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MECMUASININ 14 üncıi SA YISl YARIN ÇlKlYOR 
Bu sayıda : Almanya ile Ticaret Mukavelesi, Muhittin Birıen, 
Şükrü Baban, Vedat Nedim. Namık Zeki, Muhlis Ete, Raufi Man.. 
yasın yazılarmdan başka Ticaret Vekilimiz 

N A Z l\'I i T O P Ç U O G L U ' nun 
ı_ Tüccarlara hıtap eden mühim bir makalesi -

Sovyeller, Besarabyayı 1$gafe Devam Ediyorlar 

ulgar ve Macar Kabineleri Dün Uzu~ 
i· 

Süren 'Mühim Bir Toplantı Yaptılar 
Bulgarlarla Macarlar Hadisatın 
inkişafını Alaka ile Takip Ediyor 
Ve Askeri Tedbirler Alıyorlar 

1 Romanya Heyeti Odesaya GittJ, 
ı Rumen Meclisi lçtimaa Çağrıldı 

Rumen Kralı, Rumen Parlamentosu huzurunda 

Yugoslavya, Aza Devletlerin Birine Karşı Sovyetler Tarafındanı,-4--------,--8------• 
Tecavi.i~ Vukuu Halinde Balkan Paktının, Kendisini Harekete J aresa albo 
G eçmiye icbar Etmiyeceği Kanaatinde Olduğunu Bildiriyor Hava ffarbı·nde· 

Son yirmi dört saat zarfında, Sovyet orduları Besarabya ve Bukovina'yı işgale 
devam ettiler. Ve işgali aşağı yUkan tamamladılar. Tass ajansının verdiği malumata y 
göre, Sovyet kıtalan tanklar ve motörize piyade müfrezelerile hududu geçen Sovyet anara L O''du·· 
kıtaatı Czemoviç, Zhotin, Soroki, Kichinov şehirlerine varmışlardır. fi 1 1 

Macar ordusu Rütenyayı işral ederke~. Tass ajansı, Sovyet kıtaatı harekatının büyük bir intizam içinde ve hadisesiz 

btJ Balkanlarda 
ti'• 

Kargaşahk 

Çıkabilir mi? 
Yazan: M. Z. SERTEL 

\d 

Sovyet ordularmm Besarab-
1' yayı işgali, derhal umumi 
eli alakayı Balkanlara çevirdi Ma.. 
t• caristan ve Btılgaristanda kabine 

ıı.ı ictimalar4 Bertin ve Roma ile 
1
" müzakereler cereyan ediyor ft 

e• &!kanlarda bir karga§Cllık çık.. 
rn.asuıdan korkuluyor. 

Ba. korku nereden doğuyor 've 
~ ı:te dereceye kadar viırittit? 
,s- Bu !korkuya düşenlerin ortaya 

:tt:tıkla.rı sebepler şunlardır: 
e~ 1 - Balkanlarda Sovyet Rus.. 
·el ta ile Alınan . ve İtalyan menfa.. 
,, atleri arasmda ihfiliıf vardır. Bu 
11 Uç devletten her biri Balkanları 

lcendi nüfuz mmtakası yapmak 
"'ister. Birinin, diğerleri aleyhine 
~ vakiler yapması ve yapmak 

1ı istemesi.. ötek.ıleri harekete geti.. 
C# l'ebilir. İtalya., Balkanlarda Sov-
e. ret ordUStı göründüğü gün der-
,. bal harekete geçeceğini mütead-

dit defalar ilan etmemiş midir? 

Sur·ıyed· e Bulunan1:~:::~::.::~:~=~~ 
3 O .. b ':j '40 ~~at~:d~!i~erl:~t~~;:ae:!; 

Polonya Kıtaları ~~~~:·~;:,::::::: 

1 ng l· ı ı·zı erle e·ı rl eşi ı· :~;i~;;:i·::.;:.:~~~:~: 
Suriye Ordusu, Aralarındaki 

Fikir Ayrıllğından Dolayı 
Silahlarını Bırakmış 

KuC:lüs, 29 - Fransanın Suriyedeki ordusile teşriki 
mesai etmiş olan Polonya ordusuna mensup bir liva, bü
tün teçhizatı ile birlikte Filistindeki İngiliz kuvvetlerine 
iltihak etmiştir. Bu kuvvet altı bin kişiden müteşekkildir. 
Bu Lehliler Fransanın Yakın Şarktaki ordularına iltihak 

ederken Fransanm muharebeye 
devam edeceğini ummuşlardı. 
Suriyedeki Fransız kuvvetleri.. 
nin terki silah etıneğe karar ver-
mesi üzerine, vakit kaybetmeden 

mutcveccıhen Kostenceden hare· 
ket etmiştir. 

Tass ajansı, Besarabya ve Bu. 
kovina'nın iadesi hakkında Molo. 
tof tarafından Romanya hükume. 
tine verilmiş olan notanın metni
ni neşretmiştir. Bu metin şudur: 

"Romanya, 1918 de, Rusyanın aske
ri zaafından istifade ederek Sovyetler 

" Birliğinin "Rusyanın" araz.isinden bir 
parçayı, Besarabyayı cebir istimali ile 
ayırmış ve bu suretle büyük bir kts· 
mı itibarile Ukranyalılarla meskün 
Besarabya ile Ukranya Sovyet Cüm
huriyeti arasındaki uırlık birliii ih
m etmiştir. 

• .,.. Sovyetler ilirllği, Besarabyanın ce-
~ ' :} , r lr istimali ile ayrılmasını hiçbir za-

. "" , r man tanımamıştır. Sovyet hilkılmeti, 
. ~ l hunu birçok defa, bütün dünya bu-

l 
rurunda söylemiştir. 

GEN~RAL HUNTZİGER (Sonu: Sa. 4; Sü. 4) 

Roma, 29 - İtalyan ordusu umumi karargahı neşret 
tiği bir tebliğde, Libya Umumi Valisi Mareşal Balbo'nuı 
kahramanane ölümünü bildirmektedir. Düşmanın 28 Ha 
ziranda Tobruk üzerinde yaptığı bir bombardıman esna 
sında Mareşal Baloo tarafından idare edilmekte olaı 
tayyare alevler içinde düşmüş. 
tür. Mareşal Balbo ile tayyarede 
bulunan sair mürettebat ateşler 

içinde ölmüştür. 
Harbi Umumide Alpler cephe. 

sinde gönüllü olan, inkılabın 

dört büyüğünden biri bulunan, 
Atlas denizini aşan büyük tay
yareci, hava mareşali Balbo, şe. 
ref meydanında ölmüş ve İtalyan 
bayrağı bu büyük ölünün önün. 
de hürmet ve takdirle eğilmiştir. 

İTALYADA :'\.IATE:\I 
Mussolini, 30 Haziran ve 1 

Temmuz günlerinde umumi bi. 
nalarla hava meydanlarında bay. 
rakların yarıya indirilmesini ve 
parti merkezleri ile faşist teşek
küllerinde faşist partisi işaretle. 
rine matem alametleri konması
nı emretmiştir. 

BALBO'NUN TERCÜMEİ HALİ 
Mareşal İtalo Balbo, 1896 da 

doğmu~, geçen Büyük Harbe iş. 
tirak ederek yüzbaşılığa terfi et. 
miş. harbi müteakıp teşekkül e· 
den faşizm hareketine ilk iştirak 

(Sonu: Sa. 3, Sü. 4) 

~ 2 - Balkanlarda ve Tuna bo
nmda tatmin edilmemiş iki dev. 
let vardır: Macaristan ve Bulga.. 
l'istan. Bunlar Romanyanm zaafa 
düşmesinden istifade ederek der_ 
bal milli emellerini tahakkuk et
lirmeğe teşebbüs edebilirler. Bu 1 
da Tuna ve Balkan memleketle.. 

' tini birbirine katmıya kafidir. 
Bu mütalaaları yürütenler şu

tlu unutuyorlar: 
Balkanlarda nazım rol oynı. 

~an iki büyük devlet vardır: Sov
~et Rusya ve Almanya. İtalya
llın rolü ve ehemmiyeti ikinci de_ 
l'ecedcdir ve İtalya Berlinden ve. 
tilecek emre göre harekete mec

Yaz Saati 
Tatbik 

Edilecek 
Ankara, 29 (TAN Muhabirin· 

den) - Memlekette güneş ziya
sından daha fazla istifade edilme
sini Ye bu sureUe tenviratta 
kullarulan mevaddan tasarnıf o
lunmasını temin etmek üzere 1 
Temmuz 940 tarihinden itibaren 
bütün memlekette saatlerin bir 
saat ileri alınmasına koordinasyon 
heyeti karar vermiştir. 

silah ve t«hizatlanndan tecrit 1 
ettirilmelerine meydan bırakma. ! 
dan Filistine doğru hareket et. 
mişler ve İngiliz kuvayi külliye. Japonya, Kendi Hayat 

Sahasına Başka Devletleri 
Müdahale Ettirmigecek 

sine iltihak eylemişledir. 
Suriye Ordusunun Silahlannı 

Bırakmasının Sebebi 
Reuter'in Suriyede-ki muhabi

rine göre, Suriyedeki Fransız or. 
dusunun silahlarını teslim etme. 
si, bu ordu zabitlerile efradının, 
Petain hükumetinin mütareke 
kararı karşısında ayni noktai na
zara sahip olmamalarından ileri 
gelmiştir. Yani, ordunun zabit 
kadrosu harbe devam taraftarı 
olduğu halde efrat, Bordeaux hü. 
kll.metine sadakat taraftan idi. 

Teeyyüt Etmiyen ,ı 
ı. 

Rivayetler 

•t burdur. Bugün, Besarabyanın i§. 
gali karşısında İtalyada bir hare.. 

ıı ket görünmüyorsa, bunun sebebi 
A.Imanyanın kendisine bu yolda 
tınir vermiş olmasıdır. 

Vekiller Heyetince kabul edilen 
bu kararı aynen bildiriyorum: 

1 - 30 Haziran 940 ı 1 Temmuz 
940 a bağlıyan gece, saa 24 de bü· 
tün memleket dahilinde saatler 
bir saat ileri alınacaktır. 

2 - İşbu kararın tatbik mevki
mde bulunduğu müddetçe tarife
lerde ve mesai saatlerinde, kara
rın umumi hayatın her gün bir ı 

, Almanya ile Sovyetl@r ara- saat evvel başlamasını istihdaf e-
• !ında ise, Balkanlara ait den gayesini haleldar edecek hiç- ı 

bir anlaşma mevcut olduğu anla- bir tadil yapılmıyacaktır. 
' '1lıyor. Romanyamn Besarabya.."-~!1------------

(Sonu: Sa: 4:' Sii.: '.'» f"f ~, 

:' 
\ 

Efrat, bütün zabitlerin Suriye. 
de ailelerile ·beraber bulunduk
lannı halbuki, kendi ailelerinin 
Fransada kalmış olduğunu ve 
bunlardan, haftalardanberi de, 
hiçbir haber alamadıklarını ileri 
sürmüşler ve mütareke şartları
nın kabulü bu noktadan çıkmış.. 
tır. " 

(Sonu Sa: C, Sü: 3l 

Tokyo, 29 "(A.A.) - Ja
ponya Hariciye Nazın Arita, 
bugün radyo ile neşredilen 
bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 

"Bütün mı1letler kendi hayat 
sahalarına sahip olmadıkça, bü
tün milletlerin arzu ettiği sulh, 
devamlı olmıyacaktır. Bu ideali 
elde etmek için coğrafi, ırici, kül. 
türel ve ekonomik sebeplerle sı. 
kı surette biribirlerine bağlı mil
letlerin evvelemirde, müşterek 

mevcudiyetlerinin hayat sahasını Japon Hniciye Nazın Arıta 

teşkil eylemeleri ve bu sahada 
sulh v~ nizamı garanti eyleme
leri pek tabiidir. Ayni zamanda, 
diğer hayat sahaları ile refah ve 
terakki münasebetleri temin o. 
lunması lazımdır." 

Japon Hariciye Nazırı bu hu. 
sus ile alakadar olarak, Uzak sark 
ta ye:ıi bir nizam kurmak !ç!n 
.Taponyanın gayretlerinden bah. 
setmiş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

"Japonyanm büyük hedc:fini 
anlaıruyan ve Çankay§ek'e yıtr 

(Sonu; Sa; 3 Sü; 6) 

Londra, 19 - BulgaYİstan • 
Romanya hududunda bir takım~ 
hadiseler vuku bulduğu hakkın. 
daki iddiaların aslı olmadığı ta.ı 
hakkuk etmiştir. Sovyetlcrill 
Rütenyayı himaye etmek iste.h 
diği de teeyyüt etmemiştir. 

Bir rİ\'ayrte göre İtal:ya, Bı. •ı&. 
. t. ·ı ,... . f • dhı garıs an ı e .•ıa<'arıs anın ıııım . 

lik arazi istirdadı lehinde bir ha" 
rl'kettc bulunmamaları icin tav.' 
siyelcrdc lrnlunmusf,ur. ~ ' 



2 

ısat Haberleri 

Balkanlar a İhracat 

İşleri Ağırlaştı 

Meyva 

Buğday 

ve Sebze Mahsulü Boldur 

Fiyatları Düşmiye Başladı 

Fiyat T esbitine Devam Ediliyor 
Son günlerde ihracat tamamen durmuş gibidir. Maca

tana dört bin liralık kitre satılmış ve trenle gönderil
ştir. Romanyada geçen son hadise yatıştıktan sonra se
lerine başlıyacak olan Rumen vapurları gelince Ro
ınyaya yeniden mal gönderilecektir. 
tomanya için mübayaa edil- ı 

yapak, tütik. zeytin, tuzlu Spor 
lk gibi maddelerin yüklenme
naksadile vapur beklenmekte-
Romanya ahvali sükunet buL 

dığı takdirde tüccarlarımızın 
nanya için hazırladıkları ya. 
. ve tiftiklerin bedeli Ziraat 
ikası tarafından verilecektir. 

YVA VE SEBZE MAHSULÜ 
ÇOK BOL 

~ivar istihsal mıntakalanndan 
asamıza bol meyva ve sebze 
ırilmektedir. Son üç gün için
en ziyade kayısı, erik ve do
tes getirilmiştir, KayıSYJann 

üyük ve nefisleri kilosu top-
30, eriklerin on beş, §eitalL 

:n yinni kuruştur. Yeni dünya 
-puzlan da boylarına göre 6-
kuru~ arasında satılmıştır. 

BUGDAY FİYATLARI 
lafta içinde bazı cins buğday 
atlarında yeniden 5 • 8 para 
lar bir tenezzül olmuştur. Bu 
adan sonra piyasamıza tüc. 
:aamına fazla buğday getiri

eldıir. 

'fyasamız:da ekstra Anadolu 
t buğdayları altı kuruşa ve 
lkya sertleri 5 kuruş 32 Dara. 
kadar satılmaktadır. 

FİYAT TESBIT iŞl 

l'lyat tesbit ve murakabe ]w). 

\yonu yarın toplanacaktır. Bu 
ta içinde komisyonun aeami 
• nisbetlerini tayin edeceği 
ddeler arasında bütün sırça 

mulat ve cam, her nevi manL 
ura eşyası, hırdavat maddele. 
V"ardır. 

Boğazı Yüzerek 
Geçme Yarışı 

Dün Yaplldı 
Galatasaray tara!ından tertip 

edilen Boğazı yiizerek geçme 
müsabakas1 dün öğleden sonra 
Bebek denizcilik lokali ile Ana. 
doJuhisar ara.51ndaki sahada ya. 
pılmış. elli altı yüzücünün işti. 
rak ettiği bu müsabakayı elli bir 
yüzücü bitirmeğe muvaffak o1. 
muştur. Üç kategori üzerine ya. 
pılan bu müsabakalarda aşağıda. 
ki dereceler alınmıştır. 

Büyükler: 
1 - Haydarpaşa lis~sinden 

Mahmut, derece: (26.2.8/10, 2 -
Vedat, 3 - Sadullah. 

Ortalar. 
1 - Sabahattin, derece 30.28. 

8/10. 2 - Orhan, 3 - Kemal. 
Küçiikler. 
1 __:.Kerim, 32.2.3/10, 2 - Sa. 

13.h, 3 - Selim. 
MİLLi KÜME MAÇLARI 

Milli küme maçlarına bugün 
de Şeref stadında devam edile
cek, Galatasaray ile Beşiktaş, Fe. 
nerbahçe ile de Vefa karşılaşa. 
cak1ardır. 

GÜL KUPASI 
Senenin en mühim atletizm 

müsabakalanndan Gül Kupası 
şampiyonası bugiin saat 14.30 da 
Fenerbahçe stadında yapılacak. 

tır. 

srihi Tefrika: No. 69 Yazan: ULUNA i 

~tabek Düşmanla Uğraştığından 
.irkohun Hareketini Tasvip Etti 

M iğterinin üzerine b\r tan- fakihlil,i zatında cemeden ha, 
fı sırmalı beyaz bir sank nutkunda şu noktalara ,temas e. 

mım. Sırtmda nakışları altın diyürdu: 
maİı ipek bir cübbe, belinde - Kumandanımız Emir Ese
ıe altın sırmalı bir şal bulunu- j düddin Şirkoha, Mısır hüküm,fa
rciu. rT Elazıdınullah İbni Yus~ıf Haz-
;alahaddin amcasının biraz ge .. .-1.leri tarafından tevcih edilen 
inde olmak üzere yanında bu- vekilet sıfatı Sultantmız Atabek 
ıuyor ve Şirkohun bütün u: Nur~ddin Zengi halled' Allahü 
ııı harbiyesi, emirleri ve ynver- miilkehfı hazretlerinin istila tehli 
l arkadan ieıiyorlardı. kesi altında bulunan bir İslam 
Jeniş salon bir anda dolmuş. diyarını tahlis için vuku bulan 

say ve ikdamınt teyit edecektir. 
Suriye ve Mısırın emelleri Emir 
Esedüddinin vekalet sıfatında top 
lanmıştır. 

• Uıd, tahta doğru yaklaşarak 
ramJa eğilen Şirkoha elinı öp. 
du. Sonra elini koynuna sok
Kıymettar taşlarla siislenmis 
gerdanlık çıkararak önünde 
ı. yeni vezirin boynuna tc:ık

herkese işittirecek bir sada i. 

Emir Esedüddin vezirimiz
' Memleketin sizin gibi cesur 
.zimlı bir vezire ihtiyacı ver. 
, İnşallah büyük hizmetler e

ı ve mülkümüzü istila etmek 
~r1lerın emellerine sed çe-

sin. 
'\zıd, hılafet vekaletinden bah-
wdiği gibi "mülkü ıstil 1 t=-t. 
~ istiyenler" sözü ile Haçlılar 
ar Sultan Nureddini de kı-.s

mis bulunuyordu. 
falifenin bu manalt temennisi 
~sında ne demek ~ .. aım gele
ni iyi bir askLrden başka bir 
olmıyan Şirkohun bilemiye. 

