
--- Ba kuponu ke.11> aaklayrmz ---

V AKIT KIT AP KUPONU 
EBYERDE IUBU8 Kanadada tayyare imalatı 

gittikçe artıyor 
1 den ao • kadar blr aıra kupon t.op. 

layıp ldazeımlze getlrea o1nışuculan:nm 
Dlln Ye Yum Teırctlme .Klllll;yatmm ikin· 
d ecri bet kitabım ,.nzcıe 50 eksJk fl&tla 
alabUlrlcr. 

Londra, 21 ( A.A.) - Kanadada h:ırp tayyare
al hıwAtı o kadar ehemmlyeW bir şekil almıştır 
ki bu :ıeno 1028 toyynre ve 19U de de 1583 tayyare 
teşllm edilecektir. Kral Zogo Londrada 

Londra, 1.7 ( A.AJ - Eski Arnavutluk kralı Zo. 
.,.~rr: 0 ' ~ •" ,., 
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Geçen aym başında Kanada hava kunetlerl 
bdrosu 1938 subay ve 10926 Janareciden mnr~ 
'kep bulunuyordu. Ordu ile teşriki mesai eden mek.. 
teplerde mütemadiyen tedris n talim yapılmak. 
tadır. 

Co ile kraliçe Jeraldin bugün Londraya 11eıı:rtşler
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~ Rusyanın Romanya Ya verdiği ültimatom üzerine 

~ Romanya,Besarabya ile imaliBuko
~ vinanın Sovy~tlere terkini k~bul etti 
~ Alman kıtaları Fransada 1 Yfüzakereye jirişecek 
; lspanga hududuna vasıl oldu Romen heyeti seçildi 
.tt aordoda ölüler abidesine Fransız reisicum-
~ 

;4' huru ile nazırlar bir çelenk· koydular 
~ r 1 ıı=ııensncıu m ll'iı u r a ya{Ba k a l ll<aır-

:. ürkiyenin harp .,..,,~.~(~)h~k.~s .. ~~!u~~~.:~ -· 
,, Ve SUih s·ıyaset·ı ~;~~~ :ı~~u~:n::"r:r~ıa.r::.nsa ni:~~·;::~~·- Hav83 bildfrL 
- ~U~-~: ~ 
·il' Matem gJl.n.U mti,,nasebetiyle, Bordo HUkClmet mulıaaematın durmulle 

.Yazan: ASI fr1 US bUyUk kl!3e.sinde bir Ayin yapı\mıo menuu balıaolan bil!'ı~sa. mcrnlelte
ve bu Ayinde ezcUmlo ReUılcumhur Un ıa,eaine aıt mtlı;to.cel nıeııelelerıe 
Lcbrun, ba.:;vck.11 Ma.repl Pcten, Ayan meşgul olmuştur. Yakında, bu huswı

ıJY , lta)yanm harbe girmesilc Tür· 
~Yenin harp harici vaziyetinde 

:of "U' değiJiklik olacak mıdır? Muh· 
i1I ~~ Ba!vekil Refik Saydam'ın 
>fi ·~ci ıiyaıet.imiz hakkında Bü-

l'\il( Millet Mccli:aindo vad.i~ 
'Ozı izahat eflmrıumum.iyeyi i~gal 
~elen bı.ı noktayı aydınlabnı§ oldu. 

tunhuriyet hük\ımetinin aldığı 
~'ar budur: Oçlü muahedeye 

vo mebusan re!ıılerl Je:ı.nne:ıl ve ta tesviye ııuretıert ittihaz edilecek. 
Heryo, ba..,veldl muavini şotan, na.zır. ttr. Dünkü parlAmento 1çtimamda b1r 
lardan General Veygo.nd, I..avaı, Mar- terhia ialeri nezareti ihdası fikri ileri 
ke, Marin, Telliye, sabık ~vekil Pol aUrülmUştür. Bu nezaret .muhacirler 
Reyno hazır buluomu§tur. ve terhi:ıe müteallik meııe.lelerle uğ· 

D1nt ö.yindcn .ııonra. l>Uyllk bir ita· r&f~ı gibi eanayı ve ~raat amcııe
lnbalıkla dolu sokaklardan geçilerek sine yeniden ı, temini ile tevaggul e-
1014 - 1918 harp ö!Uleri a.!Jldcs!nln decek ve ingaat i§lerini de tanzim ey. 
bulunduğu 11 Te§rinlsanl meyd.a:ııma llyecektlr. 
gidilın.i§tlr. Derin bir aükQt 11:!nde, Bordo :n (A.A.) _ H bildiri· 
Lebrun, yanında Bordo belediye reW r· • avu 
vo devlet nazın .Marke ve !.yan ve yo • 
ınebus:uı relılerl ve hükümet a.zaaı Londrada te§ekkül edecek bir Fran
olduğu halde, a.bldeye ilerlemiş ve ıırz hU~mellne lgtlr~k ~dece~ hak
muztka matem ma.rıı çalarken her. kında dün Daventr radyo Uıtasyon•J 
keıı derlo bir sükQt muhafaza etmiş· tarafmdan verilen haber ll1..erine fikri 
Ur. Bu dakikada hemen herkes ıığlı· aorulan Reyno, bu haberin hiç bir eaa... 
yordu. Reisicumhur ve marepl, aya- sı olmsdığtnı b~yan etmlşUr. 
ğa kalktıkları zaman, hıçkırıklarla (Devamı 2 nclde) 

Fastaki Fransız 
harp gemileri 

lngiltere ile müştereken 
mücadeleye devam 

edecek 
Celu:lıillarık, 27 ( 11.A.) - ltima. 

da tle~er menabidcn alınan haber -
lcre göre, Ka:ı:ablaa.1.:ada bulunan 
Fran!>ız lııırp gemileri bayraklarını 
yarıya indirmişlerdır. Fransız Fa
r.ınd~ki biillin lıinnlarda da bay -
raklar yarıya indirllnıiştir. Bütün 
Fransız cüıütamları Frıınsanın Fas 
fıll lomiseri general Nogus şimdi. 
den teminat vererek, emri altında 

\"C lnsillcre il nıüştcrck<'n müca. 
dcle:rc dc,·am kararında olduklnn. 
nı bil ılirınişlcrdir. 

