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A L Ti N ÇAPA Açmıştır • 

1 9 4 o 5 KURU Ş GÜNLÜ K SiYASi HALK GAZETESi 

Deri ve koseleıini büyük titizlıkle seçerc .. ıt birinci sınıf işç11i\. 
le kunduralannı Jı:endi imalathanesinde yapan ALTIN ÇAPA 
mevsimin en !ilk ve en &on moda iskarpinlerini saygı değer Bı. 
yan ~c Baylarıml7.m bir defa görmelerini diler. 

... -------------------------------------------

0 ım 8 a 8 H · T d·ı Ed·ı· k M·1ı .l s . ·s· ,. arıtası a ı ı ır en 
ı vercı er, urıgegı ıgası • • 

Faaliyet Merkezi Yapacak Nazarı ıtıbare alınacakmı 
iNGİLTERE'nin •. Kararını 
Nasıl, Ne Zaman Tatbik 
Edeceği Bekleniyor 

Suriye Halkı Endişe İçinde Vaziyetin 

inkişafını Bekliyor - Almanya ve ita lya 

Suriyeye Birer Mümessil Gönderiyorlar 
Londra, 3 - Bugünkü Times gazetesi Beyrut muha-

birinin gönderdiği bir telgrafı neşretmektedir. Muhabirin 
bu telgrafına göre, General Mittelhauser'in. muhasamatın. 
tatil olunduğunu ilan etmesindenberi Suriye halkı derin 
bir endişe içinde yaşamaktadır. 

Çünkü verilen karar, Suriye. , 
nin mukadderatını tam bir ka • 
..ranlık içinde bırakmaktadır. Su. 

lngiltere için 
Fransa hükümeU tarafından Suriye riyeliler, yeniden bir yabancı iş. 
Kom.Iscrllğinc tayin edilmesi ihtima- gule uğramak istememekte ve 
ltnden bahs~Ilen Fran.sanın Ankara böyle bir işgalin selametlerini 

Sefiri MASSIGLI tehlikeye koyacağını anlamakta. 
AMERİKA 

-------·-------.dırlar. 

k 1 d k• FRANSA YE SURİYE Bal an ar a 1 General Weyıgand'm Suriye. 
·-----.Jl-~-

Vaziyetin 
Anahtarları 
l"azan: M. Z. SERTEL 

A vrupa haritasının yeniden 
yapılmakta olduğu bir de. 

virde yaşıyoruz. Avrupa muva
zenesini tutan kuvvetler ortadan 
kalkmıs, Fransa nüfuz ve kudre· 
tini ka)·betmiş, İngiltere Avrupa 
kıtasının haricinde kalmıştır. 

Bütün dünya mukadderatının 
Yeniden şekil almakta olduğu şu 
sırada Tuna ve Bal.kanlarda da 
haritarun değişmesi, şimdiye ka. 
ci_a: dızginlenmiş bir takım siya
sı ıhtirasların baş göstermesi ga
Yet tabiidir. Sovyetler tarafın· 
?an Bcsarabya ve Bukovina'nın 
1§galine teşebbüs edilir edilmez, 
'I'1ına ve Bal.kan memleketler:ıni 
saran heyecan ve korkunun se. 
bebi budur. Hudutlannı genişlet_ 
llıek istiyen devletler, bu vazi
Yetten istüade ederek derhal ha· 
ı"ekcte geçecekler midir? Harp 
Garp cephesinden Balkanlara si. 
rayet edecek midir? Şimdiye ka
dar Balkanlarla alakadar olup ta 
~kingen duran büyük devletler, 

deki fevkalAde komiser ve Ge-
neral Mittelhauser ile görüşmek 
üzere Suriyeye gelmesinin bir 
hedefi de Suriyedeki Fransız or. 
dusunun inhilale uğramaşına, 

Arap halkının da muhtelif mak. 
satlar istihdaf eden fırkalara ay. 
nlmasına mimi olmaktır. 

Fakat Fransanın Suriye ve 
Lübnan halkına emniyet ve itmL 
nan veremiyecek vaziyette oldu. 
ğu göze çarpmaktadır. 

MİHVERCİLER VE SURİYF. 
Almanya ve İtalyanın Beyru. 

ta mümessiller göndermek iste. 
meleri, Suriyenin yakında mih
ver "'hesabına siyasi bir faaliyet 
merkezi olarak kullanılacağını 

(Sonu Sa: 3, Sü: 7) 

MISIRIN 
Siyaseti 

Ba,vekil: "Harpten 

Uzak Kalmıya 

.3000 Motör 
Yapıyor 

-o-

İki Devlet Arasında 

Gizli Bir Anlaşma 

Hazırlanıyormuş 1 

Amerikanın ı.ondra Sefiri 
JOE KENNEDY . 

Londra, 3 - Amerikadan ge
len haberlere göre, Amerikanın 
en belli başlı imalathanelerin. 
den olan Pakard, İngiltcreye 
3000 Rolls Royer motör yapmayı 
kabul etmiştir. Bu suretle Fordun 

Muhtemel bir Alman hücumuna kar1Jı 
/ ngiltereyi müdafaa için /ngiliz sahil
lerine yerleştirilen uzun menzilli toplar 

ROMANY 
Harp Çıkarmam 

İçin Besarabya 

Terketmiş 
--o-

Tim es, Almanyam 

Balkanlarda Har 

İ steme..diğin i Yazıy 

Bükreş, 3 - Dün bü 
memlekette matem tu 
muş ve bay eaklar yar 
indirilmiş olduğu gibi k 
selerde matem ayinleri 
pılmıştır. 