~ pek tabii idi. Esedüddin ye
·ııne baktı. 
ZcJahaddin her şeyi hazırladı. 
· ir.ıa eder bir tebe~üm ile 

:etinde bulunan (Ziyaaddin 
•lhakkan) ye işaret etti. SurL 
ordusunun kuvvetli hatibı or
-a çıktı. İki ellerini açarak ga-

selis bir duadan sonra beliğ 
lwtbe irat eyledi. Askc~·Ulde 

Nutuk devam ederken Salahad 
din Azıdın çehresine bakıyor, 
nazaı 1annı kime ve nereye atfe
deceğine dikkat ediyord:ı. Azrd 
vezaretten bahsedilmiyen, ken
disini Sultan Nureddin\nin ismi
nin yanında bir metbu gibi zik
reden nutkun dokunaklı noktala
rmda sağına döndü ve uzu!'l u1a
dıya Mütemenülhilale'ye baktı. 

Haô;m ağası, tüysüz v~ buru
şuk sıması ile bir Buda h<·ykeli 
gib! barit ve donuk duruyordu. 

Salahaddin anlamıştı. Daima 
karanlıkta kendini belli etmiye. 
rek ç<!lışan kuvvetin gı!gnne mu
harriki şimdi karşısında bul unu
yordu. 

Şırkoha vekalet sıfatı altında 
vezaret tevcihi merasimi bittik
ten sonra Salahaddin Sultan Nu. 
reddine gönderilecek nameyi ha
zırlattt. Derhal bir sai ile yola 
ÇlkarJlacak olan bu raporuı:\ bü. 
yük bh- ehemmiyeti vardı. Ra
po!'da: "Azıd tarafından teklif e
dilen vezaret kabulünüze t1liken 
vekalet suretile idare ediliyor" 
denilıyor. Mısrrm dahilt vaziyeti 
hakkında birçok tafsilat veriliyor 
du. (Devamı var) 

Milli Şefimize itimatnamesini takdim etmiş olan yeni Rumen Sefir~ 
Riyaseticümlmr köşkü methalinde l stiklal marşı mızı dinliyor 

Merkez Bankası 
Hesapları~a Göre 
Kliriog Bakiyeleri 
Terfi Eden 

ler 
Maarif Vekaleti orta mektep 

ve lise muallimlerine ait yeni bir 
terfi listesi hazırlamıştır. Listeoe 
İstanbula ait isimler şunıardtr: 

1 
Ankara, 29 (A.A.) - Türkiye ,--

Cümhuriyet Merkez B:ınkasrn- ı-· .. •-ww-·-- _ .. __ 
dan alınan hesap hulasalarına gö i .. 1 
re 22.6.940 tarihindeki kliring i Kostence • stanbul 
hes~oları bakiyeleri şudur; 

Cetvel: 1 

Türkiye Cüınhuriyet Merkez 
füınkasındaki kliring hesaplan 

borçlu bakiyeleri 

J\Icnılcket l\liktar 1'.L. 

Almanyz. 16.972.300 
3.420.800 13.551.500 

Belr,ika 646.800 
Finlanda 481.800 
Holcında 38'1.600 
İspc1.nya 279.300 
İsveç 2.445.800 2.:J20.100 
İsviçre 119.100 
Lehistan 417.500 
Letonya 72.800 
Macarıstan 842.800 
Noıveç 215.700 

Romanya borcumuz: 

38 hususi hesap T. L. 346.400, 
Yeni hesap T. L. 1.952.400 -
2.298.800. 

Alacağımız: 

37 hususi hesap T. T,. 20.000, 
Muvakkat T. L. 26.000, Eski tu. 
rizm T. L. 25.000 71.000 -

s. s. c. İ. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Cetvel: 2 

2.277.800 
13.100 

187.300 
259.900 

Seferleri Tekrar 

Başhyacak 

Son hAdiseler üzerine Köstcnce 
ile limanımız arasında vapur se- , 
ferlerinin tatil edildiği hakkında 

henüz katı malumat yoktur. Ru
men seyrisefain acentesinin va- · 
puru ilk defa olarnk bu hafta 
Köstenceden hareket etmemiştir. 
Önümüzdeki haftadan itibaren 
seferlerin tekrar başlıyacağı kuv
vetle iimit ediliyor. Vaziyet yarın 
belli olacaktır. 

DENiZCİLER BAYRAMI 

l Temmuz Denizciler Bayramı 
yarın şehrimizde merasimle kut
lanacaktır. Denizciler, yarın, top
lu bir halde ve önde bando oldu
ğu 'halde Taksime gidecek, Cüm
huriyet abidesine çelenk koya
caklardır. Nutuklar söylenecek ve 
sonra Barbarosun türbesi ziyaret 
edilecektir. 

Öğleden sonra modern Galata 
yolcu salonunun kü§at resmi ya
pılacaktır. 

Adliyede 
-----~ 

ihtikardan 

osu • o. :JflJ --------

Şehir Haberleri 

U. Meclis, Çarşamba 
Günü Toplanıyor 

....--

lstanbulun Un ihtiyacı Hakkındaki Karar 

Tatbik Edilemiyor - Vitayet Dahitinde 

· 30 Bin Siper MatlUba Muvafık Görüldü 
Görülen lüzum üzerine Şehir Meclisi önümüzdeki çar

şamba günü fevkalade bir toplantıya çağırılmıştır. Mec
lisin ilk celsesinde meşgul olacağı meselelerin en mü
himmi, Üsküdar - Kadıköy Halk tramvaylarına verile-
cek yeni şekil olacaktır. · ~ 

Gelenler 

Holandadaki 
Ticaret Heyeti 

Avdet E.tti 
Avrupanın harp sahalannda 

kalan talebelerimizin vaziyeti ar. 
tık tamamile anlaşılmıştır. 

Hariciye Vekaleti tarafından 
Bordeaux ve Marsilyada bulun. 
duldarı bildirilen talebelerimizin 
İspanya yolile avdetleri için ya. 
pılan teşebbüslerden iyi netice 
alınmı~tır. 

Holandada bulunan ticaret he. 
yetimiz azasından dış ticaret reis 
muavini Cemil Conk ve Merkez 
Bankası teftiş şubesi müdürü 
İsmet Akkoyunlu dün gelmişler. 
dir. 

Lahaye elçimiz Yakup Kadri. 
nin de diplomatik pasaportla yo
la çıkmasına müsaade edilmemiş 
ve vize muamelesine tabi tutul
muştur. 

BALKANLARA KAÇANLAR 
Almanyadan Balkanlara kaçan 

e~ki Polonyalı askerlerden dokuz 
ki~ilik bir mülteci kafilesi de 
dünkü konvansiyonel trctninin 
getirdi~i yolcular arasmdadır. 
300 İTALYAN' SF.HRİMİZDEN 

GEÇTİ 
Mısırdan ayrılan üç yüz 

İtalyandan mürekkep kala. 
balık bir grup buraya gelmişler 
v~ Avrupa trenile Romaya hare. 
ket etmişlerdir. 

İlk Buğday Mahsulü 
Eskişehir, 29 (A.A.) -- Yeni 

yıl buğday mahsulü buıJÜn hor. 
saya gelmiştir. En bereketli ve 
feyizli bir yılrn ilk mahsulünün 
borsaya gelişi münasebetile fcv
kctladc bir tören ve tezahürat ya
prlmıştır. Borsaya ilk buğdayı ge 
tiren müstahsilin adı İbrahim A
yazdır. 

Suçlu Dört 

1 Malum olduğu üzere tramvay 
idare meclisi geçenlerde yaptığı 

l
bir toplantıda,_ şirketin feshile 
tramvayların Istanbul belediye. 
sine devrine kaTar vermişti. Bu 
karar üzerine Şehir Meclisinde 
Üsküdar tramvaylarının İstan. 
bul tramvay idaresine bağlan • 
mak suretile idaresinin mümkün 
olup olmadığı görüşülecek ve bu 
hususta bir karar ittihaz edile. 
cektir. 

Böyle bir karar verildikten 
sonra şirkette hissesi olan eşhas 
ve müesseselerle şirketten ala. 
caklı vaziyette bulunanların bu 
husustaki hakları da tetkik edi
lerek bir neticeye bağlanacaktır. 
Şirkete hissedar olanlar arasında 
20 bin liralık bir hisseye sahip 
bir şahıs ile hissenin mühim bir 
kısmına malik olan evkaf idaresi 
vardır. Maamafih hisselerin kıs. 
mı azamı belediyenin elinde bıı-
lunmaktadır. ' 

fSTANBULUN UN İHTİYACI 
Cenubi Anadolu şehirlerinden 

İstanbul'a sert buğday verilme. 
si ve İstanbulun un ihtiyacının 
bu buğdaylarla temin edilm.?si 
hakkında Ticaret Vekaletin~ve. 
rilmiş olan karar henüz tatbik 
edilememektedir. Bunun sebebi 
ise, son zamanlarda Mersin, An.. 
talya deniz seferlerinin yapıla. 

mamasıdır. Kara nakliyatile ma
liyet fiyatının artacağı da bilin. 
diğinden, şimdilik bu kararın 
tatbik cdilcmiyeceği zannolunu.
yor. 

İstanbul ekmeklerinin miinha. 
sıran sert buğdaydan imali hak. 
kındaki karar da, şimdilik geri 
kalmıştır. Bundan başka İstanbul 
şehri na'?ına şimdiye kadar, Es. 
kişehir ve Bilecik değirmenlerine 
verilen buğday yollarda fazla za
yiata uğradığından, bu usulden 
vaz geçilmiştir. 

30 BİN SİPER HAZIB! 

Vilayet seferberlik müdürlü. 
ğünce vilayet dahilinde yapılan 

bir teftiş neticesinde 30 bin siper 
ve sığınağın ikmal edildiği ve 
bunların matluba muvafık oldu. 
ğu görülmüştür. 

Raif Karadenizin 
Dünkü Tetkikleri 

Muhtelif memleketleriıi merkez 
baokalannda tutulan 1'liring 
hesaplanndaki alacaklanmız. 
Çekoslovakya hesabındaki a- Tacirin 

Dün de 
Muhakemesine uümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raif . Karadeniz, diln öğleye ka. 
dar Inhisarlar Umum müdürlü
ğünde ~alışmıştır. Vekil, evvelki 
gün de öğleden sonra Bomonti 
fabrikasını gezmiştir. Devam Edildi 

Üsküdar ikinci orta okuldan 
Saibe Taşçıoğlu. Ciimhı.ıriyet kız 
lis(:sinden Süheyla Yanık. Gola
tasaraydan Ferahzat Tunaç, Kı:m 
kapı orta okulundan Aliye Çığız, 
Fat:h ortadan Maide ÖzgPcen, Ça 
p:ı kızdan Zahide Talay, Beşiktaş 
ikinci ortadan Huriser Canok, Be 
yoğlu ortadan Mürüvvet Akata, 
Göztepe ortadan Bedriye Adsız, 
Hapdarpaşa lisesinden Nuri Örs, 
Fatih ortadan Nihat Tözgc, Kıım 
kapI ortadan Nezihi Eğiimez, 
KuırıJuıpı ortadan Münire Knra
calarlı, Haydarpaşa Jôsc>inden 
Melahat Togar, Kadıköy ikinci 
ortadan Niliifer Toker, I3akırköy 
ortad~n Seniha Uebel, Beyoglu 
orladan Ahmet Cevat Alk;ska, 
Gazi Osmanpaşadan Şehbal Gök. 
çe. Siileymaniye ortadnn Azize 
Çağıl, Beşiktaş ikinci ortadan 
Nelli Dekok, Üsküdar biri11ci or
tadan F2ik Bertan, Beşiktas.ikin. 
ci ortadan Meliha Erverdi, İrıönü 
kız lisesinden Sabiha K:ırcıca, 

Nişantaşı kız ortadan Nebahat 
Öymen Kadıköy ikinci ortadan 
Suat Gürel, İstanbul Erkek lise
sinden Şemsettin Güneş1 Haydar 
paşa lisesinden Zeki Sezin, Vda 
erkek lisesinden Necati İ!::rlay, 
Haydarpaşa lisesinden Cemnl Ge. 
ne~, Üsküdar birinci ortadan 
Hayrünnisa Yazıcıoğlu, Cümhu
riyet kız lisesinden Hulkıye ÖzeL 
ler, Emirgan ortadan Muzaffer 
Beygo, Gazi Osmanpaşa orta oku 
lundan Ferhunda Kür, Kız lıse
sinden Seniha Gürses, CümhıırL 
yet kız lisesinden Meft:tne Be • 
sen, Dirayet Ergözgü, Kasımpaşa 
ikinci ortadan Nahide Tuncer. 

lacağnnız 514.400, Çekoslovakya 
hesabındaki borcumuz 13.000 _ 
501.400, İtalya A. hesabındaki 
alacağımız 1.935.900, B. hesabın
daki alacağımız 1.312.400 • 
3.248.300, Estonya 400, Litvanya 
48. 700 Türk lirası. 

.. Vekilin şehrimizdeki tetkikab 
Çivinin kilosunu 28 kuruşa satmaları icap ederken daha birkaç gün devam edecektir. 

Bıı mualJimlerin maasları 25 
liradan 30 liraya yükseıİilmiştir. 

Münakalat Y ekili 
Ankaraya Dönüyor 

Uşak, 29 (A.A.) - İzmirden 
An.karaya dönmekte olan Müna • 
kalat Vekili Ali Çetinkaya bu 
sabah Uşak istasyonunda başta 
kaymakam ve belediye reisi oL 
mak üzere kaza erkfım ve kala
balık bir halk tarafından selam
lanmıştır. Münakalat Vekilimiz 
trenin istasyonda tevakkufundan 
bilistifade kasabamızın imar iş
leri üzerinde alfıkndarlnrla gö. 
rüşmüş ve izhar olunan bazı di
leklerin karşılanmasına çalışıla. 
cağını vaadetmiştir. 

Tosyada Yıldırım İsabetile 
Birisi Öldü 

Tesya, (TAN) - Çakal köyü. 
nün Hanl'.'ınü mevkiindeki davar 
ağılı civarına düşen yıldırım, ço
bar. İsmail Çimenin ölfımüne ve 
arkadaşı Arifin de yaralanmasr
na sebebiyet vermiştir. Yaralı 

Tosya memleket hastanesine kal 
dırılmıştır. 

Trabzonda Mahsule 
Zarar Veren Bir 

Fırtına Oldu 
Trabzon, 29 (A.A.) - Dün ak. 

şam bir saat kadar süren çok şid_ 
detii kıble rüzgarında, fındık 

mahsulünün yüzde yirmi beşi 
dökülmüş, aynca mısır mahsulü 
iizerinde de hayli hasarat yap
mıştır. Bu sene tütün, patates 
mahsulü çok bereketlidir. 

Divanü Lugatüttür'k 
Türkçeye Çevrileli 

Ankara. 29 (A.A.) - Bundan 
900 yıl önce büyük Türk dilcisi 
Kaşgarlı Mahmud'un Araplara 
türkçeyi öğretmek gayretile yap. 
tığı Divanü LU.gatüttürk adlı a. 
rapça büyük lugat, Türk Dil Ku. 
rumu genel merkez üyesi ve 
saymanı Kütahya saylavı Besim 
Atalay tarafından dilimize çev. 
rilmiş, birinci cildi basılarak or. 
taya çıkarılmıştır. Türk dilinin 
elde bulunan en eski toplu haz.. 
nelerinden biri olan bu pek de. 
ğer 1i eserin ikinci ve üçüncü cilt. 
lı>ri de v.ııJcınıhı b:ıqtfa<>~lcbr. 

35 ve 32 kuruşa satan Abdullah Mehmet ve Yako Behar 1 

dün Adliyeye tevdi edilmişlerdir. 1 

Müddeiumumilik suçluları tev. 
kil edilmeleri talebile Birinci 
Sulh Ceza mahkemesine sevket. 
miştir. 

Abdullah Mehmet sorgusu ya
pıldığt zaman çiviyi Yako Bchar
dnn 32 kuruşa aldığını, 35 kuru
şa Sbttığını söylemiştir. Yako da, 
çjviyi 28 kuruştan sattığm1, fa-
turasını da verdiğini bildirmiştir. 

Evrak okunduğu zaman da 
Yakonu:c 8 haziranda Kırklarelin 
de Sabri isminde bir tüccMa ki
losu 31 buçuk kuruştan 85 çuvı-.1 

çivi sattığı anlaşılmıştır. Hakim, 
suçluiar. tevkife mahal götme
miş, fa.hkikatm ikmali iç1n evra
kı müddeiumumiliğe iade etmi~
tir. 

DEl\lİR İHTİKARI SUÇLULAR] 
NİN l\.IUH~EMESİ 

Kilosu 35 ve 38 kuruştan de
mir satarak ihtikar yaptıkları id
diasne Sekizinci Asliye Ceza 
mahkemesine sevkedilen toptan
cı ,.e perakendeci demir tüccar
lar! Garo Mehteryan ile Protlro
mos Yusifidisin duruşmalarına 

dün saat 12 den 14 e katlar de
vam ediln'li.cti,._ 

Dünkü mubakemede Mıntaka 
Ticaret müdürlüğü müşavirle. 

rinden Hayrettin Şenol ile demir 
tüccarlarından Parsah Damlayan 
ve Lazaros Nişanyan vukuf ehli 
olarak dinlenrnişlerdir. Bunlann 
üçü de demire 24 haziran tarihin
de 'fiyat tesbit edildiğini, fakat 
bundan evvel de mahkemede ba
his mEvzuu olan demirlerin 23 • 

28 kuruş arasında satılması icap 
ettiğini söylemişlerdir. İddia ma. 
kamı suçlular hakkında ceza ve. 
rilmesıni istihdaf eden eski tale
bini tekrar etmis. muhakeme ka
rar tefhimi için başka güne kal
mıştır. 

KIZ KAÇIRJ\lA 
Çatalcanın Yakuplu köyünde 

Necile isminde 15 yaşında bir kı. 
zı kaçırmaktan suçlu Ahmet Ez, 
İkinci Ağlrceza mahkemesinde 
muhakeme edilirken, kız, Ahme
de rızasile kaçtığını 1öylemi~ti. 
Muhakemeye evve1ki gün devam 
edilmiş, şahitler Ahmet Ezin ev
li olduğunu, kız rızasile kaçsa bi. 
le onunla evlenmesi imkanı bu. 
lunmadığmı l'lÖylemişlerdir. Du
rusma. baska eüne bırakılmır.tır. 

Bugünkü Program: 

12.30 Program 
l2.35 Ajaruı haberleri 
12.50 Alaturka nıüzik 
13.30 Küçük orkerlra. 
18.()0 Program 
18.05 Karı~ık müzik (Pl.} 
18.50 Radyo caz orkestrası 
19.25 Konuşma 

lll.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka müzik 
20.45 Konuşma 

21.00 Fatııl heyeti 
21.30 Radyo orkestrası 
21.45 Senfonik müzik (Pl.> 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Ajans spor servisi 
23.00 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki program 

ÖLÜM - Yi.ıksek .Mühendis .Mek
tebi ve Teknik Okulu Muallimlerin
deTI Fuat $Armnn'ın eşi, gıı:r.etecl ar
kadaşımız Anka:ra Akba kiltnphanesi 
aahipler!nde.n Adil Akba'nın kayın 

valdesi, AkadC!?nl talebesinden Şaha
bm annesi Bayan Saime vefat etmiş 
ve cenazesi ailesi efradile kendisini 
sevenler tarafından, dün Karacanh
metteki aile makberesine cl•fncdil
miştir. Cennhıhaktan p;.ıhmetler diler, 
kederdicfo ailı>_sinP tAzlvı-lforlaıizl su• 
n:&rı7 .. 
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[~ 0-G~Q_N_I Bir Kısım lngiliz Adaları 
Irak İle 

Japonyanın 

Uzak Şarkta 
Hayat 

Flavtalara İhtar ! 

