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111üttefik kuvvetleriyle birlikte tahliye edilen lt!slim 
olmamış bir Belçika kıtası .• 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Duukerque sahilleri bombardıman 
ediliyor •• 

Du1ıkerque'te tahliye edilen Fransız 
kılman .• 

1- Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr Oanoa diyor th 
"'Her tacir ba kitapta g6sterdiflm asunerf tatbik 
suretiyle bir Od ıene cibi bu bir uma.o içinde mtııteri: 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben ba kitabmıda 9f; 
ba sanatı öfretlyorum_ Fintı 50 kurut 

Son gü11lerde Şimal denizinde hiicumu arttıran 
/ngiliz haı;a k"Uvvetleri •• 

Rumen 1-lariciye Italyanın Kati Kara 
Nazırı. ekildi Yakında Anlaşılaca 

Sovgetler Romanya ile 1-ltalganSef iri HitlerinKarargô.lıın 
Bir /tilô./ Yapacaklar 2-VelialıtŞimalOrdusunuTeftişeÇik 

Sovyetlerin Balkan Devletlerile 3-ltalgan Gazeteciler Paristen Çıkıg 

omanyada 
Alman 
Nüfuzu 

liakimdir 

Yaptığı itilaflar Balkanlardaki 
Harp Havasını Yumuşatıyor 
Bükreş, 1 (Hususi) - 1938 senesinin İlkkanunundan

beri Romanya Hariciye Nazırlığını yapan Gafenko bugün 
sıhhi sebepler yüzünden istifa etmiş, Kral istifayı kabul 
etmiş ve Gafenko'nun yerine Münakalat Nazın Cigurtu, 
onun yerine de Demiryollan Umumi Müdürü Macovci 

1 gelmiştir. .. 

Sovyetler- 1 Kabinede diğer bazı değişiklik
ler daha olacağı hakkındaki şayi. 

Macaristanı 

Garanti 
Etmek istiyor 
Havas muhabiri bildiri

;yor: 
Söylenildiğine göre, Mos

kova hükumeti, Macarista
nın emniyetini garanti et
mek niyetinde olduğunu Ma 
car hükumetine bildirmiş-

alann da doğru olmadığı zanne
dilmektedir. 

Sovyetler - Romanya 

razan: M. Z. SERTEL tir. . 
! 1 .Macanstan Moskovadan bu ht. 

Bükreş, 1 (Hususi Muhabiri
miz Telefonla bildiriyor) - Sov
yet Rusya ile Romanya arasında 
bir ticaret anlaşması akdi için 
müzakerelere başlanmak üzere. 
dir. Bu maksatla yakında Mosko
vaya bir Rumen ticaret heyetinin 
gideceği haber verilmektedir. Bu 
ziyaretin esasların.1 Romanyanrn 
Moskova ticaret ataşesi Mösyö 
Kristureanu hazırlamıştır. Bura
da bulunduğu on beş gun zarfın
da, Romanya ile Sovyetler ara
sıİıda, Moskova _ Belgrat anlaş
masına benzer bir anlaşma yap-

·~anya Romanyayı bu- susta sarih teminat almıştır. Mos (Sonu; Sa: 4; Sü. 2) 

• 
" 

ltalya ile komşularını gösteren harita .• 

lngiltere-ltalya Müzakereleri-a.J·lllfl 
Birdenbire Seyrini Değiştirm 

Ehemmiyetle Karşllanıyor 
Roma, 1 (Hususi)- Bütün hadiseler, İtalyanın m 

kararlar arifesinde olduğunu gösteriyor, kararların 
hiyeti hakkında bir şey söylemenin sırası değildir. Çün 
vaziyet hakikaten tarihidir ve verilecek kararlar · 
seyrinde mi.iessir olacaktır. 

Bugün Berlinden verilen mallı· 
mata göre Bitler, İtalyan sefiri 
Alficri'yi umumi karargahta ka
bul etmiştir ve müliı.katta Fon RL 
bentrop ta hazır bulunmuştur. 

Bertin mahafili bu mill3kata 
bi.iyük bir ehemmiyet vermekte
dir. 

Diğr taraftan İtalyan gazetele. 
rinin Fransadaki muhabirlerinin 
geri dönmek için emir aldıkları 
bildirilmektedir. 

GAZETELERE GÖRE 
Bcrlin - Roma _ Tokyo müsel· 

lesi adıyle intişar eden mecmua, . 
Ribbentrop'un bir makalesini neş 
retmektedir. 

Makalenin hulasası: İngiltere 
ile Fransanın hala, Almanya ile 
İtalya tarafından temsil olunan 

(Sonu; Sa: 4; Sil : 4) 

den fethetmiş gibidir. kova yalnız. bir şart koşmuşt~r 
~Ük .., ve o da vakı olursa Alman tazyı-
l reşte bulunduguı:ııuz kine mutavaat etmemektir. 
de Alman gestapo aJan- MACARİSTANIN VAZİYETİ 

her akşam Himlcr'in Budapeşte, ı (Hususi) - Hilku. 
tdeşinin kızının riya- met partisinin 15 günde bir inti
altında toplanıyor ve pr eden bülteni Hariciye Nazırı 
~ ... ~- - .. .. .. d ! . Kont Csaky, Macaristanın bir 
-...ı.ıı gozu onun e ıçtı- sükunet unsuru olduğunu anlat-

~ Yapıyorlar. tıktan sonra, harbin Balkan ve 
~birde nereye gitseniz Tunaya sirayeti takdirinde de 

Şimaldeki Kuvvetlerden 
Mühim Kısmı.Geri Alındı Londra, l (Hususi) - B 

Dunkerque üzerinde 40 Al 
tayyaresi diişüriildü ve 33 kad 
tayyare tahrip edildi. Dün de 
Alman tayyaresi diişürülmilş 
Fransız tayyareleri bugün D 
kerque müdafilerine le\'azım 

· T Macaristanın sükunetini muhafa. 
~ ca ışı ıyorsun~z. . . za edeceğini söylüyor ve yazısı
~ ller Alman turıstlerı ile na şu şekilde devam ediyor: 
s:r. (Sonu Sa. 4, Sil. 5) 

anya içinde 600 bin Al. 
~lığı ve 33 bin Alman tu. 
\>ardır. Şimdiye kadar bun-
~ ?ir k.işi tevkil edilmemiş.. 

\ &ıliz ve Fransız kaynakla. 
il Alman turistlere karşı a. 

ij1 bildirilen haberler yanlış
\tlUtümetin şimdiye kadar al
~ almakta olduğu tedbirler 
li lara karşı değildir. Bilakis, 

"'ayetlere nazaran bu ted. 
(Sonu: Sa. 4, SU: 1) 

Başvekilimiz Bu 
Akşam Bir 

Nutuk Verecek 
Dr. R. Saydam Umumi 

Vaziyeti Anlatacak 
~ --<:::::::================ 

lb AR Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil 
1\ KAR Doktor Refik Sayda?.'1 .. yarın -2 

\ • '- 1fu.iı.cn 940 Pazar gunu- saat 20 
t.vzihin neıredi~miş ol. de ra<!Y,oda umumi vaziyet hak-
lln dolayı veriP.niı olan kında konu ' yapacaklar-

Fransızlara Göre: 

1111;;~~ Müttefik Kuvv.etler, Tam Tesanüt Halinde 
~ · Alman Tazyikine Şiddetle Mukavemet Ederek 

Çarpışıyorlar ve Tahliyeyi Temin Ediyorlar 

Almanlara Göre; 
Fransızlarm Geri Kalan Son Kıtaları Tarafından 

Gösterilen Mukavemet Kırılmıştır, Lille 

·~~:l~ Civarında Yirmi Altı Bin Esir Alınmıştır 

Şimali Fransadaki harbin tafsilatı ile Belçika Kralının sarayına 
Şimal mıntakasını eösterfr harita dönüşü haberlerini üçüncü sa3·famızda bulacaksınız. 

-ASKERİ 

VAZiYETiN 
HULASASI 

Flandres'de harp eden müttefik 
ordunun İngiltereye nakline de
vam ediliyor. Bir ihtimale göre, 
bu ordunun üçte lkisiru kurtar
mak mümkün olacaktır. İngiliz 
kuvvei seferiyes! kumandanı Lord 
Gort Londr aya dönmüştilr. Fran
sızlar Somme - Aisne üzerindeki 
yeni hatiarını tahkim ettlklerl i
çin Almanların yeni taarruzu 
emn(yeue beklenmektedir. 

İlk Alman taarruzunun verdi
ği sersemlik tnmnmile ıecmi~ sa
yılır. 

ti tirdi. İngiliz tayyarelerinin 
aliyeti neticesinde Roterdamcl 
petrol depolarının kamilen i 
olunduğu anlaşılıyor. Fran 
tayyareleri Amiens ile Abbevi 
üzerinde urmuşlar ve 22 ton 
ğırhğında bombalar atmıslardıl' 

Almanlar bugün l\larsilya il 
Liyonu bombardıman etmek ist 
diler. :Marsilyaya ancak d'. 
bomba attılar ve derhal piiskil 
tiildüler. Liyonda 30 kadar ki 
öldü ve yaralandı. 

• 
Bükreş, 1 (Hususi>- Garcn• 

nun yakfnda bir sefarete ı,1 
edileceği bildiriliyor. 

8'-tctt is; say'a~zd~dır. dır. ... 

' '· . ' .. ~~_s_ _________________ ___ 
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ve Belediye 
Ankaradan 

• • 
eısı 

Ge di 
Kırdar, Amiral Muren'in Raporu 

Anlatıyor fmda Yaptığı Temasları 

·ye bütçesi ve Fransız Amirali l\ıiuren'in pasif mii-
poru hakkında alakadarlarla görüşmek üzere bir 
el Ankaraya giden Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

dün şehrimize dönmüştür. 
ye reisi, dün kendisilef 
bir muharririmize şuma- i 
ermiştir: ı AI 

jıkarada evvela bütçenin manya 
meşgul oldum. Eskiden 
erinde yapılan tetkikat, • • s 

keyfiyeti ayl~rca sür- 1 ~ 1 n at 1 c 
de bu sen~ vekalet, ver- 3 ~ 

izahat üzerine hiçbir ta-

madan b~tçeyi tasdik e.t- o 1 mu yor 
ler Heyetince de tasvıp 
n sonra yüksek tasdike 

etti. Ba itibarla memur- Alın 
lan b - amil anyaya yapılacak ihracat 

~ş ugun tam e ı için hükumetçe yapılan son takas 
1~ 1 ld w • şekline rağmen piyasalarımızdan 

.ra. admcFşgu 0 ugumA . ış1: Almanya için hiçbir satış taahhü-
ırı e ransız mıra ı d ·· · · ·1 · · · 

d t 
. . une gınşı memıştır. Ihrncat~-

n raporun a avsıye ettı- 1 k" 
1 d. Es b" b t d ar sev ·ıyat şartlarının tamamen er ır. asen ız u e - 1 . t ib 1 

b
• ,__ . t"h anorma vazıyet e u unmasını 

n ır ııusmınıı. ıt ı aza dikk 1 k . . 
b l Am

. 
1
. nazarı ate a ara rızikolu bır 

f u unuyoruz. ıra ın iş · k · 
tt•W• ilk t db" art e gırme ten ıse Almanyaya sa-

e 1t? ktir e Gır,. ap - tış yapmamağı daha muvafık gö-
a sıgına . emş mey. rüyorlar. 

a, kırl~da, ev b~hçele- 1''İYAT MURAKEBE HEYETİ 
perler ınşa etmektir. Bu İhtikA A . 1 k .. 

· d" d h la tt ·aramanı oma· uzere teş. 
şım ı a a sı sure e kiil d"l k f" 

edil k t 1. t e ı ece ıyat murakabe ko-ece ve a una name . . . 
ri tam il t bik l 

mısyonlarının ıcraatına aıt ka. 
e am e at o u- .. k k dik 'k . rarname yu se tas e ı tıran 

rdan başka evvelce tesbit 
bazı yerler vardır ki, bu 

umumi sığınaklar inşa e
tir. Amiral, şehrin kalaba. 
ahşap semtlerinde istim
ılarak geniş meydanlar 
sını da tavsiye etmişti. 
şeydep evvel birj)ütçEt i
lediye bütçesile bunu 

k mümkün değildir. İster 
bunu istikbale bırakmak 

gelece!ttir. Gerçi bu sene. 
iye ve bir de belediyeye 
uessesatn ait bütçelerle 
lyon lira11k bir imar işi 
rdir. Fakat bu da daha 

umumi caddelerin açılma
bir de şehri susliyecck 
atın vücude getirilmesine 

lecektir." 
E1\1E TEDARiKi 

iye reisi, bundan sonra 
r işinin başarılabilmesi i. 

r şeyden evvel malzeme 
ine bağlı bulunduğunu ve 
lzemenin de muhtelif ta
ullerile temin edileceğini 
ıkten sonra imar edilecek 
urpagop mezarlığına temas 
bu sahanın ortasından ge

ek yolların modern bir şe
inşa edileceğini söylemiş. 

ekillerimizin 
Tetkikleri 
elkl gün Ankarapan şehrı
elen İktısad Vekili H üs. 
r Sürnerbank müessesc-

e tetkiklere dun de devam 
ir. Vekilin bu akşam An

a gitmesi muhtemeldir. 
HHİYE VEKİLİ GELDİ 

iye Vekili Hulusi Alntaş, 
ıabah Ankaradan şehrimize 

tir. Bir kaç gun şehrimiz. 
lacak olan Vcldl sıhhat mü· 
lerinde tetkiklerde buluna-

NİZYOLLARI MÜDÜRÜ 
ni sene bütçesi için Vcka. 
temaslarda bulunmak üze· 

kaç gün evvel Ankarayn 
n Devlet denizyolları işlet

umum müdürü İbrahim Ke. 
ve Devlet liman işletmesi u 

mudürü Raufi Man)UlS ya
hrimize döneceklerdir. 

LI MÜDAFAA SIHHİYE 
DAİRESİ REİSİ 

hrimizde bulunan Milli Mü. 
a Vekaleti sıhhat dairesi re
umgeneral Mazlum dün Hay 

askeri hastahanesinde 
k t Yapmıştır. 

etmiştir. Kararname pazartesi gü 
nünden itibaren derhal tatbik 
mevkiine geçecektir. 

REDDEDiLEN TEKLiF 
Değirmenciler belediyeye mü

racaatla, toprak mahsulleri ofisi 
tara:fundan verilen buğdayın öğü
tülmesinde 5 kuruş fazla masrafa 
ihtiyaç olduğunu ileri sürerek 
çuval başına beş kuruş zam rya. 
pılmasını istemişlerdir. Müracaat 
be1ediyece reddedilmiştir. 

SP~ 
Dün Yapılan 

Maçlar 
-0--

Gençler Vefayı 2- O, 
Beşiktaş ta Muhafızı 

4-2 Yendi 
Ankara Muhafızgücü ve Genç

lerbirliği takıımları dün Şeref sta. 
dında Vefa ve Gençlerbirli~i ile 
karşılaştılar. Gençlerbirliği \Te. 
fayı 2-0, Beşiktaş ta Muhafızgü
cünü 4-2 mağli.ıp etti. 

GENÇLERBIRLIGI - VEFA 
İlk karşılaşma Gençlerbirliği 

ne Vefa arnsmda yapıldı. Birinci 
devre zevksiz bir şekilde müte
vnzin olarak cereynn etti ve 0-0 
beraberlikle bitti. 

İkinci devrede Gençler daha 
canlı bir oyun oynadılar. 29 un
cu dakikada merkez muavin Ha
san şahsi bir gayretle Gençlerbir. 
liğine ilk goHi kazandırdı. Bunu 
Gençlerbirli[,rinden Mustafanın 
attığı ikinci gol takip etti. Maç, 
2- 0 Gençlerin lehine bitti. 
BEŞiKTAŞ - IUUAFIZGUCU 

Beşiktas - Muhafrzglicü ma
çında ilk hücumu Muhafız yaptı. 
Muhafızlılar 8 inci dakikada ilk 
gollerini kazandılar. Bu golden 
sonra canlanan Beşiktaşlılar hü
cumlamnı sıklaştırdılar. Bir hli
cumda Hakkı kasdi bir harC'kctle 
durduruldu. Penaltı cezasını İb
rahim gole çevirerek beraberliği 
temin etti. F:ıkat çok geçmeden 
Rıza, Muhafızın ikinci golünü de 
sıkı bir şutle kaydetti. Birinci 
devre 2-1 Muhafız lehine bitti. 

Beşiktaşlılar ikinci devrenin 
ilk dakikalaıunda oyunu Muhafız 
nısıf sahasına intikal ettirdiler. 

Beşiktaştan Hakkı üstüste iki 
gol yaptı. Devre sonlarına doğru 
Eşrefin ayağile bir gol daha kay
deden Beşiktaşlılar maçı 4-2 ga
libiyetle bitirdiler. 

