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oskova- ü·kreş Anlaştıla 
Romanya, Macar ve Bulgar Taleplerinin d 
öne Sürülmesi ihtimaline Karşı Kralın Bi 

Emirnamesile Umumi Seferberlik ilin Et 
Sovıet Kıtaatı dün~ 
Besarabyada De 
Sehiri isgal Ettiler 

• • 

Rumen Askerleri 
Besarabyadan 4 Gün 
Zarfında Çekilecek 
Bulgaristan lut Sınrflan Sil&h Altına Aldı, ·~ 

Rumen Kabinesinde Tadilat Yapıldı 
Besarabyanın Dündenberi Romanyada tıdaki prtıar dahilinde derhal 

iki mühim hadise vukubul- hallini teklif etmektedir: 

legali Mevzii muştur. ı _ Sovyet kuv- "1 - Besarabya derhal Sovyet 
S ler Birliğine iade edilmelidir. 

vetleri, Besarabya ile Şimali ''2 - Bukovinanın şimal kıs.. Bir HCidisedir Bukovina'nın bellibaşlı üç mı Sovyetler Birliğine terkedil-
şehrini işgal etmişlerdir. meJ;dır. (Hudutlar notaya b<ığlı 

Yazan: M. Z. SERTEL 2 _ Romanya, yeni arazi hır haritada gösterilmi§tir.) 

15 - 20 gün evvel Roman
ya ziyaretimden döndii

lüm zaman bu memleketin Sov. 
yet istilisını beklemekte oldu· 
junu haber vermiştim. Bu yüz.. 
den Romanyada elle t.utulabılen, 
gözle gorülebilen kesif bir k:>rku 
hükiım sürüyordu. Her ıün Sov. 
yet Ruıyanın Besarabya hLidu. 
dunu ıeçtiji haberi bekleniyor
du. 
Romınyalılann bu endişesi ye. 

rinde idi Çünkü, Finlanda sul
bünü mütevıp Sovyet Komiser. 
ler ŞUl'ası Reisi Molotof, Mosko· 
va için Besarabyadan başka hal
le muhtaç mesele kalmadığmı a. 
çıkça söylemiş ve diğer Karade. 
niz devletlerile de Sovyetlerin 
dost münasebetler idame ettiji. 
ni beyan etmi§ti. 

Romanya, Sovyetlerln Bela. 
rabyayı işgal etmeleri ihtimaline 
karşı Almanyaya mjınıyor, onun 
yardımlle Sovyetlerin bu emelini 
önlemek istiyordu. 

Halbuki, Moskova Almanya ile 
anlatblı zaman, Berlinden kendi 
elinde bulundurmak lüzumunu 
hiueUiji emniyet mıntakalannı 
işgal muvafakatini almış bulunu. 
yordu. Almanya, Sovyet Rusyayı 
kazanmak için, bafkalannın ke. 
aesınden bol bol fedakarlıkta bir 
an bile tereddüt etmemişti. 

İşte. bugün bu kararın tatbık 
ıahaıuna konduğunu, Beaar.ıbya· 
nın Sovyet kıtalan tarafından i§
ıal edilmekte bulundujunu ıörü. 
yoruz. • 

• 
B •arabyamn ifpli Orta 

Avrupa ve Balkanlarda 
be ılbl neticeler dojurabilir? 

t,ıe, bugün herkesin 10rdulu 
\re cevabını araştırdığı ıu d bu. 
dur. 

Macarlar da bu fırsattan isti
fade ederek Transilvanyayı ışga. 
il tefebbiıs ederler mi? • 

(Sonu Sa. 4, Sil. 7) 

taleplerine mukabele için "Sovyet hükumeti, bu notada 
umumi seferberlik :lA- et- Romanya hükumetinin bu tek'if-

ww lerini kabul ederek iki memleket 
miştir. ara!lmdaki ihtilifm sulhen halle

HidiH Baklandaki Tafıilit 

Sovyet kuvvetlerinin Besarab
ya ve Bu.kovinayı işgali hakkın
da Sovyet radyolan fU malümau 
veriyor: 

"Son günler zarfmda Sovyet, 
ve Romanya hükümetleri aı-asın. 
da Besarabya ve şimali Bukovina 
hakkındaki ihtilafın sulh yolıtyla 
halll imkinı hasıl olmuştur. 26 
haziranda hükumet reisi ve bari. 
ciye komiseri Molotof, Romanya. 
nın Moskova elçisi Davidesko'ya 
bır nota vennittir. Sovyet hük•i. 
meti bu notada Besarabyanın 
tarih bakımından Rusyaya ait ol
duğ-.ı ve 1918 de Romanya tara. 
fından işgal edilmiş bulunduğu 
hU1usunı dikkati çekmiştir. No. 
tada Besarabya meselesinin ap-

dileceğ' ümidinde bulunduğunu 
bildirm~ ve 27 haziran günü :r.ar. 
fıncfa Rumen hükUmetinin ceva. 
bına intizar ettiğini ilave eyle
miştir. 

"2': haziranda Romanyanın 
Moskon elçisi tarafındaıa Sovyet 
hükllmetine verilen cevapta Ru· 
men hükümetinin Sovyet notasın 
da mevzuubahis edilen meselele
ri sulhen hal hususunda mutabık 
ve Sovyet hükümetile geniş bir 
esas üzerine müzakereye imıtde 
olduğu bildirilmiş, Sovyat hüku
metj bu müzakereler için mahal 
ve tarih tayinine davet edilmi§
tir. Romanya hükumeti kendi de
legelerini tayin edecektir. Meı
kur hükumet, mezkur meJl!lE>le. 
rin halli ile ild memleket arasın

(Sonu; Sa: 4; Sil: 4) 

Rumenlerin i11aline rıza ıisterdlkleri Beurab7a ile Şimall Bukovlna 
haritada noktalı olarak ayrılmııtır. Sovyetler bu Jmunda dün 7alnız 
Klıılnef, Çernovıç ve Akkerman febJ rlerini iyal etınıılerdir. Diler Ju
ımnlann igall Rumen kıtaahnın ıerl alınma11na lnüzaren 1 ıün SOIU'9ya 
bırak.ıJmııbr. Dün 111aı edilen ıebirler haritada okla .liıiuet edilmitıir. 

Franaız müatemleke imparatorluğunda vazüe gören Franaız lulaatuulm bir görüniif 

1 R AK 
l~,,.~~ 

Nazırları 

Dönüyorlar 

''Suriye Ordusu 
Silahları Bıraktı 

Resmi Tebliğ, Ankara , 

Temaslarının Faydalı 

Olduğunu Bildiriyor 

GrJ. Mittelhauser 
Bu Yoldaki Kararı 
Resmen ilin Etti 

Ankara, Z8 (A.A.) - Irak 
Hariciye ve Adliye vezirleri
nin Ankarayı siyaretleri mü. 
nasebetiyle aNıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

"Cümhuriyet hükumetini 
ziyaret etmek ilıııere Ankaraya 
selmiş olan Irak Hariciye Ve. 
ziri Nuri Sait, refakatinde 
Adliye Veziri ~aci Şevket ol. 
dutu halde Reisicümhur ts. 
met İnönü tarafından kabul 
buyurulmuşlardır. 

"Nuri Sait ve Naci Şevket 
Başvekil Dr. Refik Saydam ve 
Hariciye Vekili Şükrü Sara
coilu ile müteaddit ııörilşm•
ler yapmış ve bu görüşmeler 
esnasında umumi vaziyeti 
birlikte mütalia eden Türki. 
ye ve Irak devlet adamlan 
iki komşu memleket arasın. 
daki sıkı dostluk ve menfaat 
rabıtalannı bir kere daha 
memnuni,retle müşahede ve 
tesbit etmişlerdir. Aradaki 
münasebetlerin bu hayırlı 
seyrinde mesut inkişaflar ha
sıl olacafını sösteren tam 
mutabakatı efkar, Irak vezir. 
terinin Ankara seyahatini iki 
komtu ve dost memleket için 
çok faydalı kılmııhr.,, 

• Ankara, 28 ( A.A.) - ırak 
Hariciye Veıdri Nuri Pqa 
Smd, bu akpmki Toros eka· 
preslle İraka 411mnek üzere 
Aakaradaa hareket etnuı '• 
latayoada Hariciye Vekili 
Şflkril Saracotlu, Hariciye 
erklaı, İnciltere, İran ve Af. 
paiatan ltilyü elçileri ile t. 
tak elçisi ve elçilik erkanı ta. 
rafından teşyi edilmiştir. il· 
tasyoau bir askeri lttta, lhtl. 
ram vazifesini ifa eylemi~tir. 

\, .J 

lngiltere, General de Gaulle'ün Komitesini 
Tanıdt, FranslZ A. yan ve Mebusan 

Meclsleri Petain'e Bağlıhklarını Bildirdiler 

Hudut Kuvve 
Takviye E 

Londra. 28 - En soa 
lere göre Macaristan. ha 
vetlerini takviye etmekte 
na Romanvadaki teşev 

. . :nsile luzum gördütfinU 
Londra, 28 - Fransanın Sunyedekı Başkumandanı llM'ktedır. Peştedeki bir 

Mittelhauser, bugün muhasamatın nihayet bulduğunu birimi1ıden alınan mala 

ilan etmiş ve Fransız bayrağının Suriye Lübnanında es-ı re . Macaris~.an, Berlind• 
kisi gibi dalgalanacağını Fransanın vazifesini ifaya devam ğı uıar~t• sore h~reket 

' Manrıstan hu ışaretln 
edeceğini bildirmiştir. I · tini anJamak idn Berlille 

Bu keyfiyet, dün Beyrut rad-1 Cümhuriyefçiler Dün caat etmiş fakat heds 
yosu ıle neşrolunmuı ve Fransa- vap al11mamıııhr. 

n~n Su~ye fevkalade ~omiseri M. Partinin Reisicümhur Bir .·~•hk Sovyet 
Pıyou ıle General Mıttel!1a11ser vetl•ruıın Besarabya 
tarafından neşrolunan mü,terek Namzedı·nı• Set!!.ffle aşhklan ve Kral Karel• 
bey.mname okunmuştu:-. Ayni 3' r 1 ne murauat ederek •au 
beyanname, ancak bugün matbu. 1 Kelinmesi için tavunt 
ata verilmiştir. 1 ' şavi olmuşsa da bütün 

Kararın Deiiştirilme indeki alar tee, yüt etmemişir. 
Sebepler j e 

Malüm olduğu üzere General 
MıttE'lhauser bir aralık mukave
mete devam lehinde idi V! bu 
yolda beyanatta bulunmuştu O. 
nun kr.rarını değiştirmesine se. 
bep olan amil, Reuter ıtjar.sının 
Beyruttan gönderdiği bir teL 
grafbn anlaşılıyor. 

Bu telgrafa göre, geçen pazar 
gilnil'>e kadar General Mittel
hauıer ile zabitleri ve ask4!rleri 
mukavemete devam leh;nde ıdi. 
ler ve bu karar bütün Surıyı! ve 
Lübnan halkını memnırn etD'lif, 
Sun~·elileri ve Lübnanlılan tem. 
sil eden heyetler generali ver
diji karardan dolayı tebrik et· 
mi~lerdl. 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

Romanya müdafaa 
siin bütün sün içtima 
di Vt' tedbir almakla 

• 
Sovyeuerın Karıaa 

ranyalılan himaye itla 
tana müracaat ett "klerlae 
tipr etlen haberler, M 
tarafından tebip olımuı-. 

• 
Muuount bUıliln Alp 

ziyaret etmlt Ye lta17aa 
ri tarafından igal olaaa 

Amerikada cümhurıyet~ııer deki kuvvetlerin 
cümhurreisliğine Villke'yi nam. ile sörüşenk yap1lu 
zet göstermiştir. Tafailit üçüncü hakkında mahimat al 
sayfamızdadır. 



..Jazi Köprüsü için 
Yeni Bir ihtilaf 

i Kabul Muamelesine Kadar Bozulmaması 

icap Eden Boyalar Dökülüyormuş! 
azi Köprüsünü inşa eden firma ile Belediye arasında 

den bir ihtilaf çıkmak üzeredir. 
rma ile belediye arasınd,ıki 

TAN 29. 6 - 940 

velenameye göre köprfuıün 
lü kati muamelesine :rndar 
farının bozulmamış bir hal
alması icap etmektedir. Hal· 
son zamanlarda boyaların 

r bozulduğu, yer y:rr çatlı
döküldüğü görülınü§tür. 

al karşısında belediye, fir

in§aatına talip çıkmadığı için be
lediye bu yolları parça parça yc.p 
tmmya karar vermiştir. İlk ev
veli Taksim kışlasının içinden ge ' 
çirfücek gezinti yolu yaptırıla
caktır. Kızılayın Hemşire Mektebi mezunları birarada ... Genç paraşütçü Edibe halk arasında ..• 

müracaatla boyalaım ta. 
,.ini istemişse de firma he· 
ahriri cevabını vermemiştir. 
AV AR DÜDÜKLERCNİN 
~YISI ARTTffilLIYOiı 

si! korunma tecrübesinde, 
at· düdüklerinin matluba 

afık çrkmadığı hakkı!ldaki 

r doğru değildir. Ancak dü. 
ri çalıştıran şahtslar, fası. 

es temini için, yaptrkları ha
neticesi olarak düdükler 

evirle çalıştmlamadığmcian 
nen randman alınamamıştır 
an başka, İstanbulun hiiyiik 
dolayısile, muhtelif serntle
nulan düdüklerin kafi olma_ 
verilen raporlardan anlaşıl. 
şehrin muhtelif noktalarına 
lmak üzere yeniden 4 elek
' 3€ da elle müteharrik dü· 
alınmasına karar verilmiştir. 

ı müesseselerin h1lkn, mat_ 
muvafık olmıyan düdük ıat. 
ı hakkındaki haber de yer· 

yol 

ire Dolu ve 
rbağa Yağdı 
·r, 28 (TAN) - Sabahle. 
üthiş fırtına, yağmur, do. 

JTCok zararlara sebebiyet 
- Şehrin intizamını bozdu. 
vaylar saatlerce işliyemedi. 
k caddeleri sular bastı, ki.. 
ler uçtu, üç evin çatısı çök. 
ir sinema ile bir evin du. 

yıkıldı. Ağaçlar devrildi, 
tmılar düştü, sabahleyin iş. 
işlerine gidemediler. 

rnova nahiyesine kurbağa 

. Burla kazasında beş köye 
4l saat mütemadiyen dolu 
ı. Mahsul kavruldu. 

rimizde Şiddetli Yağmur 
vclki akşam başlıynn yağ

ge-ce yarısından sonra şıdde
ttırmış ve şehirde bazr u-

efek hasarata sebep olmuş
u meyanda Kasımpa~a ve 

ray gibi münhat semtleri 
i~tila etmiş, bilhassa Aksa

neydanındaki tramv:ıy ma
rx sulann getirdiği molozlar. 
duğundan Topkapı ve Ye

e tramvayları bir saat ka
ferlerine devam edememiş-

ca, Büyükadada Alpaslan 
ında 57 numaralı evde ctu. 
ahçıvan 60 yaşrnda Vaıoıil, 

helada bulunduğu bir sıra
g tarafındaki duvar yağmur 
tesirile yıkılmış, enkaz al· 
kalan ihtiyar, derhal öl-

ŞEHİR TİYATROSUNUN 
VAZİYETİ 

Belediye, önümüzdeki tiyatro 
mevsiminde Şehir tiyatrosundan 
daha fazla randman almak için 
bazı tedbirler ittihazına kat"ar 
vermıştir. Bu maksatla dün, tı
yatro rejisörü Ertuğrul Muhsin, 
belediyeye davet edilerek kendi. 
sile görüşülmüştür. Rejisör bu. 
mesele hakkmdaki tetkiklerini 
bitirc.iikten sonra belediye riya.
setine bir rapor verecekt.ir. 

KÖMÜR TEVZİATI 
İstanbulda kömür tevziatınm 

sureti idaresi hakkında diin be· 
lediyede Etibank kömür işleri şe.. 
fi Rasimle kömürcüler, belediye 
iktısat müdürü Saffet Sezenin 
nezdınde toplantr yapmışlardır. 

Bu toplantıda Kuruçeş:ne ve Ka. 
dıköyde olmak üzere açılacak o
lan üç ana depodan bartka diğer 
yardımcı depolarrn yerl~ri tP.sbit 
edilmi~ir. Eldeki talimatnameye 
göre ana depolarla yardrmcı de
poiarda, kömür fiyatı bfr olacak. 
tır. Ancak yardımcı depo sahip. 
lerine bir miktar prim verilecek
tir. Ayrıca semt depoları da ku· 
rulacaktır. 

Fransadaki 
Talebemiz 

ankara, 28 (A.A.) - Hariciye 
Vekaletinden bildirilmi~tir: 

Paristeki talebenin harp saha. 
sı haricindeki mıntakalara sev. 
kedilmiş olduk]arı evvelce ilan 
edilmişti. İşbu muhtelif mınta_ 
kalardaki talebenin isimleri eL 
çilik ve konsolos1uk1arım1z tara.. 
fından peyderpey bildirllmeğe 

başlanmıştır. Bu cümleden o1. 
mak üzere Vekalete gelen ilk iki 
listedeki isimler şunlardır: 

Halen Bordeaux sehrindc bu
lunanlar: Enver, N.ecati, Nezihi 
Çandaş, Necat Yücetürk, Lutfi 
Yaşdağlı, Vecdi Türel. Cemal 
Pehlivanlı, Hacı Targan. Bülent 
Yermen, Ali İşay, Avni İnsel, 
Mehmet Ali, Ragıp Sanca, Or. 
han Hamami, Cahit Tataş, Hayri 
Erkmen, Ekrem Kökpınar, Aron 
Anjel, Necip Alaiyeli, Bayan A. 
laiyeli, Müzeyyen Çokdeğerli, 
Şemsettin Kocamemi, Neşet Sir. 
men. 

Halen Marsilyada bulunanlar: 
Osman Bcner, Abdülkadir Ere
me, Nazmi Gürel, Ahmet Çaya, 
Münir Belen. 

----,o----
Bir Mahkum Yakalandı 
Tabanca ile cerh maddesinden 

Çankırı ceza mahkemesınce bir 
buçuk sene hapse mahkum oldu
ğu halde bir türlü ele gc:çirilemi
yen Çankırılı Şaban dün burada 
yakafanmrştır. Şaban bugün Çan 
kırıya gönderilecektir. 

Fiatların Kontrolü 
Hala Başlamadı 

Bu Fırsattan istifade Etmek isteyen Bazı 

Satıyorlar Açıkgözler Eski Fiyatlarla Mal 
Fiyat Tesbit ve Mürakabe Komisyonu tarafından kaı. 

bul edilen bir karla satılması kararlaştırılan maddelerin 
henüz kontrolüne başlanmamıştır. 

