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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Mualllmlerin •e mektep taleltesinln en rruvveW 1ar

duncısı, eocuğun en zengin kQtQph anesfdlr. Cocutunu _. 
•en her babanın ya'trllsuna verebileceği en güzel hedl:re
dlr. MOcssesemlz tarafından nesredllmlstir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

ıs 

Münih Mülil<alı Dün Bitli 

~lalli imdiki Harbin Sonuna Bırakıld 
Kont Ciano ile Macar Nazir/arı 

Memleketlerine Avdet Ettiler 
IAl<denizde 111< Caroısm 
• • 
lngiliz, Italyan Filola 

Mihvercilerin Şimdilik . . 
Balkanlarda Süklinetin Arasında Muharebe 
Muhafazası Lehinde Dün Sabah Başladı 
Oldukları Anlatıldı 

oT.11itj'cr'lt~~ 

-."""'""'~' 
WJJ.HacarLıı 

Münih, 10 - Bugün burada Hitlerin evinde mühim 
ve bir telakkiye göre, tarihi bir toplantı yapıldı. Toplan
tıya, Almanya namına Hitler ve Von Ribbentrop, İtalya 
namına Kont Ciano, Macaristan namına Kont Teleki ve 

Kont Csaky iştirak ettiler. I ·-----------. 
Bu ricalin hepsi dt içtimadan 1 p rt• G 

evvel buraya gelı!\işler, karşı. a 1 rupu 
ıanmışıar, birbirlerııe görü~müş. Bunu··n jr.f•ımaa 
ler, daha sonra bu toplantıya iş. "':I 

3 tir ak ctmişl~ı dir. 

Toplantı 13,45 te nihayet bul- Çagv ırtldı 
ınu~ur. İçtimadan .sor."a Hltl<?r, 
Ciano ve R i!>bentrop ile yarım Cümlturlyet Halk Pnrtisi 
saat kadar görüşmüştür. Daha Grupu yarın (buıiin ) sııat 10 
sonra Cinan:>, Macat' dcalini :ıi. da toplanacaktır. Hariciye 

I NGİLİZLERE GÖRE : 

Bir ltalyan Zırhhsı Tahrip 

Edndi, Cebelitarık Filosu 

Merkezi Akdenize Gitti 

İTALYANLARA GÖRE : 

Bir lngirlZ Muhribi Batırlldı, 

Hasam Gemileri Cenubu 

Şarkiye Ricat Ediyor 
yaret etmiştir. Vekili Şükrü Sımıcoğlunun I.ondra, 10 - Bugün İngiltere ile Fransa donan. 

., 

. t · }'l, d ış politika ve bn arada D. m2!arı arasında yeni bir hadise vuku bulmamışsa 
NEŞREDiLEN RESM TEBLI" N. B. Ajansı tu.ıC•11 ticto ge. da Akdcnizdc İngiltere ile İtalya donanmaları ara. ~ . 

Toplantıyı müteakıp şu tebliğ çenlerde neşredil.ni~ olan ve. c;ında bir çarpışma olmuştur. Ingiliz kaynaklarına ~ 
neşrolunmuştur: sikalar hakkında Grup azası. ~öre c:arpışma, süratle İtalyan zırhlılarını takip rtııı 

''Führer, bu sabah Münihte, na beyanatta bulunmım m uh mahiyetim almış ve çok gec:meden İtalyan gemile-

' 

yanında Von Ribbentrop ve Al. tem eldir. rinin sahil müdafaasına iltica ettiklerine hükmo. 

Umen H •ıı• p '• • man hükum':!tinin d:.veti üzerine Büyük Millet .Meclisi de lunmuştur. ---·-·~ f J . il r f Si 1 pazar gününden~eri Alrıı~nyada cuma ııünü toplnnauktır. Bir İtalyan kruvazôrünı:? isa. lJ İtalyanın 
.,, bulunan Kont Cıano oldugu hal. Başvekilimiz Doktor Refik bet olmuş ve İtalyan knynnkları Akdeniz 1 er •ımanJ1aS de Alman hükumnti:lİn daveti Saydamın, yina Ryni m evzu 'da bir muhrip ile .,ir tahtelhah::-.. 1 na üz~rine Münibe g~len Macaris. I üzerinde Mecliste izahat ve. ! kaybettiklerini bild irmişlerdir. Filosuna 

H • y tan Başved:ili Kont Teleki ile receği söylenilmekte-d ir. İ İngilizler, hiçbir zayiat:ı uğrama. Mensup 
ıc aranamıJ1or (Sonu Sa: 3, Sü: 7) ------------! dıklarını t~min edıyorlar. Car- ı Harp 

=============· pışma Maitanın Şarkında v~ku- Gemileri 

l'r~lvuYada .lı!&Qr ft Alman Ekalliyeti.nin meak\ln bwundu.iu 
- ~rleri ı<>.terir harita 

Sovyetl e y k d G 1 1 bu~~uri~~EnE AL Tl BU(TK ı Seyir r . a ın a Karpat eçit eri e D. N. B. Alman Aiansı SAAT OEVMI ETTi ı Halinde 

! una Ağzını ve Şimali DObrucayı da Ve 5ika1 arı Tahrif 1 ha~~~::~ı,'';,~~~~1::,,g~~~.m m.~: _·_··_·_··_·_·_· ·-·-·---------------:: 
Almak Teşebbüsünde Bulunacaklarm ış ı h.~i;: ;ı::.~~~~ ı;;;~~~:" ~:~~~ 1 Fransız Meclisin·ın Kararı 
Balkan hadiseıe . . h . 1. b. fh . . Ede re k Ne c re d •1 yor ~ekilmiş ve denizaltıları tarafın. rin ''T , nnın e emmıyet ı ır sa aya gırmesı ~ dan takip ctunmu~tur. 
su e d AN' , muharrirlerinden Sevim Sertel'i sureti İngiliz tebliğlerine göre İngi. E K · d • ı A 

- re sa a Romanyaya göndermiştir. Muharririmizin lizl~r, .~t~ly.~n ~emilcı·ınin beşini sas an un Ta 1 a 
r t:>~n Yazdığı ilk mketup. bugu .. n beşinci sayfamızda- Sovyetlerle Aramızı A~mıya Matuf Tahrif at sahıl gorununcıye kadar bırakma 
• .ı.wman d k ~ mışlardır. İtalyan kruvazörünün 

ya a i son vaziyete dair gelen haberleri de d k k yediği mermi, 15 pusluktur. İtol- D •• K b ı Ed•ıd• 
ık -, aşağıda bulacaksınız. Karşısın a Fransız Sefiri Ha i ati Bildiriyor yan tahteıbahiri ise, başka bir I UD a U ) J 

a anlar Yen·ı Blikreş, 10 (Arkadaşımız Se. Ankara, 10 (A.A.) - Fransa esasa ait farklar da gördüm. sahada bir İngiliz tnhtelbahiri 
vim Sertel telefonla bildiriyor:) a·· ·· k El · · M · ı· f d tarafından batırılmt~tır. İtalyan 

A uyu çısı assıg ı tara ın an a - D . N. B. bana Türk hü. k tl · 2 f h · vrupa N. - Besarabyanın işgalinden üç Hariciye Vekilimi.ı:e ac:ag~ıdaki • . . s uvve erı, sa 1 c.rp gcm!Sl, 
ilamına gün evvel kurulan Tataresko ka. ~ kumetının ovyet Rusyaya karşı müteaddit kruve&zödt'rden müte. 

mektup gönderilmiştir: bir taarruz harbi imkitıılnrını a- 1 

U binesinde, Horia Sima adında bir k ı· ş k s ~ 1 şckkildi. tnlyanhr 19 maktul ve 

Y ki E sc ans ü rli araeog u kt ld ~ f k ·· aca ar demir muhafız bulundug~ unu ha. rama a 0 ugunu ve a at mut 69 mecruh verdııderini bildiri. 
Türkiye H ariciye Vekili ı·kl 1 h ·· b .. ı b. 

tırlarsınız. Adına "Millet Partisi,, te 1 er e enuz ov e ır taar- yorlar. 
b A N K A RA 
.1. azan: M. z. SERTEL denilen ve doğrudan doğruya Aziz Vekilim, ruz hazırlı.idarını muzakereye a. BİR iNGiLiZiN VERDlôt 

B 1 İ . kralın riyasetinde bulunan bu made olmadığını c;öy1etmektedir. l\IA L Ü.l\IAT r D. N. B. Ajansının barıa atfet.. 
S'Vıçreli gazeteci, Fran. partinin Horia Simayı içine al. mek suretile 10 Temrnuz tari. Ben raporumda T ürk hüktımeti. Bir İngiliz denizcisi vazivet 

saya Alman istiJ& .. ı b ı::} d ması, Alınan taraftarı, ve Musevi . nin Sovyet R usyaya karşı bir hakkında stı mah'lm:ıt.• verıyowr.· 
ıarn p _, a:ı a ı. hinde neşretmiş olduğu bır vesi- ~ 
1 an ariste imiş. Alma aleyh tan bulunuşunun bir delili (Sonu·, Sa: 4 ·, Sü: 4) (Sonu: Sa·, 3 Su" ·, 2) arı p n or kanın mevsukiyeti hakkında ne 

aris üzerine yu·· ,.;~ k - sanılıyordu. Nitekim verilen ilk 
çnuş fak •ur en k düşünmek icap ettiğini benden 
1 , at iltica ettiğ" k arar mucibince, bu partiye aza sordunuz. 

}ardan birinde Alınan . 1 ı8sa. olmıyanlar, hiçbir hükumet mev 
.arııe karşılaşmış. 0 :g~ ~r- kiine seçilemiyeceklerdi. Ve Mu. Geçen 1 Nisan tarihinde h iiku. 
ışgal eden ordunun k ın ada. sevilerin de partiye alınmaları metime bir rapor göndermiş ol. 
ile g...... . uman a.. d B 1 R duğumu ve onun metni ile Al. ~"eyı aynı oteld . memnu u. u suret c, omanya. 
Şler. İsviçreli mem~ :7ır. daki Yahudiler de • tıpkı Hıtler man ajansı tarafından neşroh.ı-
:rtıek için kendisine v ~ e ıne Almanyasındaki yahudiler gibi _ nan metin arasında bir yakınlık 

esini rica etmiş ve ~s ~ ve. bütün yüksek mevkilerden uzak. mevcut olduğunu hiçbir ınüşkü. 
isaf edilmesın· de u rıcası.. laştırılınışlardı. lata uğramadan size bildirebili-

ak n cesaret a F k w • • B' k ı k d" ·· sormuş: • a at buna ragmen, bu partı. rım. ır ya ın ı tyorum, çun-
-:- İsviçreyi de i§gal ed k . n~n, Alınanyanın isteği ve tasvi. kü bu vesikayı yalnız A nadolu 
nız? ece mı. bile kurulmadığı aşikardı. Parti. Ajansı tarafından verilen fran. 
Alman kumandan yi kuran K arolun maksadı, hem sızca şekli ile gördüm ve orıun 
~vap vermiş: 1 

hayretle Romanyadaki mevkiini sağlam. almanca metinden tercüme edil. 
- Ne münasebet" lamak, hem de Almanyaya hulus miş olduğunu tahmin ediyorum. 
- llayır ya · . · . cakmaktı. Fakat vesikanın aslrnı bugün 

'.~al ctmiy'eceğ~ı .şım~ıye ~·~~r ROMANYANJN PÜRÜZLÜ neşrolunan metin ile mukayese 
.rcok kiıç .. k d nızi soyledığınız iŞLERİ ettiğim vakit, şekle nil bir"ok 

u evlctleri işgal. et. H 1 . . _ " 
CSonu Sa. 4 S . l) a bulu, Almanlar, bırçok pu. mahsus farklardan başkP, mana. 

' u. (Soııu; Sa: 4: S il: 2) sını derin bir surette dei!istiren 

istiklal Uğrunda! 
YAZAN: lsmail Hakkı BAŞAK 

Neşrine başlıyacağımız bu tefrikada, 31 Mart hadisesinin, 
İlle Meclisi Mebusandaki hizp m eselesinin, Halaskaran Grupu. 
nun , ve İtilafçıların, Mütarekede Ermeni komitacılarının, ka. 
rakol teşkilatının içyüzler ini okuyacaksınız. Bütün bunlar. 
bugüne kadar ortaya konulmamıs vesikalara müsteniden ve cok 
canlı bir üslupla yazılmıştır. 

B u kıymetli eser, Meşrutiyet inkılabına , Mütarekeye, ve Is. 
tiklal Harbine müteallik neşriytı dolduran tarihi yanlışların en 
büyüklerini tashih edecektir . 

Cumartesi Günü "TAN .. da 

Yurt, Bir Ziraat Memleketi Oluyor, 

Ekonomik Hayata Yeni Veçhe Veriliyor 
Cenevre, 10 - Fransanın Milli Meclisi bugün 

bir toplantı yaparak mebuslarla ayanın kabul ettiği 
nun layihasını tasdik etmiş ve hükumet tarafından 
!anacak esas kanunun kabul veya ademi kabulü için 
karı umumiyeye arzedilmesine karar vermiştir. 

Hükumet, yeni bir esa:> ~anu- ı--:--

nu hazırlam?.yı icap ettiren se-1 ••••••••••• 

Denizlerde TehhK 

Mıntaka 

hepleri tavzih eden layihasında, 1 
Fransayı yeniden icu:-mak. ltızım ı 

geld iğini söyledikten sonra, "hü
kumet kur~arılması )azını ,gelPr. 
her şeyi kurtaracax, t:ıhdbi la. 
zım eglen her şeyi tahrip ede. 
cek, inşası lazım g~:en her şeyi 
in~a etmesini temin edecek sa
lahiyetlere malik olmalıdır,. di. 
yor ve bunJn için, yen! esas ka-
nunun Mareşal P.?tain imzasi!r Londra, 10 - İngiltere • 
neşri için saiahiyet is~iyor Layi. meti Orkncy adalarile fzlan 
hada bundan başıca ~unlar d:ı n İzlanda ile Groenland • 
söylenmektedir: mayinler döktüğiinfi ve bu 

LAY IHADAKI ES,\SLAR· den aradaki denizlerin te 
"Uzım gelen ilk ~ey, devleti tıü· mlntaka olduğunu ilin etm 

kumrı.nlıgı ile ve hilkümet kuvve-
(Sonu Sa. 4., Sü. 5) 



hi Tefrika: No. 77 Yazan: ULUNAY 

Eyyubiler. Fatımilere Asla 
Vezir Olmazlar 

efendimizden 
uı etmeksizin vezareti kabul 
ıni zannetmemi Biraderim 
averin idamından sonra VP.

i ancak sultanımın müsas
e talik eylemişti. Eyyubiler 
nılere vezir olmazlar. Onla
aima veli nimetlerinin Mı. 

bir mümessillerinden ba~ka 
ıiutları yoktur. Salahaddin 
nuza itimadmızm sözden i
t bir vezaret sıfatı için mün
olmasına Eyyup köleniz ta

f1Ül edemem. İrade buyuru-
Azıdm tevcihini iade et. 

Salahaddi
ar§t olan taraf tar lığından 
etmedi. 

Salahaddin vezareti kabul 
değildir. Benim reyimi ~o

. Ben de buna muvafakat e
ğim. Mesele ordunun başın
akim ve zabit bir ami:- bu
urmaktır. Salahaıjdin genç ol 
la beraber kendisinde bu sı
r mevcut. 
ryup, Sultanın ayaklarına 

ndı. 

Biraz evvel Salahaddln~n e
mize olan sadakatinden ~üp
tiğinizi zannederek çok mü
ır olmuştum. Beni ihya bu-
unuz. 
reddin: 
Ben Eyyubllerden hiçbir 

n şuphe etmem, dedi. Bir. 
~n sonra oğlunun vezaret 
kumandanlığını tasdik fer

m göndereceğim. 
•reddin, bu fikirle ancak on 
gunde ünsiyet hasıl edebil-

şkumandanlık fermanını 
erdi. Bu tasdikte Salilhaddi-

.ellndeki ordu ile Mısırın va. 
tıni çapraşık bir yola saptrr

korkusunun da amil oldll
:ı ancak kendisi ile bizzat Sa
ddın blliyordu. 

;alahadclin ve Fatımiler 

' undan sonra artık sakin ve 
genç Salahaddinin yerine 

kalar yaratan ve dünya tari
icraatrnı altın jıarflerle 

ettiği Salahaddinieyyubi ka. 
luyor! BU.tün Garp tarihçile_ 
etrafında bin türlü kahra. 

lık menkıbeleri ördükleri 
k SalB.den'in şahsiyeti te. 
r eylemege başlıyor. Veza. 

'Ve ordu kumandanlığı uhde. 
e cemolur olmaz, genç e
ie sükCrnetten eser kalmadı. 
küni muhafaza için müthiş 
aaliyete girişti. Her zaman 
k ehemmiyet verdiği istih. 

t cihetini kuvvetlendirdı 
ayede memleketin en hücra 

erinde olan bitenden malt1-
alıyor, bilhassa Azıd'ın sa. 

nda dönen entrikaları günü 

cukları Kurtarma 

Yurdu Açdıyor 
aarü Vekaleti, çocukları kur. 
a yurdu için muvafık görli. 
Kağıthanedcki İmrahor köş_ 

n, bu maksada tahsis edil. 
üzere, Maarif Vekaletine dev 
uygun bulmamıştır. Maarii 
si de, biran evvel ıslah ve 
i mukarrer olan yurt için, 
!köydeki Fransız mektebini 
lak etmcğe karar vermiştir. 
miızdeki ders senesi başından 
tren çocukları kurtarma yur. 
yeni binasında tedrisata baş
aktır. Yurdun talebe kadro-
a bugiinkü kadronun iki mis 
çıkarılacaktır. 

MÜFREDAT PROGRAMI 
arif Vekaleti, şimdiye kadar 

tedrisat yapan sanat ve tica
ektepleri gibi meslek mek-

ri için ayrı bir müfredat pro 
ı hazırlatmağa ve bu müfre. 
göre umumi bilgi veren ki. 

ar yazdırmağa karar vermi~
Bu husustaki karara göre bu 
teplerdeki tarih ve coğrafya 
leri de mektebin takip etmiş 
ğu mesleki gaye goz önünde 
larak tedris edilecektir. 

Yeni ders senesinde şehrin 
tep ihtiyacını tesbit etmek 
bu seneki imtihanların ne

. tetkik edilmektedir. 

gününe haber alıyordu. 
Kader dedikleri meçhul kuv

vet, hadiselere daima onun le
hinde bir şekil verdiği için, ted
birde kusur etmemekle beraber, 
kendisini onun ilcaatına bıraktı. 

Bütün bu 'l/Ukuntta yalııızlı
ğmdan şikayet ediyordu. Ordu
nun ileri gelenleri kendisine zor
la taraftar olmuşlardı. Tamamen 
emniyet edecek, bağlanacak lki 
adamdan Ziyaeddin İsülhekari 
ile Karakuş'tan başka kimsesi 
yoktu. Mısır, daha kendisini se
vecek kadar tanımıyor; hele A
zıd, Mütemen'in telkinatile Su
riyelilere diş biliyordu. 

Mısırın idaresinde yeni bir 
teşkilat yaptı. Bütün memleke
tin idaresini sıkr bir merkezi
yetle eline aldı. Bu kadar işin 

altından kalkabilmek için, gece 
gündüz çalışıyordu. Akşamları, 

dairesine çekildiği zaman, yirmi 
dört saat durmadan kılıç salla. 
ımş kadar yorgun bulunuyordu. 
İskenderiye muhasarasında ol. 
duğu gibi, çehresinde yorgunluk 
alametleri görülüyordu. Bundan 
eski arkadaşı Ziyaeddin'e şika
yet etti: 

- Pek yalnızım, dedi. Burada 
seninle Karakuş'tan başkasına 
itimat edemem. Tamamen ken
dime bağlı bir muhite ihtiyacım 
var. 

Ziyaeddin gülerek cevap ver. 
di: 

- O halde niçin Yusuf pey
gamberin sünnetine tabi olmu
yorsun'? Senin de ismin Yusuf. 
Sen de Mısıra aziz oldun. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Yusuf, babası Yakup ile 

kardeşlerini Mısıra get'frtmtdi 
mi? Sen de öyle yap. Pederin 
Eyyup senin fırakınla gözlerini 
henüz kaybetmemiştir. Fakat 
her halde yanında bulunmak i-.. 
ter. 