SULEYMANIYE KLUBU 
Biıtun sporcu gençliğe snlon

lanru açık bulunduran Siileyma. 
niye klübu bu sene de Şehzade. 
başındaki lokalini idman yapmak 
istiyen gençlere açmıştır. 

-

Litvanya sefiri Relsicüm1.ıununuza itimatnamcsini vermek üzere Çankaya köşküne gcldii:>i sırada 
L-;tikliil marşını dinlerken 

Ticaret Vekilinin Tebliği 
"Yeni Vergileri Kazanç Vesilesi Yapanlar, Kanun 
Ve Milli Vicdan Huzurunda Mahkum Olacaklar .. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, dün 
bütün Valiliklere bir telgraf göndermiş, 
istihlak vergisi nisbetleri arttırılan mad
delerin satı larında gözetilecek noktalar 

etrafında yeni direktifler vererek yeni 
vergileri kazanç vesilesi ittihaz eden1e
rin şiddetle cezalandırılacaklarını bildir
miştir. Telgraf şudur: 

"Tkaret Vekaletinden 27 Mayıs tarihli Resmi Ga. 
zetede nc"redilmiş olan 3828 No. lu kanun bazı madde_ 
!erin istihlak vergilerini arttırmıı ve bazı maddeleri 
de yeniden bu vergiye tabi tutmuştur. Şeker, çay, kah. 
ve, benzin, kauçuk ve mamulatilc deri ve mamulatı, pa. 
muk ipliği, pamuk mensucat, pamuktan hazır eşya, yün 
ve kıl iplıl.leri. yün ve kıl mensucat, yünden ve kıldan 
hazır eşya ve l!:anuna ekli cetvelde göriılecek diğer bazı 
maddeler lrti meyanda bulunmaktadır, ıBu vergilerin n. 
yatlar üzerindeki inikisı hususunda aUikadarların tenvi_ 
ri ve dikkat bakımlarının çekilmesi lüzumlu görülmUştUr. 

kısım maddeler ;çin perakendeciler beyannameye tlbi 
tutulmuşlardır. Binaenaleyh beyannameye dibi tutulma_ 
mış olan ve bu suretle elinde mevcut mallar üzerinden 
vergi alınmayan perakendecilerin fiyatlarını arttırm:ıla. 
rı muhik cöı ulemcz. 

FEDAKARLIKTA iŞTİRAK 

ŞEKI:R FİYATLARI 
1 - Şeker fiyatları evvelce yükseltdirken bu ver. 

gi de nazarı itibara alınmış olduğundan bu maddenin 
fiyatlan üzerinde munzam istihllik vergisinin tesiri ol. 
mıyac-aktır. Binaenaleyh bu gunkü §eker fiyatları ayr.en 
devnm cdcc-cktir. 

2 - İstihlak vergisine tabi tutulan veya vergi nis. 
beti arttın! n diğer maddeler fiyatlarına gelince elin_ 
deki mal Ü"crinden vergiyi verenler fiyatlarını bu yuz. 
den arttirdd ları takdirde artıs hiç bir suretle verilen 
verginin icap ettirdiğındcn fazla olamaz. 

PER~\KENDECİLERİN VAZiYETi 

4 - Hulasa bütün tacirler bilhassa yeni vergner 
vazedild•ği u sırada beyan ve talep edecekleri fiyatla. 
rın mesulixctinl taşm1aktaaırlar. Milli Korunma Kanu. 
nu muvacehesinde bu mesuliyetin ne kadar ağır olduğu 
malumdur. Diinyanın bugünkU mUtkUl vaziyeti karşısın_ 
da hükumet yeni vergilerle m"Jletten bazı fed6.ldirlıklar 
talep etmeyi zı\ruri t:örlti'Ui\ili'. 'Bıi fedakarlıkların ne 
derece kutııt maksatlara matuf olduğunu izaha mahal 
yoktur; O halde bütun bir millet hiıkOmetin bu talebine 
cevap \ 0 erirY.en tacir vatandaşlar da miıstehlikin yiıkünü 
paylaşmak ve hiç olmazsa bunu ağırlaştırmamak vu:i. 
yetind .. dirler. Ümidimiz tüccarlarımızın da millete botç_ 
lu oldukları bu vazife ve hizmeti ifa edecekleri merke. 
zindedir. Bunı•nla beraber ikaz mahiyetinde olarak beyan 
ederiz ki yeni vergileri kazanç vesilesi ittihaz edenler 
bulunursa bunlar hem kanun hem de milli vicdan buza_ 
runda mahkOm olacaklardır ... 

3 - Karun metninden anlaşılacağı üzere ancak bir Ticaret Vekili NAZMİ TOPCUOÔLU 

Ziraat Bankası 

ikramiyesi Çekildi 
Ankarn, l (TAN Muhabirin. 

den) - Ziraat Bankasının tasar· 
ruf mudileri arasında her üç ay
da bir tevzi etmekte olduğu ik. 

Dairelerin 
Masrafları 
Azalıyor 

ramiye kurası bugün banka mer- Ankara 1 (TAN Muhabirin 
~ezin~e ç~~Jdlmiştir. Ken~ilerine den) _Maliye Vekaleti biitü~ 
ıkramıye ısabet eden mudılerden dairelere gönderdiği bir tebliğde 
Diyarıbakırda. Zek.~ Ar?1~n 1000 1940 masraf tertiplerinin 1939 a 
Bursada Cem~e T.ufekçıoglu 500, nazaran yüzde on noksan kabul 
~sta?bulda .. Hı:.seyın Özyny 250, edilmiş olduğunu ve bu tahsisat· 
Izmırde Şukru Özsoy, Ankarada la bütiin masrafları karşılamak 
Ahmet Muhtar Özsen, Konya E- icap ettiğini mefrusat tenvirat 
r~ğlisinde !atma . Alcseli, Akşe. teshin, müteferrika, 'kırtasiye'. 
hirde Kadır Çelık, Antalyada resmi telefon, icar bedeli ve kıy. 
~ustafa Maya, Çanakka~ede A- metli evrak tertiplerinden yeni 
nf Akkurt, Antepte Hatıce Zor- .. . . . 

1 baş, Ayancıkta Şaban Öztürk, A. yıl butç~sı nazarr ı:ıbara .a ınA;ırak 
masyada Tahsin Özeken, Aydın· sarf ve idarede butçe ımkanla. 
da Nuri Güngör, 100 er lira ka- n ile halin icaplannın göz önün
zanmıslardır. Bunlardan başka de bulundurulmasını ve her ne 
muhtelif mahallerdeki 95 mudie 
de 20 ila 50 lira arasında ik.rami_ 
yeler isabet etmiştir. 

Ankarada Bir 

Kamyon Kazası 
Ankara, l (TAN Muhabirin

den) - Bugün saat 17 de Konya. 
dan gelen Konyalı Hasan idare
sindeki kamyon Yenisehirde em. 
niyet meydanında viraj yaparken 
devrilmiş, dört kişi yaralanmış. 
tır. Yaralılar hastahaneye kaldı
rılmıştır. bnı 

suretle olursa olsun tahsisatsız 

borç yapılmamasını alakadarlara 
bildirmiştir. 

Matbuat Umum 

Müdürlüğü 

Muvakkat Kadrosu 
Ankara, 1 (TAN) - Yeniden 

kurulan Matbuat umum müdür. 
lüğü kadrosu muvakkat mahiyet. 
te olmak üzere tanzim edilmiştir. 
Yakında hakiki kadro tanzim e

dilecek ve bu arada bazı tcbeddü-

11 Paket Eroini Yutmuş! lfıt olacaktır. ---<,._ __ 
Unknpanında eroin sattığı ha

ber alınan sabıkalılardan Kemal, 
memurların kendisini yakahy;ı
cağını hissedince 11 paket eroini 
yutmuştur. Kaçakçının evinde ya 
pılan aramada iki tabanca ile 
bir kaç kama ve bir miktar eroin 
bulunmuştur. 

Yakalanan Kaçakçı 
İstanbulla İ:r.mir arasında es

rar kaçakçılığı yapan Yaşar is· 
minde birisi İstanbuldan aldığı 
üç kilo esran İzmire götürürken 
Basmahane :istasyonunda yaka. 
lanmıstır. 

Mecliste Kabul 

Edilen Bütçeler 
Ankara, 1 (A. A.) - B. M. Mec 

lisi bugün Şemsettin Günaltay'ın 
başkanlığında yaptığı toplantıda 
Denizyolları ile devlet limanları 
işletme umum müdlirlüklcrile 
beden terbiyesi ve posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlükleri 
1940 bütçelerini müzakere ve ka
bul etmiştir. 

lzmir Tütünleri 

Ziyana Uğradı 
İzmir, 1 (A. A.) - Son dolunun 

Develi ve Bulgurca köylerindeki 
tütünlere ve bağlara büyük za. 
rarlar verdiği anlaşılmaktadır. 

Zarar ve ziyanın mahallinde tes 
bitine çalışılmaktadır. Eğer za
rar tahmin edildiği kadar büyük 
ise bu köylerin halkının bu sene. 
lı"k vergileri tecil edilecektir. 

Maarif ve Maliye 

Vekilleri Geliyorlar 
Ankara, 1 (TAN Muhabirin

den) - Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel ve Maliye Vekili Fuat Ağ. 
ralı bu akşamk İstanbula hareket 
ettiler. 

Radyo Abone Ücretleri 
Radyo abonelerinin yeni yıl 

ücretlerinin tahsiline dünden iti
baren başlanınıştıır.Haziran sonu
na kadar radyo abone ücretlerini 
ödemiyenlere 15 gün zarfında 

mektupla tebligat yapılacak ve 
ücret bunlardan yüzde 20 fazlasi 
le alınacaktır. Bu tebligata rağ. 
men ücret vermiyenler mahkeme 
ye tevdi edileceklerdir. 

z ..... 940 

Uç Gönüllü Hasta 
Bakıcı Kursu Açıldı 

Kayıtlarını Yaptıran Yetmiş Dokuz T aleb·e, 

1 İki Buçuk Aylık Bir Tahsile Tabi Tutuluyor 
Dün sabah şehrimizde üç gönüllü hastabakıcı kursu a~ 

ha açılmıştır. Bu kurslara devam etmek için kayıtlarını 
yaptıran 79 gönüllünün 38 i Gülhane hastanesinde, 23 ii 
Haydarpaşa Askeri Hastanesinde, 18 i de Gümüşsuyu 

hastahanesinde ders görecekler· 
·- dir. Bunlar iki buçuk ay tedrisat 

B 1 • k d yaptıktan sonra diploma alacak, e ~ 1 a an . ve lüzumlu yerlerde _çalışacaklar-
3' : dır. i U~RSITEDEKI 

On Talebe i Oniver~!:d~~imtihan~ 
1 
1 nna dün de devam edilmiştir. İk· 

G e 1 d •1 
! tısat fakülteleri talebesi ilk ele
İ mel erini vermişlerdir. Yarm h\1• 
! kuk fakültesinin ikinci elemeleri 

Talebelerimizden Liege'de Sü- yapılacaktır. 
merbank hesabına tahsilde bulu- KAMPLAR 
nan mühendis Cemal Uluand ve 5 Temmuzda ve 1 AğtıstoSt2l 

1 

Suat Yasa dün gelmişlerdir. başLıyacak olan yüksek tahsil tıv. 
Şim~iy~ kadar Belçikadaki ta- !ebesinin askeri kampları için btı• 

lebelerımızden 70 kadarı Fransa- zırlıklar ilerlemektedir. İlk deV'· 
ya iltica etmiye muvaffak olmuş. re temmuz kamplarına hukuk .,,e 
lardır. Yaya olarak yola çıkan on edebiyat, ikinci devre ağustoS 
kişilik bir talebe kafilemiz, Brük- kamplarına da Tıp ve Fen fakÜJ... 
sel civarında Alman tayyareleri- teleri iştirak edecektir. 
nin hücumuna uğramışlardır. A. Liselerin 9 ve 10 uneu sınıf 
tılan bombalardan kurtulmak i- talebeleri kamplara 7 haziranda 
çin talebeler yol kenarıındaki hen başlıyacaklardır. Son sınnf tale
deklere girmişlerdir. besi de ı temmuzda ikinci devre 

Bugünkü trenle de Fransadan kamplarına gireceklerdir. 
bir talebe grupumuz gelecektir. TALEBE TAHRIRLERININ 

Dün gelenlerle birlikte Paris- NETİCESİ 
ten ayrılan talebelerimizden Ni. IIk tahsil çağındaki taleben!JJ 
zamettin ve Adnan Milanoda bir tesbiti ikmal edilmiş ve netice" 
müddet kaldıklarından avdetleri ler vekalete gönderilmiştir. şelv 
teahhura uğramıştır. rimizde 7 ile 16 yaş arasındaki Ço 

ALl\fAN l\IÜHENDISt cukların sayısı 120.574 tür. B\111" 
İstanbul - Edirne asfalt yolu- larm 63.749 tanesi erkek, mütt' 

nun bir kısmmrn inşaatını üzeri- hakisi de kızdır. Bunların anc~ 
ne almış olan Alman grupunun 96999 u mekteplere devam e" 
mühendislerinden Mililer, dün mektedirler. Okumıyan çocuk 5"' 
gelı:ni§ti.{. yısı 23675 tir. 

1\Iühcndis, tetkikatta buluna. ====:;:::=========~., 
caktnr. J 

)fondan başka tüccar olduğunu A O L i Y E O E 
söy1iyen oır Alman da trenin yol- _ 
cuları arasındadır. 

SEMPLON .EKSPRESİ M D ' 
Geçenlerde ilga edilen semplon af!!. a Va S 

ekspresi, alakadar hükumetler 3 
arasındaki anlaşma neticesinde 
yeniden ihdas edilmiştir. Yarın
dan itibaren Avrupadan ekspres 
trenleri gelrniye başlayacaktır. 

Yeni Kadrolar 
Tebliğ Edildi 
Bir çok resmi dairelerin yeni 

sene bütçe ve kadroları diin teb
liğ cdiliniştir. Bazı dairelerde mü 
dürlcr ve memurlar tekaüde sev
kedilmiş, bir kısım müdürlük ve 
memurluklar tasarrufa tabi tu
tulmuştur. İstanbul gümrüklerin
de tekaüde sevkedilen ve tasar
rufa tfıbi tutulan iki başmüdür 
muavinliği ile 18 memurluktur. * 10 - 16 - 17,5 lira maaşlı 
posta, telgraf memurları bareme 
intibak kanununa göre 15 - 20 
ve 25 liraya terfi ettirilmişlerdir. 

GalatasaraY'n 

PilCivı 
Bugün, Galatasaray lisesi me.. 

zunlarırun senelik pilavı günüdür 
Bu münasebetle mezunlar saat 11 
de lisenin konferans salonunda 
toplanacaklardır.Burada bir müd 
det konuşulup görüşüldükten son 
ra saat 12 de pilav yenilecektir. 
Bundan sonra toplu bir halde 
Cümhuriyet abidesine gidilerek, 
merasimle çelenk konulacaktır. 

Tekirdağmda Güreşler 

---o-
Suçlu Kaleci Necaet, 

Yirmi Gün Hapse 
Mahkum Oldu 

Ankara Demirspor ve Gatııt~ 
saray klüpleri arasında İstanb~ 
da Türkiye şampiyonluğu 31"1~,,s 
yapılırken, Demirspor kapw 
kaleci Nccdetle hakem Tarıle "' 
rasında kavga 91kmış, NecdC 
Tarığı dövmüs ve yaralamış~·06 

Üsküdar asliye mahkemesıll ~ 
duruşması yapılan bu hadise ~ .... 
kında dün karar verilmiştir. . 
küdar asliye ceza hakimi Etil.,_ 
Necdetin suçunu sabit görmUŞ' 
gün hapsine karar vermiştir. m 

Mahkeme kararında "Tsfl~ 
istediği tazminat hakkında Jtll al 
ittihazına mahal olmadığına d 
de kayıt vardır. Af 
PARKA ÇOCUGUNU nmı\~ir 

Dün, genç ve güzelce bir 1''\tc 
nın biraz telaşlı bir vaziY~tı) 
Gülhane parkında dolaştığı, ~~et 
se tarafımdan görülmemek 1 ııs• 
gibi etrafına bakınarak aceleM' 
reketlerle sokağa çıktığı ve ~ 
ta koşar gibi bir yürüyüşle .~ eJY 
!aştığı görülmüş ve şüphe UZ 
ne durdurulmuştur. ~ 
Kadının durdurulunca :ıcof ı>" 

tavırlar almış ve bu arada. d• ı.ııY 
ri gelip bu kadının parka bır l<!, • tv 
dak bıraktığını haber verıll1~ıd 

İsminin Raşel olduğunu 
ren bu genç kadın, çocuğun ~ tV 
ru babası olmadığını söylcrpl~ 
Kadın, tevkif cdilmişt~ 

i >i;! •i'f ~ 
Bugünkü Program~ 
12.30 Program 
12.35 Ajans haberleri 

Tekirdağ (TAN) - Haziranın 

ikinci pazar günü Türkiye baş. 
pehlivaruı Hüseyin, Kara Ali, Sın.. 
dırgılı Şerif, Kara Hüseyin, P0-
mak Mustafa, Manisalı Halil, Ali 
Ahmet, Mülayim, Molla Mehmet 
ve Gönenli Hamdi gibi tanınmış 
pehlivanlar arasında güreşler ya
pılacaktır. 