---, Kontrol veya murakabeyi ko-

s h• d u E __ · l 1aylaştıracak murakabe büroları e ır e ç czane t~~1ci:a~ına ait. kar~rname. gelıne-
dıgı ıçın tesbıt edılen fıy:ıtfora 

ihtikar Yapmısf 
Bunlar Hakkında . 
Takibata Geçildi 
Eczahanelerde i.stenilen ilaçla

rın ekseriya bulunamaması yü· 
zünden doğan darlık gittikçe art
maktadır. Bir çok eczahanelerde 
isteı::ilen ilaçlar bulunamamakta. 
ve diğer bir çoklarında da, mik. 
t.~rı azalmış olan ilaçlar iiz,.rin_ 
d-3 ihtikar yapıldığı anlaşılmak
tadrr. 

Bu işle ciddi surette a1akacJar 
oJnn Sıhhat Vekaleti, üç eczaha
nr.nin ih tik fır yaptığını tesbit et
miş ve bunlar hakkında da takL 
bata geçmiştir. 
Diğer taraftan her eczahanenin 

bulunclurmıya mecbur o1duğu 

ecza miktarları evvelden tesbit 
edilmiş olduğuna göre, bn mik
tarın devamlı olarak elde tı..tu
lup tutulmadığı kontrol edilecek. 
tir. 

Eczahane ve ecza depo:~rının 
ellerindı:: bulundurmıya mecbur 
oldukları ecza miktarı, nüfusu 
50 bin kişiye kadar olan yerler
de, Türk kodeksinde müfredatı 

yazılı olan ilaçlar üç bin li
ra1Ll.;tır. 50 binden fazla nüfııslu 
yeılerde de beş bin liralık ıJaç 

bulundurmıya mecburd'.lrlar. Ec
za depoları da beş eczahanenin 
bulundurmakla mükellef olduğu 
ilaçfarın asgarL'iini bulundurmı
ya mecburdurlar. 

o---

Sevgi1isini Öldürmiye 

Teşebbüs Eden Kız 
İzmir, 28 (TAN) - Meryem a

dında 19 yaşında bir kız kendi
sinden yüz çeviren üç senelik 
~evgili~i Aliyi cadde ortasında ta. 
banca ile öldürmeğe teşebbüs et
ti. Attığı kurşun boşa gitti, kız 

yakalandı. 

göre satış yapılıp yapılmadığı 

h::ıkkile kontrol edilememektedir. 
BıJ fırsattan istifade etmek isti. 
yen bazı açıkgözler yine eski fi. 
yatlarla mal satmaktadırlar. Bu 
gibilerin takibi için gösterilen 
faaliyet kati görülmemekterHr. 
Fırsat kollıyanlardan ve fötlkar 
yaptıklan ihbar edilenlerden altı. 
limon satıcısı hakkında. yap:lan 
tahkikat ihtikarla alakalı görül
müş ve bunlar müddeiumumiiiğe 
tevdi edilmişlerdir. 
TRAKYADAN YAPAGI SATlN 

ALİNİYOR 
Sumerbank · tarafından Trak

yaya genderilen eksperhr Trak
ya y&puklarından mübay-ıata b~ş 
li!mışlardır. Banka namına ilk 
parti olarak üç yüz bin kilo satın 
abnm;ştır. 

RUMEN VAPURL,\RI 
KARADRNİZE ÇIKMIYOR 
Romanyada siyasi hadiseler 

neticesı olarak Rumen vapurları. 
nm Karadenize açılmaları mene
diJmiıotir. Dün şehrimize gelmE"si 
bekJcmiJen Romanya vapuru gel
memıştir. Bu sebeple Rumen ti
caret heyetinin de gelmr.si gc>eik
mistir. 

BES İNGİLİZ VAPURU 
AKDENİZE GİTTİ 

Limı:ınımızda bulunmakta olan 
beş İngiliz vapuru almış aMnk
ları emir üzerine dün limanımız· 
dan Akdenize hareket etmişlercir 

FRANSIZ VAPURL.ARI 
Petain hükumetinin Almanla

ra sulh teklifinden sonra İngiliz 
bayrağı çekerek Tunadan ayn. 
lan 50 kadar Fransız gaz gemisi. 
nin bir kısmı Paşabahçe, bir kıs· 
mı da Tuzla önlerinde beklemek_ 
tcdirler. Fransız vapurlarrnın Mr 
miiddet daha limanımızda kala
cakları anlaşılıyor. 

HALKEVLERINDE : 

Beyoğlu Halkevlnden: Ortamekte
bin son sınıfında bütünlemeye kalan 
talebeler için cebir ve hendese ders
leri verilecektir. Arztı edenlet"in der. 
hal Evimize müracaat ederek kaydo
lunmalan. 

Paraşütle Atlama Tecrübeleri 

izmit, Dün 1 

Kurtuluşunu 

Tesit Etti 
İzmit, 28 (TAN) - Şehrimizin 

düşman i:ııcalinden kurtuluşunun 
yirminci yıldönümü coşkun me
rasimle kutlulanmıştır. 

Bu mesut hAdiAe münasebetile 
İzmit baştan başa bayraklarla 
süslenmiş bulunuyordu. 

Sabah saat 8.30 da vali, komu
tanlar, mektepliler, muhtelif te
şekküllere mensup mümessi11er; 
kahraman ordumuz zafer takının 
yanında mevki almışlardı. 
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Saat dokuzda askerlerden ve • 
milis kuvvetlerinden bir grup İz- 1 
mitin kurtuluşunu temsil ederek ı= 
bu takın altından geçtiler. Halk 
milli kuvvetlerimizi çi<:ek yağ

muruna tuttu. Konietler atıldı. 

Alkış ve "yaşa,, sesleri etratı 

sarstı. Bu anda bütün :fabrikalar 
ve limanda bulunan sefain de 
düdük çalarak milis kuvvetlerini 
selamladı. Saat 10 da bütün İz
mit halkı Atatürk anıtı önünde 
toplanmış bulunuyordu. Bu arada 
İzmitin kurtuluşuna ait heyecan-
lı hitabeler iradedildi. Milll Şe
fin izinde \re emrinde yürümeğe. 
ant içen İzmHlllerln coşkun te
Zl!lhiiratı arasında şanlı bayrağı

mız şeref direğine çekildi. Töre
ne iştirak eden yiğit askerler, 
milis kuvvetİeri, !porculıır, mek
tepliler parlak bir geçit resmi 
yaptılar, Bundan sonra şehitliğe 

gidildi. İzmitin istilllsında şehit 
düşen vatan çocuklarının az.iz 
hııtıralan anıldı. C. H. Partisi 
merkez nahiye heyeti belediye 
bahçesinde bir kır balosu verdi. .................... -.......................... .. 

Münakalat Vekilinin 
İzmirdeki Tetkikleri 

İzmir, 28 (A.A.) - Münakalat 
Vekilimiz Ali Çetinkaya dün ve
kaletini alakadar eden işleri tet. 
kik etmiştir. Alakadar devair rü
esası ile görüşmüş ve rıhtımda 
in~ası kararlaşan yeni posta ve 
telgraf binasının yapılacağı yeri 
tetki.K etmiştir. 

Dün gece Belediye reisi tara· 
fından şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunan Münakalat Vekili, 
bu sabah 8,40 da Alsanc::ık istas. 
yoııur.dan hususi trenle Alaşehi~ 
re müteveccihen hareket etmiştir 

Münakalat Vekili Alaşehir, Af
yon tarikile Ankaraya doğruca 

gidecektir. 

Bir İngiliz Şilebi 
İzınirden Ayrıldı 

İzmir, 28 (TAN) - 20 gün ev
vel limanımıza iltica eden büyük 
bir İngiliz şilebi İstanbula hare
ket etmiştir. 

La Haye Ticaret 
Ataşesi Dün Geldi 

Yunanistanın Yeni Moskova Elçisi M. Kristi 

Diyamandopulo Vazifesine Gidiyor 
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La Haye Ticaret '.Ataşemiz Melih Güner ve zevcesi 
dünkü Semplon ekspresile ve Almanya yolile Holandadan 
gelmişlerdir. 

Melih Güner, bir muharriri-ı-
mize şunları söylemiştir: 1 A b 
"- Holandada, ticaret heyeti- ra acı 

miz azasından Ahmet Cemil ve 
Hacı 

İsmet Akkoyunlu ile birlikte ye. 
ni (Türk - Felemenk) ticaret an
laşmasını hazırlamıştık. Fakat 
anlaşma imzalanmadan Alman
h.r Holandayı işgale başladılar. 

İ~go..lin ilk zamanlarında çok 
sıkıntı çektik. Bir bombardıman 
esnasında sefaretimize sekiz met. 
re mesafeye kadar bombalar C:iiş.. 
tü. Bize bir zararı dokunmadı. 

Almanlar istilayı tamamladıktan 
sonra ortalık sakinleşti. Fakat ha 
riçle muhabereye ve Holandadan 
çıkmak istiyenlere vize müsaa
desini ancak son zamanlarda baş
lanalJildi. Holandadan Almanya. 
y:i kadar seyahat için hal.ka tuh
sis olunan bir trenden istifade 
ettLk. Benimle birlikte hareket e· 
den ticaret heyeti azaları Peşte
de bir gün kaldıklarından bugün 
gelebileceklerdir. 

Lahey elçimiz Yakup Kadri ve 
sefarc·t memurları da avdet için 
vize muamelelerile meşguldür. 
ler. Holandada bir talebemiz var
dır. Yakında buraya dönecektir. 

İta1yadan Gelenler 
İtalyada bulunan Mısır sefat"et 

ve konsolosluk memurlarile ko
loni mensuplarından · mürekkep 
25 kışilik bir kafile de dünkü eks 
presle' gelmişlerdir. 

Kafilenin başında bulunan Mı. 
sı'l:"ın Roma elçiliği maslahatgü. 
zar ve ba§kitibi Hasan Mazhar 
Bey, iki hükumet arasındaki sb 
yasi münasebetlerin kesilmc:;i Ü

zerıne Kahireye dönmekte olduk 
larını, çok sevdikleri Türkiyede 
hır kaç gün kalacak] arrnı, Mtstrın 
Ronıa elçisi Murat Ahmet Pa~a
nt!l re>hatsrzlığı dolayısile İtalya
dan geçtiğini, tedavisini ikmal et
tikten sonra Kahireye döneceği. 
ni söylemiştir. Mısırın Trieste, 
Cenova, Milano ve N apoli kon~o
losları ~afileye dahil bulunmak
tad tr, 

FlS MORİS 

Hesap Veriyor 

Suçlu, itirafını 

İnkCir Etti 
Sahri isminde bir çocuk yü

züııden Şehzadeba~ında tatlıcı 
Abdülkadiri öldürmekten suclu 
arabacı Hacx Mollanın duruş~a-
sına ciün İkinci Ağırceza mahke .. 
mesincie başlanmıştır. 

Cez'.l kanununun 448 inci mad. 
desi mucibince muhakeme edil
mek üzere mahkemeye sevkedi
len Hacı Molla mahkemede suçu 
in.kar etmiş: 

"-· Bu cinayeti ben işlemedim, 
Sabri işlemiş olacak, bana isna
datta bulunuyor. ZabıtaJa taz
yik neticesinde itirafta bulun
dwn. Sulh mahkemesind-:ıki iti
rafıma gelince bu yaşa kadar ad. 
liye, mahkeme nedir, bilmıyor
dum, belki orada da tazyik görü
rüm dıye korktum da itirafta bu. 
lundurn" demiştir. 

Muhakeme, şahitlerin dinlen .. 
mesi için talik edilmiştir. 

ADLİYEDEKİ İMTİHAN 

Adliyede 1000 kuruş maaşlı 
miinhal beş katiplik için bi.r mü
sabaka açılmış ve dün bu unti
han yapılmıştır. 
İmtihana ekseriyeti kadın ol. 

mak üzere altmrş kişi girmiştir. 
Bunlardan muvaffak o1anlardan 
evvela beş kişi kabul edilecek, 
diğer muvaffak olanlar da sıraya 
konularak miinhal vuku bulduk. 
ça imtihansız tayin edileceklerrfü 

Şikago Tribün gazetesi Avru· Bugünkü Program: 
pa muhabirlerinden Fis Moris, / · 
dün konvansiyonel treninin getir 13.30 Program 
diği yolcular arasındadır. 13.35 Ajans haberleri 

Bu Amerikalı gazeteci, harbin 13.50 Alaturka müzik 
sıklet merkezinin şarka ı:;eçmck- 14.30 Riyaseticümhur Bandosu 
te olduğunu, bu sebeple diğer 15.15 Dans müziği (Pl.) 

bir çeık ecnebi gazeteciler gibi 18.00 Program 
Mısıra gitmiye lüzum gördüğünü 18.06 Hafif müzik (Pl.) 
anlv1mrştır. 

1 
18.30 Radyo caz orkestrası 
19.00 Konuşma 

Aralarında bir kadın gönüllü 19. lfi Saz eserleri 
de bulunan eııki Polonya1ı asker. 19 30 Halk tUrki.lleri 
lerder: mürekkep 60 kişilik bir JfHfi Ajans hrıberleri 
grup dilnkii konvansiyonelle Bal 20.00 Fasıl heyeti 
kar.l&rdan İstanbula gelmi~tir. :?0.30 Konuşma (Gilniin meselelerl) 
Bu mülteciler de Suriye yoluyla 20.50 Alaturlrn nıii7jk 
şarka gideceklerdir. 21.20 Serbest sa<ıt 

Yugoslavyalı 30 Türk muhad- 21.30 (Radyo gıızetPsi) 
ri de dünkü konvansiyonelden 21.45 Küçük orkestra 

22.30 Ajans haberleri 
çrkmı~r. 22.ııo K .. ük k t.r 
YUNANISTANIN MOSKOVA uc or-es 
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23.00 Cazband (Pl.) 
SEFİRİ DE GELDİ 23 25 Yannki prograr. 

Yunan;stanın tanınmış diplo
matlarından M. Kristi Diynmnn
d:ıpulo dünkü konvansiyonel tı-e. 
nile gelmiştir. 
Holandanın işgali esnasında 

N i KAH 

Yukarıdaki resimler. paraaütcülerin ucus sahasına aellrken karsılanısıarını ve tayyareden atııuan bir paraştıtcf1.11a göstertuor. 

' 

memleketinin Lahcy mümessili 
ohn M. Diyamandopulo, Mosko
va elçiliğine tayin olunmuştur. 

F;ıik Llıtfü Soyay kızı Efza ı:;oyııy 

ile El~ktrlk Yüksek Miihcndislcrln
dcn Zeki Elbl'nin nlkllh mE'rAsiml 
di.ln Beyoğlu nlktıh salonunıfa gt]zf
dcı davctl!lcr huzıırundn icra edil
miştir. Taraflara sa:ıdctlcr ıiilcri7-
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JAPONLA~ Hindistan da SilBhlanacak B esarabya ıncsefosi, Bal· 
kan !ıulhünii nıütcınadi. 

}Cn tel·dit eden bir .\mildi. Me
~clc siiratle hallolundu ve Sov. 
y~t orduları. eskiden Rusyaya ait 
olan araziyi işgal ettiler. J~gal ve 
istirdat hadisesi, a~ağı yukarı 
sulh ve siikunet içinde ,·uku hul
clu ve am·ak de\·rüteslim ınuanıe. 
leo;;imkn haberdar olmry~n bazı 
ınuhafızlar ciizi bir •ııukavemet 
~ö-;terdiler. Fakat bunu da mu
ka\ eınE.t saymıya yer yok. Bu, 
an.-ak hadiselerin siirnti :riizün. 
ılen önüne geçilcıniyen münferit 
hir vaka idi. 

Hong-Kong J .1 · M J y· 
Hudut Boyuna ngJ tere Ve a taya Jlle 
Yerleştiler · • • ;2_~,b.~40 

Netıcesız Akınlar Yapıldı Japonya İle İngiltere 

Hallolunan Mesele : 

Çin Meselesini 

Müzakere Ediyorlar 

Londra, 28 (A.A.) - Manş de
nizindeki adaların askerlikten tec 
rit edilmiş olduğu, bu akşam rES

me'l bildirilmektedir. 
Tokyo, 28 (A.A.) - Japon kı- Dahiliye Nezaretinin bu husus 

R oman~·anın bu püriizlii me taatı şu anda, Hongkong hududu f ta neı-;rettiği tebliğ şöyle demf"k-
scleyi halletmek hususun· boyunca hemen bütün me•ıki1er. 1 tedır:. 

da gösterdiği samimi teşriki me- d~ ~etl~şmiş bulunuyo~. Ça~kay- İngiliz_ Norman adalarına pek 
sainin So\'yet Birliğinde derin şeK e gıden malzemenın muhım yakm Fransız arazisinin Alman· 
hoşnutluk ve takdir ile karşılan- bir deposu telakki edilen Shayu. . . .. . 
dığı ayrıca kaydedildiğinden Sov yung da bu mevkiler arasındadır. ya tarafından ı~galı uzer~n::, .bu 

Fransız Hindicinisinin ,;;ark hurlu adaların askerlıkten t:ecrıt cdıL 
yet Birliği ile Romanya arasında • • 1 
yeni bır dostluk devrinin basladı. dunun Japonlar tarafından is~a- mes.inc.> .. ~~rar veril.mi~ ve bur~-
ğına hiikmolunabilir. Biıyük bir liııe metodik bir tarzda dcva.n e- ı dakı butun askerı kuvvctlerı. 
k d d l kt d . ş· l h d d k tam techizatı ile geri ceidlmistir. 
omşunun ostluk ve müzahere· ı rrıe e ır. ·ma u u unu ·a- · · • • 

tini kazanmak ise bir çok ihtiras. t~den Yunnan-Tu şimendifP.r hat.. Ilindistanın Silahlandırılması 
lara hedef olan küciik bir millet tı şımdilik işgal mıntak'isI hari-• • Sim la. 28 ( A.A.) - Lt>kno,·'da 
için ~ok mühim bir kazanrtır. cindedir. " ı toplanan Hind konfcr<1nsmda süz 
8ilhassa yaşadığımız hu snada Fransa ve .Janonya 1 K G ,..

1 
· JI 

İhtiraslar, diplomasi dehlizlerin. - a.a'1 unvar uru ıv ara.:1, - ın-
de gizlenmiyerek ates tufanı sek. .. Hari:iye Nc~ar.eti namın~. süz 1 di~tanın rniidafaa ve himayesi i
linde infilak etmekte, olduğu .için soylemıye salahıyettar bıı zat, . cin Hind'standa muazzam bir ao. 