Hariciye Nazırı Argctiano 
yan ve Mebusan enciıme 

~~~~~-~----------~--------~-----~~---~~ kaq~ında söyled~i b~ n ut 
1 vaziveti izah ederek 26 - 27 

Alma..,ya Jngı• Jtereye ~~;: :eer~i~l~~VJı~:~:!~m~~ 4 

•• ' nını okumuş ve bu arada şu 
lumatı vermiştir: 

''Vahim vaziyet karşısında 

Hu .• cuma Hazırlanıyor !~np~~~a::::ı~~~nx;~?a~er:ı~e: 
sonra Sovyet ultımatomunun 
dine imkan bulunmadığını 

Alman Tayyareleri- Gece, Gündüz İngilterey~ 
Deneme Hücumları Yapıyorlar • Churchill, 

Dün Anavatan Müdafaa Tertibatını Teftiş Etti 

müştür. Çünkü, hariçten hi~ 
yardım görmeksizin uzun b ir 
kavemet yapılamazdı. 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1 

.J 

EN SO N 
DA K IK 

Londra, 3 - İngiltere ile Almanya arasında büyük bir hava harbinin vuku bulmak 
üzere olduğu tahmin olunuyor . Sebep, Alman hava kuvvetlerinin son günlerde gece 
gündüz İngiliz sahillerini yoklamaları ve İngiliz hava müdafaasının kuvvetini dene
meleridir. Bu deneme büyük bir harekete başlangıç sayılmakta ve ona göre hazır
lıklar yapılmaktadır. Mister Ch urchill, dün hava müdafaası istasyonlarını teftiş etmiş 

Almanya. Bugün 1 

-----------------------ve :cnp eden talimatı vermi:rir. Bin Tayyare ile 

F A 1 Askeri mütehassıslara göre, • 

ranslz nayasası ingilterenin hazırlıkla~ı, Alman HücumaGeçıyorm 
taauuzuna karşı gelebılecek ~ağ. Cenevre _ Bcrlindcn bura 
lamlıktadır ve Almanya, !ngilte. gelen haberlere gcirc, Alınan 

T d • ı Ed • ı • reyi istilaya teşebbüs etmeden İngiltercye hiicum için hazırl ı a J ) ıyo r evv_el, İngiliz h~v~ kuvvetlerine nı bitirmiş. ,·e yarın (Pcrş~ınb 
katı hır darbe ındırmek mecbu- sabah saat üçte büyük taarruz 
riyetindedir. Aksi takdirde İngil- başlaması kararlnşmıştır. Bu t 

Fransa - Almanya Mütarekesine Göre. tereye yapılacak ihraç hareketi urruz için Almanların 16,000 ta 
. akamete uğrar ve Al.manyaya yare kullanaC'akları haber ver 

• ., 
1 çok ağır zayiata mal olur. ıııektedir. Yüz binlerce pnraşiıt 

Fransız Ordusunun T erhıs Hazırbgı Başladı Mıster Churchill yarın (bu- yetiştirilmiştir. İngiliz donanın Uracla birbirlerile çarpışacaklar 
mıdır? 

İlk günlerde bu suanerfo ce
'7.abnu bulamıyanlar haklı hır tc
liış ve endişeye düşmüşlerdır. 
b Fakat iki üç günlük fathi bir 

1 
Uhrandan sonra vaziyet aydın-

Çalışacağız " Diyor 
Kahire, 3 - Hasan Sabri Pa. 

şa hükumeti bugün parlamento 
ilt? karşılaşmış ve beyanname. 
sini okumuştur. Yeni Başvekil 
harici ve dahili siyasetini anlata. 
rak demiştir ki: 

yapmak istemediği motörleri Vichy, 3 - Havas ajansı şu malumatı veriyor: Mare
yapacak bir müessese bulunmuş.. şal Pctain hükumeti Fransız Esas Kanununu tadile ve 
tur .. İngiltere, bundan başka A_- I bu işi başarmak içi; Parlamentoyu toplamıya karar ver-
merıkaya 112.000 tonluk ray sı.

1 
. . p l" 1 k ·· ·1 b. k 

gün) Avam Kamarasında hıııp ı.ını atıl bir hale getirmek i~ ı 
vazıyetini izah edecek ve harp her İngiliz harp gemisine iki t 

hazırlıklarının ne merkezde ol. Alman fedai tayyaresi tah is 
duğunu anlatacaktır. Bu keyfi- dilecek, ve bu tayyareler pike t 

yeti, bugün bildiren ~ister Atlce çuşlarla gemiler iizcrine inl're 
yarınki celsenin gizli v~ya aleni torpil bombalar bırakmak sur 
olınnsınm Parlamento la rafından ı tiyle İngiliz donanmasını inıhıı 
verilecek karara bağlı olduğunu <;alı~acaktır. 

an_~ıştır. İlk gününden tahmin 
ettıgtrniz gibi, Macaristan ve 
Bulgaristan yarın sulhen elde e
deceklerinden emin oldukları a· 
raziyi almak için bugün kan dök. 
~~ğ; !Gzum görmemişlerdir. İki 
1 ~u.ınet te, şimdilik milli emel-
erını tatmin ir>in harbe girme-m .. ~ ' 

egP. karar vermişlerdir. Bu su-
retle harbin Balkanlara sirayeti. 
~.c şimdilik meydan verilmcmis. 
ır. 

"Harici siyastimizin esası, har. 
bin tesiri haricinde kalan yaban_ 
cı devletlerle tam dostluk içinde 
yaşamaktır. Mısır hürriyet ve is. 
tikliılini korumak ve müttefiki 
olan İngiltereye karşı taahhütle
rini ifa etmek ister. Bu taahhüt. 
ler, meclisin 12 Haziran 1940 ta. 
rihli celsesinde verdiği kararlar 
dairesinde ifa cdilecktir. Dahili 

F ak~t b . • . sivasete gelince bılhassa iktısadi 
" U vesıle ıle Ş'J bakı. sıkıntıları bertaraf etmek için 

Vardll'·katlerin tesbitinde fayda uğraşacağız. Memleketin istiklal 

l:>ern.ok ·ı k B lk 1 ve hürriyetini :korumağa azme. 
rası er artı a an ar· _ • . . 

dan tamamen çekilm~şlerJir. ~en !hukumet, h~rp felaketlerın. 
l.Iatta Romanya hükumeti Ingi. aen uzak kalmaga gayret edecek 
lız ' ·ıı t· b d ·· t . ve Fransız garantisini redde l Vl' mı e ın u sıra a gos erece. 
bıle lüzum görmüştür. Bup~ ği sağlam ittihada, parlamento. 
IMıllra Tuna ve Balkanları!'f rn~ nun tam müzaherctine güvene. 

{Sonu; .S~S ; tU rek vazifesini yapacaktır.,, 

.. 

pariş etmiştir. Bütün bu sipariş. mıştır. .ar a~e.nto~~ top ama tan gozetı en ır ma sat 
ler azami süratle bitirilecektir. da, Petaın hukumetının ı eıs· 

Amerikanın Londra elçisi Kene. 
dy vasıtasile yapılan teşebbüsler 
müsbet şekilde neticelenmiştir. 

AMERİKA HABE KARŞI 
SEYİRCİ KALAMIYACAK 

Amerikanın yeni Harbiye ve 
Bahriye Nazırları Harbiye ve 
Bahriye encümenlerinin karşı~ın 
da harp hakkındaki noktı:ıi nazar 
larını bildirmeğe davet edilmiş. 
]erdir. 

Stimson, Amerika için harbe 
uzakta!'!- seyirci kalmanın im
kansız olduğunu ve Atlantik de. 
nizi kontrolünün temini için A. 
merikanın İngiltereye her türlü 
yardımda bulunması lazım gele. 
ceğini söylemiştir. Bununla be
raber Stimson, Amerikanın har. 
be müdahalesi tarafdnn değildir. 

(Sonu: Sa. 3, Sü. 5 ) 

karda k a 1 a r a k milli kal. 
'ICınma işiyle meşgul olrrıak 
üzer.? icap· eden salahiyeti a!ma. 
sıdır. 

Yeni esas kanununun hed.?fi, 
işçilerin , ailenin ve vatallın hu
kukunu temin etmektir. Bilhas-
sa yeni esas kanunu. modern \ e 
cürctkar olacak ve devlete otori
tesini, hükümranlığını vz nüfu 
zunu iade eyliyecektir. 

Yeni anayasa, Asamb!e tına

fından veyahut bugünkü Parlfı
mentor:un yerini almak üzere se. 
çilecelı Asambleler tarafın:.lan 

tasdik edilecektir. Bu sahada 
meslek teşekküllerine her halde 
geniş temsil hakkı verilec<'ktir. 
Nazırlar heyetinin önümüzde

ki toplantısında, Clermont - Fer. 
rand·aa Parlamentonun içtima 
tarihi tesbit olunacaktır. Parla-

(Sonu: Sa. 3, Sü: 3) 

söylemıştir. • 
SULU MESELESİ Londra. 3 - So\·yetler Birli 

Avam Kamarasında hukümet· nin Londra Sefiri B. Mai k i h 
Leı1, harbin idaresi hakkında ve 
neı eden gelirse gelsin, sulh mü
zat<erelerini istihdaf edecek gay
retler hakkında matbuatın ser. 
bcstçoe fikir beyan etmek hürri
yetinin tahdit olunmıyacağı hu. 
susundu teminat istenmi~tir. Bu 
talebe cevap veren Atlee, şu be
yanatta bulunmuştur: 

"Hükumetin siyaseti, harbin i. 
daresine dair ve sulh talepleri i· 
le al<lkadar her hangi bir mesele 
hakkında fikir ve komanterlerf
ni serbestçe bildirmek hususun
da mııtbuatın hürriyetini mum. 
kun oiduğu kadar az tahdit cyle

Fransız-Alman mütarekesinin akdlncıc, mektir. Fakat şurası kahul edil
mühlm rol oynıyan İspanyanın Frnnsa 1 melidir ki, flldr hakkında ileri 

. Sefiri LEQUERİCA (Sonu: Sa; 3 Sü; 2) 

giin İngiltere Başvekili Church 
tarafından kabul ohınmu~ 'c kP. 
dbiyle bir miiddct görüşmüştm 

• Sofyadan alınan malUmata 
re, Bulgar miidafansı hudut itze 
rinde ke. if uçu ları yapan v 
Bulgar hiikumetinin tah idat 
pıp ;\'apmadığın ı anlamak i ti~ 
iki Rumen tayyaresine karşı at 
açmıştır. 

• Dolanda ordusu ba~knmanda 
General \\1inklman'ın hup e 
sıfatile A1manyaya J:öndt>ril ıh 
ve Holandada başkıımandanl k 
makamının ilga olundu; u h iJdi-
rili: m. 



Tefrika: No. 72 Yazan: ULUNAY 

~sef Etme, Amcanın Midesi 
tün Bir Deveyi Bile Övütür .. 
hun kuvvetli parmaklari
uti.ın kuzuyu parçalaması 
Nureddinin -:;ok hrşuna 
çın kumandanını ekseriya 
alıkoyar ve onu hayretle 

rdi. 
efa Azıdın davetinde bu
u zaman ziyafetten hoşnut 

ima ile kalkmış ve yeğe. 
lı mdan şikayet e<lerek 

na doner donmez yeniden 
kurdurmuştu. 

addin amcasının oburlu
C korkuyordu. B~r glin hu 

uztinden hasta olabileceği
d ~ dlsine açtr. İh~iyar emfr 

1 Saliıhaddine doğru ıri 
' :lı ellerini uzatarak: 

0 It cf etme, dedi. Amcanın 
bi.ıtün bir deveyi bile Ö

l, Bôyle olmasa pu p<ırm'1k
r~her saldmşta bir öküzün 
eklannı çekip alamam. Ye
yeme~e vücudliıni.ın ihti
r Sizlere hayret ed!yornm 

m dar az gıda ile nasıl yaşa-
za saşryorum. Azıdın verdi· 

~ afetler doyumluk degil, ta
\- bi.ısbütün iştihamı c..cıyor, 
ıha davete gidersem karnımr 
rup öyle gitmeliyim. 

utemen, Şirkohun bu za
afını anlamıştı. Ha :lım a

\: Vela boyle bir ziyafet es-
da Şirkohu zehirlemeği dü

Fakat bu tasavvurun kuv
fıilc çıkmasr hemen heıren 
unsiizdü. Davetliler meya
halifenin ve birç:ok ricalin 

masz itibarile ayni kaptan 
n yemeğe zehir katılamf!z
rbctler ise kapalı ve mü
bardaklarla geliyor, daima 

a çeşnici başı tattıktan son-
kı kelim ediliyordu. Böyle ol
' l da Mutemen bütün plfmla
a karşısına çıkan Salahaddi 
a!unun için de tedbir aldırdı. 
a emniyet kesbettiği için ih

a hareketi münasip g<lrdü. 
oh yeğeninin teşvikile u-

.tefek ıslahata başlamış. ya
vf.f' vaş değişiklikler yapını~tı. 

k müezzinler evveldenberi 
d u gibi "Hay ala hayrr - ul _ 
t ' cümlesini okumuyorlar, 

1~ ,~:::~:::.::::~]::, ;~;::: 
zi ek yerlerine Şafii kadılar ta. 
. edildi. 

~ "1 değişmeler Azıd'ı çi'eden 
1 yor, Mütemcni de halifenin 

a lerini körüklemekten hali 

yafet günlerinde mutbahtan ay
rılmryor ve yemeklerin nefaseti. 
ni so::ı derece güçlükle kabul e
diyordu. Bu ihtimam saycsınde 
daYetliler yedikleri yemeğe do
yamıyacak hale geliyorlardı. 

Bn gibi ziyafetlerden sonra 
Şirkoh yeğenine: 

- Azıd nihayet yola .~eldi, di
yordu. Artık doyasrya yemek yL 
yebiliyoruz. Eskisi gibi !:Cşnici. 
lik etmiyoruz. 

Salfıhaddin faydası olmıyaca

ğım biidiği halde yine hıra?. per
bizkS.r davranılmasını tavsiye
den ger: durmuyor, fakat ı:>kül a. 
d'.lm:ı meram anlatmak. kabil O

lamıyordu. 

Şirkohun vezarete tayin:nden 
tam iki ay sonra idi. Sarayda bü
yük bir ziyafet verdiler. 

Sofraya Esedüddin riyaset ey. 
liyordu. .Sarayın en büyük sa. 
!onlarından birinde sofralar se
rildi, altın siniler hazrrlandı. Her 
kes oturdular. Köleler geniş altın 
lengerlerle yemekleri getirdiler. 
Şark adabı üzere kimse konuş
mıyarak yemeğe başlandı. Sa
hanlar birbirini takip ediyordu. 

(Devamı Var) 

Memlekette : 

Son Üç Ayhk 

İhracat Vaziyeti 
Harbin başladığı geçen eylUl a. 

yındanberi ithalattaki bariz nok. 
sanlık yüzünden bir hayli düşen 
gümrük varidatımız geçen mayu; 
ayı içerisinde odukça mühim bir 
yükselme göstermiştir. 

EylUlden itibaren harbin ilk 
altı ayında gümrük varidatı nor
malden biraz aşağı olmak üzere, 
iki buçuk milyonla üç milyon a
rasında değişmiştir. 

Mart ve Nisan aylarında vari
dat üç buçuk milyona kadar ve 
Mayısta da dört buçuk milyona 
yükselmiştir. Mayıstaki bu yük. 
selişin sebebi. bu ay zarfında Al. 
man takasının işlemesine imkan 
bulunması ve bir hayli de İtaL 
yan, Fransız ve İngiliz malının 
ithal edilebilmesidir. Bu ay zar
fında çok miktarda da şeker gel
miştir. 

Bütün bu ithalat geçen Hazi. 
ran ayında tekrar azalmış ve 
gümrük varidatı yine iki buçuk 
milyona düşmiiştür. 

Y ~ordu. Hadım ağası nt- za. 
n huzuruna girse, Azıd: Temmuz ayı içerisinde ise, va. 
d Ey! diyordu. Daha bunların ridatın asgari haddini bulacağı 
lı tahmin edilmektedir. Çünkü Ak-

n l. 
1~h"ümi.mü ne zamana kadar deniz yolu da kapandıktan sonra 

• ln\eğiı? ufak Tuna vapurları sayesinde 
'iu emen: . Macaristan ve Slovakya ile tica-

- "'Yakındır efendimiz, diyor-t ret yapılabilmiş ve bu suretle 2,3 
a~erak buyurmayın, pek ya- milyon liralık bir varidat temin 

n :r. 
ı: · edilmişti. Fakat Romanyamn li-

~~'koha sarayda verilen ziya. manlarını kapatması üzerine bu 
1 rde hazırlanan yemeklerin yol da kapanmıştır. Bu itibarla 
e ini ve nezaretini Miitmncn bu ay zarfında ithalat imkansız. 

d ne almıştı. Hadım ağası zi- ı lJğı son haddini bulmuş olacaktır. 

Yeni Tefrikamız 
~rürk inkılap 
Ve Hayatın 
Şimdiye kadar yakın tarihi. 
be ait pek çok yazılar yazıl. 
, hatıralar neşredildi. Fakat 

eşrutiyet, mütareke ve İstik
l'ıl Harbinin hakiki tarihi ha-
tn yazılmış değildir. 

Bu yakın tarihin, bir kıc;nn 
caıa aramızda bulunan ~ahıs
rmı, şimdiye kadar mahrem 

r almış miihim vakalarını. ve 
meraklı safhalarını yakında 
lı~ acağımtz tefrikaınızda 
lacaksınız. 

eski Dariiley. 
llmlar ve Hava Kurumu İstan
ul şuhesi miidürü İsmail Hak. 
,ının kendi şahsi hatıralarına 

tinaden yazdığını haber ver. 
.ıek, şimdirk kafidir. sanırız. 

ihtilali 

/ !tmaü ff akkı 

YAKINDA BAŞLIYORUZ 

IOSKÜDAR 
Tramvayı 

Belediyeye 
Geçiyor 

-0---

Ş. Meclisi, Valiye 

SalCihiyet Verdi 
Şehir meclisi, dün Vali mua_ 

vini Hüdai Karatabanın riyase. 
tinde fevkalB.de olarak toplan~ 
m1ş ve Üsküdar tramvayları me. 
!:elesini görüşmüştür. Bu mese. 
leye dair riyaset makamınca ha
zırlanan ve di.inkti toplantıda o. 
kunan mazbataya göre şirketin 

vaziyeti şudur: 
Üsküdar ve havalisi halk tram. 

vaylan şirketi, tamamı ödenmiş, 
hir bucuk milyon lira sermaye ile 
teşekkül etmiştir. Kote edilme. 
rr.iş, beheri beş liralık 300 bin his 
seden mürekkep olan sermayesL 
nin 350 bin lirası Belediyeye, 
4118 bin lirası Vakıflar müdürlü
ğüne, 22 bin lirası da hususi bir 
sahsa aittir. Bundan başka şir. 
ketin 939 senesi haziran ayı so. 
nuna kadar yapmış olduğu borç 
yekunu da 1.483.817 liraya baliğ 
olmaktadr. 

Bu yüzden şirketin bütün gay
rimenkulleri ve bir kısım mal. 
zemesi ipotek edilmiştir. Buna 
rcığmen şirket bugüne kadar a. 
mortisman namile hiçbir para a. 
yırmadığı gibi kar ismile senede 
kaydettiği 50 bin lira da bu borç. 
larm faizlerine bile kifayet ede. 
mernektedir. 

Belediyenin talebi üzerine bu 
meseleyi tetkik için Ankarada 
bir komisyon toplanmış ve en 
büyük hissedar sıfatile Belediye. 
nin tafsiye talebinde bulunması. 
na karar vermiştir. 

Bu izahatı ihtiva eden mazba
ta okunduktan sonra tetkik edil. 
mek üzere bütçenin iktısat, kava. 
nin ve mülkiye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit bir encüme. 
ne gönderilmesine karar verile
re'!( celı:e tatil edilmistir. 

İKİNCİ CELSEDE 

. İkinci reis vekili Faruk Dere. 
linin riyasetinde toplanan ikinci 
celsede encümenin teklifi üzerine 
şu kararlar alınmıştır: 

1 - Tasfiyeden evvel alakalı. 
!arla anlaşmak için makama me
zuniyet itası. 

2 - Bir anlaşma yapılamadığı 
b.kdirde tramvay şirketinin he. 
yeti umumiyesinden tasfiye ka. 
ran almak üzere makama mezu. 
niyet verilmesi. 

3 - Tasfiye yoluna gidildiği 
takdirde amme hizmetlerinin 
sekteye uğratılmaması için icap 
eden tedbirlerin alınmasına dair 
makama me7.tmiyet verilmesi. 

4 - Muvakkat idarenin faaliye 
tine devamı için bütçede bir fa. 
sı 1 açılması. 

Bundan sonra vuku bulan tek. 
lif üzerine rahatsız olan Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdarla a. 
zadan Halil Hilmiye Meclisin te_ 
essürlerinin bildirilmesine karar 
verilerek celseye son verilmiştir. 

Müteferrik: 

Yugoslavyanın Yeni 

Moskova Sefiri 
Yugoslavyanın Moskova Bü

yük Elçiliğine tayin edilen . Mi. 
