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Yazan: M. Z. SERTEL 
f ransa daha Almaııy..ı ile 

, mi.ıtareke imza etmek u. 
P re iken İngiliz Başvekili, Avam 
Kamarasında Fransız donanması
/tın ehemmiyetinden bahsederek 
f'u cionanmanın vereceği kararın 
iııY~lnız İngiltercnin degil, butün 1 

t t:luny~nın mukadderatmı tayin 
1 deceğini söylemişti. İngiltere 
d33r:nizler üzerindeki hakimiyetini 

kaybetmemek için Fransız do
nanmasının Almanların eline geç 
mesini isteınıyordu. Hatta yınc 

diııgiliz Başvekilinin 'l:>eyan:ıtına 
94 Öre, daha geçen ayın 13 ünde u 
Vakitkı Fransız Başvı:?ıdli Rey

•tıaud, Fransanın mütar~.tEY':? mec 
ıı bur ol.. .ığunu İngiltereye bildır. 
~igi zaman kendisine, donanmayı 
ngıltercyc vermesi şartıle Fran. 
anın ınutareke akdetmesinde 
.ahzu.. olmadıgını soyledıgmı 

bııdJrıni tı. 
A Demek ki, İngiftere nazarında 
doııannıanın büyuk ehemmıycti 
vard• ve Fransız donanmasının 
~lmanya eline geçmemesi için c. 
.ındcn gelen her şeyi yapacaktı. 

Halbuki, Almanya mubreke 
şa:tıarı içine donanmanın tesli. 
rnını koymamıştır. Sadece Fran-
ız donanmasının tayin edilecek 

l~,ı~anlara çekilerek silifatan tec
rıdıni istemekle iktü t · t' 
0 a e mış ır. 

emek ki, Almanya, 1'"'ra!lsı7. do. 
nanrnasına sahip olmıya el'ıc.nmi. 
yet v · e~mıyor, yalnız öu donan-
manın I ngilizlerin eline geçmesi. 
ne razı olmuyordu. 

J ngilterenin tlonanmaya 
~ m ve:diği büyük ehemmiye. 
kuvv ukab~l Almanyanın deniz 

. ctıenne ehemmiyet verme. 
ını: ~ suretle izah edilebilir: 

• ~~ere yeryüzündeki hfıkL 
~1Y«ını denı"zlerd k' ·· t- l" - .. e . . c ı us un ugu. 

borçludur. Ingiliz, irnparator-

• 

Evvelce 9 veya 19 Temmuzda Almanya tarafından istila h areketi. 
ne başlanacağı bildirilen Biiyük Britanya adalannı gösterir harita 

Cebelitarık' a Yeni, 
Fakat, Neticesiz 

Hücumlar Yapıldı 
Evvelki Günkü Alman Ajansı, 

Fransızlar Tarafından Yapıldığmı 

Hücumun 

Bildiriyor 

(Sonu, Sil! 4 SU: 3) 

Roma, 6 - Almanyanın İngiltereye taarruz planı bir 
müddet için tehir edilmiş gibi görünüyor. Salahiyettar 
askeri mahafilin kanaatine göre bugünkü hazırlıklar da
nilinde İngiltereyi istila ihtimali yüzde .iellidir. Halbuki, 
yüzde yüz muvaffak olacağına kani olmadıkça Hitlerin 

----------~~~~~~~~~ 1 taarruz etmesi ihtimali azdır. Rad J B • V • 1 Hitlerin Berline dönmüş olması goua ır n onaşma. da taarruz gününü tehir ettiği-

S. Rusya İle İyi Komşuluk 
Münasebatımızın Bozulmasına 
Müsaade Etmiyeceğiz 

Alman- Aiansr, Frans ız Sefirinin Hariciye 

: Vekilimize Yolladığ ı Mektuba Cevap Veriyor 

1 .. ~atbuat Umum Müdür
hugu Matbuat Müşaviri Bur-

an Belge, dün gece Anka
t ra radyosunda bir konuşma 
Yapmış, bilhassa D. N. B. Al
~n Ajansının neşrettiği ve
sı 

13 
alardan bahsetmiştir. 

da .;.:ha_n B:Ige, bu konuşmasın
. . urkıyenın Sovyet Rusya irin 
lyı bir k , 

. omşu olduğunun bu ve. 
~ikalal'}~ da tezahür ettiğini bil

assa tebarüz ettirmiştır. 
d Burlıan Belge, evvela Frnns1z 
<.~anmasına karşı lngılteren•11 

gırıştı?= h 
b' arekctten bahsc~mi..: ve 

ıonra ., .. b ı1 
. ~ozu u vesikalara ıntikal 

~\lltrniştir. 

• \.. . • 

Kendisinin Ankara :nuhublri
miz tarafından gönderilen \'e:-.ixa. 
lara aıt sözlerini ehemmıyetiııe 

binaen aşağıya aynen yaııyoruz: 
"- Bu vesikaları l:izım gelen 

miılnhnzalarla Anadolu A ;a:1s1, 
dünkü bültenlerinin birindi! neş
retti. Bunu okudunuz'>a gormuş 
olacaksmız ki, bunların en iyi ü.. 
baı ettiği nokta, Türkiyenin Sov. 
yet 1'.usya aleyhine bir hrırekete 
bir türlü ikna edilemediğidir. Bi. 
naenafoyh, bu vesikalar bizim 
feı;a komşu olduğumazu değıl. 
iyı komşu olduğumuz~ söstcr. 
mcktt!dır, Hem bunlara ne liizum 
var? Biz su · kendi sa!rnmızcla 
korumakj e İngiltere v_~ Fran 

· <&nu: Sa. 4; S~ 4) 

nin bir alameti olarak telakki e. 
dilmektedir. 

DÜNK Ü MUKABİL HAVA 
HARPLERİ 

Londra, 6 - Dündenberi İngL 
liz sahillerinde dört Alman bom
bardıman tayyaresi daha düşü
rülmüş ve birkaç tayyare daha 
işe yaramaz hale getirilmiştir. 

1 Devin üzerine yapılan taarruz 
püskürtülmüştür. 

İngiliz tayyareleri bugün de 
Deutschehnvcn, ve Valhaven 
iislerini Kiel ve Wilhclmshaven'i 
bombardıman etmiş, Koxhaven 
ve Hamburg üslerine taarruz et
mistir. Kolonyada demiryolu 
trı hrip edilmi~tir. İngiliz tayya
relerinden biri geri dönmemiştir. 

İngiliz tayyarelerinin Kiel'e 
karşı yaptığı hiicum hakkında şu 
tafsilat veriliyor: 

"Bulutlu bir havada İngiliz 
bombardıman tayyareleri tayya. 
rP. dafi toplarının şiddetli ateşine 
rağmen Kiel sahih dokuna hü. 
cumlar yapmışlardır. Hambourg. 
da. doklara atılan bombalar pat. 
hımış ve petrol depolarına isa
brtler olmuştur. Şiddetli bir in
fiiak bütün semayı aydınlatmış. 
tır. Emmerich'de büyük dcpolaı 
hasara uğratılmış, Ostermoor'da 
depolardan Kicl kanalı rıhtım. 

(So nu: Sa. 3, Sti: 3) 

Fransız Donanmasile .Akdenizdeki 
Fransız üslerinin Si/Qlılarından 

Tecrit Edilmemesine Karar Verildı 
FRANSA 

Mihvere ilerle 
iş Birliği 

Yolunu Tuttu 
Londra, 6 - İngi1terenir 

Fransız donanmasına karşı 
harekatı devam ediyor. 3 
Temmuz günü Oran'da tah
rip olunan Fransız safıharp ge
misı Dımkerquc'in uzun bi.- müd Girid adası ön le rinde İngiliz kru \'8'1Örlcri tarafından batırıldığı h ildirilen l~ran ızların 
det ış göremiyecek hale gelmiş 
oldugu zanolunuyordu.Bu zannın 
doğru olmadığı anlaşıldığından 1 

sistem Frandcur muhribi (Londra bu haberi yalanlamakta dır.) 

bugi.ın deniz tayyarclcrilc diğer ı y "t 1 d 
fayyarcler J?unkerq.ue zırhl·sına ugos avya a 
ta-irruz etmış ve 6 ısabet kayde. 
d1lm;~tİI. 

"ı;~~~e~~~~~eıerinin ~kisı ge. Korporatı•f Bı•r 
Dunkcrque meselesi hakkında İn

giliz Bahriye Jllezaretl §U teblığl ncs
rctrnlstlr: 

il ""' ,...,...,. ,.ı F t do-
nanmasına mensup cüzOtamlara karşı, 
İngihz bahri harekAtı neticesinde ReJım Meselesi 

Besarabya 

Hitlere 
Be r linde 

Büyük Merasi 

Yapıldı 
Berlin 6 - Her Hitl 

' 
sekiz haftalık bir ayrılık 

Fransız zırhlısı Dunkerque hasara 
uğramış ve batmıştı. Hıı arın vüs'aü 
bilinmiyordu. Fakat gemi Alman kon
trolü altına geçtiği takdirde harbe gi. 
remiyecck bir hale gelmiş idi. S Tem
muz çarpışmasından sonra Oran'daki 
Fransız deniz kuvvetleri kumandanı 
Amiral Gen~oul, gemilerinin harp 
harici olduklarını ve mürettebata da 
gemJlcrini terketrnelerl emrini ver
diğini bildirmişti. Fransız kumanda
nının bu beyanatına istinaden bila
hare Dunkerquc'c karşı yapılan hare
ket için ihbara lOzum olmadığına 

hükmedilerek bu sabah Fransız zırh
lısına deniz tayyarclerile hücum e
dildi. Dunkerque'c altı isabet olmuş-

Temmuzda 

sonra bugün Berline d 
müş ve saat 15 te şehre g 
miştir. 

Mart>şnl Gôring, Ruc!olf 
Amiral Raetier, General Bra\ 
\'e von Ribbentrop, Ftihrerı 

Yugoslavya Radikal Birliği ve amele teşkilatının orga- tıkbal etmişlerdir. Dok"or Gob 

nı olan "Yougoslavensk Radnid,, gazetesi nihai gayesi ça-: tlaha onc~. Füh~e~i~ ?ğlerkn 
hşmak olan Korporatif bir rejimin Yugoslavya için en iyi ı' Bra gl~r. dôlnkeceğını ılan.,..ae·:°ıı~"m 

Belgrat, 6 - D. N. B. Ajansı bildiriyor: 

Sovyetler, 

işgalini 3 

ve B ukovinanın 

Sona Erdirdiler 

er ın tıa mın onu ... -:. 
hal şureti olduğunu yazmaktadır. iızer:? hazırlanmalarını iste 

Bu gazete, Başvekil Svetcovitch tarafından tesis· edil- şehır aerhal donan~ış ve ... h 
. b" ld w d b . t h . t (Sonu . .::>a. 4, Su (Sonu Sa. 4, Sil. 1) mış ır gazete o ugun an u neşrıya a e emmıye ve- ' 

.,, --ırilmektedir. 

D •• u • •t d Xaip Prens Paul İle Temalar Un nıversı e e Umumiyetle bütün gazat<.>ler 
mutasavver devlet istihsalatı mr
selesi etrafında mütalaa yüriit 

D• ı D "' t nıekıeclirler. Başvekıl Svekrı 
ıp oma agı ma vitch ile Başvekil ~u~~!::ıi Do~. 

tor M:ıtchek, evvelkı gun Velds -, 

• ler ve bı:ndan sonra yine bu me.. M • y ld de .i.'fa~p Prens Paul ile gorüsmüş 

er asımı a pı ı ::~a~l;;!;~~ae ~~~~~~:ıar~~~~n 
-.,.,....-~~- Di2cr taraftan Agram'ın orga-

Mnırif Vekili Üniversiteden mezun olan genç bir Bayanı tebrik ediyor. 
Üniversite mc::unlarının diplomaları diın merasimle verilmİlitİr. Buna 

ait tafsilatı 2 'lld sayfamızda bulac.aksınız . 

n: olan ı Obzer) gazetesi ele höyle 
korporrıtif bir sistemin Yugoslav
ya' a kolayca sokulamıyıtcağı ııok 
taı n3z&rını müdafaa etmeltt,..dır 

Bulgar Elci:."nin Bir Ziyareti 
BuJg< r elçisi Stojil?v bı.:giin 

Ticaret nazırı Doktor Anc!res He 
uzun bir mülakat yapmt:jltr. 

• Y ~r.oslav Adliye Nazırı Lazar 
1 Mark:>\ itch'in misafiri sıfatile 
1 B~1graciı gelen Macar \dl "" Na 
zırı R •. cıocsay, Haricıye :'-~m~ır1 

Cmrar Mnrkovitch'le Belediye 
Rcisı 1'omitch'i ziyaret ctmi~tİJ. 

Roman:vada 

~o'~ et j.,gali 3 T<' nı mıızd.1 
~ihaYete Erdi 

Ru!•' e~ 6 ıA.A.J - Humen er
kihı huı h:yesi tarafındsn rc"rE'
clılen ::. lT tebliğde şimali Bukovi
na ile Besnrabya toprakl:ırın•n 
111.hliyesinin 3 temmuz S1l<ı~ 13 te 
nih"lyN bulduğu bildirılmektedir. 
Rus c~zütamları Prunt nehri Ü
zerınde Tunada \'e Silıa nehri Ü
zerinde durmuşlardır. Bir Rus 
kolu Bukovinada tesbıt ~dilen 

hattı yonhşhkla gecmiş is~ de bi. 
IHhare tahdit edilen hafüm geri 
çckilmi~tir. Hadise esn.lsınciJ Ru_ 

(Sonu: Sa: 3 Si.i; 2) 

Avrupanın 

Nizamı için 

Plan Hazırlanıyo 

Uoın:. 6 - Roma rad~ osu 
akı-.nm Kont Ciano 'nun Berlı 
git~nc inden bahsederken ~u so 
leri ı:.ö~ ·ledi: 

.. Jngi!tcrcnin, Fran a ile ar 
sındaki dostluğu bombaladığı 
ıralla ikı ınih\"er dc,·leti Bcrli 

dr A vrupanın yeni nizamın. h 
7ırlamnkla mcşguldiir. I~ont Ci 
no'nun Bitler ile görüşmek i ı 
Rcrlirıc· gitme inin sebebi buch 
ı· eni nı:tam icin blivük \ e mı 

fa.sal hn pla~ hazır.lanılı~ı bıld 
riliy or.'' 

t.o"dra 6 - Fransa hükiim 
tiııin ıevkiflerini emrettiği do 
ga,ctt>ci arasında Fran nnm e 
meşhur iyasi muhnrıırlcrincll' 

Pcrtina:\ ile ;\Jadaın Tabuui,, d 
bulunmaktadı r. 

Bunlaı yanlış haberler nc~rct 
mektcn suçludur. 

• 
Fransa hükumeti f nı::iltered 

lmlunan Amirnl l'\Ioslicr ale' hın 
de de takibata başlaını tu J\ını 
ral, i1iir Fransa donanması ku 
nıanrhınıdır. 



-- z 

J etrıka: No. /'t )'azan: ULUNA ( 

ddinden G • 
yrısı 

ma Layik Değildir .. 
ı'un yerine bir başkuman. 
çmeyi düşündüler. Bu Sa. 

!inden sonra ordunun en 
ıı ~etli erkanından olan i. 
ldın Ebu Muammer'in fikri 
n elden beri Şirkoh'un ye. 

çekemiyordu. Şimdi anı

n vefatile başkumandanlık 
nına gelecek olursa, kendi
amen gölgede kalacaktı. 

emirleri arasında Türk sü
cıtaları kumandanı Gıya. 

ı, Raşfdüddin Ebülheseyin, 
ddin Esseheri, Abdürrahim 
uli, Ebu Cercis, Abdtilceb
nil'amir, Eba Celis, Kara

Tbeydül Ahadülmuarri gibi 
ar bulunuyorlardı. Bunla
tserisi Şirkoh'u sevmezler, 
ondan çekinirlerdi. Esediid. 
vefatile kendilerini Eyyu. 

n tahakkümünden kurtul
ddcdiyorlardı. EvveUı İ· 

ddin söze başladı: 
Kumandanımız Emir Şirkoh 
ddin rahmeti rahmana va

du; ruhuna fatiha. Ordunun 
eti ecnebi bir mer.ılekette 
ndansız kalmıya müsait de-

·. Derhal aramızda:ı birinin 
i için toplandık. Bu bııpta 
;rınizi açıkça söyleyiniz. 

dettinin adamlarından Dcd . 
'"Ieselen'!ı uzun uzndıyn mü 
n~ a tahammülu yoktur, de

lmadettin Emir Şirkohun 
dullahıaleyh) en ziyad2 j_ 

ett'ği kıymetli bir muavini 
· h arkadaşı idi. Ordu ema. 

kendisinin intihabı p~k 
sıptir. 

ubilcre son derece taraftar 

1 .K&rakuş: 
~ nadettin şüphesiz başku. 
v)~.Jlık için butün sıfatları 

knt unutmayınız ki, bu ma-
1 r a ondan "'1aha layık "Jlanr\l'ar-

\ 

l ır Kaç emır oıraen sordu-
) lar: 
Rim? Kim olabilir? 
rnkuş: 

Ş1rkohun yeğeni Salahad. 
Yuı;ufıileyyubi. 

n adettin sesini çık::ırmadı. Fa
Bedrettin: 

1 
L Salahaddin mi? .iedi. O da. 

nkü bir çocuktur. Emirleri 
ı!az etmek için şimd1yc ka-

1 nıcasının kisvesinin ark.lsın
z ulunuyordu. 

rakuş: 

. Hepimiz biliyoruz ki Ese
~ i n butün muvaffakıyetlerini 

haddine borçludur . .8il' ordu-

ya kumanda etmek için mutlaka 
ıhtiyar mı olmalı? 

lm:.clettin: 
- Hayır ihtiyar olmaMı:ılt, fa. 

kat olgun bir yaşa gelme!i, zira 
tccrı.ılıf ancak yaş ile edbılebili?. 
Karakuşun ikna kuvveti yok

tl\: 
- Eence SalfıhaddindPn gayr:. 

si bu makama layık değildir. Ben 
şahsım itibarile ondan gayrh;:ne 
itaat E.tmem, dedi.° 

Bir kaç emir bir ağızdan: 
-· Sen itaat etme. 
- Elbet eden bulur. 
- Sana da itaat ettirmenin yo-

lunu buluruz! 
Diye bağırıştılar. 
İ.nadettin muvaffak olacci~·n: 

da şüphe ctm,iyordu. Ellcrıle gü. 
rültu~·ü durdurduktan son~a: 

- Bana karşı gösterdiğiniz iti. 
mada teşekkür ederim, dedi. Sa. 
lahnddine ben de reyimi \•erir
dim. 1''akat ordu tecrübe:l•de ~
dam istiyor. Salahaddinın yaşı bu 
na miisait değildir. Şimdi ortada 
bir mesele yoktur. 

Karakuşun reyi ekalliyette kal 
mıştrr. 

Bittim emirler İmadctinin et
rafını almışlardı. 

S alahaddin Mecliste yok
tu. Fakat bütün münakrı

şanın aldığı şekilden l:ıabercar e
dıliyordu. 

Im<ıdettin, tahakkuk etmek Ü
zere olan kumandanlığına t~şek. 
kür iç;n bir cümleye oaşlıyacağı 
srrada içeriye Ziyaaddin 1salha
kari girdi. Her zaman gıbi sırtın. 
dn ~sker elbisesi başında fukaha 
sarığı bulunuyordu. 

Bütün emirler sustular. Ziya. 
addin etrafına göz gezdirdikten 
sonra sordu: 

- Münak~nız bitti mi? 
Jmadettin: 

- Bı.;na münakaşa Jenemez, 
dedi. Bütün silali ark:ıöaşhr·m~ 
ba~kumandanlığt benım ele aJ. 
maklrğımı ileri sürmü~lerdi. Yal. 
nız Karakuş buna itiraz etti. O 
da ilzam edildi. Ortada bir mesc. 
le kalmamıştır. 

- Ben münakaşa icap e~tirt!n 
bir bahsi askerlik çerçevesinden 
d,şarıya çıkartırım. Kumandan 
intihap edilmez, tayin edilir ve 
bu tayir. sultan tarafındazı yapı. 
lır. Ordunun serdarı daha Ese. 
dtiddın merhumun hayatı"ld:ı sul. 
t:rn Nureddin tarafından tnyin e
dilmışti. 