Hindiçini meselesi hakkında Ja· i ~anma, hava kuvveti •ıe ın•nnrlü 
püriizlü meseleleri ve ihtilailıı.rı F ı h 1 1 ponya.il·e· ransa arasını.: a. u.r.u e, kuvvetler ihdasrnı iltizam etmi<:. 
kolaylıkla bertaraf etmek, bu f B d h J ··-:ı-
müthiş infilaklann tahribatından fI d ,, 1 

gelen ıtıla ın. or. ea. u.x. ıı {ume-: 

1

. tir. Konferans.kabul =ttiği bir k<:-
ti tNafrndan ın ıçınıye yı>nı r.'.lrla 1ngiliz hükumetindl'll ber 

korunmanın en birinci ('aresini . . r . d 
b1r umumi va. li tayıı:1~ ne. ıcesı~. ~ ihtimale karşı koyabilmnk ÜzNe 

teşkil ediyor. Romanya da bu ca. hl d -

1 

teden istifade etmiş ve şu kadal' hiçbir ve~ ı. e egışmıycc~gını Hindistanın mükemel surette si-
bey~n .etmıştır. . lahlandırılması ve Britanya İmpa 

ııeııedir huzurunu kaçıran bir A T k d k ~ 
_ Y. n.ı zat 0 Y0 .. a. ı l'. ransrz ratorlug~ u milletleı i birlig' inde 

tehlike kayna2tndan kurtulmuş. r- J h k • b 1 , se ırının apon u ume tne u ı Hindistanın müsavi bir cüzü ola-
tur. hususta teminat verdiğini ilave ı r:ı.'c kabul edilınesirı; t<>lPn etmek. 

eylemiştir. / tedir. llesarabyadan Sonra : 
-------· ----B csarahya meselesinin hal-

linden sonra Balknnlar 
huzura kavuşacak mı, y'lksa da. 
h:ı bn~ka meseleler de başgöste· 
tecek mi? 

l\taliim olduğu üzere, Macarla
l'tn da. Bulgarların da Romanya. 
dan bir takım metalibi vardır ve 
bu metalip sürekli ihtilaflara se. 
h~p olmaktadır. 

Yı>tli Hindirini Valisin:n Vaziy<'ti 

Tokyo Nişi Ni~i gazet~si , .e 
diger bazı Japon gazetel~rine 
Hongkong'dan bildirildiğine gö. 
re, Hindiçinideki Fransız ıımu

mi valisi bu makama Amiral 
Decoux'nın tayin edilmesine rağ
men mevküni terkten imtina e.y
lem1ştir. 

İngiltere • Almanya 

Dün İngiltere ile Almanya ara. 
smda hava muharebeleri olmuş· 
tur. Düşman bombardıman tayya 
releri İngilterenin müteaddit 
mmtakalarını bombardıman et. 
miştir. Şimdiye kadar alınan 

malumata nazaran. hasarat cüzi 

RESMi HA'RP TEBLİGLERI 
lngiliz Resmi Tebliği 

Londra, 28 (A.A.) - Amirallık dairesi teblii ediyor: Tetrarch ısmin_ 
deki deni?.altı gemimiz NorvC1;İn Cenup sahilleri açıklarında kıtaatla dolu 
8000 tonluk bir düşman nakliye ıemisini torpillemiştir. Gemiye iki torpil 
isabet etmiştir. Mezkiir geminin refakatinde bulunan 4 motorbot deniialtr. 
na bombalarile hücum etmişlerse de bir netice elde edememişlerdir. Deniz_ 
altt ıremisi müdahale eden düşman tayyarelerinden kac;maka muvaffak ol. 
muştur. 

Alman Resmi Tebliği 
Fü!ırt-rin umunıi kararı:iihı ,' 28 (A.A.) - Ordu Başkumandanlığı bildi_ 

nyOf': Mütareke muahedesinde derpiş edildiği vec;hile sahilde hareket eden 
Alman seri kıtaları diin akşam 'Bayonne'un Cenubunda İspanya hududuna 
,-armışlardır. Bu suretle Alman kıtaları Fransada bütün Manş ve Atlas sa_ 
bilini isgal etmektedirler. 

Alman hava kuvvetleri 28 Ha:rircın gecesi Orta !ngilterede silah fahri_ 
kalan ve Cenup İngilteres;nde limanlar üıerine muvaffakryetli taarru7.lar 
yıırımışlardır. infilaklar ve büyiık yangınlar görülebilmiştir. 27 Haziranı 28 
ff.virana bağlı yan gece lngiliz tayyareleri Batı A !manyası ile $imal A ı_ 
manyası üıerinde uc;mu~lardır. Muhtelif yerlere ve ezcümle evlerin üzeri_ 
ne bombalar atılmıştır. Bir m'ktar ölü ve yaralı vardır. Gece avcılarrmı-. 3 
düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 27 Haziranda İngiliz tayyareleri Belc;i. 
ka - Holanda sahilleri üzerinde uc;muşlardır. Bu tayyarelerden altı taneiL 
ne avcılarımız tarafından hücum edilerek diı'jiırülmüştür. Kaim bulutların 
himaye ettiği iki düşman tayyare<;i Hanovre'e kadar ilerliyerek bombalarmı 
atmağa muvaffak olmu<;Jardır. Bir miktar ölü ve yarab ve maddi hasar 
\'ardır. Stavanger Sola hava meydanı üzerinde yapılan bir taarruz teşebhıi. 
ı.ü e<;nasmda bir İngiliz tayyaresi sahile varmadan deni~e düşurülmü'<tiıc 
D .. ni7. kuvvetlerinin dafi topları iki düşman tayyaresi düşürmüştür. D:h_ 
m:ı.n 27 Haziranda hava muharebeleri esna5md:ı ceman 12 tayyare kaybet. 
miş . dafi toplan ise 4 tayyare düşürmüşlerdir. Bir Alman tavvaresi don. 
memiştir. 

ltalyan Resmi Tebliiji 
İt;ılyada bir mahal, 28 (A.A.) - İtalyan umumi karargahmm 17 numa_ 

ralı tebliği: 

Şimal ve Şarki İtalyan Afrikasmda hava kuvvetlerimiz parlak ve kesif 
hareketlerde bulunmuşlardır. 

Bingazi hududunda düşmanın ve İngiliz motörlü kıtalarının gerileri 
muvaffakıyetle bombardıman edilmiş ve haı;ara uğratılmıştır. 

Hava muharebelerinde Asmara ch•arında bir İngiliz tayyaresi karaya 
inmek mecburiyetinde kalmıştır. Sağ kalnn mürettebatı esir edilmiştir. A~ab 
civarında bir düşman tayyaresi düşürülmüş, diğer bir tayyare de ciddi hasa. 

balarının husule getirmiş olduğu 
zannolunan alevler görülmüştür. 
Daha sonra İngiliz tayyareleri. 
nin bu mıntaka üzerinde dc,·riye 
uçn§ları yaptıkları işitilmiştir. 

Diğer bir nokta üzerinde de 
bombalar atılmış, fakat hasarat 
hafif bir orman yangınından iba. 
!'et kalmıştır. İnsanca zayiat 
yoktur. 

İ~kor.yanın cenubu sarkisinde 
1 dôrt brırnba tarlalara düşmüstür. 

Bu hususta Hava Nezareti de 
di.ın şu tebliği vermiştir: 

Dun gece düşrqan tayyareleri 
stthil üzerinden ucmuşlardır. Tay 
yare dafi bataryaları faaliyete 
geçmiştir. 

• 
Londra. 28 Son günlerde 

Alman ta~·yareleri tarafından a. 
~ılc.n bombaların. ahldıktan bir 
müddet sonra infilak eden cins. 
ten olduğu göze carpmı~tır. 

Bu bombalar, yere düser düş
mez patlamıyor, yerde yirmi ka
demlik bir cukur açıyor, patlamı 
yacağı sanıldıktan sonra ansızı 1 

patlıyor. Bu bombalara karsı cb 
İ<:ap enPn tedbirler ahnmışt.r. 

İngiltere - İtalya 

1\falta. 28 (A.A.) - Reute:::- bil
diri~·or: 

Dün sabah Maltaya yeni bir 
hava hücumu yapılmıştır. Evvel· 
ki _gün akşam üzeri günün beşin
ci hücumu esnasında 23 sivil öL 
müş ve bir çok sivil yaralanmış-
tır. Dolu bir otobüse bomba isa. 
bet etmiş. içindekilerin çoğ!1 öl. 

Auha Macaristan ile Rul~aris
lan bugünkü şartları, ken #. di. 
!eklerine uygun bir fırsat tanıya. 
l'ak milli emellerini tatmin kin 
il~riye atılırlar mı ve miisellah 
bir ihtilafa sebebiyet verirler mi? 
\'oksa harbin fccayiinden kol'U
tıarak meselelerini sulh yoluyla 
haııctmeyi mi tercih <.'derler? 

Hariciye Nezaretinin beyanr t. 
ta bulunmıya mezun rnı.imessili 
bu münasebetle yaptığı heyan~t
h Japon hüklımetinin Fransız 
Hindıcinisinin eski ve yeni vali
leri a;asında hiçbir fikir ih tıl5fı 
mevcut olmıyacağı ümidinde bu
lunduğunu bildirmiştir. Gazete
ler ihtilaf imkanlarından bnhset
misse de Japonyanın nazarında 
an~ak Fransada bulunan meşru 
hükumet vardır. 

olduğu gibi, insnca zayiat ta pek 
azdır. Projektörlerin ziya hüz
melerinden kaçınmak için bü. 
yük irtifalardan uçan tayyare. 
ler, İngilterenin Şimal ve cenu. 
bu Şarki ve İskoçyanın Cenubu 
Garbi üzerinde uçmuşlar ve ha-

müştür . Düsman bombardıman 
tayyareleri, İngiliz avcı tayyare· 
leri ve tayyare dafi bataryalarI-

•
ra•u•ğlra·t·ıl·m·ı·stlırl.lll•lll••••lll•llll•ll••••••••••• nın ateşile püskürtülmüştür. Dün 

yapılan hava hücumlarında atı. 
va müdafaa toplarının şiddetli 

ateşlerine maruz kalmışlardır. 

Cenubu Şarkide hava müdafaa 

topları, bombalar atınış olan bir 
tayyareyi kaçmıya mecbur et. 
miştir. Uzaklarda yangın bom. 

lan bombalarm çoğu denize. gay
riaskeri ve hali yerlere düşmüş.. 
tür. 

Bu sualler, bugün bütlin Bal
kanları meşgul ediyo.r ve hel' ta. 
taf, hadiselerin alacağı istikame. 
li en derin dikkatle takip ediyor. 

Balkanlara harbi sıcratmak. 
'ltından kolay kolay k~lk'tlmaz 
bir vebaldir. Belki bu vebali yük
lenmeyi akıllarından ~eçirenler 
l)nun ağırlığı altında ezilirler. 

Birmanya Ve Çin Meselesi 

Londra, 28 (A.A.) - Birman. 
va _ Yunna tarikile Çine yapı
İan silah sevkiyatı için Tokyo 
hükumetinin talebi hakkında Ti. 

k ·' mes diyor ı: 

Cümhuriyetçiler, Dün 1 

Partinin Reisicümhur 

Mısırda Bir 
Koalisyon 
Kabinesi 
Kuruldu 

Sulh yolu, yollann en dürüs· 
1üdiir ve sulh yoluyla varılacak 
tıetice. neticelerin en sağlamı ve 
~n siirekfüidir. 

"Londrada işaret edildiğine 
göre, Birmanya yolu ile Çine gi. 
den harp malzemesinin büyük 
bir kısmı Amerikadan daha az 
rıisbette de Sovyetlerden gel. 
melde ve esaslı sevkiyat SinkL 
ang'dan Mongolistana geçilerek 
yapılmaktadır. İngiltere ihracat 
yapmak için ihtiyacından fazla 
harp malzemesine malik değildir 
,.e Hongkong'dan harp malzeme. 
si gecmemiştir. Tokyo bu tale~-

Namzedini Seçtiler Kahire, 28 - Yeni Mısır ka. 
binesi Hasan Sabri Paşanın riya
seti altmda teşekkül etti. Başve. 
kil lfariciyeyi de deruhte etmiş.. 
tir. Kabine bir koalisyondur ve 
Veft partisi hariç olmak üzere 
diğer partileri toplamaktadır. 
Liberaller. Sadistler, halk birliği 
ve müstakiller yeni kabinenin 
i<ıtinat ettiği unsurlardır. Kabi
nenin siyasi programı henüz an
Jaşılmamı~tır. Fakat bu siyasetin 
Ingiltereye karşı çok dostane bir 
mahiyette olacağı tahmin olunu. 
yo:. 

Bunun bilhassa bu sıralar.fa u. 
llutuJmama.sı, hiitiin Balkanlar 
hesabına çok hayırlı olur. Yeni Gemiler Yapmak 

Tamamlamak Üzere 

Harp Levazımını ve 

Hazırhk J aponlann Berlin ve 

Romadaki Temaslan leri İngiltereye yapmakkl.~ İndg~- Nevyork, 28 - Amerı"ka- vealth and Routhern ismindeki 
liz hükurnetinin bu~ün u en ı-

fckyo, 28 (A.A.) - Reuter .:. selerinden azami istifade temin nın siyasi havatına hakim büyük hidro elektrik müe:>sese-
1ansı bildiriyor: • J !erinin ve bazı endüstri k:.ırrıpan-

etm >?k gav. esinrledir. ,, ·k· f kanın bı"n· olan Cu"m t 
Japonya hariciye nezaretinin 

Söz söylemiye salahiyettar bir 
lnemuru, Japon Misyon şefi Sa. 
to•nun İtalyadan avdetinde Ber. 
linde Hitler ve Von Ribbentrop 
ııe mülakatta bulunduğunu teyit 
~tmiştir. 

Japonyada Totaliter 
İdareye Doğru 

Tokyo, 28 (A.A .) - Stefani: 
~apon matbuatının bildirdiğine 
~Öre, Japonyada bütün partile. 
in ft!shine doğru bir hareket 
~aşlamıştır. Kokumin gazetesi 
~emmuzun başlnngıcında bu hu
lusta ilk neticelerin belli olaca
hnı yazmaktadır. 

Yabancı Memleketlere 
Gönderilecek Kömür 

ı ı ır - yalarrnın reisidir. darc ettiği bu 
Tokyo 28 (AA.) - Hariciye huriyet partisi bugün Wen- kumpanyaların sermayesi 2 ıni.1-

Nezaretinin bir tebliğine gö~·<'. d 11 L · W'llk' ' · C" yar dolar tutmaktadır. 
İngi.tere Büyük Elci.si Cra igie. e ouıs ı ıe yı um-

B h R. t' eli 1 k Yeni Namzedin Si.yac;eti Har ciye Nazırı Aritı:>'ya. u.rm.a ur ıyase ı namze o ara 
Ç k l\lıster Villkie, infirat siyaseti 

ve Hongkong yolu ile un. ıng ~ ilan etmiştir. 
yad,ma bir nihayet verılrrıcs; taraitarı değildir. Bilakis. Ame· 
hakkındqk; Japon tc.!ebine, mc- Buna mukabil demı:ıkrathrın rıkt1nın İngiltereye azami Yör-
selcnin ehemmiyetine binıu'n, da tekrar Mister Rousevelt'i dınıı göstermesi lehindedir. Y.'a
İngiltereni.n henüz cevap vere. gcsternıeleri ve üçüncü defa ola· kat, onun, bilhassa son hadisclr.r
cek vazivette olmadığını, fakh'· ro.k i11tihabrnı temin etmek iste- den sonra Amerikayı silah!andır
cevabm pek yakında vcrileccğı. meleri bekleniyor. mıya en büyük ehemmiyeti ver-
ni bildirmistir. Cümhuriyetçilerin namzedi üç dıği anlaşılıyor. 
Japonların ,Bombaladtğı Yerler' namzet içinden seçilmiş ve siya- Mıster Villkie. bu bakımdan, 

Ç k . silerin müzaheretine nail olma· Mister Roosevelt gibi ·lı.işüni.ıvor. Cunking. 28 (A.A.) - un ıng 
' d aı h r lde ı' ş adamlarının tevcc fakat iktrsadi siyaset bakımrn;,;ıan ve civarı, Japon tayyareleri ta- 1ı:. cı • -

" h " · de ekserı'yet ıem'nı ikhü arasında büyük bir ayrılık rafından siddetle bombard1man cu u sayesm • ı -
edilmiştir İngiliz dipl?mati.k mii ne muvaffak olmuştur. vardır. 
mcssilliği binası ile ln~ilz b-ı~- Amerika haricinde şöhret sa· Mister Villkie de liberal bir a-
konsolosluğu binası. tamamile hibi olmıyan bu zat, Amerika <fa- damdır ve sivil hürriyetlerb ko
tahrip edilen binalar arasında. bilinde bilhassa iş adamlarının runmasına taraftardır. 
dır. Amerikan metodist hastane. hukukunu müdafaa ve i§ adam. Amerika siyasi müşahitlerıne 
sı de büyük hasar görmüştür. ları tnafından deruhte olunma- göre, cümhuriyetçiler Mist.er Ho

Peinping, 28 (A.A.) - Reuter: sınu muhalefeti ile tanınmış ve oscvelt'~ seçim savaşında yen· 
Ankara, 28 (Tan Muhabirin. Bu sabah erken, buradaki İngL bu yüzden iş aleminin teveccüh mesı kuvvetli · muhtemel olan 

ien} - Yabancı memleketlere liz Büyük Elçiliği kapısından i- ve itimadını kazanmıştır. Vıllk: e, şahciyetı namzet göstermiştcıdır. 
tömür ihracı hakkındaki karc.r. ceriye bir bomba ahlmıştır. Bom Reisiciimhur Roosevelt'in <Nev- ingiltere ve Ameril(a 
lame Vekiller Heyetince t2sdik ba, büyük bir tarrake ile patla. Dcal_ı siyasctin!n ~n büyük düş..' Nevyork belediye reis i Leh
dilrnıştir. Gönderilecek köınü- I mı~ . fakat yalnız bir Çinli müs- manıarından bıridır. man, askeri talim kamnları cc. 

l'ım miktarını tayin ve tcsb!t et· tahdem hafif surette yaralan- Vil1kie, 1892 senesinde India- rniveti azalarının dünkü ictima. 
'n-:!k 'c müsa ade almak kın lktı-1 mı ~tır. Bombayı atmış olan a. na devletinde doğmuş ve 1923 sc- ında şu beyanatta bulunmuştur : 
'1t Vekale tine müracaat oluna-

1 
dam, kaçmıya muvaffak olmuş.. nesine kadar avukatlık E"tmıştir. "İngiltere kati surette mağlup 

·llktu . ' ı rır Kendisi hali hazırda Common- olduğu takdirde. sulh ile haro-

Yapıhyor 
ten birini seçmek hususunda tu. 
tacağımız yol, Norveç, Belçika, 
ve Holandanın tuttuğu yoldan 
farklı olmıyacaktır.,, 

Şjmdiye kadar emniyette bu. 
lunmamızın yegane sebebi, hem. 
$erimiz ve dostumuz İngiltere 
demokrasisinin büyük filosu ta. 
rafından himaye edilmiş olmak. 
hğımızdır.,, 

Matbuat mümessillerini kabul 
eden Maliye Nazırı Morgenthau, 
hlitün tayyare motörü fabrikala_ 
rına bildirilen ve Amerika hesa. 
bını:ı Rol!s - Royce motörleri i. 
mal edilen bütün fabrikaların 
aynı motörleri İngiltere için de 
imal etmeleri lazım geldiğine. 
aksi takd!rde Amerikan hüku
met i:lin bütün sipari~lerini.n ip
tal edilee:eğine dair verilen emri 
teyit etmi ştir. 