Adcn, 27 ( A .. -t J - J liıunda şn
yan bir membadan bur:ıy::ı gelen 
bir habere gön-, Cilınlid c kl Frıın
sız makamları, mücadeleye denm 
etme!-: niyetindedirler. Umumt va_ 
1i Deşamp, aldığı hatlı lı:ıreke llc, 
Fransız kıtaları kumandanı ı;(enc. 
ral Lejnntiyom'un tam müzahereti. 
ne malik bulunmaktadır. Genera-

( Devamr 2 ncide) 

s . s. c. 
RA N Y.~/ ) 

Sot'yellerin istedifjl Besarabua ile ılmall Bukovlnayı ve Macarlarrn fs .. 
ledijji Transilvanyayı oösteren harita 

Bükreş, 27 (A.A.) - D.N.B. bil- Bükreş, 27 (A.A.) - Stefani: Mos 
diriyor : ko,·adoki Romanya elcisi dUn saat 
Şimdiye kııd:ır tekzip cdilmiycn 10 da Molotoftnn bir nota almıştır. 

haberlere nazaran So\'yct Rusya Molotof, bu notasında Romanya.dan 
hükO.meti Romanyanın Moskova eL Besarabyanın tamamını ve Bako
çisi Davideskoya müddeti bu ak- vinanın da şimal kısmının t:ımapıt
~am s:ıat 24 te bilecek olan bir uı. le İ3dcsini talep etmektedir. 
timatoın tevdi etmiştir. • Romanya. hükO.mclinin bu nkş::ım 

Bu ultimatom Bes:ırabya ile Şi- Sovyet hükumetine cevap vermesi 

/ ~ilı 2 numaralı protokol muci
~nce Türkiye harp ha't'ici vazi
l'.ttini mubafuaya devam cdecek
~r; ancak sadece beynelmilel ıul
'lun muhafuaıı için her türlü 
tahriklerden ictino.p ebnek yolun
daJci siyasetimiz memlekeliınizin 
~iycti ve müdafaası i~i:ı çok 
llYanık bulunmasma ve aıkc-.-i ha
~rlıklanmrzm tarnamlarirrumn.n 
da mani olamaz. 

J' 

ihtimal ki herbL-ı Akdenize ıi
~Yet etr.lesi üzerine Türltlyenin 
llıutJaka harbe kanıacağını zan
ll!!der:ler cumhuriyet hü!:i:mdi.l
te alınan bu knrar:n ahdi mühd
lefiyctier.imizle t:mıaınen uygun 

- ka avnı ultımatoruda Koslcncc ıle di mukarrer olan kr.ıllık meclisi-Japonya Asyadakl• in ~;~!1 ~~:;v;r~~~~eR~;y~~~rl:C:j~~ ic~o~~~e~:~~%atı bugün ıcın ak.. 

' bazı Tuna ij,ınanl:ırında Rusy:ıya ils. nin 1climaına lnt!:ı:arcn hararetli is. 
• sü bahrilcr \·erilmesi de talep olun. tişarelcrde bulunmaktndırlnr. Bu 

I 

tlup olmaüı~ında tereddüt ede
l:f:!fdcrd~. Hakikalen üçlü muaho
tlenin 2 nci maddesinde b:r Avı:.-u-
il devleti tarafından veki olup 

l\lcdeniz mınto.kasmda Fransa ve 
birlesik krallı:mt tutulacaklan 
bir harbe mün;er olan bir tcca
"iiz hareketi halinde Türkiycnin 
fi.ilen bu h.nrbe iş::;ı:ak edeceğine 
dair bir kayıt vardır. Fakat mua· 
h!!denin bu ır.adde:si Baıvekilimi
~İn bcyan:ıtmda b..ıh:settiği 2 nu• 
ltıaralı pt-otokol hükmü ile takyid 
ı;ılunmu~tur: 

Yani, Türkiye tarafın<!ıın alın
'nrı taahhütler bu memlel:et:n 
~ovyet ıosyafüt cumhuriyetleri 
1ltihad1 ile müselli.ıh bir ihtila!a 
'İirüklenmesini intaç edecek veya 
~cip olacak b"ı: harekete onu 
ltbar edcmiycccktir. 

İ§te cwnhuriyet hüktımcti ltal
l'ıuıın harbe girme .. i üzerine Tür· 
!<i~enin hattı hareketini tayin 
1'tİıı umumi vaziyeti derhol tct-
1::~ etmif, bu vr.ziyctte Türkiye. 
ilin fiilen harbe müdah:ıleııi ken
diai ile Sovyetler birliği nrnsında 
•il&hlı bir ihtilaf vukuunu mucip 
Clıı.cak bazı ıebepleır görmüş. bu
nun üzerine 2 numaralı protokol 
biiJQnüoü tatbike lüzum görerek 
timdiye kadar olduğu gibi yine 
lınrp harici kalmaya kanır ver· 
tnı~tir. Bu kararını da alakalı dev 
letlcre bild:ırmi,tir. Alınacak ce
\'1\plar hiç JÜphesiz bu kara'rda 
haldı olduğu kndar İ.!abetli bu· 
lunduiumuzu gi>ştcreeektir. 

Fcl;at hükUmetin kararmc!an 
ba~tcclerlıen bir noktayı da ayn· 
en tc-'·~r.iz ettirmek ycrindo o
l .i." : Hnt.rlnrda olduğu üzere 

ı n .. ıwmı 2 nrlrll') 

gi_liz-Fransız arazisini m[;giliz hava k~~:) 
ışgale hazırlanıyor vetlerinin akınları 

BAnd limanları 
din kapatıldı 

Nevyor"k, 27 - Honakong'dan 
bildirildiğine göre Jap;n latalan 
Hindiçini hu.dudunda buliınmak
tadırlar. Japonlar Hindiçiniye ta
arruz ctmi~ değillerdir. Maama
fih Hi:ıdiçini müdafaa tedbirleri 
almakta berdevamdır. 

Hindiçini ve Madagasltar 
Valileri Dcği,ti 

Londıra, 27 - Hindiçininin 
mfü:takilen müdafaası için tedbir
ler alan ve harbe devam kararın
da bulunan Hindiçini umumi va-

< Devamı 2 ncide) 

Çemberlayn'in sulh kabinesi 
kuracağı doğru değil 

En!ci başvekilin partisi ha rbe sonuna kadar de· 
vam kararını teyit etti 

Lorıdra, 27 (,i.ıU - Sa!Uhiyettar 
mnhtiller, Almanya ile sulh yap. 
mnk m:ıksadiylc Çcmberlaynin ri
yasctimlc Londracla bir siyası partl 
teşkilini mevzuu b:ıhscdcn yabancı 
matbuatın ,·erdiği haberleri katı 
surette yalanlamaktadır. Snlahiyct
tar mahfiller, bütün İngiliz siyası 
partilerinin "mull:ıkn zafer,, dövizi 
etr:ıfın<la t:ıın surette birlik bulun. 
dukl:ırrnı tel.ı:ıriiz cltirmeklcclir. 