- Sultan muvafakat eder mi? 
- Onu razı etmek için it..zım 

gelen sebepleri anlatırız. 
- Bunun icin ileri sürülecek 

sebebin ne olabileceğini dü;ıünü
yorum. 

Z iyaeddin: 
- En mühim sebep, Fa

tımi hilafetine nihayet vermek
tir. Sultan Nureddine gönderile
cek arizada bu mühim işi baş3-
rabilmek için Eyyup gibi bir 
müşavire ihtiyacımız olduğunu 

ufak bir telmih ile anlatırs~, 
derhal sultan bütün Eyyupların 
Mısıra hicretini irade eder. 

Ziyaeddin ile birlikte yazılı_?, 

gönderilen ariza, sultan Nured. 
din üzerinde lazım gelen tesiri 
yaptı. Sultan Eyyup ile oğulla
rının Mısıra azimetlerine miisaa. 
de eyledi. 

(Devamı var) 

'Spor: 

Bu Hafta Y apllacak 

Yüzme Müsabakası 
lstanbul Su Sporları Ajanlığından: 
1 - Bölgemiz 1940 yiizme şampi

yonluk müsabakaları 13 ve 14 Tem
nıuz t:ırllılerlnde Bl', ıkderc Beyaz 
Park yüzme havuı.undn ynpılncaktır. 
lecaktır. 

2 - Müsabakalara Cumartc-si günü 
saat 14 de, Pazar günü saat 17 de baş
lar.acaktır. 

3 - Bu müsabakalara seçmelerde 
finale kalan yüzUcülerden maadası 

iııtirak edemez. 
4 - Hakemler: Rıza Sneri, Adil 

Girny. Bekir Macur, Sıtkı F.ryıır, Tev
fik: Böke, Hn ·an Denı'!lz, Nuri Hosut, 
HiisameUin Giirf'li, IIlkmet Üstilnd'.lğ, 
Ali Rıza. Yukarda isimleri yazılı ha
kem arkadaşların muayyen saatte mü
sahaka mahallinde bulunmaları rica 
olunur. 

Orhanelindc Mahsul 
Orhaneli, (TAN) - Kazanı:ı 

her tarafına yağan y<ı~murlar, 
yazlık mezruata ve bağ.ara çok 
nafi olmuştur. Kepekdere köyün
den Halilin iki yaşındaki oğlu 
sele kapılarak boğulmuş, başka
ca bir hasarat olmamıştı!'. 

Hasat faaliyeti harare:ı le de. 
vam etmektedir. Bu -sene kaza
mızda üzüm mahsulü geçense
nelere nisbetle çok bereketli gö. 
rümncktedir. 

TAN 11 - 'l - 94.0 r Ru~·--~-~-ika,_r_e_t_R_egeti Azalarıl r Mühendis Meklebindek.i Me::ı;im 
\.. __ ........ -,. ... -........ - ... ,. ................................. " ._.__, ___ . ________ ,, __ , _____ ........,.._.) 

'----------------------------------------~ 

lJü11 gelen Rumen heyeti azalan, vapurdan çıktıktan sonra rıhtımda Dü11 diploma alan yelli mezunlar TAN objektifi önünde 

Bükreşten Ticaret 
Heyeti Geldi, Bir 

Çok Mal Alacaklar 

!"'ı ·--•' ....... .-wwoa••--.....,_.._ 

Tan Şilebi 

de Oran'dan 
Avde·t Etti 

T rakyada Mahsulü 
Kaldırılması 

için Faaliyete Geçild 
Romanya ticaret heyeti azalan, dün Solino vapurile : 

şehrimize gelmişlerdir. Rumen heyeti, fabrika mümessil-1 
lerinden olmak üzere beş kişiden mürekkeptir. Heyet, Ro
manya hesabına alınacak yapak, tiftik, pamuk, zeytin ve 
zeytinyağı gibi maddelerin satış mukavelelerini imzalıya
caktır. Rumenlerin, bugüne kadar angaje edilmiş olan 

Akdenlzdeki şileplerimizden 

Yelkenci Lıltfinin Tan ~ilebi de 
dün l:lğleden sonra saat ıs e doğ
ru limanımıza gelmif ve Beşikta~ 
önünde demirlemiştir. Memleketimizin her tarafında ziraat işbirliği ba~la 

Geminin süvarisi Kemal Ersay mıştır. Ziraat Vekaleti tarafından mıntakalara ayrılınJ 
Kııptan, dün kendisi ile görUşen 1 1.. 1 d · " h 1 "d · l d 
bir muharririmize seyahatini, kı- o an vi ayet er e zıraat mute assıs annın 1 aresı a tın 
saca şu şekilde anlatmıştır: ve Devlet Ziraat İşletmesinin getirttiği muhtelif ziraat ı/ 

ya varmış bulunuyoruz. ~izim yılın bütün mahsullerini vakit ve zamanında topraktafi 
"- Cezatrin Oran limanından harman makinelerile faaliyete geçilmiştir. Bu suretle yen 

kalktıktan ~ekiz gUn ııonra bura- , 

Adliyede~ 

Yaralama Suçlusu 
Genç Mahkum Oldu 

11 l\'lartta Aksarayda bir vaka 
olmuş, Tacettin Günerı isminde 
bir genç. Fatihteki evine gitmek 
te olan Saadet isminde bir kı
zın önüne çıkarak yüzüni.ı Jiletle 
kesmiştir. 

Dün bu gencin muhakemesi 
yapılırken, şahit olarak dinlenen 
Saadet mahkemede, ilk if.ıdes.ni 
değiştirmiş, kendisini yanılryan 

gencin Tacettin olup olmadıgını 
tanımadığını söylem.iştir. Bunun 
üzerine hakim, şahadetini gizle
diği için Saadet hakkında karıu. 
ni muamele yapılmasına karar 
vermi!'lll:ir. 

Tam bu muamele başladığr za
man Saadet, tehdit edild\ğ: için 
şahadetini gizlediğini anlatarak 
doğru söylemeğe razı olduğunu 

mahkemeye bildirmiş, mulıake. 

me yeniden başlamıştır. 
Neticede suç sabit olmuş, Ta

cettin 11 ay 20 gün hapse ve 700 
kuruş mahkeme harcı ödemeğe 
mahkum edilmiştir. 

HIRSIZLIK SUÇLUSU 
Kumkapıdaki temizlik anıeıe. 

leri koğuşunda yatan çöpçüler
den Taşköprülü Bayram oğlu 

Necip Çelik, ayni koğu~ arka
daşlarından Şevketin koynunda 
sakladığı 170 lirasını çalmıştır. 

Şevket, lokantalardan aldrğı 

ekmek parçalarını yiyerek ve 
maaşını tasarruf ederek lıu pa. 
rayı biriktirdiğini söylcm1~tir. 

Paralardan bir kısmı Necibin 
süpürgesinin içinde bulunmuŞ
tur. Dün bu davaya bakılmıştır. 
Suçlu 6 ay hapse mahkum edile
rek derhal tevkif olunmuştur. 

TEVKİF EDİLDİ 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonu 

odacısı Hasan, nişanlısı Zeynep 
ile müstakbel kayın oıraderi Ab
dullah tarafından bir te~avüze 

uğramış, bunlar. Abdullahı ka
yışla boğup öldürerek ôO Ura pa
rasını almak istemişlerdi Sul. 
tanahmet sulh birinci ceza hôki
mi dün Zeynebi de, kardeşi Ab
dullahı da tevkif etmiştir. 

* Karısı Mesireyi bir başka. 
sile görüşürken görerek, tehev. 
vüre kapılan ve kadını ağır su
rette yaralıyan İsmail, dün Sul. 
tanahmet birinci sulh C!Za httki
tni tarafından tevkif cdıimi~tir. * Bahtiyar ismindeki yersiz, 
yurtsuz ve sabıkalı kadın Beyoğ-
1 unda Uzunçarşıda Marika ıle 
Sultanahmette Fazılnnın evle
rinden eşya çalmış, yakalanmrş, 

hakim huzuruna çıkarılmıştır. 

Hakim, Bahtiyarı tevitif etmiştir. * Fatihte Kıztaşr sokağında 
oturan Münire isminde genç bir 
kadın, zabıtaya müracaatla ko
cası Hasan tarafından bıcakla 
muhtelif yerlerinden yar3.land1. 
ğını iddia etmiştir. Yaralı hasta
neye kaldırılmış, tahkikala bnş. 

lanmıştır. 

1 
yapak ve tiftikten başka ayrıca 

mühim miktarda yapak, tiftik 
ve pamuk mübayaa edecekleri 
bildirilmiştir. 

Bu maksatla yapak ve tiftik 
birliği bir içtima yapmış ve ye. 
ni siparişler üzerinde görüşme. 

ler olmuştur. Rumenlerin on bin 
balye pamuk alacakları anlaşıl. 
nııştır. Heyet azası fabrikaları na 
mına selahiyetli olarak geldikle
rini bildirmişlerdir. Bu itibarla 
Romanyaya satılacak diğer bazı 

maddelerin de mübayaa edilece. 
ği anlaşılmıştır. 

Solino vapuru, Besarabya hadi 
sesinden sonra limanımıza ilk 
gelen Rumen ..gemisidir. Bu gemi 
piyasamız için kiılliyetli miktar
da muhtelif camlar ve ateş tuğ. 
lası getirmiştir. Romanyadan ya. 
rın bir vapur daha gelecektir. Bu 
vapur cumartesi tekrar Kösten
ceye dönmek üzere yolcu alıp gi. 
decektir. Solino vapurunda Kös. 
tenccye ilk parti yapak ve tiftik. 
leri yüklüyecektir. 

TÜCCARLARA KREDİ 
Piyasalarımızda yeni toprak 

mahsulü stokları artmağa başla
mıştır. Romanyaya ihracatın ge. 
nişlemesi üzerine Selanik ve Os 
manlı bankalan da emtia muka. 
bili tüccarlara kredi açmağa ka
rar vermişlerdir. Bu karar, tüc. 
carlarırnıza bildirilmiştir. 

----oı----

l\lüteferrik ~ 

Yalova Kapllcaları 

Yardım Tahsisatı 
Yalova kaplıcalarına hükCıme. 

tin yaptığı yardım mikdarı bu se
ne 100 bin liradan 60 bin liraya 
indü:dmiştir. Buna sebep, vazi. 
yeti hazıra dolayısile bütçede his. 
solunan darlıktır. 

Bnzılan, yardım nisbeiinin 40 
bir. lira azalmasile, kaplıcaların 
idaresinde intizam ve sıhhi şart. 
lar bakımından, geçen senelere 
nisbctle bir düşükli.lk beklenme
sinin tabii olacağı kanaatindedir. 
ler. Bununla beraber Sıhhat Ve. 
kaleti, buna karşı her türlü ted
birleri almıştır. 

TÜTÜN SATIŞI ARTTI 
Son birkaç sene zatfında mü. 

temadi bir tezayüt ve inkişaf ar. 
zetmekte olan tütün mamıllatı 
satışları, Mayıs 1940 gayesinde 
sona eren mali yıl içinde yeni bir 
rökor teşkil etmiştir. İnhisarlar 
İdaresi tarafından tesbit olunan 
ihzari rakamlara göre mezk(ır 
senenin dahili tütün mamfılat sa
tışı 14.357.110 kiloya baliğ ol. 
muştur. Geçen sene satış mikta. 
rı 13.593.110 kilo idi. 

• Dün sabahki Avrupa eks. 
presi ile şehrimize Başvekalet 

muhasebe müdürü Sadi Kıya 
Berlinden şehrimize gelmiştir. 

• Sıhhat Vekaleti, mağşuş gı. 
dalar işi üzerindeki mesaisini ik. 
mal etmiş gibidir. Bu hususta bir 
nizamname hazırlanmış ve bu 
yiiksek sıhhat §1lrasından geçtik
ten sonra. bazı eksikleri de ikmal 
edilerek Ştirayl · Devlete veril. 
mistir. 

Oran limanını terkedlılmızden ve tarladan kaldırmak imkanları -
bir giind.sldo~ğrla 'Odran'dınkbomtk~ar~.ı- temin edilmiş olacaktır. Belediyede: 
man e 1 1 nı uy u · 1 gun • Tr k u mi müfettişliği zi-
sonra da bir İngiliz tayyaresinin i t a ~a .11'.uŞ k t i b' l' ~ • 
t kibl ıt dk f k t t : raa muşavırı ev e , ş ır ıgıne 1 t T h• a ne U 6 ra ı , a a ayyare • • la · ncaa 1 e ır 
bir hA.dise çıkmadan pe~lmizi bı- ı ait vazifeleri alakadar ra tevzı s 
raktı. etmek üzere Trakya merkezlerini 

Edilen Binalar Oran'a Marsllyadan ve Fransız dolaşmağa çıkmıştır. Her merkez 
harp gemilerinin refakatinde ola- de tesis edilecek iş birliği istas
rak gitmiştik. Beraberimizde, biz- yonlarına lüzumu kadar ziraat 
den daha evvel .ııelen !nal şilebi makineleri ve aletleri tahsis edil. 
de vardı. Yolda bir tahtelbahire • diğinden bu makineler derhal fa. 
rastladık, fakat refakatlmlzdeki i aliyete geçirilecektir. 

Demir ve ecnebi menşeli mad· 
delere ihtiyaç gösteren inşaatıf. 
geri bırakılması hakkındaki k<>
ordinasyon heyeti kararı dün Be•. 
lediyeye tebliğ edilmiştir. Bu kıı• 
rara göre, demire ihtiyaç göste• 
ren Şişli hastanesi inşaatı, Bele• 
diye sarayı inşaatı, Taksim kış
lasının yerinde yapılması mukat•1 
rer olan büyi.ik otel. apartıman• 
lar, Ticaret sarayı, Şehir klübÜ· 
Beyoğlu Halkevi binası, büyü1' i 
Sehir Tiyatrosu, Konservatua! 
binası, Dolmabahçe stadyonıu in• 
şaatı geri kalmaktadır. Buna mı.ı•a 
kabil demire ihtiyaç göstermiyerı 
Eminönü meydanile Taksim kıŞ• 
lası civarının tanzimi işi bitirile• 

h.trp gemileri attıkları su bomba- ı Bu senenin mahsulü tamamen 
lnrı ile tahtelbahiri kaçırdılar." kaldırılır kaldırılmaz gelecek se-

Şimdiki halde Akdenizdc yal
ne için icap eden hazırlıklara baş • 

nız Mete ve Demir isimli ~lep-
lerimiz kalmıştır. ! !anacaktır. Trakyadaki merkezle. 

......................... - .......... .---! re ait teşkilat ikmal edildiktcı1 
sonra İstanbul mmtakasında fa. 

MÜHENDİS 
Mektebinde 
Diplomalar 
Tevzi Edildi 

Dün saat 17 de yüksek müherı. 
dis mektebinin bu seneki mezun
larına diplomaları merasiınle 
ievzi edilmiştir. Merasime İstik. 
lal marşı ile başlanmıştır. Bun. 
dan sonra Rektör Tevfik Taylan 
bir nutuk söyliyerek mektebin 
tarihçesini yapmış, mezunları ay. 
rı ayrı tebrik etmiştir. 

Mezun olan 35 gencin isimleri 
şunlardır: 

YOL ŞUBESİNDEN: Salahat. 
tin Çağlayan, Fikri Erel, Yorgi 
Teodos, Lutfi Yürür, Lulfi Er. 
zincanlı. Naki Inkal, Nadir Uluç, 
Zühtü Soyal. 

SU ŞUBESİNDEN: İsmail A. 
rıkna, Kazım Öztürkmen, Arif 
A.ksoy, Nihat Kuruner, Cahit 
Demirdöken, Kadri Çetinkol, 
Emrullah Barlas. 
İNŞAAT ŞUBESİNDEN: Hüs. 

nü Baki, Şerki, İskender Baylıoğ. 
lu. 

EI,EKTRO MEKANİK ŞUBE
SİNDEN: Nahit Bani, Onnik Ak. 
çelik, CeJaletiin Çetintaş, Yavuz 
Üdün, Turgut Akyol. 

ELEKTRO MUHABERE ŞU. 
BESİNDEN: Vehbi Başar, Mus
tafa Asım Sözer, Mustafa Gi.il
yurt, Muhtar Atalay, Enver Öz_ 
kol, Selahattin Üzel, Cemal Ya. 
maner, Adnan, Hasan Bozkır. 

Belçikadaki 
Talebemiz 

Ankara, 10 (A.A.) - Harici
ye Vekaletinden bi~dirilmiştir: 

Belçikadaki talebemiz hakkın
da bugün Vekalete gelen m.ıltl.
mat aşağıdadır: 

Behzat Balkaya, Vede.t Özgen, 
Fikri Tuncer. Brübelde: Mah. 
mut Kirazcı. Mons da: Kemal 
Kerpiççi, Charleroı·cıd: Atam 
Keletyan. Pas.de.Calai.s'de sıh

hattedirler. 

Fransızca İstanbul 
Gazetesi Kapatıldı 

Şehrimizde intişar etm ekte O

lan fransızca İstanbul ga:tetesi 
Vekiller Heyeti karar:le :,edde. 
dilmiştir. 

aliyete başlanacaktır. Hab~r aldı. 
ğımıza göre, İstanbul mıntakasuı 
da taze, kuru sebze ziraatinin tev 
sii de düşünülmektedir. Bu su
retle bini geçen bostanlarda ve 
sebze bahçesine elverişli yerlerde 
kuru sebze ve danelerin yetişti
rilmesine de çalışılacaktır. 

Poliste: 

Otelin Banyosunda 

Ölü Olarak Bulundu 

cektir. li 
Asfalt inşaatına da ancak el• 

deki asfalt bitinceye kadar d~ t 
vam edilecektir. l 

Tahsisatı bütçeye konulmtıŞ, 
olan 600 bin liralık ilkmekteP 
binas inşası da geri kalmıştır. tr 

Tarabyadaki Tokatlıyan oteli- TAKSİ ÜCRETİ ARTTI r· 
nin banyo dairesinde bir müşteri Taksi fiyatlatına yapılan zaıtl tı 
boğulmuş olarak bulunmuştur. tatbik edilmeğe başlanmıştır. AP ır 
Bu adamın ismi Mıgırdıçtır . Tak cak Belediye müfettiş ve memur• 1-, 
simde Valideçeşmede Çavuş so- hm bazı şoförlerin yüzde 10 ye• e 
kağında oturmaktadır. Mıgırdıç, rfrıe yüzde 15, bazılarının dllın 
evvelki akşam otele gitmiş ve su. yüzde 20 zam yaptıklarını göt• c 
bahleyin de yıkanmak üz~re ban müslerdir. Böyle hareket edeı1 e 
yoya girmiştir. Otel müst:ı.hdcm. şofÖrlcr hakkında zabıt varaka .. e 
leri, saatler geçtiği halde mi.işte. sı tutularak kendilerine para ce• J 
rinin kalkmadığını görerek içeri zası verilmiştir. 
girmişler ve suyun içinde boğuL • Belediye temizlik amelesi• h· 
muş bir halde bulmuşlardır. Ha- nin mühim bir kısmı, hasat meV• ir 
disenin sebebi anlaşılamamıştır. simi dolayısile vazifesini bırakıl .. e 
Bir cinayet ihtimali nazarı itiba- r~~ memleketlerine. gi:mişlerdiri i~ 
ra alındığı için ceset morga kal- .Luzumu kadar temızlık ameles 111 

d 1 t tedarik edilemediği için bunla• e 
ırı mış ır. ı· d 25 li 

GUl\IRUK KAÇAKÇILlGI rın aylıkları 15 ıra an ra• 

Zabıta, mühim bir gümrük ka_ 
çakçılığının tahkikatı ile me~gul. 
dür. Gümrük kaçakçılığı yaptığı 
ıddia edilen Mehmet Fahri ismin 
de Hataylı bir gençtir ve Büyük 
Ayasofyada Soğukçeşmc cadde
sinde 8 numaralı evde oturmak. 
tadır. İddiaya göre, Mehmet 
Fahri bundan 3 ay evvei. Hatay. 
dan 3 büyük sandık eczayı tıb. 
biye ile traş bıçağı, tuvalet sa
bunu vesaire getirmiş ve bunla. 
rı Hataya gümrükten ~::ıçırmak 
suretile sok~uştur. Genç. bura_ 
daki ecza depolarına müracaat 
ederek iHlçlan satmak istemlş ise 
de, fatura ibraz edemedlğ1nden, 
malları kimst almamıştır. Polis, 
bu sırada Fahriyi takip etmiş ve 
evinde arama yaparak kaçak eş
yayı müsadere etmiştir. Suçlu, 
bugün adliyeye verilecektir. 