Kahire, 28 (A.AJ - Yeni Ml. 
sır kabinesiııin teşkil edildiği bil. 
dirilmişcr. Mahir Paşa kabine
:-iııden yalnız üç zat, yeni kabine 
ye dahildir. Bunlar da dahiliye 
nazırı Nokraşi Paşa nafia nazırı 
Hüsevin Sırrı bey ve müncıka
lat nnzırı Galip Pasadır. YPni 
nazır~ar, sunlardır: Maliye Na. 
zm Ab".lüPıamit Süleyman bey. 
Milli Müdafaa Nazır-. Kavsi Pa
sa , Adliye Nazırı Hilmi İsa bey 
ve. malzeme ve iaşe Nazırı Salim 
Stımi Bcvdir. 

imkan la
da bin. 

etmek 

de inşasını tesri etmek 
rını verecektir. Orduya 
lerce yeni tayyare inşa 

Yeni Tahsisat Ve Yeni Gemiler imkanını vermektedir. 
Roosevelt. ordu ve bahriyenin Umumiyetle iyi malumat alan 

munzam ihtiyacatı icin sarfcdiL ınahafil, reis Roosevelt ile milli 
mck üzere 1.479.777.000 dolar. müdafa.'l istisari komitesinin :ıs. 
lık bir masraf için bir kanun la- ker! tayyare; tank vesair eslıha 
vihası imza etmiştir. Bu meblağ, imalL ve mühimmat fabrikaları 
i Temmuzda başhyacak olan ye_ inşasını derpiş etmekte olan bir 
ni nıali sene icin ordıı \°C bahri. k a<' milyar dolar tahsisatlık ye. 
ve bütçelerinde derpis olunan ni bir trslihat planını tasdik et-
2 800 milyon dolarlık tah ı; isata tiklerini bildirmektedir. 
inzimam eden munzam bir tah. Krmgrenin bu son celsesi. sim. 
sisattır. Bu yeni tahsisat. bahri. dive kadar mi11i miirlafaa ıçın 
yeye 22 adet yeni gemi inşasına j bes m•ly:ır dolarlık bir tahsisa. 
baslamak v~ ci ii'rr 100 VPmin in \'F'rmi <:t'r 
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O Kadar da Değil ! 

B ilmivoruz. Fransanın dt 
· manlarİ) le akdettıği m a 

tarcke !tartları nedir, bir tiırl 
meydana çıkmadı. Ana hatl 
belli amma bir taknn tafsilat '" 
ki kimse bilmiyor. Bu tafailat 
ne olacağını tahmin de hn~ 
müşkül, acaba Fransanın hüsh 
tün elini aya~mı lıağlıyacak m 
hiyette midir? 
Düşmanın insaflısı olmaz. Z 

ten şartları içinde "~unu ve bun 
da istiy<'bilir. İcabında bu mt f, 
hedeyi de bozabilir.. gibi ahk ~ 
oluşu bu ıniitarekenin ne kad 
ince bir pamuk ipliğine bağlı o 
duğunu gösterir. 

Lakin, herkesin endişesi 
dur: 

Fransa, donanmasmı '\'e Afr ~ 
kadaki kun•etlcrini de Alman 't 
İtalyanlara teslim edecek mi? t 

Fransa da 'azi;\·et ne kadar ft' 
ci olursa olsun Fransızların bun 
yapacaklarını kabul etmek ist 
miyorum. Yakti:de 918 de İn,,. 
lizlcre teslim olan Alman filo i 
kendi kendini hatırmıstı. Bu fil 
nun. İngilizlerle harp için 'er 
len emre itaat etmiyerek İS:\ a . 
ettiği d<' ınaltımdur. Fransız fil \ 
.<.u bütiin kııdret ve kuvveth l 
sapasajdam d•ıruyor. Kimin e 
b<>vle bir filoyu teslime varı ~ 
Bi; tiirlii akıl almıyor. Kald1 k ı 
Bordcaux hiikumeti hu fi!o" c 
lıilfiil teslime de muktedir dcgı 
ciir. Buna muktedir de olsa hh\ ·i 
le hir :ı:e~· kati;\·en yapmaz zan 
nind<'yim. Ne kadar a,ğır ı>artla 
kabul ederse etsin, bö)·le mun 
zam h:r filonun teslimine razı 
lacak kadar delilik göstermez. 

Bir g-iin Nasrettin Hoca me 
hum değirmende buğday öğiittt 
rü~·orken. ba~kasının cuvalınd f! 
a\' llt' anıc un alıp kendi torba 
na koyarmıs. 

i ... in farkına varan 
yaklasıp sorınus: 

- Hiş! Hoca! Ne yapıyorsa" 
yahu? Elin ununu alıp kendi çu \ 
valına koyuyorsun! 

- Sen bana bakma! 
divane adamım. Ne 
hilmi~·orum. 

- Ne yaptığını bilmiyorsa 
biraz da kendi malından alıp ha 
kasının torbasına koysan ya! 

- Divaneyim dedikse, o kad 
da deli değilim ya! 

Cevabını vermi~. 

Bordcaux hiikumeti 
yas<'ti göstersin. 

Milli Şef, Yeni 

Sefirini 

Ettiler 

Rumen 
Kabul 

Ankara, 28 (A.A.) - Romnn 
yanın yeni Ankara büyük elÇJs ı 
Radu Crusescu. bugün sa.ıt 17 d 
Çankaya köşkünde Reisicürnlıur 
İsmet İnönü tarafından kabul hu 
yurulmuş ve itimatnamesini tak 
dim eylemiştir. Kabul esnasmrl 
Hariciye Vekili Şükrü Saracogl 
da lıazır bulunmuştur. 

Belçikanın Harbe 

Devam Kararı 
LOndra, 28 (A.A.) - Belçik 

hükumeti Sıhhiye Nazırı Jaspar 
Londrada yaptığı aleni beyanat 
ta, Büyük Britanya v e İmpar 
torluğunun vermiş oldukları so 
itimadı olduğu cihetle. Bel,..ik 
nın harbe devam edeceğini b 
dirmiştir. 

Nazır, Büyük Britanya 
.Fransız İmparatorluğunun h 
tarafında ve Belçika Kongosun n 

da bulunmakta olan bir cok Be 
çikalılardan müteaddit ~ yardırr 
vaidleri aldığım bildirmiştir. f 

Nazır, şu sözleri ilave etmiştir 
Gayem. elimizde olan bütün ka:') i 
nakları Büyük Britanya İmpara c 
torlugunun, şerefin ve hürriyet va! 
emrine vermektir. ·I 

İngilterenin Yeni 1\foskovc. n 

Sefiri İtimatnamesini Verdi~< 
• 1 

Moskova , 28 tA.A.) - Ingıl 
renin yeni Moskova Büyük E 
çisi Sir Staffort Cripps, itima ırı 
n amesini bugün Kalinin'e ta , 
dim etmiştir. Resmi kabulü m 
teakıp Cripps. Hariciye Ha < · ı 
Komiser muavini Lozovski ı 
üc çeyrek saat süren bir goru 
me ycıpmı o::tır 

t 

~st 

Alman - Yt•nan AnJas;ma5;J im 
Alinr., 28 (A.A.) - D . N . 

A•ma ıı - Yunan ekonomik gor 
meleri neticelenmiş ve b r a 
ma imzalanmıstır. 1\ 

ı •. 
ı.:.ı 
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uriye Ordusu da Dün Romanya Dün Umumi 1 

1Silihları Bıraktı ~~.l.5~ Seferberlik Iliıl Ettti 
Besarabyanın 

İşgali Mevzii 
Bir HCidisedir 

(Başı 1 incide) o 
Bulgarlar Dobriceyi işgal et. tııı 

(Başı 1 incide) 
Fakat çok geçmeden vaziyet 
eğlşti ve askerlerin maneviyatı 
ozuJdı.:. 

Sebebi, askerlerin vatanların_ 
an ve ailelerinden uzakta bulun. 
:taları ve bunların vaziyetinden 
aberdar olamamalandır. Asiter
ri kaplıyan merak ve endişe, 
rar.st? zabitlerine de sirayet et· 
ıc; ve bu da kararın doğigtiril
f$'ne ve Fransa hük(ımetınin 
irkri dairesinde harekete se

ep olmustur. 
General Mittclhauscr ile askcr
r ni mukavemetten vazge•;ircn 
grr bir amil de, Fransız muka· 
emetin~ idare edecek yeni bir 
ukümetin teşekkül caeınC!mP.si
ir. Böyle bir hükumet teıekkül 
miş olsaydı, askerlere ve za. 
ıtlere yeni bir ilham verir ve 
u ilham da bunların şevk ve 

yretini tahrik ederdi. 
Hulıisa, Fransanın Suriyedeki 
dusu da ana vatan kuvvetleri 
bi silahını bırakmıştır. 
Şimali Afrikada Vaziyet 

Sim::ı.li Afrikadaki kuvvetlere 
lince; Fransa hükumeti bun. 
rın da silahlarını tcrk~tmr.lc· 

için uğraşıyor. Madritten ve. 
len bir habere göre, Fransız 
ı?neı-aJ Gouraud, d i.in Tanca 'yn 
lmıs ve Fransız Pasına doğru 
luna devam etmistir. General 

ouraud, Mareşal Petain tara
dan hususi bir vazife ile tav. 

f olunmuştur. Sanıldığına gö. 
, General Gouraud'nun seya. 
ti, Şimoli Afrikadaki kıta1ar 

sek kumandanlığında bazı 
gişiklikler yapılması ile ala. 
d:ır bulunmaktadır. 

İngiltere Hükumeti Fransız 
:Milli Komitesini Tanıdı 

General De Gaullc'tın merke. 
Londrada olmak üzere tesis 

tigi milli komiteye gelince; 
komite bugün İngiltere hiiku. 

eti tarniından resmen tanın. 
ı~tır. 

tngilt('rc hükumeti bu rnüna. 
betle nesrettiği kararda, İngil. 
enin G~neral Gaulle'u Fran

zlann lideri tanıdığını bildir. 
ektedir. 
General De Gaulle, bugün rad 

ile söylediği bir nutukta, bii. 
Britanyadaki Fransızların 

ndisile beraber olduklarını Ye 
nhıra ıstinaden kara, deniz ve 
va kuvvetleri vücude getire. 
ğini bildirmiş, daha sonra bu 
reltetC' ic:tirak edecek olania. 
, biJhgssa denizcilerin en ya. 

n İngiliz toprağına iltica eL 
,.sıni ist"'m istir. 
Cenııhi Afrika F ransızl:ırı Gc_ 
ral De Gaull'c bir mesaj gön. 
rerek Fransız milli komite.:;i. 

n nihai zafere kadar mücade
e devam kararını tasvip et-
lerini ve mezkur komitenin 
rıne amade buıunduklarınt 

ldirmiş~erdir. 

Mareşal Pctain'in Nutku 
ordeaux, 28 - Mareşal Pe· 
, son nutkunda mütareke şart 
dan bahsederken müstcmle-

lerde harbe niçin devam edil
igini şu şekilde izah etmi;itir: 

"Kabul etmek mecburiyetinde 
ldıgımız şartlar ağırdır. Fakat 

olmazsa şeref kurtulmuştur. 
ç kimse tayyare ve filomuzu 
llanmıyacaktır. Metrepolde ve 

temlckclerimizdc nizamı ida-
için lazım olan deniz ve kara 

zu tamlarını muhafaza edece. 
. Hükumet serbest kalm;ıkta. 
. Fransa Fransızlar tarafından 
re edilecektir. 
"Mücadeleye devam etmeğe 

,zırdınız, bunu biliyordum. A
vatanda harp kaybedilmiştir. 
rbi müstemlekelerde uzatmak 
ım mı idi? Mücadele şartlarını 
b ilmiyen bazı Fransızları tat-

n için Frı:ınsız kanının dökül
sini kabul etseydim başınızda 
lunmağa lfıyık olmazdım. Müs 
nlckcleri anavatandan az dti-

miş toprak, yeniden doğacak 
Fransadan bir parçadır. Muattal 
hale düşen tarlalar, ölmekte olan 
Fransadan bir parçadır. 

"Devletten çok bir şey ümit et
meyiniz. Devlet almadığı şeyi ve. 
remez. Şimdilik kendi kendinize 
ilerisi için de yetiştireceğiniz ço
cuklara güvenniz. Fransayı yeni
den ihya etmekle mükellefiz. Bi
zi seyreden dünyaya, toprakla· 
rımızı işgal eden hasma, Fransa
yr bütün sükunet ve şerefile göı;
teriniz. ~1agllıbiyetimiz kendimi. 
zi koyuverişimizin neticesidir. Fc 
dakarlık fikrinin bina ettiğini, 
zevkusefa diişüncesi yıkmıştır . 

Sizi ilk önce bir manevi kalkın
maya davet ederim. Fransızlar, 

bu vazifeyi ifa edecek ve gayre. 
tinizden yeni bir Fransanın fış. 
kırdığım göreceksiniz.,, 

Fransız Sulh Muahedesi 
Nasıl Olauk? 

Bordeaux, 28 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: Diplomatik mahfiller, 
bugünkü vı:ıziyeti, 1915 teki vazi
yete benzetmektedir. Mevzuu ba
his olan, umumi Avrupa mesele. 
sidir. Askeri bakımdan çok zayıf_ 
lamış olan Fransa, kıtada mühim 
bir rol oynıyacak vaziyetten diiş. 
memiştir ve Fransız meseleleri, 
Avrupa meseleleri çerçevesi için 
de göz önünde bulundurulmalı
dır. 

Fransız hükumeti, sulh mua
hedesinin nasıl olacağı hakkındH 
hiç bir mahimata sahip değildir. 
:\ıiaamaiih, bu sulh muahedesinin 
tetkikine hemen derhal başlan
mamasının ve bu muahede mü
zakeratının, Almanya ve İtalya
nın İngilterye karşı harbi niha
yete erdirdiği zaman Avrupa mc 
selelerinin heyeti umumiycsi ile 
birlikte yaprlması daha doğru 
telakki olunmaktadır. Fransa -
Almanya ve Fransa - İtalya mu 
ahcdeleri, o zaman umumi mua
hedeye dercolunaeaktır. 

Fransa ile İngiltere arasındaki 
münasebetlere gelince, ş•.ırası 
kaydedilmelidir ki, tam manası 
ile münferit sulh mevzuu bahis 
değildir ve mütareke ancak bir 
vakıayı, muhasamata nihayet ve
rilmesi keyfiyetini rcsmilestir
mektedir. İngiltere, vaziyetten 
haberdar tutulmuştur. Fransa si_ 
lfıhlarını terketmek mecburiyetin 
de kaldığı zaman hattı hareketi
nin ne olacağı bir çok defa İngil. 
tereden sorulmustur. 

Rcynaud, 26 ~ayuta bu iht~ 
m;ıli Londrada bahis mevzuu et
mişti. 11 haziranda, o zaman u. 
mumi karargahın bulu:ıduğu Bri 
are'de, askeri vaziyet, Churchill'e 
aç1k surette arılatılmrştı. 14 hazi· 
randa 'fours'da, Rcynaııd ve 
Baudonin, İngiliz nazırından, 
Fransada muhasamat neticelenir 
se Ingilterenin buna karşı aksü
lanwli ne olacağı sorulmuştur. 

Chıırchill, hararetle v<?rdigi ce
vapta, manasız yere :enkitlerde 
bulunm1yacağını ve İn.gilterenin, 
muzaffer olduğu takdirde, Fran· 
sanın kudretinin yeniden tesisini 
taahhüt eylediğini bildirmişti. 

Petain'e Tam Müzaheret 
Borrlcaux, 28 (A.A.) - Bor· 

dcaux'da bulunan ayan ve me
buslar toplanarak iş hayatının 
tcşki1atlandırılması, mı.ıhacir me_ 
seleleri ve sınai terhis hah.kında 
tetkiklerde bulunmuslardır. Dev. 
let nazırı Adrien Ma;quet, müta· 
rekcnin imzasile meydana çıkım 
meseleler hakkında kendilerine 
izah2t vermiştir. Audiffot ,.e 
Parquier'in teklifi üzerine me
buslar ve ayan azalan, Fransa 
hükümeti şefi Mareşal Petain'e 
sar~ılmaz bağlılıklarını bildjren 
bir takriri kabul etmişlerdir. 

Mareşal Petain, yenid~n dört 
nazır tayin etmiştir Pomııret: 

Mesai Nazırlığına, Fevrier, Mu
haberat nı:ızırlığma, Frossard, Na 
fıa nazırlığına, Marr;uet, Dahiliye 
Nazırlığına getirilmişlerdir. 

• mcdim. Mütareke, anavatanı 
t mlekclerle birleştiren bağ. 
korumaktadır. 

Sizlerden sadakat istemek 

Vin~ton Churchill, sah gunu 
yeni beyanatta bulunmu'lttır. Fa· 
bt bu beyanatı ile ele aldı~1 es

Bundan böyle, gayretlerimizi k.i te:zine bir şe.y il.a~e etmemiş-
kbale tevcih etmeliyiz. Yakın. tır. Fransa vazıyetını muhafaza 
yuvalarınıza iade edileceksi-, etmek.tcdir. Fransız h~kCımetjn~n 
Bazılarınızın onları yeniden noktaı nazarını yemden tayın 
ması lazım gelecektir. İstırap etmiş olan Mareşal Petain'in yük 
tinız, daha da çekeceksiniz. A- sek ve asil ifadesi hariçte büyük 
ız..lan bir çokları işlerini ve bir akis uyandırmıştır. 
erini bulamıyacaklardır. Ha. Fransa Nezdincleki Elçiler 
ınız güç olacaktır. Size bu ka- Biarritz, 28 (A.A.) - Havas 
f nalık yapmış olan yalanlnr bildiriyor: Halen Biarritz'dc bu. 

•aldatıcı sözlerle sizi iğfal ede. lunan ve Fransız ve Belçika hü. 
ben degilim. Toprak yalan k(ımetleri nezdinde memleketle. 
mC'z. O bizim yardımcımız rini temsil eden diplomatlar ak

r k kalm~tır ve o vatandır. <icttiklcri miihim bir içtimada, 
r. r ekilmek üzere <linlendırJ- Fr;ınsı::r. ılıiikiımr.t.inin merkezi 

hakkında bir karar alınıncıya 
kadar Biarritz'dc kalmıya karar 
vermişler ve Fransız makamlari. 
le irtibatı muhafaz~ için bir ko. 
misyon te.şkil etmişlerdir. 