I.orıdro. 27 (.1 •• i.) - Muhafaza 

partisi lideri Çemher.Iarn, bugün 
muharnzakur partisi teşokküllcrinin 
milli biı·li~i icra ko mitesi toplantı. 
sında söz nlmış~ır. l3u toplatılı so. 
nuncla müttefikan ittihaz edilen bir 
karar sureti ile, icra komitesi, za
fere kadar harbe devam hususun
daki azimlerinde Çörçil hlikO.meti. 
ne tnm milz:ıh<.'retini bildirmiştir. 

Komite, Çembcrlayn'c de tnm iti
madını )'cnidcn teyit eylemiştir. 

1. Mıs ır kabinesi 
• Sabık Londra elcisi 
t:ırafından kuruluyor 
Kahire, 27 (A.ı\.) - I~aı Farult, 

yeni kabinenin ve.zlfeslnl, mUda!aa 
nazın vo sabık LOndra elçbi Ha.san 
Basri Pa,ayn. tevdi etmiştir. Tah. 
mlnlere göre, yeni kabine, bir tcmer
kUz kablneSi olacaktır. 

ingilteredeki Ame
rikahlara 

dönmeleri bid.rildi 
Londra, ı1 (A.A.) - Amerika ee· 

liri Kenned, Vaşington vapurunun 
İnglltcrede kalmış olan son A:ıncrik;ı. 
lıları da tahliye etmek Uzerc 2 Tem· 
muzda Galvaya geleceğlnl blldirmlş
Ut. 

Sefir, harbin nthııyetlne kadar baş· 
ka vapur gelmemesi muhtemel oluu· 
ğwıu bildirmiş ve buna binaen lngll
terede kalmak için mühim sebepleri 
olmıyan bUtUn .Amerlltalıln.rm mem
leketlerine dönmelerini tavsiye etmiş· 

tir. 

Daladye F asta mevkuf 
bulunuyor 

Cebolllttarık, 27 - ·rluraya gelen 
bir habere göre eski Fransız b8.§ve
kill Daladye Fa.sta Kazablankada 
mevkut bulunmaktadır. 

İngiliz kıtaları da italyan Somalisinde 
3 2 kilometre ilerlediler (Yazm ı tnclde) 

ingilterede silah imalatında 
müth iş bir tezayüt vu 

Londra, 27 (A.A.) - Röyter: 
Avam Kamarasında, malzeme 

meselesinin müzakere edileceği 
gizli celseden evvel beyanatta bu
lunan malzeme nazırı Morrison, 
demiştir ki: 

- Orta ağırlıkta tankların ve 
piyade tanklarının imalindcki 
tezayüt, nis:m ayma nazaran, ha
ziranda yüzde 115 dir. Top ima
lindeki fazlalaşma yüzde 50 den 
yüzde 228 c kadar çıkmaktadır. 
Portatif silahlar imali yüzde 

49 ile 186 arasında bir tezayüt 
kaydetmiştir. Muhtelif cins mü-
himmat imalindeki tezayüt, 
yüzde 350 ile yüzde 420 arasın
dadır. 

19 haziranda, bir nevi silahtan 
bir milyon adet sipariş verdim. 
Bu silahın imali, haftada şim
diden 250 bini buldu. Bu imal 
eskisine nazaran, dört hatta bet 
defa daha fazladır ve bu had da 
son değildir." 

(Deoamı 2 nclde' 

Bu sabahtan itibaren 

Benzin, gaz, motorin f iyatleın 
' 

yeniden arttnıldı (Yazısı : tnclde) 

• 
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R B b 1 
TUrkiyenin harp 

omanya, esara ya· ve slilh sıyns .. ti 
yı Sovyetlere veriver 

( Baştaça/ı t incide) 
eiondıı Sovyet tayyareleri hiç şüp
hesiz dıplomnsl fnıılıretine Sovyet 
a~kerl kuv\·Jlerinın müzahir olduğu. 
nu g(lslermek lçın talep edilmiş a
razi Ü7.erınde uçuşlar ynpnuıktndır. 

Pe~te. 2i ( A.11.) - B!lkreşle top_ 
lanıın şurayı krnll nrnzı terki hok
ındakl Sovret taleplerini kabul cL 

lığl ş:ıyi:ısı deveran etmektedir. 
Bük!"C§te Neşredilen Tcbriğ 
Bükrc~, 27 (A.A.) - Röytcr: 
İyi haber alan mahfiller den, 

gayri resmi surette öğrenildiğine 
göre, Romanya, bütün Besarab
yayı ve :Sukovinanın Miki mmta
kasını Sovyetler birliğine terket
meye karar vermiştir. 

.Eükr~, 27 (A.A.) - Bükreş 
radyosu, bu akşam, aşağıdaki res
mi tebliği neşretmiştir: 

Saltanat konseyi, bugün saat 
12.30 da sarayda Kral Majeste 
Karol'ün riyasetinde toplanmış
trr. Konsey, dün saat 22 de Sov
yct hfikfunetinin Moskova elçi
mize tevdi ettiği notayı tetkik 
eylemiştir. Bu notada. Sovyet 
hükumeti, Besarabyanm ve Şi
mali Bukovinanın Sovyetlere ter· 
kini talep etmiştir. Sovyetlerle 
sulhcu münasebetlerin devam et
tirilmesi arzusunda bulunan sal
tanat konseyi, Sovyet notasını 
müzakere etmek üzere iki hükQ
met murahhaslarının içtimaı için 
tarih ve mahal tayininin Sovyet 
hükfimetinden talep edilmesi hak
kında Romen hükumetinin aldığı 
kararını tasvip etmiştir. Romen 
hükiımctinin teklifine Sovyct hil
ltilmetinin cevabı beklenmektedir. 
Krallık Konseyinin T oplantm 
Jlonıa, 27 - Krnllı.k konseyinin 

içlim:ıı 12,30 dnn 14,30 n knd:ır de. 
v:ım etmiştir. Snnt 20 de tekrar top. 
l:ınan konsey dün gece Molotof tn
rafındıın Romen elçisine verilmiş 

olan ullimalom hnkkındııki Romen 
hlikCtmcti knrnnnı lesbit etmiştir. 

Romen krallık konseyi derlıal bir 
heyet acemi§ ve bu heyetin Rusya ile 
müzakereye ~mcsine \•e liöylece 
Sovyet Rusya ile mevcut Jyi münııae
bctlerln devnmmı:ıı tcmJnine karar 
>Cr~Ur. 