Yapılan tahminlere göre, ka. 
çak malzeme 8 - 10 bin lira lny 
metindedir. Mehmet Fahri bu
gün adliyeye verilecektir. 

YENi NEŞRiYAT t 

SIVA&f iLiMLER - Bu mecmua
nın lll inci sayısı lnUışar etmiştir. 

ya kadar çıkarılmıştır. 

Bugünkü Program· 
7 .30 Program 
7.35 Karışık hafif müzik (Pl.) 
8.0C. Ajans haberleri 
8.ıo Ev kadını - Yemek lislcsl 
8.20 Müzik: Macar rapsodisi 

• 
Program 
Alaturka müzik 
Ajııns h::ıb<'rleri 

Oyun havaları 'Yl 

12.30 
12.35 
12.50 
13,05 
rn.20 
13.40 

Sinema Org'undan parçalar PL at 
Mi.lı.ik. tır. 

~ •ıq 

18.00 Program tn • .-
18.05 Melodiler (Pl.) hu 
IA.30 Radyo caz orkestrası Ye 
19.10 Alaturka milzlk de 
19.45 Ajans haberleri dır. 
20.00 Fasıl heyeti ı;;ift ..... 
20.30 Konuşma 

8Ü 
20.45 Dinleyici dilekler( 

1\ 21.00 Sıhhat s:<ıati 

21.15 Violonsel ve piyano 
21.30 (Radyo gnz<.'t~I) 
21.4!5 Radyo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbıınd <rı.) 

23.25 Y:.ırınkf program 
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U G -U:-·:-· N-· ... l 
eni Nizam .. a 

O. Rıza DOGRUL 

vrupada kurulması istenen 
Yen' · 1 nızamın mahiyeti 

en ti 1 ne tavazzuh ediyor: 
nizaının d esası. Almanya et. 

Al<denizde Koordinasgo 
Dön İngiliz ve İtalyan Filoları Heyeti Yeni 
Arasında Muharebe Başladı. Kararlar Ver 

ili< Carolsma 

k • . vazifesi Almanyayı bes. (Başı 1 incide) ı 
t Ahnanyanın refahını te. "İtalyanın de.1iLC açılmıya a. 

de lhek olan bir manzume milde bec zırl-;ı'il mevcuttur. Mo-
~ t' ,, . ıe ırmektir. Bu manzu. dern hale konulmuş üç zırhlı ilt.: 

n va 'f . a· zı esı, gıda maddeleri ve yuıiden inşa edileı1 Vittorio Ve. 
1 

maddeler vetiştirerek Al. neto ve Littori'> zırhtlan bu a. 
\aya ·· d · . fon ermek Almanva. dede dahildir Modern bir hale 
\azıf • d ' • 
istih~~ı c hu iptidai madde. konulmakta olan dördüncü blr 
dde a~ etmek ve i'!lemek, znhlının da :ıltt ay zarhnda de. 
. lerı sanayi mam1ilitı ha. nize açılmıya :!:nad~ hale ge?le. 
ıhraç etmektir. ceg- i zannedi!mektectir. 

ınu · · 
n u~ın Fransa .. İlli Nazırı İngiliz ien\z mahfillerir.deki 

RESMİ HARP TEBLIGLERi 
lngiliz Resmi 

Londra, 10 (A. A.) - Bahriye nezareti teblii ediyor: 

1 

su olmuş ve Alnt&.nlar kaçmış. 

lardır. 
ALMANY ı\ tZERINDE 

BASKINJ..AR. 
İngiliz tayyareleri de Alman 

deniz üsleri ı:loklarına baskınlar 
yapmış ve hafif kruvazör veya 
torpido olduğu zannedilen İki Al. 
man harp ge.dsi bombardıman 

edilmiş ve yakılrru~tır. Wilhelms. 
haven'in Şarkında ~ gemiden mu 
teşekkil bir grı.ıpa dahil bulunan 
bu iki gemiyi kBmen sis gizle?. 
mekte ve b~laryalar himay~ et
mekte idi. 

Ankara, 10 (TAN Muhabirinden) - Memlekette 
ğıt stokunun azalması ve hariçten de ithal inık" 
daralması karşısında gazete sayfalarının tahdidi nu~ 
daki Koordinasyon karan bugün neşredilmiştir. Bu. 

rar şudur: ı .. ··h M••tAk 
1 - Milli korunma kanunu-ı Munı u a 

nun 21 inci maddesindeki sala. D •• ı•tt• 
hiyete müsteniden, resmi gaz:?te un 1 1 
müstesna olmak üzere, günlük 
gazetelerin sayfa ad~t .Ll'ri aşoğı. 
daki şekilde tahdit olu'Ulluştur: 

A - Bir sayfasının ebadı 
0.58 X 0.42 metre, yani sathı 

.___.a:~at~~·ın dediği ıibi müf. kanaat, 1taly~.ı11n f ng;lız bahriye. 

111 
Y cılıkten vazgeçecek. zi. si ve hava kuvvetleri tarafından 

~ ~~eketi olarak inkişaf et. · batırllan denızaltılclrmı batmJ. 
ıne ah cak. dıklan sürat çerçev~si i ;iııde ye. 

unu • · C b S k" · 

Merkezi Akdenizde ve Maltanın p rkmda yapılmak'a olan hareklt es. 
nasında baş kumandanlık düşman kuvvetlerile bir temas temin ettiiini bil. 
dirmiştir. Jlü,man kuvvetleri iki 7.ırhlı ve sekiz ve altı pusluk toplarla 
mücehhez müteaddit krovazörlerle destroyerlertlen mürekkeptir. Teması 

hemen takip eden dakikalarda düşmıın kendi destroyerleri tarafından ya. 
pılan b;r duman perdesi arkasına çekilmişse de daha dumanlar aratımdan 
kaybolmadan 71rhlılarımızın birinin ateşi bir İtalyan zırhlısı üzerinde şid. 
detli tahribat yapm"tır. Ba haberin almdıiı dakikada düşman. kuvvetleri. 
miz tarafı:ıclan takip edilmektedir. Deniz tayyarelerimiz muharebe esnı. 
smda düs!llana taarruz ctmiı;lertlir. Elde henüz ba15ka tafsilit mevcut de. 
iildir Bu harekatla müterafı!c olarak merkezi Cebelitarık olan bir filomuz 
merkezi Altı:lt'nize doiru hareket etmi,tir. Bu kuvvet dört düşman tayyare. 
sinin tahrif) edildiğini, 7 adedinin yaralandıf.mı ve bunlardan üç tanesinin 
ailebiihtimal rrerkezlerine dönemiyecek halde oldııklarmı bild'nni.,tir. Bu 
mliddet esnasmda filomuz hic:bir düşman bahri kuvvetine tesaduf etme. 

KfEL'OE 0.2436 metre murabbaı \'::! daha 
n ıçın enu u • ar ı rine koyaCRk vaz 'ette bulunma. 

Pa. 8 Yni m h' t' 1 ·k - · · 
1 • a ıye ı a aca ve dıgr merkez:ndedır.,. 
z zıraatini inkişaf ettirmek MABTINJKTEKI AMEIUIC,\S 
gayret edecektir. GEMiı.mn 

u Yeni niz k' • 
farkı esk~~nn ~s ı. nllıztalm: Vaşington. 10 CA A.) - I>. N 

Kiel'de dokiarın hangarlan ve büyük olan gaz.et~l~r günde dort 
kızakları hasara uğ:atılmışlJr. sayfadan ~azla ıntışar edemezler. 
Dok ta çıkan bir yangtnı üssüne j B - Bır sa~fas.ı.mn el:ıadı , tA ~ 
dönmekte olan bir pilotumuz on paragrafı~dakı m • tarl:ardtın a 
dakika sonra 1ormüşttir. olanlar gunde altı sayıadan faz. miştir. 

olda 'k ının gerı mı e e.rı B. Ajansı bildıriycır· 
si i • ullanrna11na mukahıl, Hariciye Nazın Hull, matbuat 
v n n 1!erlemiş milletleri ha konferasında. Mıtrtinicıuc cıula. 
~eye düşiirmek istemesidir. rında bulunan Amerik~n haro 

* CRUKSEL VE HA~fROliRG 'IJA la neşroluna~azlar. 
Şu kadar kı, tabı mak\nelc>ri 

u .. 
ıun Fransa, bu "yeni ni. 

v laın" manzumesine ıiri. 
. e korkunç bir mai11ibiyetin 
:ında yeni nizamın icap. 

a Yun eğiyor. 
Yttn eğmenin !lartlan henü.ı 

&xtth etrnemiştlr. Çünkü he. 
•ulh tartlan yapılmadı ve 

• •~nın katlanacatı bütün fe. 
n r •klar anlaşılmadı. Fakat, 
~anın aşağı yukarı silahsız 

1 
lacatını ve müdafaasının :.et tarafından deruhte edi. 

ırıı tahmin etmek yanlış ol. 

:ıı ftıahafile göre. Fransanın 
e bir nıiktar silah bırakmak 

~ali mevcuttur. Çünkü Fran. 
n elindeki bir miktar silah 
Y•'llla nıuhtemel ifratlanna 
~I \tı . ·1· 1 . t muvazene amı ı o ur. 
1 
t t.lya fazla ileri gidecek, 

. u Ainıanyanın vermek iste. 
~il Şeyleri istiyet'ek olur. 

1
118 kartı Fransa harek,.te ge. 
e~k, Ve İtalya da sLIİt e. 

az. Amerikan mahafili ta. 
taı!'afından ileri ıilrülen bu 

1 
b~anın hakikate .mutabakatı 

i aı: nıesele teşkal eder. Ve 
. kadar eden nokta bu de. 
~r. )fesele Fransanın silahtan 

erec:e tecrit edilec:eılridir. en· • •· 
1 
• llızanı, kendisile alika. 

·ı 0 
lll lllilletlerin işlerile ıiiç. 

: llletruJ olarak silihlanmak. 
~ "lll'eate olmalanna taraf. 

ı:n dun için, bu milletleri si. 
k 1 ~~ nıasrafındanda azat et. 

1 
e •ildedir. Bu yüzden Fran. 

r~ lzaıni deret'ede silahtan 
n b edilınesi ~klendili ıihi 
du: Şarki Avrupa milletleri. 

rn e • una benzer bir vasiyet ve. 
ll eaı bekleniyor. 

tıli.ıa "yeni nizam" böyle bir 
lhdır ve bu nizam içinde hiç. 

11 ~illet hürriyet ve istiklalin. 
1'ı •hset1eınez olacaktır. ÇUn. 

·ıı ~leketıer birer mezraa ve 
~ ~ bu mezraalan işletme. 

8 
emurdur. 

rs 11 llizaından havwr umanlar 
nd~ 0 na talip olabilirler. Fakat 
Yl ••e. sahip olan hiçbir millet 

e hır şey istiyemez. 

Otomobillerin 
Benzin Sarfiyatı 

ahdit Ediliyor 
~ra, 10 (TAl't Muhabirin. 
lt '"".""' Memleketin benzin ıstıh. 
1 tnıktannda t~.,~.:-uf temin 
at;ınek maksadild benzın sarfi. 
r. ~11 tah~ıdi takar.-ur etmis

e azırl,.11an proj .~ye göre. tak 
... 

1 
çalıŞan arabala :-ın birer gun 

us~ebe ıle -;au;;tmı na!ar1. 
en &rabaıara nartadı mua~·
erp~tarda ben~in verilmeıd 
r olunan esulu araSlnda. 
ift 

11 
'rek numaralı taksjler bb', 

Unu Ulnarah taksilar ise ertesi 
k-~tacaklardtr. 
-4CIVU Vekili Ankaraya 
Anıt Döndü 

eiiU ~ra. 10 (TAN) - Maarif 
an ., •san Ali Yücel lstanbul-.... ondu 

gemilerinin sad-ec·~ vaziyeti ~et. 
kik etmek emrlni almış olduk!a. 
rını beyan etmııdr. 

İngilterenin lfazırlığı 

İngilterede günün en muhim 
meselesi lrlandanın müdafaası. 
dır. Irlanda hükümeti müdafaa 
tedbirleri alıyor ve bu tedbirleri 
tekemmül ettirmek için uğraşı. 
yor. Ordu mevcudu fazlalaştırıl • 
mı~ ve yüz bini bulmustur. 
SAHiL MCDAFAASI TAKVİYE 

EDII..Dt 
Sahil müdafaaları takviye e. 

dilmiştir. Samldrğınu g6re, pek 
yakında sahilin bazı kısımlarına 
mayin dökülecektir. De Valera. 
nın gönüllü kaydı talebi üzerine 
80 bin kişi müracaat etmistir. Bu 
gönüllülerin bir kısmı , mahalli 
müdafaa işlerinde kullanılacak. 
hr. Memlekette büyük miktarda 
miihimmat stokları bulunduğu 
muhakkak addedilmektedir. Sa. 
hilleri nezaret altında bufundur. 
mağa memur siviller yeniden teş 
kiJatlandınlmıştır. Bu servisler, 
hPlen sayanı memnuniyet bir su. 
rette işlemektedir. 

Y o 11 ar ve plajlar, mü. 
tecavizlere karıı 'lludafaa olunur 
bir hale konmuştur, Düşman 
tayyarelerinin inebileceği yerle. 
re manialar yrleştirilmiştir. Ser. 
best Irlanda devleti arazisi dahi. 
linde mayinler imal olunmakta 
ve bunlar sahilin mühim nokta. 
lanna konmaktadıt". 

IRLANDA V AZIYETI 
lrlancla hükümet erkanından 

Mühimmat ve Levazım Nazırı 
Lenass lrlandanm vaziyeti hak. 
kında şu sözleri söylemiştir: 

"Biz, harp mmtakasında bulu. 
nuyoruz. VAkıi bitarafiığımızı i • 
Jin ettik ve bitaraflığımı:ıı son 
nelerimize kadar müdafaa azmin. 
de olduğumuzu bildirdik. Fakat, 
bu deklarasyonlar bizi bir hücu. 
ma uğramaktan ten:r.ih etmez. 

Yapılacak bir istilaya mukave. 
met edilecektir. Bizim kendi gay. 
retlerimiz dışında. böyle bir isti. 
la, ikinci bir istiliya sebebiyet 
v~rebilecektir. Bunun üzerine a. 
razimiz, katı neticeye kadar, ö. 
nümüzdeki meydan m\lharebesi. 
ne sahne teşkil eyliyebilecektir." 

Hava Muharebeleri 

Bugün lnıilter.:? ı».thillerı üze. 
rinde cerevan eden hava harbin. 
de, Almanl!l~m 3 il bombardı. 
man olma' üzere, 11 tayyar.~si 
düşürülmüştrir Diin düşi.ırülen 
tayyareler is::, (9) a varmıştır. 

Bugünkü h'i\'a haı·bine 150 :\i. 
man tayyaıesinin i~tırak ettiği 
tahmin edıl iyor. 

TAYYARF.J Jo~R ARASINDA 
MiTRAL V07. IJUU .LOSU 

Tayyareler semanın her tara. 

Ha'"' ve ıınıı vııt:ın emniyet ne78retler i teh\i i; ediyoT': 
Salı akşamı di.ı15man tayyareler i lnıilterenin ,arkındı\ki b:r şehre yük. 

sek infililc kuvvetli bazı bombalar atm115lardrr. Bunlardan bazıları ıokak. 
lımt ve evlere diişmü15 ve sıvil ahıli arasında bir miktar ölü ve yrahya ae. 
bebiyet vermiştir. Evvelce sah günti düşürüldüiü haber verilen tlört düıJ. 

man tayyarcsif1den batık• ayni ıün hava muharebelerinde diier dört tay. 
)'&renin tlah11 düşürüldüiii teyit edilmektedir. Bunlardan başka birkaç tay. 
yare de iıslerine avdet edemiv,.cek derccerı .. h::ı!lara uiratılmılitır. 

ltalyan Resmi Tebliği 
İtalyada bı r mahal, 10 (A. A .) - İtalyan orduları umumi karuclhı. 

nın tebliği: 

Sekiz temmuz cünü keşif tayyareleri üç ıruba ayrılmıtı ve bilhaasa saf. 
fı harp ve tııyyare ıemiler"nden mürekkep İngiliz deniz kuvvetlerinin Gi. 
rit ad:lSI ile şimali A frilca arumda ıarbe doiru ilerlediklerini haber ver_ 
mio;lerdir. Bir tahtelbahir"miz bi111hare bu haberi tcyid etmi,.tir. Bu tah. 
telhahir diismıın muhriplcrnıien birini torpilliyerek batırmıştır. Tayyare. 
!erimiz rierral üsler'nden hareketle di.ışman gemilerini btitün gün fa.$1la. 
sız ve "1Üt'""ir surette bombardıman etmişlerdir. Düşman ıemilerinden 

bazılarm:ı irııtbetler vaki olarak aiır hasara uğramışlardır. Bu ıemilerde 

!'ancmlar cıktıiı göriilmüştür. Bir geminin ve büyük bir ihtimalle bir sa. 
fiharp ıcemitinin battığı zannedilmektedir. Bütün tayyarelerimiz üslerine 
dönmü<ılerdir. yalnrı bir tanesi Yunan topraklı\rrna inmeğe mecbur olmu<ı_ 
tur. Mürettebatı sac ve salimdir. H11rp gemileri zayıflamış olmalarına rağ. 
men yollaı ma devam etmişlerdir. Bu ıemilerin denizden ve karadan mü. 
1 ·rn sahil merkezlerimizden birine taarruz etmek için orta Akdcnizde bir 
akın yapmak istedikleri zannedilmektedir. Bu itibarla bu teşebbüse mani 
olmak için İtalyan filosunun mühim kuvvetleri denize açılmışlartlır. 

Dokuz temmuzda öileden sonra hava şartlarının fenahiı hava ke,.ifleri. 
ni güı;leştirmiş olmasma ra~men filomuz Yunan denizinde dii,.,,anla te. 
masa muva rfak olmuştur. Mühim miktarda olan tayyarelerimiz havadan 
hat'ekita -itıtirflı: etmitlerdir. Düşaıaa lı:ısa •e $iddetli bfr at~t~ sonra 
mücadeleden vazıecerek cenubu frkiye doiru ricat etmiştir. Deniz birlik. 
lerimizden 11ncak bir tanesine isabet vaki olmu,tur. Bu geminin rahneler i 
birkaç güne kadar tamir edilebilecektir. Muharebe neticesinde bahriyelile. 
rimizden 29 kişi ölmUş 69 kişi yaralanmıştır. Hava kuvvetlerimiz pek şid. 
detli olan hava dafi bataryalarının ateı,ine raimen düşmanı hiç durmadan 
sünün son &aatlerine kadar takip ederek bazı cemilere buyük çapta bom. 
balar isabet ettirmişlerdir. 

"Zeffiro., muhribimiz batmr, ise de mürettebatı saidır. Tahtelbah' rle. 
rimizden biri i111üne dönmemiştir. 

Seki.-. temmuz cünü Cebelitarık'tan hartket eden başka bir tnciliz filo. 
sunun ııimali tarki istikametinde ilerlediii haber alınmıştır. 

Dokuz t~mmuzda "Baler., adalarının cenubunda tayyarelerimiz tarafın. 

dan keşfedilen bn filo bütü'I gtin tayyarelerimiz tarafından müessir surette 
bombardıman edilmiştir. Tayyarelerimizden üçü mensup oldukları hava li. 
manlarma di;nmemişlerdir. 

......................................................... 

Brüksel tayyare meydanı ve 
Hamburg'da b-:nzin tasiıye fab. 
rikalan da bom~ardıman ••J ' imiş 
\"e Danimarka sahili açıklarında. 
sahil müdafaa t<ıyyrelerimiz ta. 
rafından dü,m.tn gemilerine hü. 
cum edilmi1tir. li'mıliyette bulu. 
nan iki büyük mayin tarayıcı 

gem'si bombardıman edilmiştıı. 