Guatemala Sefiri Diaz, Efgan 
Sefiri ve Belçika hükumeti nez. 
dir.deki Brezilya Sefiri Pitincn
tel Brandio'dan teşekkül eden 
bu komisyona Fransadaki Peru 
Sefiri Francisco Garcia Calde. 
ron riyaset etmektedir. Meksika 
Scfaretı katiplerinden Bernard 
Brayes komisyonun katibi umu. 
miliğini ifa edecektir. 

Komisyon Bayonne'ne gelmiş. 
tir. Bayonne vali muavini Biar
ritz'de bulunan Kordiplomatiğin 
vazifesini ifa ederken, geniş bir 
imtiyazdan istifade edeceğine 
dair teminat vermiştir. 

Hariciye Nazırının Sözleri 
Bordeaux, 28 - Fransız Hari

ciye Nazın Boudoin, son beya
natında Amerika, İngiltere, İtal. 
ya ve İspanyadan şu şekilde bah
setmiştir: 

"Birleşik Amerikanın dostlu
ğuna güvenebileceğimi biliyo.a 
rum. Bu dostluklarını bize defa
atle isbat etmişlerdir. Bize gös
terdikleri fiili ve faydalı sempa. 
tiyi fena günlerimizde iyi günle. 
rimizden daha ziyade gösterecek
lerinden hiç şüphe etmiyorum. 

"Büyük Britanya milletinin 
sempatisine güvenebilceğimi bi~ 
liyorum. Yanyana kahramanca 
yaptığımız bir mücadelede, savaş 
arkadaşımız bulunuyordu. Zan
netmiyorum ki B. Vinston Chur
chill'in yakınlarda söylediği bir 
nutukta yaralı Fransaya verdiği 
şeref dersi, hiç bir zaman İngiliz 
milletinin derin hissiyatının ter. 
cümanı olsun. Zannederim ki, Al 
manyada, Fransada ve bütün 
dünyada bu kadar felaketler ve 
bu kadar harabeler doğuran zıd
diyetlerin, hı:ıkkaniyet dairesin
de hallini Alman hükumet ve 
milleti Fransız hükumet ve mil. 
leti kadar arzu ederler.,, 
"Şimdiye kadar söylediklerile 

kabili telif olmıyan Churchill'in 
almış olduğu tavır, Fransada ke
derli bir hayret hissi uyandırmış 
tır. Fransa, gerek donanmasını 
gerek hava kuvvetlerini Alman
yaya teslim etmemek için her şe. 
yi yapmış olduğu için, bu hissi 
daha bariz bir surette çoğalmış. 
tır. 

"Bizi ayıran meseleleri hallede 
cek kati vesika vücude gelmeden 
r.vvel bile İtalyan milletile ara
mızda çıkmış olan münazaanın 
nihayet bulmasını ümit ve temen 
ni ederim. Filhakika iki memle
ket arasında gerek J.atinlik ge
rekse hiristiyanlık noktalarından 
böyle bir tesanüt mevcuttur ki, 
Fransa hükumeti olsun İtalya 
hükümeti olsun, hiç bir hükumet, 
uzun müddet bu tesanütten va
reste kalamaz. Bu iki millet mu
ayyen bir şekildeki medeniyete 
sadık kalacaklardır. Bunun ifası 
için de aralarında iyi bir itilafın 
mevcut bulunması lazımdır. 
"Yaşamakta olduğumuz acıklı 

bugünlerde, kendisine bu kadar 
~abıtalarla bağlı bulunduğumuz 
Ispanya hükumetinin bize gös
terdiği yardımı unutamıyacağız.,, 

Askeri Liselere Öğretmen 
Yetiştirilmek Üzere 
Talebe Alınacak : 

I - Askeri liselere asker! öğret
men yetiştirilmek üzere Harp Okulu 
kadrosuna altı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harp Okulu ta
lebesi olarak Ankarada Dil - Tarih -
Coğrafya fakültesinde yabancı dil 
tahsili görecek ve ask.eri öğretmen 
yetiştirileceklerdir. 

3 - Kabul şartları. 
A - Harp Oukuluna gıns şartla

rım tamamen haiz olmak. 
B - Lise olgunluk imtihanını ver

miş olmak. 
C - Y<1bancı dil bil~isi yukan de

recede bulunmak. 
4 - İsteklilerden Ecçilmek sure

tile alınacak talebeler fngilizce, fran
sızca, almanca branşlarına taksim ve 
fnk{illenin 940 : 941 tedrisatına işli
rnk ettirileceklerdir. 

5 - İsteklilerin evrıık ve vesikala
rile Harp Okulu komutanlığına ve 
!azla tafsilat almnk lsliyenlerin de 
askeri liseler müfettişliğine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (5470) 

KAV I P: İstanbul emniyet müdür
lüğünden almış olduğum 31/3730 sa
yılı ikamet tez.keremi zayi ettim, ye
nisini alacağından eskisinin hükmü 
yoktur. - Y unan teb'aıaından Mlha l 
oğlu Dlmitrl Sakelarlos. 

KAY 1 P: Samsun ticaret mektebin
den 929 senesinde aldığım tasdikna
memi kaybettim. Yenisini çıkaraca

gıından eskisinin hlikmü kalmamlf• 
lır. - 21 numaralı Faik Mazhar. 

(Başı 1 incide) ler Birliğine terki hakkında bir 
da bir iyi anlaşma ve dostluk ha- karar alacağı sanılmaktadır. 
dis olacağını ümit etmektedir: Dahiliye Nezareti tiç gün miid 

Romanya elçisi, Rumen hüku- dctle, bütün memlekette, her tür 
mctınin Besarabyayı ve ~imali lü şenlikleri, tiyatro ve sinema· 
Bukovinayı Sovyet1er Biriiğine ları ve umumi konserleri menet. 
terke amad e olup olmadığı hak- ·ı miştir. 
kında Molotof tarafından irat e- Romanya taragından Sovy:t
dilen şifahi suale müsbet cevap le~e terk~lunan saha~ın do~r-t 
vermistir. mıly{,n nufusu muhtcvı oldugu 

Sovvetlcrin Cevabı tahmin ediliyor. 
Sovyet hükumeti, Rumen bü- .. M0sk'lv:adan veril~." hab.:_ı:lerc 

kumc:tinc verdiği yeni bir nota- go.re~ Rom.ar:yanın .gosterdıgt s?
da Rumen cevabının sarih olma- mımı te§r,kı mesaı ruh.u,. Sıalın 
dığınr zira Sovyet isteklerine yolrtaş tarafından çok ıyı kar~ı
vazih 'bir muvafakati \htiva c•t- !anın·-: ve bu hattı hareket de
mediğini bildirmiştir. Sovyet hü· rin hoşnutluk uyaı1dırmıştır. 
kumeti. D avdesko'nun beyanatı- Buııu~ üzerine işgal başbn.ış 
n:ı ıttıla hasıl ederken Rumen hü ve hadisesiz vukubulmuştur. 
kumetinin kcndisile mutab•k kal. Sovyetlerin motörize kıtalım 
mıva amade olduğunu kabul et- ilerlemiş, Sovyet tayyareleri uç. 
mek mecburiyetindedir. Buna bi- muş ve yalnız devrü teslimden 

haberdar olmıyan bazı nöbetçL 
naen aşağıdaki hususları teklif e- ler mukavemet göstermişlerdir. 
der: Faka! bu hadiseler münferit ma. 

"1- Rumen kıtaatı m<!vzııııba- hiyette kalmı~tır. 
his araziyi 28 haıiran saat 14 tE-.n Sovyet membaları, Sovyet as. 
itiba~en dört günlük bir vado zar kederinin tezahürlerle karşılan. 
fndi'\ boşaltmalıdır. dığını, askerlerin halk tarafın_ 

"2 - Sovyet kıtalan ÇP.rno- dan kucaklanarak öpüldüğünü 
vitz, Kisinef ve Akkerman'ı 28 bildiriyor. 
ha:r.iranda jşgal edeceklerdir. 

":3 - Rumen hükumeti meviu 
ubahis topraklardaki bütü,1 res
mi daırelerle demiryolu ve şose 
tesisdtınm sağlam ve masun bir 
Şt:?kilde himaye ve tesliminden 
mesul olacaktır. 

"4 - Rumen ve Sovyet mü
messillerinden mürekkep muhte
lit bir komisyon mezkur toprak
ların tahliyesinden doğacak me· 
seleler: hal için toplanacaktır. 

"Bundan başka, Sovyet hüku
meti bu notasında Romanyanın 
23 haziran saat 12 ye kadar ce
vap vt:rmesini istemektedir. 

"28 haziran saat 11 de Roman
yanın Moskova elçisi aşağıdaki 

cev:ıb1 vermiştir: 

"R umen hükumeti Besarabya 
ile Şimali Bukovinanın askeri iş
gali ve bu toprakların tahliyesi 
~artları ile mutabık olduğunu 
bildirir. Bununla berabr mezkur 
hükumet tahliye için tesbit edi-
len vadenin uzatılmasını istemiş. 
tir. 

"Sovyet hükumeti işgalin bir 
kaç saat tehiri hususunda muta. 
bık olduğunu bildirmiştir. 

"Hükumet muhtelit komisyo. 
na mümessil olarak General Kos 
ler ile General Boldin'i tayin et. 
miştir. Komisyon Odcsada top
lanacaktır. 

"Sovyet teklifleri Romanya 
hükumeti tarafından kabul edil
miş olduğundan Sovyet kıtaları 
28 Haziran sabahı saat 2 d e hudu 
du geçmişlerdir. Mezkur kıtaat 

halen şu üç şehrin işgaline te
vessül etmektedir: Çernoviç, Ki. 
şinef ve Akkermen .• , 

Rumen Kabinesinde Tadilat 
Son hadiseler üzerine Roman. 

ya kabinesinden bir kaç nazır is
tila etmiş, bunun üzerine kabine 
şu şekilde tadil olunmuştur. 

Hariciye Nazın Gigourtu, Baş
vekalet müsteşarı yeni Partinin 
Erkanı Harbiye Reisi Gurdaria. 
n u, Harici Ticaret Nazırı Christu, 
Diyanet İşleri Nazırı Clobanu ve 
Diyanet İşleri Müsteşarı Svicia
nu istifa etmişlerdir. 

Mebusan Reisi Vaida - Voe
vod Başvekfilet müsteşarlığına, 
Senato Reisi Argentoianu Harici 
ye Nezaretine, İnculetz ile Nistor 
Müsteşarlıklara, İktısat Nazırlı. 
ğına Vekalet eden Canciav Harici 
Ticaret Nezaretine ve Propagan
da Nazırına vekalet eden Giures 
eu da Diyanet İşleri Nezaretine 
tayin edilmişlerdir. 

İstilasını veren Romanya Ha
riciye Nazırı Gigurtu, Haziranda 
Gafenk«nun yerine geçmişti. Ma 
reşal Göring'in şahsi dostu olan 
Gigurtu Romanyanın eski devlet 
adamlarından ve milli rönesaus 
cephesinin müessislerindendir. 

• 
Roınanyaya gelince. Kral btı. 

gi.in umu!'!"i seferberlik ilan e
derek yeni arazi taleplerine mu. 
kavemet azminde olduğunu gos
termi5tir. Kral bir harp meclisi 
de vücude getirmiştir. 

Stdani ajansı da bu hususta şu 
malüm&tr veriyor: 

"Bıı akşam neşredilen kral e
mirnamesi, bu gece yarıc;ınclan i
tibaren meri olmak üzere, Roman 
yada bütün kara, deniz vr. hava 
kuvvetlerinin umumi seferberli
ğini ilan eylemektedir. Bu tedbi
rin sebebi hakkında hicbir resmi 
izahat verilmemektedir. Maama
fih, öğrenildiğine göre, bıı. Sov· 
yet meselesine karşı 'ieğil, fakat 
Romanya hudutlarında vukua gc 
lebilecfk diğer ihtilatlarla alfıka
dar bütün ihtimallere l<arşı ihiL 
yati bir seferberliktir." 

AKİSLER 

BULGARİST ANDA 
Sovyet kuvvetlerinin Besarab

yayı işgal etmesi Balkanlarda ve 
umumiyetle bütün Avrupada de
rin akisler bırakmıştır. 

Stefani Ajansı Sofyadan şu ha
beri veriyor: 

Bulgaristan Hariciye Nazırı, L 
talya ve Almanya sefirleriyle 

1 

Sovyetler Birliğinin Romanyay::ı. 
karşı hareketi hakkında uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. Bu sa. ' 
bah akdi derpiş edilen nazırlar 
meclisi, bu akşam veya yarın top 
lanacaktır. 

Yine Balkanlarda ve Tuna hav 
zasında hasıl olan yeni vaziyet· 
tetkik edecek Bulgar siyasi mah. 
fillerinde, Bulgar talepleri me
selesi, Sovyetler Birliğinin Ro· 
manyaya karşı aksiyonu netice
sinde husule gelen vaziyetin çer
çevesi içinde mütalaa edilmekte
dir . ., 

Londradan verilen bir habere 
göre Bulgaristan bazı ihtiyat kuv 
vetlerini silah altına çağırmıştır. 

MACARİSTAN DA 
Rcutcr Peşteden şu haberi ve. 

riyor: 

olan nota üzerine Tuna - Balkan 
mmiakasında tahaddüs etmiş bu· 
lunan yeni vaziyet hakkında İ
talyan ve Alman sefirlerile gö
rü~müşlcrdir. 

Macar radyosu da Romanya 
hadiseleri münasebetile şu mü. 
ta18.ayı yürütmüştür: 

"Yirmi sencdenberi Romanya. 
nın arazi bütünlüğünden bahso
lımuyordu. Artık bu iddianın 
yeri kalrnamı!Ştır.,, 

YUGOSLA VY ADA 
Hırvatistanda Ağram civarın. 

da bulunan Başvekil Svetkoviç 
di.in akş;ım tayyare ile Belgrad:ı 
dönerek Harbiye Nazırı GenC'r~l 
Nediç ve Hariciye Nazırı Cincar 
Markoviç ile görüşmüştür. 

ALlJIAN YADA 
Berlin, 28 <A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Bir yabancı Ajans, A1manya, 

Rusya ve İtalyanın bir Balkan 
konferansı toplamak niyetinde 
olduğu hakkında bir haber yay. 
mıstır. Bugün, yabancı matbuat 
mümessillerine, bu haberin ta
mamile asılsız olduğu bildiri!. 
miştir. 

iNGİLTEREDE 
Times gazetesi başmakalcsin. 

de şöyle yazmaktadır: 
"Rusynmn Romanyaya tevcih 

ettiğı bu talepleri Almanya ve 
İto.lv:mın muvafakatile yapmış 
olduğu tcıhmin olunabilir. Fakat 
Balk::ınbrda Sovyet nüfuzunun 
artması ne İtalyanın, ne de AL 
manyanın menafiine şüphesiz 
uygun ciişmez. 

Time:; gazetesi, b u müt:ılaayı 
söyledikten sor.n Rus hareketi. 
nin Bulparistan ve Macaristan1 
da harekete getirerek Dobrice 
ve Transilvanya için Romanyaya 
metalıbat serdetmeleri ihtimali. 
ni tetkıJc etmektedir. Times'e na
zar::ın Almanya Macaristana şinı 
rlilik çok aculane talepler ileri 
sürmememesini tavsiye etmiştir. 
Diğer taraftan Alman hükumeti 
ağlebi ihtimal Romanyayı da 
kendi nüfuzu altınd~ bulunan 
memleketler arasına ithal etmek 
ister. Kral Karol'ün son hareket. 
leri de bu yolda bir ya.kınlaşmıı
nm ilk adımlarını teşkil etmiş-
tir. 

mek istemezler mi? 0 
Romanya, harp etmeksizin Be- ~ 

sarabyanın işgaline razı olmak· 0 
la bu meseleleri do şimdilik haL. 
!etmiş gibidir. 

Romanya, harbe girmemiştir. ~ 
Kuvvetini olduğu gibi muhafaza , 
etmiştir ve diğer komşularından 
gelecek bir tecavüze karşı mü-
dafaaya hazırdır. lr 

Maamafih bu meselenin diğer 
bir safhası da şudur: 

Macaristan ve Bulgaristan e
mellerinin tatmini işi Almanya 
tarafından harbin sonuna bıra
kılmıştır. Sulh aktedileceği za- • 
man, Almanya bu devletlerin de 
arzularını tatmine çalışacaktır. 
Şu halde, bugün Macaristan ve 
Bulgaristanın müstakilen hare. 
kete gecerek memleketlerini bir 
harbe sürüklemelerinde mana 
yoktur. Almanya ve Sovyet Rus- '1 
ya muvafakat etmedikçe, bu ild 
devletin Romanya üzerindeki C• t 
mellerini, hattu silahla tatmin ı 
etmelerine imkan· yoktur. 

Zaten silahsız alabileceklerine ~: 
kani oldukları yerleri bugün kan 
dökerek zapta teşebbüs etmek 
hatadır. 

A lmanya, Besarabyanın Sov .. 
yetler tarafından işgalinO 

muvafakat etmiş, fakat, şimdilil< 
Balkanlarda bir hadise çıkması .. 
nı istemediği için Macaristan ve 
Bulgaristanın Romanyaya saLo 
dırmalarına mani olmuştur. 

b 

l 

Bu sebeple, Besarabyanın Sov .. 
yetler tarafından işgal edilmesi. ı 
bizce simdilik Orta Avrupada ve 
Balka;;larda bir harp çıkmasına 
ve bir değişiklik vukuuna sebe. 
biyet vermiyecek mevzii bir ha• 
cfise olarak kapanıp gidecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinin Tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Gümrülc 
ve İnhisarlar Vekili Raü K ara• 
deniz dün sabah inhisarlar tJ· ııt· 
mum müdürlüğüne gelerek öğle• ı 

ye kadar muhtelif işler üzer!nde la 
meşgul olmuş, umum müdürdcJ\ 1 

bazı izahat almıştır. Vekıllıı bu• ~ 
gün de gümrük işleri üzerinde 
tetkikatta bulunması .:nuhtemel
dir. 