Dostluğumuz Ga • A k " H J K d 
Yazan: ô. Rıza DOGRUL yrı s erı a e on u Sahası 

ll"azan: B. FELEK.1
1 

Mızıkadan bahsedecek de · 
lim. Ne zamanıdır, ne r'r. 

anlarım. 

I rak Hariciye Nazırı Nuri 
Essait ile Adliye Nazırı 

Naci Şevketin Ankarayı ziyaret. 
leri miinasebetile neşrolunan res. 
mi tebliğ, Irak ricaJile Türkiye 
Cümhuri~ eti ricali arasındaki 
konu!'imaların aradaki "sıkı dost. 
luk v~ menfaat rabıtalarını mem. 
tıuniyetle müşahede ve tesbite,, 
imkan ,·erdiğini anlattıktan son. 
ra. diyor ki: ''Aradaki nıünase.. 
betlerin hu hayırlı seyrinde me. 
)Ut inki~aflar hasıl olacağını gös. 
teren tam mutabakati efkar, ı. 

tak vezirlerinin Ankara seyaha
tini iki komşu ve dost memleket 
için çok faydalı kılmıştır.,. 

ln9ilizler Almanların Deniz ve Hava Üslerini Bombardıman Ettiler 
Büyük işler olduğu zaman, bıi 

(Başı 1 incide) yükler görüşi.irkcn, küçük seslcrsl 
dtm göndererek şarki Asya sul. susmak ve susanııyorsa, sinıncıc 
hünü bozan ban devletlerin cto.i-

b l 1 k 
düşer. 

Türk ve Irak efkarı umumive. 
sinin, bu resmi tebliği, derin .bir 
nıcmnuni:r~tle karşıladığl şüphe 
götürmez. iki dost ve komsu mil
let arasındaki sıkı dostl{ık ve 
ıuenfaat beraberliği ancak bu ka. 
dar güzel ifade edilebilir ve iki 
memleket arasındaki münasebet. 
lerin istikbali ancak bu derece 
itminan \'e İn irah verici bir 
tarzda anlatılabilirdi. 

Sıkı dostluk, menfaat beraber
liği ,.e fikir mutaf\akatinin vaa. 
dettiği mesut inkişafların tahak. 
kukunu görmek iki memleket 
efkarı umumiyesini ancak bahti. 
~·ar edebilir. 

Yakın Şarkta : 

Fransanın Surıycaekl kuv. 
vetleri de silahlarını hı. 

l'akmıya karar \'erdiler ve bu 
suretle Fransanın mütarekeye 
ltar~ı bir kalkınma ifade eden ha.. 
l'cketi, bu taraftan felce uğradı. 

Suriyedeki kuV\'etlerin silahı 
hırakmıya karar vermeleri, SuTi. 
Yenin mukadderatını da ne za. 
~an toplanacağı belli olmıyan 
SUih konferansının kararına hı. 
t-akmayı kabul etmek demektir. 

Vaktilc Osmanlı İmparatorlu. 
ğu Suriyeden çekilmek ıstırarın
da kaldığı zaman, buradaki hal
kın mukadderatını kendilerine 
bırakmıştı. 

Daha sonra Suriye, Fransa 
lt:ıandasına \'erildi. Fransa ise, 
hirkaç sene evvel Suriycde iki 
lnüstakil devlet viicude getirme. 
l'i kurdu ve ona göre muahede. 
lcr hazırladı. Fakat bu muahede. 
ler tasdik ohınınadı ve Fransa 
hu memleketlere hakim olmıya 
devam etti. 

Bugiin Fransa silahını bırak. 
llıakla \'C silahını teslime hazır. 
lanmakla, bu ülkeleri ıniidafaa. 
dan aciz olduğunu itiraf ediyor, 
takat Fransanın Suriyedeki mü. 
ltıessilleri, Fransanın buradaki 
\ıazifesini ifaya devam edeceğini 
llnlatı~orlar. Bu \'az:{cnin ifası 
hu ulkcleri ıniidafaaya bağlı ol
duğuna göre, bu iki hareketi bir. 
hirlnc uydurnuya imkan yoktur. 
lıu ~·iizden Suriyenin ,.-aziveti 
hım bir ıniiphenıiyet iç:ndedj~. 

lJzak Şarkta : 

J npo~~·a,. Uzak Şarkta nüfuz 
\'e ımtı.raz sahibi olan Av. 

tupa devll"tlerinin tası tarağı top. 
lnyıp Şarki Asyadan çekilmeleri 
İı;in bugünkli şartlardan istifade 
~tınekted:r. 
Japonyanın hedefi, "Amerika 

ı\ınerikalılarındır,, tarzında bir 
\Ionroc kaidesini Şarki Asyada 
atbik etmek \'e Şarki Asya sa
~asında yabancılar hesabına nü. 
ttz veya imtiyaz bırakmamaktır. 

U7.ak Şarkta niifuz veva imtL 
Vaz sahibi Anupa dcdetleri Ja. 
llon;} anın hu hamlesi karsısında 
ticale bac;lamıslardır. Çii.;kü ri. 
~atten ba~I,a çarl'lcri yoktur. 

Pittmann·ın Yeni 

Loncira, 29 - İngilte.re hük(ı. 
mcti, bugün, Fransaya yakın İr.. 
giliz adalarının gayriaskeri hale 
korm}masına karar vermiştir. Bu 
adalar Fransanın N ormandia sa. 
hil!erinden itibaren takriben 50 
kilometre mesafede bulunmcıkta· 
dır. Bunlardan en mulümieri 
Jerse~, ve Guernesey adal,ır1dır. 

Şimali Fransanın işgali bu adala
rın stratejik kıymetlerlni sıfıra 

indirmiştir. Son günlerde bu a. 
dala• halkının büyük bir kısmı 
tahliye edilmişti. 

In~iüz Adaları Bombardıman 

Edildi 
Alman tayyareleri dün gece İn 

gilter~nin muhtelif mıntakaları 

üzerinde uçuşlar yapmı~lar ve 
bu arada Jersey ve Guerne.:;ey 
adalarına da hücum etmişl{!rC1lr. 

Her iki adada maddi hasarat 
olmuş ve bir çok sahiller mitral. 
yöz ateşine tutulmuşlardı:r. Jer. 
sey'de en az 6 kişi ölmüştür. B.i.r 
çok ta yaralı vardır. Guernesey'. 
de 23 kişi ölmüş, 36 kişi yaralan· 
m.ıştır. 

Beynelmilel hukuka nazaran 
1 şimdi açık şehir statüsü ıktisap 
etmiş olan Jersey ve G•ıcrnesey 
adaları üzerine dün yapılan hü. 
cum elli dakika sürmli§ttlr. Al. 
man tayyareleri, esas jeİ'lir ~tra
fında daireler çizerek alçaktan 
uçmuşlar, tahrip ve yangın bom
baiar• atmışlardır. Almanlar mit
ra'.yozler de kullanmışlardır. H<.s 
tahaneye yaralı nakleden bir o. 
tomobil n:urşunlarla :lelik deşik 
edilmiş ve atıl kalmıştır. Hıısusi 
evler ve oteller çok hasara uğra
mıştır. Halkın ifadesine ncızarc.n 
adaların şimdi müdafaasız bir hal 
de b..ılunması Alman tayyarecıle
rinin çok işine gelmektetlir. 

Je:rsey'e hücum ed.:?n Alm~n 
tayyarecileri adaya çok yüksek. 
te11 yaklaşmışlar ve birden t ka
larak bomba ve mitralyôz c te15i. 
ne tuttukları halkı gafil "lıv!aımş. 
la!'.'dır. Hasar çoktur, bir çoİ( yan .. 
gınlar çıkmıştır. 

İngiliz Tayyarelerinin :Faali:reti 
İngiliz Hava Nezaretinin tcb. 

liğine göre, dün sahil müdafaa 
tayyareleri, Şimal denizi, Manş 

denizi, İskandinavya ve Holanda 
sahilleri üzerinde keşif uçuşları 
yapmışlardır. Bu arada Helder 
ve Texel deniz tayyare üs1cri de 

bombardıman edilmiştir. Bir 
Heinkel bombardıman tavvaresi 
imha edilmiştir. Tayyarel~~imiz. 
den b~şi üslerine dönmem;;lerdir 
Evvelki gün, İngiliz hava kuv. 
vetlerine mensup bombardıman 
tayyareleri Fransa üzerinde ke. 
şif uçuşları yapmışlar ve öğle. 
den sonra Almanyaya giderek 
Hanover'e kadar gitmişler ve o. 
rada iki yağ deposu yakmışlar. 
dır. 

Evvelki gün akşam, boınbardı. 
man tayyarelerimiz Danimarka 
ve Şimali Almanyada askeri he. 
deflere hücum etmişlerdir. Ko. 
penhag Garbındaki adada Ny. 
bord'da benzin depoları yakıl
mışıtır. Mecklenbourg bölgesinde 
Wismar'da bir tayyare fabrikası 
şiddetle bombalanmış ve Dei. 
chshausen tayyare fabrikasında 
yangınlar çıkarılmıştır. Dort. 
mund • Ems kanalı boyunda mev 
cut bent!er büyük hasara uğra
mıştır. Reisenbeck'in 8 kilomet. 
re şimalindeki kanalda bulunan 
mavnalar bombalanmış. bir tane. 
si infilak neticesinde suyun hari. 
cine fırlatılmıştır. Dahilde Duis. 

Oeyanatı berg civarında doklar, Shwerte 
J ve Osnabruck'ja tevzi garları ve 

Vaştngton 20 (A.A.) - Reuter: 1 Dusseldorf civarında Heerdt'de 
Ayan Meclisi hariciye encüme. bir mühimmat fabrikası bombar. 

tıi reisi P~tm~~n, bir mi.ilakat es. dıman edilmislerdir. 
tı3sında. Ingılız - Fransız ve A. Bütün tavyarelerimiz salimen 
tnerika filol~rı ~rasında bir an. üslerine dö~müşlerdir. Bu sabah 
la manın, Hıtlerı Avrupaya ka. ah'l "d f l · · 
'"'atabilecen"inj beyan etmistir. SB ,1 drr:ıu aw~all tayydare1· erımız. 
h•t nn Amerik ·1 1· ·ı~t o.an a a ı snsoor ımanın. 
n ma . a ı e ngı ere d b" ··h· t d ·· 
ı:rasında hiçbir zaman bir ittifak a ır t m~ 

1 
ımma d eposunba hhu-

olamıyacağmı, fakat denizlere cum te ~lış edi~ ve epoyu er a. 
h.k. f'l 1 d b' 1 va e mış er r.,, a ım ı o ar arasın a ır an aş. 
tnanın kifayet edeceğini söyle- Fransız Petrol Stokları 
tniştir. 1 Almanlara Geçmiş 
Pitınann, sözüne devamla aşa. Londra, 29 - Eksperler, Fran. 

~.daki beyanatla bulunmuştur: sız petrol stoklarının kısmı aza_ 
İngiliz. Fransız filoları bir Ok. mının Almanlara terkedilmiş ol. 

\'nnuc:a hakim olabilir. Amerika duğu kanaatindedirler. Fakat bu 
clonanmo.cıı da ayni zamanda bir petroliHin, baderna mcm:eketin 
'"'i erine hakim olabilir. Amerika dahili ihtiyaçları için de kulla. 
ionanmasmın hareketleri her nı1acağım ilave etmektedirler. 
·aman esrarla cevrilir. Zira, abloka Fransız sahillerine 

ln6ıltere hukuınctı, Fransa sahillcrın~n Almanya taralından ış;::alı uzerıne, 
!\ormandiya sııhıllcrindeki adafarını l!ayri a::-keri hale koymu~ ve bu 
adalım tahliye etmi~tir. Yu:<arıkl ha rit<?da bu adaların yerleri gôri.ıluyor. -n ,._ ~ .,, . . ' ·ı . ... ... ·· .... - l .·.ı 

ı ,n1 t ı ı: JJ ;1 ·•ı ı :ı ıca' ı ,ı ı 
İngiliz Resmi Tebliği 

Nairobi, 29 (A.A.) - Resmi teblii: Dün sabah erkenden !ııgiliz; Mo. 
ya!i'ne taarruz edilmi~tir. Topçu ve hafif otomatik silahlarm yardımına 
rağmen hücum neticesiz kalmıştır. Şu ana kadar alınan malumata göre, İn. 
g:Jizler biç zayiat vermemiştir. 

Alman Resmi Tebliği 

ma u unmuş o ması ço - şayanı Orkestrada flavtanın rolü m{d 
giltere, netice itibarile Fransanın teessüftür. Japonya, ha!en, bu himdur. Bliyilk notlar arasındrı 
teslimiyetinden bir menfaat gor. d l tl · l getı'rmek nı'yet'ın :?V e erı yo a • yükselirse. falso sayılır. 
mektedir. d d' Ç k k' d e ır ve an ayse e yar Tm e- Bugünlerde A\•rupa konser.! 
Diğer taraftan İngiliz petrol den kuvvetleri bertaraf ~tım:k nin bozulmuş orkestrasında ıVa 

nakliye ~emisi. filosu, muh~sa. iç;n hiçbir engel önünden ~açmı. küçük sesler işitiyoruz. Mecm n 
ınatı_n bıday~tınde_nb~ri. mute. yacaktır." bir büyiik belde niüusuna varad 
madıyen takvıye edılmıştır. Harpı· Ari ta Şarki Asya ve Pasifik , armı:\ an, onun da beşte bbi 
ten evvel mezkur filo 3.250.000 mıntak~ları memleketlerinin ken komşu ırka mensup olan memH 
tona baliğ_ olmakta idi. Bu ınik. dilerine has bir tek hayat saha. ketlerde ciirmünden fazla sesh 

1 t~ra, 2 mılyon ton No~veç, 500 sında birleşmelerinin tabii oldu. çıkıyor. Adalet prensipleri tel' 
b~n ton Ho_landa, takr~ben. 100 ğunu söylemiş ve demiştir ki: rarlanıyor. Bu adaletin ne dem\ı. 
bın ton Danımarka ve bır mıktar "Böyle bir sistemin şartı da. olduğunu 912 denberi geçen hı 
da Belçika petrol gemisi ilave 0 - müşterek hayat esası, milletlerin diseler,. dünyaya. onlara ve bi13 

lunmuştur. refahını ve bu milletlerin hayat' gösterdiği i~in bu adalet kclimtu 
Düşman, İngilterede mütema. ı::ahasının istikrarmı temin ede. sine aldırış ettiğimiz yoktur. ıel 

diyen inşa edilmekte olan petrol cek müstekar bir kuvyet unsu. tesek, istesek; bu adaleti bir mıd 
qemisi adedini telafi edecek mik. rudur. ~·ona yakın kardeşlerimizin biID 
tarda petrol gemisi batırabilmck Bundan başka, muhtelif mil- lunduğu memleketten biz ist~e 
kabiliyetinden uzak bulunmak- letler gruplarının siyasi, kültü. meliydik. Falso ses çıkmasın d~ 
tadır. Bu suretle İngilterede bu- rel. ekonomik hususiyetlerinin ~·e susmamız bu davayı unutttır 
gi.in 5.800.000 tona yakın pet. garantisini istemeleri lazımdır. ğumuza delil sanılmasın ve ha 
rol gemisi me\•cut olduğu hesap Anupa harbi başladıgı zaman, vakur siikiıtumuzdan ders alne 
edilebilir. Bu miktar ise ihtiya. Japonya bu harbe karışmıyaca. sın. Çünkü bliyük davaları gorPl 

1 catmı fersah feTsah geçmekte.. ğını bildirmişti. A:'·ni zamanda şen bii) ük sesler arasında bu itl 
dir. Şimdiye kadar petrol gemi. Japonya. harbin Şarki Asyaya ce flavtalar tatsız \'e iç gıcıkla~ Ç 

!erimizin ancak yüzde beşini ba. yayılmamasını arzu ettiğini de cı bir eda alıyor. c 
tlrmağa muvaffak olmuş olan tebarüz ettirmişti. Japonya Av- Vaktile mızıka muallimleri i 
Alman denizaltı gemilerinin teh. rupa hürriyetinin inkişafını ve den Guatelli paşaya sormuşlarhl 
likesi daha ciddi bir vaziyet da. Pasifik mıntakaları da dahil ol- - En .Ceııa mızıka aleti hang 
hi alacak olsa, Büyük Britanya mak üzere Şarki Asyanın muhte. sidir?. 
ya ihtiyacından çok fazla petrol lif mıntakaları üzerindeki tesir. - Flhta! demiş. 
gemisi kalmış bulunuyor. lerini dikkatle takip eylemekte- - Daha fenası? 

İngiliz • İtalya Harbi dir. Şurasını bildirmek isterim ki - İki flavta? 
İngilizlerin İtalyaya kanıı yap. Japonya. kendi hayat sahası ba. Cevabını \'ermi~ i'1 

t:ğı hava harekatı da şiddetini kımından, bu arazinin mukadde- Bu ince seslere, bu kiİ!J:Ük rı 
arttırmaktadır: ratı ile ve ezcümle bu arazinin · ı ·· t · · 'h Fiihrerin umumi karargahı, 29 (A.A.) _ Ordu başkum"ndanlıcmm · rayı mısa gos ermcmız, ışe nı \k 

tebliği: Bir Ingiliz tebliğine göre dün. inkişafı ve başkaları tarafından yet hir orkestra falsosundan fa 
Fransada işara şayan bir hadise olmamıo;tır. Bir denizaltı gem=si 38 

bin tonluk duşman ticaret i'emısi zayiatını bildiriyor. Diğer bir denizaltı 
ceman 11 bin ton gelen uç müsellah düşman gemisi batumıştır. Geçen 
günlerde olduğu gibi. hava kuvvetleri muharebe grupları 28 Haziran günı.i 

ve 29 gecesi, Cenubi ve Merkezi İngiltere<le silah fabrikaları ve liman te. 
~isatı üzerine bariz muvaffakıyetle bombardımanlar icra. etmiştir. 

Eritre'de Macacca depoları ve kullanılmasilc alakadardır.,. la ehemmiyet vermeyişimizdc.et 
tayyare meydanları hava hücum. İNGİLİZLER HONG-KONG'U dir. A' rupa konseri bozuldu d1 
!arına tabi tutulmuştur. T.ayya. TAHLİYEYE BASLADILAR ye Balkan konserinin bozulacJI 
reler, petrol depolarını bombala. Londra, 29 - İngiltere, bu. ;;.rnı ummak 'c bozulmasını ishe 

Kıtaat ve irkap kıtaları tahaşşüdatma ve Manştaki Jersey ve Guerne_ 
sey İngiliz adalarına karşı yapılmış olan bombardımanlar çok müessir ol. 
mnştur. Büyük yangınlar müşahede edilmiş ve liman tesisatmda çok şid. 
detli infilaklar duyulmu~tur. Belçika ve Holanda üıerinden geçen 1ng;Jiz 
tayyareleri Cenubi ve Garbi Almanya üzerinde yine gece uçuşları yap_ 
mışlardır. Muhtelif noktalara bombalar ııtmışlardrr. Bazı hususi ikamet. 
gahlar hasara UGTamı$ ve birkaç sivil olmü:ştür. DÜ"?Ürülen 4 t~yyarenin 

ikisi bava müdafaa topları tarafından indirilmiştir. Almanlarca zayiat 
yoktur. 

mışlar ve mitralyöz ateşine tut. gün Hong _ Kong'u tahliyeye mck isahetsiz \'e şüphesiz fa~ d t 
muşlardır. Asıl büyük depoı beş baslamıstır. En·ela, kadınlar ve sız bir emel olur. Çünkii kiiçl 
saat sonra hala yanmakta idi. cocuklar Filipin adalarının mer. çalgıları tek başına kimse dinl~1 

Diğer yangınlar sönmüştü. Fakat kezi olan Manila'ya götürülecek. mer.. Onların hikmeti vücutlale 
askeri barakalarda da yangınlar ler, oradan Avustralyaya nakle. ve nisbi kı;\'metleri bir orkcstr 
hala devam ediyordu. dileceklerdir. Bu ihtiyati tedbir. da ~·er almalarındadır. f·el 

Garp gölünde. El - Gubbi tay. lcrin sebepleri Japonların Şarki • 
yare meydanına müessir bir hü. Asyada "Amerika, Amerikalıla
cum yapılmıştır. Bombalar, ba- rındır .. demek olan l\Ionroc kai. A LMA NY Ji.:a 
rakalar \'e tayyareler arasında <lesini Asyada tatbika karar ver. [. 