Bir iaşe gemisi bombardıman e. 
dilmiş ve arka tarafından batmı. 
ya başlamıştır. Diğer oir gemi 
de bombardıman edildikten son. 
rn bulut dumanları 
başlamıştır. 

Afrikadaki Harp 

cıkarrnıya 

Afrikadaki harbe gelince İtal. 
yan tayyareleri dört defa İsken. 
deriyeye akın etmiş, fakat hiçbir 
zarar vermeğe imkan bulamamış 
tır. 

Dün Malta üzerine yapılan ilk 
akın esnasında bir düşman tayya. 
resi düşürülmüştür. Tayyare de. 
nize düşmüştür. Hücum esnasuı • 
da bomba atılmamıştır. 
SUDAN HABEŞ HUDUDUNDA 

Sudan • Habeş hududu üzerin. 
de de muharebeler olmuş n 300 
den müteşekkil bir İtalyan kuv. 
veti püskürtülmüştür. 

İngilterenin Mısır ordusunu tec 
rit ederek sahille:iıu kullanmak 
istediğine cıair bir şayia çıkmış, 
Mısır müdafaa nezareti bu pyi. 
aları tekzip etmiş ve meselenin 
Mısır ordusuna iade olunan bazı 
levazımı istirdat ederek yerine 
yenisini vermek mükellefiyetln. 
den ibaret olduğun&ı b~!c; irmi!itİr. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ -
Bul11arlat""'1a pek 11akında umumi 1 
seferberlik Utin edlleceği aöylenigor. 
Bulgar metalibatının Berlinde aul· 
hen halledlleceği ümit edilmekle be
raber, Bulgari.atanın her ihtimale 
karıı hazır bulunmaaı lüzumu Ueri 
aürülüyor. Bulgar Kralının da bu
günlerde BerUne davet edümesi ih
timalinden baluolraıuyor 

• Meıhur Alman muharriri Doktor 
Rozenberg, dün Alman radyosunda 
geni Avrupa nizamı hakkında ıu ma
lumatı vermiıtir: 
Almanya, Avrupayı bir ekonomik 
ünite halinde organize etmiye mec
burdur. Avrupa, denizaıırı münaka
ldtın tamamen keaildiğini, ve'bir da
ha hariçten hiçbir ıey getirtmebi
zin yaftU1Uya mecbur olduğunu he
aap ederek organize olacaktır. Buse
beple küçük ve bitaraf memleket yok
tur. l aveç, Norveç, Danimarka, Tuna 
ve Balkan mem/.eketleri bu iktuadi 
üniteye gireceklerdir. Almanya bu 
devletlerin kültürel iatiklalkrini ta
myacak, aiyaai varlıklarını kabul 
edecektir. Fakat bu memleketlerin 
iktıaadiyatını Almanya organi.ze e
decektir. FranBada aanayi ihmal edi
lecek, ziraate ehemmiyet verllecek
tir. Tuna ve Balkanlar Almanyanın 
mekanize ziraatle zengin bir hubu
bat ambarı olacaktır. Alman tekniği, 
Alman organizasyonu, Alman meto
du, Avrupayı kendi kendine yeter 
bir kıta yapacaktır. 

* * 

• 

* * Foelkishe Beobat"hter ıazetesinin verdiii 
malümata ıöre, inıiliz adalan karpsındaki 
ft'ransız \'e Bel(ika sahillerinde lngiltereye 
hücum hazırlıklarına faaliyetle devam e. 
d'lmektedir. Doover karşısına isabet eden 
sahillere, uzun menzilli toplar konmuştur. 
Sahillerden içeriye doğru derinleme bir •Ü· 
rü tahşicfat yapılmaktadır. Yollar, sahile 
doiru &"iden top, tank, malzeme ve askerle 
doludur. Biltün sahil boyunca Jjmanlara 
yeni s:stemde seri ıemiler getirilmiştir. 
Ayrıca deniz üslerine yüzlerce seri motör. 
botlar ve denizaltı gemileri gelmiştir. Ru 
hazırlıtın daha ne kadar devam deceii ma. 
lum deiildir. 

* * fmdan gö7.tikmüşler V :? tayyare 
dafi batarya\an d'.1 birkaç millik 
bir mıntaka üzerine ateş açmış. 
lardır. Hedeflerinden uzağa dü. 
şen bomba!annı attıktan sonra, 
Alman bombardıman tayyarele. 
ri, İngiliz avcı tayyarelerı hra. 
fmdan takip edilerek çekilmit-
lerdir. Bu sırada çok yüksek ir- - Harbin bqlanııcıDda lqilterenin harp 
tifada, bulutların arkasında IİZ· masrafı ,Unde 5 milyon lnpliz lirası idi, • 

8 Evvelce dün11amn en i,Zek denizi 
olan ve üzeı·inde hergün yüzlerce 
gemi görünen M afif Denizi bugün bir 
ölü deniz haliM gelmiftir. I ki taraf 
aahillerde nöbetrUer mütemmliyen 
denizi gözlemektedir. Geceleri /11gi
liz ıalaülerinden açılan projektör
ler denizi taramakta ve ani bir baa· 
kın tehUkeıw karıı ufuklarda bir 
feyler dolaflp dolafmadığını anla-

lenen Nazist :iVCI tayyarelerı pi.. altı ay evvel bu miktar 8,500,009 tnıiliz li. 
ke yaparak hava muharebesine rasına, şimdi 9,500,000 lnıiliz lirasına (tk. 

mıştır. Hükumet bu masrafı karşılamak 
l§tirak etmitlerdir. Yeniden ha. İ(in yeni verıiler ihdu etmek mcburiye. 

mıya çalf.fJPUJlctadır. valanan İngiliz avcı tayyareleri tinde kalmı•tır. 

ile Alman avC.l tayyareleri ara- '------------------------------------------' amda şiddetli mitraly(,z düello. 

6 sayfa basmağa müs~it o!r.ııyan 
gazeteler, haftada dört gün dör. 
der ve üç gün de se!ii.7.er s.ıyfa 
intişar edebilirler. 

2 - Ulus gazetesi, resmi teb. 
ligat ve ilanların çok yer işgal 
eylediği günler sekız sayfa ola. 
rak çıkabilir. 

3 - Basvekalet Matbuat U
mum Müdürlüğü bu tahdidin 
tatbikini kontrol e.ier. 

Bu karar, beş gün ı;onra meri-
yete girecektir. . 

KROM İŞLF.R 1 
Krom isletmeleri nıiıstahse13-

tının me~leket dışına ihracı iş. 
lerini tedvir etm:?:t iızere Eti. 
bank emrine verilrr.:ş ol.m 300 
bin liralık mütedavil sermayenin 
ahvalihazıra dolayrsıle, kifayet 
etmediği anlaşıldtğı ::.dan, bu f:er. 
maye, bir milyon füaya çıknrıL 
mıştır. 
Zl.KAAT IŞLETMESf'.\fE PARA 

VERILECEIC 
Devlet Ziraat İ~letmeleri ku

rumuna her türlü. ın~aat mustes. 
na olmak üzere, iş1etmekte oldu. 
ju çiftliklerdeki faahyetinin 
tevsi ve takviyesinde ve yeni zi. 
rai isletm~ler tesisind~ kullönıl. 
mak ·üzere, Milli K::ırunma Ka. 
nununun 42 inci m1ddesinc tevfi 
kan işbu kanunun 4 i fıncti mad. 

Fakat hasıl olan kanaate 
Tran5ilvanya meselesi 
kanlara ait muallak mıeıM~ai 
hepsi de ileriye bırakılmıftır. 
manya ile İtalya, İngiltere 
y,qpacaklan büyük harbi 
ladıktan sonra bütün bu m 
ler i sulhen halledeceklerdir. 
yüzden Macaristan, koDlfUSU 
manya ile iyi komşuluk mi"b' 1111 
betleri dairesinde yaııyadt 
askeri hazırlıklar yapmaktan 
geçerek mihver devlleillltat 

Transilvanyayı kendisine 
etmelerini bekliyecektir. 

Macar ricali katı vaadi 

desile temm olunan sermayeden yorlar. 
400 bin lira ikrazıııa Koordinas. Nitekim Macaristanın yan 
yon Heyetince kar.ır verilmiştir mi gazetesi sayılan Pefter 
FİYAT MURAKARE iŞLERİ de bugünkü yazısında diyor 
Fiyat m:.ırakabesinin teşkil.at. "Macaristan Münih'de 

landınlması hakkındr.ki karara linin bahis mevzuu oıldıillllll 
şu fıkra eklenmiştio:: müdrik olmakla beraber, 

Fiyat murakabe komisyonlan rebenin neticesine yalnız 
balığına, lüzumu halinde, ma.. ümitle değil, fakat kemali 
halli milli banka müdürleri d~ 1 yetle intizar etmektedir." 

seçilebilirle.~. DOBRUCA MESELF.Sİ Dl 
tPEKBOCEOi TOUUM\l tı.IY 
YETiŞTiRMEK iÇiN TALIK ED O& 

İpekböccği tohu•n'.! yetıştir. 
ırıek, mübayaa, munafaza ve tev
zi evlemek üzere tvh 11 i Korunma 
Ka~ununun 42 inci m&c!desine 
müsteniden işbu kanunun .43 
üncü maddesile temin olunan ser 
moyeden Ziraat VP.kiıleti emr ne 
50 lıin liralık bir mütedavil ser. 
nıaye tahsis olunmu~t.rr. 

Meclis, !;>ün 
Toplandı 
-o-

Cuma Günü Tekrar 
Toplanacak 

1U1kara, 10 (A.A.) - Meclis, 
bugün topıtuıarak ~93ff mali yıl! 
hazine hesabı umumisine, posta, 
telgraf ve telefon umum müdür. 
lüğü 1937 ır.ali ytlı hesabı kat·. 
sine ait mazbatalar ~~rzincan ve 
Erzurum yer sarsıntısuıdan mü. 
teeasir olan mıntak:ıya yardım İ
çin yapılan ve yapılacak her ne. 
vı nakliyattan alınacalt ijcretlcre 
ait kanun liyihasını müzakere 
ve kabul ~ylemişti:-. Yin~ bu 
toplantıda, askerlik kanununun 
ceza faslına bir madde ilavesine, 
ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanun•m 
16 mcı maddesine bir fıkra ııa. 
vesine ait kanunların da birine! 
müzakereleri yapılmıştır. 

Meclis, .deniz mü98Cier~ huku
kana dair kanun layihasını da 
Milli Müdafaa Vekaletinin tale
bi üzerine müstac;?iiyetle müza.. 
kere ve kabul ederek toplantısı. 
na n ihayet vermişt ·r. 

Büyük Millet Meclisi. mütee.. 
kıp içtimaını önümüıdeki cuma 
ıünü yapacaktır. 

Mihver devletleri ise m.-1111 
Balkanlarda sükünetin m 
sı ve statükonun devamı 
olduklarını göstermişlerdir. 

Mihverin zaferine ümit 
yanlar, bu zaferin tahakk 
beklemek mecburiyetinde 
yorlar. 

Sınrf Geçenle 

Azllğl Nman 
Dikkati c.-.w 

çenlerin geçen sene&ere 
azlıgı nazan dikkatı 
sınıfta kalanlar bazı rar 
50, hatta '1ı 60 fi oulmu 
vaziyet karflSIDd• yap 
kiltleri Vekil. Grup ar. 
na izah edecektir. 
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Fransız Mec/isınin 
(Başı 1 incide) 

tlnln fstlklAli ile yeniden tesis eyle
mektir. Meşru otorite, oligarşilerin 

1azykından kurtarılacaktır. Hiikumet, 
ml'.'mlekeUn mukadderatına devamlı 

surette riyaset edecek ve Fransız ta:ı
lıyet:erinln hl'yeti umumlyeslm miiş
ıcrck ::nenfaat yolunda sevk ve ijare 
edcceıttir. 

doğumun inld!lsfına ve ail 
yesine çı.lı~an müesseselere ı 

Uyacaklar Hitler Almanyasına Vesikaları Tahrif 
(Ba~ı 1 incide) · 

1.ıım ynp:ıcaktır. 

İKTISAD\ VE SINAi il 
Fı~r."anın e~onomlk h:ıyatı 

bir vech~ verilerektir. Memlc 
şcyrh;n evvel, köylü bir tlrsııı 

lc~eti olacaktır. Endilstrl, yeri 
lite ananelerin<? dönecekti:-. ts: 
kooplrntil milı:.sseseler, rasycı 

tar.da ycnldı.!I!. teşkillıtland 

tır. 

~~:i~.b~.:~~~:.ı~~~.:~~ Hiç Yaranamıyor Ederek Neşrediyor 
O vakit Alınan kumandanı gül. 
uş ve şu cevabı vermş: 
- Biz küçiık devletleri işgale 

bzum gonneyiz. Onları himnyc. 
niz altına alırız. Himayemize 
(U'l?lek istemiyenlcr olursa, o va. 

t işgale mecbur oluruz. 

* * Balkanlar da, İsviçre gibi, 
uzun müddet bir Alman 

eri ışgalindcn korktular. Bu 
rku saikasiledir ki büyük dev. 

tlerin menfaatleri arasında bir 
uvazene tesis etmek, kah birı. 
m. kah diğerinin yardımını is. 
mek, veyahut Balkan antantıru 

eri surerek kuvvetli görünmek 
pbi bircok vasıtalara müracaat 

işler, mihver devletleri ile 
etlerin Balkanlara inmesine 

"ni olmağa çalışmışlardır. 
Fakat Fransanın mağllıbiyc. 

denberi Balkan devletlerinin 
irmeğe çalıştığı bütün bu sL 
i oyunlar da suya düşmüş ve 

utün Tuna ve Balkan memle. 
setleri çıplak hakikatle karşı 
urşıya kalmışlardır. 

Ş imdi Balkanların mukad. 
deratı Berlinde kararlaşı. 

r. Almanya Balkanlan işgale 
,......ır.uııu görmüyor. Yalnız bu meın 

etleri himayesi altına almak, 
tta Berlinin liderliği altında 
ganize etınek istiyor. Yapılan 

minlerin ne dereceye kadar 
ikate uygun olduğu biline. 

ez. Fakat Almanyanın ve Sov-
rin direktifile gerek Tran. 

vanya, gerek Dobruca ve De. 
ğaç meselelerinin halledilece-

ftiphesiz görünüyor ve Balkan. 
aki ihtilafların sulh yolile 
edileceği anlaşılıyor. M:ıama. 
Hitlerin Tuna ve Balkanlar 

çin ne düşündüğünü, bugün 
yştag'da irad edeceği bildiri. 

n nutuktan sonra ancak öğren. 
tıek mümkün olacaktır. 
Almanyanın Balkanlar hakkın. 

i düşüncesini anlamak hu. 
unda, Alman matbuatının neş. 

yatı da bizi az çok aydınlatabi. 
Ur. Bugün beşinci sayfamızda b 1r 

an mecmuasından naklen al. 
ğımız yazı bu bakımdan pek 
ühimdir. Bu yazıdan öğreniyo. 
z ki, Almanya, Balkanlı dev. 

tleri, nazi rejimi altında yaşı. 
acak birer v~sal devlet tclakk: 
tmektedir. Tuna ve Balkan mem 
ketlerinde birer nazi rejimi kn
lacak ve bu devletler iktısaden 

an iktısat blokuna bağlana. 
lardır. Bugün Macaristan ye 

manyada bu sistemin kurul. 
sına başlamıştır. Bu iki mem. 
et de nazi himayesine gir. 

ı,, ve iktısatlannı Almanya ile 
lestirmeği kabul etmiş gibi. 
ler. Berlin şimdi bu memle. 

tleri, nazi metodlarına göre or. 
anize edecek ve bu bağlan daha 

bir hale getirecektir. 
Yugoslavyada bir nazi rejimi 
isi için esas teşkilat kanunun. 

a değişiklikler yapılınakta, ye. 
aıl Avrupa nizamına uymak için 
hazırlıklar görulmektcdir. Bul. 
aristan ise zaten aşağı yukarı 

adcn nazi himayesi :ı ltında 
pyan bir devlettir. Yslnı7 bu 
devlet halıi Sovyet Rusyal"m 
aye ve yardm1na güvenmek. 

ve bu sayede siyasi istiklalle
ni kurtarabileceklerini ummak

\adırlar. Bu ümitlerinin ne dere. 
ye kadar tahakkuk cdebilece. 

ı de bugünlerde anlaşılacaktır. 
J[ulasa Balkanlar kendilerini, 
ıtlerin tanzim etmekte bulun.. 
ğu yeni Avrupa nizamına uy. 
rmağa çalışmaktadırlar. Bu 
retle nazi Almanyası, askeri 
rH<ata lüzum görmeksizin Ba 1. 
lan istila etmiş olacak ve Av. 

padaki hakimiyetini de tamam.. 
1§ bulunacaktır. 

Devlet Şurası Azalan 
Seçildi 

Ankara, 10 (A.A.) - Bfıyük 
illet Me::lisinin bugünkü top. 
tısında Devlet Şurasında mtin 

1 iki azalık için yapılan seçim
e bu azalıklara lktısat Vekfıle. . . 

baş müfettişi Fıwzi Ergın, 
vlet Şurası baş muavinlerin. 
n İhsan Aktlirel intıhap olun
uşlardır. 

Dille de Windsor'un 
Yeni Vazifesi 

Vatikan, 10 (A.A.) - Londra
n bıldirildiğine f'Ör"!, Dtik de 
ındsor, Bahama adaları vc.lilı. 
e ve bu adalardakı müsellah 
vvetlerhı başkumandanlığına 
yin edilmistir. 

(Başı 1 incide) 
rüzlü işleri olan Romanyanın na. 
zik vaziyetini biliyorlardı. Üste. 
lik, vaktile Kral Karol'un, müt. 
tefiklerden garanti kabul etmesi, 
Berlini memnun etmemişti. Ve 
Berlin, Romanyadan, o gafilane 
s;yasetin acısını çıkarmak niye. 
tindeydi. 

Horia Sima'nın Tataresko ka
binesine girmesi ise, diğer demir 
muhafızlarla istişare etmemiş bu 
lunmasındandı. 

Çunkü bu zat, bugün. demir 
muhafızlar arasındaki eski itiba. 
rını tamamile kaybetmiş görün. 
mektedir. Hatta, demir muhafız. 
lar partisinden, Tataresko kabi. 
nesine girmesi yüzünden kovul. 
duğu bile rivayet edilmektedir. 

BEKLiN NASIL KIZDI 
Bu suretle, Karol'un, Almanla. 

n memnun etmek niyetile kurdu 
ğu parti, Berlini büsbütün kız. 
dırdı. 

Bu suretle de, Sovyetlerin iş. 
leri büsbütün kolaylaştırılmış 
oldu. Çünkü Sovyetler, Almanla. 
rın ileride Karolu'da atlatmal:ı
nndan, ve Romanyada bir nazi 
rejimi kurmalarından çekiniyor. 
!ardı. 

Milli partinin kuruluşunu mü. 
teakip, Bükreş gazeteleri, partiyi 
ve kralı göklere çıkaran yazılar 
yazmak emrini almışlardı. Halbu 
ki bu emre ancak dört gün riayet 
olundu. Ve emrin verilmesinin 
.dörpüncü gününden itibaren, ga. 
zetelerde, ne parti lehinde yazı, 
hatta ne de kralın resmi görüldü. 
Nitekim işgal tamamlanınca, Ta. 
taresko kabinesi de düştü: Ve Gi
gurtu geldi. Bu kabinede, tam 
dört demir muhafız, ve iki de ge. 
neral vardır. Daha koyu yahudi 
aleyhtarıdır. Fakat Almanyayn 
bu yeni parti de yaramamıştır. 
Hem de, bu sefer, dört demir mu 
hafızın yeni kabineye girmesini, 
demir muhafızlar partisi tasvip 
ettiği halde!.. 

ALMANYANIN NİYETİ 
Burada söylenildiğine göre, 

Almanyanın niyeti, müttefikler. 
le hala temasta bulunan Karolu, 
tekmil siyasi arkadaşlarile birlik 
te büsbütün atlatmaktır. Bunun 
yerine, Romanyanın başına bir 
askeri hükumet getirileceği umu. 
luyor. 

Bulgaristandan gelen haberle. 
re bakılırsa, Karol, Almanlar tu. 
rafından, demir muhafızların li
deri Kodreano'yu öJıll'u\ruA~ -z.~ 
ınVl l\J~..a Mahkıt\m .• • .ı;",\p1. 
Almanya, bugün, o zaman veril. 
miş olan bu kararın infaz edilme. 
si sırasının geldiği kanaatindedir. 