Söz söylemeğe saUUtlycW blr .zat 
bu akıı:ım §Öyle dcml§Ur: 

'"Uomen milleti krallık etratmda 
topanmı.,tır. Romen mllleU bu hUBUL 
ta verilecek karar her ne olursa ol· 
sun kabul edecektir • ., 

Roma: 27 - Sovyctlcrin Romen
lerden Kı5atonco vo Tuna Jlmanlıı.rm
da .istinat noktnıarı fatemi/} olduklan 
ha.kkmda.ki haberler resmen tekzip 
olıuııııııktadır. Sovyet talepleri ara.. 
amda bulunan §!mail Bukoviıın'da e · 
sasen Ukrnnynlılnr ikamet etmekte· 
<lir. 

Romanya Almanya Ve ltalyadan 
Yardım htcmiı 

Sotya, 27 - l{ral Karol sabnhlcyiıı 
Alman, lta.ıyan ve Yugo:ılav elçilerini 
kabul et.ml§tlr. l{rnl J{arol ögleden 
sonra Alman elçJainl yeniden kabul 
etmJ§ ve bu m~ereler sonunda Al
manya, ltaıya ve YugoSlavyanm hiç 
bir yardımda bulunamıyacııklıırmı 
beyan etmeleri Uzerine kral konııeyi 
harbctmeden Sovyetlerle anlaşmak 
kararmı vermlııtır. 

Roman yada Seferberlik 
Sotya, 27 - lyl haber alan maha.. 

!Uıı:ı. blldlrdlğtne göre Roı:ruuıyada. bu 
geco f!C!crberllli: yapılacaktır. Bundan 
maksat Sovyrtlcrle harp değil, fakat 
dlğer Romen hudutıarııu muhafaza 
etmektir. 

Yugoslavya Seyirci 
Belgr:ıd• 27 ....:. Hük!Unct nnmma 
z a!>ylemcğe ımlft.hJyeW lıtr znt §!Sy· 

e denı~tir: Yugoslav hllkQmeU Sov
et illUmatomu hllkkmda hiç bir te!
rde bulunmamııktadtr. Ç!lnkU l3Uk. 

reş hUkQmeU vazıyeti Yugoalavyo.ya 
resmen blldirmf§ değildir. Yugoslav· 
ya ile Romanya arasında Yugoslav
ayı Romanya.ya yardıma mecbur c

Jen hlç bir anltı§ma. mevcut değildir. 

Macaristanda Diplomatik 
Faaliyet 

Bwlapeştc, 27 - Husule gelen yeni 
aziyet mllna.scbetiyle Macar haricL 
e nazın Kont Çıı.kJ başvekll Kont 
~ele!tlnin yanında Alııınn ve ltalyan 

!lrlerlnl l:abul etmı, ve kcndllerllc 
ızun mUdciet g6rU~n1UştUr. 
Bulgarietruı Heyecan içinde 

Sof.>-U., 2'1 (A.A.) - Stcfnni: 
Sovyetıcr Birliğinin Bc:ı:ırnbyo.nm 

• Şimali Bukovin'in iadesi için Ro· 
ıanyaya "'erdiği uIUmatum haberi, 
u meselenin halllnln to!t nktllel te

ki edilmesine rağaıen, Bulgnrls-
uıda bU.>11': heyecan uyandırmıştır. 
alkanl:ı.Ma. fnkJ,..B! etmekte olan :'.> c. 
vaziyet kıı.t'§tamdl r:~lgar ıım~orr.e· 

nln h:ıttı h::ırekeU, h.nuz tc:ıblt eclll
eml Ur. 
Londrarun Verdiği Habel'lrr: 
Londrn_ 27 - Salahiyetli R:>-

1en ş~ısiyetleri Kral Karolün 
~us taleplerini aynen kabul cde
egini ve bu münasebetle Tran-
lvanya hududunc:Uı.ki vaziyetin 
ıkviye edilmesi gayesinin flbzö

r.de tutulacağını beyan etmek· 
dir. 
RC>madan g~C"n haberlere na-

zaran Sovyct Rusya Romanya· 
dan taleplerde bulunacağmdar. 
İtalyaya malumat vermemiıtir. 
Sovyetlerin teşebbüsleri Berlindc 
hayret uyandırmamıştır. 

Salahiyetli Alman mahafili u· 
mumi harp hatalarının tashih e
dilmekte olduğunu ve Sovyct 
Rusyanın bu hareketiyle Alman
yanın hayati menfaatlerinin kati· 
yen tehdit altına girmemiş bulun
duğunu beyan etmişlerdir. 

Amerikan 
donanması 
japon donanmasının 
manevralarını 
kontrol ediyor 

\'nşlngto~ 21 (A.A.) - İji malfi 
mat alım mah!illerdo dolaşmal:ta de
vam eden !alcııt henllz teyit edilme
mi§ bulunan hııbcrlere söre, AmerL 
ka Birleşik Devletlerinin HM-ay ada· 
lıı.rmdııkl donıınmasııun bir kısıur, ha. 
len cenubi Amcrlkanm garp sahJlle. 
rlne gelmek üzere yola çıkmıştır. ı::u 
h:ıbcr, Japonların Pasilikte Cenubi 
Amerika sahllleri civarında manevra_ 
lar yaptığma dair yine henUz t eyit e · 
dilmemiş bir haberle aIAko.dıır bulun· 
m:ıktadır. 

Aynca alman malQmata g!lrc, A· 
merlka BlrleşUt Devletlerinin Rlo'dıı 

bulunnn on bln tonllAtoluk •'Vlşita,, 

nğrr kruvazörü, pek muhtemel ola. 
rak :Montevldeo'ya hareket ebnl§tir 
Montevldeo'da, AmUlka Blrle§lk 
DeVlctlcrlnln Ünlsl kruvaz<SrU da bu· 
lunmo.ktadır. 

H uver' e göre 

Avrupa yakında 
aç kalacak 

~'t.uyork, 27 - E~l.:i Amerikan 
Reisicumnuru Huver gazetecilere 
şu beyanatla bulunmuştur: 

Tarihin knydclmcdiği en musl • 
belli oçlık hcyutrısı Avrupanın ils. 
tünde dolaşmaktadır. llnrp bir Jrnc 
ay d:ıha devam ederse milyonlarc:ı 
A vrupanın iaşe meselesi, beşer ız
tıraplannın tarihte benzeri hulun • 
mıyıın bir lıadi~e oltmık kalacnktır. 