lan Gavriloviç, dün s.ıbah ~los
....ovaya gitmek üzere şehrimizr 

ge!mis ve dün akşam da Mosko. 
vaya hareket etmiştir. 
İl\IIJSARLAR VEKİLİ DVN 

TRAKYAVA GİTTİ 
İnhisarlar Vekili Raif Karade

niz, dün sabah şehrim1zden Trak 
yayn hareket etmiştir. 

Vekil, dün Marmara havzasın
da bulunan inhisar müessesele. 
rinde ve bu arada şarap fabrika. 
larında tetkikatta bulunmuştur. 
Raıf Karadeniz, bu sabah şehrJ. 
mize gelecek ve ağlebi intimal 
bu akşam Ankaraya dönecektir. * Şehrimizdeki halkevleri, 
motör, direksiyon ve seyriisefer 
kursları açmıya karar vermiştir. 
Derslere 15 Temmuzdan itiba
ren ba~lanacak, 3 ay devam Ede. 
cektir. Bu müddet hitammda ya
pılacak imtihanda muvaffak o
lanlara diploma verileceldi::-. 

TA1' 

Bükreste Bulunan 
Ticaret Heyetimiz 
Dün Sabah Döndü 

Balkan Memleketleri ile Yeni 

Hazırlıklar Yapılıyor, Yakında 

Ticaret Anlaş malar1 Akdi için 

Üç Ticaret Heyeti Gelecek 
İki aydanheri Romanyada ticari müzakere. 

leri idare eden Dış Ticaret Umum Müdürü Ser
vet Bel'kin, dün ticaret heyetimizle birlikte şeh
rimize dfüımüştür. Heyetimiz, bu müddet zar. 
fında l'ugosla\'ya, Macaristan ve Bulgaristanln 
meınleketjmi7 arasındaki ticari münasebetleri 
de tetkik etmiştir. Servet Berkin, bar muharri. 
rimize demistir ki: 

Adana parnuklarımızm satışına ehemmiyet ve. 
rilmistir. Bu iş için on güne kadar memleketi
mize bir Rumen heyeti gelecektir. Romanyadan 
alacağımız maddeler, bütün orman mahsulleri, 
sellüloz, gazete kağıdı, muhtelif kağıtlar, ve 
muhtelif sanayi mamuliıtıdır.,, 

"Balkan' memleketleriyle beynelmilel yeni 
vaziyetlere uygun şekilde yapılması mümkün 
ticaret muamelelerine ait mevzular ve şekiller 
iızerinde görüşmeler yapılmıştır. Bu memlek'?t
lcrin Türkiyenin ihraç mallarına karşı büyük 
alakaları müşahede edilmiştir. Temaslarımız 
neticesinde bu memleketlerin ihraç mallarımızı 
almak için bazı teklifleri olmuştur. Hükumeti. 
miz de bu mütekabil alakaların ahdi formüllere 
bağlanması için karar ve tedbirler aldığı takdir
de Balkan memleketleri ile ticari mübadeleler 
tamamiyle artmış olacaktır. Romanyaya sataca_ 
ğunız mallar Sonbahara kadar sevkedilecektir. 

Sen el Berkin, Roman yaya yapak ve tiftik 
gönderecek tiiccarlarla temas ederek kendileri
ne izahat vermiştir. 

l\lacaristan, Bulgaristan ve Yugoslavyadan 
memleketimi7e birer ticaret heyeti gelecek
tir. Du heyetler, Balkanlarda komşu memleket. 
lerlc olan ticari mübadele vaziyetinin inkişafını 
ve miitckabil esaslar dahilinde ihracat ve itha. 
Iatın genislemesini temin edecek yeni anlaşma
lar yapa<'akl:ırdır. 

Servet Berkin, yapak ve tiftik ihracat tüc
carlarının taleplerine cevaben .hazırlanmış olan 
mallaTın Zıraat Bankası tarafından bedellerL 
nin verilerek alınması hakkında Ankarada te. 
şebbüsatta bulunacağını vaadetmiştir. 

Adliyede= / Merdivenköyündeki 
Dört Genç Kız • 

Kesık Başı inekler Hırsızhktan 
Mahkum Oldular 
Edirnekapıda ve Karagümrük. 

te oturan Hanife, Hikmet, FevzL 
ye ve Zeliha isminde on altışar 
yaşlarında dört genç kız, dün 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde hırsızlıktan hapse 
mıoıhkum edilmişlerdir. 

Bulup Çıkarmışlar! 
Maktulün Çöp Amelesi Olduğu Anlaşlldı 

Bu kızlardan Hanifeden baş. 
kası sabıkalıdırlar. Dördü de şık 
giyinmiş, ğüzelce kızlardır. Bun. 
lar Bakırköyüne gitmişler, Ko
ko"D-ya isminde bir kadının işlet

Merdivenköyü civarında bulunan başsız ceset hakkın
daki tahkikat, dün hadiseyi bir parça daha aydınlatmış, 
maktulün Belediye Temizlik teşkilatında vazife gören bir 
çöp amelesi olduğu anlaşılmıştır. Fakat, adı ve sanı kati 
olarak tesbit edilmiş değildir. Dün vaka yerinde yeni araş
tırmalar yapılırken bir çukurda maktulün şapkası ve 

mekte olduğu tuhafiye dükkanı. Piyasada : 
nn girmişler, alış veriş yapmak 

i<-temişler, bu arada da iki kom. lngiJtereye ihracat 
hinezon, ipek çorap, tülbent, be. 
yaz ayakkabı ve diğer bazı eşya 
calmışlar, fakat hırsızlığın aka-

Satışları Başhyor 
binde de yakalanmışlardır. Bir müddettenberi İngiltereye 

Hakim, Hanifeyi 3 ay on gün ihracat satışları yapılamıyordu. 
dig-erlerini d be h ' 1 Dün piyasamıza gelen malumata e şer ay apse .. ! .1 . . b 

11 hkA . . gore ng1 tere ıçın azı ma arın 
ma um etmıştır. ..b d'l w. 1 1 k 

l 
mu ayaa e ı ecegı an aşı ma • 

6 AY HA~İS YATACAK t~dır. Bu hususta Bankal~rı~ d_a 
Sarıyer polıs karakolu müret. tuccara avans vereceklerı bıldı. 

tebatından polis memuru Kemal, rilmektedir. Bazı tüccarlar bu 
Sarıyerde oturmadığı halde ora. vaziyetten istüade edebilmek i
da oturuyormuş gibi göstererek çin İngiltereye gönderilecek mal. 
Arnavut tebaasından Hıristoya Jar üzerinde sondajlar yapmış. 
ikamet tezkeresi vermek suçile )ardır. Bankaların ticari evrak 
birinci Ağırceza mahkemesinde mukabilinde tediyatta buluna. 
muhakeme edilmiştir. Kemalin caklan haberi piyasada memnu
muhakemesi dün neticelenmiş, niyet uyandırmıştır. 

mahkeme suçu sabit görmüş, Ke. LJMON VE ÇİVİ FİYATI.ARI 
malin 6 ay hapse konulmasına ARTTIRILIYOR 
karar vermiştir. 

SABIKALI MAHKÜM OLDU 

Uyuşturucu madde kaçakçılı. 
ğı yapmaktan sabıkalı Hasan, 
Makbule isminde bir kadını dö. 
verek bileziklerini gasbetmek 
suçile birinci ağırceza mahkeme. 
sinde muhakeme edilmiştir. Malı. 
keme, Hasanın 37 gün hapse ko
nulmasına, 110 kuruş ağır para 
cezası ve 500 kuruş mahkeme 
masrafı ödemesine karar vermiş. 
tir. 

Poliste : 

Elektrik Cereyanına 

Kapdarak Öldü 
Beylerbeyinde Abdullahağa 

caddesinde oturan ve Üsküdar 
tr~mvay deposunda çalışan 26 
yaşında Osman, elektrik cereya. 
nına kapılarak ölmüştür. 

KAMYON KAZAI,ARI 

Fiyat tesbit ve mi.irakabe ko. 
misyonu toplanarak limon ve çi. 
vi tüccarlarının şikayetlerini din. 
!emiştir. Eskiden gelmiş limon
ların fiyatları ile yeni gelen iki 
vagon limonun fiyatı arasında 

nakliye ve maliyet farkı olma. 
sından dolayı eski fiyatlar üze. 
rinden satılması imkanı olamı.. 

yacağı neticesine varılmışhr. Ko
misyon gerek limonlar, gerekse 
çivilerin azami kar nisbetini pi. 
yasadaki mevcut nisbetlerine gö. 
re tadil etmek için tetkiklerine 
devam edecektir. 

DÜN YAPILAN İHRACAT 

Dün yalnız Macaristana dört 
bin liralık kepek ve valone deni. 
len palamut hulasası gönderil
miştir. Trenden başka nakliye 
vasıtası olmadığından bugünler. 
de ihracatın inkişafına ihtimal 
verilmemektedir. Yunanistana 
tuzlu balık ve balık konservası 
götürmek üzere iki Yunan gemL 
si limanımıza gelmiştir. Fakat 
bu iemiler henüz mübayaata 
baslamamışlardır. 

ODUN VE KÖMÜR FİYATLARI 
GİTTİKÇE YÜKSELİY9R 

1 
kundurası ile bıçak.la delik deşik 
edilmiş bir çöpçü elbisesi bulun
muştur. Zabıta, bunun üzerine 
Kadıköy mıntakasındaki temiz
lik teşkilatından son iki ay zar. 
fında ayrılan çöpçülerin isimle. 
rini tesbit etmiştir. Bunlar Arif, 
Muttalip, Ali ve Mevlıit isimlerin 
de dört kişidir. Ve halen dördü_ 
nün de nerede olduğu mallı.m de
ğildir. Onun için zabıta bunların 
bulundukları yeri araştırmakt'l 

ve maktulün bunlardan biri oL 
duğuna muhakkak nazarile bak
maktadır. 

Kesikbaşı İnekler Meydana 
Çıkarmışlar 

Dün vaka yerine giden bir ar. 
kadaşımız, kesikbaşın nasıl 'bu
lunduğuna dair şu mallı.matı top
lamıştır: 

Merdivenköyü ile Bulgurlu a. 
rasında Beylik orman denilen bir 
mevki vardır. Bu civarda inek 
otlatan 15 yaşında Nazım ismin
de bir çocuk, kesik.başın bulun_ 
duğu yeri inekleri vasıtasiyle öğ
renmiş ve darhal Sahrayı Cedit 
karakoluna giderek haber ver
miştir. Nazım şunları anlatıyor: 

"- İnekleri otlatıyordum. Bir 
aralık ineklerden bir kaçı müthiş 
surette bağrışmıya başladılar. 

Onların bir leş kokusu aldıkla
rı zaman böyle bağırdıklarını bil
diğim için merak edip yanlarına 
doğru ilerledim. Bir de ne göre. 
yirn? İnekler başları yerde oldu
ğu halde bağrışıyor ve ön ayak. 
ları ile bir noktayı kazmıya çalı-ı. 
şıyorlar. Bilmem ne kadar zaman 
sonra toprak içinde küçük bir et 
parçası görür gibi oldum. İnekle
ri kovaladıktan sonra sopamın U

cu ile topraklan eşelediın. Bunun 
bir insan kulağı olduğunu görün
ce korkudan koşarak karakola 
gittim ve haber verdim. 

Biraz sonra gelen polisler top
rağı kazıp başı çıkardılar. Gece 
rüyamda hep o başı gördüm. Ve 
sabaha kadar da uyuyamadım.,, 

İsmail Safa Özlerin 
Cenazesi Gömüldü 

4-1- 940 

1 Fazla Karla 
Çivi Satan 
Üç Tüccar 
Adliyede 

Tahkikatın Tevsüne 

Karar Verildi 
Fatihte n.alburluk eden Agap. 

yos çivi ihtikarı yapmak suçilc 
altıncı asliye ceza mahkemesin. 
de muhakeme edilmektedir. A. 
gapyos bir müşteriye kilosu 45 
kuruştan 250 gram çivi satmıştır. 
Müşteri de bu fiyatı fahiş gördü.. 
ğünden bir cürmü meşhut yap. 
tırmış ve Agapyosu mahkemeye 
sevk etmiştir. 

Mevkufen muhakemesi yapı. 
lan Agapyos, çivi fiyatının 27 
kuruşla 32 kuruş arasında mütc. 
bavvil olmasına rağmen 45 ku
ruşa satış yapmasında ihtikar 
mevzuubahs olamıyacağını söy. 
!emekte ve hulasa olarak: 
"- !3en küçük esnafım, beş 

kuruşluk, on kuruşluk çivi sata_ 
nm, dökülür, ezik, çarpık, sakat 
çivi çıkar, bunları atarım, tamı 
farkı olur; bütün bunlar benim 
çiviyi daha uduz satmama mani. 
dir. Eğer, beş on okka çivi saf. 
sam o zaman aldığım fiyata bir. 
kaç kuruş zammeder, 35 'kuru~ 
filan satarım, fakat böyle yfü 
gram, iki yüz gram satışlardı 

maliyet dalına yükselir" demek 
tedir. 

Muhakeme, Ticaret Müdürlü 
ğünden çivi fiyatlarının sorulma. 
sı ve bu satışta ihtikar olup ol. 
madığının tesbiti için başka güne 
bırakılmıştır. 

DİÖ-ER SUÇLULARIN 
MUHAKEMESİ 

Y ako Bahardan 32 kuruşa at 
dığı çivileri 35 kuruşa satarak 
ihtikar yapmaktan suçlu AbduL 
lalı ile 28 kuruşa satılması icap 
eden çivileri Abdullaha 32 kuru. 
şa satarak ihtikar yapmaktan 
suçlu Yako Bahar adliyeye sev. 
kedilmişler ve Sultanahmet bi • 
rinci sulh ceza mahkemesi tara. 
fından muhakemeleri başlayınca_ 
ya kadar serbest bırakılmışlardı. 

Müddeiumumilik, bu iki tacir 
hakkındaki tahkikatı natamam 
bulmuş ve bu tahkikatın tekem. 
mül ettirilmesine lüzum görerek 
evrakı fiyat mürakabe komisyo. 
nuna havale etmiştir. 

SAHTE STERLİNLER 
Evvelki gün Orga ismindeki 

bir kadının elinde bulunup Ban. 
kaya gönderilen 30 adet sterlL 
nin sahte olduğu tesbit edilmis. 
tir. Kadın, dün müddeiumumili. 
ğe teslim olunmuştur. 

Toplantılar, davetler: 

Felaket Anlarında İlli 
Yardım Çocuğadır 

Çocuk Esirgeme Kurumunun bu lr 
nemli vazifesini lıiyıkile yapabilmesi 
için bütün yurddaşların her türlü 
yardımda bulunmalarını kurum stıy
gıyla diler. 

Konferans 
Cuma ve Cumartesi günQ aıtşam

ları saat 21 de Eminönü Halkevinde 
"Paraşüt ve paraşütçülük" mevzulu 
bir konferans verilecek ve "Hasbahçe" 
komedisi temsil edilecektir. Davetiye
ler ev büro~undım verilmektedir, 

Bugünkü Program: 

7.30 Program 
7.35 Müzik (Pl.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadım 
8.30 Müzik: Marşlar (PL) 

• 12.30 Program 
12.35 Alaturlrn müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Alaturkn mi.izilt: 
13.20 Müzik. 

18.00 Program 
18.05 Müzik: Aryalar (Pl.) 
18.30 Radyo caz orkestrası 
19.10 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka müzik 
20.30 Konuşma 

20.45 Müzik 
21.00 Sıhhat saati 
21.15 Müzik 

'f 

Belediyeye ait 342 numaralı 
kamyon, Yelkenciler caddesin. 
den geçerken arka tekerleği fır. 
lamış, yaya kaldırımından giden 
Mehmede çarparak ağırca yara.. 
lamıştır. Yine Belediyeye ait 338 
numaralı çöp kamyonu Eyüpte 
Otakçılardan geçerken Arifin 
yük arabasına çarpmış, bu sıra. 
da arabanın arkasında bulunan 
12 yaşındaki Naci ağırca yara. 
lanmıştır. 

Piyasamızda odun ve kömür 
fiyatları gittikçe yükselmekte. 
dir. Geçen sene bu ayda çekisi 
180 kuruşa satılan odun bugün.. 
lcrde kayıkta 285 kuruşa ve eve 
teslim 355 kuruşa verilmektedir. 
Mangal kömürünün kilosu da 4 
kuruştur. 

Adana, (TAN) - Kalp se:-ktesi 
neticesi vefat eden Seyhan Me
busu İsmail Safa Özler'in ce
nazesi büyük merasimle ebedi 
mes~<enine tevdi edilmiştir. Niğ. 
de Mebusu Cavit Oral, mezar ba
şında hazin bir hitabede bulun. 
muştur. 

21.30 Radyo ga7.etesf 
21.45 Radyo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki program 
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;arpte Bek~enen 
ava Harbi 

l'azan: O. Rıza DOGRUL 
~ 

ı ngiltere ile Almanya ara. 

Almanya, lngiltereye 
Hücuma Hazırlanıyor 

sında geceli gi.indüzlü ha. 
ı taarruzları yapılması, büyük 
• kati bir ha,·a harbinin mu. 
ıddemesi sayılıyor. İngilterede 
lkiim süren kanaate göre bu. 
inlerde \'uku bulan hava harp. 
rini takip edecek büyiik hava 
ırbi, bugünkü harbin mukad. 

• •ratını tayin edecek ve o zaman 
A. lmanyanın kati bir zafer kaza-
45 k :P azanamıyacağı hakkında 

ır. r hiikiim vermeğe imkan hasıl 
Ü- ocaktır. 
P- in~iltercde bu kanaatin hii. 
ye im sürmesine sebep, Almanya. 

(Başı 1 incide) 
sürülen bazı beyanat düşmana 
haber verecek veyahı.ıt bızim 
harp gayretimize engel olabile
cek mahiyettedir. Hükumet, bu 
gföi beyanatın neşrinin her türlü 
kontrolden azade olacağı l'.lakkm 
da teminat vermeğe hazır değil
dir.,, 
BİR ALMAN PROPAGANDASI 

n İngiltereye karşı muvaffaki. 
ı.. tli bir ihraç hareketi yapması 

27 in İngilterenin hava ve deniz 
e. IVYetlcrini sarsacak bir harbi 

Londrada göze çarpan bir nok
ta, Almanlann radyo ile yaptık
ları ingilizce neşriyatta İngilte. 
re halkı arasında ayrılıklar vü. 
cudc getirmek içiı:ı uğraşmaları, 
İngiltere reislerinin hep kaçtık
lannr ve memleket mildafaa~•nın 
yalmz fakir işçilere kaldığını aı:.-r 
latmalarıdır. 

Almanlar, bundan b~şka A1-
mını hava taarruzu kar~ısmda 

U- 17 anmak mecburiyetinde bu. halkın kaçmaktan başka c-aresi ar . 
nrnasıdır. Ingiltere yakında bulunmadığını bildirerek, İngil-

Y• ıku bulacak hava harbine da. terede geniş bir bozgu:ıa sc:bebi-
nır, hava ve deniz kuvvetleri. ı yet vermek istediklerini gcstcri. 

eş kurtararak bu harbi netice. yoılar. İngiltere hükumeti buna 
a.. pdirirse 0 zaman harbin kısa mukabil tedbir almış ve halkın 
at ;rınesi ihtiınali belki de berta. h.er hangi 'vaziyet karşı~rnda Y~
rtı r olur ve ingilterenin zaman tdı.~~c.n kı1mıldanvt .nası lazım ge,. 
im 'lilini k d" 1 h' k ll ıgını an atmış ır. en ı e ınde u anma- .. .. .. · 
i. imkanı k .. tl . DUNKU MUTEKABIL HA VA 
t. unc enır. HARPLERİ 

Fakat bu hava harbi neticesin. 
ir. İngiliz müdafaası sarsılır ve 
şa giliz hava ve deniz kuvvetleri 
ili IMisi giiç bir ziyaa ugray rsa o . . ' 
d~ hıan lngiltereyi istila im.kanla. 

~olayla~mış olur. 
lki taraftan her biri bu bü:viik 
kendi lehinde başarmak .için 

a. J'iik hazırlıklarla meşguldür. 
ol. Neticeyi hadiseler tavin ede. 
ne ~i için kehanet ,·eya . tahmine 

il' Yoktur. 
:Fakat biifün harbin mukadde. 
l ına hakim göriinen ha,·a har. 

aL ilin çok :'\'akında canlanacağma 
ak !kınolunahilir. 
L 

ap ~1":...§arkta ~ 
n S nriyenin, İngiltere tarafın. 

dan müdafaası deruhte o. • v. 
i n memleketlere karşı kulla. 
a: .lnaması için İngilterenin verdi 

karar, yakın şark memleketle. 
ı:a.. ıde ·· ·· . gunun en mühim mesele. 

ı. 1 teşkil ediyor. Mısır gazete. 
i, biitiin Yakın Sark memle. 
llerin· ·· . "'. ın muttelut hır cephe teş. 