Ortalıkta dolaşan rivayetlerden 
bir kısmı da, kralın kendiliğinden 
çekileceğine dairdir. Hatta kral, 
birkaç gün evvel istifasının ka. 
bul olunmasını istemiştir. Fakat 
kraliyet meclisi, bu teklifi red 
etmiştir. 

SOVYETLERİN TEŞEBRÜSÜ 
Bulgaristanın ve Macaristanın 

Romanyaya saldırmalarına da Al 
manyanın mani olduğu söylenil. 
mektedir. Burada umumi zanna 
göre, Sovyetler yakında, Karpat 
geçitlerini, Tuna ağzını, ve Şima. 
li Dobrucayı da almak teşebbü. 
sünde buluQacaklardır. 

Rumenler: 
·•- Almanya, Romanyayı an. 

cak bir şartla himaye eder: Sov. 
yetler, petrol mıntakasına el at. 
mak isterlerse!,, diyorlar. 

Bir Alman gazetecisi de, Bük. 
reşte bana şu sözü söyledi: 
"- Sovyetler, şimdi ne ister. 

lersc alsınlar: Bize vız gelir: Çün. 
kü gelecek ilk baharda, hepsini 
geri alacağız!,. 

Bulgaristanda, bir diplomat ar. 
kadaşa, selahiyettar bir Alman 
da hemen hemen ayni cümleyi 
tekrarlamıştır. 

Sevim Sertel 

Dobruca Meselesi 

ortadan kaldırılması mukarrer. 
dir. Fakat bu iade ve hal Ş<:kli 
nasıl olacak? Konuşmalar ne de. 
rece ilerlemiştir. ve inde protoko. 
lunda hususi şartlar var mıdır? 
Heniiz buraları mallım değildir. 
Bükreş Sırp mahafili bu mü. 

zakerelere karşı kayıtsız görün. 
roeğe çalıştığı h:ılde ileride bazı 
Sırp topraklarına da sirayet ede. 
bilmesi ihtimali olan diğer mcse. 
lelerden duyduğu endişeyi gizli. 
yemiyor. Bunlardan birincisi Ca. 
ribrut mıntakası • ki evvelce Bul. 
gar toprağı idi • ikincisi de cenu. 
bi Yugoslavya denilen geniş mın. 
takanın da cenubunu teşkil eclen 
Bulgar Makedonyasıdır. 

Bulgaristanda Seferberlik 
han Olunuyormuş! 

Sofya, 10 (Hususi) - Burada 
kuvvetle dolaşan şa)'ialara g:)rc 
Bulgar kralı Boris, Rumen kralı 
Karol tarafından Romanyaya da. 
vet edilmiş, ve bu davete icabet 
etmiştir. 

Maamafih, resmi mnhafil, 'Bt•L 
gar kralının böyle bir ziyarete git 
tiğ:nı tekzip etmektedir. 

Bulgaristanda, yakında sefer. 
berlik ilan olunacağı muhakkak 
görülmektedir. Halk, Dobrucayı 
ıılmak arzusunda çok musir ise de 
Almanya sükunet ve sabır tavsi. 
ye etmektedir. 

Bulgar Talepleri 
-o---

Atinaya Henüz Hiçbir 
İstihraç Yapılmış Değildi .. 

Atina, 10 (TAN Muhabirindenl 
- Bulgarlarla Rumenler arasın. 
da Dobrucanın iadesi işi için Bük 
reşte başladığı rivayet edilen ko. 
nuşmalar günden giine teeyyüt et 
mektedir. Atina mahafili iki hü
kumet arasında görüşülen bu uz. 
laşma mevzuuna karşı kayıtsız 
görünmekle beraber meseleler;n 
hiisnüniyet havası içinde ve sulh 
yolunda halledilmesi imkanları. 
nı sezmekle memnundur. 

Bulgaristanla Yunanistan ara. 
s:ndaki arazi ve denize mahreç 
meselelerine gelince son günler
de bazı şayialar deveran etmisti. 
Guya Bulgaristanla Yunanistan 
arasında da böyle bir görüşmeye 
hazırlık veya teşebbüs vukubul. 
duğunu bazı matbuat yazmıştı. 
Hele Başvekil l"ilovun Şumnuda, 
hariciye nazırı Popof'un Cumayi 
balada iradettikleri miisalemet. 
perverane nutuklardan bu haber. 
leri teyit edici manalar çıkanı. 
mak istenilmişti. 

Diplomatik mahfclJerden öğren 
diğime göre, Bulgaristan tarafm. 
dan bugüne kadar ne bu yolda a
çıkça bir teklif, ne bilvasıta bir 
istimzaç vaki olmamıştır. Şayet 
Sofyadan böyle bir teklif gelirse 
Atinanın mevzuun ana hatları 
hakkında müzakereye girişmeden 
önce açık mallımat istiyeceğine 
katiyetle bakılıyor. 

Roman yada 

Nazırlar meclisinin içtimaı 
Blikrcş, l O - Resmi bir tebliğ. 

de kaydedildiğine göre dün ik1 
kere toplanmış olan nazırlar mec. 
lisi, dahili vaziyeti tetkik ederek 
bütün memlekette sükun ve asa. 
yişin hüküm sürdüğünü müşahc. 
de etmiştir. 

Hariciye nazın, Romanyanın 

ecnebi memleketlerle münasebet 
leri hakkında izahat vererek ye. 
ni hükumetin teşekkülü üzerine 
şimdiye kadar memnuniyete şa. 
yan neticeler elde cd:ldiğini be. 
yan eylemiştir. 

Meclis, petrol şirketleri hisse 
senetlerinin bundan sonra ecnebi 
memleketlerde satılmamasına ka 
rar vermiştir. 

Sermayenin bir :kısmı ecnebi o. 
lan petrol endüstrisinin bu kıs. 
mının ecnebi ellere geçmesine 
mani olınak üzere bu kararın it. 
tiha:!'ına lüzum görmüştür. 

-o- FEDERAL MOLDAVYA CÜM. 
Bu1garistan1a Romanya HUKİYETİ KURULUYOR 
Arasında Müzakereler Moskova, 10 - Besarnbyanın 

Rumen işgalinden kurtarılmasile 
Başladı Sovyetler birliğindeki Moldav nii 

Bükreş, 10 (TAN Muhabirin. fusu pek ziyade artmış, takriben 
den) - Siyasi ve selahiyett:ır iki milyona yükselmiştir. 
mahfellerden aldığım malumata Bcserabyanın Moldav halkı ile 
göre, Dobruca işinin halli için muhtar Moldavya cümhuriycti 
Bulrıaristanla Romanya arasında Moldav halkının birleştirilmesini 
mü:akereler başlamıştır. Roman. ve bir federal Moldavya Cümhu. 
yanın gösterdiği dostane uzlaşma riye~inin ihlasını teklif eylemiş. 
jesti ibura ecnebi diplomatik m~- lerdır. . .... . . 
hitlerinde hüsnü tesir hasıl etmış Sovyetler Bırlıgı halk komıser. 
tir. Ayni zamanda Bulgaristanın leri konseyi ile Sovyetler Birliği 
da şimdiye kadar tuttuğu siyasi komünist partisinin merkez ko
yol takdir edilmektedir. mitesi bu teklüe müzaharet ede. 
Dobrucanın Bulgaristana iade rek yüksek Sovyet meclisine ar. 

olunması icin her türlü cn2ellerin zcdilmcsinc karar vermislerdir. 

(Başı 1 incide) 
müdafaa harbi ihtimallerini na. 
zan dikkate aldığını ve fakat bir 
taarruz harbinin ilızarmı müza
kereye amade olmadığını söyle. 
miştim ki, D . N. B. tarafından 
yapılan iddianın tam aksidir. 

b - Vesikanın bir !ıkrasında 
müttefiklerin pek yakın bir ta. 
arruzlarr mevzuu bahsedilmiştir. 

Halbuki asıl vesikada ve an. 
cak farazi bir surettr.? olarak ya. 
kın bir taarruzdan bahis vardır. 

c - D. N. B. nin metnine na. 
zaran Türkiye bazı !htimaller 
dahilinde müttefikler ta:::-afından 
yapılacak bir taarruza iştir;:ık e. 
decektir. Asıl metind<' ve bunun 
tam mukabili olan l'ıkrada Tür. 
kiyenin böyle bir taarruz karşı. 
sında seyirci kalacağ: yazılıdır. 

Bu misallerle iktifa ediyorum, 
çünkü bunlar karşısında fazla 
tefsire lüzum kalmamaktadır. 

Faik ihtiramat ve samımi dost. 
luk hislerimi llıtfen kabul huyu. 
runuz aziz Vekilim. 

İmza: MASSİGLİ 
ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Her şeyden evvel D. N. B. tara

fından yayılmış olan metnin burada 
fr:ınsızcaya teı•ume edilmediğini ve 
Rerlind<'n fransızca olarak çekilmiş 
bulunduğunu kayde lüzum görüyoruz. 

Diğer taraftan aradaki mühim fark
l:ırın tebarüz etmesi için D. N. B. 
tarafından verilen ihtlUifiı Uç cümle
yi aynen iktibas ettikten sonra her 
birinin altına ayni cümleleri Fransa 
Büyük Elçisi tarafından irae edilen 
şekilde yeniden derccdiyoruz: 

a - D. N. B. nln metni: Türk hil
ktımctinin hattı hareketinde So\yet
ler Blrligine kar51 bir taarruz harbi 
lmkfınını derpiş bahsinde bir terakki 
mevcuttur. Fakat mezkur hütc ınct, 
muttefiklerlc hennz böyle bir taarruz 
hazırlıklarını miizakcreye fımfıde dc
ğlldır. 

J\t. Mnıısi,::li'nin metnt: Türk hukti
nıeliııin hattı harekeUnrle So\'yetler 
Birliğine karşı b r müdafaa harbi im
knnmı derpiş bahsin<le bir tcrııkki 
mevcuttur. Fakat mczktir hükQmet, 
mutte!1klcrle henüz bir taarruz hazır
lıklsrını mi•zake'"eye ftmfıde değild!r. 

b - D N. :Ş. nin metni: Buna bi
naen Türldyenln muttefil;fortn Ba
kü'ya karşı pek yakın bir tmırnız h:ı
rcketine i54raktcn imtina eyıcdltınl. 
llfıh .•• 

M. l\tnssigli'nin mctrf· Hun· h•'l3• 
en Tiirkiyenln mOtterlklf!rin B:ıkiı"y.:l 

kar51 ya!mı bir taarru1 harck• ~ıne ls
tirakll'rı imtina eyledl{:lnl. il{ıh ••• 

c - D. N. B. n!n metni: T,i .. 1<1;, c, 
muttrfıkle:- tarafından iran milli top
ra:-ı:m üzcrlndl'n Baku'ya yapılacak 
bır ~a,ırrm::ı nazlanmad,ın iştırak e
rle.:e~tir 

M. 1\fasrig1ı'nin mc~nl: Türkiye, 
mıittı•ılkle.. tarafından İran miııt 
toprakları üzcrlncicn Bakü'ya yapı

laı:-ıık bir 1aarruza karsı ı:ıey1rcl kala
<':ıktır. 

Massigli'ye Atfedilen 
Diğer Bir Vesika 

Ankara, 10 (A.A.) - D. 
N. B. ajansı muhtelif Fran
sız siyasi şahsiyetlerine atfe
dilen vesikalar serisini neşre 
devam etmektedir. Uu arada 
Fransanın Ankara Büyük Elcisi 
Massigli'ye atfedilen diğer bir 
telgrafı aşağıya dercediyoruz: 

"Fransanın Ankara Büyük El. 
çisi Massigli'nin 1 Nisan 1940 da 
Daladier'ye çektiği bu ielgraf al
tıncı Alman beyaz kitabmm 23 
numaralı vesikasını teşkil etmek. 
tedir. Massigli diyor iti: 

26 Martta İngiltere Hariciye 
Nezareti, müttefik devletler ta. 
rafından Bakı'.'ı'ya bir taarruz ya. 
pıldığı takdirde Türk huklım<:!ti. 
nin muhtemel hareketi ne olaca. 
gını İngiliz Scfirinden sormuş. 
tur. Sefir Sir Hughe Knatchbull 
Hugessen mezun bulunduğundan 
bu tebliğe 27 Martta maslahat
güzar hulasaten aşağıdaki şekil
de cevap vermiştir: 

1 - Türk hükumetinin haitı 
hareketinde Sovyetler Birliğin~ 
karşı bir taarruz haroi imkanını 
derpiş bahsinde bir terakki mev. 
cuttur. Fakat mezkur hüku'llet 
müttefikleı:le henüz böyle bir 
taarruz hazırlıklarım müzakere. 
ye amtıde değildir. 

2 - Türkiye, İtalyaya karşı 
bir harp imkanı hakkında müt. 
tefiklerle mutabık kalmadan ön. 
ce, Rusyaya karşı bir harp pro. 
jesi hakkında müzakerede bu
lunmıyacaktır. 

3 - Sonbahar bitmeden Tür
kiye Rusyaya karşı harbe gire. 1 

miyecektir. Ve bunu ancak müt. 
tefiklerden en geniş hi• müzahc. 
ret aldığı takdirde yaoabilecek. 
tir. 

4 - Buna binaen 'l'ürkiyenin 
müttefiklerin Baku'ya kar;;ı pek 
yakın bir taarruz hareketine ış. 
tirakten imtina eyle'.liğinı ve 
böyle bir hareket için Tiırk millı 
arazisini kullandığı takdirde bu
na şiddetle muhalefet edeceğini 
derpiş etmek lazımdır. Hattfı 
Türkiyenin milli top:·aklarınd~ , 
istifade ı:ıtmiyerek yapılacak bir 
hücumun dahi neticeiedndC'n en. 
dişe ettiğini farzetmek icap ed~r. 

5 - Mi.ıttefikleria hazıriıklıırı 
bittiği ve İtalyan projeleri müt. 
tefiklerinkile mutabakat haline 
konulduğu zaman, Türk!ye. mi.it. 
tefikler tarafından İrnn milli 
toprakları üzerinden Baku'ya 
yapılacak bir taarruza nazlan. 
madan iştirak edecektir. Bunun
la beraber Türkiye üzı:.?rinden u. 
çuşu tevlit edece!~ bir taarruzun 
bidayetinden evvel Türkiye hü. 
klımetinin muvafakati sorulmak 
ve istihsal edilmek kap eyliye
cektir. 

İngiliz noktai nazarl:ırr 661 
numaralı telgra!ımclaki fikirlere 
geniş mikyasta uymaktadır. 'l'i.ir. 
kiyenin harbe girmeğe amade 
olacağı tarihe dair olan üç nu. 
maralı fıkradaki noktai nazar. 
ataşemiliterim tarafından pC'k 
bedbin bir şekilde telakki edil. 
rnektedir. Diğer tı:ıraftun mesai 
arkadaşımın fikrine muhalif ola
rak, ancak küçük bir Türk ara. 
zisi üzerinden uçmay. tazammun 
eden bir hareket için Ankara 
hükumetinin sarih muvafakatini 
istemenin bir tabiye hatası teş. 
kil edecegi fikrinde ısrar ediyo. 
rum. Türkiye hük(ımetiııin bun. 
dan resmen haberc!ar e:iilmc.>si 
kifayet etmek icap erler. 
VESİKAJ ... AR KARŞISINDA 

iRANLILAR 
Tahran, 10 (A.A.) - Pars njansı 

bildiriyor: 
Tnhranda çıkan ittllilat gazetesi 6 

numaralı Alman beyaz kitabı ve Sov
yet matbuatının bu husustaki tefsl
ratı hakkında neşrettiği bu bıısmaka
lede ezcümle söyle demektedir: 

"Bir müddet evvel, bazı yabancı 
ajanslar, SovyeUer Birliginln, İran d 
dahli olduğu holde garp memleketle
rine muhtemel bir taarruzu hakkında 
haberler yaymak için muhtelif çare
lere basvuruyorlardı. HükiımeUmiz bu 
ncsriyata hıçblr ehemmiyet atfetme
di. Komşusilc olan samimi münase
betlerine itimadını muhafnza ederek 
bu tahrikifımiz şaylnlar üzerine hiçbtr 
ihtiyati tccibir almadı. Hudut muha
fl'zasını dahi takviye etmedi. Keza 
memleketimiz bu şayiaların asılsız 
olrtuğuRu ve bbylc bir tehlikenin mcv 
cut olmadığını komşularına dahi tc
mın eyledi. 

Şimdi ayni membalıırın vaziyet
lerini değiştirerek harbin bldayetın
denberJ en kati bitaraflığını muhafaza 
etmiş olan hiıkümetimizi diğer dev
letler tarafından güya Sovyctler Bir
liğine karşı tasarlanan plfınlara işti
rak elmiş göstermek istediklerini gör
mek hakikaten hayret edilecek bir 
~eydir. Şimal komııumuz dn matbuat 
Ye radyolarının bu abes şeylere daya
narak bizi tenkit ctmt'Sinc müsaade e
diynr. Halbuki bu vesikanın bizzat 
metni, bu işlere ademi m{ıdahalcmiz.i 
göstermek ft>ln kafi bir delildir. 

Bu vaziyet karşısında bugünkü dıin 
y:ıda hakikat prensiplerine ölüm der
belerl inmls olduğu soylenemez mi?" 

Gazete bundan sonra D. N. n. a-

Bu hiı(C'mct, milleti temsil eden hir 
hPyetln !~bırlığine mazhar olac.ık oe 
bu hcye,t hiık\ımetin yanınd,ı nncmal 
rol anlı :ta edecektir. 

1 lükCımf!tın dövizi, selftbet ve kuv
vet ol;ıl',•ktır. Fr.kat hllk(ırr.e~. ntori
teyı Jü:r.urrılu hiirrlyetlcrc hüı·met 
prensıbı ı·t' uzlPştınnağ'I cal•sdcaktır 

İDARi VE ADLI 
MÜESSESELER 

İd:ıı-1 ve uıı: müesseseler, moclern 
v.:: S.lc!e esaslar uzerinden yenıden 

tc.,kii olun.1cakt.r. 
!\ıılli k\iltüı ve gençliğir> yc:!stlril

mcsi. lı:ık(ıım tııı en başt:ı y.e:t·~ endi
şesini 1t•şkıl cyliyecektlr. Hııl:Ome·, 

J-Hıkıimet, adlllette yeni b•: 
nizam kuracn•·tu. 

l\tESLEKi TEŞEKKÜLI 
:'ıtı ~!c~ tC's~,;külleri, devleU 

trolü altında, paranın ve p:u 
rıin d'Y.tntörli.ıfünü bertua! 
ve diğer taraftan se!alct ve i 
önüne getccektir. 

Her sahada kıymet üzerine 
ses hierarşi kurulması. en mü 
olarak ele alınacaktır. Bir tel 
7ekA asfıleti, bir tek fazilet, 
Ia7.ileti tanınacaktır.,, 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum :Müdürlüğün 
30 İklncitcşrin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve sermayesi eshama 

kaslm şirketler kanunu hUkümlerine tcvfıkan Türkiyedc çalışması 
verilen ecnebi şirketlerinden İngiliz 1abiiyetini haiz "Hidiviyal M 
timşip ant Greyvin Kompani Limited - The Khedivial Mail Steaın 
And Graving Dock Company Limited,, Şirketinin tasfiye edilmiş 
mosı dolayısiyle Tilrklyedekl şubesini scd ve muamelfıtını kat'etrn 
re emir ve talimat aldığını bıldlrmis ve kanunen .(.erilmesi lazım 
ve~aiki vermlljtir. 

Hu şirketle aUıkası olanların mez kür Şirketin Türkiye Umumi 
bulunan İstanbul'da Galata'da Tahir hanında, Gilkrist, Voker ve :K 
mited Şirketine ve icabında Ticaret Vckfllet.ine müracaat etmeleri 
olunur. (999) 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liselerde ikmale kalmı!J talebelerin Harp Okuluna girebil 

ni temin maktadile kayıt ve kabul muamelesi, Eyiul nihayetine 
uzatılmıştır. ikmali olup Harp Okuluna girmeğe istekli olan tale 
şimdiden m~nsup oldukları askcrlilç 15ubclcrine müracaat eder~k 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oldukları takdırde 
ce tekemmül ettirecekleri evrakı ile okula almacakları ilan olunur. 