))evnmı var) 

Yeni Tefrikamız 

İstiklal U ğrun~a ! 
YAZAN: lsmail Hakkı BAŞAK 

j stiklal Uğrunda! Okuyucularımıza yakında 
neşredeceğimizi iftihar duyarak müjdelediği

niz eserin adıdır. l\foşrutiyet İnkılabına, İttihat ve 
.,erakki Cemiyetinin faaliyetine, l\1ütareke yıllarına, 
re İstiklal Harbine dair gazetelerde bir çok eserler 
ıkumuşsunuzdur. Fakat, o devirlerde başrolleri oy
ıamış olan şahsiyetler, bu eserlerden çoğunu haki
~atten uzak bulmakta müttefik davranmışlardır. 
fatta yakın tarihi gazete sayfalarına aksettirenlerin 
1ayale çok fazla yer vermelerini, hafif meşreplik 
aymış olan bir çok salahiyettar kimseler, sükutu, 
nüreccah bulmuşlardır. 

r TAN; gerek l\ıleşrutiyet İnkılabında, gerek İttihat 
ve Terakki tarihinde, gerek ..Mütareke yılla

·ında, gerek İstiklal Mücadelemizde başlarından 
onlarına kadar fiilen bulunmuş, ve başardığı gizli 

vazifeler icabı, henüz meydana çıkmamış bir çok ta
rihi vakıaları hafızasına yerleştirmiş olan h;r vatan
laş kaleminin ifşaata başlamasını temin etmiştir. Bu 
vatandaşın, eski Dariileytamlar ve Hava Kurumu İs-
anbul Şubesi Müdürii İsmail Hakkı Başak olduğu
nu söylersek "İstiklal Uğrunda!. .. ,, ismi altında inti

r ar edecek ifşakar hatıraların ciddi ehemmiyeti, ve 
r büyük kıymeti kolaylıkla anlaşılır kanaatindeyiz. 

YAKINDA NEŞRE BAŞLIYORUZ. 

·ı. a .N 4 • 1 • :J".lU 

Üniversitede diploma tevzii merasiminde 1\fanrif Vekili ile Rcktiir, Ünİ\'crsite ~alonunda Vekil, profesiir \'C talebelere miihim lıi ta besini iradcdcrkcn .• 

Adliyede: 

1 

ış. 
-0---

Bu Hadise Adliyeye 

İntikal Etti 
Tnnzifat amelelerind~n Sndık, 

bakkal Ahmet isminde birı nley. 
hine müddeiumumiliğe müracaat 
etmiştir. Şikayetin mevzuu şu

dur: 
Sndık, Talebe yurdunun çöple. 

r;ni aJ. rak giderken ark.1 taraf
tan çöp arabasının kapakl:.ırır.ın 
açılıp kapandığını duymuştur. 

Donüp bakınca karşısında bakkal 
Ahmedj görmüş ve: 

- Ne attın arabaya? diye sor
mustur. Öteki: 

....:. Bir şey değil! cevabmı ver
miş, fakat şüphelendiği için bak. 
rnak istemiş, daha kapaklan açar 
açmaz, kocamnn bir yılan Sadı
ğın üzerine atlamış v::ı biçare. 
yi yüzl1nden, ellerinden ıs,rmış
trr. 
Sndık tedavi cdilmnk üzere 

Cerrahp?ia hastahanesi:ıe sevke
dflmiş Tabibiadli de hastahaneye 
gidHck Sadığı muayene etmiştir. 
Bu işe ait tahkiknt devam etmek-
tl!dir. 

TAHLİYE EDİLDİ 

• • 

·vERSITEDEKI MERASiM 

• A 

arı 

Tebri 
1 

Bu seneki üniversite mezunla. 
rı ~creiine dün üniversited~ bü
yük bir merasim yapılmış ve 
muhtel;.f fakültelerden mezu.1 ol. 
mllş ..ıoo genç, hükumet ve vatan 
hizmetlerine takdim edılmı~tir. 
l\IC'rasimde Mnarif Vekili !:{asan 
Ati 1 ücel, Üniversite ReH:törü, 
fakülte deknnlarile diğe.· bütün 
tr.ılim ve tedris heyeti ile talebe
ler hazır bulunmuştur . 

REKTÖRÜN NUTKU 

Mcrr.sime, üniversitenin büyük 

GENÇ 

OLDU 

........ 400 

MEZUN 

....... : 

Bu sene l!11iııersite11i11 

muhtelif fakültelerinden 
t.100 genç mezun olmuş
tur. Bunun 190 ı Tıptan, 

88 i Hukukları, 39 u Ede-
biyafta11, .18 i Fc11de11, 

11 ü lktısaftan, 23 Ü Ec-

i 

holünde, tam saat onda İstık!al zacıda11, Si Diş Tababetin 
marşile bı:ışlannp~tır . .,Marş din-
lendiktc.-n sonra Rektör Cemil den mezun olmuşlardır. 
Bit.el bir nutu~ söyliy~rek üni
versitenin mesaisini tebarüz eL 
tırr'liştir. Cemil Bilse!, n'.ltkunda, 
yedincı tedris yılını ikmal eden 
üniversitenin bu sene, 190 ı Tıp
tan, 88 i Hukuktan, 39 u Edebi
yattan, 38 i Fenden, 41 i İktısat. 
tan, ~3 ü Eczacıdan, 8 i Di~ taba. 

----·-----··--~~-
de ar&nızda ve samimi havanız
da btı1unmaktan büyük bir z.evll 
ve ~eref duyuyorum. İstaıılıul da
riili'linı.;nunun zamanca uzağmız
d:ı kalmış bir talebesi, faka~ ruh 
ve fikirce size yakın bir ağubeyi. 
niz olnrak hepinizi tebrik etmek 
benim için başlı başına b:r bah
tiyarlık oluyor. 

mak ltızımdır. Hakiki ahlak bu. 
dur. Milletinin ve insanlığın zn
rarı!la işliyen bir bilgi, sahibinin 
beynindfl bir namussuzun elinde
ki sauh gibidir. ilim ve ahl~k, 
hakikat ve fazilet ikiz eşiJirler. 
İlim; olanı oldtığu gibi görıne!tse, 
!azılct, olanı olduğu ~ibi ı~öster
mek ve yapmaktır. Seci:)'esizler, 
mi!lı ve insani ideallere gerçek 
göniil bağlamıyanlar, ş:ıhsi men
faat ve ihtiraslara zebun düşen. 
ler, her gün yeni ve bıdbirine 
zıt davaların havarisi görünen. 
!er ... Evet böyle olanlar ara!>ındı 
ktımil ır.san denecek bir tek ılim 
adamını kim gösterebilir? 

DUG'ON' ,.c YAnlN f(:IN 
EMNİ~&..T KA YNA(H:Ull.: 
"Arkadaşlarım; İman d"\u gö

ğüslE.rinizin üstünde, kudret, fa_ 
zilet ve hakikat ışıklarını mem
leket ufuklarına yaymıya hazır 
birer varlık olan iftiharla ~u an. 
da temaşa ettiğimiz baş1a~nızın 
teşkil ettiği, hakikaten heycc;m 
verici bu manzara, yarın, vatan 
göktcr:r,; aydınlatacak bir yıldız 

1 .. 
e 

----o---· 
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lşrn Kırmacıların 

Nihayet Veriliyo 
İstanbul ekmeklerinin tam 

le sert buğdaydan imali, 
nıaiısGlün piyasaya çurnnln 
zamnna bırakılmıştır. Diğer 
raftan Konya degirmencileri 
tar.bu! fırıncılarına mur.:tcact 
mişler, !stanbulun ihtiyacı o 
buğdayı Konya piyasa ından 
darik etmelerini, bu suretle d 
ucuz bır fiynt temin olunabil 
ğiııi b,ldirmişlerdir. 

Değ;rmencjlerle İstanbul fır 
cı1an srasmda bu anlaşma tah 
kuk ederse şehrin ekmek narh 
da b:r tcnezziil beklemek ıca 
der. Ayrıca belediye, dün piya 
nın yükselmesine tesir yaprn 
tan ba5ka bir rolleri olmıyan 
macılnrın faaliyetine de nilıa 
vermek. kararındndır. Bu mu 
vassıtlar da ortadan kalkorsa e 
mck f ivatının inmesi bir z.ıru 
!İalini t~}aC"O.xtır. 

Rumen Heyeti 
Romanyadan gelecek 0~:1n R 

m'm heyetinin hareketi yenid 
gecikmiştir. Piyasamıza gel 
n•alfımata göre, heyetin salı 
nü şchı im izde bulunacağı bil 
rilme ktedir. 

Vitrininde teşhir ettiği halele, betinclen olmak üzere 400 mezun 
soru1duğu znman (yok) diye ce. vcrdiğıni söylemiş ve Tıpta en az 
vap Yermek suretile mc\·cut ter. 6, digcr fakültelerde en az 4 yıl 
mosıarını sakladığı ve ilttikar devam eden çetin bir ı:alışmadan 
yapmak istediği iddiasile mahke- sonra üniversite mezunu olmak 
nıeye veıoi.len Jak ~astro 500 lirn hak.kını ve şerefini kazantm bil
paın ve 2 sene sürgün cezaS1na gi ve ilim sahibi bu 400 genci ii
mnhkurn olmuş, mevkufiyctinin niversite namına takdir ve teb
de devamına karar verilmişti. rik etmiştir. Rektör, daha sonra 

Bu tebriklerim içerisinde, iste
rim ki, sizi yetiştiren büttin ho. 

calaıır.ıza, İstanbul üniversitesl

r.in yüksek öğretim heyetine kar-

kafilesi halinde göriiyorum. Siz. =============""! 

şı duyduğum derin şükl'anların 

gizlenmiş bulunduğunu bilesi,1~z. Jak Kostronun vekill~ri mev- sözünü Üniversite tedris heyeti.. 
kufiyetin devamı kararının yerin ne intjkal ettirmiş ve 400 genci "Genç arkadaşlarım; 
de olr:uıdığını iddia edere!{ tem. yetic-tiJen üniversite alim ve de- Size bu diplomaları kazandı-
yizden tahliye talebinde b9lun- ğerli profesörlerine me'l)lekete ran şnhsi liyakat ve emeğinize 
muşlardır. Temyiz mahkemesi olan bu hizmetlerinden dolayı olduğu kadar; Cümhuriyet reji. 
telgrafla tahliye karnnnı İstan. şı1kranJarını bildirmiştir. n'iııde, bilenle bilmiyen ar:ısında. 
bula bildirmiş ve Jak Ka~tro da Cemil Bilse!, tedris miıddc!ini ki farkı gün geçtikçe inkişaf ct-
diin sabnh tohliye edilmiştir. bitirip te mezun olmağı ~y!Ul dev tiren dikkatli ve inzibatlı bir 

İstanbula gelen haberlere göre, resine bırakan gençlerin snyısmı lt!rbiye ve maarif zihniyetidır. 
temyiz Jak Kastro hı:ıkkındaki ve bu teehhurun sebeplerini de Cemiyet jçinde, hayattan sonra 
nıahkumiyet kararını da bozmu:;. izah etmiş, mezun adedimn Ör.Ü- gelen fik hak, bilgidir. Onu mu. 
tur. 1''akat bu bozma kararı he- n•üzclcl<i sene sonunda bu yı•ku- kaddcs tutmanın tek yo:ıı ise, 
nüz İ!'tanbula tebliğ edılnıcdiği mt aşaC'ağını söyliyerek sözünü bilmiy~n ve öğrenmiyene bilmiş 
için haLerin ne dereceye kadrır şöyle bitirmiştir: ve öğrC'nmiş olmak sıfatını ver 
d g-ru ld ğu malt·ım dcuı'ldı·r memektir. Her hak e:ibi bunun o O u .., · "- Liseyi bitirerek 'Üniversiteye -

HİR ŞAKANİN SONU gelen her genç, Üniversite için bir da kcmalile yerine ~etir.:lnıcsi, 
Kilyosta oturan Binnaz, Mü- kıymettir. Bunlar uzun bir mesai şüphesiz ki, bazı mahrumiyetlcıri 

bcrra, Muzaffer, Münevver ve İ- dt:vresindcn sonrn kofa bir lllm hn- doğruna. Buna katlanmak onu 
fakat isminde beş arkadaş, Zişan muleslle, knlbi vntan aljkile dolu ola- kazımmıya tek çare olan çalrşma. 
ismindeki arkndaşlnrma bır aziz- rak vntnn hizmetine çıkncnklardır., nın yolunu tutmak Iazımdır. Bu 
lik yapmak ve erkek elbısec;i gi. Mezunlarımızı bugünden itibaren me- davam.1 en canlı delilleri bizz::ıt 
yıp makyaj yaparak onun ev.ine raslmle hük(lmet ve vatan hizmetine sizlersiniz. 
baskın Vermek Suretile korkut. takdim ve arzetmemiz, liilpheslz ki lyl F k t k d 1 b"l .. 

1 bi: başlangıç olacaktır. Bugün bu . a ? ar ·a a~ a.r~m, . ı _gL ı .e 
m ya karar vermişler, fakat, a. gençleri hük(lmete takdim etmekle d~ ıs lııtmez, hakıkı ınsan .çın, bıl 
nahtnrı bulamadıkları i;iıı kapıyı iftıhnr duyarız. Bir üniversite mezu- dtğinı yapmak veya harekC?t do. 
acmıyn muvaffak olamamışlar. nundan beklediğimiz liCY yalnız bir ğurat>ilecek bilgiler orbya atmrık 
Azizlıği tamamlamak kastJ1e ka- mm hamulesl değildir. Sonsuz bir fc- zarureti vardır. Hayat ''e hare. 
pıyı omuzlıyarak kırmışlar. Ta. rngnt da lftzımdır. Öyle bir devirde kete tc•veccüh etmemiş bir bilg!, 
bii l:mlca kıyamet kopmuş, Zi- :raflyoruz ki bir 'Onlvcrsitcllnin va- ılim d.-ğil, vehimdir. Sözde veya 
şanla annesi Meveddet dehşetli ramıyncağL yoktur.~' • T .. kalemde sığınağını bulıuus bir 
korkmuşlar, büyük telaş ve he- MAARİF VEKiLİNİN ~'lJTKlJ vehiııı ... Bu sebepledir ki. ilım 
yecnn geçirmişler. İş anlaşılınca Rektörün nutkundnn sonra de her şey gibi hayat içlndır. Mil. 
da küplere binmişler. Zişan, bir mczımlnnn isimleri umumi katip let ve insaniyetin bu mevzuda ve 
söylemediğini bırakmamış. Ferit Zühtü tarafından okunmuş, bu monada sizden beklediği çok 
Ya~tıklan şakanın aleyhlerin. gençler Manrif Vekili, Rektör ve şeyler clduğunu bir kere de ben 

de bu kadar sövmiye sebep o'- dekanların ellerini sıkar.ık önle. h.:ıır1atayım. Türk diyarında hns 
duğunu gören dört arkadJŞ taşa- rinden geçmişlerdir.Takdim ınera tnlar var ki, sizi hekim olarnk, 
kadarı anlamıyan Zişan'.l. kızmı~- siminder. sonra her fakfütcdun d<ıvch~ar var ki, sizi hakim ola
lar, döq:J,i.Jnl?M°dolup Zişanı bir tc- bir mt•zun genç bir nutuk söyle- rak, talebeler var ki, ::ıizi hoca o
miz db"müşler.. j miş, üniversitedeki mesailerini, lurak bekliyorlar. Yine Türk di-

Şakclıktan çıkıp ciddi bir ma. 1 ve şimdiden sonra deruhte ede- yarında ve onun hudutları dışın
hiyet &lan mesele dallana budi'k- cekleri işlerin başarılmasından cia öyle sosyolojik, eko:ıomik, e
lana mahkemeye kadar dayanm:ş mütevellit hislerini anlatmışlar. debi ve tarihi, fenni ve dyazi, fi
Şakncı arkadaşlar. şimdi mahk(- dır. zik, hatta metafizik meseleler 
mede şaka yapmak isterkE'n ma- En sonunda Maarif Vekili Ha- vur ki, halledilebilmeleri için si. 
ruz kaldıkları fena muameiedcn san Aii Yücel, sık sık alkış tufa. ıin dimağlarınızın yar3tacağı ı. 
şikıiyet etmekte, Zişan da bu .:ır- nile ke:silen bir nutuk söylemiş. ş1kta aydmlanmak istiyorlar. Mıl 
kada~lsnndan davacı bulunmak. tir. Jetine ve bu yoldan ins:mlıgı hiz. 

lcr hepimiz için ümit, itima: ve V E F A T 
istikbaJsiniz. 

"Ti.ırk gençliğini, Ebedi Şef 
ve nıı:li varlığın yaratıcısı, en bü. 
yük Türk Atatürkün öz evlUtlarr 
olarak daima inkılUba sadık, in
kı1fıbın milletimize vcr<li~i yük
sek ideallere bağlı görmek, bu-
gün ve yarın için en büyük em
niyet kı:ynağı oluyor. İrfanının 
naçiz bir hizmetkarı sıfatile sizi 
ve mensup olduğunuz biiyu:O. 
Türk gençliğini takdir ederım, 

tebcıl c:derim. Hakikat gibi me.n
lcket davalnnndn da kutsal duy. 
gularla dolu olan yür('k.edniz 
milli serhatlerimjzin fethedil. 
mez kaleleridir. Milletlerin kud-
r(tleri, gençlerinin göntilledl"de 
doğar, sonra büyük kitleye yayı. 
lıp ınkişaf eder. Her iyi ~ey, yurt 
muhabbetinden çıkar. Sizler, bu 
bak·rndnn da Türk vatanının sa. 
arktis'niz. 

"Gençler, bu şerefli vasıfların 
sahibi olmak, hayatınız ve ist\k. 
~ahniz için daima en kıymet} 

mükafatlara nail olacağınızın de
lilidir. Bu mükafatların en unu
tuımıyııcaklarından birini bugun 
size gNirmiş bulunuyorum. 'liırk 
grnçıiğini, milli varlığın aziz bir 
rüknü olarak daima sevtniş, dai. 
mn on'i ihtimam ve emeğinı ver. 
miş bulunan Milli Şefimız, C'üm
hurreisımiz İsmet İnönü, size 
munabbetlerini, tebriklerın!, ye. 
ni hayatınızda muvaffak olma dL 
ielı:lerini gönderdiler. Kıymetfoi 
bilecı:>l;inize emin olduğum bu ar
mağam sizlere sunuyorum. 

"Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam, bu törende bulunmı:ık 
ve ayrı ayn sizleri kutlamak ar
zusutı..ı izhar etmişlerdi. Ankarn
dan ışlerinin çokluğu doıayısile 
a~ rılamayışları bu arzuyu yer~ne 
getirmive mani oldu . .Başvekilim 
adına da sizi tekrar tebrik edf!
nm. 

Sclı'inik c- rafından, uzun mlld 
ceza hakimlıklerlnde bulunmuş ol 
N!'lci cfendı oglu, eski SC'lunik Bclcd 
ye reisi m<-'rhum O man Salt Bey 
csbak Dahilıyc Naı.ın l\1ustafo A 
Deymerin kayınbiraderi, A\;uk.:ıt D 
nl~ ve kardeşi Dr. Nnci Somcrsan 
dayıları Mersin Barosu avukafüırı 

daı: Lütfi Arı kısa bir hastalığı m 
ter.kip ameliyat neticesinde dün ıı 
§am vefat etmiştir. Cenazesi bu 
öğle namazını miıteaklp Tc:ıwiklye 
mlinden kaldırılarak Fcrikoydckl 
bedt medfcnine tevdi edilecektir. 

Allah rahmet eyliye. 

VEFAT 
Tüccardan Kayserili Cıncıllı 

Ömer Fevzi efendi muptcl.ı oldu 
h:ısUılıktan kurtulamıy rnk r:ıhmt 

Rahmana kavuşmuştur. Cenazesi bı.I 
giln saat onda Üskildnrd:ı Rumt Mell 
met paş:ı mahallesinin Do!ancıl 

crıddesinde 04 numarnlı hancd .. n kal 
dırılacaktır. 

8.35 Uvertürler (Pl.) 
9.00 Aj.ıns haberleri 
9 10 Ev kndını - Yemek listesi 
D.20 Marşlar (Pl.), 

e 
12.35 Oyun hav lar 
12.50 Ajal"s hab"rleri 
13 05 Alaturka mi.ızik 
13.2:; Radyo s:ılon orkestrası. 