• • patlamıştır. Büyük bir petrol miı:: olmalarıdır. ;.at 
yangını çıkarılmış ve dumanlar B K•+ .;ı Führerin umumi karargahı, 29 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor. 

Versailles muahedesınin yıldönümü günü Fiihrer Strasburg şehrini ri_ 
yaret etmiştir. Rhin nehrinin Alsace sahilindeki Kehl köprüsü başTnda Ma.. 
&inot hattmın yarma hareketini yapmış olan ordunun başkumandanı top_ 
<;u Generali Dullmann. Führeri selamlam15trr. Kıtaatm teftişini müteakıı:ı 

Führer Strasburg kilisesinde bir müddet tevakkuf etmiştir. 19 Hazirandan 
itibaren Alman bayraiı bu kilise üzerindedir. Schlestadt tariltile Vo~ges 
mmtakası harp meydanına giden Führer, bilihare Eisenach şehrini ziyaret 
etmi:ıtir. 

üç yüz metreye kadar yükselmış. ey az 1 a ~· 
tir. ingiltere, Mısırı 

İngiliz tayyareleri, Malta üze. jO, Ch~t...0 N tt• 
rinde düşman ne bir muharebe. Harbe zorlamış ecre 1 
ye tutuşmuştur. Bir düşman tay. 3 

l talyan Resmi Tebliği 

ya.resi düşürülmüştür. 
Bir İtalyan Torpidosu Batırıldı 

Kahire, 29 - İngiliz deniz 
tE>bliği: Cuma akşamı, Merkezi 

K,ıhire, 29 - Sabık Başvekil 

Ali Mahir Paşa, bugün Mısır a· 
yan meclisinde beyanatta bulu-

Akdenizde hareket eden İngiliz narak istifasının sebeplerini an-

Italvada bir mahal, 29 (A.A.) - İtalyan umumi karariahm1n 18 nu. deniz kuvvetleri, kaçmıya teşeb. !atmıştır. Ali Mahir Paşa demiş. 
maralı tebliii: büs eden üç düşman torpido muh tir ki: 

Tahtelbahirlerimizden biri refakat halinde seyreden 10.000 tonluk ribini görmüşlerdir. Yapılan ta. 
"EvYelki gün. hükumetin, İ

talya ile müttefikimiz İngiltere 
silahlı bir vapuru torpilliyerek ve top ateşi altına alarak batırmıştır. ı kip esnasında bir düşman torpi. 

Simali Afrikada Marsa • Matruh'un Cenubunda bir kamp muvaffakı. do muhribi batırılmıştır. Torpi. 
yetle bombardıman edilerek kıtaat mitralyöz ateşi altma alınmış, tesisata. do muhriplerinin diğer ikisi, ge. 
mermiler isabet etmiş ve yerde 20 kadar tayyare tahrip edilmiştir. Buti.ın ceden bilistifade kaçmışlardır. 
tayyarderimiz üslerine dönmüşlerdir. Resmen teyit edilmemiş bulun. 

ara::;mda çıkan harp hakkındaki 

siye.setim bildirmiştim. 

........................... lllJl~l~•~I •• ı ~a~~~ o:~~ğ~· s;!t1:,i;kt;~~i.liz 
de teşmil edildiği cihetle, bun. de ~ali~ ~ulu~aktadır. Bu I Diğer taraftan _Şarki _Hindis. 
dan sonra Fransaya petrol gire. keyfıyet Ingılterenın petrolden tan başkumandanlıgı, yenıdcn iki 
miyecektir. Bundan maada İngil. bir parça sıkmtı çekmekte olduğu İtalyan denizaltı gemisinin tah
tere, Fransanın takriben 300 bin cihetçe bizim için çok mühim ol. rip edilmiş olduğunu bildirmek. 

iı.ti.ıttefikimiz bizim har1.:>e iftL 
rakımiz1 istcdiginden, benim icin, 

memleketin yüksek menfaatini 
nazarı dikkate almak, kanun.ı e. 

tonluk petrol nakliye gemilerine muştur. Bu noktai nazardan İn. tedir. 

sasiye riayet etmek ve size fik. 

rımı bildirmek mecburiyeti \'ar· 
dı. Bi:hassa şu bakımdan ki, İtal. 
ya. ne Mısırı, ne de saydığı diğer 
memleketleri harbe südıklcm~k 
istemediğini bildirmiştir. BELÇİKA DA Mareşal Balbo Dün 

Almanlara İngilterenin Mısırı harl:>e işti. 
rak ettirmek talebini, parlaınen. 
to önüne çıkmadan t~svip etmiş 
olsaycım, kanunu esasiyi ciğne
mi~ o:acaktım. 

Müracaat Etti Hava Harbinde öldü 
Bordeaux, 29 - Havasın bil. 

dirdiğine göre, Belçika Başvekili 
Picrlot, bugün hükumet namına 
yaptığı beyanatta, Belçika hüku. 
metinin Almanya ile temaslara 
geçmek yolunda verdiği kararın 
sebeplerini bildirmiştir. 

Pierlot, şimdi her şeyden ev. 
vcl vazifenin ordu mensupları da 
dahil olduğu halde, bütün Belçi. 
kalıların memleketlerine dön. 
mekten ibaret olduğunu ve bu 
hususta Alman makamlarının her 
tiidü yardımı yapacaklarını söy. 
!emiştir. Bununla beraber dönüş 
~artlarının anlaşılmasına kadar 
beklemek muvafık olacaktır. 

Irak Adliye 

· Nazırı Geliyor 
Ankara, 29 (TAN Muhabirin. 

den) - Birkaç gündenberi şeh
rimizde bulunan Irak Adliye 
Nazırı Naci Şevket ve !rakın An. 
kara Elçisi. bu ak~am İstanbula 
hareket ettiler. 

Naci Şevket. hususi işlerini 
görmek için birkaç gün İstanbul
da kaldıktan sonra Bagdada dö. 
necektir. 

başlryarak Tunus hududuna ka. 
dar uzanan askeri yol, onun en 
belli başlı eserleri arasındadır. 

Mareşal Balbo, Sinyor Musso. 
liniye halef olacak liyakatte sa. 

yrlan şahsiyetler arasında idi. O· 
nun henüz kırk yaşına varmış ol. 
duğu bir sxrada ansızın ~lümü, İ. 
t3.lya için, büyük bir 1<ayıptır. 

Hi.ıkümet, bu taleplerd~n bazı. 
larmın. ya bizatihi ve yahut he. 
yetı umumiyesi itibarile, bertaraf 
edilmek istenen harp haline mün 
cer olduğu kanaatinde !:ıulu"lmuş 
ve anlaşmazlık bundan <l.oğmuş. 
tur. 

Bu taleplerin bir çoğu, Başve· 
kfiletve Hariciye Nezareti ar~iv. 
lerınde:ki resmi vesikada yazrlı-

dır.'' 
-0-·-

Edirne Vilayet Bütçesi Vapur Seferleri İçin 
Tasdik Edildi Bir Temenni 

Edirne, (TAN) - Vi1ayeti. Gelibolu, (TAN) - Son hafta· 

{Başı 1 incide) 
edenler c.rasrnda mevki alarak 
1923 de Roma üzerine yapılan 

yürüyüşte Mussolini ile beraber 
bulunmuştur. Kısa bir z9man son 
ra Hav& Nezareti Müsteşarlığına 
ve müteakıben Hava Nazu·iığına 
tayiu olunan Balbo, hava kuvvE:t
lerinin ehemmiyet ve kıymetini 
kavrıyarak İtalyayı bu bakımdan 
en lıcri seviyeye yükseltmek ıçin 
çalışmış ve muvaffak olmuştur. 

Mareşal Balbo İtalyanın hava 
kuvvetlerini organize etmekle 
kalmıyarak bu kuvvetlerin ba. 
şmda bulunmuş ve bir çek bilytik mizin 940 yılı hususi muhusebe lar içinde İstanbuldan kalkan 
h:ıva seferlerine rehberlik etmiş. bütçesi tatbik edilmek üzc?re Da- vapurlarımızın gerek güverte \ e 
tir. 1933 de 28 İtalyan t:ıyyaresi· hilıye Vekaletinden vilayetimıze gerekse kamaralarında yer bul. 

göııcıerilmiştir. mak çok güçleşmiştir. Bilhassa 
Vıiayet hususi muhasebe büt- pazat günü kalkan İmroz posta

çele.c ini tetkike memur Dahiliye sında kamara ve güverte istia
Vekaletindeki komisyon Edirne hından fazla yolcu olduğu görül· 

boya hava mareşalliği rütbesini vilayeti bütçesinde eh2mmiyetli miiştür. 
vermişti. bir tebcddüle lüzum gösteımc. Bu kalabalığın vapur seferle-

nin Şikagoya yaptığı sefer, buse. 
ferlerin en mühimmi idi. İtalya 
hükumeti de bunun üzerine Bal-

Dalbo .. daha sonra Trabl,ı.>garp · l. · · ı gv d e yolc11Jarın ı· mı~ ır. rının azı ın an v -
vaiiliğine tayin olunmuş ve bu. Yeni bütccnin tasd"k ı·r.ilnıiş. se, çoğalmasından ileri geldiği 
rasmı modern bir koloni hal~ne 

1 

bulunması dolayısile vilayı:t ~·ol. anlaşılmaktadır. 
getirmiye çalışmıştır. Bundan lan ile diger nafia ve inş~at iş. Vapur seferlerinin ço~altılma. 
ba§ka Libyarun müdafaasını ha-

1
1erlne müteallik faaliyete derhal sı için Münakalat Y c?kaletine 

zırhımıstır. Mısır hudµdundan ~eçilmiştir. mü:::-aca&.tta bulunulm·ı~tur. 

Berlın, 29 (A.A.) - D. N. B 
Alın al' ya Hariciye Nezareti, hali 

mestilivetleri hakkında. dün 9 
şinc~ bir beyaz kitap ne~retın h 
tir. Bu beyaz kitap, bir taraft .a 
İn_gilız ve Fransız, diğer faraft r, 
Belçika, Holanda genel kunna,t 

la~·ı arasında vukua gelmış c ~u 
görüsmeleri bahis mevzuu e 
mektedir, 

Aimanların Belçika ve Hola19.Ç 
dava taarruzları esn:ısında A'f-r 
manlımn musadere etmiş '.>ldaid 
lan bir çok \'esikalara daynnl.t 

bu beyaz kitap, garp devletl t,i 
nin Belçika ve Holandayı, Rulır 
karşı bir taarruz için hareket tı 
sti olarak kullanmak nıyatinq 
bul1Jnduklarını bild'innekt:dır. 

A~mc.n beyaz kitabı, :lUlasaı 
şu iki ciheti müşahade evlemcl 
tedi-=: 

l -Umwni HClrbin sonund 

beri Belçika ve Fransa genel k& it 
mayları arasında görüşmeler h'.ta 
kesılmcmiştir. Belcika ve İngıl bi 
r"? umumi karargahları arasm u 
ki ı;; birliği de inkıt;ısız d~vam ~a 
miştir. Holanda hükümeıi de P)l 

ni tarzda askeri sahada ~ran ğ 
ve İngiliz hükümetlerile mutab 
kalmıstır. y 

2 __.: Musadere edilen vesmıak 
tara !!Öre. İngiliz • Fransız t·sinirı 
ruz·ı Ruhr havzasına 'l1Ü·-"ve ni ol 
bulunmakta idi. Bu taarruz val< 
çika ve Holanda yolu ile eç söyle 
caktı. 1939 ev1U1ündenbeı kalır. 
lanmakta idi~ Genel Irn~hc anne 
son dakikaya kadar bu h~ .. olu~cc 
p1:ın üzerinde ~alışmışlarYttmesı 1 

Vesikalar, yalnız ge larmda c. 
mayların değil fakat kıta _ 
bu taarruz hakkındaki "e. ''11811 

tt 1. ld ~ . b t ımıyormuı mu a ı o ugunu ıs a ~ 

d
. tı yarı nı 

te ır. - ... cı;izl'k' 

Adliye Vekili Safranbolu
0h;; 

Safranbolu, 29 (A.A.) - Ad 8 
ye Yeldli Fethi Okyar rliin K ı!lsta 
bük fabrikalarınx gezdikt".ııiihim 
ra Safranboluya gelmiı; ,-tder·n 
kasaba tarafından istikbal:' "" ,. 
mistir. Fethi Okyar adliye nğ'lı. 
lerini, cezaevini ve tanu cin mu\ 11 

ni te!tiş etmiştir nesi~iı 



4 TAN 30. 6. 940 ................................................... ! 
İHülKAYEi 

SURIYEDE 
Bulunan 

Polonyahlar 

Besara byada Sovyet I'- .. o::;. .. !~;.· 
MARMARA 

Raıit Rıza Tiyatrosu 
HALiDE PiŞKiN berabeır 

Bu akşam Gedıkpaliada AZAK 
Bahçesinde !.................... . ......•.•..•• ı 

PARS OYNATICISI 
l azan: J ack London 

H zın ve dalgın bakışlı bir 
adamdı. Cambazhanenin 
mı oynatırdı. Halbuki ha. 

Çeviren: Cevat Şakir 
mn içine tıktı. Ben De Villc'in 
ytlzumi yıkadım. Herif h:ç isti
fini bozmuyordu, ama gözlerin
de tuhaf bir ates yanıyordu. n mesleginin bu kadar kor-

oldu u anlaşılmazdı. Pars.. 
m hpus bulundukları de. 
rmaklıklı kafese girer, on. 
n tır, scyircılere korkutu 

c, nlar verir ve vermiş cıldu-
yecanın azlıgına veya çok

n gore de para alırdı. 
mıncck soyledimdi ya. Bo

n posundan, bu kadar teh
ı ler goren bir adam oldu

te belli olmazdı. ince ya. 
ımsız bir adamdı. Bır sa. 

b ı i ondan bir hikaye ŞJZ-
ı.) a çalışıyordum. Fnkat a

hayal kuvveti yoktu. 
Arslanlar mı dediniz? Evet 

epeyce savaştım. Kolay 
ırm malı, sogukkaniılıgı 

<'tmeli, işte o kadar. 
,ı bir adam aleliıd' bir 

klc bır arslanı salta <lurdu
r. 
1 n her saldırdıkça burnu. 
ruvermcli. Birisile yaıım 

mı tım. Arslan kurnaz
nı yüksek tutacağına, 

t n saldırdı. Bacajımı vC'r
cdi. Çektim, başını knl. 

ı. 'urdum aklını biştna top. 

yaralarını, berelerini 
terdi. Son defa omu

b r kaplan tartaklamışnuş. 
l rını kemiğe kadar sapla. 

Adamın kolu sanki bir bas
kınesınden çıkmışa benzi

u "Bu da hiçbir şey değil! 
hava soguyunca, sızlıyor,. 

Bırdcnbire gözleri parladı. 
r lan oynatıcısı vardı . Bı. 

kin ba lamıştı. "HiıdisC'yi 
uz mu bılmcm?,, dedi. 

b ında, parmaklıklar ar
d n dalgın dalgın bakan bir 
a dıkkat etti. 
Hayvanın dişi ağrıyor gali. 

Ha onu soylı.iyordum. Arslan 
ıcı ının marüeti başını bir 

zına sokmaktı. Ona kin 
olan bir adam da, he. 

b r gun kafasının ısırılıp, 

ı umidile her akşam c:ı.m. 
neye gelirdi. Cambaz alayı 

emlekete goçersc, o da 
den giderdi. Seneler geç. 
ını bır turlı.i alamıyan 

ıhtıyarladı. Arslan oynatı. 
hııarladı; arslan da. A

b r gun, kinli herif umdu. 
ordu: Arslan, cambazın 

ı kopardı. Doktora hacet 

n be leyen herif yok mu? 
İ te onun sabrı tiıkenir 

de ıldı. De Ville adlı bir 
ı dı. Hokkabazdı. 

ılı yutardı Hoppa ve delifL 
b r karısı vardı. Karısı da 

t k yapardı. Havadan fır. 
ıda tutulan bir ağın içi. 
rdı De Ville kızınca bir. 

h rJayıvcrcn takımın. 
. Bır gün sirk ustası ona.: 

a yiyici!" diye çattığı 
h rıfi bıçak bombardımanı. 

tu. Herif tahta perdenin 
e sırtını dayamış, kıl ka. 

ıldayamıyordu. Ardı ar. 
lm den kamalar vız vız u. 
l ı.:rifın elbisesini tahta 

çakıyorlardı. İşte 
ı butun cambazhanC'nin 

ıl rı, palyaço ve hokka. 
ar sında bir fiskostur 

crıfın tchlıkcli olduğu, 
ar:::ı dikkatli dnvranıL 
ım geldigl kulaktan ku. 

'1 ndi. Kansı suluca bir 
dı Bu vakadan sonra o. 
ma um da olsa sakalnı;an 

·"' ~ 
az· 1 Hm Wallacc hiçbir şey. 
h mazdı. Demincek söyle. 

r lan oynatıcısı i te bu a. 
uB mı arslan ağzına kor. 

n. ı her hangi bir arsla. 

Aradan aylar geçti. Bu hadise
nin bit mabnadi olmadı. Me ele 
yatı5m1ş unutulmus diye sevini. 
yordum. Malüm a, Wallace cok 
s"'vdigim bir arkadaştı. O sıralar
d:.ı SPn Fransic;kodaydık. Akşam 
üıı'rtydi. Yarım saat sonra oyu
n ı ba~lıyacaktı. 'l'om çakımı al
mı<ı geri vermesini unutmuştu. 

Onu arıyordum. Canbazla:ın gi. 
ylnd1kJPri dairenin oniindeit gc. 
çerken içeri baktım. iki soytnri 
bır;bhlerile kavgaya tutuşmuş

lardı. Wallace de orada idi. Her
kes soytarılara bakıyordu. Yal
nı::: Df' Villc apaşikar bir kinle 
gozlrini Wallace'e dikmisti. Dı
s:ırda kadın erkC'k, çoluk çocuk 
hemen başhyacak olan oyunu 
bekhyorlardı. Gorunmedcn dık
kat ettim. Bır ara De Vıllc cebin. 
den mendilini çıkardı. Alnının 
terini sildi. Filvaki hava çok sr. 
cakh. Sonra yerinden kalktı. \Va) 
lace'ın arkasından geçerken, can 
ki Wallnce ensesinde oturan bir 
sineği oradan kaçırıyormuş gibi 
mendilini Wallace doğru salladı. 
Ben ş<ıştım kaldım. 