(293) (5996) 

A::-.kcri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanla rı 

Tahmin edllcn bedeli (2400) llra 10 ton 5 - 5,5 Mm. kutrunda 
olan ordu tipi (30) adet mahruti ça- ı Mm. tOlllnde clva çellOI 
d•r Tophnne Salıpazarı Askeri fabri- Tahmin cdllen bedeli (50.0oO 
kalar yollamasındaki satınalma ko- olan yukarıda yazılı 10 ton cl\ff 
mısyonuncıı 19-7-940 Cuma gunü sa- ği merkez satınalma komis 
at 14.30 dn pazarlıkla ihale edilecek- 23/7/940 salı günü saat 15 de 
tir. zarfla ihale edilecektir. Şar 

İsteklileriq muvakkat teminatı o
lan ( 180) füanın herhangi bir mal
müd ürluğüne yatırarak alacakları 

makbuzla birlikte mezkur gün ve sa
atte komisyonda bulunmaları. (5623) 

• 
Tahmin edilen bedeli ( 1500) lira o

lan (50) ndct ordu tipi nobetçi mu
$ıımbası Tophane askeri fabrikalar 
yollamasında satınalma komisyonunca 
19-7-940 Cuma gilnii saat 15 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 
muvakkat teminatı olan 112,5 liranın 
herhangi bir malmüdürlügline yatıra
rak alacakları makbuzla birlikle mcz
k(ır gun ve saatte komisyonda bulun
maları. (5622) 

' • Tahmin edilen bedeli (3560) lira o
l;ın ordu üpl a:ıagıda cinsi ve miktarı 
yazılı (6) kalem techlzat Tophane Sa
lıpazarında askeri fabrikalar satınal
ma komisyonunca 19-7-940 Cuma gü
nü saat 14 de pazarlıkla ihale edile-
cektir. · 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 
(267) lirnyı herhangi bir malmüdür
lugüne yatırarak alacakları makbuzla 
birlıkte mczkür gün ve saatte komis
yonda bulunmolıırı. (5621) 

356 adet arka çantası 
356 peksimet torbası 
2!16 çlll kiltükHik 
256 adet sünguluk 
256 
256 

" 
" 

palaska askı Kayıc• 
tu!ek kayışı. 

• 
117 kalem muhtelif zımpara 

taıı alınacak 

lira 50 kurus rı;ukabilinde 
vondan verilir. Talpilerin mu 
teminat olan 3750 lirayı havi 
mektuplarını mezkür günde 
de kadnr komisyona vermel 
kendilerinin de 2490 numaralı 
nun 2 ve 3 maddelerindeki 
komisyoncu olmadıklarına ve 
all'ı~udar tüccardan olduklarırı' 
Ticaret Odası vcsikaslle mezktlt 
ve saatte komisyona mUracaa 

(5662) 

• 70 Ton Petrol Alınacatc 
Tahmin edilen bedeli (15.6Sgl 

olan 70 ton petrol askeri fab 
Umum l\'hidilrlüğu merkez ,. 
ma komisyonunca 22/7 /940 pa 
günü saat 16 da kapalı zarfla ıh 
dileccktlr. Şartname parasız 
komisyondan verilir, taliplerin 
vakkat teminat olan (1174) 
kuruşu havi tekli! mektuplarını 
kör gunde saat 15 şc kadar 
yona vermeleri ve kendileri 
2490 numaralı kanunun 2 ve s. 
delerindeki vesalkle komisyon~ 
madıklarına ve bu iljle aliıkadat 
c2rdan olduklarına dair ticaret 
vesıkasilc mezktir gun ve saatti 
miı;yona müracaatları. (5 

• 
10 Ton Zeytin Ya!iı Alınael 

Tahmin edilen bedelı ( 18.000) lira 
bunun Iranla hiçbir münasebeti ol- olan 117 kalem muhtelif zımpara taşı 
nı~.dığını ~ildlrlyor ve diyor ki: askeri fabrikalar umum mudurlüğü 

jansı tarafından neşredilen vesikanın 

metni hakkında te!siratta bulunarak 

Tahmin edilen bedeli 5200 lir• 
10 ton zeytin ynğı askeri fab 
Umum Müdürluğu merkez satı 
komisyonunca 20-7-1940 Curfl 
günü saat 11 de kapalı zarfla uı 
dılccektir. Şartname parasız 

komisyondan verilir. Taliplerin: 
vakkat teminat olan (390) lira1' 
tekllt mektuplarını mezkür gun 
ot 10 na kadar komisyona ve 
ve kendilerinin de 2490 numarall 
nunun 2 ve 3 mnddclcrindeki 'I/ 

le komisyoncu olmadıklarına ve 
le alakadar tüccardan oldu • 
dair Ticaret Odası vcslkasilc r11 
ı;i.m ve saatte komisyona mür 
!arı. ( 

İran ~ükQ~etl, son 20 sene zar~ merkez satınalma komisyonunca 22/ 
rındakl sıY.:ı~ctınin de isb:ıt ctligı 

1 
S/~ı-ıo perşembe gümi saat 15 te ka

vechlle, bu tun taa~hütl~rine uzl~ş~a 1 palı zarfla ihale edllecektir. ş,rrtna
ruhu dairesinde daıma nayet ctmıştır. mc parasız olarak komisyondan vcri
Şimdl de bu kiyasctli ve mnntıki siya- lir Taliplerin mu\'akkal teminat olan 
setini evleviyc:tle değiştirmemlıı olduğu ( 1350) lirayı havi teklif mektuplarını 
aş!klırdır. Bu bfıriz vakalara gore. ba- mezkür gtinde saat 14 de kadar ko
zı yabancı devlet adamhırının gorOş- misyona vermeleri ve kendilerinin de 
melerlne istinat ederek memleketimi- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
zi tamamen yabancı olduğumuz proje- dclerindeki vesalkle komlsyoncu ol
lere karışmış olmakla itham etmek madıklarına ve bu işle aU'ıkadar tüc
doğru mudur?" cardan olduklarına dair Ticaret O· 

Gazete yazısını şöyle bitirmektedir: dası vesikasıle mezklır ı:ün ve saatte 
"Bu vfıkıalardan dolayı pek hayret- komisyona müracaatları. (5738) 

teyiz. Bahusus ki komşumuz gazetele- • 
rinin ve radyolarının bu kabil hatala
ra mevzu teşkil etmelerine müsaade 
etmiştir. Sovyetler Birliği ile olan 
samimi ve iyi komsuluk miinasebet
lerlmlz bize bu ''fıkıalardan dolayı şi
ktlyet lmktlnını bahşetmektedir. Zira 
komşu memleketlerle samlmt miına
scbetlerimizl daima muhafazn etmek 
ve hiçbir zaman bu memleketlerin 
menfaatlerine uygunsuz hiçbir tedbir 
almamak arzu ediyoruz." 

Satılık Arsalar 
Haydarpaşada Denize pek yakın 
olan Nemli zade sokağındn satı
lık arsalar vardır. Sirkeci Nem
lizade Han 12 No.ya müracaat 

Telefon : 21788 

155 ton Benzin Alınacak 
Tahmin edilen bedeli (57.350) lira 

olan 155 ton benzin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğil merkez satınaln18 
komisyonunca 22/7/940 pazartesi gü
nit san t 15 te kapalı znrna ihale edi
lecektir. Şartname 2 lira 87 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(4117) lita (50) kurusu havi teklif 
mektuplarını mezktir gilnde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaiklc ko· 
misyoncu olmadıklarına ve bu iljle a
lfıkadar tlıccardan olduklarına dair 
Tıcaret Odası vesikasile mezkür giın 
ve aaatte komisyona müracaatları. 

(5661) 

• 
Cinai Kilo 

Soğan 1000 

Semizotu 500 
Snkız Kabağı 500 
A.yşe kadın fasulye 2100 
Patates 1200 • 

Domates 1500 
L.'ıhna 300 
Ramye 1200 
Ispanak 300 
Pırasa 300 
Ptlıcnn AdC't 4500 
Yukarıda cinsi ve mlkdarı ve 

min bedeli yazılı 11 kalem seb:ı:' 
Jıpazarında Askeri Fabrlkalar 
alma Jtomisyonunca 26 - Tern111 
940 Cuma günO saat 14 de açık 
'me ile alınacaktır. Şartrıameel 
gun komisyonda görillebillr. iııte 
rin ilk teminatı olarak 64,83 
herhangi bir malmüdürlilğüne Y' 
rak makbuzu ve 2490 sayılı kııfl 
2 ve 3 cü maddelerindeki vesııl 
gün ve saatte komisyonda bultJ 
larL ( 
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BEDELi 

Ecnebi -
1500 .. .. 

1 aene 2800 Kr. 
6 Ay 
3 Ay 800 .. is:ın 1 Ay aoo 

l'rarası p t • . vo!I olını os a ıttlhadına 
dırı .Yan mcmlekeUcr için 

e bedeli ü 
6 9 

m ddet sırasiylc 

'.l A .N 

Bu resim, Balkanlardan Almanyaya ne götıdcrildiğini, Alnıa11yamn da Balkanlara neler ı·crdiğini gösteriyor 

Cenubu 
b•- ' ' 3•5 liradır. Abone be-

,L~}~~~·;:::iç~ğ~~~;:~ A 1 manya n ı n uruşluk pul il!vesl 
et1ıı lAzımdır 1 
:utr= · 
f'~ 

. "ttm•!ıtnuuıı Ş k" A D 1 1 · l ·;:: :d~~~:ı~.e~:::. .. ı ar ı vrupa ev et erı e 
·~fü~~1'Tu~~;ı;:Ji lktısadi Münasebetleri 
Me! 
anı gOnOn dün:rasınaa munac!e-

"'~ hay}' ' ş bç ı zorlaşmıştır. Dış tt-
trnel ~rbln mühim tesirlt:'ri ol
m t 

1 
u YUzdcn, satılacak malla-

1 _arının ve hangi memleket
i <J zı edıleccklcrinin hiıkUmctçc 
g6f.t rurcti hasıl olmuştur 
eri devam etsin, veya sutb olsun 

eklldc d "h • f c, ı racnt mahsulle-
d ıyaUan .Yukselccektir. Türk 
ınyada, Amerikan doların-

a en sağlam para olmak lsU
iiıtıt 1~r• Bazı pazarlardan mah
e . ~ .. ,'.:'sak, .Yerlerine yenileri a
leP" · 
11111Jıı. 1 

"- ını zln sözleri • hele kili 
e e <>ku 
r. ti .. nt~nca • anlaşılmak. 
6) ' Turkıyc ticaret hayatı. 

8
' n uğratacak hiçbir sebep 

c Ztıtcn mcnılck tt h' h" Y kl e e ıç ır 0 uğunu çckmcyişimiz. 
1

1
10 tabii delillerindendir. 

n ıa b' b V\ • r 1 aşlıynlı bir yıla 
d• ıgı halde T'" k. d h 
ııoı hiili . ' ur ıye c n. 
ooO... ~ındcn bir şey knybct. 
. •ıldır Bu t b··ı· w. h 
ch''dcbil •• . • a u ıgı mu n. 
syo lft işı~ızın yüksek kıy. 
de ~ Yıkılc kavrıyabilmck 
rtnı •nunıi Harp TUrkh·esini 
~nıık kafidir: Türkiye, u. 

U\ Harbe . t' k . . d ı ıra ctmcdığı 
vf c de, harbe girmiş mcm. 

c
1
:rden fazla sıkıntı içiııdcy. 

) 

"~et Vckilinıb:.in tcminntı 
bÜ~nı~z emniyeti büsbütün 

ınlJ h'ndırnıcktcdir: Buglin Jdlf 1 1 • • 
ı}'iise~ır sebep yokken endi. 

a rt h ılnıck için, ancak boz. 
,. ~ U \'e kafası taşımak la. 
• 0\t :r h 

k t " u, \'C bu menhus 
659,a n ın~ıyanlnr, Tiirk tica. 
brV s~~Ylrındcki miikemmcli. 
f!I#. ..,up ~elcneınez.lcr. 

patı * 
uı• T·· k 
~ ur Tiyatrosu 

n -----------~~~ 
).lr''Vclki •· 

k cun, Frnnsnnın yr. 
ını ılınn 1 •• • 

1't'hoz 1 uzcrıne oradaki 
u nn v 

ınlfuör n·· c nıcınlckcte dö. 
s. ~ IUz urban Tepsiden hah. 
ncda bizcunıtınu duymu tuk. 
ar a §u cevabı yaznus· 
• Yın gazct .,.. 

C• ı okud eniz.in hakkımdaki 
ue h~ın. Yazıda s6ylemck 
56 ereıniy:atı bllrnediğlmb: için 

k lstcrı~: Yalnız. şunu hn
ac:-f .Ynzıınra kı, her yaz.mnk is-

11.Yl"ı 11.Yrı ·rıı Udarını hat cevap ver-
rl de bulunan z olduğum gibi, 
tı"" da buna kli~lrçok vesaik ve 
rn' ckur. derecede cevap 

nı• artıaucrıne 
~ ı b Sellnce, onlann 

in; kU e~1!rn için çok btiyük bir 
yı ti bir hak Cünkn rnarunannın 
rıdtldflert de I~ emeğim olduğu

lcıtdn3ltn Ert : ederler. Ezctıın-
1111 Bıızetey Uğru! Muhsin, bu-

t 'l' e :.Vnzmıştırı" 
ve: ep i'yc ~ . b. 

ı.ı olnıadı ·enı ır diyece. 
,,v'f b· tından mektubu ü 
.. ır an d -

n'I ınyıp • unnayı bilo bey. 
rıı geçıyoruz. 

(5'';;:=:=~================ 
ERL/l( iŞLER/ 1 

'~ 
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M üttefikler, 1939 senesinin 
3 Eylulünde Almanya

ya harp ilnn ettikleri zamaıı, 

harbi silB.h kuvevtile değil, fa
kat Almanyanın iktısadi hnya. 
tını boğarak kazanmayı kur
muşlardı. Aldatıcı olduğu de.. 
recede cazip olan abloka plcin. 
larına göre mi.ittefikler, Bal
kanların ihracat ticaretini in. 
hisar altına alarak Almanya. 
nın alabileceği gıda maddeleri. 
ni tahdit edeceklerdi. Fakat, 
bu teşebbüsler çok geç kaldı. 
Çünkü, Bertin _ Moskova ara. 
sında ynpılan ademi tecavüz 
paktı Alm:myanın ihatasııı.a im 
kan bırakmamıştı ve müttefik. 
lerin ihata siyaseti de, muvaf
fakıyetsizliğe mnhkı'.ımdu. 

İngilız ve Fransız ajanları, 

Cenubu Şarki Avrupada dola. 
şıyor ve mahsulleri almıya uğ
ı·aşıyorlardı. Almak istedikleri 
şeyler; Yugoslavyadaki jut, 
Romanyadaki buğday, Bulga
ristan ve Yunanistnndaki yağ 

veren nebati yağlardı. Fakat 
biitün bu ajanlar muvaffak o
lamadılar. Çünkü, miitteLkler 
bunun mukabilinde hiçbir kh:
lifte bulunamıyorlardı. füırp, 

biraz ilerleyince, İngiltere ve 
Fransa, Balkanları iktısaden 

istiladan vaz geçtiler. Çünkü, 
Akdeniz emniyetsizlik içinde 
idi. Demiryoldan bir şey nakli
ne imkan kalmamıştı. 

B alkanların iklısadı Knvvc-
ti hakkında mütt~fiklc-

rin düşüncesi de sağlam değil-

di. Çünkü İngiltere ile Fransa 
Cenubu Şarki Avrupanın, Garp 
sermayesini yatırmıya uygun 
bir yer olmadığını, buranın an. 
cak Alman iktısadi inkışafına 
yardım edebilecek bir mliteca. 
nis iktısadi vahdet teşkil ettiği 
ni anlamamışlardı. Yalnız, Ro
manyadan petrol, Yugoslav)a
dan demir gibi iptidai macldc. 
lcri alarak bunların jktısadi in. 
klşafına .} 11rdım sırası geçmis
tir. Kıymet esası olHrnk mesai 
ile muhtelif memleketler ara. 
sında ticaret altının yerini tut. 
muş olduğu için, Cenubu Şar. 
ki Avrupası memleketlerini~ 
iktısadi hayatı da, bahis mC'v-

• zuu milletlerin milli ihtiyacına 
uygun esaslara dayanmış bulu. 
nuyor. 
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ve Fransada Motörize 
Piyade Muhacirler 

Yerlerine Nasıl Döndü? 
B u mektubumda, bir A

merikan gazeteci dostu
mun Fransadaki müşahadeleri. 
ni naklediyorum: 

Otomobilleri bozulup, yaya 
yollara düşmemiş, bu sayede 
en uzaklara kadar gidebilmiş 
olan "motörize muhacirler., de, 
artık yurtlarına dönmiye b:ış. 
lamışlardır. Bunlar turistik bir 
seyahatten dönmüşe benziyor
lar: Sakalları taze traş olınuş, 
gömlekleri temiz ve otomobil. 
leri deri valizlerle dolu. Vesi. 
kaları yolunda, vizeleri tamam. 
dır. Arabalarındaki benzin te. 
nekeleri, yerlerine varmaları. 

na yetecek kadardır. Bunlar a
eaip bir takım "efendi,, adclm
lardır. Acalp, çünkü otomobil. 
leri, deri valizleri olduğu halde 
on beş gündür ceplerind!? on 
paraları.yoktur. On beş gün. 
dür, iane ile, asker ekmekleri 
ile geçinmektedirler. Çok acele 
kaçmışlar, bir ay, orada, bura. 
da, ceplerinde getirebildikleri. 
le, bunlar da bitince; yüzükle
rini, gerdanlıklarını, saatlerini 
satarak günlerini gün etmişler. 
dir. Şimdi de satabilecekleri 
başka neleri kalmışsa, onları 
satmaktadırlar; eğer alıcı bu
lunursa .... 

Bütün dönüş yollarındaki uğ_ 
rak şehir ve kasabalarda bu, 
"motörlze muhacirler., in as. 
tragan kürk, halis domuz deri. 
si vnliz, hatta şapka satıcıları 
haline geldikleri göze çarpıyor. 

T ours'da bunlardan birini 
gördüm: Karlı, fakat a

caip bir iş uzerinde pazarlığı 
uydurunca, sevinç içinde oto. 
:mobiline koştu, bir bavulunu 
çıkarıp, attı; sonra o pazarlık 
ettiği "piyade muhacir,, e: 

- Buyurun, dedi. Yeriniz 
hazır. 

O yayaya yer açmak için ba
vulunu feda etmişti. Buna şaş. 
mayın; çünkü, Tours'dan Pari
se ancak iki bin franga aidi1e. 
bilir. Bu Para ile. "oivad~ mu-

••••••••Yazan:-······ 

i c. c. 1 ............................ 
hacir,, bir aydır yüriiyen ayak
larını biraz dinlendirecektir; 
üç gündür aç olan, "motörize 
muhacir,. de istikbalini temin 
etmiştir. Yoksa, yolların açıl. 

masını, trenlerin işlemesini 
beklemeğe kalırsa .... 
Düşman daha Somme'da i. 

ken, Parist'tn kaçıp ta Eor
deaux'ya kadar giden "motöri
ze muhacirler,, den dönenler, 
şimdi harbin geçtiği yolları 
görünce, şaşa kalıyorlar: Bu 
yollar gerçekten şaşılacak bır 

manzara arzetmektedir. 
Binlerce yıllık medeniyet, 

intizam duygusu ınsanın o de
rece iliğine kadar işlemiştir kı, 
bir odanın içinde iki sandalye, 
bir masa ve bir şişe devrilmiş 

olması, o odaya giren adamın 

orada bir dram görmesine ye. 
ter. Bir de üsti.inde bin şeyin 
yıkılıp devrildiği şu güzel Fran 
sa yollarının vereccı,ii d~h~eti 
düşünün! 

F akat bu felaketin içindw 
olanlar ağızlarını b]]e 

açmıyorlar. Gırtlaklarına kadar 
içine gömüldükleri sefaletten 
kimse bahsetmiyor. Herkes yii. 
riiyor, ve uzaklara bakıyor. 