• 
lP..05 Opera nryrl:ırı (Pl.) 
18.25 Solistler (Pl.) 
18.4~ Radyo caz ork<' trası 
l<l.30 Alaturka milzlk 
19 45 Ajans habcrl<.'ri 
20.00 Milştcrek ve solo şarkıl 
20.45 Konuşma 

21 00 Halk oyun hıwalan 
2110 Alaturka mUzlk 
21.30 İzahlı bir opera 
2' 30 Ajans h:ıberlerl 

2?.45 Ajans spor scrv 
., ... ••• • • ·.. __ ....... " • • j '.' 

tadır. Muhakeme şahit celbi için "·- Tahsil devrenlzin sona er. met f.debilmek için bu vükse!· i-
.önümü7.dc:Jd ::ı.va kalını$hr_. _ ~sini törenliyen böyle bi:- gi.in. deali önüllerde bulma' ,,,, ---

"Jfor zaman bahtiynr olun ve 
milletinizi bahtiynı· edin, genç .. ?3.00 Crızb::ınd (Pl.) 

r 
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ön üşü 
Ö. Rıza DOGRUL 

er llitler, sekiz haftalık bir 

ayrılıktan sonra Berline 
·ı 'c eşsiz tezahiirlerle kar. 
lı. Bu sekiz hafta zarfında 
olmadı 'c A \'rupa ne de-

ikler giirmedi. 
. ıcrikalı muharrir W. İrving. 
P Van Winlde'i uzun bir 
'n daldıktan sonra, . uyan. 
z~nın~, Amerikanın Ingili7. 
1~.'l etındcn kurtulup, hiir 
ııstakil bir devlet olduğunu 

\'c hayretten hayrete dü. 

ı••Gn ise, Öl le uzun bir uy. 
drılnuya, yahut hadiseler 

e~~nden yarılınıya lüzum 
nırkaç aylık gibi kısacık bir 
ın A nupayı altiist etmeğc, 
h Avrupanın ınanzarac;ım. 
'c mukaddcratını kökün. 

değiştirmeğe kufi geldi. 
rka_ç ay evvel. diinyanın en 
lk ıınparatorluklarından biri 
ini, clcmokra inin en ıniis. 
m kalesi sayıyordu. Bugiin 

ıuazzaın imparatorluk en bL 
' 'aziyete diisnıiis ,.e kurtu. 
ga~iplerc te;nes ·m etmekte. 

ılcrın göziine girmek volun. 
'raınaktndır. • 

e ıparatorluğu üzerinden gii. 
:ı hatınadığını söyliyerek, iL 

[ t e~en diğer bir muazzam 
c~ ~se kendini, canını koru. 

aJ,. •Çın Uğra~ıyor ''C İstila teh. 
ye ıni atlatmak için çırpınıyor. 
c erin R 1··. ti:-- o u. 

i 1~ 1ı iki imparatorluğun sat. 
c \'etine gih·enen, bu iki İm

al torluğun müzahereti sayesin. 
t her tehlikeden korunmavı H . 

O ~en kiicük, hiiviik bir siirü 
ec ller de. ortada~ kalkmıştır. 

r~aç ay önce, bir kimsenin 
rJıtlın~en bile geçmiyecek de. 
:ı de 1nıkansız sayılan bu hn. 

c~de, Bitlerin rolii, muhak. 
p kı, çok biiyüktür. Bu hadise. 
a~ ~bcbi, yeni Almanyadır, 
8 enı Almanya, Hitlerin eseri. 
kı Silsilcl i biraz daha ileri gö. 
y ~ek, }!.itleri Versailles'ın ya. 
Jgını soyJemck nıümkiindür. 
e~t İ -~·o kadar uzatmıya lüzum 
r Çunkii Ver nilles'ı yapnıı. 

n, ~n.cak o eser beklenirdi. 
nha ı .... · · ., ısmı Yapma! icin kaza. 
n zafer· · k. · 

• 
1 ın ar ederek, be c. 

ıtı~ d?\'alarını halletmek ge. 
; şırdı. Fakat Versailles'ı ya. 
c ~r, .kazandıkları zaferi inkilr 
ıl. dedıler \ 'c galip sıfatile hare. 

erek kı'n · ı t'IAf ·ı· ı • , ı ı ı n , sı ah ;ya. 
elhasıl bugu"nk' ' . . .. :i . u vazıyctı vu-

e gctırcn hiitiin tohumları ek. 
r '.~ .. hiitün bu tohumların 
. sulunu biçtiler. 
imdi de Al 
d ınanya 7afer ka. 

ı \'e A 
.d vrupa kıta ının mu. 

il .clrkahnn hakimiyet bakıman. 
1 1 safa g t' 

ı·ıf . • cç 1• Acaba Alınan. 
, crını nasıl kullanacak? 
•rsa'll • • 1 es cılar "ih. .., k . .. ı mı. 

a türJii ınii? 
ıı sualler· 

uı ce, ahını vermek 
un, ınuht ' 

l de n ı· cşeın zafer alayları 
er ıne d .. 

il l' d . onen Uer Hitle-
ın edır 

·~ hiitiin .diinva b 
lıyor. • u CC\'apları 

lsviçrede 
kısım 

'Terhis 

Bir 
Asker 

Ediliyor 
lern 6 R 

ı.ıtını~ b' - euter: İsviçr~ kı. 
' cd'l ır. k~smının bugun ter. 

• ecegını t · nı · . svıçre radyosu 
n~~~r. F:deral meclis te ordu 
a,. ~~~gının bu yolJa verdi. 
-ar~ ılan etmiştir. 

~ . 
ed<'ral nı r 

•rdE' <L ec ıs sosyalist cau. 
1 p n e Travail) ve (Le Dro. 
~ ?Uple) ile bunl:ırın yerine 

l ~~ı muhtemel ol!ln diğer ga. 
e er•n n · . 
nlcu. b eşrını menetnıi~tir. 
ni . u. gazeteler, memleketin 

Yt:tını tehlikeye koyan bir 
ıpaganda Yapmaktadırl:ır. 
I' • 
edl:'ral ıne l' . . c ıs, ıstıfa eden mec 
azcısından Ob h ,. . 
ka . . . . rec t ın yerıne 
rıb· bı.nnı tayın için federal a. 

ıeyı 17 temmuzda içtimaa 
vct etmiştir. 

Ticaret Vekili 
Geliyor 

'lln~ a, .. 6 (TAN Muhabirin. 
'l ıcaret Vekili Nazmi 

p.cuoğlu Vl' Sovyet Birliğinin 
ra B" ·· .. 

ak U) uk Elçısı Terentiev 
amk' 1 • ıbul h ı 9.25 ekspresi ile İs. 
a areket ettiler. 

Gazinoda 
Toplanacak 

Vichy, 6 - Fransa hükumeti, 
esas kanunu değiştirerek , Fran. 
saya yeni bir siyasi istikamet ve 
ağlebi ihtımal, daha fazln faşist • 
liğe mütemayil bir vaziyet ver
mek :\ın tedbir almakt.1 de,·am 
ediyor. M. Laval, dün toplanan 
Ayan azasına izah"t vermi;- ıse 
de, tu izahat iyi karşılan.madı~ı 
icin, bugün de ikinci bir toplan. 
t!ya lüzum görülmüştür. 

Milli Meclisin toplantısı Vchy. 
nın büyük gazinosunda yapıla. 
caktır. Bu gazinonun alt kat sa
lonu, toplantıya kafi gelecektir. 

BOUDOİN'İN BEYANATI 
VE LONDRA 

Hariciye Nazırı Boudoin'in 
dünkü beyanatı Londrada çok fe. 
na karşılanmıştır. İngiliz İstihba. 
rat Nezareti bu münasebetle dL 
yor ki: 

"Bordeaux hiikumeti, müttefi. 
ki İngiltereye karşı olan kati ta~ 
ahhüdün hilafına olarak Alman. 
ya ve İtalyaya teslim olduğu za. 
man, o andan itibaren bu iki dev. 
Jetin tabii haline gelmiştir. Şim. 
dı BJucloin tarafından vcy11hut 
hıikumEtin diğer herhJngi bir 
azası tarafından yapılan her han. 
gi bir beyanatın muteber olup ol. 
madığını anlamak fevkallıdc zor. 
lasmaktadır. 
LAVAL'İN YENİ İZAHATI 
Vichy, 6 - Başvekil muavini 

Picrre Laval bugün öğleden son. 
ra Vichy'de toplanan mebuslar
la, kanunu esasinin tadili hakkın. 
da görüşmıiştiır. 

Bu görüşmeyi takip edcn mü. 
zakere neticesinde yeni siyasi 
statüyü canlandıracak prensipler 
üzerinde Parlamento iizalarile 
mutabık bulunulduğu an laşılmı~. 
tlr. Yeni statüye nazaran devlet 
otoritesi, iş ve hakların himaye. 
si, ailenin korunması, milletin 
tealisi yeniden tesis edilerek 
Fransaya yeni vazifesinin istika. 
metini bulmak vasıtaları temin 
edilecektir. 

YuCJoslavyada 
Korporatif Bir 

Repm Meselesi 
(Başı 1 incide) 

men kıtaları zabit, kiiçtik zabit 
ve &sker olarak pek az zayiat 
vermi~'erdir. Ölenlenn isimıeri 
ncşredılecektir. 

• 
So,·yet Birliği müdafaa komL 

seri bugun Besarabyayı ziyaret 
etmiş ve Besarabyada ikamet eL 
mekte olan kardeşi tarafından da 
karşılanmıştır. İki kardeş sene. 
lerdenberi birbirlerini görmemiş.. 
lerdi. 

Romnn,ya ve Komşuları 
Hukumet tarafından ıı.lman ted 

birler iızerine Besaraby:ı ile şim:ı 
li Bukovinadan gelen mültecile. 
rin huyük bir kısmı münhasrran 
Mo!davya ile Muntenya'ya mi
safir €diJmişlerdir. Bir çok mül. 
tecinin Transilvanyada ırk ekal. 
lıyetleri!c meskun l:: I lgelcre yer. 

, lcştir1lciiği hakkındaki hab<'rler 
hı:ıyal mahsulüdür ve Ro.nanys.. 
nın lrımşularilc olan münasebet
lerini zehirlemek için ·)rtayn atıL 
mıştır. 

Çalışmak, Daima Çalı~mak 
Yeni Başvekil Cigurto bugün 

radyo ile söylediği nutukta Ru. 
men milletini her şeyden fazla 
ç~lışmaga ve mütemadiyen ça. 
lışmağa teşvik etmiş, bilhassa 
nizam ve disiplini muhafazanın 

lüzumunu izah ederek ancak bu 
sayede bugünkü hududu koru. 
mağa imkan bulunduğunu söyle. 
miştir. 

Kapatılan Gazct~lcr 

ÖJ!lc·den sonra çıkmakta olan 
Sen~alul ve Turnalal gazet.:?lerı. 
nin ıntişarı, hukumetçc sureti 
kr.tiy,,ae menedilmiştir. 

Rıırncn Si:nı.sctincleki 

Değişiklikler 
Diin akşam diplomatların \'C 

Haric'ye memurlarının kn.-şısrn. 
da bir nutuk irat eden yeni Ha. 
riciye Nazırı Manoelescıı, herke
sin Roınanyanın harici siy.:s~tin. 
de husule gelen mühim değişik. 
liği nazan itibara alması lilzım 
geldiğini söylemiştir. 
Tevkif Edilen Bir İngifü İşçi 

Romanyadan çıkarılan İngiliz 
petrol mühendisleri Mısıra hare. 
ket etmişlerdir. Bugun bir İngi. 
liz petrol işçisi te,·kif olunmuş 
ic;e de biraz sonra serbest bıra. 
k.ılmıstır. 

SURIYENIN VAZiYETi VE KOMŞULARI 

T ~ rlt 

• 

\ 
f'ransanın silahlarını tesliminden sonra Suri~·edc husule gelen buhranlı ,· azi~·et, büfiin nazarları 
buraya çekmi bulunmaktadır. Yukarıdaki haritada Suri~·enin. coğrafya bakımından olduğu kadar 
münakale ;\·olları noktasından da ne derece ehemmiyeti haiz olduğu ~öriilmektedir. 

Romaya Göre 

Bitler, lngiltereyi Istili 
Plinını Geri Bırakmış 

(Başı 1 incide) 
!arına giden borular patlatıl. 
mıştır. Ha\'a miidafaa bataryala. 
rının kuvvetli müdafaasına rağ. 
menWilhelmshaven üs ve dokları 
üzerine tam isabetler kavdcdil
miştir Hücum bir saatte~ !aıı:la 1 
siirmüştür. 

CEBELİTARIGA YENİ 

TAARRUZLAR 

Bugün de Cebelitarık üzerine 
teker tayyare ile dört taarruz 
yapılmış ise de hiçbir tesiri oL 
mamıştır. 

Alman ajansı Madrid'den şu 
mallımatı veriyor: 

"Dün Cebclitarık'a yapılan 

bombardıman· taarruzu ı:;abahle. 

yin saat altıda vuku bulmu ·tur. 
Daha evvel sabahleyin 1.30 da 

istikşaf uçuşları yapılmıstır. İn. 
gi!izler hava diı.fi toplarile çok 
~iddetli bir mukabelede bulun. 
muşlardır. 

Umumiyetle zannedildiğine 

göre, Cebelitarık'a hücum eden.\ 
ler Fransız tayyareleridir." 

Alman ajansı şu haberi de ve • 
riyor: 

Fransız radyosu Fransız ami. 
ralliğinin bir ıtebliğini neşret. 

mektedir. Bu tebliğe nazaran iki 
Fransız deniz tayyare filosu Ce. 
belitarık'a hücum etmişlerdir. 
Limanda bulunan İngiliz gemi. 
}erine bombalar isabet ettiği mü. 
sahede edilmiştir. 

HİTl.ERİN SUKUTUNA ŞAHİT 
OLACA(iIZ 

:Mührühas Nazırı ve Amele li. 
deri Mister Atlee, bugün radyo 
i!e söylediği bir nutukta şu söz. 
]eri sövlemiştir: 
"Buğün bütün İngiliz milleti 

harbe hazırdır. Ve bütiin millet 
harbe iştirak edeceğini çok iyi 
takdir etmektedir. İstila harbi. 
nin ne zaman vuku bulacağı bel. 
1i değil. İntizarımız uzun veya 
kısa olabilir. Fakat istila ne za
man vuku bulursa bizi hazır bu. 
lacaktır. Ve biz itimat icinde 
bekliyoruz. Düşmanın istilasını 

bertaraf ettikten sonra Hitlerin 
sukutuna ve nazizmin izmihla. 
line şahit olacağız.'' 

İngiltere - İtalya 
Diğer taraftan İtalya ile muh. 

tl"lif sahalarda muharebe devam 
ediyor. İngiliz donanması, bugiin 
italyanın Tobruk limanındaki 
filosuna karşı harekete geçmiş, 

İngiliz tayyareleri de harekata 
istirak etmi~ ve Sicilya sahille. 
rini de bombardıman etmistir. 

İtalyanların evvelki gün İsken. 
dcriyeye vuku bulan hava taar-

. ı ;I J1t11: (J il. 1j:1!tej9j,j1 
ingiliz Resmi Tebliğr 

Londra, 6 (A.A.) - Hava Nezaretinin tebliği: 

lngili7 hava kuvvetlerine mensup bombardıman tayyareleri dün gü_ 
i)egıindiız Hanovre ve Enımerich'de beru:in tasfiye fabrikalarma hücum 
ederek, büyük yangınlar çıkarmışlardır. Hamm ve Bost'de tam isabetler 
kaydedilmiştir. Amstcrdam ve Brukscl tayyare meydanları da bombardı_ 
man edilmiştir. Bu iki tayyare meydanına ve hane-arlar ıizerınc bombalar 
dü,.erek, yangınlar çıkmıştır. Tayyarelerimizden b'ri dönmemlştir. Sahıl 

müda!aa tayyareleri dün ve bugiin devriye ve ke~if uçuşları esnasmda Ho. 
land:ı sahili açıklarında iki düşman devriye gemisine hucum ederek, bun_ 
!arı hasara uğratmışlardır. İki tayyare usler ne donmemişlerdir. Dıin gec:e 
bombardıman tayyarelerimiz Wilhclmshafen, Emden ve Kici deniz ıisle. 
rile Dortmund_Ems kanalına, Hamburg, Osnabruck, Hamm, Schwerte ve 
Kolonya'da munakale yollarına ve Varcl, Hamburg ve Aachen tayyare 
meydanlarına ''e yeniden Briıkscl tayyare meydanına hücum ctmi,ıcrdir . 

* Londra, 6 (A.A.) - Hava Nezaretinden tebliğ edilmlştir: 
Duşm~n tayyareleri cuma gi;nu 1ngilterenin Batı _ Cenubunda sıı.hılc 

yalı:ın birkaç nokta ılc Yorkchire'in Doğusunda ve Kent Dıikalıgt ısahıliıı. 

de diier bir noktaya bomba atmışlardır. Hic;bir askeri hedefe isabet vaki 
cılmamış~a da. bazı evlerde hafif hasarat vukubulmuştur. Batı • Cenup bôl_ 
gesinde yanlız bırkaç kişi hafif surette yaralanmıştır. 

* Londra, 6 (A.A.) - Ha"a Nezareti tebliğ ediyor: 
Dıin ve dün gece İngiliz bombardıman ayLl'arcleri Almanya üzerind: 

yeni akınlar yapmı~tır. Giındıizün tayyare meydanları ve devriye gemileri 
bombardıman edilmiştir, Gece de memleketin ic; taraflarmda bahri ü~lerle 
muhtelif hedefler bombardmıan edilmiştir. Gunduz harekatmdan iki tııy • 
)faremiz, c:cce harekatından da b;r tayyarcmiz avdet ctmemi&tır. 

* Kahire 6 (A .A) - İngiliz harp tebliği: 
Garp çolunde ileri unsurlarımız, Capruzzo kalesine gidcn bir dii~man 

takviye koluna rastlamışlar ve loplar \'e motorlu arabalar tahrip etmişler. 
dir. Habeş mmtakasında 4 Temmuzda yapılan Kassala h.J.rekatma ait mu. 
temmim tafsilat gelmiştir. İleri kıtaatımu:m geri çekilme hareketi çizilmiş 
plana nazaran tank dari topları ve miralyozlerin himaye~i altında maha_ 
retle yapılmı,tır. Duşmana ac:ır zay:at verdirilmiştır. Birçok hafif zrrhlı 
otomobiller imha edılmiştir. 

* Londra, 6 (A.A.) - Hava ve Milli Müdafaa Nezaretleri tebliği: 
Dcvanshire Kontluğunun Cenup kısmındaki bir şehir uzerindc bugiın 

bircok düşman tayyareleri ucmuşlar, kuvvetli infilak bombaları atarak, 
bazı zayiata sebebiyet vermişlerdir. Hücum tayyarelerimiz ve tayyare da. 
~i b"taryalarnnızın mukabelesi karşısında dü~ıtıan tayyareleri kaçmı~. 
!ardır. 

Alman Resmi Tebliği 
3erlin. 6 (A.A.) - Ordu başkumandanlıfı tebliğ edıyor: 
Seferden gelen bir denizaltı gcmi~i. düşmanın ticaret fıloıundıtn 

66.~87 ton batrrdtfını bildirm•ştir. Tek bir seferde kaydedilen en büyi.ık 

muvaHakıyettir. Alman harp tayyareleri cüzıitamları Cenubi ve Merkezi 
İngiltercdc yeniden tayyare meydanlarını, liman ve dcmiryolu tesisatını ııe 
benzin depolarını bombardtman etmişlerdir. Petrol depolarında yangın 

c;ıl<arılmış ve infilaklar kaydedilmiştir, İngiliz harp gcmilerile ticaret ııe. 

milerinc karşı da muvaffakıyetli hücumlar yapılmıştır. 
Şimal denizinin Simalinde "Abado 196,, tipindeki tayyarclcrim\z bir 

di.işman deni7'altısını batırmıya ve bir di&erini de ciddi surette hasara uf. 
ratmıya muvaffak olmuşlardır. Manş denizinde S - 10 bin tonluk bir duş. 
man nakliyesi batırılmıştır. İkisi takriben sekiz bin ton gelen diğer ıki ge_ 
mi de cıddi surette hasara uğratılmıştır .. 

Düşman Belçika ve Holanda sahillerine ve $İmali ve Garbi Almany ı 
iizcrine bombalar atmıştır. Maddi zarar yoktur. Slvil ahali olmu tür. 

Alman avcı tayyareleri beş duşman tayyaresi düşürmüştür. Slesvig _ 
Holstcin sahillerinde cecc zarfında, hava mıidafaa topları diğer iki tayya. 
re daha düşürmıiştıir. Harp bahriyesinin hava mudafaa topları Hanoley _ 
Pag tipinde bir İngiliz tayyaresi duşiırmüştür. Bir Alman tayyaresi üssiı. 
ne dönmcmi~tir. 

ltalyan Resmi Tebliiji 
ruzu esnasında üç motörlü bir 1talyada bir mala!, 6 (A.A ) - İtalyan umumi kararg~hmın 26 nu_ 
tnyyare kaybettikleri anlaşılmış. maralı tebliği: 

tır. Şimali Afrikada 8eri kollar ve hava kuvvetleri faaliyette balunmu'5. 
İngiliz tayyareleri Trablus. lıırdır. Du~manın Capuuo ve Bir Seiman sahra istihkamlarına yaptığı iki 

garpta üç mevkii bombardıman kuvvetli taarruz tardcdilmi~tir. Avcı tayyarelcrimizden 4 iı üslerine dön. 
ederek geniş zayiata sebebiyet memiılerdir. 