F akat boyle bir hareketten 
ne çıkabilirdi ki? Yalmz 

gözü mu dort açmıya karar ver
dim. Çünkü dedik ya. De VillC' 
son derece tehlikeli idi. Ne ise 
oyun başladı. Sıra (Wallacc) a 
geldi. Onun da o gı.in bir huysuz
luğu vardı. Luzumsuz yere ars. 
lanları kamçılıyor. Hepsini hır. 
latıyor. Hepsi dişlerini gosteri
yorlardı. Yalnız <Augustus) e do
kunmuyordu. Seyirciler merak 
içinde idiler. 

Nihayet Wallace, (Augustus) 
ün dizlerini kamçıladı. İhtiyar 
arslanı istedigi vaziyete koydu. 
Arslanına ağzını açtırttı. Basını 
soktu. K ı ı ı ... t. ı r, diye bir kı
tırdı, çatırdı oldu,l Arslanın çe
neleri adamın bogazını bir u~tra 
gibi 'kesmişti. Sirkte kıyametler 
koptu. Her şey yatıştıktan sonra 
kollamakta oldugum fırsatı ya. 
kalıyarak, Wallace'ın yere düş.. 
miiş başını gidip kokladım. Ve 
koklar koklamaz, hapçuu, diye 
aksırdım. 

- Ne? .. Neydi? diye sordum. 
- Enfiye. De Ville mcndılle 

Wallacc'ın başına enfye atmıstı. 
İhtiyar arslanın kafa koparmak 
aklından bile geçmezdi. Fakat 
anlıyorsunuz ya? Arslanın aksı. 
rast gelmişti! 

ı:: 

Balkanlarda 
Kargaşahk 

Çıkabilir mi? 
(Hnsı 1 incide) 

yı Sovyct Rusynya terketmesini 
tavsiye eden Almanyadır. Demek 
ki, Sovyetlcrin Besarnbyayı iş.. 
gal etmelerine Almanya evvel
den razı olmuştur ve bundan ha. 
berdardır. 

Sovyet Rusya, Almanyayı Ka. 
radenize ve Bogazlara inmiş gör. 
mek istemez. Bu arzusunu daha 
ilk anlaşma imza cdıldiği zaman 
Almanyaya soylemiş ve kabul eL 
tirmiş olsa gerektir. Nitekim 
Sovyetlerin Balkanlardaki siynsi 
faaliyetlerine de Almanya ses çı.. 
karmamıs, bilakis Moskovamn 
Sofya ve Belgratla anlaşmasında 
Alman gazeteleri tasvip eder bir 
lisan kullanmışlardır. 

Sovyet Rusya bu vaziyetten 
istifade ederek Balkanlarda mev. 
kiini tahkim ile meşguldür. Yu. 
goslavya ile akdettigi ticari an. 
laşma tedricen bir siyasi anlaş.. 

mıya inkılap etmiştir. Bulgaris. 
tanda da Sovyet nufuzu günden 
gı.inc artmaktadır. 

(Başı 1 incide) 
:Sordeaux, 29 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Mi.ıstemleke Nezareti siyasi iş. 

ler müdı.irü Gaston Joseph, Hin
diçini, Yeni Kalcdonya ve Okya. 
nuslardaki Fransız menafiinin 
müdafaasının tanzimi için fevka
lade bir misyonla tavzü edılmiş. 
tir. Cayla, Madagaskar umumi 
valisi tayin cdilmistir. Umumi 
vali de Boisson Fransız Afrika
sı, Fransız Şarki Afrikası, Man. 
da altında bulunan Cameroun ve 
De Togo arazisi üzerinde de sa
lahiyetlerini istimal etmek üzere 
Fransız Afrikası umumi valiliği. 
ne tayin edilmiştir. 

Kabinede Değişiklik 
Kabinede tebeddül olmuştur. 

Pomaret İş Nazırı, Fevrier Mu. 
haberat Nazırı, Frossard Nafia 
Nazırı ve Maılquet de Dahiliye 
Nazırı olmuştur. 

Reynaud l\1iihim bir Kaza 
Geçirdi 

Bordeaux'dan bildirildiğine 
gore, eski Başvekil Reynaud, 0-

tomohille Saint - Maxime'e gi. 
derken biiyiik bir kaza geçirmiş
tir. Otomobil devrilmiş ve Rey. 
nnud başından nğır surette yara. 
lanmıştır. Eski Başvekilin vazi. 
yetinin endise uyandırdığı söy. 
lenmektedir. Kazanın sebebi tah. 
kik edilmektedir. 
Devlet Emniyetine Kar~ı Koıımlo 

Hakkında Tahkikat 
Havas bildiriyor: 
P3rHimento Reisi E. Herriot'

nun Başvekalete yaptığı zıyaretin 
de\•let emniyeti aleyhine hazır. 
lanmış olan komplo hakkındaki 
tahkikat ile alakadar olması muh. 
temeldir. 

Yiyecek Sıkıntısına Karşı 
Tedbirler Ahnı~ or 

Havayici zaruriyenin istihlaki. 
n: tanzim ederek fiyat yükseltme 
lerine mani olmak maksadile hü
kümet bir çok tedbirlerin vJm. 
masına karar vermiştir. Ekmek 
hnmurlarında kullanılan unlara, 
bazı benziycn maddeler karıştırı. 
lab:linecektir. Süt ve mamulatı. 
nm bulunmaqığı vilayetlerde, \'i· 
JUyet makamatı bu maddelerin 
istihlakini yalnız çocuk ve ihti. 
yarlarn inhisar ettirebilec~ktir. 

Badema lokanta vcotellerde tc. 
reyağı ve taze kaymağı pişmiş 

yemekler haricinde miişteriye 
vermek menedilmiştir. Pasta şe. 
kerkmc imali dahi menedilmiş
tir. 

Fiyat yükselmelerine m{ıni ol. 
ma~ u::erc,toptan satış fiyatları. 
m:l yükseltilmesini cezalanrlıran 
miktarlara, hükumet zamhır icra 
etmiştir. Kanuna karşı mülıım te. 
liıkkı edilecek ademi riayetler 
vukuunda mcsul makamnt suiis· 
timal şeklini alan fiyat tereffü. 
1°ri yapan müesseselerin kapatıl. 
m:ı ına karar verebileceklerdir. 
Miitnrekc Komisyonlan Kuruldu 

Nazırlar Heyeti, Fransız - Alman 
ve Fransız - ftalynn miltareke komis
yonları azalarını tayin etmiştir. 

Almanya - Fransa mütarekename
inl tatbıkn memur birinci mütareke 

komisyonu asağıdakl tıekllde te~ek
kü! ctmektcdır: 

Reis: General HunWger, muavinle
ri: Harp bahriyesi için, Amiral Miche~ 
lıl'r, hava kuvvetleri için general 
Mouchard, azalar: Şimal departmanı 
valisi Carler, Maliye MOfetUşl Aris, 
amele işleri umumi müfettişi Parodi, 
Fransız milli şunendlfer Ş. U. M. mu
avini Bl'rthclot, sanayici De Peyre
eave, Pr. Portmann. 

Fransa • Almnnyn matarekenamc
sini tatbikn memur ikJncl mütarclco 
komisyonu dn ~ şeklide teşekkül et
mektcclir: 

Reıs: Amiral Duplat, Azalar: Kara 
.ordusundan General Parisot, Cenup 
Alpler valisi Mouehet, Maliye müfet
tişi Moutarnal, Şurayl Devlet Azasın
dan Gcten, Marsllya Uman müdürü 
Gourrct ve sefaret mu tc~an Gnrmlcr. 

• 
Miıtr.rekc komisyonu, yarın sa-

işgali Devam Ediyor 
(Başı 1 incide) 

Sovyetler Birllğınln nskerl zaafının 
maziye ait bulunduğu ve vücut bulan 
enternasyonal vaziyetin, saglam blr 
sulh csııslarının kurulması için mazi
den yadigar muallflktaki mcselelcrın 

ser! bir hal suretine raptedilmesini 
emrC"ylcdiği bugiın, So\ yetıer Birliğı, 
adfllctin yeniden tesisi için, Be arab
yanın iade ine aıt me efolerın Roman
ya ile birlıkte derhal bır hal suret!· 
ne raptedilmesi lazım geldiğı fıkrır
dedır. 

Sovyet hükı'.ımcllnc gore, Bcsarııb
yanın indesi meselesi Bukovinnnın a
hafül, kahir ekseriyetle, gerek tarlht 
mukadderat birliği ve gerek dıl ve 
mılliyet birligi bakımından Sovyet 
Ukraynasına bağlı bulunan kısmının 
da SovycUcr Blrlığine iadesi mesele
sine organik surette merbuttur. Şima
li Bukovinanın Sovyctlcr Birliğıne 
iıırlc!!I ehemmiyetsiz derecede de ol
sa, Bcsarabyanın yirmi iki sene Ro
manya tahakkumü altında kalma.sile 
ŞovyeUer Blrligine ve BC" nrabya hal
kına buyilk heksızlı ı tel, tiye yanya
bllecl'gınden bu hareket daha çok adl
Uıne olacaktır. 

Bu sebeplerle Sovyct hukiımcU, Ro
manya k"Taliyet hükümeline şu ~kli!
lerl yapar: 

l - Bes:ırabyayı Sovyetler Birliği
ne iade etmek. 

2 - Bukovln..'lntn, ve merbut hari
tada huduUan gösterildiği Ozere ıılma
ll kısmını SovycUcr B rliğinc ver
mek. 

Sovyeiler Birliği hfikümeti, Roman
ya kraliyet hi.ıkCımetinin bu Sovyet 
teklifini kabul edeceğini ve bu suret
le So,7etler Birliği ile Romanya ara
sındaki u:ı:un anlaşmazlığın sulh yo
lıle hallini mUmkün kılacağını umlt 
eyler." 

Hadisenin Akisleri 

IHıdisenin her tarafta lurak. 
tı!h akisler hakkında dün de şu 

"' h"her)er gclmic;tir: 
Mncaristanda son hadiselere 

karşı tezahür eden hassasiyet de
va:n etmektedir. 

Nazırlar meclisi, dün sabah top 
lanmıştır. Yüksek milli mi.idafoa 
meclisi de öğleden sonra toplana. 
cakhr. 

Macaristan hadiselerin inldsa· 
fını disiplin ve sükunetle bekle. 
mcktedir. Vaziyeti nazarı itibara 
alarak Macar hükumetinin Ru
men hududu boyunda daha fıkı 
bir konrol tesis ettiği haber verıL 
mekteair. 

Matbuata Göre 
Macar matbuatı da muhtelif 

tefsirlerde bulunmaktadır: Bu a
radn Pester Lloyd şöyle diyor: 
"Şu ciheti kati surette tesbit 

etmeliyiz ki, sulh muahcdcleri
n:n değiştirilemezliği prensini, 
bizut Rumen hiikô.metinin mu
vafakatile yıkılmıştır. Romanya. 
nın mülki tamamiyeti, artık ma· 
ziye ait bir şeydir ve matbuat, 
bunu ileri süremez ve sürmeme. 
lidir. Rumen hükumetinin SO\·
yetler Birliğine karşı gösterdiği 
uzlaştırıcı hareketi, yalnız ihti. 
yatkar bir hareket olmtıkla kal· 
mamaktadır. Fakat ayni zamanda 
haklar yaratan bir emsal gibi te
lakki edilmelidir." 

Fiieggetlenscg gazetesi de 938 
de Çekoslovak hadisesin:n halli 
meselesini hatırlattı"Jdan snnra, 
makalesine şöyle devam etmek
tedir! 

"Şurası sarihtir ki, n()manya. 
nın ''aziyetindc de arazi ı ı esele
leri, mütecanis bir kül teşkil et. 
J!lCktedir. Bu meseleler, biribirle. 
rinden ayrılamaz." ı 

Pesti Hirlap diyor ki: 

men halkına yardım edilmesi i. 
çin bazı kanuni ve idari tedbir
lerin alınacagım söylemiştir. 

Bidayette cumartesi günü içti. 
maa davet edilen Mebusan Mec. 
lisi pazartesi öğleden sonra top
lanacaktır. Bu içtımaa dair nes
redılcn resmi tebliğde deniliyor 
ki: Parlamento 29 Haziranda iç
tima etmek üzere davet edilmiş. 
ti. Bu tarihin bir bayram güniı. 
ne, ertesi günün de pazara tesa
düf etmesi dolayısilc, Parlamen. 
to pazartesi ogleden sonra topla. 
nacaktır ... 

1' UGOSLA VY ADA 
Belgrat, 29 (A.A.) - Nim res. 

mi Yugoslavya mahafilinin teba
rüz ettirdiğine göre, .ıza devlet
lerden birine karsı Sovyet Rus. 
ya tarafından tecavüz vukuu ha
linde Balkan antantı paktı sta. 
tüsü, Yugoslavyayı harekete 
geçmeğe icbar etmemektedir. 

Manmafih Balkan antantı aza. 
sı olan bir devlet, bir harpte 
methaldar bulunduğu takdirde, 
vaziyet değişmiş olacağından, 
Yugoslavya yeni bir hattı hare. 
ket ittihaz edecektir. 

Ayni nim resmi mahafil Ro
manya hadısatı hakkında beyanı 
mütalaa ederek, hadisenin tama. 
men alakadar ettigi memleketle
re ait bulunduğunu beyan etmek. 
tedirler. 

BULGARlST ANDA 
Sofya, 29 (A.A.) - Stefani: 

Bulgar Nazırlar Meclisi, dun öğ. 
leden sonra pek mühim bir içti. 
ma akdetmiştir. İçtima beş saat. 
ten fazla sürmüştür. Hnriciye 
Nazırı Popof, saat 19 da celseyi 
tatil ederek, Macaristfının Sofya 
Elçisıni kabul etmistir. Bunu mü 
teakıp Meclis, müzakerelere de. 
vam etmistir. İçtimadan sonra, 
hiçbir tebliğ ncşredilmemiştir. 
Toplantı esnasında Bulgaristanın 
milli meseleleri tetkik edilmiştir. 

Vaziyetin inkişafı, mesuı Bul. 
gar mahfillerinde gittikçe artan 
bir alaka ile takip edilmektedir. 

Diger cihetten öğrenildiğine 
göre Bulgaristan, bazı askeri ted. 
birler almıştır. 

• 
Hariciye Nazırı Popof, birbi-

:ini takiben İtalya, Almanya ve 
Ingiltcre scfirlerini kabul etmiş. 
tir. 

BERLIN VE ROJJIADA 
Roma, 29 (A.A.) - İtalya, Al. 

manya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Romanya ve Macaristan mümes. 
filleri halihazırdaki Avrupa va. 
ziyeti dolayısile tahaddüs eden 
nakliyat ve transit meselelerini 
~etk~k ve h~lletmek üzere öğle 
uzerı çalışmağa başlamışlardır. 

Berlin, 29 (A.A.) - Stefani: 
Corrospondance Politique et 

Diplomatique gazetesi, Moskova. 
nın Besarabyanın Rusyaya iade. 
sini, her zaman talep etmiş oldu. 
ğunu kaydettikten sonrn Alman. 
yanın Avrupanın cenubu şarki. 
sinde yapılması liızım olan bu a. 
razi terki işinin karışıklığa mey. 
dan verilmeden halledilmiş olma. 
sını memnuniyetle karşıladığını 
yazmaktadır. 

AMER}KADA 
Nevy9rk, 29 (A.A.) - Nev

yorkta efkarı umumiyenin görü. 
nüşüne nazaran Sovyctlerin Ro. 
manyaya inmesi, diktatorlerin 
planlarını altiist etmektedir. 

Herald Tribune gazetesi, aşa. 
ğıdaki yazılarla bu fikri çok gü. 
zel ifade etmektedir: 

"Romanya tarafından 22 sene 
bu derece katiyetle idame ettiri. 
len Rumen mülki tamamiyeti fik 
ri, yıkılmıştır. Romanya, bu me
seleleri tek taraflı olarak hn11c
decek vaziyette bulunmamakta. 
dır. Rumen efkarı umumiycsi, bu 
son günden ders almalıdır. Ru
men makamlarının Besarabyayı 
vermis olduklan tarihi bir vesi· 
kadtr ve Romanya, bunun net;ce. 
lerinden kendisini kurtaramaz." 

Bir Tekzip 

Alınan intıba şudur ki, Hitle. 
rin dünya arazisini yeniden tak. 
sim için kurmus oldugu makine. 

1
• 

nin dişlileri arasına Ruslar gayet 
mukavim bir mania atmışlardır. 

Çok muhakkaktır ki bunu da 
yapmak için Sovyetler, en miina. 
sip saati, yani nazi ve fnsistlerin 
Balkanlarda en ziyade sükuneti 
idame ettirmek istedikleri saati 
intihap etmişlerdir. 

bah faaliyete başlıyacak ve ilk 
içtima, Messajerhof otelinin hu. 
susi salonunda ynpıJacaktrr. Bu. 
gün öğleden sonra General Hut
ziııger, yanında iki kurmay su
bayı olduğu halde, Alman ba~ mu 
rahhası general Stuelpnagel'i zi
yaret etmiştir. 

Macar İstihbarat Ajnnsı bildi
riyor: 

İngilterede Fransır. I..cjyonu 
Teşkil Ediliyor 

d, ha daldırırdı. Fakat Au. 
lt-dığ1lı uysal bir arslan var. 

istiyunu asıl o arsLnnln oy. 
ar Suırcıh ederdi. Demincek 

s bu gıbi WnUacc, olu, ya. 
lifen b"r s yden yılmazdı. 
ında f ı tutsiılu olarak bL 

nı ıyı g rdi. Ve eline ne dP ,_ 
0 1.,... lmcı almadan pek aksi 

rı bir arslanın yanına gir. 
l y n hayvanı yumrukla~ 

m.ruklaya sindirdi. 

Almanya bugün h8lfı Sovyet 
nlifuzunun Balkanlarda teessu. 
sunc karşı seyirci ve tasvip edici 
bir vaziyet almaktadır. Çunku 
Almanya Garptaki işini bitirin. 
ciye kadar Balkanlarda bir karı. 
şıklık çıkmasına taraftar degiL 
dir ve nasıl olsa iktısadcn bu 
memleketlerin Almanyaya bağlı 
bulunduklarına ve bağlı kalmıyn 
mecbur olduklarına kanidir. 

Sovyetlcrle Almanlar arasında 
Tuna ve Balkanlara ait göruş bir_ 
lıgi devam ettigi miıddetçe, biz 
Balkanlarda harbi dogurabılecck 
tehlikeli bir hadisenin çık~hile
cc.cini vfırit .l!Örmfömruz. 

Londra 29 - General de Gaulle 
Fransız lejyonu teşkilatına bil. 
fıiJ başlamış bulunuyor. Gcnera. 
lin bir mümessili bugün beya. 
natta bulunarak binlerce gönül. 
lünün, kara ve hava kuvvetlerin. 
de hizmete hazır olduğunu ve ilk 
fırsatta Fransız topraklarında 
faaliyete geçeceğini soylemiştir. 