12.50 Al turkn mGzlk" .A <' 1 
13.15 Halk tarkülerl. Aziz Şen>"" ~ 

Ölen Çocuk 
Küçükpazardn Baykay soka. 

ğında oturan Muzafferin oğlu 12 
yaşında Muammer evin üçünciı 
kat balkonundan sokağa düşerek 
nlmüstür. 

Sadi Yaver Ataman. 
13.30 KUçuk orkestra 
18.00 Progrnm 
18.05 Cazbant (Pl.) 
18.3-0 Karışık müzik (Pl.) 
18.50 Radyo caz orkeslrll$l 
19.25 Konuşma 

19.45 Aj n haberleri 
20.00 Alnturkn mfü.lk 
20.30 Halk tGrkOlcri 
20.45 Konuşma 

21.00 Al turkn mQzl.ıı. 

~ 
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!BUGÜN il 
...... ! ............ -.................... . 
ltalyanın Vaziyeti 
l'azan: ö. Rıza DOGRUL 
1\ JI iittcfiklerin harp kaçağını 
iYi kontrol etmeleri yiiziin. 

~en sızlanan Italya ile Ingilterc 
lt~sıncla bu meseleyi tes,·iye için 
llıuıakerelcr cereyan ediyor ve 
U llliizakerelcrin çok iyi safha

ıa' girdiği temin olunuyordu. Hat 
t londradan ~elen haberlere gö. 
~ esas meselel<'rin üzerinde tum 
lt anlaşma hasıl olmns ve ltal-

Şimaldeki Kuvvetlerden 
Mühim Kısmı Geri Alındıı 

1 

1 

3 

~nın arzuları da yerine getiril
ısti. 

nun gelen haberler bu müza. 
trclcrin ansızın inkıtaa u_qradı
nı bildiril or ve bu inkıtaaın 
hcplcrini izah etmiyordu. 

İngiltere, Kadın ve 
Naklediyor, Bu 

Çocukları Orta İngiltereye \ ,,;ı, 

Fakat bu hadise. miiUefiklcrlc 
~~l~ a arasındaki ınünas<'hctlcrin 
't gerginlik geçirmekte olduğu
l! Önümüzdeki günlerde bu ~er. 
'tıliğin artacağını ihsas ediyor. 
~ lJıtimal ki, müttefiklerin garp. 
~ llğradıkları sademeler, ltalya
~ıı harbe girmesi için münasip 
it zemin Jıazırlndığı tahmin olu. 
~~or ve bu yiizden Italya ile 

ltefikler arasında münasebet. 
t buhranlı bir safhaya giriyor. 
ltalyayı miittefiklerle harbe 
'kcdecek mesele malumdur. I-
1Ya, kendini Akdcnizde mahpus 
tınakta ve bu mahpusluktan 
llttulmak istemektedir. 

ft Jr ah pusluk Siiveyş kanalı i. 
iYl le Cebelitarık boğazının 

~ tlliz hakimiyeti altında bulun
a rndan ileri gel il or. 
ltalya, Akdenize giren, Akdc
~den cıknn biitün ticaret faali. 
Urıe hakim olan bu iki geçidin 
~di aleyhinde kullanılması , ya. 
tlıuhasım bir Jtalyaya kapatıl. 

l ihtimalini bertaraf etmek 
ttnektedir. l~akat ltalyanm bu. 

1~ası1 yapmak istediği belli de. 
'llıt. 

Çıinkii hunu yapmanın bir ça
t Cebelitarık·r ispanyaya ve 
~cyş kanalını kuınilcn l\Iısıra 
~dir. Bir carcsi de bu iki ınev-
l ıaptetmcktir. 
lalynmn hangi Jınttı hareketi 
1> edeceği ve bu hedefi temin 
ne sekilde hareket edeceği 

<il değildir. 

~~a ve Fransa: 

l• talyanm hir davası da Tu-

nus Korsika ve Cihutidir. 
lllar onun ı~ransadan istediği 
llr arazidir. Fransa da hu ura
; \·ermek lehinde dcjiildir. . 
"kat mlittefikler Almanya ı. 

, t harp ediyor ve hu muharebe 
, h:1ayat ve memat miicndel<."si 

1~clini alınıs bulunuyor. i
ta ise Almnnynnın müttefiki· 

Onun harbe girmesi harbin 
~dı&'l gündenberi beklenmek. 
ır l . 
lalya bitaraf değil, gayri mu
~t bir devlettir. Gayri muha
~ten muhnripliğe geçmek o. 
~\>etcccği bir kararn hağ'hdır. 

ılan Jtalvaı müttefiklerin, 
hir vaziy~tte olduklarına ve 

\ıllıiyettcn istifade cdcbilece
kanidir ve onun için fırsatı 

~~ak istememektedir. 
1
rsatrn hakikaten elverişli o-

• lllınadığı apayrı bir mesele. 

d1' ~u 
tte . l'ıkii müttefikler de Ital)·a-
·O)' ~~~.he istirak etmesi i~~imali
te' t~unınUşler ve. ona g_ore ''.a
Jıll' l1;ı lldıklarını göstermışlerdır. 
de' hı~~anın hu. tedb~~leri bertar~f 

1 
•ıı edcmıyecegı, apayrı h~r 

h : teskil l'dl'r ve buna •laır 
li!\iiın vermek, siıudilik kim 

11 
l!lindc değildir: 

~ 
Yanın Kararı: 
~ İlhassa harp neticeleri 

l hakkında peşinden hii
llt Vermek kadar sakınılma
~11lı gelen bir şey bulunma. 
1 hadiseler açıkça göstcr
~ir 
%b·. .. h· ır nokta, Italyanın mu-
it karar arifesinde bulun. 

~ d\tt 

•ot ~ıı;ar ile italya ~·a harbe gi. 
l nhut miittcfiklerle anlaş-

~hl~nu tutacaktır. Bugün en 
<4 ~al bu ikincisidir. 

'~b·. :ııl ız Murahhası 

~enüz Atinada 
~ll~a, 1 (A.A.) - Sit Stai
~ lipps ve heyetinin Ingiliz-
1ı:ret mtiznkereleri hakkın
~ kovadan yeni bir haber 
<lığı ve Cripps'in elfın A. 
bulunduğu Londradan bil

tedir. 

Lord Gort Dün 
Londrava Döndü 
Paris, 1 (Hususi)-Yük

sek Harp Konseyi dün Pa
riste iki toplantı yaptı. Kon
seye İngiltere namına Baş
vekil Churchill iştirak et
miştir. 

Mister Churchill'e, İngiliz me
buslarından General Spears ile 
Ingiltere erkanı harbiye heyeti 
azasından General İsmay refakat 
etmişlerdir. General Spcars A. 
vam Kamarasında İngiltere -
Fransa komitesi reisidir ve ka. 
marada Paris mebusu diye meş.. 
hurdur. 

Konseye İngiltere namına Mis. 
ter Atlee ve Ingilterenin yeni 
erkanı harbiye '~isi General Dili 
ve Sir Ronald Campelle de işti
rak etmişlerdir. Fransayı Rey. 
naud ve Mareşal Petain temsil 
eylemiştir. Bunların yanında Ge
neral Veygand, Amiral Darlan ve 
Baudoin bulunmakta idi. 

İçtimaı müteakıp Faris ve Lon. 
drada şu tebliğ neşrolunmuştur: 

"Yüksek harp konseyi, vaziye
tin umumi tetkikini yapmış ve 
vaziyetin icap ettirdiği bütün 
tedbirler hakkında tam bir anlaş.. 
maya varmıştır. 

Yüksek harp konseyi toplantı
sı, müttefik iki hükumet ve iki 
milletin en büyük bir ahenk için. 
de, zaferin kazanılmasına kadar 
bugünkü mücadeleye devam hak
kında her zamandan daha ziyade 
sarsılmaz bir suretle azimkar ol
duklarının mutlak bir bürhanını 
vermiştir.'' 
Tahliyenin En Mühim Kısmı 

Tamamlandı 

Londra, 1 (Hususi) - Şimali 

Fransadaki müttefik kuvvetlerin 
tahliyesi azami süratle devam eL 
mekte ve tahliyenin en büyük 
k.Jsmı tamamlanmış bulunmakta
dır. Tahliye edilecek en ufak kuv 
veti de bırakmamak için dümdar 
muharebeleri devam ediyor. İn
giliz kuvvetleri Başkumandan.ı 
Lord Gord bugün Londraya dön
dü ve Mister Eden tarafından kar 
şılandı. Doğruca Harbiye Neza
retine giden Lord Gord erkanı 
harbiye reisine ve daha sonra 
Krala vaziyet hakkında malumat 
verdi. 

Kral bugün Lord Gort'a Bath 
nişanının büyük salibini vermiş. 
tir. Bugün Flandres'den salimen 
İngiltereye muvasalat eden kıta
ların birçoğu düşmanla Dun. 
kerque'e kadar çarpışan Gene. 
ral Prioux ordusunun azası idi. 

Alman Zayiatı 500 Bin 
Havas bu akşam harp vaziyeti 

ni şu şekilde hulasa ediyor: 
Bugün gündüz Alman tayya

releri Fransanın bütün doğu • 
cenup bölgesinde mühim bom. 
b"ardımanlar yapmışlardır. ~ 

Bu sabah İngiliz radyosu, düş. 
manın Abbeville civarında va
him kayıplar kaydetmiş olduğu. 
nu bildirmektedir. 

Bir kaç yüz Alman esir alınmış 
ve düşman mühim miktarda harp 
levazımı terketmiştir. Müttefik_ 
ler. Abbeville civannı yeniden e. 
le geçirmişler, bir noktada Som
me'u geçmişlerdir. 

Paristen bildirildiğine göre AL 
man membalarından alınan ma
lümat 10 mayıstanberi Almanla. 
rın 500 bin kişi kaybettikleri 
merkezindedir. 

HA VA FAALİYETİ 
Müttefikler bugün hava kuv

vetlerinin faaliyeti hakkında mü
teaddit tebliğler neşretmişlerdir. 
İngilizler dün 56 Alman tayyare· 
si düşürdüklerini ve 16 tayyarelc 
rinin dönmediğini bildiriyorlar. 

l 

iş Bir Haftada Bitirilecek 
. - . ·-· . u ·- ·~ 

RESMİ HARP TEBLiGLER-i 
Fransız Resmi Tebliği 

Paris, 1 (A.A.) - 1 Haziran sabah tebliği: Fransız ve ıngııız kara, 
deniz ve hava kuvvetleri, tam tesanüt halinde, Dunkerque'de Alman 
tazyikine mukavemet ve tahliyeyi temin için, şiddetli mücadeleye de
vam etmişlerdir. 

Düşman, Somme'dan milrura verdiği ehemmiyeti göstererek, bu 
mıntakada mukabil hücum yapmaktadır. Bu muka.bil hucum tardedıl
miştir. 

• 1 Haziran Akşam Tebliği: 
Şimalde kıtaatımı7. düşmanın te~ rarlanan gayretlerine muvaffcıkıyet

le mukavemet ederek irkap harekrtl ni setre devam ediyorlıır. Somme 
C'ephesinde iki taralta devamlı bir faa liyei kaydedilmiştir. Cephenin digcr 
kısımlarında kayde değer bir şey yoktur. 

31 Mayıs öğleden sonra, hava kuvetlerimiz, düşman avcı tayy:ırclerl
nin faaliyetine rağmen dUşman tııhıı~~iitkri ve kolları üzerine \{ütle ha
linde hücumlar yapmıştır. Mcuse ve Moselle ve Rhine üzerinde derın 
lstikşaf!ar yapılmıştır. 

Bugün öğleden sonra bir düşına rı hava !ilosu Rhone vadisincl.c avC'ı 

tayyarelerimiz tarafından yakalanmış duşman tayyarelerindcn bir kısmı 
düşürülmü,o:tiir. Düşün.ilen düşman tayyarelerinin adedi hemlz tesbil edi
lememi:ıtir. 

Alman Resmi Tebliği 
Berlin, ı (A.A.) - Führerin umumi karargahı tebliğ ediyor: 
Fransız ordusunun geri kalan son kıtaları tarafından gösterilmek

te olan mukavemet kırılmıştır. Tathir ameliyatına devam edilirken, Lille 
civarında 26.000 e!Iİr alınmıştır. İngl li7. kuvvetlerinin geri kalan aksamı
na karşl Dunkerque'in iki tarafından yapllmakta olan taarruz. düşmanın 
çok meşakkııtll olan bu arazide gösterdiği anudane mukavemete rağmen 
terakki etmektedir. 

Havanın .fena olmasına rağmen, hava ordumuz Dunkerque'de vapur
lara irkap edilen askerle muharebeler etmiş ve orduya yardım olmak 
tizere karadaki muharebelere de iştirak eylemiştir. 

Ceman 25 bin ton hacminde beş nakliye gemisi batırılmış ve üı; 

harp sefinesi ile 10 ticaret gemisi bombalarla ciddi hasarata uğratılmış

tır. Süratli motorbotlardan mürekkep bir filotilli'ımız bir düşman torpi
dosu ile bir tahtelbahiri batırmlştır. Bu ~uretle bu motörbotlar tarafın

dan Manş denizinde batırılan torpidoların adedi altıya ve tahtelbahlrlerln 
adedi de ikiye baliğ olmuştur. Bir denizaltı gemisi Östand önünde 
bir Alman harp gemisini torpillemiştir. 

İngiliz kuvvetlerinin 30 Mayısta Kasel civarında imhası esnasında 

65 İngiliz tanıcı ele geçirilmiştir. 
Cenup cephesinde düşmanın Ab beville civarındaki tank hücumları 

muva.ffakıyetsizlikle neticelenmiştir. Bir mukabil taarruz ile biraz arazi 
kazandık. Abbeville'in ınrtında düşmanın ormanlar içerisinde . yaptığı ta
haşşüdat tarafımızdan bombardıman edilmiştir. Ardene kanalının şima
linde bir köprü başı mevklini şimdiye kadar elinde tutmakta olan düş
man, kanaldan uzaklaştırılmıştır. 

Norveçte Fouskenin şimalinde ilerlemekte olan kuvvetlerimiz düş
manın mukavemetini kırmışlar ve biraz arazi kazanmışlardır. Düşmanın 
şiddetli hücumlarına rağmen Narvik gruou dün mevzilerini muhafaza et
miş•ir. Düşmanın 31 Mayıstaki tayyare zayiatı 49 dur. Bunların 39 u ha
va muharebelerile düşürülmüş ve 8 tanesi de topçu ateşi ile yere indiril
miştir. Alınan zayiatı dokuz tayyareden ibarettir. 

---o,---

Kralı Belçika 
Sarayına Döndü 
Roma. 1 (Hususi)- Bu

gün Belçika Kralı Brüksel
deki Laaken sarayına dön
müş ve bir Krala yakışan 
merasimle karşılanmıştır . 

Bitler. kralın bu şekilde kar. 
şılanması için icap eden emirleri 
vermiş bulunuyordu. 

Buraya gelen malumata göre, 
kral teslim olmak kararını ver
meden evvel erkanı harbiyesile 
ve ordu kumandanlarile mutabık 
kalmı~. daha sonra vaziyeti bir 
beyanname ile ordusuna bildir. 
miş ve beyannamede şunları söy
lemiştir: 

"Ordu vatanı müdafaa için ce. 
saretle harp etmiş ve faik kuv
vetlere karşı gelmiştir. Tarih Bel. 
çika ordusunun vazifesini yap
tığını kaydedecektir. Bu müşkül 
anda ordudan ayrılmıyarak onun 
mukadderatına iştirak ediyorum" 

Pierlot'nun Beyanatı 
Paris, 1 (Hususi) - Belçika 

parlamentosunun dün öğleden 

sonra yapılan toplantısı hakkın
da Havas ajansına beyanatta bu
lunan Pierlot, Flaman, Valon, 
Katolik. liberal ve sosyalist, bü. 
tün milli toprakları temsil eden 
150 mebus ve senatörün ittifaki
le karar verdiğini bilhassa kaydet 
miştir. 
Spaak'ın izahatından anlaşılı

yor ki, Kral teslimiyette kendisi. 
ni takip etmeleri için nazırları 
iknaa boş yere çalışmıştır. 

117 Mayısta Pierlot Krala ağır 
bir mektup yazarak hükümdarın 
fikir ve ruhunun kendisinde ha
sıl ettiği endişeyi izhar etmiştir. 

Belçika Kongosu 
Londra, ı (A.A.) - Salahiyet

tar mahafil, İngiltere ile Frarısa
nın Belçika Kongosunu araların. 
da paylaşmak arzusunda olduk
lan haberini tekzip etmektedir. 