Şarki Afrikada Kassala'nın işgali sağlamlaştırılmıştır. 
vermişlerdir. Cenubi Afrika kuv. Düşmanın Lugh _ Ferrandi iızerine yaptıfı bir hava akrnı, hiçbir ha. 
vetleri de muvaffakiyetli faaliyet sarı mucip olmamıştır, İngilizlerin Augusta üssüne yaptıkları bir hava 
halindedir. akını tayyarelerin e tayyare dafii bataryalannın seri miidahalesi netice. 

İngiliz kuvvetlerinin Sudanda sınde akim kalmış ve dıişman tayynreleri hareketlerinden vaz geçmişler. 
Cassala şehrinden ricat etmeleri riir. Duşman tayyareleri Catania ha\'n meydanına birkaç bomba atmı !ardır. 
plim dairesinde vuku bulmuş ve Boş bir hangara bir bomba isabet ederek kamp personelinden birkaçını 
hu yüıı:dcn İtalyan kuvvetleri 11• öldıirmüs ve varalamıştır. 

Cıır 7.ıı'1ioto 11ar:;ımı~t1r .... T._•T••·-············ .. ········· 

Almanlar 
Amerikaya 'vapur a 

Suzcn "k Bir Nota 
Verdiler K adıkiiy i .k~lesi Köpru 

geçmek ıcın k~H~ndı 
Vaşington, 6 - Reuter bildiri- her giinkii ~olum dcgıldır. 1 

yor: kat hir i zaruretilc dlin orn<l 
Cordel Hull tarafından neşre. İ\taııhula gccnıek İ<'aJ> etti. 

dilen bir notaya gore, Almany:ı . tı 
1 kelccle bir dostuma rn 

J\fonroe prensibini kabul etme. 1 k 1 
dıııı. Vapurun da ıcs uru~ L 

mekte ve bu tezin mi.ıdafon edi. kiharlar kısmına oturduk. He 
lemcz bir şey olduğunu bıldir. h h k 1 k iistiinhiğc p 
mektedir. u eş ·urus u -

tahammiil edemem nııın, ne <'U 
Almanya Hariciye l\ezarcti ta. ki, dostumun sü:ziiııdcn çıkam 

rcıfından Amerika Birleşik hukiı d.ııı. Ora~ a gc<:tik. Suradan, lı 
metlerine verilen bir notadn d . ... .. 1 k rı•ahii ın , 
1 • • 'b' A ı a an gorusın or< u . .ı 
·.Ionroc kaıdesı mucı ınce m<'. 1 h': k. h ndı' 
. • . . • zu anıııız uı :•r ege 
rıka ışlerıne mudahale cdılemC' b ld 

11
.,
1

.,
1
1 

. . . . 'b .1 h ııııam a' ı ııHıı " 
mesının prensıp ıtı arı e ,.e u. 

1 1 
. d • ~ .

1 
ı· 

k k . h d k A .1 1 ıa ısı l'gı c ı. u ı cep c en anca mcrı ;:a S " 1 . . · · ı dalnın d 
h .. k" 1 . A . 1 . . ~ oz crıınız n ıca H • ., • 
.u umet er..1 vrupa ış erme mu.

1 
b' b' . · . d ' 1 ken kar . . 1 . . . gın ır ırımızı ın e.· , • 

cıahale etmedık erı takdırde ıd- d k' 1 .. el b' cuk fen 
dia olunabileceğini ileri surmek-1 dmız .:1

1 
·ı 1'du.şe llcıı ır choaktıııı 

d' 1 ı Hl c ı. emen . 
te ır. . ı)erli. toplu lıir n'le. Genç h 

Haracıye Nazırı Cordcl IIull. b 1 . b' na ve ine . a rn. :vıne genç ır a 
)l'a~ktığıh~ek~anattlta: :'-merı~a d~l~- gibi d;irt. beş ~aşlarında b'r k, 
eşı u ume eının şım ı ı.; 

Monroe kaidesinin tefsiri meseıc_ cağız. 
Ana ı disleriııi ıkını. 

sini Almanya ile müzakere et- tarını bü1.mii~. \':n runun cıpl.ı 
mekte hiçbir fayda mevcut oL 

olan hııduna ~ apıstırılor snınar 
madığını söylemiştir. Yalnız A- Birkac sille )'İ) ~11 hcbcğin bac:> 
merika Birleşik hükumetlrinin :.ıl çuha gibi kı7ardı. Bu nlc 
b.u nok~ai _nazar.dan olan vaziye. d;:n ak foo;;Jı bittikten ı.onra hanıı 
!ı.~.e hyıcbı~ gGerıleme nf1ekv~ut ~e-

1 

an;ıc crkcğile olnn sohhetine dt: 
gılUır. anı arp nısı urcsın. . tt' (' . •k ~ ındı inledi , 
d A d 1 1 . d b. . 'aııı c ı. ocu ag , 

e vrupa ev et erın en ırıne t J>' • • k b ı a ından mc . . .. d' ~ b. d. ı~usu. >lraraıı nJ,s 
aıt ouın arazının ıgcr ır C'V~C". d'I' .. t d ' 1 • •• Jedi \ . . . . . ı ın. ıs e ı. ıır ı:ey so~ • 
te ıntıkal ~tmesı~e Amerıka mJ-, lidc hnmın l ine hiddetlendi. C' 
saade etr:ııyecekt.ır. • cuf:u kaldırıp, knldırıp koltu 
AMERİKADAK_I ALi\I~!'\ LAP. : , urdu. üstelik nınhııt .aı~ıarlar 

ALE!'l'i MÜNAKAŞA dan dn hir hayli ikram cttı. Ya' 
YAPAMIY ACAKLAR 1 urnk tekrar ferl at fer~ ada ... 

Vaşington, 6 - Reuter: Eğer dostum olına~a ve hcl 
Ifariciye Nezareti Almanya. beş kuruşluk kibar ~erinin f r 

nın Amerikadaki mümessilleri. kını 0 ödemi~ olmasaydı, çok 
nin Amerikanın siyaset ve hatlı tan bu gn) ri insani manzaralı ki 
haren:et~ hakkında alenel'l mıina. barlar arasından kacar. eğer "ır 
kaşalarda bulunmaması icap ede. sn iiçiiııcii, hattii dö.rdıiııcü ıne\ 
ceğini Almanya Sefaretine bıl. ki)c sı:-..ııurdım. 
dirmiştir. En ziynde tecs iiriinıii muci 

Bu kararın sebebi, bu gaze c ol;ın cihet, çocuğun du~ dug 
tarafından Almanyanın yeni Or. maddi elemi değil, halk için 
lean Başkonsolosuna atfedilnn doğiilnıiis olmaktan mütc\ ' 
beyanattır. Başkonsolos, bu be- iızeti nefis ~·arası idi. Dört ~a 
yana tında Almanyanın Amerikn ~ıııda ) a\ ru bunu hissediyor da 
tarafından düşmanlarına yapı1an sevgili ana •ı t<ğer ımr sini nlc 
yardımı unutmıyacağını bildir nen , apurım be kurusluk kibar 
miştir. lar \'erinde dih ıncktc ne hi ı 

Hariciye Nezareti bu hadist'nın ne ·terbi~ e' i. ne alıliıki hiç bu 
şimd; kapanmş olduğunu ilave mahzur görnıiiyordu. 
eylemiştir. Xe diyebilirdik? * Hay' anları korumak için 

Vaşington, 6 - Stefani: ıııayei Iıay,·anat t•emiyetleri \ar 
İngiltcreye Amerıka tarafm. Kadmları korumnk için, Kacln 

dan yapılan yardımlar hakkınd:ı Esirgeme J{uruınu , ar. Agrıçlar 
ileri sürlen bazı tenkitlere ce. ko•uıııak için, Ağaç Se\Cnlcı 
'~P veren Hariciye Nazırı llull . Cemi~ eti , ar. Liıkin kiiçiicul< 
Ingiltercye malzeme gonder ılme. J anuJarı aııalnrma karşı koru. 
sinin Amerikanın Avrupa siya. nıak iç'n heniiz bir kurumumu1 
setine karışmak tasavvurunda oL yok. 
duğu manasını tazammun etme Bunun icindir ki· bu kurum ol. 
diğini söylemiştir. madıkl,'a, l;nalarrn' kurumu dr.. 
DÜNYA ALTINIXIN YÜZDI: rnm edecektir. 

80 İ A:\IERİKADA Bu da' ak ıra ında ,·nlideınin 
Geçen Haziran ayı içinde A. bazı bnşı l·a\ ada kızların mncc

ınerikaya yeniden bir milya · ralrırınn karşı siiylcdigi: 
500.000 dolar kıymetinde ııltırı- _ 1\ızını cJö, mhcıı dizini do. 
gönderilmiştir. Bu suretle Amr \er! Soziinii hntı;lndıın. J,81 n 
rikaya gönderilen altının kıyme- buııclnki dönııl'~ i, rnı>urda dort 
ti 20 milyar 14 milyon dolara ba. yaşındaki bebekleri şamarlaınl\ a 
lığ olmuş oluyor. kaclnr tcsınil edemem .. 

Halihazırda Amerikada p:ırn 
1 

Kim c;ıin hnrekittıııa karı m::ıJ.i 
olarak dünya altınının yüzde 80 i •ıc ıı .. ı kımız. ne de hnddimizdir 
bulunmaktadır. Li'ık'n kadınlarımıı nıodndaıı, o

Japonyaya Karşı 

Bir Anlaşma Yok 
Moskova, 6 (A.A.) - Tass A. 

jansı, Daily News gazete inin 
Sovyet Rusya ile Birleşik Am\.'. 
rika arasında Japonyaya kar~ı 
bir itilfıf husule geldiğine miite 
dair yapmış oldugu şayiahırı 
tekzip etmektedir. 

Japonlar Hindi~ini 
Yolunu Kapadılar 

Tok~o. 6 (A.A.l Frans•z 
Hındic-'nisinden Çunking'c e~ya 
nakıiy"'t' tamnınile duı.:ntıştur. 
Japo.ııaı Çankayçek' u'1 .:dı:ırcsı 
al~u~da bulunan Çine yao lan nak 
hyatın buyük bir kısmı iç111 ku!
lanılan yolları tutmu:;;lar ve her 
liirliı nakliyata mani oln11..şlar. 
dır. 

Ha1phong'da Japon hava ser. 
v!slermi:: mümessilleri ile Fran
S:! mHk<ımları arasında bir tılaf 
aktcuilmiştir. Japon ticaret trty. 

'yarelNi bundan sonra Hindıeini. 
d~ \ie Hanoi'de duraca:tl=.n·dır. 

Ergene Suyunda Bir 
Çocuk Boğuldu 

~1uratlı, (TAN) - Aşağı Se. 
vindikli köyünde oturan Mu ta. 
fa oğlu 7 yaşında Xail Öksüz. 
Ergene suyunda yıkanırken su. 
fqrın cereyanına kapılmış, bo. 
iiulmuc:;tur 

dadan, Adadan. roptan, fi tan
dan. o~ adan. ho~ adan, maniiktlr
den, pcdikiirdcn, Floryndan. Sııa. 
di)·eden en el t·oruk terbi) esini 
iiğrensclcr. he~n ya\ rularm ha. 
cakları al çuha gibi kıznrm z 
hem k<'ndileri tokat ameli~ c ın
den doln~ ı hiddetlenip ) orul
ınaz, hem de 'nııur, hele be ku
ı usluk k'bar kamara volcularının 
as~lH. 0

11S3111 cileden •çıkaran DU• 
hos bir manzaradan dola~ ı Jıır. 
palnnmnz. 

İzmirde 3 Şüpheli 

Adam ' Yakalandı 
h:m.r 6 (A.A.) - Gazetelerin 

yazci·gma gore Cuma ovasının 

Golcu~ .. eı mıntaknsında ._ıiphelı 
vazıy~!te dolaştıkları ;o:-ulen 3 
şı.hıs y<ıkalanmıştır. Yakrılanan. 

lar Uaı blambos oğlu Par:ı.,kev 
Muh.t1in oglu .Mihri ve Ba!ıkesi. 
li Fethi oglu Hasan Hikmett'r 
V:ız'ydJcri ciddi şiıphele:." u~ .t'l
dıran b!.l şahıslar, hüviyetlcrı 
tesba edecek vesaik ibrnz edeme. 
rrıjşlcrc!ir Tahkikata devam olun 
maktadır. 

İsveç -Norveç Yolu 
Açıldı 

Stokholm, 6 (A.A.) - Harici
ye Ncıareti Norveçte munac;' 
tın "or .. ermesi i.ızcrıne ha• > l"l'>
!a' ·s!lc Isveç ile Norveç ar 
cıa takyidata tabi tutıH n 
yolc~ı \ ... t'sya naklıy 
den b •• lanacaf.!ını bildirmı t r 



INGiLIZLER 
FRANSIZ 

ngilizler, Dunkerk 
ırhlısını Bombaladı Donanmasını 

Touı..oNA GtnEN FRANSIZ Ni~in Aldllar (Başı 1 ıncidc l 
T yyarcl<'r mlzden ıkısı uslerlne GEMİI.ERİ {Başı 1 incide) 

1 lcrdır. Fransız gazetelerinin bildirdi- luğunu şimdiye kadar denizlere 
1 RANSJZLARCA VERiLEN ğine gore, Strasbourg safıharp hakimiyeti sayesinde muhafaza 
İ KARARLAR zırhlısı ile Georjes Leygues sını. edebilmiştir, hiıla da o sayede 
k & i.ı: donanmasının Ora.,'da-1 fından yedişer bin tonluk 5 kru- imparatorluğunu kurtarabilccc-
~ r r .,c:ız filosuna taarruz etme. vazör, muhtelif torpido muhrip. ğinc kanidir. Fransız donanması-

\ ou fıloyu aksatma&ı yeni bir l ı~ri. torpidolar ve denizaltıları nın Almanya eline geçmesini is
.:n inkişaflara daha sebebıyet 1 Perşembe .akşamı Toulon lima- temez, çünkü bu takdirde evvela n 

rmıl'Jtir. Bunlardan biri!lcisi, 1 nına gelmışlerdir. Akdeniz ve Atlas Okyanusundaki 
:E 

1
ans.z donanmasını silahtan tec FRANSA - i?llGİLTERE iistünliığünü kaybetmek tehlike. 

•1 e rrek işinin geciktirılmesi, l. MÜ~ASEBATI sine maruz kalır, fazla olarak İn. 
c ı ıse, Akdenizde~i Frans;z İngiltere ile münasebetlerini giliz adalar~nı~ .işga~ ve istil.ası 
nız Lslerinin silahtan :ecri: e- kestiğine ait nota henüz İngilte. k~laylaşır: Ingılızlerın kanaatıne 

emesine karar verilmesidir. re hükumetine verilmemiştir . gore, İngıltereye asker çıkara
.Bu kararları, Veisba8en'd~ top Londradaki Fransız maslahatgü~ 1 biJ~e~ için büyük bir dona~~~

• n mütareke komisyonu vc:r- zarı M. Cambon, otuz senedenbe- ya ıhtıyaç ~·ar~ı~. A~cak b~yuk 
1 i V<' kararlar Fransa hukume- ri iki memleket arasındaki dost. har~ ge.mılerının . hımayesınde 

tc>bliğ olunmuştur. Juğu takviyeye çalışan ıbir ahsL teşkıl cdılece.k k.a:ılelerle n?aya 
.Bu kdrarların verilmesi lngilte- yet olduğu için münasebetlerin asker sevke~.ıl7.bılır; halbukı. A~ 
ılc Fransa arasındaki miintsc- inkıtaını tebliğ vasıtası olmak manyanın .buyuk harp gcmılerı 
lcr·n daha vahim bir ma'!ıiy~t istcmiycrek istifasını vermiş ve ):o~tur. ~lın~e bulunan Zonhel? 

l Jıgını ve vahametin g.in r.cç- bu suretle sabık sefir Corbin'in tıpınde~ı ~r.ıtnotları batırm~k ~-
~c artacağını gösteriyor. haltı hareketini takip etmistir. çhınftded Inbgılız bhava ku~l tl~rı bbır 

• · , t ·t . a a an eri u gemı erın u-
Fransız donanmasını silahtan FRANSIZ BAHRI\' ES l'li N lunduğu limanları bombardıman 
rıt etmemek, bu donanm<Jnın, TERi i)'.i •, ... \.T etmektedir. 
ansı tarafından İngilter.? c.ley-

bde kullanılacağını, Fransa c. 
de kalan zırhlıların, 1ng1liz ti
et f;emilerine ve rastgclebile. 
ı lngiliz zırhlılarına k<ırşı ha. 

"11 muamelesi yapmak uz~rc ol. 
unu anlatır. 

Eutun bunlar, Fransanın artık 
m. nya ve İtalya ile teşrıki me
yolunu tuttugunu izno ı:!diyor. 

Frertsanın Akdenizdeki iısleri 
n Oıan, Ajaxio, Bizcrtrt ve 
ulon'un silahtan tecrit edil
mEsı için karar verilmesi de 

ı u lerin icabında İngiltere aky 
cie kullanılmak üzere ipka e. 
dıg.rıi isbat ediyor. 

8U '.IEDBIRLERİN MANASI 
Bu tedbirler, mihver devl.:?tle. 
m Ingiltercyi Akdeni.!dı:? aza
dcrccede zaafa ugrııtmak icin 

au'a ile anlaşmakta .Jl:luklarI-
avzih ediyor. _ 
~ ıiJy Telegraph gaıctesl de 

ctı~ctin bu merkezde oltlugunu 
atarak diyor ki: 

"P<'tain'in, açık denizde bui.l
n Fransıt harp gemiler~~ ln. 
1z ticaret gemilerini musaderc 
mc emrinden sonra gelen bu 
1 etler, Fransa Almanyadan, e
Jc kalmış olan cüzütam1ıırı İn_ 
tereye karşı istimal etmek mu
ıdesıni almış bulunuyor. Bu 
uet1e Almanya da, bu hurp gc
lr:rirıi kendi gayesi içi~ istimal 
mıyt:ccği hakkındaki vJadinden 
ndini ibra etmiş bulunuyor." 
Hulasa, Oran faciası, Fransa. 

s.lfıhlarını İngiltere al ?yhin
kufü;nmak için bir vcs;lc te~
etmi~ bulunuyor. 

Fransa milli müdafaa vekaleti. 
r te'bliğ neşrederek mutarcke i. 
lafnamesi mucibince Franstz hiı 
nv•tınin, Fransız tabiiyetinde 
lunij.n kimselerin Atm3nya ve 
lya ile- hcniız hali harpte olan 
vletlcrin hizmetinde oldrak bu 
vle~lerc karşı harbetmıy~ek
ıni taahhüt etmiş bulunduğunu 
tırlatmaktadır. Bunun hıl8fın. 
hareket edenler, olüm ve ebe. 
kurck cezasi!e tecziye edilecek 
dı. 

i FRANSİZ GEMİSİ DAHA 
BATIRİLDİ 

!ngilizlerin iki Fransız lıarp 
ic:ıni daha batırdıkları Fraıı-

'an bildiriliyor. Bunların birı 
andcur ismindeki muhriptir. 

n ız kaynakları bu muhribin 
it adası civannda jki İngiliz 
Ve zoru tarafından batırıld:gı_ 
b•ldiriyorlar. 
ıgeri Rigodanioro ismini taşı. 

kta ve. bir İngiliz tahtelbahiri 
afından torpillenmiş bulun
ktadır. 

ngiliz mennbii bu haberleri k-
ctmiyor ve bu haP>erlerin bir 

ks&t ile uydurulmuş olduğunu 
luycrlar. 
cuter'in Londrada öğrenrliği
orc, gazetelerin yaydığı bazı 

"cılann aksine olarak Frensaya 
lartiviquc ndası ablJkaya tfı
tıtulmamıştır. 

artıniquc limanında Fransız 

'\<tzoru Jcanne d'Arc, tayyare 
i i Bearn, birkaç dc>ni7.altı ve 
I gcml1c>r bulunmaktadır. 
ENDERfYEDEKİ FRANSIZ 

Fİi.OSU 

malumatı veri-

bulunan Fran
onanmasına mensup cüzü
arın ·ıaziyetinc ait henüz taf 
alınamamıştır. Fakat dün 
sız bahriyclıleri gemilerinde 
ak talimatını almışlarken 

akşam şehir Fransız ve İn-
bahriyclilcri ile dolu idi. 

Diğer taraftan Oran :1ad!sesi, 
ik& tarafın uzun uzadıya neşri
yat yapmalanna sebep olmakta. 
dır. 