Bir Amerikan Ajansına naza. 
ran bazı Nevyork gazeteleri, 
'rransilvanya meselesi hakkında 
Hitlerin Başvekil Tclcki'ye bir 
mektup gönderdiğini teyit eden 
bir haber neşretmcktedlrlcr. Sa. 
lahiyettar Macar mümessilleri 
bu haberin esassıı oldugunu be. 
yan ederler. 

ROıHANYADA 

Bükreş, 29 (A.A.) - Başvekil 
Tatarcsco, hükumetin Parlıimen. 
toda vaziyet ve bu vaziyete ta
kaddüm eden hadiseler hakkında 
mufassal beyanatta bulunacağını 
söylemiştir. 

İngiltereye karşı olacak muha. 
rebenin arifesinde, Tuna kontro. 
lüne ve Rumen petrol sahalarına 
dogru yapılan bu Sovyet ilerle. 
mesi başlıyacak muharebenin 
Alman tayyarelerinin ihtiyacı o. 
lnn petrol stoklarına tesir edt>bi. 
lecegi cihetle hiçbir zaman Bcrli. 
ni bigane bırakamaz. 

Gandi, lngiliz Valisi 
ile Görüştü 

Hindistanın Milli Lideri Gan. 
di, bugün Hindistan umumi va. 
lisinin talebi üzerine k<'ndisile 
görüşmüstür. Görii me 3 saat de
vam etmiştir. Harbin başlama
sındanberi bu gorüşme allıncJ. l 
görüsmedır. 

General namına bir teslihat 
heyeti de faaliyete geçmiş bu
hınmaktadır. İngiltere hükumeti 
bütün bu masraflan ödemeği 
kabul ctmistir. 

Başvekil bundan sonra işgal e
dilen araziden tahliye eciilen Ru-

Sineması 
en son sistem Amerika ClimaU
sntion tesisatı sayesinde 3000 
metredeki temiz ve sarih hava 
ile daıma yıkanan salonlarllc 
istanbuldn yaz kıli farkını kal

dırmış yegane sinemadır. 
Bu Haftaki Program: 

HONOLULU 
ELEANOR POWELL 

ROBERT YOUNG 
İkinci Film 

HERKESİN KADINI 
Vİ KTOR FRANCEN 

~ .................. . 

Karmakarııık 

Cafjalofjlu Çifte Saraylar Bahçe 

Tfyatroıunda 

4 Temmuz Perıembe gOnU al<famı 
SANATKAR NAŞİT GECESİ 

• YABAN GÜrLERI e 
TaklıW vodvil 3 perde 

4/uyete • Düetolar - Sololar 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanhğından: 
Clnıl Miktarı Flatı: Kuruı Tutarı: LJrı 

Dağlıç eti 20000 5D 11800 
Kuzu eti 3000 56 1680 -13480 
Patates 7000 9 630 
Kuru sofıın 6000 8 480 
Nohut 1500 18 270 
Toz şek{'r 8000 3!! ~ a020 
Kuru \l:ı:um 1000 so 800 
Mercimek (Yeşil) 2000 19 380 
Kuru fasulye (Çalı) 3000 26 '180 
Yumurta (Aclet) 50000 2,5 1250 
Kuru barbunya 1500 ıs 270 
Sirke 1500 10 150 
Tuz 2000 6 120 
Salça 1200 28 336 
Limon (Adet) 20000 3 600 
Gaz (Litre) 300 18 M 
Çay 100 100 600 
Yas ı kadayıf 300 25 115 
Ekmek kndnyı! (Çi!t). 250 28 '10 
Tel kadayıf 500 25 l25 -9410 
Kaşar peynir 2000 '15 1500 
Beyaz peynir 2000 45 900 
Un 4000 18 1720 
Pirinç unu 150 2( \ 36 
Şehriye 500 26 !J.30 
İrmik 300 19 57 
Makarna 2500 26 850 
Zeytin 2000 37 '140 
Zeytin yaf 2000 65 ,300 
S bun 1500 36 640 
Pirinı: 8500 32 2080 -8653 
Camasır yıkama (Parça)' '70000 ' s 4200 
Yeşil snlnta (Adet). 8000 1,5 90 
Pırasa sooo 4 200 
Ispanak 5000 5 250 
Havuç 1500 ' 80 
Lı\hann 6000 4 240 
Patlıcan (Adet) 20000 3,15 '100 
Taze bamya 1000 20 200 
Dom.atcs 5000 7 350 
Semizotu 1500 5 '15 
Kabak (Sakız) 3000 10 300 
Taze bakla 1500 5 '15 
Biber (Dolmalık) 1500 10 150 
Fasulye (T. Ayşe) 2500 14 350 
Enginar (Adet) 6000 8 480 
Fn~ulyc. T. Çalı 1500 13 11!5 
Fasulye T. Bnrbunye 1600 10 150 
Karnabahar (Adet) 1500 10 1150 
Soğan. T. (Demet) 10000 1,5 150 
Maydanoz (Demet) 15000 1 150 
Dereotu (Demet) 5000 1 50 
Nane (Demet) 1500 1 15 
Sarmusak. Kuru 150 30 f 45 --- ~425 
Sade ya.it 5000 I~ 1250 
Ekmek öOOOO 10,25 1125 
Tavuk (Kilo) 3000 60 1800 
Hindi 1000 50 500 

1300 
Yoihırt (Silivri) 6000 18 1080 
Yoğurt (Kiıse) 4000 5 200 
Sut 5000 12 600 
Kaymak 100 120 120 
Tere ya! 300 125 375 -2375 

Dağlıç eti ve kuzu eti 1011, ıs kalem kuru crzalı: 705,75 1! lialeın kuru 
erzak 648,98 Ç.ıım.ıışrr yıkama 315 22 kalem sebze 331,88, Sade 7ai 468,75 
Ekmek 384,38 Tavuk Hindi 172,50 Yoğurt ve saire 178, 12 Lira ilk teminat. 
lıchrlar. .. 
Yıldızda bulunan Teknik Okulunun 1940 Mali yılı ihtiyaCl olan yukarda 
cins \"C miktariyle tahmin bedeli ve ilk teminatları yazılı dokuz kalem erzak 
vesairenin dokuz nyrı şartnamelerine göre 5.7.940 Tarihine rastlayan Cuma 
günü, Et Saat 10,30, Knru erzak 10,45, Çamaşır yıkama 11, Sebze 14,15, Sa. 
de yağ 14,30, Ekmek 14,45, Tavuk ve Hindi 15, Süt vesaire saat 10 da Gü. 

mü§sayunda Yuksek Muhendıs mektebi Muhasebesinde toplanacak olan Ko-
misyonumuzda Ekmek, T.:t, Sade yaf, Kuru Erzak kapalı zarr ve diferleri 
açık eksiltme usul'..i ile ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuılardır. 

İsteklilerin artnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksiltmeden 
bir gün evveline kadar Beşiktaş - Yıldızda bulunan Okulumuza ve Eksilt. 
me günü de Yiıksek Muhepdis Mektebine gelmeleri. Ticaret Odası vesika. 
lariyle ve 24!10 Sayılı kanun ıle ııartnamede yazılı belgeleri ihtiva edecek 
olan Teklif r.ıcktupları eksiltmeden bir saat evvcl•nc kadar makbuz muka. 
bilinde Komisyt?n Başkanlığına verilmiş bulunmalL Postada vaki olacak ge. 
cikmeler kabul edilemez. (5051) 

Devlet Orman İ~lctmcsi Çoruh Revir Amirliğinden : 
1 - Devlet orman i !etme i Çoruh rcvıri Civntı orm nı katıyatınd n 

ve Hop ya 2 kilometre mc a!cde ç ftl' kop ü mC"..:klındc 224 metre ml
kfıp lfi5 de imetre mikt'ıba muadil 70!) adet k bu lu kıı.ıl ı:aç tomru u 
açık arttırma ile salılac ktır. 

2 - Arttırma 1/7/040 pazartesi r:Unu Artvinde revir Amirlığlnde yapı
la<"aktır. 

3 - Beher metre mlkAbının muhammen bedeli on lira otuz alb ku· 
ru tur. 

4 - Muvakkat teminat 174 lira 18 kurustur. 
5 :-- Şartn:ımeler Çoruh revir f'ımlrlıslnde ve böll:'C şerm:ıertMc ~rO

lür. lstcklllerin muayyen gun ve saatten evvel revir Amirliğıne mur c:ı-
atl rı (5249) 

l\faariI l\lathaası lUüclürlütündcn : 
Matbaamıza imtihanla bir daktılo alı,.caktır. Ortamektep memnu ot. 

maı;ı t.arttır. Lise mezunıı ofanJ.:or v" üsau. bılcnlcrle seri vazanlar tercıh 
oluııaraktır. "5491,. I 
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~O HAZiRAN 1940 

AN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

400 Kr. 1 ıene 2800 Krl. 
750 ,. 6 Ay 1500 " ' 

400 " 3 Ay 800 " 1 

"~ 1r:iO " 1 Ay 300 
MilleUcrarrısı posta ittihadına 
dahil ol.mıyan memleketler için ı 
abone bedclı nıUddet sırasiyle 
:;,, 1C, 9, 3,6 llradır. Abone be
dcU pc indır. Adres değiştirmek 
25 kuru tur. Cevap için mektup
lara 10 kurusluk pul i!Avesi • 

11\zımdır. 

beneral 
de G u le'e Dair! 

1 stanbul gazetelerinden bi. 
risi, lngilterede bulunan 

Frans12 bcnerali De Gaullc"ii A. 
tat.ürke ve Bordcaux hükumeti· 

.tiı başına geçen Mareşal Pe. 
tain i de Damat Ferit Pabaya 
berı..zetnıiş. 

Dün bu teşbihe asabileşen bir 
ıneslektaş, Atatnrki.in başardığı 
mucızenin azametini bir ka!; sa· 
tırla hulasa etmiye ~abaladiktan 
sonra: 

'- Onunla bir mikrofon kah. 
:raımmı arasında bir mü;ıabehet 
bulmak rezalettir!" diyor. 

Biz, bu hücuma uğrıyan yaZJY1 
görmediğimiz için, Atatürklc Ge. 
neral Dt Gat ile arasında nas1) 
bir ıniişabellet görüldiiğiinii bil
miyoruz. O gazete, sezdiği müşa
behetin mahiyetini çok yanhş ve. 
Ya ~ok fena anlatmış olabiUt. 

Fakat iftiharln söyliyclim ki, 
Genr.raJ De Gaulle'iin, Londra 
radyosundan yükselttiği erkek 
sesi, sade o gazeteye değil, sade 
hütiin Tiirk milletine değil, bii. 
tun cihana Atatürkü hatrrlatmı~· 
tır. Cünkü Atatürkle, General 
Gaallc v.rasında değil, fakat ba
şannak istedikleri iş arasmda 
tanı bir miişabehet vardır. • 

General De Gaulle de, fıpkı A. 
tatürk gibi, harap olmuş, i~inden 
çö.Jnuüş ve satılmış, ordusu uıma· 
mile boz·ı lmu , toprakları tama. 
ı "le ı~ "liı altına girmi~, donan. 
ına~, silahları kalmamıs, mane· 
viyatı yikilnır, yardnncı~ı kalına. 
ınış ve on küsur milyon kadını, 
cocuı!ll yersiz, yurtsuz, gömlek. 
si%, ekmeksiz kalmış bir \atanı, 
<'ok km \elli iki insafsız diişman
rlan kurtarmak azmindedir. Bu. 
giin mikrofon baş•ncla bulunma. 
H, yarın silaha sarılmıyaca(<rm 
1 iı c;enin isbat edebilmesine kafi 
<l<' ~ ıJdir. Biz lıiitiin imknnsı·T.lık
lara rai'!ınen bir vatan kurtarmı. 
., a bir millet ve bir istiklal J..ur. 
t ırnu~ a r:ıbalıyan bir insanıı ha
l .ırct e&iİİııcsini milli seciyenıize 
. ara.-.t TJı!'ll ız. Eğer bugün onun 
clind :r. lanı bir mikrofondan 
la k:ı hi_bir silah kalmamışsa Lu 
hizim gibi diismaruna ocaktan 
kapılmı" odunla saldırmış bir 
ınillet ic"n bir istihza mevzuu ıle. 
ğıldir. Bu ncı manzara önünde, 
nyni acıyı tntrnış bir milletin du. 
yncat'I hıs, göniil sızlatıcı bir hür
metten hnskn bir hlc; olamaz. 

Şiiphesiz General De Gaulle, 
hugünln1 halile, Atatürke ben~e
"Ieınez. Fakat o, Atatürke benze. 
nek istiycn, benzemiye çalışan 

bir inc:andır. Ve biz, her mahru· 
miyete rağmen istiklal kavgası
na ~ıkan bila istisna her insamn, 
biitün dünyaya Atatürkü hatır. 
Iatınasını, derin bir iftiharla kar· 
sılarız; Çünkü bundan da anlaşı
lır ki, 20 inci asnn dünyası Ata. 
türkü istiklal ve yurt kavgasının 
sembolü olarak tanunaktadır. 

.. Fa~at asıl büyük marifet, Ata· 
tur~un rolüne çıkmakta değil, o 
rolu Atatiirk kadar emsalsiz bir 
ınuvaffakıyctle .başannaktadır. 
Gene.raJ De GauUe'ün Atatürkü 
faklit e mclde ne derece muvaf. 
fak QJabileceğini de, bize ancak 
zaman gösterebilir. Şimdilik bize 
düşen vazife, istihza, tezyif kü. 
!'.'Üklüğiine düşmeden, G~neral 
D~ Gaullc'ün şahsında, her hn
kansızlığa, her iimitsizliğe rağ. 
nıen İstiklal kavgasına kalkıııan 
tnuk•ıddcs 7.İhniyeti alkıslamak. 
trr. Bagiinün herhangi bir Fran· 
sız generali değil, fakat o mukaıL 
d_es zilıniyct, hiı; kimsenin ~üphe. 
sı olmasın ki, herkesten fazla A· 
fatürke benzer! 

YENi NEŞRIY AT:' 
• Havacılrlc ve Spor rnecmual'!ntn 

265 inci S<IYISile Kültür mecmuasının 
96 nn sayısı da çıknı~tır. 

• HAVADAN VE ZEHİRLi GAZ
LARDAN KORUNMA ÇARELERi -
OPTctmcn Hfunit Bahar taraündan 
ı:ıkan~. 

TAN 

l
r l Haftanın MusahabesD 
\....~---------~--------------------------------~---.) 

''Keşke'', '' ayet'', 
''Eğer'' Edatları 

Ey, artık hu katlan da 
fazla! Avrupadaki 

muharebelerin Afrika ve 
Asyaya sıçrayıp Amerikayı 
da harekete getirerek haki
ki manasile bir cihan harbi 
şekline girdiği şu sırada 
"Kavait,, ve "Nahiv,, bah-
si dinliyemeyiz. Biliyoruz, 
süt içerken ağzın yanmış, 
şimdi yoğurdu üflüyorsun. 
Etliye, sütlüye karışmama
ğı anlarız ama bu derece

. sini değil! 
Demeniz ihtimali çok .. Fakat 

mm:;c;habemin başlığına bakıp 
ta hüküm vermekte acele etme. 
yirıiz: Ben bu edatları lisan kai. 
deleri cihetinden değil, uktüa

i liteye de pek uygun bir nokta. 
'dan, fert ve cemiyetlerin hayatı 
bakımından tahlil edeceğim. 
Mesela ne derece rind ve derya.. 
dil olsam yine ara sıra maziyi 
düşünüp bir taraftan al.1.mm 
yazısını, diğer taraftan sehiv 
ve hatalarımı gözden ga'.;irdi
ğim sırada kendi kendime şOyle 
söylemiyor muyum: 

- Keşke vaktile de, şimdiki 
gibi, politikaya hiç karrşmı:ısay. 
dunı Şayet muhalefet vadi~ine 
sapmasaydım bugün vaziyetim 
bambaşka olurdu! Eğer yirmi 
yaşımda gazete çıkarmıya ve 
devlet ulularına çatmıya kalkr. 
şacağıma uslu akıllı maliye ka
tipliğinde kalsaydım derece de
rece terfi edecek, yüksek maas
lara geçecek, şu sırada rahat, 
rahat tekaüt zamanımı beklıye. 
ce!;;:tim! 

J şt~ üç cümle ki her biri-

~-an_:_R_ef_ı_·k_R __ a_li_d_ 
senElik bütçesi herhangi bir kü. 
çük devletinkinden az değildi; 
yani istese ufak tefek donanma· 
la:- satın alın karınca kaderin. 
ce ordular besliyebilirdi. Şim. 
di imarethanede karın doyuru· 
yor, köprü altlarında yatıyordu. 
Bu kadın polisin eline düşmek
ten ve ayazdan titriyen•k rutu
betli bir kemer kovuğunda ma
zisinı düşündüğü vakit, acaba 
kaç kere: 

-- Keşke .. Şayet .. 'Eğf"r .. 
Edatlarile başhyan tefekkür. 

lere dalmı,tır. Zihninde kaç 
muhteşem yatak odası tab)osu 
caııla.nmış ve her seferinde kim 
bi f r bu edatları ne derin bir ke. 
derle tekrarlamıştır! Galataddki 
büyuk hanların önünden geçer
ken ekseriya gözümün önüne 
müsrif "-ir mirasyedi tipi ıı:elir: 

Başında yağh kasket, sakal bt. 
yığa karışmış, ayağında patlak, 
çamurlu kunduralar, (Şthvet 
Kurbanı) filminin sonundaki 
Ettuğrul Muhsin gibi bir şey ... 
Vcktile satıp savdığı haşmetli 

bir banka binasına bakar: Belki 
ah çekmez; şöyle söylenır: 

- Keşke hesabımı bilse ıdim. 
Sayet bunu olsun satmasaydım 
böyle sürünmezdim ... Eğer elim 
de bir şuncağız kalsa idi bugün 
gü~ gibi geçinir, giderdim! 