,_ ................. ııımr .................... _ 
Denizlerin Yılmaz. Fatihleri... Salonların korkunç Ganısterlert 

Bugün LAL Ede Toplandı. 
Senenin 2 büy Uk Filmi birden 

1 • BAHRiYEYE SELAM 
Amerika Bahriye mektebinin Aşk, Heyecan, seref ve zafer dolu h.aYatı 

2 • CiNAYET S AATI 
Gangsterler kralı EDWA R O RO BINSON'un son şaheseri 

Bugün saal 1 ve 2. 30 da Halk matineleri 

- ......... 1 ........................ -

,_ ... KIZllA Y CEMİYETİ 
l ~.LUMİ MERKEZİNDEN : 

Aşağıda evsafı yazılı 
1 8 A DE T M O T Ö R ' ün 

Mü nakasa suret ile satın alınacağı ve ihalesinin 
3. 7. 910 Çarşamba günü saat onda Kızılay İstanbul 
Satış Deposu Direktörlüğünde icra edileceği ilin 
olunur: 

\ det Devir Kilovat Volt 

3 1400 ı.ı 220/380 
1 945 7 220/380 
1 2750 1 220/380 
1 2880 7 220/380 
1 2900 13.5 220/380 
1 1400 2.2 220/380 
2 1420 1.5 220/380 
1 1450 2.5 220/380 
1 710 1.8 220/380 
1 2800 0.07·1 220/380 
1 1445 3.3 220/380 ., ., 2820 0.75 220/380 
1 9•10 2.2 2201380 

Yeni kabine toplanmış ve top. 
lantı neticesinde neşrettiği resmi 
tebliğde hükumetin Besarabya 
ve $imali Bukovin'i Sovyetlcr 
Birliğine terki kabul ettiğini mil 
lete bildirmektedir. Tebliğ aym 
zamanda, Çernoviç, Kişinev ve 
Akkerman şehirlerinin bugün öğ 
leden sonra Sovyet kıtaları tara 
fından işgal edilmiş olduğunu da 
kaydetmektedir. Na~ırlar heyeti. 
muhacirlerin iaşesi işi ile meşgul 
olmuştur. Parlamento yarın top
lanacaktır. 

Romanyaya verilen ültimatom 
İtalya harbindenberi böyle bir 
hareketten çekinmekte olan Ma
car!standa hayretle karşılanmış· 
tr.r. Kabine bir çok saatler imti
dat etmek üzere haftalık mutat 
içtimaını yapmıştır. Başvekil Te- , 
leky'nin Kral naibi Horthy'yi dün 1 

iki defa ziyaret etmiş olduğu söy 
lenmektedir. Resmi beyamt ile 
de takviye olunan umumi kanaat 
Sovyct Rusya tarafından yapılan 
talepler diğer bazı talepl-erm bir 
mukaddemesinden ibaret deği1se 
Macar hükumetinin bizzat hare
ket hususunda hiçbir tedbir ıtti· 
haz etmiyeceği merkezinderlir. 
Sovyct hareketinin de Almanya
nın muvafakatile yapılmış oldu
ğu kanaati bu mesele hakkındaki 
Macar noktai nazarını bittabi ta. 

dil etmektedir. Maamafih efkarı '••••ı••••••••••••••••••••••A' • 

Romanya Kanunu Esasi muci
bince, arazi terki için parlamen
tonun kararı lffezımdır. Bu sebep
fon, parlamentonun Bcsaraby:ı 
ve Şimali Bukovina'nın Sovyct. 

umumiye Rusyanın yakında dik· 
kat nazarlarını Slovakyaya çevi
receğı ve Romanyadaki Sovyet 
nüfuzunun Besaraby::ı.nm garp 
hudutlarında tevakkuf etmiycce
ği hakkında intişar etmiş ve fa_ 
kat tt.:yit edilmemiş bazı hahcr· 
lere kısmen ehemmiyet a tfet:nek 
tedir. 

Hnriciye Naztn Kont Csaky i
le Başvekil Kont Teleky. dün 
akşam Molotof tarafından l\losko. 
vadaki Romanya sefirine verilmiş 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Matbaamıza imtihanla bir daktilo alınacaktır. Ortamektep mezunu ol. 

ması r.arttır. Lise mezu nu olanlar ve lisan bilenlerle seri yazanlar tercih 
olu11araktır. "5491,, 

Yozgat Memleket Hastahanesi Baştabibliğinden : 
1 - Hastanemize 30 zar lira aylık ücretli iki hastabakıcı. 

2 - 50 lira ayhk ücretli Ameliyathane işlerinden anlıyan bonserviı;lı 
bir hastabakıcı. 

3 - 40 lira ayhk ücretli bir aşı;ıbaliI almacaktır. Aşçıba§tnm yanın .. 
da bir ikinci aşçı ve bir de bulaşıkçı vardır. 

4 - F.vsaf ve şeraiti haiz olanların bonservis ve hüsnühal kağıtlarını 
istidalarına raptederek Baş tabipJiğe müracaatları ilan olunur. (5389) 

" ı:ı 
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TAN 
A.BONK BEDELi 

;ırk iye Ecnebi 
.....__ 

• lo Kr. 1 sene 2800 Kr. 
o .. 6 Ay 1500 .. 

• ıO .. 3 Ay 800 .. . ~ .. 1 Ay 300 .. 
- lleUerarası posta ittihadına 

Jıll olmı:> an memleketler için 
·• -Qone bedeli müddet sırasiyle 
l , 16, 9, 3,5 liradır. Abone be-
1 "11 peşindır. Adres deği3tirmek 

kuruştur. Cevap için mektup
ıı 10 kuruşluk pul ilfivesi 

r "-~~~ı_a_zım __ d_~-·----~~-1~ ! 

Kurban 

işçi 

C? masa 

en Bir 
I 

Mehmet r ( iıkıfıyı anlatan, 
3 Merdan adında bir va. 
• astır: 

i cndisi, bundan bir yıl evvel, 
• inburııunda, çimento fahri. 
'1 nda çnlışıyormuş. Bir giin, 

h beled i~ esinden çaı'lrılmış. 

'1 - Sen, demi ler, dnha yük. 
C bir giındeliklc bizim beledi. 

arajında !;alışır mısın".',, 

chmet !\ferdan cevap vermiş: 
Elbette çalı§ınm: Fakat. 

!! Z ) ınburnu fabrikasının 
c ~t r ve gözde bir i ;,.çisiyim: 

naleyh oradaki mevkiim 
mendir: Siz de, günün bi. 

e ü açıkta bırakmıyncağı. 
t emin ederseniz, ;.elirim ! ., 

- u sözlere muhntnp olan zat, 
met Merdana şifahi teminat 
is. Mehmet Merdan da kn

:J ' formaliteler ahkiıınının Hl. 
.. lu kıld ığı nnıaıneleleri ya. 
• k. cslü vazifesinden ayrılıp 

isine baslamıs. 
kat. aradan dokuz ay ge. 

e, Fatih belediye gawajına 
aslı bir i çi getirilmiş. Türk 
yan bu \•atanda ın işe baş. 
ından kısa bir müddet son. 

ia, l\fehnıet Merdana: 
• ..._ Senin \•nzifene nihayet 
' 'lik!., dcmisler, Mehmet Mer. 
• ın ;)erini de, iltimaslı olduğu 

edilen diğer vatandaşa ver. 
ı er. 
• feJımet Merdan, bu haksızlı

rotcsto edince, en aksj ce. 
a \ ' C en fena ınuamele ile 
laşmı . Lazım gelen maka. 
ikô~ ette bulunmu~. Şikaye. 
uhntap olan mnkam alaka 

erince, Mehmet Merdanln, 
ni alan işdyi imtihana tabi 

'ııuşlar. Mehmet Merdanın 
asına göre, bu imtihanı, bir 
\ atnndas yapmış. ve raporu. 
tes ir altında kalarak, ilti. 
lı işçinin lehinde vermiş. ,,.. 
~ imdi Mehmet Merdan: 

"- Viıkıa, diyor, be:n, 
hassıs bir işçi olduğum için, 

ta kalmış değilim. Çok şü. 
derhal ve daha iyi bir işe 
stım. F ak at anlamak istiyo. 
Bana bu haksızlıklan ya. 

ara terettüp edebilecek hiç. 
tnesuliyet yok mudur?,, 
ıı, bu sözleri, derin bir tees. 
e dinledik. Mehmet Merdan. 

derdini 'tJir defa da valiye 
tına ını söyledik. 
'- On beş giindür, L6tfi Kır. 

giirüşmeğe çalışıyorum: 
llt manle ef, kendisi !!On ~iin. 

cok meşgul: Arzuma mu. 
ilk olamıyorum!,, dedi. 
ı eminiz ki, vaziyeti öğren. 
takdirde, Lutfi KırdaT, bu 

ıa~ a Iükayt kalamıyacaktır. 

* ~iz de öğrenebilir miyiz: 
ı - İs kanunu, hiçbir su.. 

lnuyan bir ''atandnşın açı~a 
tıbnasını hoş görür mü? 
- Bir işçiye, işinden çıka. 
a~ı on beş gün evvel bil. 
ek zarureti yok mudur? 
- Bütün gayretlerimize 
en iltimas ve ta,'Siyeyi ni. 

' haıa knldıramıyorn7.? 
- Tek kişi tarafından yapıl. 
Ilı c;ğrendiğimiz o garip imti. 
hangi usule, hangi nizama 

~dur? 
t hususi nıüesseseclc de Jıoş 
Uemiyccek olan bu kabil ay. 
~ldarın, resmi bir dairede 
il.undan bilhassa teessür duy. 
muzu da gizliyemi~·eceğiz: 
\>esile ile vatandaşların ka. 
l hukukuna daha titizce bir 

et beklemek ve istemek te 
ltıınızdır sanırız! 

' •üleburgaz Köylerinde 

Çekirge Mücadelesi 
lcburgaz, (Hususi) - Ka. 

ıı bazı koylcrinde mahsulf.. ta 
r veren çekirgeler türcdigin· 
bunların imhasına başlan-
lr. 

TAN 

Muharrir, Bu Yazıda Olgunluk lmtihan1nda Hakim Olan Esasları Tebarü2 

Ettiriyor ve Bu Seneki Tatbik Şekli Hakkında Temennilerde Bulunuyon 

o o o 

Olgunluk imtihanında 
Hakim Olan Esaslar 

B c sene meriyete giren ye. 
ni imtihan talimatname. 

sine gore yapılan olgunluk im. 
tihar.ları dün bitmiştir. Bina
enaleyh, bu talimatnamenin kıy 
meti hakkında şimdidecı leh 
ve alej11te hükümler vermek 
mantıksIZ olur. Esasen, bu im
tihan talimatnamesinin kıyme. 

tini, c talimatnameye göre imti. 
hana tabi t~tulan talebenin 
muvaffakıyet derecesile ölçmek 
doğru olmaz. 

Muvaffakıyetsizlik bir netice
dir ki, sebepleri muhtelütir. 

Muvaffakıyetsizliğin en mü. 
hlm sebebi, şüphesiz, tedsiatın 
jyi yapılmamasıdır. 

Fakat, mükemmel bir tali
matnamenin ruhuna 5adık ka
ltnmıyarak acemice tertip f!di· 
len sualler de bu muvaffakıyt:t
sizlikte amil olabilirler. 

Tebarüz ettirilmesi li:-.ım ıe .. 
len diğer bir nokta da, nndman 
mefhumudur. Sirf kemmi bir 
me-fhum olarak tas~vvur edilen 
randmanın bu i§le aUıkası pek 
azdır. İstenen, mümkiin olönğu 
kadar çok talebenin - ne şekilde 
olursa olsun · imtihanı.la mu. 
vaffak olması değildir; belki, 
muayyen bilgilere hakkıle ı:ıhip 
oJan ve fikri bir olgunlvk se. 
viyesine gelmi~ bulunan talebe
nin mümkün olduğu kadar çok 
miktarda muvaffakıyetidır. 

Şüphesizdir ki, • h'!r !eyde 
olduğu gibi • imtihan talimat
namesinden alınacak netice, o
nun iyi veya fena tatbik edildi· 
ğine göre değişecektir. 

( 1940 

YAZAN. 
1 
i Sadrett in Celal Antel . 

••--•• _________ .. _____ , _________ awsıua- .1 

B u yazımda, pedagoji e. 
saslarma çok .ıyıun bul. 

duğu.m bu talitnatnameye ıöre 
olgunluk imtihanında hakim o. 
laa esaıları tebarüz ettirdikten 
sonra, bu seneki tatbik şekli 
hakkında bazı şah.st mül~haza· 
lır vt temennilerde bulunaca
Jim. 

Yeni olgunluk sistemi ile es. 
kisi arasmda, ikincisinin lehice 
olarak, esaslı farklar vardır. 

Eski ıisteme göre : 
Edebiyat kolu olgunluk im

tihanı: (Türkçe konpoıo;isyon, e. 
dehiyat; tarih • coğrafya; felı.::e. 
fe ve içtimaiyat) 

Fe:n kolu olgunluk imtihanı: 
(Türkçe konpozisyon; matema
ti!t; fizik - kimya, tabiiye) ders. 
ı~rincien yapılıyordu. 

Yen! talimatnameye göre ise 
v<:ziyet şudur: 

İki kol için de müşterek clftn 
türkçe konpozisyondan başka: 

Edebiyat kolu için: (EciebL 
y:ıt; felsefe veya tarih; fabHye 
veya matematik). 

Fen kolu için: (Matem-ıtik; 

fizik, veya tabiiye; felsefe veya 
tarih). 

Görülüyor ki, buradaki esnS
lı fark, fen kolunda, edebi ve 
felsefi kültür derslerine, edebi
yat kolunda da ilml kültür ders 
!erine ait yoklamaların bulun· 
m4sı keyfiyetidir. 
Yıni talimatnameyi hl\Zlrlı. 

yan komisyon, tam bir kültü:-ün 
ayni zamanda edebi, felsf?fi ve 
ilmi olduğunu düşünerek buna 
karar vermiştir. 

İkinci fark ta, edebiyat kolu 
i~in eı,as olan edebiyat, fon ko
iu icin esas olan matematikten 
başka, yoklamaya dahil olan di
&"er derslerde namzetlere seçme 
heıkkırun verilmesidir. 

a;r taraftan zekalar, fikri tip
ler arasindaki tenevvü, diğer ci. 
hetter., olgunluğu kazanım ger.ç 
lerln fakültelerin muhtelif §U

bf:lerine girmeleri, böyle bir 
kombinezon yapılmasına saik 
olmuştur. 

FiJhakika, zekAlar ar.ısında 
kemmiyet bakımından olduğu 
kadar keyfiyet bakımından da 
esaslı farklar vardır. Bazı ze
kalar harici müşahedeye daha 
elverişli, diğerleri, adetler <.ıra

sına~ki münasebetleri kavramı. 
ya daha kabiliyetli, diğerleri iı::e 
mücerret. mefhumlar al~minde 

felseff spekülasyonlar yapmıya 
d,1na müstaittirler. 

Diğer cihetten, fen kolund~n 
olgunluğu geçiren gençler, fen 
fakültesinin matematik, fizik _ 
kimya. bioloji şubelerinden bi. 
rini tercih etmektedirler. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki, 
olr.unluk imtihanlarında, bu 
muhtelif tipteki zekalara kendi· 
ler!nl göstermek im!{anı veril
rni!ftır. 

Harbinde Havacılık J 
Pike Bombardıman 
Niçin Tercih Ediliyor? 
Bombardıman tayyareci· 

liği, kara ordularının 
kazar.acağı z a f e r 1 e r e Jn· 
kar olunmaz yardımlarda bulu
nan bir silahtır. Topçu tabiye 
hedefleri döverken, bombardı. 

miinctlar çok gerilere ketdar u· 
zanrr, ateş sahasmı uzaklardan 
yakınlara geti,miş olur. Bu, da
ha ziyade mevzi harbinin ç~r
çevesi içindeki rolüdür. Bom. 
bar<lıman tayyareciliği iısc, tam 
manasile hareket harbinin ele 
avuca sığmaz ateş kudretidir. 
Zırhlı vasıtalar peşinde yıldı· 

rım harbi yapılırken topçunun 
mevziicre girerek ate, açma. 
sı zaman ister. Bu 7.aman rar .. 
fıncla da piyade ilerlemiş olur. 
İkinci mevzi intihabı ateşi ke. 
ser .. Halbuki tayyare seridir, 
ka!'a kıtalarının hareketine gô· 
re her an bombasile müdaha. 
leler yapabilir. Cepheden cep .. 
he gerilerine kadar bütiin sa. 
halarda hareket serbestliği var· 
dır. Bu avantaj bombardıman 
usullerinin değiştirilmesinde ve 
isubetli atışlar yapacak pike 
bombardımanlarının tatbikinde 
ön ayak oJmu§tur. 

Plke bombardıman, düz uçuş. 
lu bombardıman usulünden mü 
cssirdir. Aradaki !arkı kavraya. 
bilmek için şunu söyliyclim ki, 
bombardıman irtifaı azaldıkça 
isabet ihtimali de faılala§ır .• 
Yer müdafaa vuıtalannm oto. 
matik mukabelesi lcar'1nnd• 
düz uçuı yaparak nitan almak, 
bomba dü§me zamanmı he:ıap 
etmek, isabet ihtimalini kon· 
trol etmek ve ondan sonra bom
basını sallamak yani hedef üze
rine bliakmak oldukça güçtür 
ve hayli zaman ister .. Bütün bu 
işlerin yapılışından başka rüz. 
gar istikametinin de bilinme.ti 

••••••••Yazan:~····· · · I A. AHISKAL ı 
......................... 
ıaruridir. Yerde eseıı rüzgArın 
istikametini tayin etmek kolay· 
dır. Bacalardan çıkan dumanla. 
rın hareket istikameti, ağaç dt.l. 
lannın yatı§ı, deniz sathının 

buruşması bize bir flkir vere. 
hilir. Fakat bundan evvel bil
memi? lazım gelen, tayyareıni
zin uçtuğu irtifadaki rü~gar Js. 
tlkametidir. İtte bunu itestir
mek ve he~aplamak bombardı· 
nıancılan oyalar. Eğer trıyyr.re 
nizglr yatağına girmemi§ olur. 
sa, atılışta bomba tayyarcdı?n a. 
J.ıcat:ı ilk hızla ve ataletle ileri 
doğru bir yol üzerinde gider
ken, rüıglnn eıiı istikırnetine 
de uyarak, yanı dojru mahre· 
kini kaydırır. 

Bu hal isabet noktası:ndnn za. 
rarımıza olur. Şöyle bir topar. 
larsak görürüz ki, normal u. 
çuşta yapılan bombardıınanl:ır· 
da, uygun irtifa seçmek, rüzgar 
yatagında uçmak, nişan ve ne. 
sapların ikmali bakımından za. 
mana ihtiyaç hissetmek ve bun
lar.n dı~nda isabetli bir atış ya· 
p1tmamak pike bombar<lımn.o u. 
ıulünün tercih edilmesini icap 
ettirmiştir. 

p ike bom'bırclrmanda ile. 
uçuş irtifaı ne olurp ol. 