Fransız bahriyesi neşrettiği bir 
tc?bliğde Oran had1scsinin şu ne
ticeyi verdiğini bildiriyor: 

"Fransız gemilerinden Bre. 
tagne infilak etmiş, Dunkcrque, 
Provence ve Mogador batmıştır. 
Diğer gemiler hareket ederek 
kendilerile mülaki olmak üzere 
yola çıkan Fransız harp gemile. 
rine ulaşmışlardır. 

"Ezici bir vazife altında bulu
nan İngiliz bahriyesine yardım 
için on aydanberi çalışan Fran
sız gemicileri eski siliıh kardesle. 
r!nin bu ihanetinden dolayı nef
ret ve infial duymuşlardır." 

Ayni tebliğ içinde İngiliz ha. 
reketi "arkadan vurma" şeklinde 
tavsif olunmaktadır. 

Amiral Darlan'ın da Fransız 

donanmasına hitaben şu beyan. 
nemeyi neşrettiği bildiriliyor: 

"Fransa, donanmasile iftihar 
etmekte ve şerefini kWıramanca 
müdafaa ettiği için ona derin şük 
ranını bildirmektedir. Marscl-Ke 
bir'de gemilerimizin ve bahriye. 
lilerimizin kurbam plduğu al
cakça suikast bütün dünyaya 
Fransanın söz verdiği zaman ne 
olursa olsun onu tuttuğunu lsbat 
etmiştir. Vatan için ölen arkadaş.. 
larımızı hürmetle anarım. Onlar 
maktul düşmektense muharebe. 
de kahramanca ölmeyi tercih e
derlerdi. Fakat onların bu feda. 
karlığı boşa gitmiyecektir. Bu 
fedakarlık, memleketimizi biitün 
milletlerin gözünde, hatta centil. 
mence hareket etmeğe ve ateş o
yun una alışık olan ve Churchill, 
Alcxander ve Dudley Pound ta
rafından musammem 1:>ir cır.ayet 
işlemcğe icbar edilen İngiliz 
bahriyelilerinin gözünde bile bü. 
yütmüştür." 

• 
İngilizler buna mukabil Fran. 

sız filosunun (Martinik) e gitme
sini teklü ettiklerini, fakat Fran
sız amiralinin bunu da reddetti
ğini ve ancak en son çare ola
rak ateş açarak mı.işterek düşma. 
nı Fransa donanmasından mah
rum ettiklerini •bildiriyorlar. 

• 
Cassablanca'dan haber verildi. 

ğine göre, Fransız sahil batarya
ları Vkinıty İngiliz torpidosuna 
ateş açmışlardır. İngiliz gemisi 
~iste kaybolmuştur. 

SON HADİSELER 
KARŞISINDA iTALYA 

İtalyan filosunun Fransız do
nanması lehinde harekata iştirak 
etmemesi hakkında İngiliz sala. 
hiyetli kaynaklan şu malumatı 
vermektedirler: 

Büyük İtalyan filosunun, Oran 
harekatı esnasında yalnız ihtiyat
lı bir surette bir tarafa çekilmi~ 
k:ılmayıp ayni zamanda Şimal 
Afrikasında bulunan Fransız ge
milerini bizzat zapta teşebbiıs 
ımretile İngiliz bahriyesinin ic
raatına, mani olmak için de hiç. 
bir harekette bulunmamış olm<l
sı Londranın salahiyetli mahfil
lerinde manidar göriılmektcdir. 

Buradaki kanaate gôrc, bunun 
sebebi mihver devletlerinin bu 
İngiliz hareketinde tamamile ga
fil avlanmış olmalarıdır. Bugün 
Berlipde mevcut hiddet ve tehev
viir bunu gösterdiği gibi İtalyan 
bahriyesinin pek mahdut bir ha. 
le gelen ve hük(ımetinin cmrile 
en müşkiıl bir vaziyete soku1-
muş olan Fransız filosu karşısın
da hala korku göstermesi de bu. 
na delildir. 

Filvaki Almanya: Frarıc:ıı. 
donanmasını almıyacağı. 

nı söylemiştir. Fakat İngiltere, 
Almanyanın bu sözüne inanma
makta mazurdur. f:!ünkü yakın 
tecrübeler, verilen sözlere ne ka
dar riayet edildi~ini cserlerilc 
ishat etmi<::tir. Bu seh<>nle Al
manyanın İngilterevi istilaya ha. 
zırlandıih bir sırada 180 parça_ 
lık büyük Fransız donanmasını 
düsmanın eline vermek İngiltere 
icin affedilmez bir hata olurdu. 
Artık hayat memat kavgasına 
girmiş bu1unan İngiltere için 
diismanın elinde bulunan veya 
eline düşebilecek olan bütün si. 
lalıları tahrip etmek bir zaruret 
olmuştur. İngilterenin henüz 
düsmana teslim olmamış bulun. 
masına rağmen Fransız donan
rr.asını zaptetmesi bu suretle izah 
edilebilir. 

Halbuki Almanya, donanmaya 
büyiik bir ehemmiyet vermiyor 
göriinüyor. Hatta mütare1<eye 
donanmanın teslimi şartını koy
mamış olması, onun İngiltere
yi işgal için donanmaya guvcn. 
mediğini göstermiye kafidir. 

H 'l"r İngiliz aıfal;ınnı isti1:1 
nliınını :yal)tığı zaman. e

linde Fransız donanması vokhı 
hı>tta A hnan donı:ııım:ısnına hii. 
viik saf1h:ıro J!l'mileri fazla de
i1ildi. Bilakic; Almanvava ızöre 
donanm:mın f;ı"nac:ınrl:ın zivadr 
7.ararı vardır. Biiviik lıArn gemi
leri hav:ı ktı\'vPtleri kıırc:ıc:ıııri., 

1171ın müddet tntunamam,,1<t,,dır. 
Kücii"k ve s<>ri harn STC'mİ]"ri ıı1-

c:an11fı h va7İfC'sini ııören büyi.ik 
"'"milerc mürC<.'cahtır. 

İnrtilterevi isgal icin hüviik 
'1emilerc ihtiyac olmadığı J!İbi, 

donanmanın ist"la hareketine 
mani olması da mümkün değil. 
dir. 
Almanyanın, Fransız donan

masını elde etmek istememesi de 
bu suretle izah olunabilir. 
Yakında İngiltereyc karşı baş-

lıyacağı bildirilen büyük taarruz 
hangi tarafın haklı olduğunu 

meydana çıkaracaktır. Bugünlük 
muhakkak olan şey, Almanyanın 
artık Fransız donanmasını tama
men kaybetmiş olduğu ve Akde
nizde hakimiyet tesisine muvaf
fak olamadığıdır. 

Poliste : 

iki Kişi Yaralandı 
Sultanahmctte Atmcycbnı cad. 

desinde Ahmedin iştctmekt~ ol
dugu 14 numaralı kahvenin ü. 
niındeki çardağın mesnedi olan 
tuğla duvar birdenbire yıkılmış, 
çardağın civarında bulunan Celıl 
ve Faik isminde iki kişi yaralan
mıştır. Yaralılar Cerrah~aş:ı has. 
tahane~ine nakledilmişlerdir. * Uyuşturucu maclde satnıak
tan sahıkalı Salih ile Mehmet, 
dün 'lahtakalede eroin satarken 
yakalanm1şlardır. Aranclrğı za
man iısllerinde de 3 pa et eroin 
bulunmuştur. 

Spor: 
n 

Bugünkü Milli 
Küme Maçları 

Milli küme şampiyonasının son 
maçları bugün Şeref Stadında Fe 
nerbo.hçe _ Beşiktaş, Galatasaray
Vcfa Drasında oynanacakt!r. * At yarışları gelecek hafta 
başlıyocaktır. 

Ankara Radyosunda 
Bir Konuşma 
(Başı 1 incide) 

sa ile bir pakt imzalamtstık." 
İki Numaralı Protokol 

Burhan Belge bundan sonra bu 
paktın iki numaralı protokolüne 
işaret ederek: 
"- Bu maddeyi oraya ilave 

ettiren biziz, ne Sovyct Rusyayı 
aldatmak ve ne de Rusyayı mem
nun etmek için. Hayır! Kendi 
menfaat hesaplarımız bunu böyle 
;cap ettirdiği için. Nitekim günü 
gelmiş ve bu madde hükmünü ifa 
etmiştir." 

İyi Kom ·uluk l\1ünnsehetlerini 
Torpillemek tcşcbhüsii 

Burhan Belge bundan sonra bu 
vesikaların mahiyetine temas e
derek tahlilini yaptı ve dedi ki: 
"- Maksat komşularımızı biz_ 

den kuşkulandırmak ve kendile. 
rini bazı emniyet tedbirlerine 
sevketmektir. Bu, tedbir alınsın, 
Sovyet Rusya daha emin bir cog_ 
rafyanın içinde otursun diye mi? 
Asla! .. 

Basit ve korporasyoncu bir 
Avrupa birliğinin Sovyet Rusya_ 
ya zarar verebileceği göz kusur. 
]arı çoktur. Ama yakıştırncağı ve 
layık göreceği ela gözler pek az_ 
dır. 

Bu ara açıcı sözde vesikaların 
gürültülerini hazfedccek olur{sk 
ortada yıllardanberi iki memle
ket arasında devam eden iyi 
komşuluk ve dostluğ~ın torpil. 
Jcnmesi teşebbüsü kalır. Buna 
kendi hesabımıza müsaade ede
cek değiliz. Ayni şeye Sovyetle
rin de müsaade ctmiyceklcrine 
kaniiz. Çünkü onların da Avru
panın bu vaziyetinde kendileri 
icin en faydalı ve lüzumlu bula. 
cnkları emniyet faktörü Türki
yenin tecrübe edilmiş dostluğu 
olsa gerektir." 

İhtilafa Karı mış Değiliz 
Burhan Belge, bugün devam 

<-tmekte olan harbe temas etti ve 
sözlerine devamla: 

"-Ne So,·yct Rusya ve ne de 
biz Avrupa ile ihtilaf halindeyiz. 
Binaenaleyh münasebetlerimizin 
böylece devam etmesine ve daha 
cok inkişaf etmesine mani yok
tur. Ne çare ki Avrupanın buglb
kü ham mad(le ve gıda maddcle
..ri ihtiyacı heP'\ çok büyük ve hem 
de çok acildir. 

Bu husustaki taleplerini kar. 
şılamak bahsinde ise, Sovyct 
dostlarımızla bizim aramızda nis_ 
bet yoktur. Sovyet Rusya gerek 
ham madde ve gerek gıda mad
deleri bahsinde bunlardan ınah. 
rum bulunan Avrupayı tatmi11 
edecek kaynaklara maliktir. Bu 
hakikat ne yapacağım her gün 
düşünmeğe mecbur ve yapacağı 
isi bir gün evvel tatbik etmcğe 
mahkum bir Avrupanın nazarla
rından saklanamıyacak kadar 
büyüktür. 

RU NEŞRİYATIN MANASI 
Sovyet Rusya ile bizim aramı

zı açmıya matuf olduğu aşikar 
hulunan bu son neşriyatın daha 
derin ve daha esaslı gayesi Av
rupanın Şarkında şimdiye kadar 
sağlam bir duvar gibi duran Sov
yet _ Türk dostluğunda bir gedik 
açmak olsa gerektir. İşte, gerek 
Sovyetlerin, gerek bizim şu Fran 
sadaki bir sandığın içinden çıkan 
vesikalardan çıkaracağımız ma
na asıl bu olmalıdır. Biz böyle 
bir noktayı asla gözümüzden ka. 
çırmadık. Pakta girmezden önce 
yaptığımız müzakereye, pakh 
imzalarken koydurduğumuz mad 
deye, paktı tatbik etmek sırası 

gddiği gün üzerinde ısrar ettiğL 
miz tefsir tarzına hep bu görüş 
hakim olmuştur. 

Şimdi ayni görüşü hakim iliın 

etmek sırası Sovyet Rusyanın.
dır . ., 
ALMAN AJANSININ FRANSIZ 

SEFİRiNE CEVABI 
Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. bil. 

diriyor: 

Massigli mektubunda, bundan 
başka, Bakü'yu bombardıman et. 
mek üzere Fransız tayyarelerinin 
'l\irkiye toprakları üzerinden geç 
mesi :çin musaade verilmesi hak
kında Hariciye Nazın, Saracoğ. 
lu veya arkadaşlarile hiç görfü;. 
me:diğini,Saracoğlunun Ja hiçbir 
vakit böyle bir şeye muvafakat 
etmediğini iddia etmektedir. 

Sefir Massigli'nin mekl ubunun 
vakayii gizlemeyi istihdaf eden 
iptidai bir hareket olduğunu mli
şahede etmek lazımdır. Eğer 

Massigli, Baku ve Batum'un 
bombardımanı hakkında Türkiye 
Hariciye Nazırı ile yaptığı müla. 
kGt hakkında 14 Mart 1940 tari-
hinde Pariste Hariciye Nezareti
ne yazdığı telgraf muhteviyatını 
tahattur etmek iserse, görecektir 
ki, bilahare neşredilen bu tel. 
grafta, Türkiyeden Bakit'yu bom 
bardıman etmek üzere Fr3nsız 

tayyarelerinin Türkiye toprakla
rı üzerinden geçmeleri müsaade
sini istememiş, fakat telgrafındd 
Türkiye Hariciye Nazırının aldı
ğı vaziyete nazaran böyle bir ta
lebe liızum olmadığını beyan e:
miştir. 

Filhc:kika Massigli'nin rapo
rundan anlaşıldığına gorc, "Mo. 
.Sern bombardıman tayyareleri
nin Hakü'ya kadar gidebilmeleri 
için Türk ve İran toprakları iize
rindı>n geçmeleri lazımdır" ded!. 
ği zaman, Türkiye Hariciye Na
zırı sac!ece kendisind2n, İranın 
muhalefet etmesinden mi kork
tuğunu sormuştur. Saracoğlunun 
bu cevabı hakkınaa 1\lassiglı 14 
mart tarihli telgrafıntla çok ınu
hık bir ihtarda bulunmu..,tur: 

"Miışkfüiıtın Türkiye tnr:ıfın. 
dan çıkmıyacağını daha açik bir 
surette bana bildiremczui" divor. 

Mass.gli, Türkiye Hadciye Na
zırının bu beyanatının ch~mmi.. 
yetini tamamile müdrik bulunu
yordu. Çünkü raporunda Fransa 
Hariciyc> Nazırının nazıı~ı dikka
tini bu ehemmiyet üze;ıne çeki
yordu. 

Sefir Massigli, Anadolu Ajan
sı tardl:ndan neşredilen beyana
tmda, 14 mart tarihli ra!'Ortı'lda 
tcsadiifen verilen mnlCımnttan ve 
şahsi l:azı faraziyelerden bcwi 
bah~e~tiğinı itiraf ettiğine gbre 
hiçhir suretle belki de bi!dirdiğı 
bu n<>vi faraziyelere mtiracaat 
etmeğe mecbur değildir. Çünkü 
işaret ettiğimiz gibi rapor~nun 
'llt..'t ni arada neşredilmis bulun
maktadır. Hafı ıısını taze1emek 
iı;ir., reıpor Massigli'nın emrine 
iı.madertır. 

Şayet. Sefir Massigli. Bakı'.ı'yn 
karşı Saracoğlunun hiçbir vakit 
yapılacak bir harekete mutabık 
kalmıyacağını çok iyi bildiğini 
bugün iddia ediyorsa, bu iddiası 
evvelki beyanatile nakzedilme!t
tedir. Massigli, bu hususta, '.rfö
kiycnin miışkülat çıkarmıyacağı_ 
111 Saracoğlunun büyük bir sara. 
hatle kendisine anlattığını beyan 
etrni~tı. Netice şudur ki, Massig • 
lı'nin şimdiki beyanatı, aksinin 
bütiın delillerine rağmen, ken
disi ve belki de Türkiyeyi idare 
eden zevattan bazılan için müeJ
lim olan bir işten cıkmak için ya
lanltırla yapılan acemice bir te
şebbüstür. 

Toplarıtılar, davetler : 
Beyoi:jlu Halkcvindcn: 
İngilizce dersinden butunlemeyc ka

lan orla, IJ.-c, yuksek mC'klcplcr ta
lebeleri için kurs açıl:ıcaktır. Arzu e
denlerin acele mtiracnat ederek evi
mize kaydolunmalarını rica ederiz. .. ·--·---.... , GELİP GÖRÜNÜZ! 

Bütün İstanbul hnlkı için bo{jucu 
ııcakları kıırıı aığınakl .•• 

En son sistem Amcrıkan Climn
tisation t<'sisatilc görülmemiş §e
kildc sıılonlıırı daimi 3000 met-

rcdckı serin ve temiz 
hava ile yıknnnn 

MARMARA 
SİNEMASI 

Türkiye Anadolu Ajansının 
tebliğ ettiğine göre, Almanya 
Hariciye Nezaretinin Fransada 
bulunan gizli vesaiki neşretmesi 
fö.erine Fransanın Ankara Sefiri Sc\'İştiğimiz Günler 
Massigli, Türkiye Hariciye Nazı_ JANETTE MAC DONALD 
rma bir mektup göndererek Al- NELSON EDDY 

man neşriyatının "niyeti tamn- SARI ESl"RLER 
~ile tahrif eder mn~iyette" oldu., 
gunu beyan ctmiştır. ..._ PAUL MUNl ~ 

~- --
- Bugün LALE Sinemasında -. 

Bu sene en çok beğenilen ve en bilyilk hasılat yapan 2 film 

1·5 KURUSLA : • 
ı 2 ·SON SANS 

DEVRIALEM 
( F E R N A N D E L) 

i J~,,_ GABİN -
i VİVİ~NE ROl\lANCE 

................... illi ................ . 

I • 4 • il':I. v 

T rakyada Praşü 
Atlamalar Yapılı 

Trakyada muvaffakıyetli paraşil t atlamalan yapnn 
rinıiz bir arada ... 

Edirne (TAN)) - Trakya hal
kının günlerdenberi sevinçle bek 
lediği milli paraşut kolunun u
cuşları birbiri ardınca Çorlu Lü
lebu .. gn, Babaeski ve Ha.-;köy a
lanlarında devam etmektedir. Qn 
binlerce halkın hazır b!.llundugu 
bu uçuş ve paraşüt atlamal:ırm
dan biri de Edirne vilayeti mer
kez kanısına bağlı Ha!>kôy ala
nında muvaffakıyetle yc:pılmış
tır. 

Yağmura \"e bu yiizden prog
ramın bir kaç defa degişmiı ol
masma rağmen büyük bir ha1k 
ktitksınin de hazır buhınrlugu 
Has;ccyde tayyarccilerimi..: \'e pa. 
ra~utci.ılcrimiz muvaffakıyetli u-

Berlinde Hitler, 

Büyük Merasimle 

l{arşdandı 
(Başı l incide) 

yollnra dökülerek Führcri bekle
mişlerdir Her tarnf bayrak ve d
çek ıçmde yüzüyordu. 

IIALKİN NEŞESİ 

Führeri bekliycn halk, fevka
lade ııcşcli idi. Almanlar 7.afer 
şarkıları terennüm ediyor, bil
hassa "İngiltereyi istilaya bazı. 
rız" sözıcrile başlıyan şarkıyı tek 
rar ediyorlardı. 

I• vhrerin muvnsalatr üzerine 
alkıı:;hır ve "Heil Hitler,, sayhal.ı
rı gök yüzüne yüksclmiıtıt. 

Bitler, açık bir otomobil için
den hnlkı gülümsiye gifüimsiye 
selamlamakta ve devlet ad:.-ımlarx 
F'uhrcn takip etmekte i::lil<?r. 

Hı. leı-, alkış tufanı ve y:ı~n ni. 
daları içinde Şansölye dairesin~ 
kadar ilerlemiştir. 

TfaU:·n Hitleri sclamlnınak için 
hazır!adığı ciçek dcmetrnri yol 
boyunc-a sıralanan zabıta ve hu
cum k1talarının yanı başlarına 

konmuı-tu. 

HITLER SÖZ SÖYLEl\lEDİ 
Hitledn dairesine girmesı üze

rine a:ş,.rda bekliyen halk, Frnn
sanın inhidamile neticelenen za
ıcr den dönen Ftihreri yenickn hcı 
rarcUe alkışlamış ve Hitler bal
kona çıkarak halkı selamkmış, 
fnkat lm münasebetle s~z söyle
mem ~tir. 

J1ALYA NAZIRLAR MECJ.1-
SİNİN İÇTİMAI 

Ronıa, 6 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi, bu sabah Musscılini'niıı 
riyascfmde toplnnmıştrr. Mcc'is 
Mareşol Graziani" tin I...i~ya umu
mi valiilğinc tayinine daır hazır. 
lanan kanun 15.yihasını trıs;!ik ct
mi•1tir. 
Diğer bir kanun Uıyihası ile 

dona:ırr.nya aid işler için :.!C5 mıl
yon ta!ısis edilmektedir. Başka 
bir hnun lfıyihası ile harptc>n za 
rar görenlere tazminat v"?rılınek
tedir. 