HADİSELERİN iÇY_UZU 
• 

• 

İtalyada, "Duçe,, nin riyaset ettiği 

bir Jimnastik Bayramında, muaz
zam bir band üzerine kocaman harf
lerle yazılmış Olan kelime şuydu: 
"-Akdeniz!,, 
Bu band, ltalyan siyasetinin takip 
edeceği istikameti gösteren bir vesi
ka sayılıyor. 

• • 
Fransada Georges M.andel'in Dahiliye Ve-
kaletine getirilişindenberi, isticvap olunan 
şüpheli eşhasın miktarı 7000 i bulmuştur. 
Bunlardan 200 tanesi te,·kif edilmiştir. 

• • M olotof'un M oakovadaki Alman ve 
I tal yan sefirleriyle sık sık temas
larda bulunduğu söylenilmektedir. 
Tahmin o/,unduğuna göre, bu temas· 
ların mevzuunu, Cenubu Şarki Av
rupası meselesi teşkü etmektedir. 

• • 
Ribhentrop, son günlerde. Rudolf Hess'le 
Amerika meseleleri etrafında temaslarda 
bulunmaktadır. 
Ribbentrop, bundan bir sene evvel, "Wil
helm Strase" de, bir "U. S. A. biirosu'' 
kurmuş, ve bu büronun başına da, Avus. 
turyah meşhur tahrikd Leo Habitch'i ~e
<:irmi~ti. Bu büronun ilk vazifesi, Ruzvelti 
devirecek tedbirler almaktı. 
Fakat U. S. A. bürosu, buna muvaffak o
lamadıktan başka, A merikada Nazi aleyh. 
tarhğı artmış, ve "Beşinci Kol" un orada 
~alı~mes1na hemen hemen imkan kalma
mrl!tır. 

• 

• 

bürosu şefi Leo Habitch'in kurban gidece. 
ği ~anılmaktadır. 

• • • Fransada ve lrıgilteı·ede, terzilerm, 
ellerinde askeri vesikaları olmıyan 
kimselere asker esvabı satmalan • 
asker kaçaklığını güçleştiren bir 
tedbir olarak - siddetle menedllmiş-.. 
tir. 

• • Berlinde çıkan ''Politika .. gazetesinin biL 
dirdiğine göre, Almanya çok y~nda, ye. 
ni bir ''Beyaz Kitap,, neı:redecektir. Holan. 
da ve Belçika ,-aziyetine müteallik ola. 
cağı söyleniln bu kitapta ı;ok şayan~ dik. 
kat ihanetlerin meydana konulacagı sa. 
nılmaktadır. • • Alman Erkanı Harbiyesi yapılmak-
ta olanla.rdan başka bir harp hüesi 
bıdacaklara, büyük harp madalyası 
ile birlikte ikramiye vermeyi vadet-
miştir. 
Bu vaad ü::erine, Erkanı Harbiyeye 
teklif olunan harp hilelerinin mik
tarı büsbütün artmıştır. Almall Er
kanı Harbiyesinirı şimdi yaptığı gi
bi, tayyare ile mukabü taraf efradı 
kıyafetinde paraşütçüler indirmek, 
Fransız kumandanlarının imzalari -
le beyannameler atmak, emirler ver
mek, veya halk arasma, korku uyan
dırıcı sesler çıkaran bonıbalar at-
mak kabili11dc11 bir çok yeni hilelere 
başvuracağı umulmaktadır. 

İngiliz deniz ta areleri bir Al- '-------------------------------------------
man destroverit: ''<>tırmışlardır. 

Bütün bunların Alman de\'let erkanı ara
sında uyandırdıir derin &!ilahiye~ U. S. A. 

Roosevelt, Kanada Başvekili JJlackensie lG11g ile berat. 

Roosevelt, Sovyet Elçi~ 
İle Görüştü, Amerikanı 

Berlin Sefiri Nevyorkt 
Uruguayda Bir Nazist Harketi Keşfol un 

Londra, 1 (Hususi) - Amerika Reisicümhuru Ro 
velt'in Avrupadaki hükumet reisleri ile daimi bir mc 
taatisinde bulunduğu bildirilmektedir. Bu arada Ro 
velt, Mussoliniden de yeni bir mesaj almıştır. 
Amerikanın Avrupa hadisele. bi kongre mahafilinde ciddi 

rini, her an yeni bir karara mev- tenkidi mucip olmuştur. R 
zu olacak şekilde ve ciddiyetle cümhurluğa Cumhuriyet P 
takip etmekte olduğu ve Roose- namzedi olan senato azasın 
velt'in Avrupadaki elçileri ile her B. Vandenberg, Rooseveletin 
zaman sıkı temasta bulunduğu talebi gibi bir talebin tarihte 
anlaşılmaktadır. rülmemiş olduğunu söyliy 

Bu arada Amerikanın Berlin Rooscveltin kısmi seferberlik 
elçisi olup halen Romada bulu- nı hakkını hazır olmak arzusı 
nan Kirk, Lizbondan Clipper tay. izhar ettiği kendi kendine du 
yaresile Amerikaya gidecek v~ mektedir. 
Roosevelt tarafından kabul edile- ============,.... 
cektir. 

Roosevelt, halen Amerikada 
bulunan Moskova büyük elçisi 
Steindhardt'ı Beyaz sarayda öğle 
yemeğine alıkoymuştur. 

Almanların Amerikan 
:Mezarlığını Bombardımanı 

Amerika matbuatı, Umumi 
Harpte ölen 25 bin Amerikalı as. 
kerin Romagne'deki mezarlığına 
Alman tayyarecileri tarafından 
yapılan bombardıman hakkında 

neşriyatta bulunmaktadırlar. 

Düşen üç bombadan ikisi ahi. 
deye 25 metre mesafeye düşmüş
tür. Bu mezarlık Fransa tarafın
dan ebedi olarak Amerikaya ter
kedilmiş olduğu ıçın Amerika 
toprağı addedilmektedir. 

Uruguayda Nazist Hareketi 

N evyork Times gazetesine gö
re, Uruguay makamlarının Be
şinci Kolun faaliyeti hakkında aç 
tıkları tahkikat nazilerin cenup 
Amerikasına inanılmıyacak bir 
şekilde nüfuz ettiklerini ortaya 
çıkarmıştır. Toplanan ikna edici 
deliller nazi partisinin Uruguay_ 
da Alman idaresi altında bir Na1'
yonal Sosyalist partisi tesis etti
ğini göstermektedir. 
Hitler Amerika İçin Tehlikedir 

Senato Hariciye komisyonu 
reisi Pittman Montana maden 
mektebinin toplantısrnda söyledi. 
ği nutukta, yeni hava harbi usu. 
lünün tehlikeyi A.merikaya ka. 
clar yaklaştırmış olduğunu kay
deyledikten sonra bugün Ameri. 
kaya karşı mevcut tehlikeyi a. 
zaltacak yegane şeyin Hitler he
zimeti olacağını bildirmiştir. 

Hatip demiştir ki: 
"Evvelce de kaydettiğim gibi, 

bugün barış da imza edilse Hit
ler Amerika için bir tehlike o. 
lur. Fakat Hitler İngiltere ile 
Fransayı mağlüp etmeğe muvaf. 
fak olarak onlara filolarını ken
disine yardım etmeğe mecbur e. 
den bir barış muahedesi empoze 
ettiği takdirde vaziyet daha va. 
him olur. 

"Hitlerin başka bir hükumet. 
le birleşerek daha yakın bir is. 
tikbalde doğrudan doğruya A. 
merikaya hücum edeceğini zan.. 
netmiyorum. Fakat Nazi Alman. 
yasının Cenup Amerikasının ta. 
bii servetleri peşinde olduğunu 
zannediyorum.,, 

Pittman bu noktaya gelince, 
Hitler tebaasının Amerika kıta. 
sındaki hareketlerini ve bilhas
sa Beşinci Kolun faaliyetini ka
yıt ve i~aret eylemiştir. 
RUZVELYİN BİR TALEBİ 
D. N. B. Alman ajansının bil

dirdiğine göre devlet milislerinin 
kumandasının kendisine velime. 
si hakkındaki B. Roosveltin tale-

Karagözle Haciva 

Heykel 
Yazan: 

B irisi millet vekili, diğ 

dava vekili olan iki 
Bursada Kara~zle Haciy\'3C 
bir arada heykellerini 
caklarmış. 

Haberi enteresan buldum. IJ 
yatlarında biribirile muttasıl v 
raşmış, fakat dostluklanna ha 
getirmemiş bu iki efsanevi şah 
yetin heykellerini dikmek kad 
şinasane olduğu kadar manahd 
da. 

Her biri ayrı ayrı miiekkille 
den kuvvet alan iki vekilimb. 
bu asiliıne hareketlerinde ilisec< 
bir cihet yok. Yalnız bir haksı 
lık nümayan. 

Neden heykel Karagözle H 

ciyvada inhisar elsin. 

Allah var. iki elimiz ~·antınn• 
gelecek. Benim Ilaciyvada dcg 
ama, Karagöze karşı pek samin 
bir muhabbetim de vardır. Gert 
cahil bir adamdır. Lakin cahalt 
tini itiraf eder. Haciyvadın tevil 
,.e tefsirli sözll'rini anlaınıya sai 
veti müsait değildir. 

Haciyvadın ise da'ha o zaman 
dan bıi zamanı anlamış bir zek. 

sahibi olau~u kıvnm kıvrım ha 

!inden bellidir. Onu da takdir e 
derim. 

Ederim ama, Karagö7.e karş 

bu muhabbetim; Haciyvada karş 
olan takdir veya dikkatim hanı 
ortadaki bariz haksızlığı ımuttu 
ram az. 

Efendim! Bu iki kahramanın 

heykeli l·apılmasına sebep daima 
biribirile kavga ebncleri midir? 

Yoksa perde arkasında oyna. 
maları mı? 

Yahut değneğe takılıp oynatıl. 
malan mı? 

Herhangisini sebep olarak al· 
sak yakın uzak tarihimiz bize bi... 
ribirile geçinememiş ne çiftler 
perde arkasında oynamış ne hU
nerbazlar, değne~e takılıp oyna
tılmış ne Karagözler arzetıncz 

mi? 
Perde ve hayal aleminin bu 

iki elebn ısının ~·anında ayni ai.. 
leden Bt•bc Ruhinin, Tuzsuz De 
1i Bl'kirin. R:ızaki zadenin ve rı 

hnyet KanlıJm,aktaki Mu hık :ı 
lı sahinin ne knhahati var~ 

Hani ~ a onların heykclleri7 
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anyada/ 
iman 

Nüfuzu 
~akimdir 

Rumen Hariciye 
Nazırı Çekildi 

ltalyanın Kati Kararı 
Yakında Anlaşılacak 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanl)ul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

ÖdQnç alınan para mukabilinde ipotekli bulunan Beyoğlunda Feri· 
köy mahallesinde eski fınn yeni Bomonti sokağında eski 39 mükerrer 
yeni 67 kapı numaralı aparhman açık arttırma ile açık artb.rma,ya cı· 
kanlmıstır. 

(Başı 1 incide) 
Almanların tasvip ve tesi
nmaktadır. 

aklarda nrnda sırada polis
ol kesip herkesten hüviye. 
rduğu görülür. O vakit 
ve Almanım diyenler geçi. 
. Fakat Sovyet veya Bulgar 
ı iseniz, İngiliz ve Fransız 
nuzu söylerseniz vaziyeti

phelidir. 
ıynde sıkı tedbir alın"an pet 
asında Almanlar hakim. 
Burada alman tedbirler 

, Fransız ve Sovyet ajanla
arşıdır. Maksat petrol ku
nın bu ajanlar tarafından 

va edilmesine mani olmak
nkü Romanya petrolleri 
ya için hayati ehemmiyeti 

r. 
ası var: Romanyanrn mü. 
t, silah ve tayyare fabri

nda çalışan işçilerin, tek. 
erin ve mühendislerin co
andır. 

omanya, Almanyayı gü
cendirmemek için elinden 

hiçbir fedakarlığı esirge. 
r. Petrol mü istiyorsunuz, 
,run, diyor. Hatta Almanya. 
rilen petrol miktarını arttır
için, İngiliz ve Fransız pet. 
rkctlerinin hükumete ver. 
mecbur olduklan hissenin 
alınması takarrur etmiş-

u suretle elde edilen bir 
n tona yakın petrol de Al. 
ra devredilmektedir. 

kreşin bcllibaşlı yerlerinde, 
eler üzerinde Alman istihba
urolan kurulmuştur. Came
rında teşhir edilen harp va. 
ıni gösterir harita ve resim. 
açıktan açığa Alman propa-

ı yapılır. Buralarda günün 
aatinde yüzlerce insanın top. 

:> "Almanya Yenilemez" ser
ası altında gösterilen bu re
ve haritaları seyrettikleri 
ltir. 
er gün bir çok rivayetler çı. 
Almanlanh paraşütlerle Ro. 
ya içine ajanlar indirdiği, pet 
sarnıçları içinde Romanyaya 
ve mitralyöz sevkettiği şayi 
. Nereden, ve nasıl çıktığı 

olıruyan bu dedikodular da 
an sinirlerini boznuya yardım 
,r. 

IC' akat, Almanya, Romanya. 
~ - yı daha ziyade içinden fet
iJlekle meşguldür. Milli cephe
giren ve kral tarafından bir 

müsaadelere mazhar olan 
:nen nazi teşkilatı, yani Demir 
hafızlar tekrar faaliyet sahne. 
edirler. Bu teşkilat halk ara. 
a Alman propagandası yapar, 
umet erkanı ve devletin umu
siyaseti üzerinde müessir o. 

)emir Muhafız teşkilatının 

nden güne kuvvetlendiği de 
iz bir surette göriinmektedir. 
atta pek yakında kabinede 
ı değişiklikler yapılacağı 

riciye ve Dahiliye Nazırlarımn 
arılarak yerledne Demir Mu. 
ız mensuplarının geleceği tah

n edilmektedir. Hulasa Roman. 
da Almanların mevkii kuvvet
ır ve Alman nüfuzu hakimdir. 

R oinanya şimdiye kadar 
Bulgaristan ve Macaris

na karşı Balkan Antantmı, Al
nyaya karşr İtalya ve mütte. 
leri, Sovyet Rusyaya karşı Al

anya ve Italyayı kullanarak bir 
uvazene siyaseti takip ediyor
. Bu sayede istiklalini kurtara. 
mı umuyordu. Fakat Sovyet 

lusya ile Yugoslavyanın anlaş
ası Romanyanın Balkan antan-
na karşı beslediği itimadı sars
u tır. İtalyanın da Balkanlarda 
ovyet Rusyaya karşı bir muva-
ne kuvveti teşkil edemiyeceği 
naati hasıl olmuştur. 
Biı j:tleyh, Rumenlere göre, 

lav ~eviziyon tehlikesine 
r egane güvenilebilecek 
ıvvet Almanya kalmıştır. Al-

nyaya istediğini vermek sure
le Romanyanın bugünkü vazi-

t ni muhafaza edebileceği ka
ati vardır. Çünkü Almanyanın 
ç olmaı.sa şimdilik Orta Avru. 
ı ve Balkan stati.ikosunun bo-
lma~ na muhalif oldullıı zanne. 
m ktcdir. 

~·omanya siyasetinin bugünkü 
\ 
\ı.tarı budur, ve Almanyaya 

ııı. 'l gösterilen musamahanın 
~i sebebi budur. 

(Bap 1 inclde) 
mak için tetkikat yapmış ve Mos.. 
kovayı buna iknaa muvaffak ol
muştur. 

Sovyetlerin Finlandadan çek
tikleri kıtalan Rumen hududuna 
sevkettiği, Besarabyay;ı işgale ha. 
zırlandığı hakkında çıkan riva. 
yetler üzerine biraz soğumuş o
lan Sovyet - Rumen münasebet. 
leri arada bir ticaret anlaşması 
akdine imkan olursa hayli" düze
lecektir. 

Sovyetlerle Rumenlerin ara
sını bulmakta Almanya mühim 
rol oynamaktadır. Almanya, Sov. 
yetlerden aldığı petrol ve ham 
maddenin, Romanya yoluyla sev. 
kini temin için iki hükumet ara. 
smda böyle bir anlaşmıya lüzum 
görmektedir. Ayni zamanda Sov
yetlerin Besarabyay1 şimdiden iş 
gale teşebbüslerinin önüne geç
mek için de buna ihtiyaç hisse
dilmektedir. Çünkü Sovyetlerin, 
Rumen hududunu tecavüzü, Ro
manyanın iktısadi hayatını altiist 
edebilir ve Almanyanm Roman
yadan temin ettiği petrol ve hu
bubatın kesilmesine sebep olabi. 
lir. 

Fakat Sovyet Rusyanın, Bulga 
ristan ve Yugoslavya i1e ticaret 
anlaşması yaptıktan sonra, Ro. 
manya ile de bir anlaşma yapma
sı, Balkanlardaki harp havasını 
hayli yumuşatacak, ve Romanya. 
daki korkuy\! dağıtacaktır. 