ıu.n isabet ihtimali yüzdesi faz. 
ladır. Çünkü tayyare dikine he
de! üzerine saplanır gibi inı:cek 
ve muayyen bir irtifaa ~elince 
bombasını bırakarak '.lcaçıcak
tır. Evvelemirde bombardnnan 
ırtifaı beş yüz metre ile yüz met 
re arasında ve hedefin şakulilft. 
dedir. Rüzgar istikametinin sa-

dece yerde olanını bir kaç ba
sit işareti gözetlemekle bulmak 
ımk&nı vardır. Bombala:ı ;>ilot 
istediği zamanda salabileceği. i. 
çin ikinci bir şahsın bombardı· 
mancının emri ve tesiri altında 
değildir. Nişan alma <:ok kolay. 
dır. Tayyareyi hedef üzerine 
dikmek hemen hemf!n kUidır. 
Bu fay<'~ lar arasında en kıy. 
metli olanı havaya kar,1 miidn· 
fan bataryalarının atcşind<'n ka
çınmış olmaktır. Üç bin veya 
dört bin metre irtifada diiz u. 
çan bir tayyareye karşı atışa 

hazırlanmış bir bataryanın, bir· 
denbire pike ile dikilecek tay. 
yare üzerine ateşlrıi çevirmesi 
giıçtür. Normal zamanti:l altı 
yü7. kilometre sürat yapan 1ay. 
yAre, dalı~ı sırasında sckiıo; yüz, 
dokuz yüz kilometre hız alır, 

bulunduğu irtifadan bombasını 
salacağı irtifaa bir kaç saniye 
zarfında iner ve bu hızla tayya
renin düıo;elip uzaklaşmosı ~.:ık 

Sl'ri olur. Önceden pike boınbar 
dımanı yapacak tayyarelere 
kaışı yer müdafaasını hazırla

mış olmak lazımdır. Bu takdir. 
de l\Iüdafaa vasıtaları ikiye bö-
lünmüş olur ve dolayısile yük
sek irtifalardan va7ife yanan fi. 
lcfarla pikede bombarclımnn yn· 
pan grupların emniyeti arlar. 

Netice olarak diyeblliriz ki, 
bombardımandaki isabet sıhha
ti, kolaylığl, yer müdafaalarına 
kartı ~rnniyeti ve baakın şeklin. 
deki müessir atıp, pike bombar
dnnancılığırun kısa zamanda in.. 
kişafına ve diğer bombardıman 
metodlarına üstU.n tutuimasına 
amil olmuştur. Yeni dünyada 
filizlenen bu usul eski dünyc:ya 
geçerek yayılmış ve gördüğü iş. 
lerle tutunarak terakki etmiye 
başlamıştır. 

Y eni talimatnamenin diğC'r 
mühim bir no.nosı oa 

85 incı maddesinde ifade celil. 
m:~tlr: 

(imtihana giren biitiin nanı-
Zl'tlerln ba~arılarını takdir e· 
derken, müsavi \'C nıii~lerek 
bir öl~ü temin etmek mak.slldlle 
vekillik, mümki.ln olduğu nis. 
bette verilen soruların kati ce. 
,·aplarını veya hunun esaı., lıat

larxnı not baremi ile birlikte, 
İl1'1tihan komisyonlarına gönde· 
rir. Komisyonlar, imtihan kiıf:ıt. 
Jnrına, hu esaslara göre not t:ık. 
dir ederler. Bundan başka, \'eri. 
len cf'vaplarda namzedin nlin· 
diği e~a!I malumatla bcrahcr, 
kanayış kabiliyeti, olgunluk 
ilmi zihniyet ve fikri ıs~iklal 

derecesi de gözönünde tutulma
lıdıı.J 

İsabetli imtihan sualleri ter. 
tibinin çok güç bir iş olduğunu 
alakadarlar gayet iyi bilirlt'r. 
Bu ser.eki olgunluk suailerınin, 
pe:ciagojik esaslara uygunluğu 

bakımından kıymetleri hakkm. 
da her.üz bir şey söyliyecek Ytı.· 
ıiyt>tte değiliz. Diğer cihetten, 
imtihan kağıtlarını tetkik eden 
musllimlerin, yukarda kaydet. 
tiğimiz maddenin ruhuna ne de
recey€ kadar uygun olarnk rıot 
takdır ettiklerini de bilmiyoruz. 
Şimdikl halde bildiğimız ~ey, 
vekAle:tin, suallerin not b;ırem
lerini gönderdiği halde bunhırın 
kati cevaplarını veya es:ıs hat· 
!arını yollamamış olmasıdır. 

Fikrimce, bu, yeni imtihan 
tal:matnamesinin en ehemmi. 
yem noktalarından birini ih
mal etmektir. 

Olgunluk imtihanlarmm ya. 
zılı olması. memleketin muhte 
lif şehirlerindeki lise mezunh 
rını ayni sualler karşısmda Lu. 
lundurması ve sözlı.i imtıhan. 

!arda ekseriya hakim bir rol oy· 
nayan tesadüfü ortadan kaldır. 
mn:;ı dolayisile çok isabetlidir. 

Fakat verilen notların nam
zetlerin hakiki kıymetlerine te. 
kabül edebilmesi için, cevapla· 
rın da, ayni takdir ölçıısunc 
malik olan muallimler tarafın · 

dan tetkik edilmesi icap etmek. 
tedir. Aksi takdirde, yani bu 
tetkik işinde muallimlerin biri. 
birlerinden çok başka olan şah 
si takdirleri hakim olacak o1ur
s.ı, istenen netice elde edilcmi
yecektir. 

İdec.! şekil, memleketin muh. 
telıf şehirlerinde olgunluk imti· 
hanına giren namzetlerin imti. 
han kağıtlarını bir veya bir kaç 
mt'rke:ı:de toplıyarak bura:ia ve_ 
knlet tarafından tayin ve mu. 
ayyen direktiflere göre hareket 
eden en kabiliyetli lise muallim· 
!eri. üniversite profesör v~ do
çentleri ve maarif müfotti şlc
rinden mürekkep heyetler tara. 
!ından tetkik ettirmektir. 

Bu ideal şekil tahakkuk edin
ciye kadar, hiç olmazsa, taH. 
matrıamcde tasrih ndilcl!ği \ 'CÇ-

hılc, imtihan komisyonlarına , 
imtihan kağıtlarının tetkikınde 
va r.ot takdirinde müştereken 

riayet etmiye mecbur o~duklıı.rı 
dirf'kt.i!ler gönderilm~si lazrm. 
dır. 

Fikrimce, bu imtihan isi-
nin mümkün oldtıgu hı

dar rasyonel bir şekilde tnrızı
mi için Vekalette bir Oninıi im. 
tihan bliro!lu'nun tcşekİ{l.İ!li za· 
ruı·ı~ır. Bu b?ron~n . vazıft·~ 

1 L:sc muallımlerının v~ ·nükt 
tislr.rin, vckıilctten qö:ıdcrilcn 
in1t ihan sualleri hakkındaki mu 
tnliıalarmı ve noktai n .... ı~ırhırı
nı toplamaki onlardan ımtihon 
sualleri nürnuneleri ir.temek: 
muayyen zamanlarda, en kabi. 
liyetll ve tecrübeli lise muallım
lerini, üniversite profosör ve 
doçentlerini, müfettişleri toplı · 
ynrc.k bu sualleri tetkik ve ten
kit haddesinden geçirtınc:t Ye 
onlara muhtelif dersler icin çok 
miktarda tip sualler tertıp ctt ir_ 
mek; bu suallere verilecek ce. 
vapların tetkikinde nazarı dik· 
k;ıtc alınması icap eden esasla-
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Yavrularını Unutan Ana ile Baba 

1 ngilterenin sık sık tayyare 
hücumlarına uğradığı şu 

günlerde orada kah gayet acıklı, 
klıh gayet enteresan ve hazan d:ı 
gayet komik vakalar olmaktadır. 
Bunlardan bir tanesini size şoyle 
canlandıracagım: 

Ingilterenin gayet küçük bir 
kasabası ; saat gece sekiz suların
cıadır. Etrafta fazla bir sükunet 
hukum sürmektedir. Winston so. 
kağının ortalarına isabet eden 
klıctik iki katlı bir evde O'har:ı 
isminde genç bir amele ile karısı 
oturmaktadırlar. 
Şu esnada O'hara kütüphane. 

sinde oturmuş, buyük ciltli bir 
takım kitaplar karıştırmaktadır. 
Karısı mutfakta yemek pişirmek 
le meşguldür. Üç aylık çocukları 
üst kattaki yatak odasında beşi. 
ğinde uyumaktadır. 

Dı.it .. Düt .. Dan .. Dan .. Zır! 11 

Bu ansızın verilen alarm işare· 
tidir Etrafta bir koşuşma, bir gü
rultü kopar. Elektrikler söndü. 
rüli.ır. Şimdi bütün halk zifid ka. 
ranlıkta, mahallenin sığınağına 
doğru koşmaktadır. 

Can solugu ile kendisini sığı. 
nağa atan O'hara'nın karısı he
men g(.ızleriyle kocasını ve çocu
gunu arar. Kocası tam o esnada 
içeri girer, o da karısını aramak
tadır. Goz goze gelirler. Kadın 
bir çığlık atar: 

- Aman O'hara, çocuk nere. 
de? Yalnız mı geldin? 

- Kuzum Scarlet neler söylü. 
yorsun, çocuk seninle değil miy. 
di? 

- Ne münasebet. Ben mutfak. 
ta yemek pişiriyordum. O yukar· 
da scnınle beraberdi. Sen getirir
sin diye ben doğru buraya koş
tum. 

- Ben yukarda değildim ki 
kütüphanedeydim ve çocugu 
mut.fakla sen in yanında sanıyor. 
dum. 

Vaziyeti anlıyan karı koca 
şimdi çılgın gibidirler. O'hara e. 
ve gitmek uzere kapıya doğru 

koşar, tam bu esnada sığınağın 

civarına bir bomba dı.işer. Dışarı 
çıkmak imkansızdır. Giden dirı 
diri yanmıya mahktımdur. 

Bu genç karı kocanın matemı 
ne sığınaktakiler de iştirak et.. 
mektcdir. Şimdi herkes duvar. 
daki haritanın etrafına toplan. 
mış, otomatik olarak bomba du. 
şen ve yangın olan yeTh'tri goste 
ren bu hususi tertibat üzerinde 
hadisenin cereyanını se)redivor. 
lar. 

- Ay! .. 
Biitün sığınak halkının bir ll 

gızdan kopardıgı bu çıglık sc. 
bepsiz değildir. O'hara'ların ma 
hallesine de bomba isabet etmi 
tir ve onların evi de yananlara 
dahildir. Artık sığınak halkında 
umumi bir matem vardır. Çocu
ğun anasiyle babası hüngür hün. 
gür ağlamaktadır. 

Tcltrar Dır .. Dır .. Düt,, Dl.it.. 

Tehlikenin kalmadığını bildi. 
ren bu işaretler üzerine halk so. 
kağa fırlar ve bir matem alayı 
halinde yıkılan evlere doğru gi
derler ... O'hara'nın evinin enka. 
zı öniinde dururlar. Kimseden ses 
çıkmamaktadır. Yavaş yavaş cn
kaztn arasında yavrunun cesedi· 
ni a:-aır.ıya başlarlar. Herkes bu 
biçarenin vücudünü olsun buln .. 
bilmek için bocalamaktadır. 

Patepat.. Patcpat .. 
Bu arkadan gelen acaip bir a .. 

yak sesidir. Herkes o tarafa dô
ner .. Bı~ gelen, şimdiye kadRr hE'r 
kesin urıı.ttuğu O'hara'ların dört 
ya§ındaki köpeği Boncs'tir. Ya· 
vaş \"C vakur adımlarla oniara 
doğru gelen köpek ağzında bir 
şeyler taşımaktadır. Bonıs'!n sa
hibiııin önünde yere bıraktıgı 

malı, O'hara'nın kıiçük y;ıvruı;u. 

du~ t 

Şimdi Vinston ma~allcsi h::ılkı 
yıkılmış evlerinin üzerinde O'ha
ra'ların kurtulan çocuğu ıçin cim 
büş yapmaktadirlar. Boncs'i o· 
muzdan omuza taşımakta, oksa.. 
yıp, sevmektedirler . 

L O. K t,t AN. H EK I M 1 N ö G O TL ERİ 

Akraba Arasında Evlenme 
Soya çeken hastalıkları bura· 

da okurken bunlardAn hir coğu. 
mm sehepleri arasında akraha 
arasında e\•lcnmcnin sık sık tek. 
rarlandığına cihette dikkat et. 
ınissiııizdir ... Bu zamanda hekim 
krin hepsi hıı iste fikirlerini 
hirle tirmi lcnlir. Bir soyun bo 
:rnlmasına en hiiyiik sebcplcrdrn 
hiri ııkraha arasında e\'lenmck. 
tir. 

\'iıkıfı, bu fikir ha~·at ilm:nin 
insandan haska sahalarınrla ı:i>. 
rülcn neticelerin aksine gibi 
unncdilir. 1\Jeo;cJa at neslini ıs
lah etınck istiyenlcr, her tiirHi 
hayvan ~eti tircnlcr i) i bir ne_ 
tice alahilmek için a~ ni c;oydan 
ha~' anları, hatta disi \'e erkek 
kardc leri ciftlestirirler ,.c ııck 

iyi diil alırlar... Hatta hir ara 
lık, ha.) \mılar iizt-rinde elde e. 
d : lcıı neticelen• bnkarnk, insuıı 
dnsiııi de ıslıılı etmek nınksadi. 
le hir fiirlii insAn hıırnsı kurarak 
ora ela a) n i o.) dan erkeklerle ka . 
dınları -hnlfiı acayipliğin en 
son dcrerc ine \'ararak- kar 
dcslcri hirihiriyle c\ lcndirnıe~ 
diisiincıı hckiınl<'r de çıkını"tı .. 

Halbuki hu işte insanları hay 
\·anlarla kı~·as etmek ~·anlı~ hir 
~·oldur. Bir kere hay\'an yethıti. 
renlerin ayni soydan hay\·anları 
~iftlcsfrdikJeri \'akit hasıl olan 
fena neticeleri kimse hilmcz 
Veraset knv\•cti hem i)·i hMsı'" 
lıırı, hem ff!nn hft"oınJ,,rı nl'sll' 
geçirir. A~·ni so,\'dan hay,·anla. 
rın cföllcl·i arasında fena hassa. 
lı olanları hayvan ycti~lir~nlcr 
haher \'crıııczler, ~·alnız iyi has-

rı ve not ha remlerini tC'sl--i t et-! 
ml'k, biı kelime ile, ımlıhan 

notı .ı ın: C'nfusi mtı:ı.ı'arın rıya 

zi ıfad<.'leri olmaktan kı.:- tara · 
rak, namzetlerin hııkiki bagite. 
rı I<'? beraber fikri istik la !!erini 
ve olgunluk derecelerini ıfade 

eden i şaretler haline getirmenin 
ç~ırf'krini arastırmaktır. 

P eC:agoji l"Sas larına uyı;:un :u. 
g una kani bulunduğum :mt ihan 
tnl ımatnamesinin, ruhun;ı uy. 
p,ıın bir surette tatbik edilebil· 
mcsı için, l\T aarif . Vekülctincıen 
h:.mu rica e tmekteyim. 

salılarını bildirirler. Fena hassa. 
lı olanları satarlar, keserler, on. 
)arı hiç kimııe bilme:ı. 

İnsanlarda da bö~le olur. A~
nı so) dan ana ile bahanın ço_ 
cukları Ara ında, ta.hii saglık 
bakımından, pek iyileri de çı 
kar, pek fl'naları dn .•. Fakat in-
anlar hastalıklı doJ:unca satıla. 
nıaz, kesilemez. Aile arasında 
cenıi~·et içinde nliller t"oğalır. 

Daha nıiilıim tarafı, insanlar. 
la hayvnnlnr arasında sinirlcr 
ciimlesi farkıdır. İnsanın h.'1~ atı 
hir çok cihetlerden hay\'anların 
ha)·atı gibi i ler. Fakat sinirler 
ciimleıı;i hak1mından, izaha Hı. 
zum ol mı) ank kadar, bil} iik 
fark 'ardır. Ayni so~ dan Jıay 
\'&nların diiliindc bir sinir bo. 
7.11kluğu olunca hunun (arkma 
pek ,·arılm:ız, halbuki insanın 
neslinde ııck miihim, pek acıklı 
olur: :\lcseliı dilsi.r.lik, aptallık .. 
İnsanlarda :.oy hastalıklarının 
en e<'ıklıları sinirler dimlo1"i ii. 
zerinde çıkan hastalıklardır. 

JlahR onrn. insan neslini boı 
ını~ a en hib iik chcplcrdcn. al 
kol iptilôsı. frengi hastnlıg 

hal \'anlarda ) oktur. Bir insan 
da hunlardan biri hulununcn 
neslinden gelen çocukların heı 

birinde onların birer kiitük te
siri bulunabilir, ayrı ayrı kal. 
dıkları kadar o kiiçük tesirlerin 
ehemmiyeti olnrn7. Fakat ayni 
nesilden iki ki~i hirihiriyle C\'. 

lcnin<'e onların çoruklarında ön .. 
ce kiiçük olan tesir hihdir, dbrl 
misline çıkar. hii)•iik bir so) 
ha talığı oln:r. 

f nc:an sovlnrı anısında her 
lilrlii Jıastn lıklan , İ\rıznlard.ııı 
":tliın olıtr•lnrı lıııl111ak nıiiıııl,iııı 
ol"R\' lı r•nl:ırın ııcsill<'riııdc ak 
raha~ı hirihiri ·le C\lend·rerck 
in an ciMini de _,·iicut saghğı 
bakımındıtn- ıslah etmek im. 
kln1 olurdu. 

Bıın11 imkan olnınndı~ından 
hiç olmaz a so~· hııstııhklarınJ 
hihiitl'l<'m<'k ,.e devnın cttiı ıııc. 
ınek için Ak,.aha ara ... ındıı e\ len 
mckten rckinm"k ltinmdır Ali 
rahA arasında c\ lenmcnin so\ 
hastıılıklıın hnkımından en tclı. 
likclisi de, siiphesİ7: knrdco; ço. 
<'.llklnrını blrlesfirıncktir. 
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Tepebaşı Belediye Bahçesinde VAKiT, NAKiTTiR .•. 
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iMALAT . ve MUAMELE s • 
Defterleri Çıkmıştır. 

Satış Yeri: İNKILAP KiTABEVİ 1 
Çok kıymetli san'atkiırlardan müteşekkil 18 kişilik 
Bayan ve Bayların iştirakile büyük bir saz heyeti 
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- Yurddaşlarımızın Nazarı Dikkatine : l 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

l - Bu yıl Deniz GedıkH Erbaş Orta Okulunun her üç sınıfına da fale
be alınacaktır. İsfanbuldan istekliler doğruca Kasıınpaşadaki Mektep Mü
du"iu i.ıne, diger mahallerde bulunanlar Askcrlık Şubelerine mıiracaat 
edeceklerdir. 