Alman hava kuvvetleri dün ve 
bugün İngiltere sahillerine taar
ruz etmiş. İngiliz hava kuvvetle. 
ri de .Almanya, Holanda, Dani. 
marka ve Belçikadaki hava üsle. 
rine taarruz etmiştir. Bu taarruz_ 
l<.~r muvaffakiyetle yapılmış, yal. 
nız bir İngiliz tayyarsi dönme. 
miştir. 

Bugün gündüzün İngiltereye 
taarruz eden Alman tayyarele. 
rinden beşi imha, dördü tahrip o. 
lunmuştur. Teker teker gelen AL 
man tayyareleri de püskürtül. 
müştür. 

Dün İngilterenin şimali şarki 
sahillerine taarruz eden Alman 
tayyareleri 30 kişinin maktul, 
120 kişinin mecruh düşmesine 
sebep olmuştur. 

Dün Roterdama yapılan taar. 
ruz esnasında İngiliz tayyarele
ri bulutlar arkasında durarak 
bombardıman yapmış. cephane 
yüklü bir sala tam isabet olmuş, 
infilakler ve yangınlar çıkmıştır. 

-.. _RESMİ HARP TEBLiG,LERi 
lngiliz Resmi Tebliği 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter: Hava Nezaretinin tebliği: 
Düşman tayyareleri dün akşam geç vakit İngiliz sahilleri. üzerinden 

•~çmişlerdir. Tayyare daH batııryalan işlemiştir. 

• • Londra, 3 (A.A.) - Hava Nezaretinin tebliği: 
Bu ı:abah erkenden bir dihman bombardıman tayyaresi, Şark sahi_ 

tinde bir !na;iJiz avcısı tarafından yere düşürülmüştür. 18 - 19 Haziran 
gecesi İngiltere üze'rine tcplu halde yaprlan ilk aktndanberi düşürülen Al. 
man bombardıman tayyarelerinin yirmi dördüncüsüdür. 

Harbin bidayetindenberi, Ingiliz sahilleri üzerinde veya yakmrnda 
mutlak surette imha ecilen Alman tayyareleri yüzü bulmuştur. Bundan 
başka bir c;ok tayyare de o kadaı hasara uğratılmıştır ki, herhalde üsleri_ 
ne dönmeğe muvaffak olamamışlardır. 

• • Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz umumi karargahınrn tebliği: 
Garp c;ölü, Sidi Barrani ve Messa Matruh 1 Temmuzda tekrar bom. 

bardıman edilmiştir. Ölen ~01ttur. Hasar cüz'idir. 
Somali'de Suramo yakınında muntazam İtalyan askerleri tarafmd~n 

muhafaza edilmekte olan Boı;cıntimo hudut karakolları 30 Haziranda he. 
cin süvarili miifrezeler taraiından muharebeye mecbur edilerek İtalyan. 
!ara zayiat verdirilmiştir. Zayiatımız Somalili bir neferden ibarettir. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer·in umumi karargahı: 3 (A.A.) - Alman orduları B.ı~kuman. 

danhğının tebliği: 

Yarbay Schuhart'm kumandı;~mdaki denizaltı gemisi, 24 bin tonilfi. 
to mecmuu hacminde düşman g"misi batırmıştır. Bunların ara~ında At_ 

heklaird admdakı 8 bin toniliiıoluk İngiliz vapuru da vardır. Diğer bir 
denizaltı gemisi c1e Şimali Manşm Garbında 15.500 tonilatoluk Aran dor 
Star isminde teslih edilmiş bir İ!"'giliz vapurunu batırmıştır. 

Alman muharebe ta:.-yareleri, 2 Temmuıda. Manş sahili üzerinde mii. 
sellah keşif uçıışları esnasır.da, bir vapur kafilesine hücum etmişler ve 
12 bin tonilatoluk bir kargoyu vr 6 l in tonilatoluk diğer bir kargoyu ba._ 

tırmışlar \'e 8 bin tonit;;.toluk başka bir kargoyu da bombalarla ciddi lıa. 
sara uğratmı-ılardır. Alman muharebe tayyareleri, İskoçya sahilinde İn_ 
giliz teslihat müesseseleri Ü7erine bombalar atmışlardır. Bilh~ssa New. 
castle fabrikaları bombardıman edilmiştir. 3 Temmuz gecesi, Cenubi !n_ 
giltere sahilindeki limanlar tc:cıisatına müteaddit hücumlar yapılmış ve 
bir çcık yangınlar ve infilaklar c;ıkanlmıştır. 

Gündüz, üç 1ngiliz Brıstol - Blenheim muharebe t:ıyyaresi. llolan<la 
üzerinde u~mağa teşebbfüı etmi$lerdir. Bu tayyareler, zamanında gönil. 
mÜ<j ve muharebeye merbur edilmiştir. Bu tayyarelerden ikisi düşiirüL 

meğe muvaffak olunmuo;tur. 3 'l emmuz gecesi, düşman tayyareleri, Ho. 
landa, $imali ve Garbi Alm<'n)a üzerine bombalar atınışlardrr. T.ırlalar'l 
düşen bombalar asgari zarar yapmıştır. İnsanca zayiat yoktur. Bir AL 
man tayyaresi kaytptır. 

İtalyan Resmi Tebliyi 
!talya'da bir mahal: 3 (A.A.) - İtalyan umami Karargahmm 23 nu_ 

maralr tebliği: 
Sarlci Afrika'da İngiliz kuvvetleri Matemma'daki garniıonumuı:a 

şiddetle hücum etmir:lerdir. Taıafımızdan yapılan mukabil taarruı: neti • 
cesinde bu kuvvetler ka.;ırrlmıf.f1r, Diışman sahada 60 kadar olu mitral_ 
yözler ve cephane bırakmı~tır. Zayiatımız pek azdır. 

Zaran mucip olmıyan bir hava akını esnasında tayyare da[ii topla_ 
rımız dü5manın iki tayyaresini alevler ic;inde düşürmüştür. Tayyareleri_ 
mi:r Aden hava ve deniz üıı.;ünü muvaffakıyetle tekrar bombardıman et_ 
miştir. 

tonluk İngiliz vapurunu torpille. 

bir Fransız postasının da batırıl
dığı haber veriliyor. 

AL~IAN ZAYİATI 
Berlin, 3 (A.A.) - Alınan umumi 

karargahı, neşrettiği urun bir tebliğ
de Fransa seferinın tarihçesini yap
makta ve Almanların kayıpları hak
kında aşağıdaki rakamları \'crmek
tedir: 

5 Hazirandan 25 Hazirana kadar:· 
16.822 ölu, 9.921 kayıp, 68.511 yaralı. 
10 M ayı atan mütarekeye kadar: 
27 .084 ölı.i, 18.384 kayıp, 111,034 ya-

ralı. 

Alman tebliği, bu rakamların, şim

diye kadar yapılan tesbit \'e muşahe
delere istinat etmekte oldugunu ılave 
eylemektedir. 

1 

Londra, 3 - İngiltere ile İtaL 
ya harbi Afrikanın muhtelif sa
halarında devam ediyor. Soma· 
li - Habeş hududu üzerindeki 
Boz:mtino'ya taarruz edilmiş mü 
himce bir h~rp vuku bulmuş ve 
İtalyan ,kuvvetleri zedelenmiştir. 
Erıtrede Macaca üssü bombardl
ınan edilmiş, bir petrol deposu ü . 
zerine tam isabet kaydedilmiş ve 
yangınlar başlamıştır. İki İtalyan 
tayyaresi düşürülmüş ve biri tah 
rip edilmiştir. Sudandan faaliye. 
te geçen İngiliz kuvvetleri de 
Nataır.u'ya taarruz r.tmi~l,.rdir. 

Buradaki yerli askerlerin kışla
larında yangın başladığı görüL 
mü~tür. 

Harp başlıyalı 60 İtalyan tay
yaresi imha edilmiş ve 25 tayya
re tahrip olunmuştur. 

MALT ADA 
Maltada da bir tayyare dii~·ü

ri.llmüş ve İtalyan akını bir hasar 
verememiştir. 

Diğer taraftan iktısadi abloka 
İtalyada hissolunmıya başladı. İ
talyaya giden mallardan 53,000 
tonluk eşya musadere olunmu~
t ur. Bunların 42.000 tonu petrol, 
gerisi demir, çelik, tohum vesa. 
ired.ir. 

.MAREŞAL GRAZİANİ 
Romadan verilen haberlere gö. 

re, Libya kumanoonlığına tayin 
olunan Mareşal Graziani, Erkanı 
Harbiye Riyasetini muhafaza e. 
decek ve İkinci Reis General 
Ratta kendisine vekalet edecek
tir. 

AVAM KAMARASINDA 
Avam Kamarasında Mebus 

Mander'in Habeşistan vaziyeti ve 
İmparator Haile Selasie'nin av
deti imkanları hakkında sorduğu 
bir suale cevap veren Hariciye 

e~ ederek yeni işgal ve istila ha. 
~etlerinden korunmalarını isti. 

0 - rlar. 

Berlinden verilen maliı.mata 
göre 27 Haziranı ' 28 hazirandan 
~yıran gece İngiliz tayyareleri 
Alman toprakları üzerinde uc. 
muşlar ve 8 bomba atmıslard;. 
Ruhr havzasında, İsveç ko~solos. 
luğu dahil olmak üzere 10 bina 
ciddi ~asara uğramış veya tahrip 
edilmiştir. bir ölü ve üçü ağır. 
ikisi hafif olmak üzere beş yaralı 
vardır. 

meti bütün tayyarecilerinin tec
rübelerinden istifade ıçın avcı, 

bombardıman . ve kcşü tayyare 

kuvvetleri kumandanlarının işti. 

rakile toplantılar yapmakta ve 

tayyareciler bu toplantılarda tec. 

rlibelerini anlatmaktadır. 

Müsteşarı B. Butler, bu husustn 
miştir. Vapur, 1500 Alman ve yapacak hiç bir beyanatı olmadı-
İtalyam Kanadaya göti.iriiyordu ğını, sadece Habeşistanda içinden 
Alman tahtelbahirinin ,·apuru kaynıyan şiddetli bir mukavemet 
torpiJlemesi iizerine canlarını alametleri mevcut olduğunu c;öy_ 

Bağdat gazetelerinin bu :volda 
§th-at ''apt ~ ·· • i i ·. " 1gı gozc çarpıyor. 
ngılterc tarafından müdafaa. 

n .. der ht 
lL u e olunan memleketler 
· ık ile Filistin \'e Mısırdır. İn. 
ıs .. tere · ii.. nın hedefi Suriyenin bu 

ımleketlere karşı kullanılma. 
ısıdır. Fakat İngiltere tarafın. 
n Verilen karann bir hedefi 

Suriycnin siyasi tahrikata 
rkez. olarak kullanılmaması-

Surh·eni · • . • . · n ı;ıyası tahrıkat mer. 
<r tı olarak k 11 ~ 
esi n . u anılacagı ise, Al. 

.. Ya ıle İtaJ .. ·a S . b" ıu .. J nın urıyeye ı. 

y- nıunıcssil göndermek iizere 
11klarına d · . d aır verılen haber. 
en anlasılı•·or !\ •' . 

-
1 
e~h~ hu teşehbiis İngiltere. 

de Surıye ve L""h . 
ıu $İ u nanı ışgal et-
e" ne Sl'bep olabilir mi? 
e- ~gaf etmesine sehep olursa bu 

eden n "b· , e gı ı hadiseler \•uku 
lir? 

!nlasıla y k • n a ın ~ ırk, hu harp 
Trcsi İ<'. d ( · ,ın e en nıiihiın huhran. 
-ra ~arşılaşmak arifesindedir. 
~anı ha r rp, garpta en kati saf. 
a girmek ·ıst· J d ·· t • 

1 
• ıc a ını gos erır. 

Şarkta da tehlikeli inkişaflar 
etmek yolundadır. 

Diğer taraftan İngiltere hüku. 

Erzurum ve Antakya 
Mutlu Günlerini 

Tesit Ettiler 
Erzurum, 3 (TAN) - Erzurum 

Kongresini açmak üzere Büvük 
Atamızın Erzuruma ayak b;stı
ğı günün yıldönümü olan bugün 
Cümhuriyet alanında büyük me~ 
rasimle kutlulanmıştır. 

ANT AK YADA 
Antakya, 3 (TAN) - Türk or

dusunun Hataya ayak bastığının 
ikinci yrldönümü olan 5 Temmu
zu kutlulamak için Hatayın heı 
tarafında fevkalade hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu mutlu gün layık 
olduğu ehemmiyetle kutlanacak
tır. 

*Antakya. 3 (TAN) - Binba~ 

~=========== şı Nail Ersoy dün akşam Sinemoı 
Muğlada Zeytin da paraşüt ve paraşütçülük hak. 

kında enteresan bir koai\)n:ıns 

'ahsulü 2,5 Milyon vermiştir. --o--

K., 
~-oyu Buluyor 

foğla 3 (TAN 

Bit1iste 2 Kişi Yıldırım 
İsabeti İle Öldü 

TORPİLLENEN İNGİLIZ 
VAP URU 

Londra, J - Bir Alman tahtcl. 
bahiri, Grandor Star adlı 15,:iOO 

Fransa Anayasası 

Tadil Ediliyor 
(Başı 1 incide) 

mento azasından birçoğunun ış

gal altındaki arazide bulunma. 
sından doğan güçlükler sebe.bile 
Mebusan ve Ayan Meclisleri, an
cak bir hafta sonra toplaı:ı.abile
cektir. 
MÜTAREKENİN TATRİKİ 
Diğer taraftan mütarekenin 

tatbiki için faaliyete başlanılmış 
bulunuyor.Mütareke heyetll!linin 
bugi.'ınkü ruznamesinde Fransız 
ordusunun terhis maddesi vardı. 

İtalyan mütareke heyeti de 
fayin olunmll§tur. Heyete Gene. 
ral Pintor riyaset edecektir. He
yetin diğer azaları şunlardır: 

General Vecchiarelle, General 
Piran. Hava Generali Pellegrini. 
H~ıriciye adına orta elci Vittetti. 

İtalyan • Fransız mütareke ko. 
misyonu. pek muhtemel olarak 
Torinoda toplanacaktır. 

General Weygand'ın bir emrL 

ycvmisi resmen bildirilmektedir: 
'lsuıu' .. 1 - Zeytin 
· mutemadi yağmurla!" Bitlis, (TANI - Şiddetli yağ. "Zabitler, küçük zabitler, as-

ttnden nok - murlar dolavısivle civara bir cok 
Jn ik" ·k· san olacaktır. Mah. yıldırımlar düş~üştür. Tatva~'ın kerler, 
ıb ı ı ı buçuk milyon kilo-

aret ola ~ Reşadiye nahiyesiyle Kevaş kaza "Sonuna kadar müdafaa etmek er h .cagı zannolunuyor. -
nıa sulat çok i "d· sr arasındaki mevkide otlamakta vazüesini almış olan 22 bin arka. 

fİRDE IiARAR yı ~~· olan 26 at yıldırım isabeti r.etice- . . . 

'

lem kl 'kff d -· · b'ld' kurtarnııya koşuşan Almanlarla . e. e 1 1 a e ecgını ı ır· 

I.t } 1 d" .. .. l . t" mıştır. 
a van ar ovusmuş er ve ı ıse Lond an l'h" tl' • · · r ın en sa a ıye ı me-

kakı~a tahlis:yelere koşmuşlar- hafili tarafından verilen ~allı-
drr. Kurtarılanlardan 1000 kadar mata göre, Habeşistanda Habes. 
kişi bh İskoçya limanına çıkarıl. liler İtalyanlara karsı harekete 
n11şlardır. gecmi~lerdir. Habeş ı~ukavcmeti 
Diğer taraftan 28,000 tonluk günden güne kuvvctlcnmektedi~. 

Başvekilimiz, Yeni 

Rumen Sefirini 
Kabul Etti 

Amerika 3000 
Mot ör Yapıyor 

<Başı 1 incide) 
"Knox" da Amerikanın harbe 

. Ankara, 3 ı TAN Mu ha birin- . i~t irakine taraf dar olmadığını 
den) - Romanyanın yeni Anka- söylemiştir. 
ra Büyük Elçisi M. Grusescu, bu
gün Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam tarafından kabul edil
miştir. 

Başvekilin Teşekkiirii 

Ankara, 3 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, Kabotajrn 
Türk Bayrağına geçmesinin yıl 

dönümü dolayısiyle muhtelif te
şekkül ve yurtdaşlardan almı~ ol. 
duğu tebrik telgraflarından do. 
layı teşekkür ve mukabil tebrik. 
lerinin iblağma Anadolu Ajansı_ 
nı memur etmişlerdir. 

verdikleri her malumatı redde. 
derek, Fransız kumandanlığı 

kendilerini haberdar edinceye 
k<ıdar mücadeleye devam etmiş
lerdir. 

Ilu kahramanlık ve askeri va. 
zifeye sadakat sayfası. sizin yaz. 
mış olduğunuz sayfalara ilave e. 
dilmiştir. Bu sayfalar, bugünkü 
ordunun bir vasiyetnamesini teş
kil edecektir. Yarının ordusu bu 

Uzak Şarkta 
İKfÜLTERE İLE AMERiKA 

ARASINDA GİZLİ ANLA~MA 
. Bt~ün ;, ir iki Japon ~a?etesi, 
IngilterE' ile Amerika arasında 
gizlı bir deniz anlaşmasının ya
pılmeıkta olduğunu. bu vüz~en 
Birnıanya yoiile Çine sila·h ka
çakçılığı yapılmaması hakkıııda 
Japon talebine İngiltere ü.rafın· 
dan cevap verilmediğini b:ldiri. 
yor. Japon gazetelerine göre, bu 
gizli anlaşma ile iki memle>ket 
Büyük Okyanusta müşterek men 
faa1le:rin! tanımakta ve icao e
d(·rs~. her iki memleket te . do
naımcıJarınr seferber etmeyi ve 
Bliyi.ik Okyanustaki '.1arek~t üs· 
]erin~ birbirinin emrine vermeyi 
taahhüt eylemektedirler. 

İn~ilterede, böyle bir gizli dn. 
~asma hakkında maltım:ıt yo!:tur. 
Ingilterc hükümeti silah kacak
çılı~ı hakkındaki Japon talebini 
tetkik etmektedir. 

IIONGKONG'UN TAHLiYESİ 
DEVAM EDİYOR ET GOLGEDE . d k.. .. h 1. l . l d" dasınız, Magınot hattının ıstıh. 

;ı~ SA ''TI.G sın e omur a ıne ge mış er ır. k' - 1 z . '· ' '" RAT Bitlis'e üc saat mesafedeki Du:ıb am arında. mütarekenin mevkii vesikada. bir kahramanl"l'k vedi. 
l(~~b 3 . f'l'AN) - Hava iki yaylasınd~ bir atlıya ve Balak3n_ meriyete girmesinden beş gün ası te~kil ettiği gibi, ağa beyleri
larnıo;~rı fa.~la sıcak yapmıyn da bir köylüye yıldırımlar isabet 

1 

sr:ınra. mukavemet etmişlerdir. nin kendi mukadderatı vadisinde 
e otuzı~e~un tcrm~m.etre göl ı :t~i~. ve her i~isinin de. derhal Ateş k:s emri kendilerine vasıl ı almış olduktan dersleri de ihtiva 

!r,giltcre hükumeti, Hong
kong'u tahliyeye devam cdi~·or. 

Tahliye olunanlar evvela Mani
la'ya gidiyorlar, daha sonra A
vustraJyaya gideceklerdir. "' gostermıştır. c.lumune sebebıyet vermıştir. olmadıgından, ve muhasımların eylemektedir." 

Meclis, Dün 
Toplandı 

Cezaevleri inşası 

için Bir İ stikraz 

Aktedilecek 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin. 

den) - Meclis. bugün toplanmış. 
tır. Seyhan Mebusu Sefa Özler'in 
vefat ettiğini bildiren Başvekalet 
tezkeresi okunmuş ve müteveffa. 
nın hatırasına hürmeten bir da· 
kika ayakta sükut edilmiştir. 

Bunu müteakıp ruznameye ge
çilerek bazı mebusların mezuni. 
yetlerine ait Meclis Riyaset tez
keresi okunarak tasvip edilmiş, 
ordu subayları heyetine mahsus 
terfi kanununun dördüncü mad. 
desinin tadiline, ceza evleri inşa. 
sı için istikraz akdi ve gelecek 
yıllara sari taahhütlerde bulunul 
masına ait kanun layihalarının 
ikinci müzakereleri yapılarak ka
bul edilmiştir. 

Erzincan ve yer sarsıntısından 
müteessir olan diğer mıntakalara 
yardım için yapılan ve yapılacak 
olan her nevi nakliyattan alına. 
cak ücretlere ait kanun layihası 
ıle İcra ve İflas Kanununun bazı 
maddelerinin dğiştirilmesine ait 
kanun layihasının birinci müza. 
kereleri yapılmıştır. 

--o--

Milli Şef ile Macar 
Naibi Arasındaki 

Telgraflar 

• • Suriye Iş ı 

Mühim 
Safha da 

(Başı 1 incide) 
ve bu da Suriye meselesinin y 
kında fevkalade ehemmiyet 