B. Huver, yardım edilmediAi tnk_ 
dirde Drükselin 30 llü 60 güne k:ı
dnr yiyecekten mahrum knlacn#ını 
ihbar etmiştir. 

Il. lIU\"Cr, açlık haline çnre bul. 
mnk jçin ücllncn bir tnrafın mil -
dalıalesine müsna<lc almak üzere, 
lntriliz, Alman \"e Belçika hüktimet
lcrile temasa girecc~ini siıylemi)tir. 

A merlkaya Satıl.an Fraa 11z. 
Altmıan 

'Ncvyorl!, 27 (Jl .A.) - Frıın n ta
rnfındnn Amerik:ıya sntıl:ın mühim 
miktnrdn nllının Ameriknyo gele_ 
rek federal lıanknyn y:ılırılılığı rcs. 
men bildirilmektedir. 

Bu altınlar her türlü tehliketten 
ve halen çok ağır olan nnkJiye Ye 
sigorta ücretlerinden içtinap için 
Amerikanın Ycnsan krııvazörülye 
nakledilmiştir. 

Alman kıtaları 
<Da,t<lra/ı 1 incide) 

Korbin Neden istifa Etti? 
Londnı, 27 (A..A..) - Reuter: 
Reuterin dlploıııaUk muharririnin 

r.a.ıuıetUğine göre, Korbin'ln istifası 
ııeflrin §abat bir karnrl.rlc almmı~tır. 
B. Korbin bütlln hayatını bir lng!ll.z • 
Fransız J_şblrllği fikrine tahais ctm{&;
tl. Yeni slyaal lnl•lıntıarın vazifesinin 
itasını biç değilse remnt bir m:ı.knm 
igga.Ide dcwım ettlğl mllıldetçc im
kO.nsız kıldığı kanaatini geUrml~tır. 
Franaız hUkQmeU nezcllne bir masl:ı.. 
hatgUzar tayini mescle:::i tetkllt edil· 
mclttedlr. J.IUı;kUIO.t:ı tcsMUt etme· 
den vıızifeslnl ita edebllecegı tııhak
kuk edince mıı!!lahıı.tgüzar tayini hıık 
ltmdakl kararın da alınaca.!;'1 zanne.. 
dllnıekted1r. . 

halyaya Gidecek Komisyon 
Bem, 21 (A.,\ ,) - Bordo'dnn tıtldl · 

rlldig-ine göre, ltalyan mütareke ko
misyonu nezdlndckl Franmz murah
has heyeti Cuma gUnü ltaıynya ha. 
reltct edecektir. 

<Jencne, 27 (A.A.) - Blltiln Fran· 
sız sMl mllltccileri J.'rans:ıya dön
me!:. Ozerc buradnn ayrılmı~l:ırdır. 

ALMAN TEBLt<'.'il 
Hrrlin, 27 ( A.A.J -;- Ordu h:ışku_ 

manılanlığıııın tebliği: 

l\lül:ıreke ınuııhcclrsl h1ikuınlcri 
muribinre kıtal:ırınıız Bordonun 
ıloğu·mııda Dordon~i höl.:csine l.:ı
dar ilerleınişkrdir. Dlişıu:ının :ı::ı

yıf deniz ciizfıl:ıınlnrı tnrnfından '.! 1 
lı:ızirıını 2j lınzirı:nn lı::ğlıy:ın gere 
Fr:ınsainın ,im:ılindc ynpılnn istik. 
şnfl:ır zor! .k~uz tnrdNlilmiştir. 

Dır clcnıznllı, 3:i.OOO tonluk hir 
dü ınıın ı;emisinin lı:ıllıf!ını lıilclir 
mek e rr. 

{ Baı larat ı 1 indcte) 

T ürk • lngiliz - Fransız pakb im
zalandıktan sonra Sovyetler bir
lifi merke• icra heyeti reiıi Mo
lotof bir nurok ıöylemi~ti. Bu 
nutukta Türkiyenin imzaladığı 
muahede ile harp mahrekine gir
miş olduğunu da iddia ctmiıti. 

Molotofu böyle yanlıt bir ka
naata aevkeden ~y, muahedeyc 
bağlı 2 nun...-ah protokolun tat
l>ikatta kıymeti görülmiyecck 
bir ihtirazi kayıttan ibnret ohn:ı
zı mü!Ahazaaı idi. Hattiı 1914 
harbinde htanbulda sadrazam 
alu beraber nazırlal'oan ekserisi· 
nin haberi olmaksızın Amiral Şo
sonan Karadenizde yapbğı bir 
anrivaki ile Osmanlı İmparator
luğu harp haline girmişse bu de
fo da yine herhangi bir bahane 
ile Türkiyenin kendisini harp i
çinde bulması ih timalini büe dii-
4üncnler olmuştu. 

Biz, bu tt.irlü kanaatlann Ye 
mülahazalann yersizliğini sırası 
düştükçe tekrar etmekle berabc .. 
hakikatin meydana çıkmasını da
ha ziyade hadiselerin inkiıafına 
bırakmayı t er cih ettik. Fikrimiz
ce badiselel' kar~ısında hükume
tin aldığı kararın bu noktada n 
husıısi b ir eherrwniyeti vardır. Zi
ra bu brar ile Türkiyenin rast· 
gele maceralar peşinde sürükle
necek bir vaziyette olmadığı fii
len enlaıılnuıtır. 

Lakin T üriôyenin muahedeler 
ahkamına tadık kalmakla bera
ber herhangi bir macera arkasın
dan gözleri kapalı ıilc-üklenme
mek aı.minde olması, icabında 
taahhütlerinin icrası ve hayali 
haklannın ve menfaatlerinin mü
dafaa11 için hazırlıklarda bulun
ınaıma mani teşkil etmez. Bu ha 
zırlıklar h er 8'ÜJı ve her dakika 
yapılmaktadır. Etrafımızda dö. 
nen hadiselcl'e kartı gece gündüz 
urruıık olarak gözlerimiz açıktır. 
Bu ıuretle memleketimiz için ol
duğu kadar bütün yalan p rk 
komıularımız çin de sulhun mu
hafazasına bimıet ettiğimize ka
ni bulunm.'\ktayız. 