İsüdaya şunlar baglanacaktır: 
a) I-"otograflı nüfus cuzdanı veya noterlikçe mıfsaddak sureti. (Yaş diı

zeltenle \'eya tashih ettirilmiş nüfus cuı:danı kabul cdilmeı:.) 
b) Beş sınıflı ilk okul şahadet nam esi veya orta okul tasdiknamesi 

(Doğrudan doğruya sınıf geçmek ve şahadetname veya ta~dikname
nin uzerındcn bir seneden fazla zaman geçmemiş olmak 15.zımdır.) 

c) Üzerinden bir sene gccmemiş çlçek aşısı kagıdı. 
d) Gerek kendisinin, gerekse ailesinin Tıirk ırkından olması, köll\ ah

lAk ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkümiyetleri bulun
madıgına dair hiısnü hal kağıdı. 

2 - Birinci sınıf için yaş 12 yi bitirmiş Ye 16 yı bitirmemiş bulunmak. 
ikinci ve iiçünciı sınıflar için de bi ı er )'"iiS farklı hulunmak lawndır. 

3 - Bu yaşlara ait boy \'e ağırlık hadleri Mektep Mildurlüğünde ve As
kerlik Şubelerindeki Askeri Life ve Orta Okullar talimatının 71. maddesi 
ozlcrine uygun olmalıdır. 

4 - İsteklilerin bu şartlardan maada Deniz hastanf"sinde yapılacak sıh
hi muayenede sağlam çıkması ve yapı l?lak secme sınavında kazanmaları 
d a lazımdır. 

5 - Yukardaki şartları haiz talebeierden birinci sılı!a k;:ıyt olunmak 
1 teyenler 1 Hazirandan itibaren ve ik ınci, ı.içuncü sınıflara kayt olunmak 
l teyenlı>r - Bu sınıfların 940 tedrisatı erken ba~lıyacağından - hem('n ev
rakile birlikte Mektep Müdürlüğüne müracaaUeri ili'ın olunur. (4524) 

K ZllA Y CEMİYETi 
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 suretile satın alınacağı ve ihalesinin 

2. 7. 91JO tarih Salı günü saat onda Yeni Postane ci
varında Kızılay İstanbul Satış Deposu Direktörlü

ğünde icra edileceği ilan olunur. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - "131805., lira "81,, kuruş ke§if tutarlı Yozgat hükümet konağı

nın ık.mal inşaatının kapalı zarf usu Jile yapılan eksiltme sonunda talip 
.zuhur etmediğinden 17 / 6 / 940 ta rıhinden itibar<?n bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif, şartname ve sair evrakl:nı talipler Nafıa 1\IU
durlıiğundc görebilirler. 

3 - Ek lllmeye girebilmek için isteklilerin "7840., lira teminat verme
leri ve bundan başka aşağıdaki vesai k.i haiz bulunma~ı lazımdır. 

A - En az 25 bin liralık yapı in~a atı yapmış olması. 
B - İnşaatın mesuliyeti fcnnlyesini tekabbul etmiş bir mühendis teah

hu namesi ibraz etmesi. 
C - Vılayet makamına müracaatla eksiltmeye girebileceğine dair ve

!ıka alması şarttır. 

4 - Pazarlık taliplerin müracaatı üzerine Nafıa Niıidürlügünde topla-
n acak komısyon huzurunda yapılacaktır. (5246) 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden 
I - Devlet orman işletmesı Çoruh reviri Cıvati ormanı katiyalından 

ve Hopaya 2 kilometre mesafede çifte köprü mevkiinde 224 metre mi
kap 165 desimetre mikaba muadil 709 adet kabuklu kızılagaç tomrugu 
:ıçık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 1/7 /940 pazartesi günü Artvinde revir amirliğinde yapı
laraktır. 

3 - Beher metre mikabının muhammen bedell on lira otuz altı ku-
nı tur. 

4 - .Muvakkat teminat 174 lira 18 kuruştur. 
5 - Şartnameler Çoruh revir Amirliğinde ve bölge şefliklerinde görü
r . İsteklllcrm muayyen gun ve saatten evvel revir fımirlıgıne muraca-
tları (5249) 

..................................... _"~ 
SINIFINI GEÇEN OGLUNUZA : 

BİR BİSİKLET Bir Saat veya kuvvetli bir 
TURF fotoğraf makinesi alınız! (Objektif 1: 3,5) 

l s A Y T AKSIT LE J o man Şakar ve Şki. 
Galata: Banırnlar caddesı ı'io. 59, Tel. 42769 - Beyazıd Elektrik İdaresi 

fıf"•••• karşı.sında No. 28 - Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 ••••I 
Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinde;; 

1 - Devlet orman işletmesi Çoruh re,·ir amirliği Balıklı ormanları 

at'iyabndan ve Hopaya 20 kilometre mesafede Çifte Köprüde istifli 108 
metre mıkfip ve 797 desimetreye muadil 269 adet kabuklu kızılağaç 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktJr. 

2 - Arttırma 1/7/940 pazartesi günil Artvinde revir amirliğinde ya
pıl caktır. 

3 - Beher metre mikabın muhammen bedeli on bir lira altmış altı ku-
u tur. 

4 - Muva-kkat teminat doksan beş lira on dört kuruştur. 
5 - Şartname suretleri re\•lr Amirliğinde ve bölge şefliklerinde gortnl1r 
6 - isteklllerin muayyen gün ve saatte Artvin revir amirliğine mü-

raraatları (5248) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
'mC' lhtı.yacı için on bı>ygirllk dizel motörlü bir vinç açık eksiltme 

tıle satın alınacaktır. Muhammen bedeli "1600,, lira ve muvakkat te-
. t "120 ' lıradır. 
alc 11/i/9-10 tarihıne raslıyan perşembe günU saat "15"' de Galata 

rı t mınd kı umum mudürlilk bınas ında toplanacak satın alma komisyo
ırurda y pılncaktır. 

c her :::un sozu geçen kom ısyonda görülebilir. (5312) 

Cemiyetler, Spor kulüpleri, yar
dım birlikleri vesaire teşekkül
lerden neşredılınek üzere gön
derilecek ilfinlara, gazeteye gi-

rebilmesi için ( 10) kuruşluk 

damga pulu da ilişlırilmesi la-
•ı!Jldır. 

~-----··--·i" lstanbul Dördüncü İcra Memurlu
ğundan: 939 - 5090 sayılı dosyadfl 
mahcuz olup paraya çevrilmesinC' 
karar verilen (250) linı kıymetinde 

1 
Fiyat markalı 914 model ufak ve çok 
müstamel 960 plfıka numaralı işler 
halde bir adet otomobıl Aksarayda I 
~ksaray Merkez garajında açık art- 1 

firma suretile 4 Temmuz 940 perşem- 1 
be g{inii saat dokuzdan itibaren satı
lığa çıkarılacaktır. Teklif olunan be

Muh temel hava t aaıruzlarına karsı (PASİF KORUN~ 1 'J'ALİMATNAi\lESİN İ:ı-.l ten sip ettiği. şekilde hazırlanan : '1 .'\ 1 
Ateııe Dayanıklı . Kauçuklu ve Su Geçmez yani GAZ geçirmc7 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
ÇANTALARI 

GAYET EHVEN FIATLA 
CAN LABORATUVARINDA hazırlanarak piyasaya çı 

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

mahalle. köv, kasaba, ve kazalarda sai:tlık korunma bakımın
dan gayet kullanışlı olan bu çantalardan bulunması behe
mehal lazımdır. 

UMTJMf DEPOSU : 

del muhammen kıymetinin % 75 şi- ı· 1 
ni bulmadıgı takdirde o günkü satış 

ıteri bırakılarak lkınci arttırma su- " 

CAN LA ORA ARI 
İ!iitanbul, Bahı:ckapı, İş Bankası arkasında No. 5. 

Tel: 2l939. Tel~raf adresi: ASİPROCAN ,., rctıle 6 Temmuz 940 cumartesi günü •••• 
avni saatte ve aynı yerde satılacağı 

19·10 Haziranın 30 uncu pazar gü
nü sabah saat 10 da Taksimde, A-

........... _____________ __ 
Boğaziçinin nefis ve temiz havasını teneffüs etmek ve meşhur 

Hünkar Suyunu bol bol içmek istiyenler 

SARIYERDE HÜNKARSUYU MESİRESİNE 
gitmelidirler. Her P azar İNCE SAZ takım1 da vardır. 

•l::.:lu:.::.m• llo ... ::'.:::) ••"• ı' 
yaspa~;ı caddesinin nihayetinde Dol- iıı•••••••••••••m•ı••••••••••••••= 
mabahceye inen merdivenlerin başın-
da meşhur Çampalas apartımanın 

5 numaralı dairesinde me,·cut ve Pro- ı 
fesor Wınterstein'a ait gayet zarif es
vııhır vesaıre açık arttırma ile satıla-

caktır. ı 

Ö<inid, 
-----1111111111.. - --------Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlar na 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanl arının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacaS?ı ~ehlikeler göz önüne alına rak solucan h&stalıklarıncla bunu 

kull anmalan faydalıdır. 

Hekiml~rımıze ve halkımıza tavsiye edi1en bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 

Hakiki Alman mamıilRtı Şen Füme 
ile yapılmış emsalsiz bir büfe; yine 
ayni mamlıliıttan gayet zarif bir kü
tiiphane: Parke Akaju bir adet asri 
.ıayet zarif yatak oda takımı: "Dola
bı üç kapılı,, 130 parçadan mıirekkep 
~afi gümüş ve tamam bir çatal, bı
çak takımı; Bavarla \'esair meşhur 
markalı sofra için 1tüzel tabak takım
ları; hayli parçalardan mürekkep 
Sizıle kristal mlitC'addlt su ve bardak 
takımlnrı; Som gümüşten mamül ve 
gayet :zarif Haylı Portkart, ekmeklik, 
\•ezo, Jardinier, tabak vesaire. Müte
addit çay takımları; yıldız ma. rkalı ı 

vfak tabaklar; likör takımları: renk- .------------------------------· 
li ve kesme kristal Bakara ayaklı 1 
Ye,.mut bardakları; 1 büyük ve altı 1 ı•••l~lll"-"11••-""JI[""-;. 
ufak boldıın mUrekkep safi gümüş -
kaplı emsalsiz bir şampanya takımı; •F•!!!!!!!!~ 
Kristal salatalık; kompostoluk ve va- !!! 

zolar; safi gumuş emsalsiz bir çay 
takımı: Blö Blan vesair du\'ar tabak
ları; meşhur İspanyol ressamlarındım 
J. Gindra'nın üç adet yağlı boya tab
loları: hakiki Sevr bir kutu por~elt:>n 
haylı zarif biblo ve heykeller; iki 
koltuk ve 1 kanapeyi havi Deri ta
kım; yine üc parçadan mürekkep ve 
kadife kaplı gayet rahat ve yepyeni 
salon takımı; guzel işlenmis oymalı 

bir Büfe Lui Kenz istilinde; Briç 
masaları; Marketcri vesair dikiş ma
saları: Som mavundan 9 parçalı Lui 
Kenz salon takımı; hakiki Şam işi 

mozaik haylı eşyalar: sedefli tabure
ler; 24 Plıikları havi Kolumbia por
tatif bir gramofon: hakiki Avrupa 
mam\ılab 8 parçadan mürekkep hasır 
takım; Mavun Ministr yazıhane: İs
torlu kartonier; Aynalı ve aynas1z 1 

dolaplar; Som mavundan mamül ha
kiki İngiliz mamulatı gayet zarif bir 
Şifonier; iki kişilik hakik1 İngiliz 
Bronz karyola; Holl için Tonet bir ı 
kanape ve iki koltuk; Port Manto; 
mutbak takımları vesair haylı ev eş-
yaları. 

AN ADOLU V E ACE M HALI LARI 

Tuvalctinizı yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sür ünüz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına tnanı o. 
lur. Yağlı ve yağsız olan 

tüp ve vazoları vardır. ................... 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halli 

LOtfl DÖRDÜ NCÜ, Gazet eelllk ve 

Neırlyat T. L. Ş. Baıııldıfı 7er 

T AN Matbaası 

T. iS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: -
1 adet 2000 l l ralık = 2000.- ll ra 
3 " 1000 .. = 3000.- .. 
6 • 

12 • 
40 • 
75 • 

210 " 

500 
250 
100 

50 
25 

'" • 
• 
" 
" 

= 3000.- • 
= 3000.- .. 
= 4000.- • 
= 3750.- " 
= 6250.- " 

Keıldeler: 1 tubat, 1 mayıa 

1 ağuıtoı, 1 lklncl teıri n ta r ih le rin de 
yap ılıl'. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 

Kalay ve Nişadı~ Fiyatları 
2. Numaralı İlan: 

Kalayın maliyet fiyatına toptaneilar tara fından azami ıayri safi % 15 
pcr.ıkendeciler tarafından azami gayri safi % 10 Kalıp nişadır için Toptan. 
cılar tarafından azami ıayri safi 3 25, toz nişadır için azami ıayri safi % 20 
ve her ikisi ic;in perakendeciler tarafından azami gayri safi % 20 kar :r.am_ 
mmın komisyonumu zca m uhik gorülece&'i ve bu maddelerde toptancı ile pe. 
rakı:ndcci arasında. mutavassıt için kar payı kabul edilmiyeceği ilan olu_ 
nur. (5457) 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 
madde ilave etmeyi dUşünmeksizi n) 15 kuru~ mukabilınde 15 d akiki! 
gibi kısa bir zamanda zengin ve iştıhalı bir sofra hazırlıyabilirslniz. 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahı bu derece nefis bir ı;orba:>'l 

her za ·•1 mazsını~ 

Büyük yıırdım ve fayctası aşıkfır olan çorbolık sebze komprimeleri• 
mizin senelerce nefaset ve tnıclıgı ııı muhafaza ettiğine şahit olacak!!lınıJ 

ÇAPAMARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çarbal.ı.1' 

komprimelerini kilerinlzdc bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aılcl~ için oldu~u kadar yokular ve sporcular için de fıer zamıın ..,e 
her yerde sıcak bir yemek temıni kabıld r. Bakkallarınızdan 50 gra.ın• 
lık bir komprime 9/100 gram tık bır komprımcyi 15 kuru§tall 

alabilirsiniz. 
B EŞiKTA Ş : ÇAPAMARKA Tarıhl tcslıl : 191& J 

'---------------~ ...... 

SA Ti Ş i LAN 1 
Istanbul Dördüncü İcra l\'lemurluğundan: 
Lefl<i tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25750 ikraz numaras~' 

borç alman paraya mukabil birincı derecede ipotek gösterilmiş olup borc"4 
ödenmı:mesinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamına ehlivukuf ıa. 
rafından (650) lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Bakırköyünde S~ 
kızağacı Frenk kilisesi sokağında 5 No. lu sağı mukaddema Lefter kulii1'111 

maa arsası elyevm hanesi, solu Partinyus 1Partinyadis hane bahçesi, arlı~ 
mukaddema Papasoğlu elyevm Kuyumcu Saren aga hane bahçesi, önü Fre • 
kilisesi rnkağı ıle çevrili bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazıJıd1 '· 

BİRİNCİ KAT: Ahsap bir kapıdan girildikde bir sofa üzerinde bir od>• 
hir mutfak bir de kabili istimal olmıyan hela vardır. Bu katın aydınlık ~ 
halline ı:ıkıhr bir kapı ve aydınlık mahallinde de bir kuyu mevcuttur. 

İK 1 NCİ KAT: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir hela olup sokak listG11" 
deki oda şahnişlidir. Arka tarafta bahçeye bakar ahşap kotkuluklu baueoıı 
vardır. Bina ahsap ve harap olup tamire muhtaçtır. 

MESAHASI: Tamamı 62 metre murabbaı olup bundan 48,5 metre ~ 
rabbaı bina, geri kalanı bahçedir. 

111 Yukarıda hudut, evsaf ve mefahası yazılı gayrimenkulün tamamı açt 
arttırmaya konmuştur. 

J - !~bu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 8/7 /1940 tarihinden itİ-! 
haren 93R/1346 No. ile İstanbul 4 üncü İcra D:ıiresinin muayyen numaras~ 
da herkesin görebilmesi için açıktır. tlanda yazılı olanlardan fazla maliiın' 
almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938/1346 dosya numarasile mernul'İ-
yetimize müracaat etmelidır. • 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u nisbtJ 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektif• 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahi?ii alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakin ş~ 
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dait 
olan iddialarım işbu ilan tarih"nden itibaren yirmi gün içinde c:vrakı mıı5' 
bitclerile birlikte memuriyetimize bildırmeleri icap eder. Aksi halde haklaı1 
tcıpu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırl~'i 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesıJI 
okumu5 ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad , d 

itibar oll!nurlar. 
5 - Gayrimenkul 8/&/1940 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten ! 6 1' 

kadıtr İstanbul 4 üncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra el1 
cok arttırıma ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yiı1' 
de 75 ini bulma~ veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklı~· 
lar hulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarrıııtı 
meı:muundan fazlaya çıkmazsa en c;ok arttıranın taahhüdü baki kalmak uı:e' 
re :ırttırm2 15 gıin daha temdit edilerek 23 8/1940 tarihinde Cuma günü fi' 
at 14 ten 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğu odasında, arttırma tıe' 
deli satı ş istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri meJ\' 
kul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya CTkmak ~artile, en ço'I 
arttrrana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve .,_ 
tış talehi diişer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verile~ 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden e,.vel 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldugu bedelle almağa razı olllf' 
sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gun mıiddetle arttırma11 
nkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen &ÜJ)' 

ler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme lı" 
uot kalmaksızrn memur:yetimizcc alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

? - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcııl1' 
virmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vcrmeğe ıneC# 
bu rdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliliye resminden mrıtt• 
vellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttı!• 
mı bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 4 üncü İcra lfle.
mıırluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma ııartnamesi dairesinde 5ı&; 
tılacağı ilan olunur. (5461) 

İstanbul Vali \'C Belccliye Reisliğinden: 

istanbul Umumi Meclisi Azasına : 
1~tanbul Umumi Meclisinin 3/7 940 Çarşamba gunü saat 14 de 8•' 

giınlilk fevkalade toplantı yapması tekarrür .ettiğinden sayın azanın ınu:ı1• 
yen gün ve saatte Umumi Meclıs salonunu teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk Tramvayları Türk Anoııifll 

Şirketinin müstakbel şekli hakkında Riyaset Makamının teklifi. (5500) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Tophanedeki Ford antreposunda mevcut idaremize ait tanklara dokl1'e 

suretiyle t eslim şartile pazarlıkla 250 ton motorinle beşer ton benzin "~ 
&'U satın alınacaktır. İsteklilerin bu husustaki tekliflerini nihayet 6/7/9' 
taı-ihine kadar umum mı.idürlı.ik satın alma komisyonuna bildirmeleri i1~11 
olunur. "5455,. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satına1ma . 
KomisyonundaJl · 

M ekt"bimiz için "1750,, lira kıymetinde muhtelif cins tahta e~ya yal'- ~ 
hrılacaktır ilk teminatT "132,, lira olup eksiltmesi l 7 /7 /940 saat "15,, t' t 
yapılacaktır. Fazla tafsilat için mektep mııdüriyetine mıiraca~t. u5451i .. 