Celsenin sonuna do~ru l\fosso. 
lini Mareşal Balbonun kah.-aman. 
ca ölLimünden b=hscderck !1.ıtıra
sını taziz etmiştir, 

-0-

Kfünür FiYatları 
1sl:ınbulun kömÜr işle.·i,ıı ta;ı

ziın etmek üzere şehrimize gd
miş Ltılun:ın Etibank kömür i lc:
ri biircsu şefi Rasim, :itin :le He. 
!celiye iktısat mudiirile temas e
derek Sl•mt depoları ve !ıu depo. 
larda kömür fiyatı iizeriJ'lde ken
rınd:.ı kömürün yalnız ana depo
rında !:ömüyrün yalnız nn:.ı depo
lardaki fiyata nakliye rna~rafı 
znrnMcdilmek suretile, satılması 
takarrur etmiştir. Halen İstanbu
lun ihtiyacı için 18 bin ton depo 
edılnu; bulunmaktadır. Zo•ıgul

dakta da kısmen İstan!>'lla, kıs. 
men ciğer şehirlere sevk'!di.lmck 
i.izerc 60 bin ton kömür stok ya. 
pılmır;tır. 

çuşlat ve paraşütle atla 
mışla:::dır. Bunu müteakı 
re c.~;ıl'ına inerek öğle 
halkl~1, davetlilerle bir 
m:şlcr ve saat 14 de Ha 
hareketle Edirneyc gel. 

'J'ayyr.recilerimiz bu 
mu\ afü,kıyetli uçuşlar 

halkı selamlamış ve L:U 
Çorlu istikametinde ayr 
dır. 

Bab:ıtskide uçuş ve pa 
l&mıı1arı da binlerce halı( 
lan arasında yapılmış ve 
larla halkın tezahürleri 
Müfettişliğin film opera 
ref•ndan tamamen filme 
tı.:. 

Denizde: 

Bakır Şilebi Y 

Yüzdürülece 
Eg.:? denizinde karaya 

Bakır şilebinin yaraları 
mış ve hamulesi olan ko 
hcışaltılrr.asınn başlanmışt 

k:ıdnrlara gelen en son m 
gore, ~ilebin pazartesi gü 
duriı!mesine çalışılacaktır 

sıı lımanlarından hareke 
olan dığer ~ileplcrden 'fan 
nin de ancak salı veya ca 
giinu limanımıza gelmesi 
dilmt'ktedir. 

FRANSİZ ŞİLEPLE 

T:.ınadan limanımıza 
İugiliz bayrağı çekmek s 
Frt1nsa ilE: alakalarını kes 
çük J<.,rl.rısız şilepleri Tuzla 
lacaklardır. Bu gemiler 
hnPsı l\Iünakalfıt Vekaleti 
fındaıı kiralanmıştır. :M:iitc 
r.in <le kiralanması için hen 
rilrr.iş bir karar yoktur. Al 
lar. bu gemilerden hakk!l 
fade edilebilecek zamanın 
gelmediği kanaatindedirler. 

-o---

Piyasada : 

Afyon Mahsul 

Satışa Çıkarıl 
Son hafta içinde pıycıs 

3920 ton buğday gctirılmi 
satıh11~tır. Toprak ofis ::.:0 h 
de ya!nı2 dört değirmene bu 
vera.3; için diğer kırmacıla 
kılmı~lt.rdır. Ku ı:ıacılar, Ti 
Vekfılctine müracaata karar 
nı!~lcrrlir. Arpa piyasasında 
at Baı kası faaliyettedir. B 
arpa s:ıtın almaktadır. Yeni 
yon rnuhsulü idrak edilmisti 
piy .... aaa yüzde on ıkı mo 
maHar 380 - 410 kuruş fiya 
muştur 

J{AGIT KIRPlNTlLARI 
Kiığıl kırpıntılarının i:ırac 

1~edilınışti. Bu memnuıyet 
rük pm•isyonuna göre, paçav 
:çin de tatbik edilmekted.r. 
sebeple her tarafta büyük st<> 
toplanmıştır. Bulgaristan v~ 
caristar. piyasaları bu kırpınt 
almıy~1 taliptir. 

(IMENTO FİYA'J'LAUI 
C.ıınN1to fiyatlnrı ha'.tlcına:t 

non kararın mahiyeti c..,'Udur. 
fl'l.'ntor.un tonu l 5 liradan 1 
raya çı!;urıhnıştı. Vckrıl·""'l, iht 
nı meydan vcrilmcmesı içiıı 

kararın tatbik tarihi olı:ı.n 1 t 
nıuzdnn evvel depo edılmış 
çimcntcların 15 liradan satılS 
ğını D!iıkadarlara tcblig c.tmi 
Eski stoklar için beyanname 
ri!ecektir. 

Yeniden satışa 
mentolar tonu 17 
ccıktır. * Jhrr.catm gevşekliği de' 
etmektc-dir. O ü n İ:;viç 
on bin kilo iç fınnık sau1mJŞ 
trcn~c cönderilmistir . 
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[' ( Iktısadi Haf ta ' 
~------------~--~ 

Bu Haftanm 

( Haftanın Musahabesü ) 
'----------------------------------~~ 

r. 

BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 
6 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 

3 Ay 

1 Ay 

" ,, .. 
er.:rası posta ittihadına 

lınıyan memleketler için 
bedeli ıtıüddet sırasiyle 
9, 3,5 liradır. Abone be
indır. Adres deği:ıtirmek 
ştur. Cevap için mektup

' ' apolyon,, un Fili 
Siyasi 

Yaptığı 

Sattık 

Hayahmızda 

Hafta Neler 

Hadiselerinın iktısadi 

Tahavvüller - Bu 
ve Neler Aldık? 

Bu hafta111n siyasi h~dis.-lt•
ri, iktısadi ha.) alıınızd:ı nC" 

gibi taha'' üllcr yaptı? Han~ı ti
caret yolları kapandı? Han~i 

:) ollar açıldı? Biitiin bu hatiiı.elc. 
ri en Jrnraktcristik taraflarını ıe. 
bari.ız ettirmek suretile a~ağı~ a 

mı:-ktr•dir Romanyaya 1hrar.: Nlı
len mıılların nevileri -::ıın < rclır. 
389 fıçı zeytin, su~am k ue. çı
roz .. 

are 

o h-urusluk pul ilavesi 
lôzıındır. 

iye, Şe ir 
isi ve Otorite 

malıı 
-ıp tlJldan bir müddet evve), 
yenıtıoförlerin taksi fiyatları
a:-ad Yapılmasını istediklerini 
askOSinız: Benzin r:yai.larının 
mişl~esi iizerine yapılan bu 
rad~ ki, biz isaf olunmasını. 

ya ·~rlerin, hem halkın, hem 
· ı~bııl1Ycnin menfaatlerine uy. 
rrınJmadığınıızı vaktile yaz. 

ıcplerini de anlatmrstık ·
ar:ı 5~cc, nedense makul -görül. 
ıc:ı~ taksi fiyatlarına yiizde 
e btJ isbetinde bir .zam yapıl. 
· ırrlrarlaştırılmrs, 15oiör1er de 
ati5fn• meQllluniyetfo karşılu-
alıfı 

l belediyenin şclıir mec
ndisi tarafından tasvip o

gibi gösterilen hu ka. 
J.aberdar dcğilmil;i. Aza. 

af ay, ~emişler, ~emek bi
r verılen kararı tasdik e. 

k 'İz farzohınuyor ve ona 
lVranılıyor ha? Biz onlara, 

ol kararları bozınıya sala-
kaC ve ınuktcdir olduğumu-
··r ·rıneli,·ı·zı» mu. • .. 

tJ!'. 0Yle düşiindüğü söylenilen 
alCı 1eclisi, sırf otoritesini is

·ınii •ek ınaksadilc, taksi fiyat
r i'kın<la verilen kar.a~ı bo:r.
e~ e'aksi fiyatlarına yapılan 
n şı ~a ~ıizde yirmiden yüzde 
rs~~rn~ıı?. Bu ikinci kararın 
Ü~~ 1 ht~ nıenınun etmediğmi 

J c lüzuın yoktur samrız. 
lU zanımın lüzumlu veva 

nl uzlugu Utcrindc bugihı 
c1 d~h.a duracak değiliz. 

g ,.H hızı düşündiircJl cihet 
sun ]' . . ' 
seı1 .ec ısınm zihniyt•tidir. Biı 
· 'lı ederiz ki 0 ı· 
;ıd8 .. t , ın~c ıs, oto-
·de! hs ermek lüzunıunu bir 

n duvar · · t · t " • sa, ısıtecek olan. 
~ıı ırtmı:racak kadar makul 

e . t..tı hareket takip etsin· 
nll"tın, belki t . . • .• 
F '''i 0 orı to, tesı~ıne 
·ıa. ak olur: Fakat emniyet 
! e uck tchl'k · 

h ı csı bahasına! 

• r. ~rsitede Yabancı 

>eler: --
IU niversite nıczuntuın.1 dip. 

loınalan ll'lerasiınte ve
d u ıner~sinıdc bulunan ar. 

ızın soyledigv ine .. d" . 
J. C'ı k 2ore, ı . 

ssı• çı ·anların taın ekseri. 
· •Bulgar s R ış l ' ırp, um l\lusc. 

·(! ıelcr tesk ·ı . ' 
rı - ı edıyorınu~. 
ıı~ noktanın bizi heı 

en h d .. n mem-
r . ' em e ınutcesslı- eden 
ic r, Var. 

ı ınun olduk· Ç" 1 -
r bize .. . · ~ın ı::ı~ ıılınan 
Z unıvcrsıten•zin :va. 
ali ıne?ıleketlerc kndar v~vı. 
· r hüsnii ·"h · • 

.ı il1ekt . şo ret kazandığını 
İt· 

1 
edır. Universitcmizin 

or 11 ~ ar tarafından :ra~bn~ go"r 
·oızc lb b ..... • 

at t ~ ette iftihar verir. 
c~.ssı.r olduk: 
ıku, hiz ın b • 1 B , evzuu nhi5 mes. 

cı f ul~ar gençleri, Sırp, 
Usd evı gençleri kadar, hat. 

g 1 an faz} b' · , ı d 8 ızım gençleri. 
r 'ke rağb t göstcrıuelcı-ini 

• J • 

o~ ennj ede • k. • • 
fı1 Ed . rız ı, ılel'ıki yıl, 

- tı t 1ebıyat,, Hukuk fokiiltc. 
op anan talebe tek~ ,..f .. 

nu hah. <1su u, 
h .~s meslek ~tıbeleri le-

f affııf etsin! 

""'===--======= ,1 

· l'a_hzon Hastanesinin 
1 1 . 
~ nşaatı llediyoı· 

t ~zan. (TAN) - Sıhhat ve 
ıı a1 Mu 
t 1 .avenet Vekaletinin 
0 !,0kntlıra sarfile Trabzonda 

... a a oldug N .. 
ıs esi . . u umune 
·~u h nın ınşaatı ilerlemekte. 

D ünya vukuatı size kabus. 
la karışık bir rüyada bu. 

hınduğunuz ve uyanınca daha 
akla yakın bir vaziyetle karşı
laşıp rahat nefes alacağınız his. 
sini vermiyor mu? Gazete baş. 
lıkları bir delinin abuk sabuk. 
luğuna benzemiyor ve radyolar 
dımağ teheyyücüne tutulmuş. 
ların kelfımını andırmıyor mu? 

Bir ay evvel bir kahin, bir 
diplomat, bir gazeteci zuhur e. 
dip de "yarın İngiliz ve Fransız 
donanmalan harıbe tutuşacak!" 
demiş olsaydı kim gülmezdi ve. 
ya kim inanırdı? Halbuki mu. 
harebe budur, böyledir, bekle. 
nilmiyenle doludur. Kaldı ki 
icinde bulunduğumuz harp, ha. 
kiki manasile Cihan harbidir; 
şimdiye kadar yapılanlarla kı. 
yas kabul etmez; ideali, daha 
doğrusu menfur tasavvuru pek 
büyüktür, şümullüdür, tek bir 
memlekete, bir kıtaya münhasır 
değildir, ölçüsüz bir paylaşnla. 
vı hedef ittihaz etmiştir. O nis. 
bette de sürprizlerle çevrili ol. 
ması gayet tabiidir.Binaenaleyh 
bizim "olmaz olmaz deme, oL 
maz, olmaz" sözünün tam yeri. 
dir. Bakalım kim kimin dostu 
kalacak, hangi düşmanlar birbi. 
rinin dostu kesilecek ve hangi 
dostlar arasında boğuşmalar 
kopacak? 

Bir baklava tepsisini sekiz 
kişi arasında taksim et. 

ıneğe kalkışsanız, tatlıların aşçı 
elinde evvelden biçimli ve sa. 
yılı kesilmiş olmasına rağmen 
yine hır çıkar. Hayat sahasının 
hududunu tayin ise beşerin 
kudreti dahilinde değildir. Ya. 
§ıyan görecektir. Yaşıyan göre
cektir, dedim de hatırıma geldi; 
bütün bu akla durgunluk veren 
hadiseler sırasında benim zih.. 
ııimi bir fil işgal ediyor. [İşgal 
tabiri de böyle yerlerde artık 
münasebetsiz düşüyor!] Evet, 
bir fil... Hani pek iri olmak ve 
kuvvetli sanılmakla beraber 
hayvanat ulemasının cüssesine 
göre: karıncadan daha kudretsiz 
olduğunu söyledikleri hortum. 
lu ve çifte dişli şu lenduha hay. 
van! [Filde dişler başın üs-tün.. 
den aşağıya doğru ters çıkmış 
birer boynuz değil midir? O yL 
ne ters bitmiş hortumunu ise 
insan tutup minimini kuyruğu. 
nun yerine takmak istemez mi?] 
Amma benim bahsedeceğim fi. 

li, alelade bir fil zannetmeyiniz; 
hem tarihidir, hem de zamane 
işlerile epeyce alakalıdır. Ga.. 
zetenin yazdığına göre onu 
Hint racalarından biri, Birinci 
N apolyona göndermiş, o da, 
düğün hediyeleri arasında ikin. 
ci karısının memleketi olan Vi. 
yanaya yollamış, gel zaman, git 
zaman İmparator Fransua Jo. 
zef de Macarlara ciro etmiş; 

şimdi Peşte hayvanat bahçesin. 
de bulunuyormuş ve yüz elli ya. 
sında olmasına rağmen henüz 
genç ve dinç imiş! 

Yüz elli sene ..• 
Hindistanda kalmış oısa ren 

:filin muhitinde hemen hemen 
değişmiş mühim bir şey olmı.. 
yacaktı. Fakat Avrupada bu 
~üddet zarfında kaç ikbal ve 
idbara, kaç satvet ve nikbete, 
kaç kıyam ve ihtilale, ne mu. 
harebelere, ne taksimlere, nele.. 
re, ne vukuata şahit oldu! Kaç 
siyaset fili gömdü ve kendisini 
aynada fil gören ne şehinşahla. 
nn devrim kasırgaları önünde 
snp ve saman gibi savru1up git. 
tiğini, yerlerinde yeller estiğini 
gördü! Ocağına incir dikilen 
kaçıncı cihangir hanedanı ve 
tavanlarına örümceklerin ağ 

kurup bacalarında baykuşların 
tünediği kaçıncı serdar hanü. 
manıdır? 

1
' t.. astnne 250 yataklıdır 

·un doğu viliıyetleri1e Ka 
ıız SahT • N iht. 1 ındeki memleketle. apolyonun fili o tarihten-

t . ıyaçlarını knrsılıyabile. beri Avrupanın hayatta 
kalan tarihi tek canlısı olduğu 

takbel şehir planına göre için kendisile tanışmağı ve gö .. 
ı· dıı ~u hastane şehrin en iyi rüşmegy i faydalı buldum. Bu se. edır D · 1 

t · enızc nazırdır ve yahati _benimkilerin çoğu g~bi -
Ş <;;,d fı bahçedir. Betonarme hayalen yapacağım için ne biz. 

an Yapılmak.t __ a_d_ı~r.._. ----=d-~en_pasaport ve döviz, ne de 

1 
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·--REFiK H1._LJD_ ..... ...! 
da da fil son dPrece elverişli 
ımiş ama burada öyle bir hay. 
van yaşamıyor. Kaplan lakaplı 
Klemansoyu, anlaşılan modern 
filsizlikten, yani tanksızlıktan 
avlıyamamışlardı. Bu sefer acı_ 
sını çıkaran oldu ama a\'lanan 
hiç d.e kaplan çıkmadı ... Filler 
geçtikleri yerde ormanları yi. 
yip tüketirler; bu gidişle tank. 
lar da arzın iliklerinde ne ka. 
dar gaz varsa sömürüp damla. 
sını bırakmıyacaklar. 

.Mar~aıstana göncieri1en m l
lar da, meyanköku, paı:::ımur, ke
pek kıtre, balmumu, fın<it!<: gıoi 
ıkincı derecede ihraç rrıatlJ;ımız.. 
dır. Yunanistana \'e Y tıg•J'iıcn y:ı-başkasından vize ve tavsiye al. 

mağa lüzum vardı; sigaramı ya.. 
kıp gözümü kapamak kafiydi. 

İşte Peşte [hececilere ne mü. 
kemmel iki kafiye!] ... Filin bu. 
lunduğu parkta, karşısındayım. 
Hava sıcak olduğundan kendisi. 
ni havuz başında yıkanmakla 
meşgul buldum; hortumunu su
ya daldırıp daldırıp duş yapı. 
yordu. Neden sonra ufacıcık 
gözlerini bana çevirdi; Napol. 
yona mensup olduğunu bildi. 
ğinden mi, yoksa nazü naim i
çinde beslendiğine bakarak 
kendisini bulunmaz bir matah 
zannettiğinden mi, nedir, bu 
gözler, başkasını hiçe sayan bir 
eski zaman asaleti kuruntusile 
dolu idi. Her tarafı pembe gören 
ve yannı düşünmeğe lüzum gör 
miyen bakışları ·beni öfkelendir. 
di: 

- Hey koca mahlük, diye 
haykırdım, senin dünyadan ha. 
berin yok galiba, hala Napol. 
vonu tahtında mı sanıyorsun?. 
O, çoktan öldü, hem de sürgün_ 
de ... Hatta arkasından tahta 
geçen üç kraldan ikisi de yine 
sürgünde son nefeslerini verdi. 
ler. Dahası var: Büyük Napol. 
yonun yeğeni de imparatorlu_ 
ğunu ilan etti, yıllarca hüküm 
sürdü ve neticede meniada ve. 
fat etti. Maamafih sürgünde öl. 
mek yalnız Fransa hükümdar. 
!arına has bir Akıbet değildir. 
Avusturya • Macarisianın son 
imparatoru genç Şarl da gur. 
bette söndü, gitti. Az daha so
nuncu Alman imparatorunun 
da kaderinde böyle bir ölüm çı. 
kacaktı; beklenilmiyen bir ha. 
dise onu - belki de şimdilik -
kurtardı. Son Osmanlı sultanı. 
mn da ölümü sürgündedir. Gö
rüyorsun ya, Avrupa pek ciddi 
bir hükümdarlık krizi geçiriyor. 
Fakat o saydıklarım sürgünde 
de olsa yine ecellerile rahat dö. 
şeklerinde hayata veda etmiş ve 
yeryüzünde bir mezarları olsun 
kalmış talili adamlardır. Rus.. 
ların sonuncu imparatoru Sibir. 
vada bir bodrum katında aile. . ' 
sile beraber kurşuna dizildi ve 
cesedi yakılıp külleri havaya 
serpildi. Hoş, ondan evvelkiler 
de birer suikasde kurban git.. 
mişlerdi. Bugün ise sürgünde 
yarım düzine hükümdar baht
larının açılmasını beklemekte. 
<lirler. 

~ nzt~·oruz: 

ya satı;an mallar susam, ve ciroz.. 
dan ıbnretti. 
A~dwiz yolu vasıtasıle, y:ılıı:z 

bır Amerikan vapuru HM bin !ı
ulık tütün almıştır. Run::lan ba~
ka Aınrrikaya 80 tane .>aL1s:ı:- de
risi bir miktar da lül~ taşı sev. 
kc<lilnıi~ tir. 