ASIM US 

İngiliz hava kuvvet
lerinin akınları 

Londnı; 27 (A.A.) - Hava ııeza. 
rcUnln tebliği: 

DUn, günıJUz, İngiliz hava kuvvet
lerine men.sup bombardıman tayyare. 
lcrl, Alruruıya dahilinde hUeumlıı.r ynp 
mışlardır. DU~mnn avcı tayyareleri· 
n1n !aııliyellne rağmen, Gelscnkfr;:en
de bir petrol teııl.utı ve Söst'de bir 
tok yollar bombardıman edllml§tlr. 
Bir tayyareml.z kayzptır. 

DUn gece de yeni bombardıman ha. 
rekeUcri yapılmı§lır. Hava kuvvetıo· 
rimiz, Hollıuıdada, 'fcxel ve Helger
dc deniz tayyare Usleıine ve Şlpol, 

Valhaven ve Kooy tayyare meydan
larına hUcumıar yapmt§tır. Dort. 
mund, Eon ve MUnstcr civarında 

Haııgort tayyare meydanlan ve Ha· 
novcr ctvıı.rmda Ltuıgenbagen tayya. 
re meydanı da bomb:ırdımanıı. tabi 
tutulmuştur. 

KBln"de bir yağ tasClychmıesl \"e 
Mnnnhcim civarında Luılvlgshavende 
bir bomba fabrikası d:ı. hUcun:a m a
ruz tutlmU§tur. 

.ı\snabnıck, Ham ve Soest'do de. 
mlryollarmo. i.e:ıbctll bombalar at.ıl 
mı§tır. 

Diğer bombardıman tayyarelerimiz 
de, Hollandadıı Vilemııoorı.l ve Cne
muldcn'dJ Doklara, Jcanallara ve köp. 
rUlerc hüeum etml§Ur. lkl bomb:ırdı_ 
mnn tayyarcmlz kayıptır. 

Iluı;Un de gllndUz, bombardıman 
tayyıı.rclcrim?z, Almanya Uzcrlndc ye
ni UÇU§lar yapmıştır. Hanover civa
rında ?rfüıburg'da bir yağ tu!iycha· 
nesine bombalar isabet etmı, \'e yan. 
gın ~ıkmıştır. nremen'de petrol taır 

tlychaneslno bombalar isabet.. etmiş 
\"C yangın çıkmıştır. Brcmende pet
rol lllB!iychanclerlne ve Salzbcrge:ı

ı!e l.ı1r fnbrilmya d:ı hücumlar ynpıl. 
mı;;tır. Tayyarelcrlmizin hepsi üste· 
rlne dönınüt:lUr. 

Du snbo.h, ke~if avcı tayyareleri
miz, Fransa Uzcrfnde iki d~man tay
yı>.rcslne hllcum ctmi§tir. Bu t.ayyn. 
re.eıdcn bir to.ncsl dU~UrUlmtlştür. 

DUn akşam lngtltcrc Uzcrlne .)'?.pı· 
lnn hUcumlnrn f§tlrD.k edc:ı b!r lkin· 
kel bombardıman tnyyare.!lnln dört 
ltlşlllk ınUrettchtı bugtln lnglltere· 
nln l)nrlt sahilinde bir limana çıka. 
rılınrntır. Bu r.uretlc, bu hanıltAt es· 
nasında Uç ı!Uşman tayyıı.reıılnln dll· 
'iUrUtınU;'i o!dUL'\l tnhaklmk etmekte· 
ılir. 

Kahfre, 27 (A.A.) - Büyük 
Britar.ya umumi karnrg&hın<laıı 
te~liğ ediliyor: 

Hab~~i::tan ve İngiliz Sor=alisi 
hududunda. tankların yardnm ile 
büyük bir düşman ınü:rezesi ile· 
ri l:aral:ciların'ııza hücum etmiş
tir. Taarruz lıü:.klirıülrniiştiır. Z.ıj 1-
nıımıı ~ o:tıur. 

J'ahil'e, 27 - Dünsabah t ngi
'!z bombar.ı:~ıman trıyyarelcri, ~ar· 

r . , 

Benzin, gaz, motorin fiya'ları 
Aııkarıı, 21 ( A.A.) - Ticnret Vekfıletinden tchtııı edılmişt;r: 

1 - 21 oisand:ınberi cnrl benzin, snıynğı ve motorin fi:r:ıtlnrı, 
mezkur tarıhlen sonra Rom:ınyndon gelen mııl:nrın riyatlarının doha 
yüksek olmasına blnnen, muktazi znmlnr yapılrnıık suretile 29 sayılı 
milll korunma kararnomeslne istinaden :reniden teshil edilmış ve 28 
haziran cuma günUndcn itibaren meri)'Ct mcvkline konulmuştur. 

Benzin, gazyağı Ye ınotorinın lstnnbul, fıınir \'C İskenderun depo 
esas fiyallan şunlardır: 

Benzin, döknıe, kilosu 31.15 kuruş 
Benzin, dökme, litresi ~.74 ,. 
·nenzın, çift biıyük tenekede 865.85 .. 
Gazynğı, dökme, kilosu JıUli ,. 
Gazya~ı çıft bliyük tenekede 628.13 ,, 
l\lotorin, dökme, kilosu 10.83 ,. 
~folorin, çift hüyük tenekede 412.00 ,. 

2 - nenzin \'C gıızyn~ıntn Anl<ara, Jst:ınhtıl Te hmlrde llôkme ola 
rnk ozarui salış ffy:ıllnrı şunlardır. 

BcnLln 
Utresı kuru.' 

Ankara 27.l>O 

Gaı:yatı 

kilosu kum, 

İstanbul 2~.- 19.!>5 
İzmir 25.05 19.70 
3 - Ankanı, lsınnhul ve lzmlrde tenekeli bcn:ı:in \"e gazynjh :ıznmi 

salış fiyatları şunl:ırdır: 
Bcnr.ln 

çift bUyOlc 
tenf'ltede 

G~-ağt 
ç ift büyük 

tenf'kede 

<.iaeyal't 
~k k ilçUk 
tenekl'do 

Ankara 10~ 'i75 113 
İstanbul • 925 660 9i 
trmır 92S 6i0 100 
4 - DiRer ycrlcrıle sazyığı \"C hcnzinln aLaml satış fiyahlıırı, :nıka

rııla bir num:ıra alhnifa gösterilen ılepo <''"n'i fi~·allarınn nnkli:ı,e ,.e tc~. 
lim ma~r:ıflarının, mnh:ılll rfisuınun, şirket bakiyelerine ,·erilen kiil'tn 
ve listesi \"ekiilele te\'di edilen yerlerde ise perakende salıcı iskontosu
nu n flilvc~l suretile tn)·in ve tcsbit olunur. 