M aaınafih bu edatlar yalmz 
har sürüp harman savruL 

muş servetler için kuIIa.ı.ıılmaz; 
her yaşlı adamın zihninıie bir 
b~ka manada, yer tutar: Ke~ke 
evlenmese idim, yahut ~ayet ev. 
lenmiş olsaydıtn, yahut ta eğer 
aile hayatına bağlı kalsa idim, 
içkiye düşmese, çapkınlığa da
damnasaydrm kabilinden ... Fer. 
sudel~şmiş eski bir koket kadını 
dii,ününüz: Uğrunda can ver
mek mertebesinde kendisine gö. 
ntil kaptirm.Jş bir candan iş.rln.. 
nı, herkesin yüz çevirdiği son 
günlerinde nasıl bir nerlametle 
anar ve yukardaki edatlan yü
reği yanarak nasıl acı acı tek
rarlar: 

taht, ve elinde asa öyle can ve. 
recekti; böyle yalçın bir adada 
ve adadan daha yalçın suratlı 

bir İngiliz valisinin karşısında 
değilt 

O itikattayım ki, Napolyon 
derecesinde son günleri 

kc5ke, şayet, eğer edatlarının 

tesbihi ile geçen meşlıur auam 
pek azdır; Josephirıe'i sevme. 
sinden ve boşamasından tutu· 
nu? da Fouquet gibi bir ahlak. 
sıza bel bağlamasrna~kadar hu
susi ve umumi hayatli hep hata. 
dan ibaret olduğu içinı ömrı..inün 
harıgi faslını karıştırsıa muhuk
ka.k bir: 

- Keşke .. Şayet .. ~er .. 
Edatile başlıyan nedametli bir 

tefekküre tutulmuştur.l Uuğına 
gitmiyelim. Uzun süre-c, bizim 

yakın tarfüirnizde de kaçmlmış 

fırsatlar ve işlenilmiş h-:1 talar i. 
tioarile oldukça acıklı n~•mune. 
ler mevcuttur. Mesela .Abdtil. 

hamit Beylerbeyi sara~mdan 

Yıldız tepelerine baka.rak~z mı 
düşünmüş az mı keşke, şa~t, e. 
ğ'!r edatı sıralamıştır? ~ 

- Keşke Mithat Paşayı \hoğ

dunnasaydıın, sadarette bı~k
sııydım, beraberce uyuşarak 
memlekette mutedil bir hiiırrL 

yet ve ıslahat politikası tald.p 

etse idik .. Şayet tahttan indiril· 
meme vasıta olur korkusile do1. 

nanmayı Haliçte çürü tmese ve1 
kazandığı ikinci dereceden aşa. 
ğı düşürmese idim devlet te, 

ben de bu hale gelmezdik. Eğer 
mc:deniyete sırt çevirip miJJeti 

irfansız, yolsuz, şansız ve şeref. 

siz bırakmasa idim ne Balkan 
harbi kopardı, ne de Türkiye u· 
luorta Cihan Harbine gırerdi. 

Enver Paşa her halde, sebep 
olduğu bir çok facialar araSJnda 
bir de Sarıkamış trajedisini ha. 
tınndan geçirmiş ve Türk:stan 
bozkırlarında kaç defa: 

Fakat fenasr budur ki, a. 
tılgan hiçbir dev1el ve 

silah adamı hesapsız bir işe gi. 
r;ştiği zaman yarın menfasında, 
zindanda veya ölüm döşl'?ğinJc 
o edatları yana yakıla ku::ana
cagını zihninden geçirmez; di· 
linde ve kavait kitabında ~anki 
bıı kabil lafzların yeri yoktur. 
Keşke, şayet, eğer, öyle acaip 
kelimelerdir ki, işe ba;jlamadan 
evvel göz önünde tutuldukları 
takc.iirde bir hikmet, iş sarpa sa
rınca kullanıldıkları 7.aman i"'c 
sadE:ce nedamet ifade ederler. 
Lisan kitapları onlar için gali. 
b:t şart ve temenni edatlarıclır, 
der. Doğru: Önceden hcsaha 
katılması şart olduğundan, \ <ıkti 
geçmiş temenniye mahal kalma 
ma~1 lazım geldiğinden otiiru! 

Bugün Avrupada kaç niıkiim. 
dar vı: kaç devlet reisi Yar ki, 
gurbet illerinde gözünün alış· 
madığı ve gönlünün yntmad'ıgı 
yaban ve yavan manzanılara 
dertli dertli bakarak: 
Keşke, şayet, eğer ... 

Nekaratmı zikr ve tesbi1ıle 

meşgul. Lakin küçüğünden hü. 
yüğüne ve her çeşit parti men. 
sup1anna kadar baştan aşağı 

k~n ağlıyarak bu edatJarı saya 
döke dövünen millet Fransarlır: 

·- Keşke süslü Normandic 
ve.puru yapıp sürat rekoru kır
dık diye boş yere övüneeegimi· 
ze Majinoyu Normandie sahilJe. 
rine kadar uzata idik te muka. 
vemet rekorunu kırmış olı;n i. 
dık! Şayet tayyare fabrikalnrm
da sekiz saat mesai yerine sekiz 
saat konferans vererek boş va. 
kit geçireceğimize on altı saat 
iş gorse idik şimdi milli takvL 
miır.ize bir m tem günü ge~ir
miyecektik! Eğer General G:rnl. 
le'ii a;nıeyip tank imalinde C:~
manla yarışa çıksa ;dik bir bu. 
çuk ayda harp harici çıkmaz i. 
dik! 

Keşke, şayet, eğer ... 
Hususi ve umumi hayatının 

son demlerinde bu edatlarla 
başlıyan cümleleri en az kullan
mış ad&m, şüphesiz, ömrünü en 
memnun ve faydalı şekilde ge. 
~imıiş bir adam dem~ktir. Ya. 
zıık "'i, böylesi her .şuberle, bil. 
hassa -levlet işlerinde pek na
cfıtr... Anlaşılan fert ve ce~iyet 
hlıyatırun sonu, çok defa bir 
keşke, şayet, eğer edatile jcapa. 
neyor, bir nedamet manz.lrası 
anzediyor. 

~Keşke hayat ve m'.lkadderat 
bö~ae olmasa idi! 

:> -

(~~l_k_t_ıs_a.d __ i_H~af_t_a ___ ) 
Akdeniz Yolu Açılacak mı?.· Bu Hafı 

AldığımlZ ve Sattığımiz Mall~r. 
Acaba Akdeniz yolu dış ti. 

caretimize karşı daha ne 
kadar kapalı kalacak? Son gün. 
lerdc Akdenizde ticari münasc. 
bctll"'rin başlıyacağına dair ala. 
metler artmaktadır. Evvela Pire 
ile Köstcncc arasında vapur se. 
ferleri tekrar başlamıştır. İn~iliz 
vapurlarının, Akdeniz limanla. 
rile İstanbul limnnı arasında tek. 
rar seferlere başlıyacağından 

hahscdilmı>ktedir. Limanımızda 
hf'klcycn İngiliz şileplerinin Ak. 
dC'nize hareket etmesi, bu haberi 
ciddi bir surette teyit etmekte. 
dir. 

Tiirkiye ile İspanya ar<ısmda 

ticari m ünascbctlerin tekrar te.. 
essüs edeceği de, kuvvetli ihti. 
maller dı:ıhilindedir. İspanyollar 

Yakın Sarkla ticaretlerini arttır. 
nuık icin Şark Ticaret Odası di. 
YC' yeni bir teşkilat kurmuşlar
dır. Sark Ticaret Odasının gaye
lerinden biri de, Türkiye liman. 
larına vapur scf crleri temin et. 
mck; bu suretle Türkiyeden 
dogrudan doğruya vumurta al. 
maktır. İspanyol muharebelerin. 
elen evvel, Tiirkiye - İspanya a. 
,.nsırıda bu tarzda ticari münase. 
bc1Jcr mevcuttu. Bu münasebet. 
!erin tekrar başlıyacağı hakkın. 
dnki haberler, yumurta ihracat. 
çıJarr arasında iyi bir alaka ile 
karşılanmıştır. 

Bütün buraya kadar yazdıkla. 
rımız, Akdenizde yeni ticaret ü. 
mitleri ve ihtimallerinden ibaret. 
tir. Bu hafta neler sattık? Bu 
haftanın v~kıaları nelerden iba. 
retti? Bu suale cevap vermek 
icin, gecen hafta bahsettiğimiz 
gibi, yine Tuna yolu üzerinde 
tevakkuf etmek lazım ... 

BU RAFTA NELER 

İHRAÇ ETTİK?. 

A kdcniz yolu kapandıktan 
sonra dış ticaret münase. 

bcllerimizin yalnız Tuna yoluna 
inhisar ettiği malumdur. Fakat 
bu haftanın son günlerinde Tuna 
yolu da, ihracat yolu olmaktan 
cıkıverdi. Bunun en büyük se. 
bebi, Sovyet Rusya ile, Romanya 
arasındaki Besarabya meselesi. 
dir. Besarabya meselesinin sulh 
yolu ile halledileceği, ilk günler. 
de bile belli idi. Fakat her ne. 
dense Romanya vapurları ihti.. 
yati bir tedbir olmak üzere. Ka. 
radcniz seferlerini tatil etmişler. 
di. Halbuki Karadenizc gidecek 
olan Romanya vapurlarında tica. 
ri eşya bul un makta idi. Bu eş. 
yanın ekserisini zeytin, zeytin. 
yag, susam, kendir. tuzlu balık 
tc~kil etmekteydi. İhtiyati tedbir 
yüzünden bu malların Romanya. 
ya sevki geri kalmıştır. 
Diğer taraftan Macar vapur. 

ları, Tuna yolu ile mutad sefer. 
lcrine devam etmişlerdir. Macar 
vapurlarının hamulesi de, ken. 
dir, nohut, susam gibi maddeler. 
den ibaretti. Tuna vasıtıısile Çe. 
koslovakyaya olan ihracat gün 

;gectikçe artmaktadır. Çe 
memleketimizden susam, k~ 
gy çiçegi tohumu gibi madc 
istemektedirler. Çeırnslovak 
yapılan ihracat ta Macar v 
ları vasıtasile te..mın edilm 
rtir .. Hasılı, limanımızda göı: 
küçÜK Macar vapurları, dış 
rctimizde mühim bir rol O) 

cak dr-ı:eccde ehemmiyet k 
maktadır. Bu küçük vapuru 
olmasaydı, Macaristan ve Ç 
lovakyaya, ihraç maddele 
sevkctmek imkansız bir h 
lecckti. 

BU HAFTA NELER ALDIK' 

Piyasanın muhtaç ol 
maddelerin başrnd 

mir, kalay, nişadır, tuzruh 
mon gibi maddeler gelmek 
Bazı ilaçların da azaldığını, 
ta mevcutlarının tükendiği 
raf etmek lazım... Mesela 
hastalığının tedavisinde ku 
lan f nsulin ilacı hiçbir ec 
yoktur. Harpten sonra bir 
iliıçlan Fransadan tedarik 
mek imkanı elde edilmişti 
kat Fransanın son akıbeti 
sında, Fransadan ilaç ist 
gülünç olacağı için hiç kims 
rıa teşebbüs etmemiştir. 

Bazı kimyevi maddeleri 
yadan almak kabildi. Fakat 
ya ile aramızda kliring 
ması yüzünden ihtilaflar ç 
için, buna da imkan kalm 
tır. Maamafih İtalyanlar, 
kiyeden yumurta, arpa, 
sebze istediklerine bakılırs 
niden ticari münasebetlere 
mek ihtimalleri gün 
kuvvetleşmcktedir. 

yadan bir ticaret heyetinin 

kiycyc gelerek ticaret anl 
sının tatbikından hasıl ola 
tilafları halledeceğinden de 
sedilmektedir. 

Demir ithalatına gelince, 
ıamanlarda yegane demir sa 

Amerika idi. Amerika ile 
nımız arasında vapur sef 

kesildiği için demir satın a 
imkansızdır. Maamafih vap 
ferleri bile olsa, Amerikada 
Iiyetini arttıran harp sana • 
dışarıya demir satacağı da 
şüphelidir. Esasen sipar· 
gelen cevaplar da bu mahiy 
dir. 

Bu hafta aldığımız mall 
.şında, Romanya.dan ithal 
petrol, kumaşlar, Macarista 
alınan zirai makineler, ele 
malzemesi gelir. Daha do w 

piyasa muhtaç olduğu it 
maddelerini tedarik edem 
tir. Dış ticaretimizi genişle 
için, yeni ficaret anlaşınal 
yeni pazarlara ihtiyaç v 
Yalnız Romanya, Macaristan 
raz da Çekoslovakya, dış tic 
timizin ihtiyaçlarım tatmin 
cek mahiyette değildir. 

lliUcgin A 
- Keşke kapı dışan etmesey

dim ... Şayet Ahmedin parasına, 
Mehmedin gözlerine kapılıp bu 
can yoldaşımı ölüme sürükle.. 

- Keşke bu taarruzu yapma,
diyen hocalarmu:ı. sözünü din. 

lese idim! " LOKMAN HEKiMiN öt.\OTLERf . . ' 

nın başına, yukardaki e. 
datla:rdan bir tanesi y.zrle~miş. 
Benimki yine ne ise ne... Geç. 
miş hayat muhasebesinde dil 
pelesenki olan o üç edat, hazan 
d:.ı bir ömrün nasıl büsbütün 
heder olduğunu gösteren aJa
metle:rdendir. Ve her bfrinde 
gizlı bir ah, bir heyhat, bh- ya_ 
"llk milnası, boğuk bir inilti, kı. 
sık bir feryat, hulasa acıklı bir 
sergüzeşt f.aklıdır. En hiçinden 
en refahlısına, basma donlusun
dan ipek gömleklisine kadar ki. 
min, hangi ferdin bu edatlar. 
dan dilini kurtannasına imkan 
vardır? Tıbbın terakkisine ve 
servetinin azametine ragmen 
burnunun ucundaki yamru yum 
~ çıbandan kurutulm;\k çaresi. 
nı bulamaıdığı için Amerikalı 
milyarder bir banker bile: 

mese idim bugün tek başıma 

kalmıyacak:tım... Eğer o yaşasa 
i<ii hfila sevilen ve sayılan bir 
kadın olacaktım! 

Diye insafa gelmiş, vicdan a. 
zabma tutulm~tur. Şu aşa&ıda
ki cümleler de on1ın. ağzından a. 
lıruruştır: 

Madensizlikten ve Vitaminsizlikten 
- Keşke bu kadar çok altr.. 

nım olacağına çıbansız bir bur
num olsaydır 

Diye diye gamla yaşad! ve 
beş dolar haftalıkla maıyetinde 
çalışan katip yamağının müte
nasip burnımda gözü kala kala 
haset içinde •öldü. O milyoner 
bu kusuru kendi işlememişti; 
yani eline bir-kör çakı alıp bur. 
nunu, bir cehalet, gaflet veya 
ictihat hatası~yüzünden ihtiyarı 
ile, iradesile •delile deşik etme. 
mişti; sadece tabiatin gadrine 
uğramıştı. Fakat öyle insanlar 
gcrülmüştür ki, kendi kuyula
rını kendileri kazmışlar, otur. 
dukları dalı kendi ellerile kes. 
mışlerdir. Geçenlerde Nevyor· 
kvn bir uınumitbahçesindc, fah.. 
ta kanapeye b~ru dayayıp U

ynyan bir kadıll yakalandı; mes 
kPnslı:di, yanj ııJerseriydi; tevkif 
edi1di. Bu kadı. kimdi? Bir za
manlar milyonluk mücevherle. 
rile dünyanın gözünü kamaştı. 
ran, koşu atlar:ın~, konakfnra, 
malikanelere, prens unvanlı ko
calara ve grandük mertebesin. 
de aşıklara malik bir santözdü: 

Fakat ben öyle sanıyorum ki, 
tanır~ş adamların, bilhassa 
siyaset ricalinin ahiri ömründe 
bu edatlar daha mühim bırer 
mevki alrr, daha sık kullanılır, 
.:ınanalan daha şümullü, 8deta 
enternasyonaldir. Faraza Na. 
polyonu, Sent Elen adasmda, 
hP.r ümit kmldıktan ve tamir 
imkanı silindikten sonra gözünü 
zün önüne getiriniz. Midesinde
ki aman vermez kanserle bet 
beniz sapsan, bir yalçın kaya Ü
zerinden azgın, uğultulu, kendi. 
si gibi kabma sığmaz O!:yanusa 
bakarak ve hatalarını düşüne. 
rek, keşke, şayet, eğer edatlari
le dolu ne nefis muharebelerine 
dalmıştır: Keşke hırsına bir had 
çizebilseydi ve bütün dünyayı 
hiıkmüne almak ve avucuna .sığ 
dınna.k. gibi boş hulyalan tat
bike kapılmasaydı ... Şayet Mos.. 
kovaya yürüyüp peri~an dön. 
mese idi elinde kalan sağlam or
dusu sayesinde bir V ıiterlo fe
laketini görmezdi ve eğer İn
giltereyi iki diz üstü çö:ctünnek 
niyetini gütmese idi, Fransa is. 
tı laya uğramazdı ... Ah, evet. şa· 
yf'!t şunu böyle yapsa, bur.u şöy. 
le etse idi hasmıfa tat-_ •lttndı:ı 

- Şayet Umumi Harpte bL 
taraf kalıp hazırlanml§, sapasağ 
lam bir ordu ile sulh masasına 
otursaydmı elimde on parçaya 
ayrılrn imparatorluğu bü:sbi.itiin 
kurtarmış, misilsiz bir şerefe u. 
laştırmış olacaktım; ben de, yağ 
lı hırkalı hacılardan düzeceğim 
kırık dökük çetelerle Buhara il
lerinde kellemi koltuğumun al. 
tına almlyacaktnn. Eğer hürri. 
yet kahramanı sıfatına bir da. 
mat ve bir başkumandan unva· 
ru katmasa idim tarihe ne kud. 
siyetii bir isim bırakacaıtttm! 

Ruhlar düşünüyorlarsa bugün 
:ıilıninden şöyle bir fikir de ge.. 
çirmiş olabilir: 

- Kefk:e yirmi sene evvel 
yaptığımı aağ kalıp ta şimdi yap 
sa idim... O zaman koca siyasi 
bir pot olan hareketim belkl bu. 
gün dahiyane bir feraset ve di· 
""2VAI: savılırdı.1 

' 
YıMiğimİ7. yemeklerde ma-

denlırrin ve vitaminlerin lüzu
mu ;mnlaşıldığındanberi, bunla. 
nn soy üzerine de tesiri bulun. 
duğu ıve eksik olursa, bir takım 
soy hmstalıklan me~·dana ç1ktı. 
ğı da :yeni yeni öğrenilmektedir. 

Mesela bazı memleketlerde 
eaşa hastalığı z:yadccc yayıl. 
dıktan 'başka soy hastalığı ha
linde sürer, gider. Bu hastalık 
tiroit pıddesinin şişmesinden, 
fakat ay.ni zamanda guddede i. 
yot madeninin eksikliğinden i. 
leri gelir ve hastaya i:votlu ye. 
mekler yıedir;lince hastalık ha. 
filler ... İşte bu hastalığın ilk H' 

büyük sebebi çocuk annesinin 
karnında iken annesinin yediği 
yemeklerde iyot eksikliği oldu. 
ğo meydana çıkıyor. 

İyot madeninin eksikliğinden 
ileri gelen bu hastalık hirind 
batında gaşa hastalığını meyda. 
na çıkardıktan sonra, devam e
den batınlarda da tiroit gudde. 
sinin daima zayıf kalmasına se
bep oluyor. Bu gnddenin zayıf. 
lığı da - hlll'ada vaktile yazdı. 
ğım hormon yazılanndan bel. 
ki hatınnızda kalmışilt' - do. 
ğacak çocuklarda tiirlii tiirlii 
sakatlıklara sebep olur. Bu sa. 
katlıkların arasında ~ocuğun 
aptal olması. doi!duldan ~onrıı 

kulaklarının işitmemesi de bu
lunduğu hatıra getirilince, ana
dan doğma aııtallığın ve dilsiz
liğin hir schehi de. soydaki bii. 
yük annelerden hirinin gcbel'ği 
e~na rnda iyot madeninden 
mahrum kalması olduğu mey. 
dana çıkar... Akraba arasında 
cvlcnınt'k tc aptallığa ve dilsiz. 
liğc istidadı gittikçe hü~·i.itcrek 
so:rda yerlc~mis bir hastalık ha. 
linrle devam ett"rir ... 