Ekonomik Seferberlik 
Bükreş, 1 (A.A.) - Milletin 

sulh zamanında ekonomik sefer
berliği hakkındaki emirname dün 
kral tarafından imzalanmıştır. 

Romanya, 1940 haziranında bir 
petrol umumi komiserliği ihdas 
etmiş ve eylul ı 940 dan itibaren 
buğdayın ve yağ çıkarılacak me. 
vaddın ihracını menetmiştir. 

Yeni kararname, milli iktısat 
nazırına geniş salahiyetler ver
mektedir. Bundan böyle !ktısat 
Nazın, orduya ve sivillere müte
allik kontrol işinin tanzimi mak
sadile icap eden bütün tedbirleri 
yalnız başına ittihaz edecektir. 

Romanya hükumeti, ecnebileri 
sıkı bir nezaret altında bulundur. 
makta ve bunlardan bir çoğunu 
hudut haricine çıkarmaktadır. 

Petrol mıntakalarındaki müna
kalat ta kontrol altına alınmış
tır. Bütün ecnebilere, hatta ec
nebi gazetecilerine memleket da. 
bilinde seyahat için müsaade ve
rilmemektedir. 

Sovyetler - Yugoslavya 
Belgrat, 1 (A.A.) - Avala A

jansı bildiriyor: 
Sovyetler Birliğinin Sofya El. 

çisi Lavrentiev. dün Kral sara
ymda hususi defteri imzaladık. 
tan ve Hariciye Nazırı Marko. 
viç, Başvekil Tsevetkoviç ve Baş
vekil Muavini Maçek'i ziyaret 
ettikten sonra, dün Hariciye Na. 
zın Markoviç tarafından şere. 
fine verilen öğle ziyafetinde bu. 
lunmuştur. Markoviç, Lavrenti. 
ev'in Belgradı ziyareti hakkında 
Yugoslav basınma aşağıdaki be. 
yanatta bulunmuştur: 

"Sizlerin de bildiğiniz gibi, 
Lavrentiev, Sovyetler Birliği ile 
Yugoslavya Krallığı arasında ak. 
tedilen ticaret anlaşmasının mu
saddak nüshalarının teatisi için 
Belgrada gelmiş bulunuyor. Sov. 
yet!er Birliğinin ilk resmi mü. 
messilini selamlamış olmakla 
hassaten bahtiyarım ve bu an. 
!aşmadan dolayı çok memnu. 
num.,, 

Dun öğleden sonra. Hariciye 
Nezaretinde Hariciye Nazırı Mar 
koviç Sovyetlerin Sofya Elçisi 
Lavrentiev, Sovyet ticaret heye_ 
ti azası ve Hariciye Nezareti 
yüksek memurları huzurunda 
Sovyet - Yugoslav ticaret anlaş. 
masının musaddak nüshaları te. 
ati olunmuştur. Dün akşam TL 
caret Nazın Andres, Avala dağı 
otelinde Lavrentiev şerefine bir 
akşam ziyafeti vermiştir. 

Rusya • Yugoslavya ticaret 
muahedesini imza etmek üzere, 
Belgrada gelmiş olan Rusyanın 
Sofya Elçisi Lavrantiev'i diin 
Kral Naibi Prens Pııul tarafın. 
don kabul edilmiştir. Prens ile 

Elçi arasındaki görüşme, şahsi 
ve samimi olmuştur. 

Resmi mahafilin bildirdiğine 
göre, politik vaziyetin inkişafı 
bu görüşme esnasında mevzuu 
bahsolmamıştır. 

Yiiksek rütbeli bir memur 
gayri resmi olarak, belki bir ay
lık tecrübe devresinden sonra, 
Rusya ile ekonomik münasebet
lerin başlamasını müteakıp dip
lomatik münasebatın da başlıya. 
cağını beyan etmiştir. Bu sureL 
le. ticari mukavelenin her iki ta. 

raf için mucibi memnuniyet bir 
tarzda işleyip işlemediği ve her 
iki memleketin yekdiğerinden 
dahili işlerinde müdahalede bu-
1unmıyacaklarına dair itilafa ri. 
ayet edip etmediği müşahede e
dilebi1ecektir. 

Ticaret Nazın fvan Andres 
dün akşam ziyafetten sonra söy. 
lediği nutukta, ezcümle şöyle 
demiştir: 

"11 Mayısta Moskovada imza • 
lanan ticaret anlaşmaları bizim 
için yalnız iktısadi bakımdan de. 
~il, siyasi bakımdan da ehemmL 
yeti haizdir. Bu anlaşmalar sa. 
dece sayin müsait temelini teş. 

kil etmektedir. 
Millet iki memleket arasında 

devamlı dostluk ve teşriki mesai 
~artlarının ınaasını arzu ediyor. 
Yugoslavya Sovyetler Birliğine 

kanla, lisanla ve ananelerle bağ. 
lıdır.,, 

Almanya - Yugoslavya 

Alman - Yugoslav ticaret iti· 
lfıfnamesine müzeyyel protoko_ 
lün dün imzalanması hakkında 
yapılan resmi tebliğ, bir ay de
vam eden müzakeratın, mer'i o
lan itilafnamede esaslı bir tebed. 
dül husule getirmediğini bildir
mektedir. 

Protokolün başlıca malların 
cins ve fiyatlarından bahsetmekte 
olduğu ilave ediliyor. 

Protokolün, mevcut şeraitin 
daha kolay bir surette tatbikine 
ve bunların harp şeraitine muta
bakatına matuf bulunduğu bildL 
riliyor. Bazı kontenjanlar gayri
muayyen kalmakta ve bunların 
tesbiti her iki tarafın stok vazi
yetlerine göre bilahara tayin edil 
mek üzere bırakılmıştır. 

Tebliğde, Yugoslav ihracatının 
yüzde 45,8 nin Almanya veya hi
mayesi altında bulunan memle_ 
ketlerine gittiğini, ve ithalatının 
yüzde 45 nin de ayni mahalden 
geldiğini tebarüz ettirmektedir. 

Almanya - Yunanistan 
--··-------

Atina, 1 (A. A.) - Bir Alman 
ticaret ve ekonomi heyeti, dün 
Atinaya gelmiştir. Heyetin vazi· 
fesi, iki memleket arasında mu. 
allakta bulunan ticari mahiyet. 
teki meseleleri ve ezcümle gerek 
bugünün, gerek müstakbelin kli· 
ring meselelerini birer hal sure. 
tine bağlamaktadır. 

· Bulgaristanda 

Sofya, 1 (A. A.) - Mebusan 
meclisi, 1 Haziranda nihayete er. 
mesi icabeden içtima devresinin 
5 hazirana kadar uzatılmasını 
kararlaştırmıştır. 

Bükreşteki bisiklet balkanya. 
dında Balkan şampiyonluğunu 

kazandıktan sonra dün Sofyaya 
dönmüş olan Bulgar bisiklet e
kibi Bulgar spor teşekkülleri ve 
büyük bir halk tarafından hara. 
retli tezahürlerle karşılanmıştır. 

,~-----·1--------~ KİRALIK 
Yeşilköyde, Mobilyalı ve her 

Konforu havi bir vill~ ile gü
zel bir bahçe, çamlık ve Bağ, 
kısmen veya tamamen kiralık
tır. Saat 14 ten 17 ye kadar 
43207 No. ya telefon edilmesi. 

~ ................ . 
1 Dr. SUPHİ ŞENSES ' 

l 
idrar yolları hattalıkları müte· ı 
ha111•1. Beyoölu Yıldız ılnema.ı 
kırııaı tramvay duraöı Lekler 
-apartımanı Tel : 4392-

KİRALIK EV 
Ayazpaşa Çifte Vav sokak 5 

No. Alman sefarethane yanın

da bahçeli 5 oda ev kiralıktır. 

Kalorifer, sıcak su, havagazı, 

elektrik ve banyo tesisatı mev-

cuttur. Mevkii sayfiyeyi arat. 

(Başı 1 incide) 
yeni nizamı kavramadıklarıdır. 

Politişe Diplomatişe Korespon
dans da bu yolda mütalaalar yü. 
rütmektedir. İngiltere ile Fransa
nın İtalya ile İngiltere arasındaki 
münasebetlerin ansızın değişme
si de hayırlı bir aliımet sayılmı. 
yor. 

VELIAHTIN SEYAHATi 
Şimal mıntakası başkumanda

nr olan Veliaht Prens De Piye. 
mon bugün hususi trenle Torino
ya hareket etmiştir. Garın pero
nunda görülen yegane şahsiyet 
Almanya büyük elçisi Von Mac
kensen idi. Mücavir diğer pe. 
ronlarda ise bir çok İngiliz, Fran
sız ve Amerikalı yolcular İtaL 
yan dostlarına veda ediyorlardı. 

Veliaht ve General Graziani, 
yarın Cenovada mahalli toplantı. 
lar yapacak olan mezun grenadi. 
yelerin geçidinde hazır buluna
caklardır ve Prens ayni zamanda 
8. 9. 10 haziranda Fiume'de ya
pılacak olan Fantasenlerin top
lantısında hazır bulunacaktır. 

ROYTERE GÖRE 
Royterin diplomat muharriri 

bu bahis üzerinde şu malumatı 
veriyor: 

"I tal yan hükumetinin Sir Vil
frid Green ile İtalyan makamla
Ii'. arasında Romada yapılan gö
rüşmelerden sonra hasıl olan 
prensip anlaşmasını ansızın boz. 
ması Londrada az çok hayretle 
karşılanmıştır. Görüşmeler, İtal
yan hükumetinin teşebbüsü ile 
yapılm1ş ve kaçak kontrolü hak
kındaki İtalyan şikayetlerini aşa. 
ğr yukarı tamamen tatmin eder 
mahiyette bir tarzı hal projesine 
müncer olmuştu. 

Deniz şahadetnameleri usulü
nün tevsii suretile her türlü te. 
ahhurun ve kontrol servisinin İ
talyan münakalatın-ı müdahalesi
nin önüne geçilecekti. Buna mu
kabil İtalyaya ithal edilen bazı 
nevi mallann Almanyaya ihraç 
edilmiyeceğini prensip ; tibarile 
kabul etmişti. 

Umumi noktalar üzerinde pren 
sip anla§ması hasıl olmuş bu
lunmakla beraber iki memleket 
mümessilleri taraf.ından halledi
lecek bazı teferruat meselekııri 
geri kalmakta ve esas meseleler 
iyi bir hava içinde halledilmiş ol
duğu için tali derecede olan bu 
noktaların herhangi bir müşkül 
veya teahhura sebep olmıyacağı 
anlaşılmakta idi. Bununla bera
ber İtalyan hükumetinin verdiği 
ani karar, tetkik edilmekte o
lan tatbikat meselelerinden mü
tevellit değildir. 

Romadan gelen telgraflar, İ
talyanın birdenbire geri dönme
si çok yüksek makamlar işgal 
eden şahısların müdahalesi üze. 
rine olduğunu ihsas etmektedir. 
Bu hattı hareketin manası hak
kında İtalyan hükumetinden i.. 
zahat alınmadan önce tahminlere 
düşmek ihtiyatsızlık olur. Fakat 
iki memleket arasındaki münase
betlerin ıslahı teşebbüsünün be~ 
lenmiyen bir engele çarpmış ol
ması Londrada teessüfle karşılan 
mıştır. 

Londradaki intıba, zevahire 
rağmen, bu hususta son sözün he 
nüz söylenmemiş olduğu merke
zindedir. Buna intizaren, kaçak 
kontrolü bugünkü vaziyetini mu. 
hafaza etmektedir. 

HENÜZ NETİCE YOK 

Görüşmelerin kati olarak inkı. 
taa uğrayıp uğramadığı veyahut 
diğer müzakerelere başlanıp baş- ı 
lanmadığı hakkındaki suale bu 
zat meselenin daima tetkik edil. 1 

mekte olduğu cevabım vermiştir. 
IŞÇILERiN BiR KARARI 

Ziraat işçileri faşist konfede
rasyonu milli meclisi, Romada 1 
toplanmış ve bir takriri ittifakla 1 
kabul etmiştir. 

Bu takrirde 5 milyon İtalyan 
ziraat amelesinin yüksek milli 
metalibi tahakkuk ettirmek i
cin Duçenin emrine amade ol. 
dukları bildirilmektedir. 
Diğer taraftan gazeteler, Tri. 

yeste işçilerinin şefi tarafından 

imzalanan bir tclgrafr neşrediyor 
lar. Bu telgrafta, İtalyayı Alman 
yaya bağlıyan şeref taahhüdünün 
yerine getirilmesi istenmekte, Sü 
veyş, Cibuti, Cebelitarıktaki zor
luklar ve verilen müruriyelerden ı 
bahsedilerek, Korsika, Malta ve 1 

Nisin İtalyaya ilhakı lüzumunu 
kayıt ve Tiryeste işçilerinin kur. 
tuluş harbi için hazır oldukl:ırı 
ilave edilmektedir. 
Amerikanın Manhattan yolcu 

vapuru yarın 1730 yolcu ile Ce. 
novadan hareket edecektir. Va. 
purun normal yolcu adedi 800 
dür. 

SOVYETLER 
Macaristanı Garanti 1 

Etmek istiyorlar 
(Başı 1 incide) 

"- Şurası kat'i olarak kabul 
edilebilir ki sulhün ihlali kcyf;_ 
yeti Karpatlar havzasına kadar 
yayılmıyacağı gibi Karpatların 
zirvelerini de aşmıyacaktır. 

Balkan ve Tuna bölgelerinin 
en büyük sulh garantisini, AL 
manya, İtalya ve Macaristanın 
arasındaki mevcut menfaat bir. 
liği teşkil eder. Tuna bölgesi 
memleketlerinin sükunetleri ih. 
lal edilmeksizin istihsallerine 
deyam edebilmeleri, şüphesiz bu 
iki devlet i~in büyük bir menfa
at ifade eder. Keyfiyet Alman~ 
ya ve İtalyada defaatla tekrar e. 
dil:ni11tir. Bu noktai nazardan 
M?caristanın menafii, mihver 
devletlerinin mena!iinin tama
men aynıdır. 
BAŞVEKİLİN BEYANATI 
Başvekil Kont Teleki, mebusan 

meclisi koridorlarında, Macaris. 
tanın halen endişe etmesi için hiç 
bir sebep olmadığını bildirmiş ve 
demiştir ki: 

"Macaristan, mütevazı kuvvet
lerile, Tuna ve Balkan sulhunun 
idamcsi için dostlan Almanya ve 
İtalyaya yardımda bulunmuştur. 
Bittabi, Macaristan da ihtiyat 
tedbirleri almak mecburiyetinde 
kalmıştır. Almanların, gerek dost 
larını gerek düşmanlarını belki 
de ayni dererede hayrete düşür
müş olan büyük ve emin zaferleri 
her türlü intizar hılafma olarak. 
harbin kısa süreceğini göstermek 
tedir. Bununla, büyük bir endişe 
zail olmaktadır. Çünkü, bitaraf 
olsun veyahut yalnız gayri muha. 
rip olsun, her küçük devlet için, 
bir kaç sene sürecek bir harp, e· 
konomi bakımından çok güç ta. 
hammül edilebilir bir şeydir. 

lıtanbul asliye 9 uneu hukuk h2· 
klmll!jlnden: Beyoğlu Talimhane so
kak yeni Kafe sokak 29 No. da otu
rıın İsmail Hakkı Yalım tarafından 
İzmirdc Alsancak Hacı Bcldr sokak 
47 No. lu evde mukim Şadiye Yalım 

aleyhine açmı§ olduğu boşanma da
vnsının yapılan muhakemesinde: M. 
aleyhin ikametgahı meçhul olduğu 

müba~irin mesruhatından anlaşıl

makla dava istida suretinin mahke
me divanhanesine tıilik ve gazete
lerle de ilfınat icrasına mahkemece 
karar verildiğinden, muhakemenin 

Gayri menkulDn evMfı : 
Bodrum katı: Bir sahanlık {lze nnae tlç kömürlfilt bir koridor oze

rinde üç oda bir mutbak bir hel:i vardır. 
Burada borçlu oturmaktadır. 
Zemin katı: Bu kat koridorun da merdıven am aoıabı ve camck~ 

vardır. 2 numaralı daire bir koridor ve antre üzerinde uç oda bir belA 
bir banyo mahallf bir mutbak olup icarda değildir. 

Birine! kıt: 3 No. lu bir koridor• bir antre üzerinde dört oda bit 
mutbak bir banyo mahalli olup bu daire de icarda değildir. Arkasıll' 
da balkonu vardır. 

iktnel kat: 4 No. lu daire bir koridor üzerinde üç oda ve ayrıca cıı· 
mekAnla bölünmüş bir oda bir snn dık odası bir mutbak bir helA .;t 
bir banyo mahalll olup mutbak banyo ve heıa karaslınen dö~Iidit 
Bu kat ta icarda değildir. Arkasın da balkonu vardır. 