zedeceğlıii göstermektedir. Ç 
kü, İngilterenin hedeflerind 
biri Suriyenin mihver hcsab 
siyasi faaliyet ve propagan 
merkezi olarak kullanılmas 

da karşı gelmektir. 

Suriye bütün Arap ~le · 
bağlı olduğu için buradan id 
edilecek geniş bir propaganc 
hareketinin ayni ölçüde lbüyu 
tesirler yapacağı tahmin olw 
maktadır. 

İNGİLTERE VE SURİYE 

Bu yüzden İngilterenin Sarl 
ve Lübnan hakkında verdiği 
rarı, nasıl ve ne zaman tatbik 
deceği günün en mühim mesel 
leri arasındadır. 

Ankara dönüşünde Şama u 

rayan Irak Hariciye Nazırı Nu 
Essait Paşanın ayni mevzu ·· 
rinde tetkikler yaptığı anlaşı 

maktadır. Nuri Paşa, Fransanı 
Suriye komiseri ile görüştüg 

gibi, tanınmış Suriye ricali 
de görüşmüştür. 

IRAK VE SURİYE 

Suriyenin yabancı bir işga 
uğraması takdirinde bu yüzd 
tehlikeye uğrıyacak Arap me 
leketlerinin biri Irak olduğu içi 

Ankara. 3 (TAN Muhabirin- Irak hükumeti Suriyenin muka 
den) - Cümhurreisimiz İnönü deratı ile çok yakından alakada 
ile Macar Kraliyet Naibi Amiral olmakta ve hadiselerin Alaca 
Horti arasında, Naibin kızınm istikameti yakından takip et 
vefatı münasebetiyle taziyet ve ı kted" 
t kk.. 1 fl . me ır. 
eşe ur te gra an taatı olun-
muştur. 11.Iısır efkarı umumiyesi 

--o-- Surıyenin vaziyetine ait hadis 
:Maarif, İktısat ve Maliye leri derin bir dikkatle takıp et 

mektedir Surjyenin işgali Mı 
Vekilleri Geliyor rın Şı..rk hududunu da tehdit e 

Ankara, 3 (TAN Muhabirin. decı:ği için, Mısırlılar hem Şar 
den) - Maarif Vekili Hasan hem Garp tarafından tehdit edil 
Ali Yücel. İktısat Vekili Hüsnü memek ve iki tehlike arasın· 
Çakır ve Maliye Vekili Fuat Ağ. düşmemek istemektedirler. 
ralı ile Amerika büyük elçisi bu El.Belağ gazetesi bugün büt-
akşam İstanbula hareket etmi.ş- Arap milletlerinin birleşmelerı 
!erdir. lüzumundan bahsetmekte ve arı 

Balkanlardaki 
Vaziyetin 

Anahtarları 
(Başı J incide) 

kaancrntını tayinde müttef~Jde
rin, veya İngilterenin bir roli.i 
olarnı:,•acaktır. 

Almanya Garp cephesind~ki i
şini bitirmedikçe, Bal!rnnt:mn 
harbe karışmasını, veya harbin 
hı.ıraya sirayetini istemE:z. Bu iti
barla Macaristan ve Bulgarısta
mn komşularından istedi.Kleri 
toprakJar için harbe girmelerini 
men hususunda elinden gefoni 
yapacc.ktır. Zaten Almany .. ı için 
Tuna ve Balkanlar iktısaden ka. 
za:ulmı~ bir sahadır. Bur ada o· 
nım için bir harp sebebi kalma
m•::jtir. Macaristan. ve Bulgaris
tan da Almanyayı kızdırm2K: ba. 
hasına bugün silah ile arzula. 
rını tatmine teşebbüs etmek gaf. 
!etini göstermiyeceklerd ir. B ·na. 
enaleyh Besarabyanın işgali :?im_ 
dilik mevzii bir hadise oıarak k::ı· 
lacaK, vP Balkanlarda !J:r h:.ırbc 
sebep olmıyacaktır. 

S"\·ye! Rusyamn funa \'e Dc.l. 
kanlardaki alakası ik!ısadi ve sı. 
yasi olmaktan ziyade askeridır. 
Onun hedefi, Almanya Garp c-cp
h ... sinde harbi bitirmeden Knra
deııi;: etrafındaki deniz ve hava 
üster:ut ele geçirmektir. Be8a
rabyayı bu maksatla işgal etmiş
tir. Belki bunun arkasıncla.ı Ro
manya ile karşılıklı bir ademi te· 
caviiz paktı imza edecek ve bu 
su:::ctle Romanya tarikile bir t::l
arruz ihtimallerini bertarcıf c:t
meğe çalışacaktır. Bunda A h~ıan
yanm Romanya üzerindc!;:i i~<tı

sadi menfaatlerini ren.::ide ec.le
c~k bir hal yoktur. .Bu ıtibarla 
böyle bir anlaşmaya Berlin de 
mt1halif olmıyacaktır. 

Ba:kanlara ait diğer meseleler 
ise, sulh yolile halledilebileceği 
için, bugün Balkanları tehdi! e. 
den ani bir tehlike olmamak ge
rektir. Maamafih Sovvetlerin 
Bulgaristan sahillerine ·h~kim ol· 
mak emelile, Bulgaristanla da 
ayrı hır anlaşma yapmiya teşeb. 
bi.is etmesi mümkündür. 

Bizce Balkanlara aıt verilen 
haberleri okurken. bu :ına pren
sipleı i daima gözönünde b~lun
durmak faydalıdır. 

cak bu sayede tehlikeye ka,·.şt 
gelineceğini anlatmaktaclir. Bu 
gazeteye' göre, Arap milletleri 
müşterek bir cephe teşkil etme. 
dikleri takdirde, tehlikeyi önli· 
yemiyeceklerini söylemekte ve 
tehlikenin önlenmesi için cezr~ 
harekete kati ihtiyaç hissolun. 
duğunu ilave elmektedir. 

ŞEHRİMİZ FRAXSIZ 

l\1AHAFİLİNE GÖRE 

Dün de haber verdiğimiz gi
bi, Suriyeden gelen ba:::ı haber 
ler, Fransız Harbiye Nazrrı Ge
neral Weygand'ın Suriye seva
hatini, Suriyedeki Fransız ordu
sunda çıktrğı bildirilen bir isya· 
na at 'e;tmektedir. Fransamn An. 
br.a Büyük Elçisi Rene Mass·g_ 
li'nın de alelacele ve k;ılah.ılık 
bir maiyetle Beyruta P,ıtmesi, bı· 
isyan keyf'yetini teyit eder m&-, 
hiye1.te telaki edilmekedır. 

Bununla beraber, şehrimizde 
bulıınctn Fransız mahafilmde, bu 
is~ <ın hç beri teyit edil:nemekte
dir Genemi We~·gand ile Re ıe> 
l\fassigli'nin Suriye seyahatleri. 
ne fl'YkaUıdc bir mahiyet atfrdil
mcsi. bu mahfiller tarafından 
doğru görülmemektedir. 

Çünkü Fransada mütnrekr 
kab;nc~ı ismini alan Petain hu
kıimE-tinin kararlarına tani olan 
Suı iye ordusunun İngiltere mu 
vacehesindeki vaziyeti, büyük 
bir neza~et kesbetmiştir. 
Bı.günkü vaziyette l<'ransanın 

en scığlam ordusu Suriyerie bu
lunmaktadır. Fransa ;daresindr 
bulunan diğer yerlerdeki ordu
lar bu derece değildir. böyle ol
duğu halde Frç_nsa hükumeti 
bütün miistemlekelerın hüku 
metle olan bağlarını ırnvvctlen
dirmek için chemmivetli ordu 
merkC'zlerine fe\'kalade murah
h:ıs ve hatta l\fision'lar gönder. 
mekte:dir Bu cümleden olarak 
General Gouraud da Şimali Af 
rika müstemlekelerine göndeıil 
m;ş bulunmaktadır. 

Bu itibacla General Wevgand 
ile Reı:ıe Massigli'nin seyahatle. 
rınin sebebi, Suriyedeki vaziye
tin aynen devamını tem~n gaye. 
sinden ibaret telakki olunnıPk 
tac!n·. Bir rivayete göre de. Fr ı 
sanın Ankara Büyük Elcisı i"'f' c> 

Massigli'nin, Suriye fevkı:ıl d 
murahhaslıgr,na tayin edılım ı 
kuvvet1P mııhfr•mPlrlir 
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Romanya, Dün Matem Tuttu 

ulgar Talepleri, A vrupanın 
Yeni Haritası Çizilirken 

Nazarı ltibare Alınacakmış 
(Başı 1 incide) 

&OMANYA, HARP 
İSTEMİYORDU 

panın bu kısmında da bir harp 
ak için dost ve miıttefikle

ze ultımatomu kabul etmeli 
ettikleri ciheUc, müzakerat 
talep ettik ve bunların ma

fcra tanhlerini sorarak, şeraiti 
bafıfietebıleceğımizf unneyle-

en cevabı sarih bulunmakta 
t bu cevap Romanyanın der
rabyayı iade etmeğ\ kabul et

ve 28 Haziranda başlıyarak 4 
rfında mezkur arazinin ayni 
t zarfında Sovyet ordulan ta-

i gal edilmek üzere tahliye 
nl de ka tiyetlc tasvip etme

idi. Ccrnautzf ve Rlshineu ve 
lb ıschirlcrı 28 Haziran günil 

edilecek ve Romanya da, demir
nın, loklmotl! ve vagonların, 

erin, depoların, tayyare mey
nın, fabrika vcsairelerin tahrip 
erek iyi bir halde muhafaı.a

tem n edecekü. Sovyet hukümeti, 
hukümetlnin bu tekliflere en 

il Haziran gilnü öğleye kadar ce
ermesinde ısrar ediyordu. Ro
nın vaziyctı sarih bulunmakta 

Kabul etmek veya harbetmek. Bu 
azıyette şarkta, kendi kuvvetle

nazaran ezici kuvvetlere karııı 
ak, ve gerimizdeki cepheler

de katiyen emin bulunmamak. 
yardımına güvenemezdik. 

teralt dairesinde harbetmek, bü
cıırdumuzun mahvolmaırı demek 

libi hariçten ıclebilecek her
bir taarruza da mudafaada kal

ız demek oluyordu. Vaziyete, na
her şeyden evvel Rumen ordu
tam olarak kalması ehemmi

rzediyordu. Asırlar arasında sa-
bütün haksızlıkları, bütün zu
yenmeslni bilmiş olan milletin 

tiyeüne itimat ederek. Rumen 
etı, içtinap edemedıği şeraiU 

ül ile kabul etmlsUr. Vahim 
erden kaçınmak maksadile, 
t cevabında wnh edilen tahli
kabul ettiğimizi Moskovaya ce
bıldlrdı k. 

BlBLtl;i MUHAFAZA 
ETMEK LAzIM 

el politika çerçevesinde Ro
a !çın yeni bir çığır başlamak

• BugunkU vaziyet karşısında 

en hükümeU 13 Nısan 1939 tarih-
- Fransız garantisinden sar

etmeie karar vermiştir. M!l
Y11cudunden kapllrılmıı ara7.i

acıklı bır muhaceret başlamıştır. 
lmüdadınca birbirini takip e

felAkeUerin en acıklısı, beliti de 
k ız.ı olan bu yeni acıyı, Rumen 
metın bir kalble karşılamıştır. 

BESARABY A RUMEN 
KALACAKTIR 

getoianonun izahatından son 
Başvekil Tataresko söz alarak 

le demiştir ki: 
Besarabya daima bir Rumen 

eti olmuştur ve öyle kalacak 
Rumen hükCımeti Sovyetler 
liğine karşı taahhütlerini i!a 

tir. Başvekil, bütün mem
etten, Kralın etrafında birlik 
tesanüt istemiştir. Başvekilin 
anatını eski Besarabya ve Bu.. 

;vtna mebusları namına okunan 
anat takip etmiştir. 

Bu beyanat, Bcsarabya ile Bu. 
anın tarih boyunca Rumen 

ugunu ve Rumen kaldığını 
•erm~tcdir. 

• Genel Kurmaydan tebliğ edil-
ir: 
Besarabyanın tahliyesi 2 Tem 

g\inı.inde devam etmiştir. 
en kıtaatı mezkur tarihte şu 
uzerinde bulunmakta idi. 

gu, Crasna, İlschi, Adancata, 
litza'nın Şimali, Lipcani, Cer

' Gerdancsti, Zolcani, Fales. 
Cornesti, Varzarcsti, Lapusna, 

ta, Galbena, Comorat, BoL 
d. Mühim bir hadise kaydc.. 
emiştir. 

• Zurih, 3 (A.A.} = Reuter: 
eue Zurcher Zeitung gazetesi

bildirdigine gore, bu gaze
ın Berlin muhabiri, BP.S.ırab-

n Sovyetler tarafınd:ın ışga
ın Almanyada uyandırdı~ı ın
hııkkında 30 Hazinnda yaz

lı makale dolayısile Almanya.. 
ihraç edilmiştir. 

Bahis mevzuu olan makalede, 
ı'hakın Bcrlinde sıkıntı tev. 
etmiş olduğu ve Almany:ının 

tun askeri ve siyasi nüfuzunu 
ubu Şarki Avrupası iızerin
hıssettirmesine kadar yeni 

yapılmasının t~hiri 
kkındaki Alman planlanna 
di bır darbe vurulmuş bulun. 
u sc-vlcnmekte idi. 

&UMEN EKALLİYETLEBI 
VE MACARİSTAN 

Pe te, 3 - Romanya - Maca-

istan hududu üzerinde bir takım 
mühim musademeler vuku bul
duğuna dair yayılan haberler, 
bugün tekzip olunmuştur. 

Fakat Macaristanda hissolunan 
bir takım hareketler kendini ~la
car Meclisinde de hissettirmiştir. 

Macar Ajansı şu haberi ver. 
mektedir: 

Mebuslar meclisinde birçok mebus
lar, Romanyada bulunan Macarların 
görmekte olduklan m0şk01Attan bah
setmişler, mfistakll HtrlsUyan mebus
lardan Koczi Horvath $U beyanatta 
bulunmuştur: 

"Yirmi ıenellk k<lçfik düsmelerden 
sonra, nihayet, Çekoslovakyadan son
ra Romanyanın da parçalanmağa baş
ladığını görebilmekteyiz. Eminim ki 
halypn ve Alman dostlarımız, Macar 
metalibatının ne kadar muhik oldu
ğunu görerek vakti gcldıği zaman 
bunlan tahakkuk ettirmek için bize 
yardım edeceklerdir." 

BllAhare mezkı'.ir mebus, "yeni mı,
let partisi" nlzamatının Macarlara ve 
umumiyetle ekalliyeUere hiçbir hak 
vermemekte olduğunu ve bunların 

Rumen memurlarının keyfine tAbi 
kaldıklarını hukı'.imetin dikkat naza
rına koymuştur. Sovyetler tarafından 
işgal edilmiş olan araziden gelmekte 
olan binlerce Macar mültecisinin Ru
men hük\lmeti tarafından Transllvan
yaya gönderildiğini ve bunun sebebi
nin de ellerinde kalmış mallanna ha
lel getirmek olduğunu ilAve etmiştir. 

Mebus, sözlerine ıöyle devam et
miştir: 

"Romanya şimdiden ciddi bir inhl
lAl halindedir. Keyfiyet ise ekalliyet
ler için mühim bir tehlike teşkil et
mektedir. Macar efkAn umumlyesi, 
hükUmetin bu hususta azimkAr bir 
vaz.iyel almasını bekliyor. Her Macar, 
her türlü fedakArlığa hazır bulun
maktadır." 

Yeni milli - sosyalist partisinin li
deri mebus Mathlsas Motolosy, Ma
car milletinin Transilvanya meselesi 
hakkında bir tek kanaati olduğunu 
beyan etmiştir. Bu beyanat hararetli 
ialkışlarla karşılanmış ve mebuslar 
yerlerinden kalkarak miW marşı söy
lemişler ve İtalya, Almanya ve Bul
garistan şerefine alkışlar yapmışlar
dır. 

MACAR BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Baıvekil Kont Teleki de hüku
met partisinin toplantısında par
lamentonun vahim bir saatte ta
tillerine başladığına fakat icap e
derse tatil devresinde de meclisin 
içtimaa çağrılacağına işaret ede
rek ehemmiyetli olan memlckc· 
tin, geçirmekte olduğumuz va
him saatlerde vaziyete sükunet, 
asalet ve itimatla karşı koyması. 
dır. Demiş ve sözüne şu suretle 
devam etmiştir: 

"Hali hazır vaziyeti parlamen. 
to bütün teferruatiyle münakaşa 
edemiyeceğinden hükumet, ken
disine tahmil edilen vazifeleri, 
mesuliyetinin arttığını müdrik o
larak deruhte etmelidir. Günden 
güne değişen vaziyeti dikkatle 
takip etmeğe gayret ederek, hü. 
kumet her zaman olduğu gibi is. 
ti.kbalde de müteyakkız buluna
caktır. Milletin itimadına güve
nen ve milletin kuvvetini müdrik 
bulunan bükiımet memleketin 
menafiini müdafaaya gayret et
mektedir. Milletin üç büyük var
lığı şeref, istiklill ve milletin ta. 
alisidir. Milletin şerefi demek, 
millet kendi kuvvetine itimat, 
manevi istiklalini muhafaza edi
yor ve dostlarına sadık kalıyor 
demektir. Hükumet, vatanın bü
yümesi ve menfaatlerinin korun_ 
ması vazifesini yapmağa gayret 
etmektedir.,, 

Bulgaristanda 
Sofya, 3 (A.A.) - Stefani A

jansı bildiriyor: 
Buigar Hariciye Nazın Sov. 

yetler Birliğinin Sof yadaki Elçi
si Lavrentief ile Bulgaristanın 

Romıonyadan istekleri hakkıııda 

uzun bir görüşme yaprru~tır. 
Bu isteklerin Avrupa haritası. 

nın tadili işi Almanya ile İtalya 
tarafından kararlaştırıldığı za
man nazarı itibara alınacağı Ü

mit edilmektedir. 

• 
Bükreş, 3 (A.A.} - Pazar gü-

nü havanın fenalığı yüzünden 
yolunu şaşırarak Bulg:.ıristnnda 

yer~ inmek mecburiyetinde ka. 
lan Rumen tayyaresinin pilot 
mektebine ait bir sivil tayyare 
'olduğı: tasrih edilmektedir. 

Yugoslavyada 
Belgrat, 3 (A.A.) - Avala A

jansı bildiriyor: 
Asağıdaki resmi tcblil neşre. 

dilmiştir: _ _ 1 

Belgrat pofıs müdüriyeti A. B. 

C. şirket~ merkezinde taharr;yat 
yaprr.ıştır. Bu şirketin müessis J 
ve müdürü yabancı tebaadan 
son zamanlarda hakkında hudut 
harici edilmek kararı verilmiş o
lan Julius Hapau'dur. Bu tahki. 
kat1a münasebetli olarak Stoya. 
dinoviç kabinesinde nazır olan 
Stochoviç'in evinde de araştın".la 
yapılmıştır. Bazı evraka vazıyet 
edılrnıştir. Tahkikata devam e
dilmektedir. 
Tİl\fES'E GÖRE SON VAZİYET 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter: 
Balkanlardaki vaziyet hakkrnd':. 
tefsiratta bulunan Times gazete
si diyor ki: 

"Almanya, Balkanlarda muha. 
samatın vukuuna mani olmak i. 
çin ne kadar fedakarlık lazımsa 
hepsini yapacaktır. Zira bu mu. 
hasumat, Almanyayı !aşe eden 
kaynakları, tam İngiltereye kar
şı meydan okumasını tatbik mev 
kiine koymak üzere bulunduğu 

bi:- s1r2da tehJikeye koyacaktır. 

Şimdilik Almanya 13alkan1ara 
ait işleri, batıda harbin devam 
müddetince askıda bırakmıya ca
lışacı:ıktır. Fakat Stalin Alman. 
yayı Doğu Avrupasında hfıkim 
görmek istemiyor. Baltık devlet
lerinin işgali ve bir Rumen top· 
rağının ilhakı pek te Rus İmpa
ratorluğunu tekrar tesise matuf 
değildir. Eski hudutlar, fakat 
bilhassa Almanyayı ve ortağını 
emniyette kılmak için uzalc me
safede tutmak. Bununla beraber 
Sovyetle; Birliğinin Almanyada 
hasıl ettiği hoşnutsuzluğu iznm 
etmemelidir. Hiç şüphesiz Al
man hükumeti bir kere Batıda 
kaz2rıınca, Sovyetlcr Birliğini bu 
ar:ıda yaptığı rahatsız edici ka
zançlardan mahrum r.tmek kcn. 
disi i<;in kolay olacağı fikrinde. 
dir. Sovye ilerleyişi protestolara 
veya mukabil tedbirlere sebep 
olmamakla beraber, Almanya L 
çin işleri oldukça iğl8k etmi~tir. 

i LAN 
22 Şubat 1940 tarih ve No. 1406/89 

takas satış muamelesile takasını tedi
ye ederek bedeli konşimento ibrazı 
mukabilinde ödenmek üzere Belçika
nın HERSTAL şehrinde kAin (Usines 