Vitaminlerin de hepsi, çocuk 
annesinin karnında iken, anne. 
sinin yemeklerinde ekıı;ik nlun. 
ca. çocukta tiirlii liirJü ıı;akatlık. 
!ara sebep olur. Çocuk sakat. 
,·eya alil olarak doğmasa hile, 
anne!.in"n vitamininden mah
rum kalınası, doğacak c;ocuğun 
\İtamin eksikliğinden daha ca. 
hıık nıiiteessir olmasına istidat 
\'<'Tir. 

Vitaminlerin en haşıııda R 1 
vi1antini gelir. Ru '·itamin her. 
ke.sin kenrli sinirlerinin . sakinli. 
ğine ve ~alim olmasına lüzumlu 
bulunduğu gibi. neslinin de ııi. 
nir hastalığından sıilim k11lma
sı irin Jib:ıım hı olduğu anlasıl1. 
yor. Sov hastalıklarının en °<'0-

ğu sinirlerde ve h;s uzuvların. 
da olduğuna göre. bu ,·itaminin 
bir soydsn doğacak çocuklar i. 
cin de ne kadar ehemmi:vetli ol-

duiu meydana çıkar. 
D vitamini ek ik olunca 

miklerde raşitism hastahğı 
dana çıktığını bilirsiniz. A 
sinin yemeklerinde hu vita 
eksik bulununca, doğacak 
cukta ve biitün neslin çoc 
rında o kemik hastalığına k 
istidat artıyor .. 

O krmik hastalığı yalnız 
ınikleri «"arpuk yapmakla 
maz. Sinirler cümlesinin yol 
da inkişafına da mani oltıT. 
<'tık küçiik yasta havale ha 
lığına tutulur, geç söyler, 
leleri km•vebiz kalır. 

A vitamini ~ebe annenin 
mcklc.>rindc <'ksik olunt'a, ço 
ğun yolunda hiiyiimrsi ı::eri 
lır, hiitiin uzuvlarında eksik 
ler bulunur. 

1\1 adenlcrin \'C 

eksiklij!i ~·etismiyormus 
.''<'meklerde ayrı yarı madd 
arasındıt mu,·aıenesizl"k tc 
ne doğacak ~ncuğun ve hii 
neslin bozıılma~ına sebep ola 
M~· Jıaıı<tah~ meydana cık 
yor. Demek ki. soy hastahkJ 
nın başlaızmnda miihim 'bir 
hep te. J?"«'h«' ann<'ler"n yem 
)erinde marlı:'nll'rl' vr \'İfou1 
lere \'C ıtzotlu, ~-~j!'Jı, sek 
maddeler arasında mu,azen 
ehemmiyet \'ermcme i~ir. 
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1 'l~~UMI MERKEZINDEN: 
Aşağıda evsah yazılı 

1 8 A D E T M O T Ö R ' ün 

Eti Bank Ereğli Kömür 
lıletmeleri Müessesesindan : 

Kan, Kuvvet, lstiha Surubudur. 
' ' 

1\lünakasa suretile satın alınacagı \e ihal 
3. 7. 940 Çarşamba günü saat onda Kızılay 1st 
Satış Deposu Direktöclü~ünde icra edilcceğ 
olunur: 

Adet Devir Kilovat Volt '-.......................... ..., ............... _, 
3 1400 1.1 220 38C 

128 9 No. lu Hey'etı Vekıle karariyle taı;dik e~len 5 No. lu Koord. 
n Hey· ... , lraruı mucıbınce Kok komuriı ıılerırun tanzımi mucncse. 

e tevdı cJilmı!!> olduıundan, Ankara, İıtanbul, İzmır ve diier ıehırleı 
te.bit edılen satıı hyatlarile umumi aatıt t•raiti •1&itda bildırılmi,tır. 
1 - FİYATLAR (Karabuk Cia&bane aomıkok içın aynı fıyat Tonu 

ANKA~A T. L. 

Aıııarı bır vaıron, hamule aenedi üzerindeki D. D Yollan 
tartı11 :nucıhınce olmak uzere mue.ıuemizin veya mucs c!!lle_ 
mız •era tınde calıpcak olup Belediyece ıoıterilecek tali de. 
polarm satıı fıyatı 23.30 

Miiesseıemızin merkezi de,,olarile yukarıda tanib ed len ııe. 
kilde~u tali depolarde muıterinin vesaıtine testim aatıt f yatı 
(Oazhane deposu merkezi depomıu mahiyetındcdır). 24.-

tSTA NBUL 

Mueaaeaemizın ve yıne mtıesıeıemh; ıera tınde çalr9r21t l"ltı~ 
lreza Beledıyece ıoıtenlecek tali depo sahlplerın n dcoola. 
nnda ve auh&nelerde muıterımn veaaitine teslım 21.-

İZMtR 

Alıan ak'ta Beledıye O•:rh•"eı•nı'I'" mn•t• .. ın•n v~•·••!'• ••ıı. 
m (İl"mır Kok utıı ıılen bmır Bcledıye.ıne venlmııtır.) 2ı.

Diier Sehırler 

Ba ıetı rlcre Bınka tıır•f,..Aıın aatıtlar ancak (fob) yapıhb•. 
lec:eiindcn fıyatlar ıoyledir: 

Fob Zonruldak 
Fob Karabük 

NOT: 

Somikok 
16.10 

Karabü' 
211'10 
18.50 

Ba •ehirlerde kok almak iıtiyen tatıctlar, efer o ş•hır :Bele<five~ı Et 
a bir bayi ıoıtermem't•e kendi namlanna ıerbeıtçe ıipariş verebi. 
Ankara İstanbul, İzmir haricınde1ri Aıkerf makamlar veya sanay 

ıne!eri ıhtıyacı için kolı: komilrii almak iıti,.cn1cr Atıkııra'yıı Er 
a ını raeaat ederler. Ba ıehırlerde1ri teshin ko1ru Satııı fiyetı yukarı. 
fcıb fı)'ata nakhye ve tcın batma maaJ')'en bir kinn tllvesile mahal!' 
yeJerce tesbıt edılecektir. 

Yakanda mevzuubaJıiı Aüerf makamların •e Jrıtaatm taleplerı mute. 
tlere mulravelelerı muhteviyatına ıöre t..ı m eclılir. 

latanbul İzmir •e Ankıra'da Eti Bank Merlı:ul depolarile Gaırhaneler 
ti Bank ıeraitinde calıtacak. yani cınanla ayni fiattan aatıı yapa.:ık 

Belediyece ıoıtcrilecek tali depolar haricinde kalacak semt depoları 

Belediyelerce ıoıterllir. Ve banlann UlJt fiyatları mahalli Beledı. 

relefon: No 

NKA RA: Eti Bank Umum Müdürlillfi T;caret ~ııhffi 3006 

!8TANBUL EREOU KÖMORLERt tSLETMESt KOK 

it (Tophane İıkele Caddesi No. 21 441&7 

ZONOULDAK: Erellı KiimBrleri lıletmesi Kok Semıi 14~ 
l>tCER SEHfRLER: Bti Danlı Umum lliidürlüiii Ticaret 

- Anlrara 3006 
- TALI DEPOLAR: Tail Depo adr..ıeri Belediyeler 

n ilin edilecektir. 

pefiD olarak tediye edı. 

eaml elenir Ye mtleneaatm derhal Batlutt1annı yapmalan •e lht•. 
uaml 31.10.1940 tarilline kadar tesellüm etmeleri mecburidir 

takdirde müeueae taleplerinin ..ırti amanile iı'af edilmemesinden 
bahumuycaktır. 

abra •e latanbal'da Kalorifer tniutl bahntan haııuııt bin~ 1ahlpte. 
danm mahalU Belediyeler Yaa1tui7la ea ıeç 15.7.940 tar.hane 

Mhllaemi&e bildirecektir. 

...,...,,..., lstanbal, lnnir için her ciu kok KlmlrB ic{n tek 1&tı1 fİYlt 
edilmiı oldatundan banlann lanti teftii hakkında tamim eclilmi 

tatıunae macibince teni&t yapaı.cutır. Huul tenı eartlan qafıda 
ittir: 

XaJ6riferi olan reeml deftlr •• ın1 ...... t. Apartıman •e ulr bin,. 
bü n bir inamı Guhane koka kallaaaQk, mfitebaki Guhane kok 

IO&ıııbaaeada lıalandata Mmtln lbtiyacma tahais edilınittir. 

l&niko1r. talep eclildltl n ltok 'tl'Ui'9tf mlait olclaP takdirde 
J'8)nlmü üıere mlbQM eclecü1ere ..Uecektir. 

-STOK: 

ara. latanlıal ,,. lmrcle Talepleri lrartdıncak miktarda Stoklar te. 
· olclataadaa lbtiyaclana ...U. lraqdumuı için alllradarlann 

alri adrnı .... nriiracaatlan. .....,.. _________________________ ! 

Gedikli Erbaı Hazırlama 1 

aokullarına Talebe Allnıvor j 
~ GedWi l:rbq ha :m1aına ortaokulunun L n. m. a
kınkkaı.de Sanat GedlkU Erbaı huırlama ortaokulu ue J\n• 

MuaUd Gedikli llrbq bamJama ortaokulunun 7alnız L auuııa. 
o.deld l:;JWde ~ olan MO - Ml den 711ı için talebe . 

- İstekli talebelerin Tark ırkından obua, kendbtnln "alleafnln 
•• '6bret Ahibl olmamaa. llbhl muqeneda Allam çıkması ve 
aecm• sınavında kazenm•• IU'lf;ır. 

- Gedikli buulama arta okullanna alınacak talebenin ,.., haddi: 
..... , v .. 

(;edlkU Orta 1 14 : 17 
• • D 11:11 
• • m 11 : 11 otmak 

;raflara alt bo7 ve alırlık hadisi ukerUk 111belerfndekl aıkert 
ve orta okullar talimatının 71. mıddeaf 6zlerlne u7ıun olınuı ll-

il• tedavi •dlllr. 
Kanın en mühim unsuru. ksrmızı yuva,.. 
lakcıklardı.r. Onıan daima çOQaltmakla 
vUcudunuzun mukavemetini arttarmtt. 
kansızt•Q• ve zafiyeti gldermf• otursunuz. 
OESCHIENS eurubu i kan, kuvvet. 

lştıha ve gençlik temin eder. 
BUtUn hastahklaren nekahat dew•••· 

rinde kemali emf'\lyetle kullanalar. 

Reo ............. 

i~tanbul Belediyesi lanlaPı 
T•hrnlı• 

bede il T•"''"•t 

5019,00 752,85 Haseki hutaltatıesl ıeln alın.aeak 221 kalet Tıblıl 
Ecza. 

10310,30 1546,54 Cerrabpap h..tıhanem ietn abueü Tıbbi llcm 
Tahmin bedelleri ile teminat rnJkd ırları 7\lkarda 7uıb 2 ~ tıbbi 

ecza, 2490 numaralı kanunun 41 ancı maddesinin L flkrMma &0re puar
lık mretlle •tın alınacaktır. Şartnameler Zabıt ,,. Kuamelit llOcltlrlCl· 
tü kaleminde aörillecektir. İhale 3-7· 940 Carpmba pü 8Ut 14 ele dai
mi encümende J'&pılacaktır. Taliplerin teminat makbla ...,_ mektuplan 
ve IMO yılına ait Ticaret Oduı Yelik& 1arile ihale dntl lftUQ79B aaatt. 
daimi encümende bulunmalan. (1444) 

Yozgat Memleket Hastahanesi Baştabibliiinden : 
1 - Rutanemize 30 ar lira aylık lcretli iki h&Mabab:ı. 

2 - SO lira aybk lcretli Ameliyatbaae itlerindm uı.,.. lı a•.-..lall 
bir butabüxL 

3 - 40 lira aylık flcretli bir atPbatı almacakbr. Atcılıapnm ,...._ 
da bir ikinci ~ n lıir de balqıkcı ftl'dır. 

4 - BYaaf •• ,eraiti beis olaalana ~ " ..._.... lıltltı.nıa 
i.ılclalanna raptederek ... tabiplile mflncutlan Ula ehamr. cutf> 

ORTA LS 
Orta • u.e bf1tOn ikmal n bitirme imtihanlanna tek ..,. 6-1 1 • 

3 • 4 ldflllk ırupJarla pdQz ve .. ce de 4 llAn1a ~ 111' .. 
neafndenberi usulü tedria ve muvaffa kb'etl• &anuurut (Çemberlltq tıram
va7 duralı kartımnda Yabaneı Diller ve RiJ"Ub'e, kız • •Uk okulu) bir· 
kaç derste milfldUlerinlıi Jıidenr. Slnıfta kalmak korkum da bll'JJDnu, 

JılüdQr: ZIYA OITINKAYA 

İstanbul Kız Öjıetmen Okulu Direktörlüjünden : 
30 Hulran llMO Pazar i(lnü mezunlar toplantın ;rapllaeaktır. Allluı· 

darlann uat 15 de J"&pılacak olan top lanbda buar buh•n•alan riea o
lunur. 

Her aç okulun 1. Suufma latüll olanlann b-. sınıflı Dk oku· 
olmalan prttsr. Orta D ve Ill. 11DJ11an llrecek olanlar bu 

terfi ettiklerine dair tablll vellkua vqa l&badetname ptere-
~--DiKKAT--.. -. 

Hanıl sınıfa lstekD oluna o11an, Od 1'dda fu1a tahllU terket
ve evvelce ıedlldidm ven uUr1 oku1lardaa cıkanlanlar •-

Ka7seride Gedikli Erbq ba mlama orta okulunun ber tıc anufı 
kkalecle Sanat Gedikli Hamlama orta okulunun L Sınıtlannı 

tekli, Ankara Kualld Gedikli Hazırlama orta okulunun L Sınıfı· 
kiye hevesli tehirli lateklller alınır. 
Yukandaki ıartıan haiz lsteklller 10 Hazirandan itibaren bulun· 

7erfft ukerllk tubelln• mflracaat ederek diler ka7dll kabul 
m acaat J'Ollarını QNameleri ilin olunur. (1732) (4351) 

s·rketı • 
' Yu tarife1i Temnnmın dirdtindl ,.._..,. rl-

nünden itibaren tatbik olunacaktır. Cep llhlan pa

zartesi akpmından itibaren bütün iıkelelerde yedi 
buçuk kurut mukabilinde Atılacaktır. 

"' 

Cemi.Yeller, Spor kulüplerı, yıu 
dım birlikleri veealre tetekkül· 
!erden netredilmelıc üzere ıön 
derilecek lllnlara, aazeteye ıl· 

rebilmesi !çın (10) kuruılu1' 

damıa pulu da iliıürilm .. ı il· 
zımdır. 

~ .............. ; 
r Dr. SUPHİ ŞENSES ' 

ld,.ar Y•llart ltutalıkları fftUtec 1 
,....,... ••>'oflu Yıldız .ı,.enıuı 
"••••eı t.alftvay duralı Lekler 

- ıpertınıHı Tel: 4HZ4 -=-
As. Tıbbiye Okulu Md: 
Sıhhiye ledikli erbat okuluna orta 

mektep mezunlanndan talebe abna
C'&ktır. Tahafl müddeti iki •ne ve 
l97Udlr. İsteklilerin prtlan öirerı
mek ve lı:a;,dedilmek üzere bir :1n 
evvel ukerlllt şubelerine müracaat
leri. ( 162) (5426) 

ı inhisarlar Umum 
1 Müdürlüğü llanlan 1 
1 I - İdaremizin Sıvaı basmildür· ı 

!ütüne batlı "Harıün" tuzluında ev
\•elee J'apılan telitata Ulveten ;,aptı- j 
rılm11ına karar verilen r•ervar ve 1 
uzertne ahşap lıkele inıHı, 2 - Be
ton kanallarının pplanmaaı, 3 - Be- 1 
ton tuz ~ekme 7ttleri, 4 - Baıs bo· 
ııalbna beton kanııhnda kolon ınşası 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

945 7 220 38( 
2750 1 220 380 
2 o 7 220 38D 
2900 1 .5 220 38(] 
1400 2.2 220 38( 
1120 1.5 220 38C 
1150 25 220 38( 

710 1.8 220 38( 
2800 0.07.ı 220 38( 
1445 3 .. 3 220 3f l 
2 20 0.75 220 "oul 
940 2.2 220 u 

"kapalı zarf" usulile eksiltmeye kon- , _ Emııllerl gibi on bet n 

muştur. Adrne dikkat: &iNGER &AA T M il - Bu itlerin muhammeh bedeli ... __________ & ________ _ 

81115,21 liradır. 1 
fil - Ekılltme evrakı Sıvaata f n- ı 

hiurlar BırmOdürlütünde ve tstan-

buldı Galata Yolcu salonu karşısında •••rı~-ır-111•r"Jll[~ .. lilr .. ---Ji~
tnıııııarlır Umum Mildürluju merke-

-
zi!'lde tuz fen tubeslnde ~rülebıllr. 

iV - Eblltme 15 - Temmuz - 940 
Patartesi Jl(lnO ölleclen sonra saat on 
be;te Sıva.ta İnhlaarlar Bapniıdürlü
IO binasında mütefekkil koıhisyond 
Y•ıtılacaktır. 

V - İıtektnerfn teklif evrakı, me· 
;,anında, limdl;,e kadar yapmıı ol 
dıı)flın bu kabil lılere ve Ticaret O
d118!1'• kı)'ltb bulunduklanna • dıl 
lıftrt• Yelikalınnı da koyaealdardır. 

VI - Muvakkat teminat miktarı 
" t.s hnabtle 112 liradır. 

V'll - Tenıfnat tela mım bankı 
lllrdan 'alırıaeak mektup ile borsa ra
J"ic S,.abndan J"ijzde on bet noksanik 
mım\ esham kabul ed!llr. 
vım - Teklif mektuplannı ve di· 

ftt .,,akı hlvt zarflar, u1Ulüne p~ 
mah&lendlkten '°"" ihale uatlnden 
bir eaı'-t evveline kadar Sınlta İnhi-
111rlu BqmOdOrlillQne makbuz mu 
kablll~de vedlmelidir. Posta lle ~n
derileeıek teldlllerin yine ibateden bl:
taat ~eline kadir komil70!\a celmlı1 
olmaaı 117.ımdır. Poetada vtlcl obh!
let'ek ~Qrler naaan cllJıckatt< alın· 
"IU. (5374. 

KAVI~ - lstanbul limanına ka-
7ıtlı Bahfıİll(lUI mot6rilnG.n evrakı 
rearni7eml ka7bettim. Yenlainl çıka
racqımdaa b(lldhnleri J"Oktur. 

HAMiT 

latanbul CUıntıurlyet MOddelufftU• 
"'11111 ıtdetı; 

BMmt talJdm muavlnl L6Uullab 
Erlllftln ~ kanununun f QneQ 

meddlllne MvtDwl J11bek ~· 
v~ ma.tafl addeclUdlll ika· 

~- buhm•m•mam huebile 

&alttbl ,,. N8fPf)'tlt M041Gra Halll 
LOtft D&•DONCO, Gantectılk ve 

Neert,aıt T. L. f. aaeıtdılt JV 
TAN Mattıa ... 

1940 İKRAMİYELERi" 
1 adet 2000 liralık = IOOC 
3 • 1000 • =S~ 
e • 600 • = aooc' 

T. IS BANKASI 
11 • 250 • = aooc 
40 • 100 • = 400( 
71 • 50 • = 175' 

210 • 26 • = 525( 

Öksürenlere: KATRAN HAKK~ EKi 
Bronıltlere pek fa·c:eı:dir. 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Alınıyor 


