ar olunur. Birinci arttırma 
14-8-940 tarihıne mü~adif Çarşam"IJa ~ünü Cağaloğlunda kain sandığı
mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
idn teklif edılecek bedelin tercihan ııhrunası icabeden gayl"iınenkul mü
kellefiyetJerile sandık alııcağını tama men geçmiş olması şarttır. Aksi tak
dirde ı;on arttıranın t;ıahhüdü b;ıki lça lınak şartile 29-8-940 tarihine mü
sadif Perşembe gimil ayni nı.ahalıie ve ayni saatte son arttırması ya
pı lac;ıktır. Bu arttırmada gayrimenkul en c;ok arttıranın üstünde bırakı
'acaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
-ıh iplerinin bu hı:ıkların1 ve hususi le faiz ve masarife dair iddialarını 
lan tarihinden itibaren yirmi gün :ı;ıınde enakı müsbitelerile beraber 

dairemize bildimıelcrl lazımdır. Bu .rn !'etle haklarım bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sicillerıle ~abil olmıy.ın l;:ır s<ıtış bedelinin paylaşmasınd:-ın 
hariç kalırlrtr. Daha fazhı nıaliımat almak isteyenlerin 939/340 dos:ı--a 

N'o.sile sandığımız hukuk işleri 5cr-ti sine mı.iracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

-* * DiKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gı;ıyrimenkulü ipotek göstermek is

teyenlere muharnminlerımizin kr1ın u~ olduğu kıymetin 3 40 ını teca\'ÜZ 
t'tmemek üzere ihale bedelinin ya.-ısı na kadar borç \'ermek suretile ko
laylık göstermektedir. (5440) 

İnı;riliz modeli 
____ ... , 

i SIK L LER MIZ 
Almanyadan gelmiştir. 

Sağlam, Renkli, ön ve arka fenerler dinamolu, çift 
firen, zinciri muhafazalı, takını çantası. 

TAMAMİLE KOMPLE FiATI 37 LİRA 
Fikret Bayrakdaroğlu ve Şeriki 

Cermanya Han 28/29 Meydancık İstanbul 
AU••s 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: -
1 adet 2000 liralık 
3 1000 .. 

6 
12 
40 
75 

210 

.. 
" .. .. .. 

500 
250 

100 
60 

25 

.. . .. .. 
• .. 

= 2000.- il r~ 

= 3000.- " 

= 3000.- ,. 
== 3000.- .. 
= 4000.- .. 
= 3750.- .. 
= 5250.- .. 

Keşide ler: 1 !IUbat, 1 mayıE 

1 ağusto5, 1 lklnciteşrin tarllılerlnd r 

yapılır 

asif Korunma 
işlerinde günden güne zaruret 
kesbeden ve fennin son te
kemmillatını haiz olan ba::.it 

ve kullanışlı 

MOTOPOMP ALAR 
\·e elle i§leyen Avrupa 

mamulatı . 

Canavar Düdükleri 
gelmiş olup ilk talebde kata

log, fenni izahat ve elverişli 

teklif verilir. 

TÜRK - AVRUPA Ltd, Ştl. İstanbul, Galata Perşembe Pazarı No. 57/61 •ma!B!ll!ll!!!!!mlll•IB•-1 

As. Tıbbiye Okulu Md : f 
Sıhhiye gediklı erbaş okuluna orta 

mektep mezunlarından talebe alına
caktıı·. Tahsil müddeti iki sene ve 
leylidir. İsteklilerin şartları öğren

mek ve kaydedilmek üzere bir :m 

evvel askerlik şubelerine müracaat
leri. (162) (5426ı 

• Yurddaştarımızın Nazan Dikkatine : :ı 
Muhtemel hava faaırnzJarına karşı (PASİF KORUNMA 

l'ALiMA'l'NAl\1ESiNi~ tensip ettiği şekilde hazırlanan: 
\fese Da:vanıklı. l\.;\ll('llkln ve Su Geçmez yani GAZ geçirmez 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
ÇANTALARI 

GAYET EHVEN FiATLA 
CAN LABORATUVARINDA hazırlanarak piyasaya çt-. 

karılmıştır. 
Resmi. hususi bütiin müessesatla ev. apartıman, mektep, 

·ıırıhalle. köv. kı:ısaba. ve kazalarda sağlık korunma bakımın_ 
dan gayet kullanışlı ulan bu çaı1talardan bulunması behe
mehal lazımdır. 

' TI l\l UM İ DEPOSU: 

CAN LABOR TUARI 
~ ı İstanbul. Bahc:ckapı. İ!Ş Bankası arkasında No. 5. 