Jantes "BRAZA") :firmasından satın 

almıs olduğumuz E. A. No. 1/20 marka 
20 kafeste 1140 kilo ağırhğında 500 
çift blsiklel jantı Felemenk bandralı 
GANYMEDF.S vapuru ile 23-5-940 
tarihinde limanımıza gelmiştir. Bu 
dcla işbu jantları elimizde mevcut ev
rakı müsbiteye göre çektiğimizden 

sözü geçen jantların vaziyet dolayısi
le alamadığımız konşimentosunu hlç
bh" kimseye ciro etmediğimizi ve bu 
sebeple hükmü olmadığı herkesin 
malümu olmak üzere ilan olunur. 

ARŞIMIDIS MÜESSESESi 
Otomobil Malzemeıl Ticareti 

Türk Anonim Şirketi 

Kardeşimi Anyorum 
İsgalden mukaddem Sirkeci İsken

deriye oteli müsteciri İskender vasıta
sile adresinde ikamet etmiş, İşgalde 
Atinada esir iken İstirdatta 1zmire 
avdet etmiş ve bugüne kadar adresi 
meçhul kalmış ağabeyim makinist İb
rahim Cihanoğlu Hüseyin Esadın ha
len nerede olduğunu bilen varsa ad
resime bildirmelerini insaniyet namı
na rica ediyorum. 

BalıkNlr - Bigadiç Polta ten 
Aziz Clhanoiilu 

Bir Saat Bulundu 
Bir kadın saati bulunmuştur. Sahi

binin Merkez Tıp Talebe Yurdunda 
doktor Adnana milracaati rica olunur. 

KAYIP: 6617 sicil numaralı ama
tör şoförlük ehliyetnamemi kaybet
üm. Yenisini alacaiundan eskisinin 
hükmü kalmatn11tır. 

Müıflk Türun 

Üsküdar Toygartepe Durbali sokak 
43 No.da Büyük annesi Fatma nez
dinde ölü Hüseyin varisi Lütfi oğlu 
Sezal. 
ÜıkDdar 1 inci Sulh Hukuk Hl· 

klmllğlnden: 

DAvacı KAmile tarafından sizinle 
saire aleyhine ikame edilen Üsküdar 
Sinan Pa5a mahallesi İhsaniye sokak 
11 No.lu arsanın iz:ılei ııi.ıyu davasının 
cari muhakemesi sonunda: Mezkür 
gayri menkulün kabili taksim olma
dığı cihetle şüyuun izalesine ve be
delınin hissedarlar arasında hisseleri 
nisbetlnde tevzi ve taksimine temylzl 
k<:1bll olmak üzere 28-6-940 tarihnde 
karar verilmiş oldugundan tarihi ilan
dan itibaren sekiz ıun zarfında tem
yizi dava etmcdıginiz takdırde mez
ktlr karar kat'iyet kesbedeceği ilı\nen 
tebliğ olunur. "' 

TAN 

,---------------------·-----. Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova Yaz Tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında S Temmuz Cuma ıünlinden 

itibaren Yaz Tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılm1'. 
tır. "5693" "------··--------... , 
Devlet Demiryolları ve Umanları işletme idaresi ılanlan 

:Muhammen bedeli (1J4lt) lira olan 3000 Kg. Transformator yağı 

(10.7.1940) Çarşamba giınü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından Pazarlık usulile satm almacaktır. 

,Bu i:;e eirmek iı.tiycnlerin (171) liralık kat'i teminat ve kanunun ta. 
yin ettiği vesaiklc birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mıi. 
racaatları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komiıyondan parasız olarak dağıtılmak_ 

tadır. (5670) 

* * Metre mik'abı muhammen bedeli (3 0) otuz lira olan takriben 2000 mı;t-
re mik'abı çam tomruk 17-7-1940 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zar! 
usulü ile Ankarada İdare binasında s a!Jn alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin ( 4250) dört bin lkl yüz elli liralık muvak
k&t teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerlnJ ayni gün 
saat 14 e kadar komlsyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (300) üç yüz kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (5510) 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kuleli, Maltepe, Eursa aske.'4 liselerinin birinci smıflarına istekli ve 

bütün ıirme şartlarını haiz olan namzetlerin seçme sınavları 10 Temmuz 
940 günü me7.kur liselerde yapılacaktır. Namzetlerin en geç 10 Temmuz 
940 sabahı saat sekizde m\ırekkepli kalemlerile veya hokka kalemlerile 
işbu liselerde bulunmaları ilin olunur. (224) (5690) 

lsta1tbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu llônları 

Salı pazarında Lv. Yollama Md.nc 1 
t~lim 25 ton lavemarin kömürü alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5-7-940 
Cuma günü saat 15.10 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. (81) (5640) 

• 500 ton buğday vernerek bulgur 
ye,ptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
11-7-940 Perşembe günü saat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli on beş bin iki yUz otuz beş 
lira, ilk teminatı 1142 lira 62kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda gör{ıllir. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile belll 
saatte komisyona gelmeleri. 

(85) (5676) 

* 

Askeri Fabrikalar &atınalma 
Komisyonu llônları 

38 ton 5 X 20 mm. Lama demiri 
15 ton 6 mm. demir tel alınacak 
Tahmin edilen bedeli (19.000) Ura 

olan yukarda yazılı 38 ton lama de
miri ve 15 ton demir tel askeri fabri
kalar umum müdürlilğil merkez sa
tınalma komisyonunca 18-7-940 Per
~e:nbe günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1425) lirayı 
havi teklif mektuplannı mezktlr gün
de saat 14 de kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ''e 3 maddelerindeki 
vesalklc komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle aH\kadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret Odası veslkaslle mez
k(ır gün ve aaatle komisyona müra
caatları. (5561) 

Tophanede askeri fırında birikmiş • 
olan 1100 kilo kadar kırıntı ve kazın- 14 Kalem ve ceman 162 Ton maden 
tı satılacaktır. Pazarlıkla arttırması y~ı alınacak 
10-7-940 Çarşamba günü saat 15.30 Tahmin edilen bedeli (44.250) lira 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al- olan 14 kalem ve ceman 162 ton ma
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah- den yağı Askeri :fabrikalar umum 
min bedeli 16 lira 50 kuruş, kaU te- müdürlüğü merkez satınalma komis
minatı 250 kuruştur. isteklilerin belli yonunca 19-7-40 cuma günü saat 15 te 
saatte komisyona gelmeleri. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart· 

(83) (5674) name 2 lira 22 kuruş mukabilinde ko-
misyondan verilir. Taliplerin muvak

* 500 adet su !ıçısı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 10-7-940 Çarşam
ba günü saat 11 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1550 lira, 
ilk teminatı 116 lira 25 kuruştur. Nil-
munesl ve 
görülür. 

ııartnamesi 

* 

kat teminat olan (3318) iira (75) ku
ruşu hAvl teklif mektuplarını mezkQr 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 mı
maralı kanunun 2 ve3 maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alflkadar tüccardan ol

komisyonda duklarına dair Ticaret Odası vesika
{84) (5675> sile mezkı'.ir giln ve saalte komisyona 

1000 adet tavla halatı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 10-7-940 Çar
şamba günO saat 10.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 10.400 
lira, ilk teminatı 780 liradır. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmele
ri. (86) (5677) 

Deniı Levaıım Satınalma 

Komisyonu llônları 

1200 adet Matra 
60 Metre kablll inhina boru 

Yukarda yazılı iki kalem e9"a 8 -
Temmuz - 940 Pazartesi gilnü pazar
lıkla alınacaktır. Nümunesini görmek 
ve icap eden izahatı almak isteyen is
teklilerin her giln Kasımpaşada bu
lunan komisyona müracaaUarı. (5516) 

• Motör Alınacak 
Sabit vaziyette çalışacak şekilde 4 

zamanlı ve su müberrltli bir adet mo
tör 10 Temmuz 940 Çarşamba gününe 
k:ıdar pazarlıkla alınacaktır. (5666) 

Siirt Belediyesinden : 
Su tesisatı için eksiltmeye çıkarıl

mış olan çelik ve font borulara talip 
çıkmadığından 15-6-940 tarihinden 
iübaren pazarlığa konulmuştur. Ta
liplerin Ankara, İstanbul ve Siirt 
Belediyelerine müracaaUa şartnameyi 
görmeleri ilfın olunur. (5412) 

6m _____ , 

Cemiyetler, Spor kulüpleri, yar
dım birlikleri vesaire teşekkül
lerden ne~redilmck üzere gön
derilecek ilanlaıa, gazeteye gi

rebilmesi için ( 10) kuruşluk 
damga pulu da iliştirilmesi 11\-
zımdır. 

A 
~-----··! ...... _~ 

KAYIP: İstanbul Yüksek İktısat ve 
Tkaret mektebi lise son sınıfından 

aldığım tasdiknameyi kaybettim. Yt!
nislnl alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - 934 dera yılı okurlarından 
941 No.lı Ali Galip. 

müracaatları. (5560) 

• Tahmin edilen bedeli (3560) lira olan 
ordu tipi aşağıda cinsi ve miktarı ya
zılı (6) kalem techizat Tophane Salı
pazarında askeri fabrikalar satınalma 
komisyonunca 19-7-940 Cuma giınü 
o:'lat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir. 

rsteklilerin muvakkat teminat olan 
'267) lirayı herhangi bir mnlmildi.ır
lüğüne yatırarak alacakları makbuzla 
birlikte mezk(ır gün ve saatte komis
yonda bulunmaları. (5621) 

356 adet arka çantası 
356 " peksimet torhuı 
256 çift kütüklük 
256 adet süngüli.ık 
256 ,. palaska aslrı kayışı 

256 " Tüfek kayışı. 

* Tahmin edilen bedeli (1500) lirll o-
lan (50) adet ordu tipi nöbetçi mu
sambası Tophane askeri fabrikalar 
yollamasında satınalma komisyonunca 
19-7-940 Cuma glinü saat 15 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 
muvakkat teminatı olan 112,5 liranın 
herhangi bir malmüdürlüğüne yatıra
rak alacakları makbuıJa birlikte mez
kur gün ve saatte komisyonda bulun
maları. (5622) 

* Tahmin edilen bedeli (2400) lira 
olan ordu tipi (30) adet mahruti ça
dır Tophane Salıpazarı Askeri fabri
kalar yollamasındaki satınalma ko
misyonunca 19-7-940 Cuma gilnU sa
at 14.30 da pauırlıkla ihale edilecek
tir. 

İsteklilerin muvakkat teminatı o- 1 
lan (180) liranın herhangi bir mal
müdürluğüne yatırarak alacakları 
makbuzla birlikte mezkür gün ve sa
rıtte komisyonda bulunmaları. (5623) 

Satıllk Marsilya 
KiREMiDi 

Bulgar malı MarsJlya kiremidıni 
umesini 6 kuruştan yerinde teslim sa
tıyorum. isteyenler Oalatada Tulumba 
sokağında Dobruca otelinde Bulıarls
tan muhacirlerinden Abdullah oğlu 

Hacı İbrahime müracaaUarı. 

4 .1 • :J'IO 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece (HEYBELİADA) da. Ynrıı 
gece (B0YÜKADA) da, Cumarte 

(BÜYOKDERE) Aile Bahçesinde 

(KARMAKARIŞIK), Pazar Taksim 

(ALTINTEPEDE) 

(KUYRUKLU YILDIZ) 

. . . 

stanbul Vakıflar Direktörlüğü ll&nla 

Yeni Valde Hanında 
Kiralık Gazino ve 

Bufe Mahalleri 
Hobyar mahallet<inde Yeni Postane karşısında Yeni inşa edilen V 

de Hanının Beslnci Salon J{atnıırı tamamı (Lokanta ve Gazino olarak 
timal edilmek kaydiyle) ve ayrıca Birinci, Üçüncü, Dördüncü katlarcı, 
büfe mahalleri ile Han Kahveciliği isteklilerin arzusuna göre 942 -v 
943- seneleri Mayıs Sonuna kadar kapalı zarf usuliyle kiraya veril 
üzere arttırmaya çıkarılmıştır. 

Aylık tahmin olunan ecrimiııli (500 - lira) ve teminatı muvakka 
( 450 - liradır) ihalesi 12-7-!140 Cuma günli ıaat 15 te Çembernt 
İstanbul Vakıflar Ba!}müdıirlıiğiinde ihale komisyonunda yapılacaktır. 
teklilerin usulti dairesinde tekı:flerini mezkUr gün ve saate kadar Ko 
:yon riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. (5090) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Yalovadaki Riyasctic iımhur köıklinün yanında inıa edilecek l 

tibi umumilik binas:nın in~aatı lr.apalı zarf usulü ile yeniden eksiltm 
konulmuştur. 

2 - İnşaata muktazi malzemeden Taş. Tuğla, Kum, Çakıl, 

Çimento, betonarme demiri, kalıplık kereste, döşeme ve parke 
kiremit ve Çinko lavhaları mtıdiıriyetimizce inşaat mahallinde mütea 
de tealim edilecektir. Çivi Müteahhide aittir. Bu kısım inşaatın İ§ 
(11063) lira 50 kuruştur. 

3 - Doğrama işleri kerestesi, mermer, cam, yağlı boya ve bad 
malzemesi, çiçeklik camekanı, trapı ve pencere takımları vesaire gibi 
tün malzemesi de müteahhide ait olacak ikinci kısım inıaatm ke::ıfi (123 
liradır. 

4 - Bu in!laata müteallik avan proje ile Birinci kesif cetveB f 
şartname eksiltme şartnamesi ve mukavele müsveddesinin birer suret 
(2,5) lira bedel mukabilinde Dolmabahçede Milli Saraylar Mlidürl 
kaleminden almabilir • 

S - Eksiltme Temmuzt:n ıc uncu Cuma günü saat on beşte 
Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (1755) lira (27) kuru:ıtur. Bu Paranın ek& 
menin yapılacağı ~atten pir saat evveline kadar mal sandığına yatırıli 
bulunması 16.7.nndır. 

7 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasma kayıtlı bulana 
lar ve simniye kadar ba~ka yerlerde yaptıktan asgari (20 - 25) bin t 
raddesindeki inşaat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesika 
ıöstermek suretiyle Milli Saraylar Müdüriyetinde bulunan kontrol 
marlığından ayrıca alaçakları fenni iktidar ;ıahadetnamcsini ve tem' 
parası makbuzunu muayyen zamandan bir saat evveline kadar kanunun 
rifatı dairesinde tanzim edctckleri, kapalı zarClar derununda ekıailtme 
yetine tevdi edeceklerdir. (5653) 

I - İdaremizin Sıvas Ba~mıidürlüğüne bağlı "Hargün,, tuzlasında 
velce yapılan tesisata ilaveten yaptırılmasına karar verilen "'Taıpeı 
kuşak kanalı,, nm inşası "aı.ık eksiltme., ye konmustur. 

n - İnşaatın muhammen bedeli 4029,05 liradır. 
ili - Eksiltme evrakı Sivasta İnhisarlar Başmüdürlüğünde 'le 

tanbulda Galatada yolcu tıalonu karşısında İnhisarlar Umum Mtidürl 
merkezinde tuz fen :ıubeainde törülebilir. 

iV - Eksiltme 19/VII/!l40 Cuma gıinli ö,_ğleden sonra saat on b 
Sivasta İnhisarlar Başmüdi!rli!ğti binasmda müte§ekkil komisyonda y 
lacaktır. 

V - İsteklilerin bu kabil işlerle meHUl olduklarına ve Ticaret O 
sına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri lizım~ır. 

VI - Muvakkat teminat ~ 7,S hesabile 303 liradır. Teminat 
milli bankalardan alınacak mektup ile Borsa rayiç fiyatlarmdan " 
noksanile milli esham kabul edilir. 

VJI - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yukarda kaydedilen 
Ye saatte mahallinde hazır bulunmaları liznndır. "5375. 

* * 
I - İdaremiz ihtiyacı için Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden 

iman 10.000 ton maden kömürünün muhtelif mahallere nakliyesi ::ıa 

si mucibince pazarlığa konmuıştur. 

il - Pazarlık 8/VIl/940 Pazartesi glinü saat 15 te Kabataııta lev 
ve miıbayaat ışubesindcki alım komisyonunda yapılacaktır, 

ili - Şartname sözü ıec;en t;ubeden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte % 7,5 

minat paralarile birlikte, mezkur komisyona müracaatları. (5618 

* * I - İdaremizin Sıvas başmüdür- V - İsteklilerin teklif evrakı, 
lüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında ev- yanında, ı;imdlye kadar yapmı 
velce yapılan tesisata UAvetcn yaptı- dukları bu kabil işlere ve Ticar 
rılmasına karar verilen rezervar ve dasına kayıtlı bulunduklarına 

üzerine ahşap iskele inşası, 2 - Be- olıın vesikalarını da koyacaklar 
ton kanallarının saplanması, 3 - Be- Vl - MU\ akkat teminat mi 
ton tuz çekme yerleri, 4 - Baş bo- % 7.5 hesııbile 612 liradır. 

şaltma beton kanalında kolon inşası vıı _ Teminat için milll ba 
"kapalı zarf" usullle eksiltmeye kon- !ardan alınacak mektup ile borsa 
muştur. ylç fiyatından yUzde on beş noks 

II - Bu islerin muhammen bedeli mi11l eshnm kabul edilir. 
8155,21 liradır. Vlll - Teklif mektuplarını v 

III - Eksiltme evrakı Sıvastn İn
hisarlar Başmüdürlüğünde ve İstan
bulda Galata yolcu salonu karşısında 
İnhisarlar Umum Müdürltiğü merke
zinde tuz fen f\lbesinde görülebilir. 

IV - Eksiltme 15 - Temmuz - 940 
Pazartesi günu öğleden sonra saat on 
be<-te Sıvasta İnhisarlar Başmüdürlü