Üçüncü kat: 5 No. lu bir antre ve koridor üzerinde üç oda bir 
helA, bir mutbak olup bu katta üstfi kalvnnez saçla örtülü zemini klı' 
rssimen bir tarasa ile sabit kazanlı mozayik tekneli ve kırmızı çiııl 
bir çamaşırhanesi vardır. Binada terkos ve elektrik tesisatı vardır. 

Bahçesinde: Bir şeftali ağacı vardır. 
U muml meHh .. ı: 135 metre murabbaı olup bunun 35 metre ınıl' 

rabbaı bahçe ve 100 metre murabbaı binadır. 
Hududu: Bir tarafı Andriya MaYer bahçesi bir taralı Klgorç ba.b' 

çesi bir tarafı Leonturatın hanesi ile mahduttur. 
Takdir olunan kıymeti: Gayri menkulün bulunduğu mevki cl"' 

ve emsali alım ve satun ve muhtemel olduğu iradı nazara alına~ 
heyeti umumiyesine (8850) sekiz bin sekiz yüz elli lira kıymet taıı:dif 
edilmiştir. ı 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 6/6/940 tarihtndc!I 
itibaren 937/1498 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayttt 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlfında yazılı olanlardsll 
fazla malümat almak latiyenler, fşbU eartnameye ve 37/1498 dosya ıııl' 
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde f 
nlsbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil' 
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak bV 
in sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile fa.iz (t 

masrafa dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi ıD 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetlmlzc bildirmeleri ic'1 
eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedeıı# 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilnde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~
mesini okumuş ve lüzumlu malümat almı5 ve bunları tamamen kllbııl 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 4 Temmuz 1940 tarihinde perşembe gt1ırll ıtl 
14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördil ncü İcra Memurluğunda üç defa b'' 
ğınldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bcO 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isUyenin atıı~ 
ğına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu ga::; l 
menkul ile temin edilmiş alacak lan nın mecmuundan fazlaya çılonBV 
en çok arttıranın taahhüdü bftki kalmak füere arttırma 15 g(ln d~ 
temdit edilerek 19 Temmuz 1940 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 1 

ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında arttırma ~ 
deli satıı istiyenin alaca~a rüçhanı olan diğer alacaklıların bu pr 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya ı;ıkrnak ;ı>_ 
tile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse fllşl' 
yapılmaz. Ve satıs talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine !hale olunan kimse derhal veya fi' 
rilen mühlet içinde parayı vermeıst ihale karan fesholunarak ken~ 
den evvel en yilksek teklifte bulunan kimse arzetmiıı olduğu bedelle . .J 
mıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz.sa hemen 15 gün ınOIP. 
le arttırmaya çıkanlıp en çok artlıra na ihale edilir. İki ihale arasın~" 
fark ve eeçen aftnler için yüzde 5 den hes<ıp olunııcak !aiz ve dJJ-. 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce aııcıd 
tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferai! tı~ 
cını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vefl"' 
ye mecburdur. 

_ Müt~rakim vergiler, tenvirat v: ta~fat ve dellAliyEI rcsrntndol' 
mutevellit belediye rilaumu ve mu terakım vakıf karesi alıcıya ıJt , 
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukıt" 
gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında ~ 
ilAn ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı iltın oJt1t1 l 

, 278so 

İstanbul Cüınruriyet Müddeiumumiliğinden: f, 1 
Üsküdarda Paşakapısındaki adliye binası ikmal edilerek 3/6/940 11 

zartesi gününden itibaren Kadı köyünde Vll7.ife gören Üsküdar ııslirtı 
kuk mahkemhde diğer mahallerde bulunan mahkemelerle müddei~ 
mlliğln yeni binada vazl!eye başlıya eaklan ilfın olunur. (4591) 

... .................................. ~ 
Bugün İPEK'te 2 Filim Birdell 
1 - Meşhur polis hafiyesi CHARLİE CH~ 

MASUM KATİL Filminde 

2. SERS ERİ KRAL 
(Türkçe SözlU) 

:Ayrıca : FOX dünya havadisler! 
Buıün saat 11 de tenzilatlı matine , ______________________ ,., 

Haftanın en güzel pro~ 
2 büyük film birdetl 

Bugün SARAY 
Sinemasında 

1 - RUTH HUSSEY ve . 
PAUL KELLY tarafından i 

1-ROBERT norJı\1 

RosALiNn &ussf.:l.ı 

maz. Evin karşısındaki apartI-

man kapıcısına müracaat. • 

Yine Reuter'in salahiyetli bir 
kaynaktan aldığı haberlere göre, 
Romadaki İngiliz Büyük Elçisi 
Sir Percy Lorraine iki, üç gün 
evvel İtalya hükiımetinin İngi. 
liz • İtalyan sureti tesviye proje. 
sini tasvip edip etmemek hakkı
nı muhafaza ettiğinden haberdar 
edilmiştir. İngiliz hükumetinin 
saliıhiyettar bir mümessili bu. 
gün Reuter Ajansına yaptığı be. 
yanatta, "Sefirin Londraya getir. 
diği projenin İngiltere tarafın. 
dan tasdikine muhakkak naza. 
rile bakılmakta idi,, demiştir. 

26/6/940 saııt 9.30 Ulik edildiği da- Aş K 
ilfın olunur . 
vetiye makamına kalın olmak üzere L HAT .A 