5 - Her yerde halen cnr1 motorin a7.:ı.mi ~:ılış fiy:ıtl:ırın:ı 3828 sn· 
yılı kanunla şimendifer nakliyatına yapılan ı:ıımdan haşl:o, 

IJökıne kilo ba~ına 1.01 kuruş 
Çift hü)'Ük teneke başını t 3.81 ,. 

il3ve edilmiştir. 
6 - Bu fiynıtar şlrkctleriıı harfler i hıılunan mahallr.rdeki en büyfik 

mülkiye nıer.ıunına, fiyat mura1<t•bc komisyonlnrıno Te mıntaka ilca. 
ret ve iktısal müılürlüklcrinc l<'lgı ana tebliğ edilmiştir. 

Japonya Asyadaki ingiliz-Fransız 
arazisini işgale hazulamyor 

(Baştam/ı 1 fucide) 

lisi Karu'nun yerine Visamiral 
D öku tayin olunmu~tur. 

Bordo hükümeti Madagaskar 
umumi valisini de değiştirmi;ttir. 
Madag aakara B. Kahla tayin o
lunmu~tur. 

Japonlc.nn Askeri H at"d<etJeri 
Tokyo, 27 (A.A.) - Hincliçini 

hududundan alınan haberlere gö
re, 17 haziranda harekata bıışlr· 
yan Japon kuvvetleri, 25 hazirc.n
da Lunghi'yi almış ve dün Min
kiang'a kadar ilerlemi .tir. Japon
lar, Fransız Ilindiç;inisi ile Çun
king arasında büttin münakalatı 
kesmek niyetindedirler. 

Japonyanm Hindiçiniyi isti15 

Fastaki Fransız 
harp gemileri_ 

(llu~ turu/ ı 1 i rıciılt! I 
lin, vaziyete karşı koy:ıt':ığın:ı iti
madı ,·nrtlır. 

Londra, :ı7 (ı\.A.) - Londrada 
lıir Fransız milli komilc.,i teşkil 
etmekle olan f{cııernl dö Gol, Frnıı 
sız mlist enıleke inıp:ır:ıtorluğundn. 

ki ba~kuın:ındanlıırın mütareke ~arı 
!arı ınunır<'heıılıı<leki lıaıtı har<'. 
ketlerini !iğrenmek kin rnezkiır lrn
mnndnıılnrla tcıııns ,.e ınuhalıcı e 
ha li nılc Jıulıııınıoktndır. 

Öğreni l diği ne glirc, llinrlicinlrle
ki Frnnsız km·,·ctJeri kumnndıın ı 

fgener:ıl l\olrıı bıı miistı•mlckeııin is_ 
1 il:hı için yap ılacak her teşcbhli5c 
mıık:ınnıcl eılece(:tini k:ııt lJir su. 
retle hildirmiştir. 

Beyrutlular ma tem 
tutuyor 

Il<'yrut, 21 (A.A.) - Bcyrutlular 
Fraıısıı.nın mütareke DOrUnnıu kabul 
etıncsi dolayısiy!e matem nlAmıo.ti o· 
la.rak slyo.lı l<ravat b:ıi:lamışlardır. 

Me\'cudlyctlerl elzem olmıyan l!ll· 

kinlerle ltl Ya§ından a§~ğl kadın , .e 
çocuklarıı Beyrut'u terltederek bağla
ra cckJlme!crl tııı.-siyc edilmlstır. 

Pazarteal g11nllnden itibaren Suriye 
ve J .t\b:ııında bcıızin \'C3ika ııe aatıla. 
cıtlttrr. 

nına muv.ı.Hakıyetli hiicumlar 
yapmışlardır. 

Boınlıardınıan tayyarelerimiz, 
Makakka tayyare mey.danına ve 
petrol depolarına da hücumlar 
yapmıştır. Bu depolara bombalar 
isabet etmiştir. 

Asab'daki askeri hedeflere de 
:ıyn tayyar c hücıımları yapıl-

mı~ttr. .. 
lJün, Malta, beş defa tayyare 

hiicumu11a maruz Jrnl;nıştır. 12 
fôivil öiMüş, b~rk~ç kişi ynralı:.:1-

mıştır. Maddi haı:ıar pek azdır. 
l\ııhire, 27 f A,ı\.) - Dün ak~nm· 

ki rc~ıni ll'lılii;: 

l\:ır:ı tlcvriyckr1mil lt:ıl)nn So. 
nınlic;!ndr bir ınıı';a,·<'mcllc knr~ı _ 
lıı~nın<l:ın 32 kılomelrc ikr!cııı: -

için hiç bir niyeti olmadığı bura· 
da tebarüz ettirilmektedir. 

Arila i zahat Verecek 
Tokyo, 27 __: J apon gazetelerı, 

yarın veyahut C:bür g ü n har:ciye 
nazırı B. Aritanın Japo11yanın 
Şarki Asyaclaki yeni aiyacctinin 
nnahatlannı tarif edeıı bir beyan· 
name neşredec~j;hi haber ver
mektedir. 
Fransız - tn~iliz ve U za:c Şark 
Roma, 27 - Uzak Şark hfrdı· 

seteri büyük bir ehcm."Tliytt ka· 
ta..,makt<::clır. Totaliter Japon 
devleti Uıak Şarlüa mcn!aatlcri
ni tahak!<uk ettirmeye ba~lamak
tadı r. İngiliz gazeteleri de Ja· 
ponyanın Şarki Asya hareketi ne· 
ticesinde İn~iliz ve Fransızların 
Hongkong. Şanghay, Hindiçini 
ve Birnamiden kovulacaklarını 
kaydetmektedirler. 

K afüüta U.-nanı Kapatılıyor 
Roma, 27 - To!:yodan gelen 

haberlere .göre lngifaler Kalkü
ta limanını kapatmaya karar ver
mi§lerdir. 

Japonyada Hiddet 
Tokyo, 27 - Sumatra Maru is· 
min.deki Japoa vapurunun Kara
~ide tevkif edilerek simdilil: Bom
baya doğru yoluna devam edemi
yeccği haberi cfkarıumumiyeyı 
çok hiddetl:ndirmiştir. 