ğü binasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

ğ<'r cvrnkı hl\vi zarflar, usulüne 

mühilrlcndikten sonra ihale saati 
bir saat evveline kadar Sıvasta 
s:ırlıır Başmildurlügüne makbuz 
k:ıoillnde verilmelidir. Posta ile 
dl'rllecek tekliflerin yine ihalede 
saat ev' eline kadar komisyona g 
olması Uızımdır. Postada vA!t! o 
lecek teehhurler nazarı dıkkatE 
maz. (5 

.ı-;minönü Kaymalramlıiından: Duru renginde Bir kısrak buluıurı 
tur. Sahibinin l~minönil Kaymakamlığı temizlik işleri memurluğuna 11 

racaatları ilan olunur. (5o!l6) 

. . 
Yumurta lhracatçdarına: 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden ~ 
hvic;reye ihraç edilecek 0 kinci nevi, konserve, natürel ve san• 

mahıaı yumurtalarm küçük sandıklarla ıevkine, yumurta ihracatmm rı 

rakabeıine dair nizamnam~nin 16 mcı maddesi hükmüne istinaden mii 
ade edildiği ilin olunur. (5659) 
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4 TEMMUZ 940 

lBONE 
lrklye 

BEDELi 

Ecnebi -Kr. 1 ıene 2800 Kr. 
n 

6 Ay 1500 rı 

3 Ay 800 " 
1 Ay 300 • 

" .. 
IlcUerarası posta ittihadına 
il olıruynn memleketler için 

one bedeli müddet sırasiylc 
16, 9, 3,5 liradır. Abone be

li pe indır. Adres de ıştırmek 
ruruştur. Cevaı.,.içtn mektup

'a 1 o kuruşluk pul ilavcsı 
IAz.ımdır. 

e 
mc\ 

i Harbin 

elleri tı ıyo 
ı ugiinkü harp, "VersaiJle,, 

tcJ sulhiinün yapıldığı giin 
ştlınırstı. Compicgne ormanın. 
1S,agli'ıp J<'ransnya kabul etti. 
is. ulh sartları da, ynrm ko· 

k harhin sebeplerini hazır. 
....... , hulunu;) or. Çiinkü Fran'in

Jle ölmesini, ne de bugiinkü 
etinde ebediyen ynsıynbil. 

Tdi.Ui kimse ıniimkiin göremez. 
c)1 ~ iizünde, nsırlarca l ersiz, 

uı, 'ntansız \'e bayrnk,,..ız 
ı;ı~ milletler bile ölmediğine 
hhl• lıu harbin başındnnbcri Qr· 
çilİP 1 alkmıs göriinen milletle. 

- hl'le her bakumlnn onln. 
atıaC'ıısinden biiyiik olan Fran
bılt - ebediyen esnrete, zille· 
50 inlete boyun eğeceğine i. 

ak elbette mümkiin değil. 
cnı: 

tıcr • 
utf7.ım. bunlan yazml!lktan 

adımız, bu harbin Alman. 
ili bin yıllık parlak bir istik· 
tazırladıf,rına innnan snCdil. 

silltılunmnsıdır. Almnnyn, Jı':ran 
lntı bugün kabul ettirdiği ağrr 
~<;artlnrile, 1000 :rıl!ık bir is. 

C.::ı\ in değil, yeni bir harbin 
~tlerinl atmıştır. 
nı en, dünya huzurunu füidc 
inli kökünden sorsan hnrpll'r-
t'f:ıir türlii kurtulamayışımız, 
h'in zaman kuvvetlenen, bü· 

lhtirnslarJn silaha sanlnrak, 
kazanan milletlerin, mnğ. 
dan daimn, katlanılamıya. 
leplcrdc u unm an ır. 

e.r hnrbin sonunda galip, 
libun, yani zayıfın Jıi~hir 

c• na tine, hiçbir hakkına ria 
re h ·· t ·· t • urmc gos erını~·c liizum 

iyecek derecede insnfsJz, 
ıısız davrandığı içindir ki, 

us r sarhosluğunun acı lıesa. 
bir gün hayli ziy:ınln öde· 

e1t mahkum kalmaktndı:r. 
aPılrtinün dlinyasındn, hakkın 
~ tle nhndıbrı, eski bir baki. 

• Fakat kanlı boğuşmalar. 
1J_znk bir dün)aya bir tiirlü 

nmayıŞtmız, kuvvetlinin 
ınan, hakkından fazlasını 

ı:G istemesidir. 

aıurnt Harbi knzannnlar, 
uplnn, sulh masasında Jıarp 
1 nından Cazla hırpalnmış. 

Bugün, Fransamn uğradı· 
ıbet Ve İngilterenin icinde 
Jd~{hınu gizlemediği ~ıüş. 
• zıyet, Vcrsaille sarnyında. 
uzaffcrane gafletin netice. 

ti 

) •nsa, Umumi Hnrp sonun· 
1.lınanyruun elinden her ,.;e. 

ıeı!ştı. Fakat bütün bunl:ra 
bıl, Almanyayn, kaybettiği 

et l'den kıymetli bir ey he. 
0 tti: O göze görünmh en 
ıt'e, knybcdilen şeyleri ·ka. 

ki k. ~ırsı, ve c.ncrjisi:rdi. 
ınınegnc ormnnında ise Al· 

n • ' hi!; farlann '\'armadan 
a Yo ayni tehlikeli ve gizli 
a Yi inde etti! 

tce d"' c il ~nyaıun harpten kur. 
lllesı, her harbin zafer 
lu"' · • ·n gu ıçınde, bu hakikatin 

jJlınamasınn bnğ'lıdır. 
/=-====== 

l\~~UPLARI 1 

araylılar Bir Lise 
; çılınasını İstiyorlar 

Ya Akaarayından blr okuyucu· 
2:ıyor: 

t izde 2 ndct Dk okul vardır. 
0kuııard n mezun olan tale-

1 rtaokuıa knydolunarak orta o
l ebe YekCtnunu gundcn gune 
~alttadır. Orta okuldan mezun 

O' .ın ekser: ının malı vaziycU 
t dcgılcUr. Zaten idadi binası o
y Ptlruı ve ortn okul ittihaz. c
lna Yatılı lise olmıya çok el-

h ır. Aksa.raya bu: li c açıkm sı 
ır " lr kazalar için de çok 

01 caktır. Orta okul bulunan 
ltauılardn m U v zıyeilcrı 

l' olınıyan bırc;ok orta o uı mc
~nın tnh lllC>rının devamına da 
ufl ~creccktır. • 

TAN 

I MODERN HARPTE, HAVACILIK 
'~----------------------------------J 

an Tayyarecile 
~.sıl Yet•ştiriliyor? 

A lmnn havacılığının özü. 
nü askeri tayyarecilik 

teş?dl eder. Askeri tayyarecili
ğin de nüvesini dahilde ve ci
var memleketler arasında işli· 
yen Alman hava yolları mües.. 
seselcrinin kurmuş olduğunu 
işaret etmek zaruridir ... 

Alman orduları başkuman. 

danlığı, yaptıkları işlerden do
lavı havacılara teşekkür eder· 
k~n. hava yollan teşkilatına 
dahil uçuculann kıym~tli )ilr. 
dım ve çahımalannr minnetle 
yadetmiştir. Devamlı ve uzun 
uçuşlarla yetişmiş, komşu mem 
leket arazileri üzerindeki sey. 
rüseferler sırasında araziyi ta
nımış elemanların, kendi top· 
raklannda uçuyormuş gibi em
niyetli hareketleri, muhakkak 
ki, başardıkları vazifclerın kıy. 
metli oluşlarında amil olmuş.. 
tur. Alman hava yollarında iş 
gören pilotların ordudan izinli 
olarak ayrılmış uçucu askerler 
oimaları bu neticeyi doğurmuş· 
tur .. 

Özü askeri tayyarecilik olan 
A1man havacılığının yardımcısı 
da planörcülük ve motörlü 
mc:kteplerdir. Bu teşekkii llcr 
eleman ihtiyacını ve noksanını 
tamamlamak hususunda büyük 
yardımlarda bulunmu~tur ... Bu 
arada, esas ve yardımcı olarak 
kurulan teşkilatı idame ettire. 
cek malzeme ihtiyacını koruya. 

Yazan: A. AH IS KAL 

Dornier tipi bir bombardıman tayyaresi uçu§ !talinde 

cak teferrüat ihmal edilmemiş. 
tir. 

Modern havacılık teşkilatı· 

nı üçlü birlikler halınde 
ku'"an Almanlar, muharebe 
tayyarelerinde çalışacakların ış 
birliği ve vazife taksimini ak. 
samaz bir hale getirmeğe e. 
hemmiyet vermişlerdir. Daha 
ziyade bombardımancılık tize. 
rinde çalışmışlar ve bir tayya· 

re. içine en az bir pilot, b:r ma
klnclı tüfekçi, bir bombardı. 
m~ncı, bir de telsizci !coymuş.. 

\ardır. Tayyarenin id::n c ve ~o
runmasından mesul olan pilo
tun H· diğer uçucuların ,.,,z:re. 
leriııdc bilgili olmasına el ikkat 
edümıştir. Bombardıma:ıcı ay
ni zamanda ikinci pilottur. Bıın 
dan başka da seyrüsefer ka de· 
let ine vakıf ve motör!cri kon. 
troldcn geçirecek kadar maki-

CENEVRE MEKTUBU 

~----------------~~--------~ 

g ltereve 
k Yakın 

Cenevre, 26 Haziran 

A lmanlar önce İngiltereye 
mi taarruz edeceklc:r, yok· 

sa daha önce İspanyadan Cebe
litank'a mı inecekler? 

Romnnya kabinesinin demir 
mığferlilerle nazile:ıtırilmesf, 
Sovyet Rusyayı kışkırtmamak i
çın Almımlann Balkanlarda '"hü_ 
kumet darbeleri,, yapmıı.k sure· 
ti!e Cenuba ve bilhassa Süveyşc 
doğru nüfuzlarını tesis etmeğe 
çalıştıklarını ispat etmişti. Liikin 
Sovyetlerin kımıldanışı, Cenup. 
Doğu Avrupasının şimdilGt bir 
taı afa bırakılmasını temin etmiş. 
tir, denilebilir. Onun için Alman 
taarruz plfını etra(ında bugün i. 
çin iki istifham var. Taarruz 
ilkin Akdenize mi, yoksa Bil· 
yük Britanya adalarına mı tevcıh 
eciılccek? 

Alman membalarından bura
ya gelen haberlere bakılırsa, Al. 
manlnr İngiltereye taarruz için 
pek h~zırlanıyorlar. 

Bu haberlere göre, şimdi Fran 
S3nrn biıtün yollan Manş'a gidi. 
yor. Bu yollar üzerinde Alman 
k{ılonları durmadan "İngiltere 
cephesi,, ne doğru akmaktadır. 

Cephe, Norveç, Danim:ırka, 
Ho1anda ve Belçika sahillerinden 
başka, Dunkerque'den ve Brest'e 
kadar 900 kilometreden fazla u· 
zunlukta olan bütün Yukarı 
Fransıı sahilleri boyunca uzan. 
mıştır. 

İngiltere sahillerine ~a yakın 
yeri Calais'de 35 kilometre elan 
bu Alman cephesinden, açık ha
va tarda, Dover radyosunun se. 
kiz madeni kulesi dürbünsüz gö· 
rülcbilir. 

Daha bir ay öncelere kadar, 
bir limanmış gibi üzerinde hır. 
çok gemilerin dolaştığı Manş ka. 
nnlı sulannda, şimdi yalnız İngi. 
liz harp gemileri dolaşıyor. 

B una mukabil Manş'ın iki 
sahilinde çok ateşli bir fa· 

aliyet var. Almanların söyledik. 
lcrine göre, Fransa sahillerinde 

Alman tahkimatı, hattiı daha bir noktada temerküz ettirmek 
Flandres muharebeleri :;ırasında lsteırİi) or mu? Kimbilir. 
başlamıştı. O zaman Almanlar, Bu sahillere kadar uzanıp, 
bu sahillere bir İngiliz ihracının karşıc.•.ın Ingiltercyc bakabılcn 
Fransa içlerinde harp eden kuv. birkaç bahtiyar gazeteci arkadn. 
vetlerinin yanını ve gerisıni \"U- şın anlattığına göre ise, Dover'de 
rabileceğini düşünerek, oralarda ve biitim İngilterenin, bir ihraç 
müdafaa tertibati almışlardı. hareketine müsait telakki oluna-

Fransa silahlarını bıraktıktan bilen sahil noktalurı etrnfmda, 
sonra ise Almanlar, - dedik1e- bütiın limanların etrafında İngı
rine göre - her hangi bir İngi. liz tııhkimatı, İngiliz müdnfaa 
liz ihraç hareketini akıllarına tcrtib:ıtı pek kuvvetli bir halde. 
getirmiyorlar. Bugünkü hazır. dir. Bu sahillerde, geceleri ten. 
lıkları Büyük Britanya adaları- ! vir fişekleri, karanlık göklerde 
n:ı ynpılacak olan taarruz için- birb•rlerine kavuşan snyrsız rro· 
mis. Alman membaları, bu }'o.-ı- jektör çizgileri, denizde dol.ı~an 
zırlıklar hakkında ketu:n dav. harp gemileri ile sahil bekçi nok 
ranmıya lüzum görmüyorlar. Bi. talarrnın verlştikleri senya:!er 
!{ıkis, insanda propaganda ımiş gör~lmektedir. 
bi.ssini verecek derecede, acık Arada bir sahilde, Alman 
konuşuyorlar. Nitekim aşağrki mevzilerinin üz~rinde ve gerile. 
satırıa:ı, bir İtaly~n . gazetec.:i.si: rinde ortalığı sarsan patlamalar 
ne, . hır. Alma~_:alahıyet sahıbı oluyor: Royal Air Force'a men. 
şahı;ıyetın verdıgı beyanattan a- sup tnyynrcler diışmana honına. 
lıyorum: lannı boşaltmaktadır. Gerek elc-

"İngilterc cephesinde, strateji maıı, gerek matcrycl itibarile 
icaplarına göre seçilmiş ve ara. yiiksck kıymette olduğunu düŞ
ıinin tabii şartlarına göre inti. manlarının da teslim ettiklerine 
bak ettirilmiş olan mevkilerimiz, ştiphe olmıyan İngiliz havR kııv. 
hem deniz üzerinde, hem derin- veli, üslerinin yakınlıgı sayes'n. 
liğine karada tevzi edilmiş bu- de A~manları pek şaşırtan sür
lunmaktadır. Hava, deniz ve ka. prizler yapmakta, çok defa Al
ra kuvvetlerimiz temas ile a. man avcılan ile karadan müda. 
henkli bir surette vazife almış· foa topları pek geç kalmaktadır. 
lardır. Her türlü kıtalar, piyade- Şu nokta temin olu.:lUyor: In. 
ler, tanka karşı toplar, mitral. giliz hava hücumları, gerek 
yözier, fen kıtaları, keşifçılcr sa. Fransr.. sahillerindeki Alman 
hil mevzilerimizde yer almışlar- mevz.ileri üzerinde, gerek Al· 
dır. Sıkı bir tel ağı, sayısız rad. manya ile diğer Alman işgali al
yofonik merkezler, sahil boyun. tındaki yerlerde pek tesirli neti. 
ca :muvasala ve muhabereyi te. ce1er almaktadır. İngiliz tayyare. 
min ediyor. En ehemmiyetlisi, cileri, harbin ilk aylarında Al· 
her çapta Alman topları, bütün manya üzerine bcyanamı:!lnr at. 
teşr.kkülleri ile knnala doğru i- mal: bahanesile, sonra da aylar. 
lerlemektcdir. Bu k•ıvvetler, la süren keşif uçuşları ~snasında 
Fransanm içerilerinde serbest aldıkları fotoğraflar sayesinde, 
kalındıkça, günden güne artıyor. en hiıcra Alman fabrikalarını bL 
Almnn hava ordusu ile beraber le ellerile koymuş gibi bulup, 
Alman kara ordusu da şimdi İn- bombaiamaktadırlar. Bu yüzdc-n 
giltere üzerine yürümeğe hazır. olnn Alman zayiatı pek ehem· 
tanıyor.,. miyetlidir. 

A caba bn sözleri söyliyen 
Alman sal8hiyctlisi, hiç 

değilse, alakadar sinirleri yanlış 

Nitekim Bremen ve Hamburg 
gibi büyük Alman limanları pek 
büyük hasarlara uğramışla. dır. 

c. c. 

nisthr. Tayynrcdeki bütün teç. 
hizatı tanır ve kullanır .. 

Muharebe noktasından yük, 
makineli tüfekçi r.isulıııdır. 

Dusmanın kullandığı bütiı.1 tay 
yar·e tiplerini ve evsafını hil 
:nesi zaruridir. Ancak bu surct
ledir ki, hasmını avlar, kcnciisi
ni ve arkadaşlarının hayetları. 
nı koruyabilir. Hava muharc· 
bclerinde bir anda hed 0 f üze. 
rine savrulacak çok sayıdaki 
mcrmi~erin sıhhatli bir nisıın 
ve ince hesaplnrla gönderilme. 
si lfızımdır. Aksi takdirde mu. 
vaflakıvet sıfırdır. 

Telsl~cinin rolü, seyrüsefer 
i<:mcie en mtisait vaziyette olu· 
ş~ıdur Bu seyrüsefer işi vazit~
ye gidiş ve dönüşte tayyarcnın 
hay.ıtıdır. Yanlış hesap, ihmal. 
1i ~n:zi kontrofü yüz elli bb Ji. 
rnlık tayyareyi, dört e:h'manı 
harp dışı bır:ıkır ve verilen va· 
zife yapılamaz .. 

Sırasında ve yerinde yiik:-.ck 
kumandanlığın kararlarına mu. 
essir olur.. Alman havacıları, 
bütün bu cihetler gözününde 
tutulrırak yetiştirilir. 

A iman havacılığında Pir 
tayyarccinin on beş ay 

zarfında yetişeceği kabul olun. 
mustur. Bu müddet zarfıuda 

haf;r, orta, ağır, çift m'>törlü 
tayyarelerle giindiız ve gece u. 
çuşları yapılır.. Bulut içinde 
yapılan uçuşlar da bu ımiddctc 
ıJırcr. Tekrıik malfım=ıtın da bu 
oıı beş ay içinde öğrPııilmcsi 
zarureti vardır. On sPkiz ile 
yirmi iki yaş arasın~aki genç
ler, tayyarcciliğe alınırhr. Za. 
ruI'i ihtiyaçlar karşısında on 
bes aylık talim ve terbiye dev. 
resinden vaz geçiler<.>k !<ısaltJl
mış kurslıırda ve hele ba:ı:ı id. 
dialara göre, on beş günde el('_ 
man yetiştirildiğini k.1bul c t. 
mek doğru olmaz.. Bu halde 
yetişecek pilotlar, sadece ma
ket tayyareler üzerinde uc;abi. 
lirler .. 

Ha\'acıiıkta on beş ..;i.in o Jrn. 
dar kısa \'e kısırdır ki, bu z:ı
man zarfında yetişen pilot :ın 
cak tayyaresini duz u~urahilir. 
trknik bilgi1erin tamamilc c;.. 
hili kıılrr. Da:r zamanı:Ia baş vu. 
rulması mecburi tedbirleri al
mak için, A1manyanın çok sı
kışmış olması lazımdır. Böyle 
bir devreye girilip, girilmedigi. 
ni henüz bilmiyoruz .. 

A iman sanayiine gelince: 
1939 senesinin en mu· 

vaffak tayyareleri hiç şüphe
sizdir ki, (Mcsserschmidt l 1 O) 
lardır . Bu tayyarelerle Almı.n 
taaıruz tabiyesi sadece ve kısa
ca pike veya geriden tanrrıı7 ... 
dur.. Muharebe mcsııfesi aitı 
yüz ile iki yiiz metre arasında 
k!ıbul edilmiştir. Büyük Har· 
bin en atılgan pilotu olan (Rı
chtoffen) nin muhare!:>e mcsa. 
fesi, düşmana çarpılııcaaı nı. 
maııd.. Aradaki farkı t3yy<ırc 
iizerindeki siıtıh sayısının mey· 
dana getirmiş olduğuna inana. 
cağız. 

Denizlerde Junker 89, Hrin· 
kel 116 ve dört motörlü Dor. 
nier'lcr vardır. Bunların trıar· 
ruz tiıbiyesi sis ve buhıtlıırclan 
istifade ederek sokulmak ve 
baskın yapmaktır .. 13askın mu
hakkak ki, en müessir neticeyi 
verır. 

Almanya malzemesi bol ve 
askeri teşkilntı muntazam bir 
havacılığa maliktir. Hcııiız ~eri 
hnlindc inşasına gcçilmcmis 
yüksek vasıflı tayyareJer•nin 
bulunduğu iddia edilmektedir. 
Efkarı umumiyeyi düşundııren 
nokta, şimdiye kadar PIBe edi. 
Jcnıiycn hava hükimiy<:'tı, ne 
tara1ın olacağıdır. Bıınun ka. 
rarını önümüzdeki günlcrın ve. 
receğıni iimit cdebılirız. 

YENi NEŞRIY AT : 

Diyarbakır ltalkc\•I taraCıncfıın nr~
rcdılcn Karacadağ mecmuasının 29 
uncu sayısı Diyarbakır neşrlynt Uıri

hl brnoüril Vt'! Ank<ı.ra sporun 1 l inci 
nüshası çıkmıştır. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Eski Defterler Karıştırll nca - Yanıp 