Filminde 

• j 

ve KIN /
1 

Bugün saat 11 de tenı.lltıtlı matine 
~~~~~~~~-----~-~--~-~~~~~~--~~~--

H ER AKŞAM. ---------

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESi NDf 

SA Fi E 
Bayanlar ile birlikte kıymetli san'atkarlardan l\lüteşekkil 

BÜYÜK BİR KİŞİLiK 
Ayrıca: Zengin bir })alet ve varyete numaralan. 

SAZ HEYETİ 18 ____ , 

1 ;,. Bugün SUMER Sinemasındd 
Her !kisi yeni ve görülmemiş filim !erden mürekkep programı gore: t' 
LUCIEN 9ARROUX'un BETTV Beşeriyeti kurtarmak için ilC,ıı61 
8TOKF!LD • LISETTE LANVIN dilen cinayet... Btıkir ot111 "şef 

ile beraber ;yarattıklan 
Musikili ve aarkıh 

Neşeli Saha 
Kitaralar ... Sener.adlar ... İspanyol

ca ~arkılarla dolu neş'e ve musiki 

operet fllmi 
Bdiün saat 11 de 

• 

geçen büytik b ir macera -.c 

Dokt;u~ ·a~ave~ 
1 

Baş Rolde: 

1 

RALPH BELL.A,.,Y' rtJgJ 
ve Aynca Ekler Jıı 

tenzilaUı matine 



2 • 6 • 940 TAN 

2 HAZİRAN 940 
.... r Helftc§lnon Mlb!l~ahabesn J 

~·--------------------------------------= BEDELi 

Ecnebi 

Kr. ı seno 2800 Kr. 
" 6 Ay 1500 " 
" 3 Ay 800 " 

So " 1 Ay 300 " 
Hint Denizindeki 

liııetıerarası posta ittihadına 
"-hil olmıyan memleketler için 
one bedeli müddet sırasiyle 
• 16, 9, 3,5 lirndw:-. Abone be-

• 1 ll peşindir. Adres değiştirmek 
S ıturu tur. Cevap için mektup
a 10 kuruşluk pul ilıivesl 

H\zımdır. 

ıerın 

• anları 
rtn mekteplerin son sr.nıf 
eleme imtihnnJ arından ri

)e imtihanı hiç beklenmedik 
~etice verdi. lstanbuldan im. 
a girebilen binlerce talebe. 
l5o si nncnk bu imtihanı ka
bildiler. Şimdi bütün talebe 
ti, bu netice karşısında, ço

5 ekiz tonluk bir kotra, 
hafif bir meltemle ya

n şişmiş yelkenlerini birer 
birer indirdi, Adanın gölge
de süzülüp dinlenmiş bir 
küp suyu kadar serin ve 
berrak, minimini koyuna 
demirini attı. Vakit sabahtı 
ve sahildeki orman o dere
ce taze ışıklı, parıltılı idi ki 
ağaçlar camdan yaprak aç
mışa, dallar ampulden mey 
va vermişe benziyordu. 

değil, imtilıan sualleri. 
itip edip gönderen Maarif 
letini itham ediyorlar. 
sene ihdas olwıan eleme 
nı şudur: 

la mekteplerle liselerin son 
tında ders senesi zarfında 

.erine muntazaman çalışarak 
1lt\tihanlarında iyi not alan 
Sllretle sınıf geren talebeler 

• ~eya üniversiteye devama 
bııl ~azanabilmek için bir eleme 

fıııııına tnbi tutulmuşlardır. 
-' llıektcplerin son sınıflann
~ it iıntihnn riyaziye, tabiiye 
c'' Utkrc gruplarından yapılmı§:

e bu imtihanlann suallerı 
a# 1et tarafından gönderilmiş.. 
ııJıı lııbiiye ve tiirkçe imtihanlar~ 
JI ~eliccleri çok muvaffakıyetlı 

ııe' t\U", Fnknt riyaziye imtiha. 
iş dci:<işiyor. Vekalet birisi, 
diğerleri ücer numaralık ol
Uıere üç sual gönderiyor. 
llLıınaralık suali hallcdebi-
'4 nisbcti altı bin talebede 
İyi bulmamıştır. Üç numa. 

tııaııcrinden birisine şöyle 
hil' cevap verilebilmiş, dL 
tıumnr lık suali de hemen 

lehe hnllc'tmiştir. Fakat ce· 
ııı. tekabül ettikleri kıymet 
~lanıncn talebenin muvaf-
t•ltıadığı meydana çıkıyor .. 
<tletin sual tensibindekı 
llşkiilpesentliğinc kimsenin 
ğa hakkı olmıyabilir. 

il Vekaletin eJinde bir miü. 
~ lltogrnını \•ardır ve sualler 
a!dc bu programa göre ha. 
llı.ış olmak lazım gelir. Fa

lıı;ıli bililtizam en güç tarafın 
~ellıek ve en biiyiik payı da 

güç sualin cevabına ver-
fı 1

11lebeyi ve talebe velilerini 
11 lııiitccssir etmiştir. 

he velileri, Vekalete müra
~etck bu işe bir çare bulun. 
teınenni etmislerdir. Ayni 

lliye biz de iştirak ediyor, 
~ .. hu işte haldkaten liizu. 

fazln bir müşkülpesent
~Vcutsn isin tnshih edilmesi 
lıtıa kani bulunuyoruz. 

~ . 
·er Hakkında Pratik 
t\arar Vermek Lazım 
~in fiyatlarının artması ii. 
i ~<!tine şoförler, taksi üc
tıı yükseltmek talebinde 

lı ltlar. İlk bakışta, şoförlc
talcplcrini haklı bulma. 

lııUınkiin değildir. Fal,at 
0törler, taksi fiyatlarının 

:ııdan hiç bir fayda göre. 
~- Çünkii, soförlerin müş. 
~'~ette bulunmalarının a. 

Hint Denizinin vapur uğra
maz ve seyyah ayağı basmaz 
bir ücra adacığındayız; yani, 
hemen hemen dünya yüzünde 
sayılmayız bile ... 

Ne saadet, değil mi? 
Sizlerin de bu sırada, kan göv 

deyi götüren şeametli Avrupa
ya sırtınızı çevirerek, Okyanus 
adalanndaki inziva hayatına 

hasret çeke çeke, "Edebiyatı 
cedide,, Iisaniyle: 

- Oh! uzaklara gidelim.! İn
ci mercan dizelim! 
Diyeceğiniz gelmiyor mu? 

Ruhunuzda zalim medeniyetten 
kaçmak ihtiyacr yok mu? Fil
vaki j"llkardaki söz, biraz da 
kumruların "Üsküdara gidelim, 
lokum şerbet yiyelim,, ine ben
ziyorsa da bizim istediğimiz, o 
kuşlara atfedilen gJdalarına 
uymaz, iz'ansız temenni kabi
linden değildir. Yerlerimizden 
uzaklaşıp hakikaten uzak, sa
kin. dertsiz, münzevi inci mer
can adalarına kaçmayı hiç bir 
zaman bugünkü kadar candan, 
gönülden istememişizdir. 

Hatta, zannediyorum ki İStan
bul ahalisi, bu yaz mevsiminde 
her senekinden fazla, uzak, ıs
sız sayfiyelere rağbet göstere
cektir. Nitekim ben de elektriği 
olmadığı için tramvay ve rad
yo sesi gelmeyen ve telefonu öt
meyen bir kıra çekilmeye karar 
verdim. Cam fener ışığında top
lanıp gürültüsüz bir gecenin 
yumuşak karanlığını sırtında 
hissetmek ve Avrupa merkez. 
leri yerine ağustos böceklerinin 
kaygısız gevezeliğini dinlemek, 
bir sancının dinmesi kadar hoş 
olacak! 

Fakat buna kavuşuncaya 

kadar kendimi, haftalar
dan beri, seyahatnameler oku. 
malda avutuyorum. Ruhum ce
sur gemiciler ve inatçı kaşifler 
peşinde ummanları aşıyor; rüz
garlar ve akıntılar önünde me
deni ülkelerden uzaklaştıkça ra J 
hatladığımı, inziva alemine daL 
dıkça ferahladığımı duyuyorum. 

Emin olunuz ki arzda henüz 
cennetin kökü kazılmamıştır, 
hala umduğunuz cenneti bula
bilirsiniz. Bunu Alain GerbaulL 
nun üç ciltlik seyahatnamesinde 
şaşırtıcı tafsilatile okudum. 
Gerbault genç bir Fransız is
porcusudur; sekiz tonluk bir 

hı, taksi fi) atlarının art
tı.ı~iI, takside çalı.şan araba. 
'tı ~aln1asıdır. Bınaenaleylı 
~sl lazım gelen şey, tak.. · 
~tt~lıttını arttırmak değil, 
~liycn arabaların sn~:ısı
. ilzlığa meydan ·vermı~:e

~ h~lcrle- azaltmaktır· Is. 
~-Çalı an taksi arabala_ 

l KARİ MEKTUPLARI 1 

İhtikarla Mücadele 

~ 1l' kı mının, vesaiti nak
llha .fazla muhtaç şebir-

4tıdcırilmcsi, hem gönderi. 
\ henı de kalanların le
~· Çiinkü bu tedbir, hem 
\i ar sokaklarını, hem de 

ferahlatabilir. 
ı halkı içinde, bugünkii 
ı: 11\ksiye binebilecek o. 
ı lldıı.şlnrın mahdut sayısı, 
~taksi arabalarını gcçin
~l!k tniktarı bulmaz. Kal. 
l1t ~si fiyatları biraz daha 
~~sa, tncvcut taksi nıiişte_ 

~2.alacnktır. Bu hesaptan 
~/ llıal,tndır ki, taksi fi
d 

11~.l'iikselmesi ~oförlerin 
•1. biHkis taınaıniyle 

<> ncnktlr 

İstanbul 18 inci mektep muallimle. 
rinden Hadiye yazıyor: 

"İhtikarla mücadele evvela itılçlar_ 
dan ba~lamahdır. Halkm sıhhati için 
bu elzemdir. Bundan iki gün evvel Te. 
latüten isminde komprime bir ilacı al_ 
mak için Beyoğlunda bir eczaneye git_ 
tim. İlacı istedim. Verdiler. değerini 
sordum. İki Lira. Dediler. 

Ben "bu illicı her valllt bir buçuk 
liraya alıyorum., Dedim. 

''Simdi vaziyet başkadır,, cevabını 

verdiler. 
Tabii ben de her vakit bir buçuk 

liraya aldığım bir şeye göz göre göre 
iki lira vermedim. Ayni ilacı bir bu. 
c;uk liraya başka bir eczaneden aldDll 
ve döndüm. Nazarı dikkati cclebede. 
rim." 

Cevaplarımız ! 

e Tıp Talebe Yurdunda 10 uncu 
şubede 1115 Bay F. Yılmaz'a: 

" - Mektubunuzu :ıldık. Arzunu-
zıın is'afına maalese 'rnkfin yoktur.,, 

Ufak Ada 
,_~_a_z_a_n_: _R_e_f_ik_ll_,_aı_;_dı 

kotra ile tek başına, ne kaptan, 
ne tayfa, ne arkadaş, Havre lL 
manmdan kalktı, Atlantik'i geç 
ti, Panama kanalından sıyrıla. 
rak Büyük bahri . muhiti aştı. 
Hint Denizinden Ümit burnu
na kaydı, Afrikayı çevirip beş 
sene sonra yine, hareket ettiği 
limana tek başına indi! 

Yani inanılamıyacağı başar
dı. 

Nefsime taalluk ettiği cihet
le daha mühim, daha faydalı 
bir iş te yapmış oldu: İki hafta
danberi Avrupanın batısında 
tarihin kaydetmediği bir fela
ket hız devrini geçirirken beni 
de yanına aldı; beraberce yeL 
ken açtık, fırtınalar atlat,tık; 
İnbat koyunda günlerce mıh
lanıp kaldık; sonra tatlı meltem 
lerle keyifli keyifli yol al
dık. Ne adalara uğramadık, ne 
çeşit insanarla karşılaşmadık. 
ne manzaralarla oyalanmadık! 

İşte hattı üstüvayı aştık; ar
tık kutup yıldızım senelerce 
göremiyeceğiz. Yalnız önümüze 
serilen değil, başımızın üstün
deki gök te bambaşkadır; her 
şey değişmiştir. Açık denizde, 
bir gün bakıyoruz, kotramızın 
etrafı çiçeklenmiş bir çayıra 
dönmüş, san gözlü beyaz papat 
yalarden siyah gözlü kızıl ge_ 
linciklere kadar coşkun bir kır 

~- ·
~ __ , 

~,;ıw 
. :-t:~:,, ·~~ 
t\~ r.&~ 

Ya uçan balıklar? 
Kotranın güvertesi mü

temadiyen bunlarla doluyor, 
çırpınmalarından başımız dö
nüyor, kulaklarımız uğulduyor. 
Başımızın üzeri yırtıcı kuşlarla 
doludur; haykırışarak balıkla
rın peşi sıra koşuyorlar, iniyor_ 
lar, kapıyorlar, yükseliyorlar. 
Su ve gök bir kıyamet geçiri
yor. Daha sonra ne balık, ne 
kuş, ne fosfor, ne yıldız derin 
bir sükut ve kalın bir sis! Böy
le, pelteden bir deniz ve cibin_ 
likten bir gök ortasmda, hafta. 
lar, kararsız ve iradesiz, güver
teye sırt üstü uzanmış, uyuk
luyoruz. 

Derken sis yırtılıyor, hafit 
bir rüzgar yelkenleri şişirıyor 
ve ufukta bembeyaz bir kum
salla çevrilmiş yemyeşil bfr a
danın süslü bir pasta kadar iti
na görmüş şirin manzarası beli. 
riyor. Artık karadayız. tunç be
denli ve iyi huylu vahşiler bize 
karaca kebabı, muz içkisi, por_ 
takal şerbeti ve taze ananas ik
ram ediyorlar; havaya ateşte 
çevirilen kekikli et ve güneşte 
pişen olgun kokulu yemiş tüt
süsü dagılıyor. Meş'aleler ya_ 
ıiıyor, sazlar çalınıyor, danslar 
başlıyor. Ay çıkarken halk diz 
üstü çöküyor, ilaruler o!rnyor 
ve fecre kadar kah eğlence, kah 
ibadet, minimini yeşil ada bir 
bayram geçiriyor. 

Fıçtlarımızı berrak pınar su
yuyla, ambarımızı sedef parıl
tılı pirinç ve sırma sakallı Hin_ 
distan ceviziyle dolduruyoruz, 
altın şuleli meyvalar güvertemi 
ze yığılıyor, ahalinin fildişı be
yazlığındaki tebessümleriyle 
arkamızdan çiçekler atılarak 

tekrar yelkenleri fora ediyoruz 
ve engine açılıyoruz. 

İşte Marquise adalan, işte FL 
dji, işte Torree boğazı ... Yeni 
Guine'yi geçtik, Timor önlerin
deyiz. Kasırgalar mı yemedik, 
kayalıklara mı saplanmadık, sis 
lerde mi bunalmadık! Ne grup· 
lar, ne tulular, ne eleimsağ_ 
malar, ne yıldız yağmurlan ve 
ne yıdınm oyunan, neler de ne. 
Ier! Bazan gök bir portakal ren
gi aldı, bazan deniz menekşe 
tarlası kesildi, lale bahçesine 

döndü. Bulutlar Alp silsilesi ka_ 
dar beyazlanıp şa'şaasiyle göz 
aldı, yahut kara taş kesildi. Hey 
betile gönle korku saldı. Fakat, 
ne olursa olsun yine rahattık; 
medeni dünyanın sefil çalkantı. 
sı bize kadar. gelmiyordu; zaten 
gelecek yerlere demir atmıyor
duk, medeniyetten ucak, bucak 
kaçıyorduk. Ve bu sırada ideal 
bir toprak parçasına ayak bas. 
mıştık.,, 

H int Denizinde, Direction 
adasının beş mil cenu

bundaki Koka adacığı ... İşte yir
minci asır dünyasının tek cen_ 
neti burasıdır. Alain Gerbault 
bu yeri şöyle anlatıyor: "Beni 
meşhur kaşif Ross'un torunla. 
rmdan olan bir İngiliz karşıla
dı. 1816 senesinden beri ailesi 
o adada yerleşmiştir, ada, aile_ 
nin malikanesidir. Bir devletin 
hükmüne ve kanunlarına tabi 
olmayan ahali para hakkında 
hiç bir fikre malik değillerdir. 
Yerliler çalışırlar, Hindistan 
cevizi toplarlar, bunları getirip 
Mösyö Ross'a verirler, muka
bilinde kendilerine lüzumu olan 
eşyayı alırlar, tekrar işlerınin 
başına, kulübelerine dönerler. 
Adada tertemiz yollar, zarif köy 
evleri vardır; evlerde sıhhat ka
idelerine şiddetle riayet edilir, 
ispor eğlencelerine ehemmiyet 
verilir.,, ve ilave ediyor: 

"Bu, benim kurduğum bir 
hulya idi; Polineziya'dan ge_ 
çerken ben de öyle bir adaya 
sahip olmak rüyasina dalmıştım. 
adacığıma seçeceğim bir yerli 
kabile iskan edecektim, para 
sokmıyacaktım, halk ispor ve 
san'at sevgisi içinde, mesut, ya
şayıp gidecekti..,, 

Zavallı Gerbault! Şimdi şu 
saatte, şayet henüz sağ bulunu
yorsa, Flandr cephesinde, top, 
tayyare, tank ate~ine göğüs 
germiş, kahramanca döğüşüyor 
mu? yoksa yol kenarındaki 
yamru yumru, delik deşik bir 
mel'un zırh yığınına başını da_ 
yamış, bağrında yara, Hint de
nizindeki bu ufacık adayı mı 
düşünüyor, yelpazeli muz dalla
rı altında serin kalmış pinannın 
berrak suyunu mu özliyerek 
can çekişiyor? 

Hint Denizindeki ufacık mün 
zev:i ada ... . 

Onu ben de hasretle anıya. 
rum; belki, bu satırları okuduk
tan sonra sizler de hasretle an
maya başlıyacaksınız ve Koko 
adasında Hindistan cevizi dev. 
şiren bir vahşi olamadığrnıza 
yanacaksın1z. 

LOKMAN HEKiMiN öGUTLERİ 

Deli 
Sinirlilerde en çok duyulan 

korkulardan biri de - fencesi 
Mainomophobie - deli olmak 
korkusudur ... Fakat bu korkuya 
tutulanlar arasında gerçekten 
deli olmuş hiç kimse bilinmez. 
Vaktile meşhur sinir hekimi 
Şarko sinirlilerden bahseder_ 
ken: 

- Bunlar, dermiş, akıllılık
la deliliği ayıran uçurumun ke
narında gezerler. Fakat hiç bir 
vakit uçurunıdan öteye geçe. 
mezlar ... 

O vakittenberi de aksini is
bat eden olmamıştır. 

Gerçekten deli olan bir adam 
hiç bir vakit kendi aklından 
şüphe etmediği gibi, akıllılar 
arasında sayıldığı zamanlarda 
da deli olacağı hiç bir vakit ha
tırına gelmez. Aksine, deliler
den bir çoğu kendilerini dünya
nın en akıllı adamı farzeder!er. 
Doğrusunu isterseniz, deliler
den bazılarının sözlerindeki in.. 
tizarn ve mantık karşısında ger
çekten akıllı olmadıklarını is. 
bat etmek de güçleşir. 

Sinirlilerin deli olmaktan 
korkmalarının hic bir esası vok 
tur. Kendi kendilerini raha.tsiz 
etmekten başka bir manası ola-

Olmaktan Korkanlar 
maz. Deli olmak korkusu hiç 
kimseyi deliliğe götürmez. 

Bu korkunun sebebini kendi
lerinden sorarsanız, kimisi aile 
arasında deli bulunduğunu söy_ 
ler. Bu doğru olabilir. Ancak, 
bir aile arasında birisi deli olun 
ca o aileden herkesin deli oL 
ması lazım gelmediği gibi, de
lilerin öz çocukları arasında 
yüksek zekada insanlar yetiştL 
ğini herkes bilir . 

Bir zaman meşhur dejenere_ 
ler nazariyesinde delilerle dahi
lerin ayni sınıfa sokulmasına se 
bep te bu olmuştu. Bugün o na
zariye çürük sayılsa da ayni 
soydan hem pek zeki, hem de 
deli adamlar çıktığı hala doğru.. 
dur. Her halde bir insanın so
yunda deli bulunması yalnız si
nirliliğin irsi olduğunu göste_ 
rir, fakat sinirli adamın deli o· 
lacağına hiç bir suretle delalet 
edemez. Bilakis, irsi olan sinir 
bozukluğunun sinirlilik derece
sinde kalmasından dolayı adeta 
memnun edecek bir şeydir. 

Bu korkuya tutulanların kL 
misi de, bilhassa, sabahları be· 
yin1erindc boş1ıık g~bi bir «ev 
hissettiklerini, bu his geldtği 
zaman düşünmekte, muhitini 

görüp anlamakta güçlük çek
tiklerini anlatarak bu histen do. 
layı bir gün deli olmaları la
zım geleceğine hükmederler. 

Bu hal biraz da, gözleri gör. 
meyen yahut kulakları iyi işit_ 
meyen adamların daha iyi dü
şünmelerine benzer. Onlar da 
daha iyi düşünürler, çünkü mu_ 
hitlerile -Yani gördükleri şey
lerle ve işittikeleri sözlerle meş 
gul olup- vakit kaybetmezler. 
Beyninde boşluk hisseden sinir· 
li de bu esnada, biraz, gözleri 
görmeyen ve kulakları işitme_ 
yen adam gibidir. 

Daha sonra da, bu hal herke
sin başına gelebilir. Hiç sinirli 
sayılmayanların da her günü, 
her saati mutlaka birbirine uy
maz. Sinirlilerdeki bu halin, az 
veya çok mübalagasından baş_ 
ka bir şey değildir. Bir de tabir 
farkı: Sinirli olmayan bu hale 
dalgınlık der ve geçeceğini bi
lir. Sinirli olan da beyinde boş
luk diye bu halin kendisini delL 
liğe götüreceğini merak eder. 

Deli olmak -İyi sayılsın, fena 
sayılsın- herkese. nasib olına_ 
van bir haldir. Fakat ondan 
korkanlara hiç bir vakit nasib 
olmadığı şüphesizdir. 

( Iktısadi Hafta ) 
Berçika 
Almanya 

Hafta 

ve Holandaya 
ve İtalya İle 

Neler Sattık ve 

Giden Mallar 

Ticaretimiz B 
Nefer Aldık? 

Harbin tesirleri bakımından 
piyasada yeni bir tahav

vül yoktur. Belçika ve Holanda. 
da yapılan siparişlerden endişe
ye düşen tacirler çoktu, fakat bir 
tesadüf eseri olarak, Türkiye ih
racat maddeleri, Belçikaya sev
kedilmeden evvel, Alman ordula