Çl'kuslovakyaya gönd,,rilc.11 3 
bin lınılık halı ile, İngilt0rcy., :h
raç edilen 6538 liralik kcteıı. de 
il:lve H~ersek bu haftaki !hraC"at 
bilançomuz hakkında d;ıh:ı. Cazla 
yazılacak bir şey kalm~ı. 

tularak Viyanadaki parklarda 
kuş muhipleri için ay çiçeği ye
tiştirilmek üzere yerler ayrılmış 
ve tohumlar dağıtılmış ... Daha 
fenasını yazdılar: Gıda madde. 
]erinden tasarruf maksadile ke
di, köpek ve emsali hayvanların 
birçok memleketlerde itlafına 
başlanmış. Buna ne buyuruyor. 
sun? Amma diyeceksin ki: "Ben 
Cihan Harbini de atlatmışlar
danım; o zaman böyle sözler 
kulağıma çalınmıştı, arkası 
çıkmadı." Evet; lakin bahsetti. 
ğin devirde seni bir aile bergü. 
zarı olarak tanıyan yufka yii. 
rekli ihtiyar bir imparator he. 
nüz tahtında oturuyordu; sözü 
dinleniyordu, familya ananesi. 
ne riayet, Avusturya hanedan:. 
nın şiarı idi; ne olsa bir eski 
ve şanlı damat hediyesi idin ... 
Bugün dünya parolası şudur: 

Harp ve kıtlık zamanında fil. 
leri şiddetle düşündürecek bir 
tarihi vaka ile sözüme nihayet 
vereceğim: Asyada Cengiz tü
rediği zaman ilk önce etrafın
daki ufak tefek devletleri yut. 
makla işe başlamıştı. O devirde 
de bu devletler "ona ilişir, ba. 
na dokunmaz" nazariyesine ka. 
pılarak sıfın birer birer tüket.. 
tiler; sıra büyüklerine geldi. 
Zamanenin Paris'i Semerkand 
idi; Mogol ordusu galebe edin. 
ce bolluk, bereket, medeniyet 
ülkeleri açlığa düştü. Bu arada 
Cengizin gözüne, yendiği padi
sahın ahırlarında kırk adet a. 
~aip hayvan ilişti; sordu: 
"-Bunlar nedir? - Fil! - Ne 
yerler? Et mi, ot mu? - Ot! 
- Öyle ise bırakınız yayılsınlar 
ve kendi karınlarını kendileri 
doyursunlnr!" 

Bırkc.ç haftadanberi i1'rı!c<:ıt 

maddelerimiz, ekseriyet itibarile 
Romanyaya ve Roma;,ıya yo1u 
v:ı.snasile merkezi Avrı1f>·1y3 sa. 
tılmakta idi. Geçen hafta Sovye~ 
Hus,.,ay1a Romanya .•r:ı.smdaki 

Besarabya meselesi yüzünden, 
Tuna yolundan ticaret ycıpmak 
müşk:.il bir devreye girmi~ti. Bu 
h:ıfta içinde de Romanya ı:e Ma. 
carist::ıc arasındaki ihulailarırı, 
hudut hadiselerine sebeniyct vl!. 
rcct'k kadar gergin bii.· safhaya 
girmesi Tuna üzerindeki tıcaı i 
emniyeti ihlal etmiştir. Geçen 
hafta, ihtiyati bir tedbır olmetk 
üzere Besarabya meselesinden Neler Aldık: 

Geçmişe mazi denir, yenmişe 
kuzu! Zannetmem ki hayat sa. 
has1 lakırdısmdan sonra Avru. 
panın arhk fil beslemeğe kud. 
reti kalsın. Tank'ın geçtiği yer. 
!erde ot bitmiyeceğe benziyor. 

Tanklar yeni asrın makineli 
filleridir. Fil ile tank arasında 
mühim benzerlikler var; evvela 
kab.alıkları, korkunçlukları ve 
seyyar birer kale olmaları ci. 
hetlerinden ... Zamane AnnibaL 
leri bu fillerden kullanıyorlar, 
korku ve karışıklığa sebep olu. 
vorlar. Fakat sanırım ki Karta. 
~alı serdarın filleri gibi, sonun. 
da bunlar da hemen hemen gü. 
lünç bir acaiplikten ibaret ka. 
Iacaklar ve mukadder akıbetten 
kimseyi kurtaramıyacaklar! 

S enin dikkat edeceğin nok. 
ta kıtlık ile filin birbiri. 

Fakat zavallı hayvancıklar 
[Tabü bu bir tasgir edatı değil, 
rikkat ifade ediyor] senin gibi 
padişaha padişah hediyesi ol. 
duklarından asırlardanberi yiye 
ceklerini önlerinde hazır bul. 
mağa alışmışlardı, hamlaşmış
lardı; aynca bozkırlarm Cengiz 
orduları üzerinden geçmiş gü. 
nük ve kavruk otları hortumla 
k.oparılamıyor, yutulamtyordu; 
at dişi gerekti. Yangın külleri 
savrulan ufuklara şaşkın şaşkın 
baktılar, maziyi andılar, iç çek-
tiler, inlediler; düşüp öldü lcr. 

Bu size bir ibret levhasıdır. 
ne tamamen zıt iki kelime teş. Fakat ayni hikayenin sonun. 
kil etmesidir. Diğer bir cihet de da bizler, insanlar için de böy_ 
bu: Fil kullanılmasını icap etti. 

1 
b. 

1 
h tt F'll · 

e ır ev a mevcu ur: ı erın recck Avrupada hiçbir sebep 
yok ... Filvaki filler Hindistanda sahibi ve asrmın en haşmetli, 

dohyı Romanya vapurl.:m sefcı·
lerını tatil etmişlerdi. Bu hafta 
da Mac.ar vapurları bu tcdbırc 
lüzum g ö r m ü ş l e ::- d i . Bu 
yüzden limanımızda gör~ilen :\fa. 
car \ apurlarının adedi artmı~tı. 
Fakat son iki gün kinde yme Ma
car vnpurları acentelerLıdcn aL 
dıkları emir üzerine Tuna yolu. 
na hareket etmişlerdir. 

Siyasi hadiselerin tesirıl.:? va. 
purlarm seferlerini tatil etmesi, 
pek tatii olarak piyasadaki iş!er i 
cıe bozmuş, ihracat tacirlerini pek 
rahdisız etmiştir. Hatta bu yüz. 
den Macaristana ihracat yapm;ık 
için, clahili piyasadan y;;ıp;lan ı;i. 
paıi~ler de durmuştur. 
Noımal ticaret yollan n·cvcut 

ols::ıydı, bir iki Macar vapurile, 
Tunu üzerinden yapılaca;<: ~ev
kıy .. tın, umumiyet itibaril2 dış ti. 
care:timizdc büyük bir .?hemmı. 
yeti cı)mazdı, fakat ihracat işler:. 
mizin bir kaç memlekete inhisar 
et.rnesi yüzünden, bir iki vapurun 
herhangi bir hafüseyle seferini 
bir kac. gün jçin bile tehir etme. 
si, piyaı:.aya tesir etmekteJ!r. Tu. 
na yolundan başka, Akd.:?niz yo
lu vasıtasile bır kaç iş oldığunu 
k..aydctmek mecburiyetindeyiz. 

Gerek bu yoldan ve g::!rc:tsc 
Tuna ) olundan neler o;evkeifldi_ 
ğinı ayrıca aşağıya kaydediyoruz: 

Bu 'Hafta Neler Sattık? 
bir zamanlar idam aleti olarak zengin sultanı olan zat, filleri B . 

u hafta içinde Ista.1bul lı. işe yararlarmış; mahkumu ya. kadar acıklı bir şekilde dünya. 
tırırlar, başını Saalam bir taşa manı vasıtasile yıptığrmıı 

n sına veda etti; Hazer denizinin 'h .. b' ı· k dayarlar, fil ayag-ı altında acı 1 r:ır,ot yuz ın ırayı pe az te. 
bir ıssız adasında son nefesini .. d B 'kt b d badem kurabiyesi gibi üstü sert, cavuz E er. u mı arın u e. 

En ziyade ithalat, Romanya 
ve Macaristanda:ı. yap:J. 

ma!<t~ciır. Macar ithalat ~şyası 

pc't ırtitenevvidir. Banyo takım. 
ları. f.ıyans eşya, elektdk mal .. 
zerre.:.i, boya ve saire ... 

Homanyadan gelen e§y.ı ise pet 
rol \·e kereste gibi ehemmiyetli 
i!u maddeyi ihtiva ctmektcdır. 
Hol<ınoa kolonilerindcrı :\!ısır va. 
sıta!'lih.~, kalay, çay, kahve beklen. 
m<?kted)r. Fakat bu malların Ak
dc:nizdC'k! kontrol yüzunden, bu. 
raya ~elmesi teehhure '.lğ:amı -
tır. Y •. ıe Mıszr vasıtasile kaucuk, 
Suci~mn ham derileri 1Je;t!enm~k 

ttdir. 
Piy:ı~anın beklediği ,.e ihtiya

CJ olan maddeleri saymak pek u. 
zım sü1·eceği için, bunl::ırın en 
mtihimlerini kaydetmek lazım ... 

Demir, kalay, kağıt gibi... 
Hüseyirı Avni 

Kundura Atölye 
Ustaları Toplandı 
i{urıdra atölye ustal!n dün 

Kunduracılar Kooperatifi birlı. 
ğinde bir toplantı yapr.1ışlardır. 

lJstal<'r, muamele vergisi kanu. 
r.uncian istifade etmek istiyen 
bazı a!ölvelerin hem kısmen \'E:r
gicterı lnı~tulmak ve hem de diğer 
atölydtrı mutazarrır etmek için 
i~le;'r.i kuçülttüklerini söylem:ş. 
knlıı. 

Me:::c>lenin halli icin İktrs.1t \·e 
l\la!iyc Vekalet lcrin'c muracaata 
kanır nrilm;ştir. 

\ 1:1< Jl ... LI<;R DONl'\'ORLAft 
Şelıı ımizrle bulunan Iktısr. 

içi yumuşak, ezdirirlermiş. Bel. verdiği zaman yanında üç sefil rec<Joe az olmasındaki r:ebep, bir 
ki buna kıyasen bizim kıtamız. balıkçıdan başka kimse yoktu; aralık Tuna yoluyla da ihracat 
da da sehpa ve satır yerine tank bunlar da kefen bulamadılar, yapmak ]mkanlarmın azalmıısıy. 
istimali taammüm eder. Amc. hükümdarlarını kendi tek göm. dı. maamafih Romanya ik yapı-

m rikada elektrikli idam sandal. lcğinc sardılar, toprağa böyle lan son ticaret anla~ması üzerine, 
yelerinin şüpheli netice verme. gömdüler! Ro!1ıaııyaya ihracat yapmak ha-

-.. "':: sinden çoğu defa şikayet olunu. O bir mağluptu: fakat ~ana raretli bir devreye girm:ştir. Sa-
~, ~:e;- ... yor; zannetmem ki tank teker. göstersinler, galibi olan koca tılan e~yanın başında tift;k ve 

Vekil~ Hüsni.i Çakır \'C İn]mar. 
hr Vt·~ ili Raif Karadeniz, duı 
vekfıh ~]erine ait bler tt?:crindı 
tetk!t:Jt rinc devaı~ etmışlcr<l.ı 
Her ıkı vekilin bııgi.ın t\nkanıy 
döıımel1 .ri muhtemeldir. . . . !ekleri en ufak bir şüpheye Cengiz Hanın mezarı nerede. ya:)ağ1 bulunmaktadır lrJ. bu 

Filin gözlerınde hafif bır meydan bıraksın! Kaplan avın. dir? mallar petrolle mübadel•"' E·dil-

şaşkınlık alameti ve di- -----· -------------------- ~-----
linin, daha doğrusu, hortumu. -ı B·U"L:M.·A '.C A nun ucunda bir sual hareketi 
belirdi; manasını anlar gibi oL 
dum: 

- Hayır, dedim, İngilterede. 
ki hükümdarlar şimdiye kadar 
hep yurtlarında kaldılar, izzet 
ve ikbal ile can verdiler. Fakat 
.ııon günlerde buna kızan ve ta. 

· rihin muntazam gidişini boz. 
mağa çalışan kuvvetli düşman. 
Iar türedi; kimse istikbalinden 
emin değil. Aman vermez bir 
harp içinde dünya çalkalanıyor; 
yeni taksimler, yağmalar, ih
sanlar var. 

Fil: "Ben yüz sene evvel de, 
yirmi yıl önce de böyle, dipsiz 
kile boş ambar, ne mukascme. 
le.r ~ördüm!" manasına kayıt. 

sızca başını çevirdi ve önünde
ki taze ot yığınından bir iri de. 
met çekip midesine indirdi. 

- Anlıyorum ki dcdım, bah
settiğim heyecanlı haberler se. 
ni tc·laşa düşürmüyor. Dinle zan 
netlerim ki şimdi verecegim ha. 
vadis karşısında soğukkanlılı. 
~mı muhafaza edemiyeceksin, 
maneviyatın n1Uhakkak sarsıla. 
cak: Avrupada bir kıtlık sözü 
dolaşıyor! 

Napolyonun, bir asır evvel, 
nazenin zevcesine hediye gön. 
derdiği hantal mahllık dikkat 
kesildi. Zevk alarak devam et. 
tim: 

- Gazetelerde okuduğuma 
göre fil beslemek nerede, mini. 
mini kuşların bu kış yemsiz 
kalmasd.ht.imalL.aö.zönünde Lu. 

LOKMAN HEKIMtN öGUTLERİ 
Bugiinkü BulmaC"amız 

KAN VEREMDEN GELİYORSA ••• ı ı , 4 5 6 1 8 9 
1 1[+ 1 1 ,~, 1 1 ıı 

Göğfüıten kan, nrem hastalı. Hiç bir tiirlü tedavi g(irme
ğıının her devrinde gelebilir. den, kendi kendine duran , iler. 
Başlangıcında ve yerleştikten lemi;\-·en ,·erem bile çoktur. Bu 
sonra ... Fakat en ziyade mera. hastalığın ilerlemesi bir bünye 
ka sebep olan kendisinin ve. meselesidir. 
remli olduğunu henüz bilmi. Onun için a~ızdan gelen ka. 
yen bir kimsede hastalık başla. nın verem hastalığından ileri 
dığı vakit ağızdan gelmesidir. geldiği anla~ıldıktan sonra da 
İnsanın kendisinin veremli ol. telaşa düşerek kendinden u
duğunn öğrendikten "Sonra ora. mut kesmek yanlış bir telakki 
da sırada kan çıkardığı vakit olur, hem de zarar ''erir. Çiinkii 
-onun pek te çok olmasından verem hastalığının durdurul. 
şüphesiz çekinmekle beraber- ması her§eyden önce hiinycnin 
ona az çok alışmış, kanın tek- kuvvetli olmasına bağlıdır. 0-
rar gelmesine mani olacak .ted- nun kuvvetini diişiirecek merak 
bir]eri de az çok öğrcom;ş bu- ve telaş gibi de başka lıiç bir 
lunur. şey yoktur. Herhangi hir has-

Halhuki hastalığı o vakte ka_ talıkta kendisini nıernk eden, 
dar bilmiyen bir in~an, viicut. i,vi olmaktnn umut kesen insan, 
ça zayıflığını, .iştahsızlığmı, hastalığmın tedavisin<' en bü-
dermansızlığım fiirlii Hirlii ;riik zararı \'ermiş olur. 
scbeıllere atfederken bir giin Bundan dolRyı, kendisinin 
biTdenbire göğsiinden kan çıkn- veremli olduğunu bilenıi~·en 
rınca büyük telaşa düşer ve bir kimsenin ağzından kan gc
verem hastahğı kendisini he. lince -buna 11evinmeli denile· 
men ıötürecekmiş gibi umudu- mez, fakat- hastalığım haber 
nu keser. veren bu alametin meydana 

Verem hastalığının tedavisi çıkmasından te11elli bulmalıdır. 
-uzun olsa bile- kabil oldu- Kişi noksanını bilmek gibi ir-
ğunu bilmiyen artık kimse yok fan olmaz. 
gibidir. Şimdi herkes öğren- Sözii bilhassa hastalık halL 
miştir ki, verem hastalığı, ipti- ne tatbik edilir. İnsan fikirl'e 
dasında işe başlanılınca, hatta eksikliğini hissetse, öğrense bL 
daha sonraları, durdurulur, le onu tamaınhyahilmesi pek 

_ile.rlenıcsinc mevdan veıHme~ .. ~ÜL.Qlur. Halbuki hastahi!ım 

İptidasında Jıah<'r alan in 311 O- 2sl 1 ,.. m 1 1 
nu rnktinde t<'davi <'ttir:r, has- 3 1 1 1 el 1 1 
tahğ1nı geçircr<'k viicut~a ek. 1 - • mı • • 
sikliğini taıuam1anuş olur... 5 hı 1--,- I I \ ,- ~ 

Göğüsten kan gelince, tahii 1 
hekim davet edilecek ;\'ahut. İm- ( I] _j _ ~I 1 l•I 
kan olmazsa, hekimin hulun-~,.., 1 il 1 1 
dıığu yere gidilecektir. Hek'm 1 1 El [ ,- EJ 
teşhis koyduktan sonra tedavi- 9_! I -, B 

1
-

1
-

1 
ı 

sini de tertip edecektir. 

Hekim görünciyc kadar, ya- SOLDAN SAGA: 

lakta baş yüksekte olmak iize. ı - Asırlık ölçusu - deva. 2 - Co~ 
re tam istirahat. Söz yasak, et. iyi - Dır h;ıy\•an. 3 - Geçmiş zaman · 
raftakilerin giiriilW etmesi ~·a_ Atın evi. 5 - Zchırli bir ınrıdck. 6 -

Otıvet C'clcn - Rir ha.) van, 7 - Kral sak ... Arada sırada kiiçiik bir 
<'ınir - Bıı· zı:ımır - 1\IC'll up. 8 - R. b· hm: pare.ası yutulur. Buz kcsc-
flcgil - Bır rcıııc. fl Yuınu,ıık dcg 1 -si \'arsa içine buz ko;nıp hir 

fanilc ile sardıktan sonra ild 
hac:ık arasrna - tahii Yiicudfü1 
orndaki kısmına yapışm·ak su
reltc- konıılıır. l{an c:ok ~eli. 
~·or~a haC"aklnrına ve kolların 

.nıkarı kısı111lıuırıa hir fıınıl<' 
sarılarak hiru sıkılırsa faydası 
olur ... Aç kalmamak için !'ioğuk 
süt, soğuk yoğurt ... 

Kan bir defa kesildikten son. 
ra, deniz kenarında, pek yük
sek bir iklimde, pek sıcakta, gü
neş kar · ısında ~ok gezince, fır 
hnalı giiıılerde, çok yorulunca, 
çok )'İyinC"e. alkol içince ve hir 
şe~re iiziiliinC"e tckra.r kan gel
mek ihtimali olduğunu hatırda 
tutmak ta ivi olur. 

Oınııın at.ılır. 

YUKARDAN AŞAGI: 

ı - llıı· llC\ 1 bıı;.ık - P.ıııııtıl'. 
Yiik cltnıck - Hir \ ıl."ıvcl. 3 - ]-; 
rlcııiz Tıırkleı ıne ovlc•nrn bir IH -
l<cyıfll, nıcı l<'rılı, :ı iırlc. 4 P. r 
J:•mir - \n d ın b;ıb d;ı cm<'. 'I 
Atın Y<'dı;:ı. fi - Kadınl;ır ı;ok kull -
l"ır. 7 - T"r~ nkunursa ~Phzc :;;ılıl~n 
yer olur - Buyruga uymıık. 8 - Bır 

h3y\'an - Sol degil. 9 - Çabuk yanan 
rıdun - Bir hayvıın. 

DÜNKÜ BULMA<"ANJ~ 
HALJ,F,ntr MİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 

1 - Knlay - Az. 2 - () - Yaz - fle 
~ - Re - Elım. 4 - Ala - Af. ş -
Amınc - Ta. 6 - A - Asi - D 1 7 -
ts - A - Soma. 8 - T<ıs - Lıı - İ 
Kitap - Re, 
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muessc.semız tamir 

n~;r lAINI~lUJlb tAIMlın:~n~IAINI ~@lb~JJD 
KIZ 

Amerikan Kız Koleji 
AroıvatkCıy. Ttl. 36.160 lıtı 

Robcrt Kolej ER~E~ klSMI 8rbck. Ttl. 36 ... 3 : ft ft 

Mektep. İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca iijtiyari olarak 
rrütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli Terbiye ve Kiıltüre son derece ehemmiyet ve
rilir. Aile hayatı yaşatılır. Kut üphaneleri mtikemmeldir. Kız ve Erkek beden terbiyesi ve 
sporla talebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine mum.anı olarak Tica. 

ret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS 

KAVIT GÜ 

KISMI 

LERI 

Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafia Miıhendisi 
yetistirilir. 

Yc>z tatili zarımda Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9.00 dan 
12 ye kadar, 7 Eylllıden sonra her~ün. 