Diğer bir haber. Hindistan hü· 
kumetinin Hint limanlannı diğer 
devletler vapurlanna bir hnftalık 
bir müddet için kapamı~ bulun
duğunu bildirmektedir. Halbuki 
Karaşi ve Bombayın J apon p;t· 
muğu tic..:ıreti için bU}•:ik bir e
hemmiyeti vardır. 

ingiliz silah imalatı 
artıyor 

f Ha~tarııtı 1 inC'ideJ 
B. Morrison, tanklar hakkında 

da şunları &iiyleıniştir: 
- Bu husustaki bütün ihtiyaç

lar, halen tam surette bildirll. 
miştir. Bu ihtiyaçlar, mümkün ~ 
lan aı:ami sliratle kar~ılanmakta
<lır. Umumiyet itibariyle istihsa· 
lin !:ayanı memnuniyet olduğunu 
söyliycmem, fakat istenen vaziye
te her gün daha ziyade yaklaıı
ycruz. 

1 pth.:ai mnddeler hakkındaki 
vaziyetimiz, heyeti umurniyesi i
tibariyle şayanı memnuniyettir. 
Ameri)(aya v~ daha diğer yerlere 
çok biiyük miktar.da ipti<lai mad
de sipari~leri vcriimi~tir. 

İspzratorlul,tan ve Amerika· 
dan millıinırnat ithali ele art!llak· 
tadır. !::anada, sıkr surette bizim
le iş:l>iı iiği yapmaktadır. Son haf
talar zarfında bei milp:m İngiliz 
liralık sipari~ler veıilmiııtir. A
vustralya tla. araiarında b::>mba 
vce t<>p mermisi de olmak üzere 
bize bUyill< miktarda mühimmat 

1 '~ersjn set rlerı 
te.<rar açı.ıyor 

F akat ya 1."Jız iki 
şilep i~liyecek 

Mersin seferlerinin lAğvtnden 
cenup ve şark vlllyetlerlmiz ma 
!erinin ve diğer ihraç maddeleri 
nakliyatı gtlçle,,mi§ '\"e pa.halıla§tııl 
tır. Alt.kadarlar bunun öııllne 8 
nıcsi iç.in Mcrtin ile lstanbul arasın 
yalnız §llep BC!erlerlne mtıı;nade 
me~c karar ,·enntelerdlr. Bu aefcrlt 
dcnll:yolları yapacak "·e JkJ §l!ep 
nllayneaktlt'. 

Yalnız bu \"apurtarın yerli kutnP 
yalar tara.tından sigorta edilmesi et 
rafında te§cbbllsler yapılmakta 
Ecnebi kumpanyalar Akdeniz lçlll 
gorta kabul etmemektedir. 

izcilik kurultayını 
neticeleri 

Teşkilata kız talebclet 
de ;thal edildi 

Ankıı.rad:ı toplanıın İzcil!l< J{ıf 
ruttayına f§tirik etmek Uzere vebri· 
mlzden ı;-ldcn Azalnr dUn dönmüşler· 
dlr. 

lıcllfk t~kllt>.tı orta. okullara <:;t 
teşmil eılUecck, lttz talebeler ele o:ı 
teakfll\tta )'t!r a.ıacal:lartlır. 

Bu huausta ı;entı bir tallmatn&U11 

teabit cdllml§ttr. 
---C>---

Tıp talimatn mu· 
s:nde değişıkhk 

Bu fakültey e girecek ~a' 
lebeler ayrı b?r imti! ... ---: 1 

mı tabi tutulacak ? 
?o!anbul tJntver•fteainln Tıp fa};Ul' 

tesl tAllnıatnamesl.ııde bazı de~ :nıı· 
lrr ysp:lmasrr.1' kr.rar verilml). na$• 
rlt \'el<lleUnc·c ele \'eziyet l<obul oıuıı· 
m~tur. Bu sebept,.n pro:eııörleı mt!C"' 
llal tallmııtnnmeyi ba=tam~ıttı. bıış· 
lıımııı t·J\UnM:ı.kt!\cl •r. 111c oınrak prK 
k18a o!nn ııt.aJ m:ldclcU u:::-tıımıııur. 

Bu;ıı.i.ın ba~ka ta.Hır.:ı tnam".'do tııl"" 
benin Tıp faltUıtcıılne tcç111Tl:cn oıı:;ıı1 

lulc 1nıtlhıınınu11oı nyrıe L dıtcr bir f• ı 
tııınna dahc tlibt tutulm.ıaı r.ıt.aas ~· 
gttr:umel:Ledlr. 

Bir kıskançhk 
davası 

Karısı a f, rnahkemc ise 
tev•-:ı: etti 

L\"\'clki giin 1\nr:ıı;i.mrüJ..tc 1·ı<. 

knnçlık :iliıüııtlcn laırısı ~lüJ..erre· 

ınl bı~·al;l:ı r:ır:ılıy:ın, ı.n~·urlu·n <le 
kıırıı~a cliişcn llnsaıı ıl:.iıı cdlı~c,ı: 

teslim eı1ilm iş. ü~·finl'li ~ullı rcıııclıı 
<eor,:uy:ı çekllml~tir. 

Hasan lrnrı:r;ını ynrnl:ımaclığın• 

lıl<fi:ı c-tmiş, mnh!u•ınl·~ t- getr rılcn 
krırısı ı!n: 

"- ilen kocaınl:ı b:ırıştım. Bcııı 

\"ııran o ıleğildlr ... demiştir. 
Nt'li<'cıle hiıkinı Ht•'>:ıııı tc\·kif el. 

rnişlir. 
---o-

T ür!:' uşu planörcüieri· 
. f .. . m.n a-.. ye 

Trııl;~·tıılK uı;-uş tcrrül.ıel,..ri \'C p:ı. 

rıışıll t:ıliııılcri nıpm:ık ilzc:·c Tiirk 
kıışu plAııürleı i diin ı;t bıılı ı\ııl.nrn. 

d:ın clıı imi::c gelmi~lcr: ılcrlı:ıl 
1'rıı';yJyıı gld .. rck fa:ıliy<'lc lıa~l:ı • 
ını~lıırılır. 

Pi ·ınörriılcr w;ıışlnrına lıir imi." 
pün ılcvam edcccklerd:r. 

-----f"l>---

Yağmur 
Olin !'!Ut ııclW:den ltibar~n cıu?ıte· 

llt faınlalarla §chrlmlze yat;mur yag· 
mıQtır. Yağmur gece :rnrıııı:ıdon son. 
ra hllhn!!sa ~ld:?ctlenm~tı. 

Koordinasyon heyetinin 
toplantısı 

ı\rıkara. 21 ( A.A.J - l{oordinrı~· 

yon heyeti, huı;ıün sn:ıt l O da Baş• 
\'tkiilr.tıe B:ıFckil doktor Refik Sa,•, 
damın riy:ıselinc.lc toplanmış ,., 
ruznamctlc hulıınnn me.l•lelcrl gô
rüştr~k lııızı ı..nrorl:