1 '--· Tel: 2Hl39. Tclzraf adresi: ASİPROCAN --~ 

Osmanlı Bankası 
25 Hazir;ın 1940 tarihine mi.isadlf 

Salı günü i~timaa davet edilen Hi!<se
darlar senelik Heyeti Uınumiyesi için 
Banka esas nzamnamesi mucibinı.:e 

:nuayyen olan nisabı ekseriyet hasıl j 
olmadığı veya temsil edilmediği d- ı 
hetl<", Hissedarlar Heyeti Umuıniyesi
nin 31 İlkkam•n 1939 da biten seııeyc 
:;it hesaplar hakkındaki komite rap0-
runa ittıla ha~ıl etmek, bir temettü 
hissesi tevziini teklif eylemek ve müd / 
detleri hitam bulan umumi komite 

"e muteberdir. 
Heyeti Umuıniycye iştinık hakkını 

haiz olabilmek için azalar hisse senet
lerini Şirketin İstanbuldaki Merkeıi 
İd;ıresine veya ecnebi memleketlerdP-
1<l herhangi bir merkez veya şubeye 
(Londrada Throgmorton Street. E. C. 
2 ye) içtima için muayyen olan ta
rihten asgari 8 gün mukaddem tevdi 
..,tmelidıı·ler. 

.................. 11~ 

,emiyetler, Spor kulüpleri, y<ıı · 
fon blrlikleri "·esaire teşekkLil· 

!erden neşredilmek üzere gön 
derilecek ilanlara, gazeteye gi-

rebilmesi için (10) kurnşlu}· 

damga pulu da iliştirilmesi la· 
Tımdrr. .... ,.. ... ____ . _____ , 
Siirt Belediyesinden 

Su tesisatı için eksiltmeye çıkarıl~ 
mış olan c;-elik ve font borıılara t.11ip 
çıkmadığından 15-6-940 tarihinden 
itibaren pazarlığa konulmuştur. Ta
liplerin Ankara, İstanbul ve Siirt 
Belediyelerine müracaatla şartnameyi 
•iirmeleri ilan olunur. ( 5i 1 ~) 1 

, ·~ ı 
Tozlu, Güveli 

HALILARI Yıkatınız. 
Tertemiz, yepyeni olur. Deniz 
suyu, dövmek halıyı berbat eder. 

HALICILIK Türk Limited 
Şirketi. İstanbul, 4 cü Vakıf han 

·~--- Telefon: 23967 

( 

Dr. SUPHİ ŞENSES il\ 
İdrar yolları hastalıkları müte · ı 
hasaısı . Beyoğlu Yıldı:ı:: s i neması 

'·---·"ı tramvay dur;ığı Lekıe r 

..:31 partı.:narıı Tel : 4392 -

~ah~bl ve Netriyat Müdürü Halil 
Ultfi DÖRDÜNCÜ. Gaz-etırcillk ve 

Netriyat T. L. ş. Basıldığı yer 
TAN Mııtbaıısı 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tuihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

l'ara Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERİYOR 
Ziraat R;onkıı.sırıda kumlıaralı ve lhbarsı:ı: tasarruf hesaplarında eıı az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile agagıdakl plan;ı göre 

ikramiye dağıtılacaktır, 

4 
4 

Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 

40 

100 

120 

160 

il 

" 
" .. 

500 

250 
100 

60 
40 

20 

.. 

.. .. .. .. 

2.000 

1.000 
4.000 

5.000 

4.800 
3.200 

" • .. 
• .. 
• 

o i K KAT: Hesaplarınd«ki paralar b'r sene içinde 50 liradan aşağı dü~l .. 
venlere ikr::ımiye çıktıi(ı takdirde o/o 20 fazlasiyle verilerektir. Kuralar 
;enede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve l Haziran 

"& 

tarihlerinde çekilcc.ektir. 

KIZll.A Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

25 Adet 28.5 x 46 x 37 

25 Adet 18.5 x 31 x 25.5 
Eb'adında Cem'an 50 adet 

Grafit Döküm Potası 'nın 
Münakasa suretilc satın alınacağı ve ihalesinin 

2. 7. 940 tarih Salı g·ünü saat onda Yeni Postane ci
varında Kızılay lstaubu1 Satış Deposu Direktörlü

ğ·ünde icra edileceği ilan olunur. 

Yozgat Memleket Hastahanesi Baştabibliğinden : 
1 - Hastanemize 30 zar lira aylık ucretli iki hastabakrcx. 

2 - 50 lira aylık ücretli Ameliyathane işlcı·inden anlıyan bonserv!'SIİ 
oiİ' ha.stabakıcı. 

3 - 40 lir::ı aylık ücretli bir aşc;rbaşı alınacaktır. Aşçıbaşının yanırı· 
da bir ikinci aşçr ve bir de bulaşıkçı vardır. 

4 - Evsaf ve şeraiti haiz olanların bonservis ve hüsnühal kağıtlarırıt 

istidalarına raptederek Baş tabipliğe müracaatları ilan olunur. (5389) 

O M VA Tuzu INKIBAZ HAZIMSIZLIK, MiDE Z N TEMBELLIGIN°DE, MiDE EKŞiLiK ve 

BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

BULANTI ve 

Müferrih ve Midevidir MİDE ve BARSAKLART temizler alıstrrm~,; Vfl vormaz. MA.7,0N i~im '(rf' HORO~ m:uln~sm::. iHkk~t. 