A ,,::· ,:{f: ":!'"~:~ '"s!'..'. T"~·.,~::::·~ ı~ ~~ "' ,ı,;,: mi"'" u i ~11::!31rl:B:!::l!!::~E:Fl!::a:Sz:ıı!lrıa=mm~a~l~u~m!!!!a~tmıiçziın11:mmeık•t•u11p;;lı::ıamvıeıyıaı:;; :izzat müracaat edilebilir. 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar 
Zeynep Kamil Doiumevi ve Sıhhi müessesatın yıllık ihtiyacı 

olan odun ve kömür 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddes 
rasına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. Mecmu'unun ta 
!H63 lira 75 kurus ve ille teminatı 687 !ıra 29 kuruştur. Sar 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gorülecektir. İhale 15/7/ 
gunu saat 14 de Daimi Encumende yapılacaktır. Taliplerin 
makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası 
c iınıi muayyen saatte Daimi Enclımende bulunmaları. 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu~ Tarihi : 1888 

Sermayesi : ioo,000,000 Türk Lirası 
Şube \'e Ajans adedi : 265 · 

Zirai ve ticari her nc\'İ hanka muameleleri Sıhhat Ve içtimai Muavenet 1 "le:i v:n i:çtimai Muavenet 
a Vekaletinden : e Çorum Leyli ve İstanbul nehari Küçiık Sıhhat Mtmurları mekteple_ 

rine alınma :şartları şunlardır: 

B 
ı 

tl 

1 

Bu yıl, Leyli Tıp Talebe Yurduna ılınacak talebenin kabul şartları 
,urılardır: 

1 - a) F. K. B. sınıh için: Tam devreli liselerden veya lise derece. 
si:ıde oldueu Maarif Vekiletince tudık edilmiı mekteplerden pek iyi ve 
iyi derecede mezun olmuı, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak; 

b) Difcr smıflar için: Bulunducu sınıfı iyi derece ile geçmi,, 
yabancı dil ve askerlik imtihanlarını vermiı olmak. 

2 - lııtcklilerin, bütün evrakmı tamamlamış olduğu halde 30 eyhll 19•0 
tarihine kadar docrudan doi'ruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
muracaat etmeleri ve dilckc;elerinde sabit ve sarih adres vermeleri lazımdır. 

3 - İsteklilerden evrakı tam ve ,artları haiz olan (75) talebenin ka_ 
bul muameleleri, müracaat tarihine ıore alacakları sıra numarası üzerin. 
den derhal yapılacakrr. Onivcrsıte ikmal imtihanları neticesinde Yurt 
kadrosunda yer açıldığı takdirde, müracaat etmiş olanlar arasından evra_ 
kı t:ım ve şartları haız olanlar, yine mürac.aat lilra numarası ı;ozetilerek a. 
lmacaklardır. 

Gonderilecck evrak şunlardır: 
A - Turkiye Cumhuriyeti tebaasından oldufunu bildıren niıfus hü_ 

vıyet cuzdanı aslı, 
B - Mektep şahadetnamesinin aslı (İmtihanlarını tilmamen bitirdik. 

Jerı halde ııahadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mek ep 
mudiırluiunün - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gosteren - fo_ 
toı:raflı ve resmi muhürlü bir vesikumı gonderecelrlerdir.) 

C - Okudukları mekteplerden veya mahalli polis idaresinden alınmış 
husnuhal varakası, 

D - Mutehassıslan tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine 
uygun ve ustunde tasdikli fotocrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu 
hastane ba$tabiplikleri :zarflıyarak üstiınü mühürliyecek ve istekli tarafın_ 
dan mühürlü zarf halinde olarak gonderilecelı:tir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvu, Enurum. Diyarbakır, Haydarpaşa 
Numune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Ada_ 
na, Samsun memleket hastanelerinde yapılaeak ve buralarda muayene e. 
dılmek ıçin bu hastanelerın bulunducu vıliyetlerin Sıhhat ve içtimai Mu_ 
avenet mlidiırlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdır. 

E - Örneti 81$afıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedi 
(bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve ımza edilecek ve altı, orne_ 
~nde gorüldiıiu vec;hile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazıla_ 
rnlı. imzalanacaktrr.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotografı (Cepheden alınmış ve ince 
liiiıda basılmış olacak) 

4 - Ya5ları 22 yi ıec;kin bulunanlar. yurtta okumıya ve ileride mec. 
ouri hizmetlerini :yapmı7J cnccl olacak bir hastalıiı veya irızası olanlar. 
ev!ıler kabul edilmezltr. 

5 - İsteklilerin condcrdiii dilekçe ve vesikaların Vekaletçe almdığı 
ndrcslerine bildirilecı:fi cibi, kabul edilip edilmedıkleri de yine adresleri_ 
ne aynca bildirilecektir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEC1: 
Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi b;r Tıp 'Fakülte_ 

sinden tabip olarak c;ıktıiırıda, 2000 sayılı kanun mucibince yurtta geçir_ 
difim zamanın (tatiller de dahil) uçte ikisi kadar bir muddetle Sıhhat v.: 
İçtımai Muavenet V ekiletinin hixum ıı:oreceği mahallerde hizmet ifasını 
kabul etmediğım veya muayyen muddeti bitirmeden hizmeti terkeyled!. 
l'ir:ı takdirde. yurtta benim için sarfolunan paranın iki katını odemeyı ve 
tıp tahsilini terkettigim veya sihhi sebepler dışmda Fakiıltcden daimi ola_ 
rak çıkarıldığım, yahut yurtta bir seneden az bir miıddet kalarak yurdu 
t•rkeyledığim takdirde, benim için ııarfedilmiş olan parayı tamamen odc. 
meyı ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek paralar için öde_ 
mek mecburiyetinde olduium tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 
2000 sayılı kanunun diğer c.ezili hukümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
\'c ~aahhut eylerim. 

SARiH İKAMETGAH ADRESİ 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ın bu 

taahhutname mucibince ôdemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 

icın uc; yuz ııra olmak Uzere bütun tRhsil müddeti için ceman 1800 liraya, 
ve ıki katını ödemek mecburiyeti hasıl olduiu takd'rde 3600 liraya kadar 
parayı, fa".ıılc beraber, borçlu ile birlikte müteselsil kn. 
fil .. e muştcrck mutcselsil borçlu sıfatile odeyeceğim. 

1(5824) Kefilin sarih ildrcsi 

1 ..... mm._., 
Devlet Denizyolları İşletme 

İdaresi İlanları 
İdaremizde açık buluna'1 ı:emi tabipliklerine doktor alınacaktır. 
Talıp olanların ='jeraiti oı:renmek urerc evrakı resmiyelenle birlikte 

Umum Mudurlufümiız Zat fr.1trl Mudurliıiune miıracaat etmı-lcri liızu. 

mu ılin olunur. i747) 

'-------------------------=-' Maliye Vekaletinden: 
1 - Matbaa ki&:ıdı, mukavva mücellit bezi, kaplık kağıt ve ambaliJ 

kifıdı Vekaletten verilmek üzere iki bin iki yuz adet üç nc:vi kitap 1655 
adet d,,kw: nevi defter 5140 ;ıdct yedi nevi koçan beıı yüz seksen bin va_ 
rak dort r.evi cetvelin baskı ve teclidi ac;ılc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ve cilt bedeli bin uç yüı: kırk iıç lira yirmi bir 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yüz lira yetmiı beş kuru:ştur. 
4 - Şartnamesi Ankarada Maliye Vekaleti levazım miidurtliğiınde 

1stanbul•fa Maliye Vekileti evrakı matbua ambarında görülebilir. 
5 - Eksiltme 12 Temmuz 940 Cuma guniı saat 11 de Maliye Vekall't 

leı azım r:ıudurlugiınde muteıekkil eksıltme komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilenn 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ı.incü maddelerinde yazılı bel. 

~eler muvakkat teminatı makbuz veya banka kefalet mektuplarile birlik. 

u 

1
11 Sahhk Arsa 

Toph nede 
1 scd ..ıı:erındc nezareti fe\ k lfı-
1 dcyı haız cıtılık r ' rdır. 
1 Sırkeci Nemlızade Han 12 

ya mı..r caa•. Tel 217&8. 

Siirt Belediyesinden : 
Su te ı~atı için ek itmeye çıkarıl

mıs o!'1n çelik ve font borulara ~lıp 
çıkm dıf:ırd n 15-6-940 taı ıhindcn 

itıb, ren paı.nrlığa konulmustur. Ta
liplerin Ank ra, lst nbul 'e Sıirt 

1 

Beled yelerıne mu"'ac aUa ., rtnan-cyı 
ror l'lerı ıl n olunur. (5412\ 

· lstan_b~I ~1~,v~.~~ni ?;.-'.~~irıi§i ~.: 
Sat.naınia : Kciinisyonu tıanlafı 

..tı • • • • .... f .. , ··?· -«:., t 

te muayyen gün ve &aatte komisyonda bıllunmalan. "3149., "5311., 61.500 adet plı pösteıu nlıııacak-

tır. Kap Iı z~,.flıı eksıltmcsı ıa-7-!HO 

Devlet Limanları İşletme Umum l\1üdürlüg-ünden· Per cmbc gunlı nt 15 de Tophanede 
' 1 İ"t L\. Am rlıgı tın alma komısyo-

fşlC'tme Ihtıyacı içın on beyglrlık dızcl motorlu bır vınç açık cksıltmc d 1 kt H t h nun a yap aca • ır. ep ının a mın 
suretile satın alın, caktır. Muhammen bedeli ''1600., lira ve mu\akkat te- bedel! 123 OOO ıı a lk t t 7400 
mınııt ''120" Uradır. ' r • 

1 cmına ı 
lıradır. Şartn mesi 615 kuru a komıs

İhalesi 11/7 /940 tarihine raslıyan perşembe gunQ saat "15" de Galata yondan alınır. Numunesi komisyonda 
rıhtımındaki umum mUdilrluk binasında toplanacak satın alma komisyo- görulur. İstekltlerin kanuni veslkala-ı 
nunda yapılacaktır. rile beraber teklif mektuplarını ek-

Sartname her gün söıu geçen komisyonda görulebi!ir. (5312) slltme sııatindCJı bir saat evveline ka-

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
J\ulcli. Maltepe, eursa asker' lis~lerinin birinci sınıflarına istek\" ve 

b.ıtun girme ııartlannı haiz olan namzetlerin seçme sınavları 10 Temmuz 
9"0 ı:Unu meT.kür liselerde yaııı<acaktır. Na.mzetlerin en a;eç 10 Temmuz 
S40 Hhahı saat sekizde n1urekkepli kalemlerile veya hokka kalemlerile 
5'bu liselerde bulunmaları ilin olunur. (224) · (S690) 

dar komisyon<ı vermeleri, (78) (5529) 

RAŞİD -ı- '\ TİYATROSU 
7 Tcrnmu:r: Pa7.ar gunU ak amı 
Gedil.,..~... • .... k B hç nde 

''Saçları .. ..ı-., t: .. ., .. Vodı; ! 4 P rde 
Heyet her Pazar ı:ı şamı Gedıkp ada 

Aı. ~ .uan C'sındedir 

Turkiye Cümhuriycti tebaasından olmak ve ya~ı 18 den a~;ığı ve 26 
dan yukarı bulunmamak (Yirmiden yukarı olanların askerlikle ili:şiii kaL 
mamıs olacaktır), 

2 - Orta mektepten pel: iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise ı;ı. 
nıflarında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bun_ 
tarla kadro dolmadıfı takdirde orta dereceliler de alınır.), 

3 - İstekliler, butun evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekc;elerini 
ıs F.y!Ul 1940 tarıhine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Mua_ 
vcnet Vckliletine. İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve 1. M. Mı.idür. 
Hiı:ü vasıtasile mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

Gonderilecek evrak şunlardır: 
A) Nufus huviyet cüzdanı aslı. 
B) Orta mektep şahadetnameııı aslı, (Daha fazla okumuş olanlarm 

ijahadctname ile biri kte tahsil muddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Basılmış orneğine uygun ve iıstünde tasdikli fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane baştabiplikleri zarflıyarak üstünu 
mühürliyecck ve istekli tarafından muhurliı zarf halinde olarak ı:onderi_ 
lccektir.) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Ilaydarpaea Nümu_ 
ne hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vıHiyetlcrin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsniıhal ka. 
ğıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda uç tane fotoı:raf (Cepheden alınmış ve ince lca_ 
ğıda basılmış olacak) 

4 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan bas_ 
ka bir de aşağıda brncği yazılı, Noterlıktcn tasdikli ve kefilli taahhüt &ene. 
di vereceklcrdır. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEôt 
Leyli ku,ük Sıhhat memurları mektebine alınarak tahsil edip mezun 

olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavı-..net VekAletinin tayin edeceği vazife_ 
de beş yıl hizmeti kabul etmed.gim veya kabul edip tc, muayyen müddeti 
bitirmeden bıraktığnn ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak 
tıkarıldı.ğun takd rde benim içın sarfedilmiş olan parayı tamamen odeme_ 
yi ve bu taahhut senedi mucibince benden istenilecek para için, odemek 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren <:'o 9 faiz yürütülmesini kabul ve 
taahhut eylerim. 

SARİH İKAMETGAH ADRESİ 
Yukarıda adres ve huvıyetı yazılı olan ın bu taah. 

hütname mucibince odemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için 
iki yuz lira olmak uzere biıtun tahsıl miıddeti için ceman 400 !İr;tya ka_ 
dar parayı, faizile beraber, borçlu ile birlikte 
mutcselsil kefil ve muşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

(S828) Kefilin adresi 

Para Biriktirenlere 28.800 Lir 
İKRAMİYE VERİYOR 

Ziraııt Bıınkuında kumbaralı ve lhba ı·11z tasarruf hesaplarında 
senede 4 defa çe kllecek kura ile apğıdal(I lirası bulunanlara 

ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 
4 500 " 2.000 
4 " 250 n 1.000 

40 .. 100 .. 4.000 
100 50 ,. 5.000 
120 .. 40 .. 4.800 
160 20 .. 3.200 

oi K KAT: Hesaplarındaki p;ıralar bir sene içinde 50 liradan aşa 
yenlere ikramiye çıktığı takdırdc % 20 fazlasiyle verıleccktir. 

senede 4 defa, l Eylıil, 1 Birinci kanun, ı MaTt ve 1 
tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul 1\Imtaka İkhsat Müdürlüğünden: 
1 - İktısat Vekiletınce mukaddema ıs lira uıerınden sat 

ed:tmiş olan çimento riyatlnrmm 2/7 /040 tarih nden itıbaren 11 1i 
karmış bulunduğu, 

2 - 2/Temntuz/1940 tarihinden evvel satın alınmış bulunaıt 

tolum eski fiyat olan 15 lira iııerinden &atılmasının lazım ı:eldii:i. 
sııst:l mutemmim malumat almak istiyenler:n İdaremize muraca:ıtl 
zumu ilan olunur. (S ahçekap;da Taşhanda Kirahk Daire ı 

KaJöriferli ve iki asansörlü Tas hanın 12 odalık birinci kntı İstanbul Y cşilköy Hava 
kamilen veya kısmen kiralıktır. ı 

l\lmtaka Depo Amirliğin 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İJ{RAl\IİYELER1: 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 n 1000 " = 3000.- " 
6 .. 500 .. = 3000.- .. 

12 .. 250 .. = 3000.- .. 
40 
75 

210 

• 
• .. 

100 
50 
25 

• 
• 
• 

= 4000.- .. 
= 3750.- .. 
= 6250.- .. 

Kefldeler: 1 şubat, 1 mayıa 

1 ağustos. 1 lklncltefrln tarlhterlnde 
v11pıhr 

Deniz Harp Okulu Ye Lisesi Komutanlığından : 
Okclumuza ücretle ıkı matenıatık oğretıneni alınacaktır. İsteklilerin 

Heybeliad da bulunan Okut Komutanlıgına müracaatları. "5771., 

1 - 1900 metre erat kaputluk kumaşı alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 8/7 / 940 Pazartesi günü saat 14 de 
Hava Mıntaka Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. · 

3 - İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek tizere her gün 
zarlığa ıireceklerin Bakırköy Malmiidurliığune yatıracakları 650 JI 
vakkit teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. ( 

İstanbul Mm taka Liman Reisliğinden: 
~arköyde batık "Pile\ıne., ve "Hanefiyye,. vapurlarının se 

cnıel teşkil etmeııi hasebilc ihracı cihetine a;idileceğinden, bu va 
sahip veya acentalannın tarihi ilandan itibaren bir hafta zarfmda 
ın:ze miıracaatla tasarruf ve aidiyetlerini ispat etmek şartile mez1' 
purları lıulıındukları mahalden çıkarmadıkları takdirde, 618 .numıı. 

manlar kanununun muaddel 7 ınci maddesıne tevfikan muamele 111 

ğı alakadarlara illln olunur. (5757) 

Sarıyer Sı.ılh İcruından: 940/594 - ' 
C:ulsümüıı Zakıre, Nazire, Şevkiye 

1 
Mehmet ve Ahmet ile şııyian mutasar
rıf oldukları Kaba oğlu Osmanclan 
kr.lma Rumeli feneri Fener Sadıye 
1T1r.hallesinde 6 :\'o.lu bahçeli ev ile 

Birinci arttırmada muhammen kıy
metin yüzde yetmiş be ini bulmadıgı 
takdirde ihale on beş gün daha uza
tılarak en son arttıranın taahhudil ba

l ki kalmak şarUle 31-8-940 Cum::ırtcst 
ı;aat ıo. 12 ye kadar arttırmaya de-

1 v::ım edilecektir. 

Gayri menkullere ait şartname 

. De~iZ: Levazım- Satınol .. -
•. · · Komisy.onu Uanlar• 

1 - Tahmin edilen bedeli 
lira olah Aydın Reis mesahll 
erleri içın alınacak 12 kalenı 
18·7-940 tarihine raslayan 1' 
günü saat 14 de KasımpaŞada r 
Deniz I..c,·azım satınalma t-.f'. 
nunda açık eksiltmesi yapıla 

2 - ilk temınah nıs,65) ıt 
şartname i her gun iş .saati d 
mezkur komlsyond n bedelsi 
bilir. 

3 - İs\eklill"rln 2490 sayılı 1' 
istedtgi vesaikle birlikte adı gıf. 
misyona müracaatları. 

• Hint Yafjı Alınacak 
12 Temmuz 940 Cuma curı" 

mına kadar pazarlıkla Hint 1' 
r>a<·aktır. İsteklilerin her gün 1 
p.ışada bulunan komisyona 11' 
tlıırı. 

M-7-940 tarihinde mııhkenıe dıvan-
1 h<.ncs!ne asılacaktır. Arttırmaya gir-
1 mek isleyenlerin g yrı menkullerin 
1 kıyıneti muhammenesinin yiizde yedi 1 KİRALIK 
1 huçuğu nlsbetınde pey akçesi veyahut ,. 

1 milli bir bankanın teminat me~tubu_-

1 
Ayazpıışada Alman serart 

j nu ı~raz etmele:i Uızımd_ır. Bırlk.mış nesi yanında Çıfte vav ~ 
1 vcrgıler ve tanzıfnt. rcsmı evkaf ıcn- No. 5 te 5 odıılı, b hçell c.J 
reı;i hissedarlara, Y11"11_'İ senelık taviz ralıktJ.r. Kalorifer, sıcak su 
bedeli ile dellfıllyc rusumu musteri- ı vagııı:i, banyo tc isatı me' 

l
l ve aittir. l\lezkCır gayr

1
i 
1
menkulle: t~- rlıır T>aıma gezilebılir. j.,t 

zerinde ipotekli alacak ı arla sair 1r ı- - -
frk hakkı sahipleri olanların ve hu-
smile faiz ve masrafa dair olan iddin
larını 11An tarihinden itibaren yirmi 
gUn içinde bildirmeleri, aksi takdirde 
hakları tapu slclllerile sabit olmadık
~a paylaşmadan hariç kalrlcakları ve 
dnha fazla mallı'11at almıık istl"yen
lerln İc'ranın 940/ 594 :r;ııyılı dosyasına 

müracaatları ıırın olunur. 

-..._ kilere murocaat. 

Kiralık Ardiye Aran~ 
Babıali, Eminönü ve Slrkec 

rır..ıı Y\lkın blr yerde depo olar9.ı 
bnılmnğa elverişli ve sokak • 
sinde geniş bir arziyeyc lhti)•ıı< 
dır Posta kutusu (406) ya rrıf 
"lıuracaal. 

Sahibi \ 'C r\esri~·at l.\Jiidürii Halil Liıtfi DÖRDÜNCÜ. Ga:rctr' 
Neşriyat 1'. L. Ş. f;ııqJdığı yer: (TAN) "\TnthaaSJ 