Cenuptan gelenler, iizerinde 
buraların bıraktığı tesir, kısn
ca; dehşet vericidir, lakin Şi. 

malden gelenler buralarda, bir 
limanda duyulan huzuru duyu. 
yorlar, denebilir: Onlar o kadar 
daha trajik sahnelerde kaderle: 
rinin oyununu seyretmişlerdir. 

Artık, Alman askerleri ile 
muhacirlerin arasında, y~vaş 
yavaş dülgerler, duvarcılar, 

marangozlar da görülmeğe baş. 
lamıştır. Bunlar, ellerinde a
letleri ile, yıkıntıların içinde 
yorgun, argın dolaşıyorlar. 

Daha iki, üç giin önce~ine 
karlar fır1nl;ır1n öniinrlP <>kmr>k 

almak için "kuyruk,, yapan 
halk, bu cefadan birçok yerler
de kurtubnuşlardır; faknt acı 
alın yazıları yüzlerinde çizgi, 
çizgi derinleşmiş, hnzin kalaba
lıklar, belediyelerin haber biı
roları ile postahanelerin, ku
mandanlıkların önlerini ha!a 
doldurmaktadır. 

Bunlar, kayıplarından haber 
bekliyen, gözlerinın içinde ii
mitlc yeisin henüz mücnd<!le 
halinde olduğu zavallılardır. 

Postahane dediğime bakıp tn, 
buralarda bir posta servisi ol
duğunu sanmayımz. Buradaki 
hcniız "sui generis,, bir posta 
servisidiı. Mektuplar, zarf sı;c. 
dır ve vergi dairesi ılanları gi. 
bi, bir tahta levha fü:crıne sıra 
sıra açılmıştır. Bunlar, sahibi 
o şehir veya kasabada ıse, ş.1. 
yet poslahanenin öniınden ge. 
çersc, görüp te okusun ve kı:m
dilerindcn nıalıimnt alsın, cllye 
başka yerde kalmışların gcin
derdikleri açık mektuplardır. 

"Filim yardım organizn yonu 
bizi topladı. Trenler islcıniyc 
ba~lar ha~lamaz döneceğiz,, 

''Paul csi.rdir. Jlafif~c ynra. 
lıdır. Adres: Fcldlaznrctt X. 
Y." 

''Çabuk dönmeğe bak! Ço
cuklar benimledir, kurtuhnuj
lardır.,, 

"Dodo'cuğum, sağım. Koca. 
man bir ii11iicük. - Yvonııc •. , 

B ütün bu dram kimbilir 
daha ne kadar slirecek? 

Demiryolu ve posta işleri tabii 
Almanların elinde. Pek n7. 
:Fransız, bu Almanlnrq yardım 
ediyor. 

Şimdiki hnlde her taraitn gij. 
zc çarpan faaliyet, öhnüş hay. 
vanların gömülmesine, obUslt'
rin ve bombaların toprakta aç. 
t.ıkları büyük yaraları doldur. 
mıya, köprüleri tamire, yıkıl. 
mış arabaları kaldırmıya, su 
yollarını birleştirip dezenfekte 
etmeğe, demiryollarını ve is
tasyonları dolduran enkazı kal
ıi1rnı1vıı inn İ<ı:ın· pf mPlct,.riir. 

B u yüzden, bu memle.~;et. 

terin Almanyaya dana 
sıkı bağlanma lan için bir "Al
man iktısadi tazyik,, ine ihtı

yaç yoktu. Çünkü iki tarafın 
birbirine ne derece bağlı olduk. 
larını idrak etmeleri bu netice
yi vermeğe kafi idi. 

Bu itibarla Garp devletleri. 
Balkan devletlerine istikı azlar 
vermekten bahsettikleri halde, 
Almanya 1933 den başlıyarak, 
bu memleketlerdeki mübadele 
yolile istihsali canlandırıyordu. 

Almanya, bu memleketler. 
den gıda maddeleri ve iptadi 
maddeler alıyor ve bu nıemle. 
ketlcre ihracat yapıyordu. Ne
tice, iki taraf arasında, harbin 
dahi tesir edeceği sürekli ve 
faydalı bir mübadele olmuştur. 

Bu vaziyet, alakadar m<>mle
ketlerin iktısadi hayatını can. 
landırmıştır. Fakat Cenubu 
Şarki A vrupanın Almanynya 
yalnız gıda maddeleri ve ipti. 
dai madde göndererek, sanayl 
mamuUıtı aldığını söylemekle 
kalırsak; vaziyeti anlatmamı~ 
oluruz. Çünkü, Almanyaya mal 
vermek, bu memleketlerin is. 
tihsal hayatını ilerletmiştir v€! 
ilerletmektedir. 

Gerçi bu memleketlerin bir 
kısmında nüfus kesafeti Al. 
manyaya :faiktir. Çünkü Uulga. 
ristanrla her hektar başına 1 J 6, 
Yugoslnvyada 111, Romany:lda 
96 ve Almanyada 76 kişi dü
şüyor, fakat istihsal Almanya. 
ya nisbetle çok geridir. Mcs<:l:i 
Romanyada 900 kilogram istih. 
sal olunduğü \.alde, Almanyada 
2220 kilogram istihsal olunu. 
yor. 

Sonra hayvanat istihsali de, 
aynı merkezdedir ve Almanya . 
daki domuzlar, Romanya ve 
Bulgaristana nisbetle altı nıis. 
lidir. Bu yüzden, bu mcnılc. 

ketler için zirai istihsali arttır. 
.mak çok mühim bir meseledir 
ve Almanya bunu temin ece. 
cek makine ve teçhizatı ver
mektedir. 

A lmanya, Cenubu Şark! 

Avrupadan buğday, tü
tün, şnrap, tohum, petrol, de. 
mir alıyorsa da, bunların hepsi. 
ni ödüyor ve İngiliz liral)ı gibi 
şüpheli bir kıymet vermiyor. 

İngilterenin, Almanya gibi 
Balkanlarda muvaffak olma. 
masının sebebi budur. İngilte
re, dünya lktısadiyatının yeni 
cereyanından gafil kalmış, clL 
ger taraftan 1932 de akdettiği 
Olta\•a konferansı he impara. 
torluk ortarkisi vi.icude getir. 
mek istiyt'rek, Cenubu Şarki 
Avrupııdaki piyasalorıııı kny. 
betmiştir. 

Cenubu Şarki Avrupa mc>m. 
leketleri, komşuları olduktan 
başka, 85 milyon nüfusu bı.:lu
nan ve en iyi müşterilen olan 
Almanyanın ihtiyaçlarını naza. 
rı dikkate nlmak vaziyctındc 
idiler. Bu yüzden 1938 de altı 
Balkan devletinin ihracatından 
ti. 19:.i4 len itibaren Homan. 
yada Soya fasulyesinin zeriya. 
tı artmış, Yugoslavya pamuk 
zlranline başlamış, Bulgar:stan 
şarap, mt'yva vcsaircnh dalın 

iyi cinslerini yetiştırnıeğe e. 
hemmiyet vermiştir. 

Harp, bu mübadalenin önü. 
ne geçmemiş, yalnız geciktir. 
miştir. Fakat bu da mübadele. 
nin inkişafına mani olmtırr.<ık
tadır. 

Almanya ile Cenubu Şarki 
Avrupa arasındaki mübad~lc 
seneden seneye büvüveccktir 
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Besarabya ve Şimali 
Bukovinanın işgaline 

Ait Yeni Tafsil it 
( Sureti Mahsusada Balkanlara Giden 

Muharririmiz Sevim Sertel Yazıyor) 

B esarabya ve Bukovinanın 

Sovyetler tarafından işga. 
li hadisesi, bütün dünyaya, muh
tasar ajans telgraflarile duyuru). 
du. Fakat bu hadisenin enteresan 
safahatı hakkında fazla mrılU
mat verilmedi. Eğer sıkı sansür 
mani olmasaydı, ben bu tafsilatı 
size, daha evvel yetiştirebilecek. 
tim. 

Fakat maalesef, sansür yüzün. 
den telgraftan ve telefondan isti
fade edemediğim için, işgal taf. 
silfttını ancak bugünkü mektu. 
bumla yetiştirebiliyorum: 

Tarih, 27 Haziran 1940 tır. 

Sovyet Hariciye Komiseri, 
Moskovadaki Romanya Sefirini 
dairesine çağırmış, ve ondRn ba. 
zı mi.ıhim taleplerde bulunmuş. 
tur. 

Bu haber, burada duyulur du. 
:yulmaz, biitiin Rumenler, öte. 
denberi korktukları bir felflkete 
uğramanın hissikablelvukuu ile 
sarsıldılar. Nisbeten nikbin olan
lar: 
"- Bu, n ıkovina ile, Şimali 

Resarabya olacak!,, diyorlardı. 
Daha bedbin olanlar; Sovyct

lerin bütün Besarabyayr, Buko
vinayı, Tuna ağzını, Şimali Dob
ricayı, hattfı Karpat geçidi ile, 
Rumen petrol kuyularını ısledı. 
ğ'ini tahmin edıyorlardı. 

R umenlcri endişelendiren 

mühim noktalardan birisi 
de, Rumen hiikı'.ımetinin yapılan 
taleplere vereceği cevaptı. Ekse. 
riyet, sulh taraftarıydı. Fakat on. 
lar da içlerini çekerek: 

"- Ah, diyorlardı, bari feda 
edilemiyecck kadar fazla isteme. 
miş olsalar!., 

Meğer, biilün bu rivayetlerin 
dolaştığı sıralarda, Sovyetlcrin 
ne istediklerinden Kraliyet Mec. 
lisln;n bile kati malumatı yok. 
muş: Çünkü Romanyanın Mos. 
kova Sefiri, çektigi kısa telgn{. 
ta sadece: 

"- So,·yellcr, Besarabya ve 
Şimali Bukovinayı istiyorlaı !,, 
demi~ ve şu cumleyi ilave etnıiş: 

"- İstenilen araziyi telcrrüa. 
tile gostcren harita yoldadır!,, 

Sovyet notası, Moskovı.daki 
Rumen Sefirine, saat onda veril. 
mişti. Ve notanın verilişinden 
iki saat sonra toplanan Kraliyet 
Meclisi de, kati bir şey söyliye. 
miyordu: Çünkii telgrafın henüı 
yolda bulunduğunu bildirdiği 
haritayı beklemek zarureti var
dı. Bu haritanın ellerine gelme. 
sine ise, hc.niiz R saat vardı. 
Yani sekiz sa;ıt sonra, Rumen 
milletinin mukadderatı taay.) iin 
edecekti: Romanya, ya ümıtsız 
silaha sarılacak, yahut istenılen 
yerleri sessiz, sadasız iade ede. 
cekti! 

Sekiz snat, bu kadar miihim i. 
ki karardan birls:ni tercih edt
bilmek için, çok kısa bir .rnınaıı
dı. Bu miirldeti biraz arttırnrnk 
Jilzımdı. J<'akat - ıhtimal, Ru. 
men Sefiri h.ç kimse tarafından 
kabul olunmadıgı için - Sovyct 
hükumetile temasa girilemıyor. 
du. 

Q sıracfa, Kral Carol, şüphe. 

siz Romanyanın <ın telaşlı 
şahsiyetiydi: Ordu kumandanını 
çağırıyor, ondan ayrılır ayrıımaz 
Almun Sefirine koşuyor, Alman 
Sefirile giırliştükten sonra, hai. 
yan Sef ırlne bn vuruyordu. 

Biiti.i11 bunlardan sonra toph. 
nan Ruın<?n Meclisi, saat ıi~te 
dağıldı: O zamana kadar, her
kes inkisar ve teessürle öğren. 
mişti ki, Homanyaya hayli unıit. 
ler vermış olan ltnlya. ve Al. 
manya, hiçbir şeye karışmıya. 
caktır! .. 

Meclis, saat beşte yeniden 
toplandı ve bu ikinci toplantı, 
gecenin ta sekizine kadar ı;ürdi.ı: 
Bu toplantı neticesinde, Sovyet 
taleplerinin kabuli.ine karar ve. 
rilmişti. 

O gece Kralın sarayı, büyiık 
bir halk kalabalıgı ile doluydu, 
Fakat bu biçare kalabalığın, ne 
Romanvacf:ın neler istenildij!in. 

den, ne de verilen karardan ha
berleri vardı. Buna rağmen, iç. 
!erinde: 
"- Besarabyayı vermeyiz!,, 

diye bağıranlar vardı. Fakat o 
anda, Rumen hükumeti, sade 
Besarabyadan değil, istenildiğini 
bilmediği diğer yerlerden de vaz 
geçmiş bulunuyordu. 

Çünkü üç tarafı düşmanla çev. 
·rilmiş olan Romanyanın, her 
hangi bir sebep yüzünden Sov. 
yetlerlc çarpışmayı göze alması
na imkan görülememişti. 

O gece saat 22 de Romanya. 
nın Sovyetlere verdiği cevap §U 

idi: 
"-Talepleriniz isaf olunacak

tır: İşgal ne zaman, ve nasıl ba~ 
lıyacaktır?,. 

Romanya, bu suali sormakta 

da haklıydı: Çi.i!lkü hüki.ınıet. 

Sovyetlerin işgale başlayıp baş. 

lamadıklarından da bihaberdi. 

28 Haziran sabahı, saat dörtte, 

Sovyetler cevap verdiler: 
"- Ordularımız, bugün, saat 

on ikide, Çetatca - Alba, Çigina, 
Kikinev ve Cernatçi hudut şe

hirlerine girecektir. İşgal, tam 
dört günde tamamlanacaktır. Bu 
müddet zarfında Romanya, işgal 
olunacak sahadaki askerleri~i. 
mi.ihimatını ve halkını tamamile 
çekmeğe mecburdur!,, 

B u cevabı alan Rumen hü. 
kumetinin derhal verdiği 

emir üzerine, tahliyeye ba~larul. 
dı. 

Bu telaş arasında, Besarabya
daki muh~cirlcr Romanyaya \'e 
Romanyadaki yahudiler de Be
sarabyaya can atmak te18Ş:le 
çırpınıyorlardı. Bükreşteki Sov
yet sefarethancsinin önü, vize 
almllk için toplanmış museviler
lc doluydu. Bunlar, Besarabyayıı 
gidebilmek izinini bir an evvel 
koparabilmek için adeta birbir
lerini çiğniyorlardı . Hatta bu a
radn, zabıtanın müdahalesini i. 
cap ettiren gürult uler, kavgalar 
da oluyordu. 
Ayın 29 unda birdenl)ire baş.. 

lıyan şidetli yağmurlar, Rumen
leri büsbütiın müşkül mevkıe 
di.ışürmiıştü: Çünkü bu yüzden, 
tren yolları bozulmuş ıve tahliye 
işi zorlaşmıştı. Yapılan yeni bir 
talep üzerine, Sovyctlerin, ver
dikleri mühleti dort saat dah3 u
zatmalarına rağmen, Besarabya
daki Rumen kıtaları, ancak can
larını kurtarabildiler ve muhinı
matın büyük bir kısmın., yoJlrır
da bırakmak mecburlyetmde 
kaldılar. 

Ecnebi gazete muhabirlerinın 
Blikreşten ayrılmalarına izm ,.e. 
rilmedi.ği için, Besarabyadan ge.. 
len muhacirlerle hala temasa gi. 
remcdik. Onlardan. çok şayanı 
dikkat vakıalar dinliyeeeğinıiti 
sanmaktayım. Fakat onlarla go. 
rüşmeğe muvaffak olabileceği. 
miz şüphelidir: Çtinkti Rumen
ler, gelen muhııclrleri de neza. 
ret altında bulunduruyorbr ve 
hiç kimse ile temas ettirmeden 
Karpat dağları civarındaki koy. 
lerc gönderiyorlar: 

İş i ttiğim "ze göre, muhacirlere 
orada yenı evler verilmektey. 
miş! Buna bakılırsa Romanya, 
Sovyetlerin derhal kabul etti[;ı 
taleplerim çoktanbcri beklemek
te, ve ona göre hazırlanmnktay. 
dı. Maamafıh, bu evlerden bir 
kısmının, Besarabyaya gıclcn 
Musevilerin boşalttıkları ikamet
gahlar olması da muhtemeldir. 

Sôylenild ığine cöre, kendılc. 
rine bir vasıta bulunmadığı içiıı 
patırdı çıkarmış olan Museviler. 
dem birçokları, Rumenler tara. 
frndan insafsızca oldurulmuş. 
lerdir: Fakat bu katliiım hava. 
disl, bugi.ıı- kadar, ne tashitı o. 
lunmuş. ne de katiyetle teeyyut 
etmiştir. 

Şu anda ise. Romanya. mijm. 

kun mertebe tehlike 17. savuc.tu 
rulmuş bir kaza saydığı bıJ bu
yiik hadiseyi, sükunetle hazmc:
miş gorünüyor. 

Serim SPNTF;l~ 
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YENi HAYAT 
Türkiyede nefasetile şöhret 

bulan hakiki ve esas YENİ HA. 
YAT karamelaları birdir. O da 
ABDÜLV AHİT TURAN mar· 
kasıdır. Kahveciler için nefis lo. 
kumlarımız vardır. Adrese dik· 
kat: Galata Necatibey caddesi 
No. 92. Telefon: 40058 
~ .............................. , 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - Yalovadaki Riya:u·ti<iımhur kôtkünun yanında inşa edilecek ki. 

t bi uınumilık bınas:nın iııtaall lr.apalı zarf usulu ile yeniden eksıltmeye 
kaııulmuştur. 

2 - İllfAata muktazi malzemeden Tq, Tuila, Kum, Çakıl, Kireç, 
Çimento, betonarme demiri, kal•plık kereste, doşeme ve parke tahtal.ırı, 
lrıreınıt ve Çınko livhaları mudıiriyetimizce inşaat mahallinde miıteahhi. 
de teslim edilef;ektir. Çivi Muttahhide aittir. Bu kısun inpatın işçilik 
(11063) lira 50 kuru~tur. 

3 - Doirama iıleri kereı.tesi, mermer, cam, yaih boya ve bad.ına 
malıemesi, çiçeklik camekanı, ~ıpı ve pencere talmnları vesaire &ibi bu. 
tun malzemesi de oıuteahhide ait olacak ikinci kmım inşaatın keşfi ( 12350) 
liradır. 

4 - Bu İll$Aata müteallik avan proje ile Birinci keşif cetveli fenni 
ıartname ekııltme prtnamesi ve mukavele müsveddesinin birer suretleri 
(Z,5) lira bedel mukabilinde Dolmabahçcde Milli Saraylar Mudürluiü 
bleminden alınabilir. 

5 - Ekıiltme Temmurun 1« uncu Cuma ıünü saat on beıte Milll 
Saraylar Mudürluiü binaıında yapılaoaktır. 

6 - Muvakkat teminat (1755) lira (27) kuruştur. Bu Paranın eksilt. 
menın yapılacaiı saatten bir saat evveline kadar mal sandıiına yatırılmış 
balunması lbımdır. 

7 - Eluiltmeye &irttek olanlar Ticaret Odasma kayıtlı bulunaca"=. 
1ar ve ıimdiye kadar ba~ka yerlerde yaptıktan uıari (20 - 25) bin lira 
nddesindeki inşaat iflerine dair elde ettikleri veıikalarla bu vesikaları 
ısöstermek ıuretiyle Milli Saraylar Müdüriyetinde bulunan kontrol mi. 
ıpaı-himdan -ayrıca ala<:aklan fenni iktidar phadetnameıini ve teminat 
paraaı makbuzunu muayyen :ramandan bir aaat evveline kadar kanunun .ta. 
rıfatı dairesinde tanzim edecekleri, upah zarfLır derununda eksiltme he. 
7etinc tevdi edeceklerdir. (5663) 

ile tedavi edJlır: 
Kanın en m Uhlm unsuru. kırmızı yuvar 
lakcıklardır. Onları daima çoQaltmakla 
vUcudunuzun mukavemetini arttırmış, 

kanS1zt•O•.,. zafiyeti gidermiş oJursunuz. 
C E SCHIENS şurubu; kan, · kuvvet. 

lştllıa ve gençlik temin eder 
SUtUn hastalıklann nekahet devrete • 

rinde kemaH emniyette kullanılır 

Reçete ıTe Mt•h• 

Maliye Vekiletinden: 
ı - Matbaa kliıdı, mukavva mücellit bezi, kaplık kiiıt ve ambalaj 

klph VeUletten verilmek üzere iki bin iki yüz adet üç nevi kitap 1655 
adet d,,kuz nevi defter 5140 adet yedi nevi koçan bq yüz seksen bin va.. 
rü dort r.evi cetvelin baıkı ve teclidi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bulu ve cilt bedeli bin üç yüz kırk üç lira yirmi bir 
~ttur. .... 