Sönen Ma i Işık - Ateşten, 

Elektrikten lktısat 

F ransa ve Belçikanın işgali 

esnasında birçok muhacir. 
lcrin soluğu İngiltcrcde aldıgı 
malumdur. 

Bunlar arasında David Ezkicl 
ism:nde 55 ynşlannda bir adam 
vardır. Kendisi rıhtıma ayak ha· 
smc.ı polisler tarafından sorgu. 
ya çekilmiştir. Muhacirler ara
sında Bcş"nci Kolon mensupla. 
rınm bulunmasından korkan za· 
bıta, gelenleri ince bir tetkikten 
geç:rmektcdir. 

Fakat David'in meselesi biraz 
tuhaf olmuştur. Onun evrakını 
tetkik eden polisler, kendisinin 
casus olmndıgını hemen anla
mısl:-:rdır. Bu cihetten mesele 
yoktur. 

Fakat, David 1935 sancsinde 
dalavereli bir işten dolayı İngil. 
tcrC'de muhakeme edilmiş ve do
landırıcılığı tahakkuk ederek, 5 
sene) c mahküm olmuştur. 

Hiikmün tatbikine sıra kalma
dan İn~ilteredcn kaçan David'i 
zabıta harıl harıl aramR!~tnclır. 

etmiyeceğini anlamak iiıere- o.. 
rayı tnrassuda baslamıssa da cok 
gcçmcoen ikinci bir tayyare a~ı· 
nı görülmüş, ortalığa tekrar bu. 
yük bir sükünet hakim olmu~tur. 

Aradan bir saat kadar gcçıncc 
ayni nöbetçi yine o mavi ışrgm 
bir defa daha yanıp sondiıf,unu 

görmüştür. Adamcağız, binanın 

yerıni iyice tayine ugrasırk~n 
bir üçüncü hücum vukua gclmıf
tir. 

Vaziyetten şüphelenen nl'fcr, 
bunu takip eden sükut devresin. 
de soluğu, hemen gözlediği bi 
n:ıdıı almış, burada en üst katta 
hususi bir elektrik tcrtibatile. 
kanalın öbür tarafındaki Alman 
tayyarecilerine işaret veren bir 
Alman teknisiycn bulmuştur . 

Alman, halkm o kadar şaı:kın 
ve ürkek bir vaziyette olduğu ... 
na emindi ki; bir zabıta baskını. 
nı nazarı itibara alıp tedbirli bu. 
lunmıya bile liizum görmemiştir. 

* * . Ateşten, Elektrikten Iktısat 
Simd: lC'krar onların oc<ıkhırı- J ngiltere çok sıkıntılı gu~-

na dii~cp Belçikalı dolandırıcıyı, ler geçiriyor. Bütün İngı. 
zabıt<' hemen tevkif ctm:ş, onu lizler, şu sıralarda ellerinden ge
casu<:ları nefyettikleri sayfiyelik len her turlü tedbiri alıyl)dar. 
adalardan birine değil, doğrudan Bur.lardan birisi de, eilerindeki 
doğruya hapishaneye atmışlar- ateş ve elC'ktrikten :lzami dere. 
dır. Pavid, ~Alma~ların ko;ku: 1 cncfc iktisat yapmalarıdır. 
sundnn kaçtıgı İngılterede şımdı Dahiliye Nazırı geçen giin söy· 
Almanlr.rdan daha fena karcı. l-echği nutukta şöyle demiştir: 
larımı<:tır. Malüm ya, eski def. - "- En lüzumlu ihtiy:ıçlarrnr. 
terleri knrıştırrnca.... zı daraltmak niyetinde değiliz. * * Fakat hatırınızda olsun ki, elek. 
Yanıp Sönen Mavi Işık trlk düğmesini her çevirişinizde 

yarının ihtiyacından kesiyorsu. 

1 ngiltere, şu son günlerde nuzdur. 
arka arkaya tayayre hü. Elcktriklerinizi açmazdan, a· 

curnlarına uğruyor. Bir gece bas· tcşlerir.izi yakmazdnn evvel du
ktnı esnasında şöyle bir vaka ol. şününüz. Eğer bu harekete mu· 
mu~tur: hakkak ihtiyaç görüyorsanız, ya. 
H~lkın telUsla sığınaklar.:ı illi., pınız İsraftan sakınınız!,, 

c:ı etmesini müteakıp, sokaklar. 
dan el ayak kesilmiş, ortalıkta Meccani Halk Konserleri 
kimse k~lmamıştır. İlk tayyare Memnuniyetle haber aldı •ımı~a go· 
hücumundan sonra ~rtalığı de· re, İstanbul Bckdiycs nln şehır ar-

. monisı kıvmctl şefleri Ceınn n ... ıc-
rin bir sukunet kaplamıştır. ) . ı'd • d h Ik konserleri v c-

. . • d h"ld d nerın arcsın <' 
Du sessızh~ anın a s7 .1 e ?,- J cel.tir. Bu haftadan iUbaren Cum ,._ 

]aşan nobctçıler~en oırı~ın (.!.o-
1 

te i gunlcri saat 17 de ve P. zar g 'l· 

züne oradaki yuksek bınnlcırm ı lC'ri yıne aynı saatte Taksim B çe
birisiııde yanıp sönen mavi bir 1 11 de \erilen bu meccani konsc 1 r
ışık ili~miştir. de, alafranga mu kinin birçok mı:m-

Nöbetçı bunun tekcrrlİr edip ı tC>h:ıp parçaları çıılınııcaktır. 

insanın giiğsiinden, a:ı bile ol. 
sn, knn gelince hem kendisi, 
hem de etrafındakiler dcrhnl 
merak ederler, endişeye diişcr. 
lcr ... Bu znnıanda o mcrakn bir 
ŞC.) denill'mez, çünkü gHğüstcn 
gelen kana sebep çok defa 'ercm 
hastalıgı olduğunu artık herkes 
bilir. 

Fakat gnribi ~ •rasıdır ki, eskı 
zanıaıılardn hekimler hemen heı 
hastnlığn kar~ı 1 an almak usu· 
liinü totbık ettikleri, halk tn 
kan aldırmal~ i~in sık sık hekim 
lcrc miirncant ettikleri haldcı 
güğiistcn kendi kendine kon gc. 
liııce nıernk ederler, haş\ urduk 
tarı hekimle!" de göğiistcn ge]eı 
kanı dindirmek için \'Ücudiıı 

baska h · r tnrnf ındnn, crkl'klcr
de olursa Dl nklarına, kadınlordrı 
olursa -iM.) nnııı o giinlcri yo. 
lıınu şasırmı<: di.) e- burndrı 

siiylil eıniyeccgi nı yerlerine sii. 
liik :vapıstırıırak kaıı nlırlcırdı ... 

G<iğiistcn knn g-elınesi her 'n. 
kit az cok can sıkntnk bir hfıdi. 
se olmakla hcralıer, öksiiriıkle 
hile olsa, knn gelince hemen Vl'
rcm hnstahğınn hükmetmek 
doğru olmnır.. Knlh hastahkln 
rındn da giığiistcn kan geldiğı 
çok giiriiliir. Viıkıfı kalb lınstıı 

lığı da sahibini tchrik ctıııiyc 
sl·bcp olacak b"r şey teliıkki edi. 
lenıcz. Bununln beraber, hiç ol
mazsa, bulaşık değildir, haslm
larınn ?:ararı dokunınaır.. herk«'. 
sin ç<'kiıııııcsiıw Sl'bcp olmaz. 

Ynşlılnr nrn .. rndn da, iik.,ii. 
riikle kmı ı:-clince, verem hasta. 
lığını hatırlı~·nnlar \'ardır. Ilal. 
huki dnmarhırdnki tansiyon fu7_ 
!alığı do göğiisten kan gelmesi
ne sebep oldu~u gibi, çıkarı kn 
nın neticesinde tansiyon nz ı:ok 
rliiscccğindl'ıı hu lı:ıdisr ih il•. 
lcri için biraz da memnun ede
cek bir şe.) dir. 

Giirhliz, hatta ~J'ordan dört 
köşe n1nrns gcnis omuzlu d,.Ji. 

lrnnlılar arnsııııla ıla göğiisfcn 
biraz kan gelince tclfışa diişen. 
lcre haylice tcsadiif edilmekte. 
dir. Onlar dn kanı göriince \'e
rem hastalığını hahrlnrma ~c
tirirler. Bu mcraktnn dola~ 1 

kendilerine doğrusunu anlatnıak 
ta giiç olıır. Doğru ıı, göğii~t~n 
gelen kana schl'p kcndilcrının 

hesapsız \'e insaf ızca yaptıkları 
sıwrdur. Bilhassa, hiıl(ıg yasın: 
d Jii:r.umundan fazla spor knllıı 
bii:vlitiir. Daha onra sporn de 
v:;ı;n cdildikrc kalh de hib ümck· 
te devanı eder ve hii;) iimüş, ge. 
nic;lemi knlh ııiha~·et göğiic;tcıı 

knn getirir .. Bıı dn, hclki, tl'brik 
edilerek bir sc~· d<'ğildir. Fa~t~l 
"enic;lcmls kallı istirahat ettırı 

~nrc knn kendi kcnrline kesilir. 
Gcnr kızlarda ch·le insafsızca 
spor ~·npan, kalhini gcnislcterı 
ıuıdir ı:-iiriiliir. Fnkııt onlnrdn da 
ı:,:iigii<;tcn kan gcliııc-c hemen 
\"l'rl'ııı hnstalığınıı hiikmt'lml'l, 
gene rlo<Yru ol ırnı:r. <'ii11kii :!Cn~ 

kı7:ın hiiviirııl'mis kalbinde de 
h·r iltihap 'arsn o dn ı?öğiiskn 
kan ,::clnıcsinc eh<'p olur ... Da
ha sonra kıııimt~ra Johusalıkta 
nrn<:nllat olıın fl«'hit hastnlı,i!ı 

karalımnmn ı::ihi hih iik atesli 
lınstnlıklnNI n sonrn kadııı Ye 

rrkci!'e hrrkecıe rmısallat olur. 
Bıı rla ı::öğiisfl'ıı knn getirir. 

En sonra da, hornıonlann ho. 
?:ulnrn-:ı nctic-csi olıırnk scmpa. 
tik siııilcri nrnc;ıııtfnki ıntn n7:r. 
ıırnin honıkhığ'ır, h<'rlınncl it •s. 
fıılıl,fA giinöio;trn kın !"dm ..,inc
schrp olnracı J?İh. haska hiç hir 
lıRsfalık lrnlıınmadnn ;\'nlnn~ hn-
ına da ,::öğiistcn knn çıkarır. 

Gfiriitiiyor ki ı:öl!iic;tcn knn 
J!rlinrc onuıı ı•uıflııka '"'''" m 
h;ı<:(ah~ınrlırn İlnri ..... ,.Jrl· • · •r 

hiikmrtnıck ııcJ. arrlr olıır ı • 

nın n<'fcs horu!ıırrndnn t!rlrfi .. i 
1ıılınkkuk etse hile '1Jf gene in. 
celetmck lfı:r.ımdır. 
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Saf ve ,.I _____ _ Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanla 

~ 
PİRİNÇ UNU • MERCiMEK • BEZELYA • YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kavna~ıdır. 
ÇAPAMARKA MUSTAHZA 1 

ÇAPA Kurulu~ tarihi: 1915 
----~ .... --__ ... _______ , 

Bir cok hastalık· 
lara sebeb olur 
Kansızlığı; 

OESCHIENS ŞURUBU 
kullanmakla tedavı 
edinız. 

DESCHIENS ŞURUBU 
zafiyetı gıderır, vo 
cuda kan, kuvvet"' 
işliha temin eder. 
B üt Un tıastalıkla· 
rın onünü alır. 

Reçete •I• aıtııır 

1 

l 

Uzun ömürlü, 

NORGE BUZ 

la?'la 
ı·ktisat edı.niz! 

DOL 

az masraflıdırlar. 

DOLABLARINDA 
Her nevi yiyecek ve içecekleriniz için bol bol yer bulabilirsiniz. 

Uzun ömürlü \'e az masraflı olmaları itibarile de paradan tasarruf cdersiniı. 
ŞckJi haricilc.rile birer lüks eşya olan 

E O ABL 'RI 1 
geliniz, görünüz; zaman. para, bilhassa yiyecek ve i~ecek hususlarında temin etti~" 

İktısadi istifadelcrinizi tetkik ediniz. 

Denizyo11arı Kooperatifinin ---•il\ ı .. _,.. ____________ _. 
o c T A s ı, BijYÜKDERE'7mBEYAZün::p':aA:şaR~ı K=-=,d:a=T=e~~=Ion=4=~ = 

ŞİŞE SULARI, 
GALON ve 

GAZOZ ve 
DAMACANA 

SODALARI 
SULARI 

Otomatik tesisat ile el değmeden doldurulur \'e kapatılır. 

Mliracaat yerleri 

fabrikası : Büyük dere, Tel : 32,54 
:Merkezi deposu : Denizyolları Kooperatifi 

Tophane. Telefon : 44495 

/)'/~ 
/ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

ı· k'f'bimi:r: ~çin "1750., lira kıymetinde muhtelif cins tahta eşya yap. 
tTrıla ır tik temınatı "132,, lira olup eksiltmesi 17 /7 /940 aaat "15,. tc 
~ap. acaktır. Fazla tafsilat için mektep müdüriyetine müracaat. "5456,, 

MUNiR URETTiN'in 
İLK YAZ KONSERİ - ROSSEL Kadın Orkestrası - Sabaha kadar KIR Balosu 
Masalarınızı evvelden ted;ırik c debılırsiniz. Vesaiti nakliye temin cdilınistir. Gece saat ı de va. 

pur vardır. 

Es at Abdürrahim Tarafından: 
Borçlunun 

iımı 

Mehmet Ali Taptuğ 

Aziz. Toydemir 

Ali Çalı~ır 

Sadi Akerzcman 

İsmail 'Bo1 

Hüseyin Cinlar 

Hasan Şaşmaz. 

Adresi 

Cihaniır Özoğlu sokak No. 1 

Kasımpaşa Zincırlikuyu caddesi 
No. 150 
D.avutpaşa Yokuşc;e~me sokak 
No. 11 
Tarlabaşı Yağhane sokak ~o. 19 

Satın alınan ıeyln 

cınıl ve Motor No. 

Playmot Otosu 
P. 6 - 179841 
Playmot Otosu 
P. 6 - 179797 ., .. 
Flaymot Otosu 
P. 6 - 179846 

Nişantaş ikinci yeni sokak Playınot Otosu 
No. 37 P. 8 - 272630 
Beşiktaş Bebek mahallesi Da
rfileytam S. No. 13 

" .. 
Nişantaş Kodaman Cadde~ Playmot Otosu 
No. 77 P. 8 - 270631 

Evanbelos Dimatos İstıkldl Caddesi Mısır Apartı- Kraysler Otosu 
man No. 4 C. 22.34353 

Belediye 
No. 

1527 

1528 

" 

1529 

2-123 

" 

2421 

2529 

Verilen Noter ıenetln 
Tarih No. ıu 

2-5-940 5670 

3-5-910 5705 

" .. 
2:9-4-940 M24 

6-4-940 4485 

" 

6-4-940 4484 

22-3-940 3670 

Yukarda İsim ve Adresleri yazılı şahıslara; hizalarında numara ve cinsi vazılı Otomobiller semenden olan 
borçları ödeninciye kadar mUlkiyetı tarafımdan muhafaza kaydı şartıle sa tılmıs bulunduğu ve mel.kur otomo
billerin şahsı sAlis tarafından satın alı nacağı zaman tarafımdan rıza ve muvafakati tahririyenin istihsalı lazım 

geldiği bcrmuclbi kanun ilan olunur. 

__ , 1,- :J ü~cü tabı ~11\ı 
HAŞIYELI 

YENİ HAYAT 
Türkiyede nefasetile şöhret 

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

~------~ ...................... , 
Sahibi ve Neşriyat l\lüdürü Halil Li'ıtfi DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik 

Neşriyat T. L. Ş. Ba,.ıldığı yer: (TAN) Matbaası 

CEZAT .. UNU 
Ç 1 K T ı 

Cemal Köseoğlunun 700 sahifelik 

1 
bu milhim eseri 

CİHAN Kitabevinde 
Cıltli olarak 150 kurusıı 

••• satılmaktadır. •••ıl 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
4 Temmuz Perşembe guniı akşamı 
Kadıköy Sureyyada (Saçlarından 

Utan) Vodvıl - 4 • Perde 

1 

1 

KİRALIK EMLAK 
Semti Mahallesi Sokağı No.ıu 

Cınıt 

' Tophane 
Beyoglu 

Purtelfış Meb'usan 
Kamer hatun Çatıkkaş 

3 
19 
5 

Di.ıkkan 

AP. 1 cı D. 
Kasınıpaşa Beclrettin H a vuz kapısı Ahır 

Galata Kemankeş 6 cı Vakıf han 
altında 133-135 Mııgaza 

Ortaköy Dere boyu 71 Ev 

Yukarda yazılı emlakin 31-5-941 günune kadar kiraya verilmesi 
lığa bırakılmıstır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Direklörliığu akara 
mine her glln ınuracaatları. 

İstanbul Fiyat Mürakabc Komisyonundan : 
3 Numaralı ll:in: 
l - Sebze ve meyvalaıın azami kir hadleri aşağıda gösteri 

Gerek manav, gerekse seyyar bütun sebze ve meyva satıcıları Hal 
fiyatlarına Lu en çok kar nisbetlerini ilave etmek suretiyle s.ıı.t 

pabilirler. 
Z - Satış semtlere gore ikiye ayrılmıştır. 
A - Bcyoglu eemti BalıkpaLarından itibaren Şişli , Maçka, Ayı 

Bo~azic;i, Adalar, Kadıkoy, Anadolu Şimendifer guzerghı Y eşilkö; 
lı.ırköy. 

B - İstanbul Balıkpa1arı, Sirkeci, Kasımpaşa, Şişhane, Feriköy 
hane, Beşiktaş, Fatih, A !:saray, Eyı.ip, Samatya, Edirnekapı, Tc 
Kumkapı, Yenikapı, vesaire. 

3 - Bilumum seb?.eler ltzüm, Çilek, Kiraz, Kayısı, Şeftali y; 
r:,utları, İncir, Erik )·aı Elması , Muşmulanın "A., semtindeki mana 
/~~nlarmda azami kar lıarldi '"• 50 seyyar satıcılarda '1. 35 " B,, sen 

ki manav dükkanlarında ' '.ı .ıo ~eyyar satıcılarda % 30. 
4 - Kış nıoeyvaları Armut, Muz, Portakal, Mandalina, Taze 

Kavun, Karpuz, keştane \'e cevizin "A,, semtindeki manav dükkan 
azami kar haddi e-., 40 Sf'yyar satıcılarda % 30 "B,. semtindeki man 
% 30 seyyar satıcılarda % 25. 

5 - Turfanda meyva ve sebzelerin "A,. semtindeki manav dü 
rında aıo:ami kar haddi '.~ ~o ı;eyyar satıcılarda % 20 ''B., aemtind 
nav dükkanlarında <ö SC' ı:.eyyar ı,atıcılarda % 20. 

6 - Bu azami kar. fıadlerinde satılan malların nakil masrafı ( 
ve bozulma keyfiyeti ile bu semtlerde dükkan kiralarının c;okluğı 

azlığı nazarı dikkate alrnmı~tır. 
7 - Milli Koruma Kanımunun 31 inci maddesinin 3 ve 4 üne 

raları hukiımlerine istinaden ,,.e 2/13020 numaralı kararname mu 
fatura 'ermek mecburi oldıığundan bütün sebı.e ve meyva satıcı 
Halden toptan alış laturalaruıı yanlarında bulundurmaları ve teft 
smda göstermeleri rn7.ımdrr. 

Yukarda yazılan a;ı:ami k~r hadleri Halden alış faturalarına gö 
sar edilcektir. 

8 - Civar bah~elcrden toplanıp ta Halden geçirilmeden piyasa 
trlan ~ebıeler \'e mey\alar Hal toptan fiyatlarına zam olunan kar 
lcri dahilinde satılmakta olan alclümum sebze ve mcyva fiyatlarmd. 
ha yüksek tiyatla satılamaz. ''5700., 

T. 1 S BAN.KASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: 
1 adet 2000 lir.alık 
3 H 1000 .. 
6 .. 500 .. 

12 .. 250 .. 
40 .. 100 .. 
75 .. 50 .. 

210 .. 25 .. = 5250.-

Ke,ıdeler: 1 fubat, 1 

1 ağustos. 1 lklnciteırln tarlhleı 
yapılır 

~ ................................... .. 
SINIFINI GEÇEN OGLUNUZA: 

BİR BİSİKLET - Bir Saat veya ku.vvetli b 
TURF fotoO-raf rırnkincsi alınız! (Ohjektif 1: 3, 

16 AY TAl(SJTLE 1 Osman Şakar ve Ş 
t.. ta . .::ıankalar cııctdc ı .. 'l.o 59, Tel. 42769 - Beyazıd Elektrik İd 
••• ·arşısında No. 28 - Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 

Fiyat Miirakahc Komisyonundan: 
4 Numaralı İlan: 
Manifatura Birliğine dahil tılan veya olmıyan bilcümle mani 

tuccarlarıııın stoklarının bilinmeı;ine komisyonumuzca )uzum göriılm 
duğundan 29 numaralı kararnamenin 6 ıncı maddesinin bahşettiii il 

yete istinaden her nevi mani fatuı·a stok mevcudünün nümuneleriyl 
likte 15 Temmuza kadar ıv:ıntaka Ticaret Müdürlüğünde Fiyat M 
be Komisyonu Reisliğine tahrirrn bildirilmesi rica olunur. (570 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdiirliiğünd 
Tophanedeki Ford antreposunda mevcut idaremize ait tanklara 

suretiyle teslım şartile pazarlıkla 250 ton motorinle beşer ton ben 
ııaz satın alınacaktır. İsteklilerin bu husustaki tekliflerini nihayet 6/ 
tarit.ine kadar umum mıidürlıik satın alma komisyonuna bildirmelc 
olunur. "5455., 