rı Bclçikaya girmişti. Bu haberi 
duyan vapurlar, İngiliz ve Fran
sız limanlarına iltica ettikleri i. 
çin, gönderilen mallar da, harp 
sahasında yağmıya uğramaktan 

kurtulmuştur. Maamafih Belçi
ka ve Holanda ile aramızda halli 
icap eden alacak verecek mesele
leri, dış ticaretimizde mühim ~ir 
mevki teşkil edecek derecededır. 
Mesela kliring hesaplarından yal
nız Belçikaya 639 bin lira borcu
muz vardır. Her halde bu hesap
ların tasfiyesi için, harbin sonuna 
kadar beklemek lfıııımdır. 

Bu hafta içinde göze çarpan ha 
diselerden biri de dış ticaretimize 
taalluk eden yeni bir kararname-
nin tatbik edilmesidir. Bu karar. 
nameye göre, aramızda ticaret an 
laşması olmıyan, mallarımıza dö
viz verrniyen memleketlerle ta
kas suretile ticaret yapılabileceği 
tasrih edilmekteydi. Piyasada bu 
kararnamenin, yalnız Almanya 
ile ticaret yapmak için bulunmuş 
bir çare olduğuna inananlara te
sadüf edilmiştir. Vakıa Almanya 
ile aramızda bir ticaret anlaşma. 
sı mevcut değildir. Bu itibarla bu 
yeni kararnameden istifade ede
rek, Almanya ile ticaret yapmak 
irnkanlaııı elde edilmiştir. Fakat 
kararname yalnız Almanya için 
çıkmamıştır. Bu şeraiti. haiz olan 
memleketler arasında, Iran ve İs
panya da vardır. 

Almanya ile ticaret yapmak i
cap etseydi, doğrudan doğruya 

bir ticaret anlaşması da yapılabi
lirdi. Her halde umumi mahiyet
teki kararnamelerle çareler ara
mıya sebep kalmazdı. 

Maamafih bu yeni. kararname 
üzerine, Alınanyadan Türkiyeye 
mal talebinde bulunan firmalara 
d::ı tesadüf edilmemiştir. 

Bu hafta, İtalya ile ticari mü. 
nasebetlerimiz azalmıştır. Geçen 
hafta yazdığımız gibi, buna en 
büyük sebep, İtalyan firmalan. 
nın, İtalya hükumetinin, bi~e 
yaptığı kliring anlaşmasına rıa. 

yet etmemeleridir. Geçen hafta, 
bu münasebetlerden bahsederken 
ihracat tacirlerimizin İtalyaya 
kliring yoluyla mal vermemek ih 
timallerini ileri sürmüştük. Nit~ 
kim bu ihtimaller bu hafta tahak-.,
kuk etmiştir. Bir haftadanberi 
taze balık ihracatı durmuştur. 

Çünkü taze balıklarımızı peşin 

para ile satmağı teklü ediyoruz. 
Bu teklif, İtalyan firmalarının 
hareketine bir karşılık teşkil et
mektedir. 

Bir Haftada Neler Sattık? 

Bu hafta içinde İstanbul li
manından muhtelif mem 

leketlere sevkedilen eşyanın de
ğeri bir buçuk milyon lirayı geç. 
mektedir. 

Şimdiye kadar, yani harp
ten sonra, İstanbul limanından 
yapılan ihracatın kııymeti bu nis
bette olmamıştı. 

İhraç edilen mallar arasında 
tütün ve zeytin yağ büyük bir 
mevki tutmaktadır. 

Tütün ihracatı, en ziyade İn
giltereye, Fransaya son bir iki 
gün içinde de yarım milyon lira 
kıymetinde Almanyaya yapılmIŞ-

tır. Fransa ve Almanyaya tüt' 
ihracatı Türk Tütün Limit 
şirketi tarafından idare edilme 
tedir.Scrbest piyasaya mensup 
racat tacirleri, büyük bir teşe 
kül olan Türk Tütün Limited 
Fransız rejisine mal satmas~ 

itiraz etmektedirler. Vaktile b 
itirazlar, Tütün İnhisar idaresiıiı 
yapılırdı. Şimdi yaprak tütün i}$. 
racatını Türk Tütün Limited 
dare ettiği için, bu teşekkül hı: 
cumlara uğramaktadır. 

Bu hafta zarfında İtalyaya b 
lık ihracatınınazalması umumiy 
itibarile balık ihracatımız üze~ 
de menfi bir tesir yapmamış~' 
Çünkü Yunan firmaları klirin 
şartlarına riayet ettiği için, b 
lık almakta devam ediyorlar. 

Bundan başka çiroz, tuzlu ~ 
lık için de Romanyadan talepl 
artmaktadır. 

Hafta içindeki ihracat faally 
arasında, İngiltere ve Fransay 
yapılan kuru meyva satışları var 
dır. Bundan başka İngiltere pt 
yasasından, kendir, tiftik ve 
derileri talep edilmektedir. 

Dışarıdan Neler Aldık?ı 

B u hafta içinde piyrulan 

yüzünü güJdüren hAdise 
Amerikadan demir gelmesiydi 
İnşaatı yarıda kalıtnş müteahhi 
ler, hatta apartmarunın son ka.1. 
tını çıkmış mal sahipleri Ameri
kadan gelecek demiri bekliyordu 
Halbuki son gelen demirler, mi......,~•rju 
ihtiyaçlar için sarfedileceğinden 
hususi inşaat işlerile uğraşanı 
rın bu demirden istüade etmes 
ne imkan yoktur. Demirden ba 
ka, İngiltereden teneke, kala 
beklenmektedir. 

Umumiyet itibarile denilebit:T'wt.ır11ıı 
ki, bu hafta ihracat bakımınd~!ı~ıf1Lll'J 
pek durgun geçmiştir. Önümü 
deki hafta İngiltere ve Fransada 
sipariş edilen mallar bekleme 
tedir. 

BULMACA 
Bugünkü Bulmacamız 

1 2 3 4 '5 8 7 g 9 

1 1 ı-::___ı.1 __,;...--"=~ 
1 1 ,. , 1 

3 
4 

1 1 , • . 1 
•• , 1 ,-,.='-,-ı-

5-I • 1 1 1 I•.• .• -, ı · ı •ı 1, 
1 ,. , 1 1 ı•-

11 1 ı•ı ı· 1 iri 11 ,. 

SOLDAN SAGA: 

1 - Murat - fakat 2 - Yantmt 
kömür - Ağaç 3 - İçilir - İsyankAr 
4 - Cefa • Hayvan 5 - Bir edat • 
Orta tahsil verir 6 - Meydanda, 
belli - Suriyede bir şehir 7 - Yeri· 
ne getirmek - Göz yaşl 8 - Musi· 
bet - Amel 9 - Bir dağ 

YUKARDAN AŞAGt: 

1 - Hrıssas - Kabile 2 - Ynkselt
mek - Geri vermek 3 - Bir millet 
Bir çeşit ev 4 - İlkönce - Bir renk 
5 - Bir kaza merkezi 6 - Bir za
mir - İskambilde birli - !sık 7 -
Düşmanlar - Göz ya~ 8 - Bir pey
gamber 9 - Abide - Ate;ı tutulur. 

• 
DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
1 - İstikamet 2 - Kainat - Re 

3 - Rah - Bir 4 - At - Malik 5 -
Be-·it 6-Koz-Et 7-Mlle
Lfıle 8 - Ulu - Emek 9 - Su - Ak 

Her gece ku11duralarımla yafıyonım: nu k111afetk ya
f1lwca, icabında .flrğmağa inmek knfoy o.'ur.' .• 

ıı (Fransız Karikatiirii) 



lda muntefh' Tan pıete
ee Ot7ent Bank hakkında 

datı lhUva eden neşriyat Q-
1llladerilen takzipnarneleri ve 
adlı ...-den bahW. İbrahim 

ab hakkında n..,.uJen 
muman.p tarafından nrt
n.-etınemek suretile mat

muhalif harekette 
n maznun mezkOr Tın 

sahibi Halil LOtfl Dördüncü 
t müdürü Mehmet Rasim 
De neıriyat müdürlülUn

en Mehmet Rasim Özkenka
uım ve bu vazifenin bilfiil 
tarafından deruhte ve ifa e
kanundı muayyen müddet 
büyük millkiye Amirine bit
ten maznun bunlardan Ha-
OOrdüncQ haklarında a~ılan 

lmme davası üzerine yüzle
ve Mehmet Rasim ÖZlcen

mn celselerde sıyabında ve 
7apılan durutmı ve tetkikat 

• Maznunlardan Halil Lötti 
nGn ıahibi ve bilfiil neşri

OrO bulundulu Tan ıazete
tklncitesrln 939 tarih ve 1547 

Udneltepin 1939 tarih ve 1551 
nüshalarında Doyçe Oryent 

ndakl neıriyabndın dota
bankanın İstanbul IUbesl 
~ resen ve ıerek no

'6nderilen cevaplan ve 
pzeteslnln 1 Dktlnun 1919 

un 1939 tarfhH nO.hala
iT.Afftıııllt) adlı eterden bahisle 

JlaJclo Xon7ahn alitadar 
ata mumaileyh taratın

cevabı matbuat kanunu
lncl maddeelnln tarif 'f'e • 

dairesinde Df!ll'etmele mecbur 
cevaplan derç ft nep-etme

e mezkQr 41 inci madde 
muhalif harekette bulun
u De iddia ve 'kendisinin 

Ye dosya aruında bulunan 
pzeteler ve dercedllmiyen 

noterlikten musaddak su-
lllilndericab sibl birbirini ta

ve kuvvetlendiren ve bir 
toplanan haller ve delillerle 

ve mezkı\r ununun de-
17 inci maddesi mucibince bu 

mesuliyet mezkQr pıete

ve umumi netrfyab rı11en 

etmekte o1muı itibarile maz
HaUI Latft DördOncQ7e 

rlci bulunmu,tur. Her ne ka
maınunlardan Halll L6tfi 
ve ıerek müdafll avukat 

Halim Mayattlrk Tan pzete-

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM j 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

Ticaret Vekaletinden: 
İthalat Birlikleri Hakkında ban Nr. A/11. 1 

İstical mevzuu çuval ve kanevfçe "'Gilmrük tarife Nr. 417 a ve 417 b• 
olmak ve merkezi tıtanbul'da ve Şu besi İzmir'de bulunmak Qan 11 Ma
yıs 1940 tarihinde 3780 sayılı kanun un 34 üncü maddesine tevfikan bir 
"Çuvıl, kanevlçı, JUt ve mamOlltı lthalltçıları blrilll" kurulmuı ve faa
liyete geçml:stir. 

Birlitin faaliyet ıahası bütün memlekete şlmlldir. Resmi Gazetenin ıı 
Nisan 1940 - 4482 sayısında neşredilen lthalAtçı birlikleri tip .tatüs81\Qn 
5. inci maddesine ıöre Azalık vasfını haiz çuval kaneviçe ithalltı yapan ta
cırlerden isteyenler bu Birliğin Azası olabilirler. Aza olmıyanların Bir
lik iııtiıal mevzuunu teşkıl eden maddeler lthalAtıru yapması memnu-
dur. (4483) 

Sınıfını geçen OGLUNUZA 

Bir BİSiKLET ahnız 1 

Osman Şa!lar ve Şeriki 
Galata: Bankalar Caddesi No. 59, T el. 42769 - Beyazıt: Elektrik İdaresi 

Karşısı No. 28 - Kadıköy İskele Caddesi No. 33/2 

......................................... 
100,000 İ..tRAYA 

Zonguldakta Y aptırllacak 
ABİDE MÜSABAKASI 

Zonguldak Valiliğinden: 

l - Zonıuldakta bir Abide yapbnlacaktır. Abidede AtatQrkOn ft fa. 
met İn6nilniln at Qzerinde ve ıskerl kıyafette heykelleri bulunacald&I'. 

2 - Abide projeli EylCil 940 ıayesl ne kadar mllll bir mllaabakaya ko
nulmQftur. Müsabakaya lttirak eden terin proje ve makeUerlnl 30 llJ'161 
Pazartesi C(lnQ akpmına kadar aka deml idaresine tevdi eylemJ, buJun
mılan lAzımdır. 

3 - Müsabakaya resmen helkelt Taşlık sallhiyeUnl haiz bulunanlar 
Jftirak edebilirler. Bu sallhiyetı haiz olmadıklan halde milsabak&,1a lltl
rak edenler derece kazananlar dahi hiçbir hak iddia 9demezler. 

4 - Abide maha111 Zonıuldak şehri nln imar pllnını bazırla78n 19hircl 
ile Abideyi yapacak heykeltraı tarafın dan müştereken tablt olunacaktır. 

5 - Abidenin ifade ebnesl iltenen hususat hakkında fazla ma16mat 
almak için tıtanbulda Gilzel Sanatı ar Akademisi mOdQ.r muavinlilln• 
müracaat edilmeli ve oradan lüzumlu dokilmanlann alınması icap ed•. 

8 - Bu lbJde için ayrılan tahsisat Azami 100.000 Ura olup tnpya &7'1-
lacak miktar müsabaka neticelendikten IODl'a Abideler Jo.n.inin karari11e 
tesblt olunacaktır. 

7 - MakeUer en az 1/50 mikyasında olacak ve alç17& dökQlmOt buJa
naca'kbr. Maketlerin Abidenin nihai aekll hakkında tam bir fikir verecek 
derecede vlzih olması şarttır. 

1 - Proje ve maketler GUzel Sanatlar Akademislnd' mOtetekkO Ablct.
ler JQrisl tarafından tetkik olunarak birinciye 500, ikincjye 300 lir• mo-
klfat verilecektir. (4482) mOdahll Do;,çe ()ryent Bank 

tubeeile diler mQdahll İb
Bakkı KQft7ahn allkadar e-

ette nell'b"at vl'kl olmadı- .~---·-•••••••••••••••••••-. 
~· ::laı:ı~u~-;.::: H A Y R 1 Y E L_I S E S 1 

..._.ey~:!::: t'kl.:;;:: M UDU RLU GO N DEN: 
fUIP .anctermff olduktan 
fe ~ .. _ ikinci deYre taltılleliaia Alkerl Kamptan 7 Bul-

•Odafaa 70rlltınekteler ı.e de, randa ı-.. lıyacaktır. Kampla atJı.•·-dar talebenı·n bu .' 
~lrb,.bn mQdahlllerl alikadn UD9 111U1 

İıib ıazete nillhalannın tettı- tarihte mektepte bulunmalan. 
anlqılmU1na •everilen ce- •••••••llİ•••••llllllllm••:m••••••••• 
taallQk eyledfll 7azının iki 
seçtilf takdirde mezktlr 41 

addenln tarif ve sarahati dai-
COmburiyet mQddelumumt

milracaatla muktatl tadilleri 
ktan ıonra derç ve netntt
mecburiyeti derklr iken bu 
7ete riayet edllmedlll ve hat-

vaaıtuDe teblil edlldlli 
;rlne netlrden imtina edildili 
araamdakl kllıtlar mündere
mllabet bulunmasına ıöre, bu 

taall6k eden mOdafaalar 
DUfata deler ıarülememiı

tblkata.. ıelince: Maznunlardan 

Eksiltme ilanı 
Belediye Sular İdaresinden: 

I - İdaremiz ihtiyacı için muhtelif ebatta 10500 adet demir nenç 
açık ekailbneye konulmuştur. 

• II - Bu lı için tanzim edilen şa rtname idaremiz leva11m 1ervialn
den parasız olarak alınabilir. Ve numuneler aynı serviste ıörülebWr. 

Dl - Açık eksiltmeye fttirak edeceklerin şartnamede 7&Zllı hOkQm
lere u7mak suretlle 5/6/940 çarpmba ıünil saat (15) de Taksimde Sıra
aerviler cadde.inde idare merkezindeki komisyona müracaat etmeleri. 

(4143) 

Lat.tl DördQncünQn ;ııukarıda 

m.::'~:;1• b::ub~!n~:::n~ Fevkalade Heyeti Umumiye . 
Oryent Bank hakkındaki net- 11!!.t•ımaına Davet 

dola71 ı6ftderllen cevıptaa 3' 
" neşretmemekten hareketine_ Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İdare Meclıs· ı"nden·. 
mezkar 48 inci madde hilkmQ 

an 
25 

ltra ıtır para cezaslle Bankamız esas nizamnamesine asatıdald muvakkat hQkümlerln Ul-
lne ve İbrahim Hakkı Konµ- vesi hususu tetkik ve mü1.akere edilmek üzere hluedarlar uıtıuml he

t&ıderdlil cevabı neıretmemek- yetinin fe\•kalAde olarak içtimaa daveti idare meclisince kararlqtınl-
e IÖzil seçen 48 inci maddeye mııtır. 

25 lin alır para cezasile 3 Temmuz 1940 çarsamba ıilnU !&at on dörtte Ankarada Bankının 
bnuına ve T. c. K. nunun merkez binasında yapılması mukarrer olan bu içtimaa sayın biudarlann 

maddesinde: Her tlll için mu- tetrifieri rica olunur. 
olan ılır ve hafif para ceza- Nizamnameye lllve edilecek muvakkat hilkllmler: 

Muvakkat birinci medde: - CU mhuriyet Merkez Bankan hU9USl 
'kanunla Mal17e Vekiletlne verilen mezuniyet haddi dalllllnde kalmak 
ve altın terhin edilmek suretile hazineye fevkalAde ve muvakkat mahi
yette avans verebilir. Bu avans mukabilinde icabında Bankaca yapala
cak emi17on miktarları kanunun 37 inci maddesinin Qçünc:ü bend1De 
yazılı komite tarafından tesbit olunur. 

elrilmlerde 7000 ve kabahatler• 
Ura71 ıeçmernek üzere tama

Jdlkmolunur, diye :rızalı olmuı-
ea bu atır para cezalarının 

alınmasını ve evvelce bir 
llafif para cPzasından baıka mah 

olmadıtının vlkl lstlllm 
blndan ınla11lmuına ve ıeçmiı-
balll• ahlikl temayillilne ı6r•, 

oealann teclll ilerde suç lıle
çeklnmeslne sebep olacalı 

a mahkemece kanaat edll
cezt kanununun dellten 19 
ınaddnl muci~hce bu cezala

leclllne ve dljer maznun Mehmet 
Özkenkanın neıriyat müdüril 
3/11/939 tarihinden itibaren 

bir hafta kıdmr bu ıazetenln 

Muvakkat ikinci madde: - 1939 Avrupa harbinin hitamını takip e
den bir sene nihayetine kadar olan müddet içinde COmhurl7et Kwk• 
Bankuı be;ynelmllel tediye vasıtası mahiyeUnl muhafaza eden ve tcra 
Vekilleri karan ile tayin edilecek ol an dövizleri alıp satabilir ve bunlar 
mukabilinde emisyon yapabilir, bu alım sabmdan dolacak klr ve sarar 
hazineye aittir. Klr ve zararların ta yln ve tediyeei ıekll ve zamanı Ha
zine ile banka araaında aktedllecek bir mukavele ile ta7in olunur. (418') 

9 uncu mıddesınln J bendinin sara

hati ıerettnce beyanname muhtevi
yatında delfılklik vukuı ıelmls ol-

t müdürlutünde kalmıı olup, mak itibarile üç ıün içinde en bilyük 
bir lhtllAt ıebeblle bu vuife- millltlie Amirine bıldlrmesl lAzım 

to hırfierle neşrine ve mOdahll Do7-
çe Oryent Bank İstanbul tubest ..
kili avukat Mahmut !:ven vekalet 
ilcreti dahi istemekte olmuına naaa• 
ran masruf mesaisi ~z6nQne alına
rak takdir olunan 10 Ura veklı.t tlc• 
retinln maznunlardan Halll ı:.atft 

Dörduncüden alınarak müdahil Do7-
çe Oryent Bank İstanbul tubeslne 
verilrneaine ve harç tarifesi 'kanunu
nun 50 inci maddesinin 4 Qncü bendi 
mucibince 500 kuruş mahkeme bar
cının Halil LOtfi DördüncQden abn
masına temyizi kabil olmak O.... 
29/2/1940 tarihinde talep veçhlle ka
rar verilerek maylli mumalleJtı bu· 
zurile taratlarm 7(1zlerlne karp U• 

sulen anlabldl ve kanun ;,olunun a

Qnhp neşn71t müdürUltünü de 
H ll1 Lütfi Dördüncünün de
ve ifa etmekte oldutu bu neş

ttan evvel c;ıkan bOtUn ıazete 
alarında sahip ile neşriyat mıi-

Gn Ha111 Lütfi Dördüncü oldu
ıazetenin son ıayfalarında ya

olmaslle müsbet bulunmasına ve 
ılyet karşısında Mehmet Ra

Özkenkanı kanunen meeullyet 
e lmkAn bulunmıdıtına bina.. 

umalleyh Mehmet Rasim Öz
n dahi berııaUne ve ıeTı;i 

ı.. +fı nördilnc-finün neş1'17at 

ıellrken, bu kanuni mecburiyete ria
yet etmedlll anlatılmakta ise de, bu 
delişl'klili müddeti içinde blldlrmi-

yenler hakkında mezkür kanunda ce
zai bir müeyyide mevcut bulunma-

dıtına binaen kanunen cezayı müs
telzim '6rülemlyen bu fiilinden ötü-

rü braatine ve yine mezkOr kanunun 
49 uncu maddesi mucibince bu hük
mün teblil tarihinden itibaren Tan 
ıazeteaı.nin nihayet ikinci nilshasın
da mahkQml7eU icap ettiren yazıla
rın çıkm11 olduju ıütunda ayni pon- çık olduğu bildirildi . ., 

olarak ıösterllen Mehmet !la-,,.,.. -=-==ı:ıc:::==============-=ı::::::11=====--• 
Ölken anın bu •ulfeden &71'ıl- Sahihi ve Neşı'lyat Mildtiril Halli L6tfi DÖRDtl'NcO, Gueteelllk "' matbuat kanunumm ~ Nesriyat T. L. Ş. Buıldıil yer TAN Mat1tan 

'l' A. .. . Z. 1. HO 

• 
eı 

GELiNCiK SiGARASI ·ÇIKTI. 
E• •••kDlpesentlerl de dahil oldala balde be• •ınıl tataa 

tlr.7aklslal me•aan etmek azmında bulunan 

iNHiSARLAR iDARESi • • • 
... lre•re pl7•••Y• anettııı •ÇID we uçsuz GELiNCiK · ····••ile; 
lçl•I tatb we kekala olmakla beraber meweut nevllerdea daba 

ince bir sııara ara1an tir• 
ya ki zDmre•lnl tat•lne ea• 

llşmıştır. 

yan ar ara ıa an ara • 
~ B

1
u etvsaı,1 bdllbaaa ... ••• 

, dıl• için 6t:LİNCiK, .,_. 
zamanda onlanada •il•~ 
rası olaeaktır. 