3 - Muvakkat teminatı ,.UZ lira yetmi, bet kuruttur. 
4 - Şartnamesi Ankarada Maliye Vekileti levaznn müdürlüiünde 

lataabulda Mali1e Velrileti evrakı matbua ambarmda rôrülebilir. 
5 - Ekıiltme 12 Temmuz 940 Cuma rünü saat 11 de Maliye Veklleti 

~anm müdıirlüründe müteıekkil ekıiltme komiıyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 sa)'lh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bet. 

celer muvakkat teminatı makbu ven banka kefalet mektuplarile birlik. 
ta muncn ıün ve saatte komilJ'Onda balunmalan. "3149,. "5311,, 

Sümerbank Pamuk luliii ve Dokuma Fabrikaları 
üessesesinden: 

Fabrikalannuzm cilmrus: tanmıı, tahnye ve naıı:nye lııerı .ıı:apaıı zartla 
1 ıene için mür.alraaaya konulacaktır. 

htckhlenn bıa iıe ait prtnameyi, Bahçelı:apıda 1 inci Vakıf han 1 ci 
uki muestc:H Ticaret servisinden alabilecekleri ilin olunur. (5940) 

TAN 

Bolu Orman Koruma Talimgah Tb. Satınalma Komisyonundan:· 
Münıkaeının 

)apılıeağı mahal 

Bolu orman ko
ruma talimglıh 

tabur kararglı

hında Mıln'akit 

saUn alma ko-

Erzakın clnıl 

Ekmek 
Sığırcti 

Muvakkat 
Miktarı teminatı 

Kilo Lira K. 

180000 
39000 

1485 00 
731 25 

MOnakaaa gün aaatl 

23-7-940 
24-7-940 

Salı 16 
Çarşamba 9 

MDnakaaanın 

auretl leraaı 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

m isyonunda 
Şerait ve evsaf hakkında daha mu fatsal malumat isleyenlerin Boludaki satın alma komisyonuna müraca-

atları. (5835) 

#Şükrü ~~~~~S •e•k•ba•n~ 1 

,--•-;N-IF•I•N•I •G•E•Ç•E•N_O_G•L•U•N•U•Z•A---·~ 
Gureba haııtaneat elit ve zührevi Bir B ı• s ı• K L E T alınız J 

hastalıkları aabık hekimi 
Pazartesi, Çarııamba ve Cuma 

giınlcri ü çten altıya kadar, 1 TAKSİTLE I OSMAN ŞAKAR ve Şeriki 
Beyoglu İstaklal Cad. 99 No. . . 

••••••• Tel: 4091' Galata: Bankalar Caddesi No. 59. Tel. 42769 - Beyazıt: E lektrik 

Kızılay Hastabakıcılık 
Mektebinden Mezun 

ve Diplomalı 

Bir Hemıire 
Aranıyor 

Taliplerin Nişantaşında T~svi. 
kiye Sağlık Yurdu direktörlüğü. 
ne müracaatları. 

De niz Levazım Satınalma 

Komisyonu llônları 

Hint YaQı Alınacak 

1 12 Temmuz 940 Cuma günü akşa-
mına kadar pazarlıkla Hint yağı alı! nacaktır. fsteklilerln her gün Kasım

: paşada bulunan komisyona miıraca-

atlan. (5807) 

• l - Mevcut evsafı mucibince tah-
min edilen bedeli (9420) lira olan 
15700 kilo parça bezin 26-7- 940 tari
hine rastlıyan Cuma gunO saat 16 da 
Kasımpaşada bulunan deniz levazım 
satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

:? - İlk teminatı (706.50) lira olup 
ş:ırtnamesi her gün iş saati dahilinde 
mezkQr komisyondan bedelsiz alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarlfatı dahilinde hazırlayacakları 
tı!klif mektuplarını eksiltmenin yapı
larağı gün ve saatten en geç bir saat 
evveline kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına vermeleri. (5962) 

• l - Ha rita motöninün mevcut keş-
fi mucibince lla \•e montaj işlerinin 

12-7- 940 tarihine rasUıyan Cuma gu
nu saat 12 de Kasımpaşada bulunan 
deniz levazım satınalma k omisyonun-
dP pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır • 

2 - Tahmin edilen bedeli (12650) 
lk teminatı (948.75) lıra olup 
mesi her gün iş sa ati dahilinde 
ır komisyondan bedelsiz. alına-

İsteklilerin 2490 ayılı k anunun 
i vesalkle birlikte adı geçen 

yona milracaatları. (5963) 

• 2 ııdet köşebent 8 Mt. X75Xi5X7 m/m 
2 " " 6 Mt. XlOOXlOOXlO m/m 
4 " " 6 Mt. X 80 X 80 X 8 m/m 
1 " siyah saç 2440 X 1220 X 8 m/m 
ı " " " 2440 X 1220 X 6 m/m 
6 Roda 7 Burıatalık lıf halat 
1 adet Kuzine 

Yukarda cins ve miktan yazılı mal-
7.eme 16 - Temmuz - 940 Salı ıunıl 
akşamına kad6r pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Kasımpaşada bulunan 
koınlsvona her ımn muracaı:ıUarı. 

(5966) 

------"-~---------
lL AN 

Dimilri Tokuroğlu ve Sava 
Madencioğlu ün\•anı altında te
şekkül eden Şirketiroiz İstanbul 
3 ncü Noterliğinin 487/3091 nu
mara ve 9 Temmuz 940 tarihli 
musaddak feshi Şırket ihbarna
mesi mucibince 9 Temmuz 940 
tarihinde fesholunmu:ştur. Şure-
kidan Sava Madencioğlu tara-
fından imza edilmiş fatura ve 
saıre bulunduğu takdirde on bir · 

İdaresi k<\rsısı No. 28 - Kadıköy: İskele Caddesi No. 33/2 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Lv. A. 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 3000 takım yazlık elbise 25/7 / 940 Cu. 
ma cünü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmini fiyatı 19,500 lira ve ilk teminatı 1.462 lira 50 kuruştur. 
3 - Evııafile ıartname v e numunesi komiıyondadır. Her zaman &örü. 

le bilir. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle kapalı zarflarmı eksiltme saatin. 

den bir eaat evvel Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifat Han ikinci kattaki 
komi!lyona vermeleri. (5567) , ' DOKTORLARIMIZIN VE HALKIMIZIN 

NAZARI DiKKATiNE: 
Laboratuvarın değişmesi üzer ine bir kaç zamandır 

piyasada mevcudü kalmıyan ve en güzel ve latif bir 
şekilde imil edilip içimi gayet kolay ve lezzetli olan 

(PÜRGOLİN) Gazozlu müshil Limonataları 
Her eczanede müşterilerimizin emirlerine amadedir. 

Toptan Satıı Deposu 

CAN LABORATUAR I 
l ş Bankası arkasında No. 5 İstanbul 

a, Telefon: 21939 - Telgraf ASIPROCAN __ , 

Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden: 
1 - Eksilmeye konulan iş: Ankara şehir mezarlıimda yapılacak olan 

tesviyei turabi1e, turabiye, istinat duvarları ve yollar, kanalizasyon in.. 
ıaatı ve ke:;finde osterilen diier iıler olup bedeli ketfi iki yii.z yirmi bin 
liradır. 

2 - Bu işe ait keşifname vesair evrak 11 lira bedel mukabilinde An.. 
kara İmar Mudıirlüiünden alınır. 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf usulile ya_ 

pılacalrtır. 

4 - İhale 26 Temmuz 1940 tarihine müsadif Cuma ıünii ıaat 17,S ta 
vilayet binasırıda imar idare heyeti huzurunda yapılacaktır 

5 - Elı.siitmeye ıirebilmek için: 
a - 12250 lira muvakkat teminat verilmesi. 
b - Ankarada kanuni ilr:ametıih ıösterilmesi. 
c - Ticart-t odasında kayıtlı bulunulması. 
d - Bu işi yapmaca ehil bulunduiuna dair imar Mıidürlüiünden ve. 

sika almması icap eder. 
6 - Tekt:f mektupları yukarda dördüncü maddede yazılı aaatten biı; 

saat evveline yani saat 16,S ia kadar idare heyeti riyasetine makbuz mu. 
kabilinde tevdi ed:lmelidir. Posta ile ıönderilecek mektupların nihayet 
4 üncü maddede yazılı saate kadar ıelmit olması ve dı, zarfınm mühür 
mumu ile iyıre yapı!!tırılmrş ve mühiırlenmiş olması llzımdır. Her ne su. 
retle olursa olsun vaktinde heyete vlsıl olmıyan mektupların kıymeti 
yoktur. ''JSJ 4,. "5974., 

r:r.~=u~a~Köp~2~5~~~~1:.1 
,_ 11,50 • 12,30 - 13,15 - 15,45 - 19,10 dadır. , 

lktısat Vekaletinden: 
Diyarbakır vilbetinin Çermik kazasmda hududu muayyen 26 bek. 

tar arazi dahilinde Çermik namilt- maruf kaplıca; 
1 - Kaplıcanın itletilmesi için asıari 10.000 liralık ıermaye vazı ile 

bir firket teşail edilmek ve bu para ile ııhhi 11eraiti haiz otel ve banyo da. 
ireleri tesis etmek ve kaplıcanm teslimi tarihinden itibaren bir sene zar. 
fında yapılacalr tesisat projelerini vekalete ita etmek ve projelerin tasdi. 
kinden itibaren de azami üç sene zrfmda bilcümle tesisatı ikmal etmek; 

2 - Ka11hcarun imtiyaz aahibine tesliminden itibaren üç sene zar. 
fmda kaplıca için tayin olunan hududu çevreliyen ııahanm 1/5000 mikya_ 
sın da topocrafik haritasmı tanzim ile iki nüsha olarak İktıaat V ekiletine 
tevdi etmek; 

3 - Hi11ei temettü olarak hükUmete senevi "100., lira ita etmek: 
-4 - Yukarda yazılı taahhütlerin ifasmı t eminen milH bankalardan 

alınmış ''1500,. liralık teminat mektubu verilmek ve teahhütler yerine ıe.. 
tirilmediii takdirde teminat mektubu irat kaydedilmek şartları ile talibi. 
ne ihale edilect'jinden istiyenlerin Ankarada 1ktrsat Vekaletine bir iıtida 
ile müracaat etmeleri luzümu ilin olunur. "3636., "5976,, , ______________ llliım ________ _ 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

Bugünkü İzmit Postası 
gıln zarfında hesaplaşmak üze- Yalnız bı'r sefere mah 1 L •• bu ·· L .. ( I t) t ıus o ma.. uzere ıun .. u zmı pos ası ya. 
re Kadıköy Mılhürdar caddesi pılmıyacaktır. (5602) 

No. 22 ye muracaat olunması rica \iı•••••••••••H••••,•••••••••••• olunur. 

rı Belediyesi lônla 
Sava Madenelo§lu Şeriki 

.. ,.o.ım.ıt.rı •T•ok.ur.oo•ıu-
1

1 İS tanbul 
,_ Sahlık Arsa 

1 
Topha nede Kolordu karşısında 
sed ilze.rinde nezareti fevkaltı
deyl haiz satılık arsa vardır. 

Sirkeci Nemlizade Han 12 No. 
ya muracaat. Tel : 21788. 

' J 11• ELIÇABUK SÜNNETÇi -
Kabine: Beyoğlu İngiltere se
rethanesi karşısında No. 47 
ilneş apartıman. 

v : ErenklSy, Telefon: 57 • 73 

imtiyaz sahibi ve neşriyat müdür~ 
Emin Uzm•n - TAN "1atbaaaı 

Belediyeye ait Motörlü vesait için lüzumu olan 258,462 litre benzin 
kapalı zarf asutile eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 64,615 lira SO 
kuruş ve ilk teminatı 4480 lira 78 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat 
Müdfirlüiü kaleminde cörülecektir. İhale 2617/940 Cuma ıünü saat ıs te 
daimi t-ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek.. 
tupları ve 940 yılma ait Ticaret Odaıı vıikalarile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazn-hyacaldan teklif mektuplarını ihale ıünü aaat 14 
de kadar daimi encümene vermeleri lizandır. ( 5808) 

* * Taksim cazlnosa için yaptırılacak 127 adet Masa ite 200 adet Lake 
koltuk açık eksiltmeye konulmuıtur. Mecmu'unun tahmin bedeli 3505 lira 
ve Hk temino.lı 262 lira 88 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelit Müdür. 
Jüiıi kaleminde- rörülecektir. İhale 26/ 7/940 Cuma ıünü aaat 14 de daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 

ve 940 yılma ait Ticaret Odası vesikalarile ihale ıünü muayyen saatte da. 
imi encilmende bulunmaları. (5999) 

.1..1. • • • llotU 

Kocaeli Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Muhtelif Eşya Satışı 
Adet Satılacak eşyanın cinsi 

3 Top ince tel 
Cerieskal sehpası 

8 
8 
8 
1 

Çift müstamel !istik cizme 
Çelik valyoz 
Muzayik Tokmaiı 

400 
1000 

4 

Maa teferruat kompiresor makinası 
Kilo pilak boya (Avrupa marka) 
Metre mikip kum ve çakıl (derbet 
Teneke benzin 

kazak burnunda) .. 
Telefon makinası ... .. .. 

Ölü müt~ahhit Vahit Akpak terekesine ait olup fzmitin Kifıt 
~asındaki anbarlarmda ve gerek Derbent nahiyesinin Kazak 
me,·kiinde hzalik anbarmda bulunan yukarıda yazılı eşyasile di 
~aat malzemesi ve keresteleri • 13/ 7 /940 Cumartesi ıı;ünü saat 

15.30 za ~adar mezkur fabrikanm civarındaki anbarlarında açık 
ile satılacaktır, Arttırmaya İştirak etmek istiyenlerin depozito 
.ı .. hirtökte ~atıs memuru huzurunda hulunmalarr ilin olunur. 

Emniyet Sandığı ilanları 

0 / 0 5 Faizli ve Sekiz Sen 
Taksitli Emlak Satışı 

Emllkln aemtl 

Kııdıköyii.;;.ae (Kızılloprak) Tuğ

lacıbaşı ır~allesinde eski Çıkmaz 
Ömerefendi yeni Kethüda, en yeni 
Şchirkfıhya sokağında eski 1/3 
yeni 37, 37/l NoJı 

G:ılatada Sultanbayazit Kemankeş 
mahallesinde Topçular caddesi ve 
Demirciler sokağında eski 152, 
Hı4, 156, 29, 146, 148, 148/1,148/2, 
41, 150 (146, 148, 150, 41 No. taj) 
Nolı 

Fatihte Tabtaminare mahallesin· 
de Kfilhan sokağında eski 22, 22 
Mü. 34, 36 yeni 34, 36 No.lı (Ha
liç feneri ) 

Beyoğlunda Kamerhatun mahalle
sinde Eczacıbaşı (Serkis) sokağın· 
da e6ki 8 yeni 20 No.lı 

Kadıköyünde Rasimpaşa mahalle
sinde Ayrılıkçeşme sokağında ea
kl 4 MU. yeni 6 No.lı 

Üskfidarda Tavaşihasanafa ma
hallesinde Camiişerif sokağında 

eski 8 Mıl. Yeni 6 No.lı 

Galatada Kemankeş Karamusta
fapaşa mahallesinde Kılıc;alipaşa 

caddesinde yeni yapılan yolcu sa
lonu binası karşısında 

c ' " s ' 

Üç buçuk katta on beş od 
ü~ sofalı zemin katı klrıir i 
iki buÇUk katı ahşap bahçe 
iki evin tamamı (mesaha! sa 
hlyesi 7960 metre murabb,ıd 
dır.) 

Dört katta yirmi dokuz 
dalı ve altında dört dükk 
olan binanın Demirciler soka 
iında atik 40 No.lı Plllkm 
tafapaşa vakfından ıedlk 

~ri hane mahalli ile Topçu! 
caddesi A. 158 No.lı ve Sul 
tanahmet hlnevvel 
dan Pulcu ıedilinden m 
kallp mahal ve A . 152, 1 
156 ve Demirciler aokatın 

29 No.lı sırt mülk ıerbeth 
ne gedJfinden münkalip 
yevm dekikin ve apar 
müııtemll kirgir tiyatro m 
hallerinin ancak meZktlr 
m!rciler sakatında 29 ve T 
~ular caddesinde atik 1 
154, 1116 No.larla murakk 
sırf mfilk muanen milJllLJljllO• 

nin sülüs hissesi, 
Dört katta biri yedi dil 
dfui odalı iki sofalı iki m 
faklı klırlir iki evin taıraalllll 

Dört katta dokuz odah Oç 
fah terltos ve elektrik •-·••lW 
tını hivl klırıir blr mn 
marnı (mesaha! sath17esi 
metre murabbaıdır.) 
İki buçuk katta dört odalı dıl 
sofalı maabahçe ahşap bir 
vln tamamı (Mesahai satll 
yesi 58 metre murabbaıdır·) 
İki katta dört odalı k 
ve elektriği olan ahşap b 
evin tamamı (mesaha! sathi 
yesi 492,50 metre murabb 
dır.) 

Eski Paket Poatahaneal bl"' 
nası 

1 - Arttırma 24-7-940 tarihine dü,en Çarşamba ıünü saat 14 
kRdar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedet verenlerin wtün 
cnktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin o/o 15 ıl 
pey akçes i yatırmak lfızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz 
kiz. müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıja birinci 
ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotografiarı Sandık dahilindeki satış salon 
olunmaktadır. Fazla ta!sil~t almak için salona müracaat edilir. 

İstanbul Levazın1 Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

150 adet tahta ızgara alınacaktır., Pazarlıkla eksiltmesi 18-'1 
Pazarlıkla eksiltmesi 12/ 7/940 Cuma şembe gfinU saat 15.30 da 
.ııiinü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın ıılma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 780 lira 
ilk etminatı 58 lira 50 kuruştur. Nü
munesi komisyondıı göriılur. İstekll-

i !erin belli saatte komisyona gelme-
leri. (91> <5782) 

1 Bir aoet .":ıaya m~kinesı aıınacaktır. 
l Pazarlıkla eksiltmesi 16-7-940 Salı 

giinü saat 15.30 da Tophanede Lv. A· 
mirliği satın alma komisyonunda ya
pıl:>caktır. Kataloğu komisyonda gö-
rülür. i steklilerin belli saatte komis
yona eelmrlerl. (108) (5978) 

Adet 

2 
4 
3 

9 

• 
5:.-ır.5 eşya örtüsü 
7X7 " " 
7Xl0 '' " 

Yukarıda ebad ve miktarı yazılı 9 
adet eşya örtilsfi alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 18-7- 940 Perşembe 

güntl saat 14.30 da Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. KaU teminatı 147 liradır. 
Numunesi komisyonda ıörOıar. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelme
lcrL (107) (5977) 

• 918,000 kilo fırın odunu alınacaktır. 

İstanbul Lv. Amlrliii satın 
da yapılacaktır. H~ıılnin 

de-li 13311 Ura, ilk temina 
32 kuruştur. Şartnamesi K 
lfir. 1stekllterln kanuni 
beraber belli saatte 
ri. 

• 
l 150 çift lastik ıldiven 

Pazarlıkla ~ksiltmeııl 17-'1 
'"mba a:ünü saat 15.15 de 
Lv. Amirliği satın alma ko 
da yapılacaktır. Tahmin 
lira 50 kuruş, kati t~iııııtı 
dır. NOmunesi komisyonda 
isteklilerin kanuni vesikal 
saatte 

• 
500 adet su fıçısı alın:>r 

uırlıkla ekslltme~i 15-7-940 
gt.nü saat 11 de Tophanede 
lifi satın alma komlııyonurı 
caktır. Tahmin bedeli 18o0 
teminatı 270 liradır. Nümu 
namesi komisyonda görül 
le-rin belli saatte komisyo 
!eri. (1 

RAŞiD AIZA TfVAT 
1 t Temmuz Perşembe ,en 
Kadıköy, Silre,yya Bah 
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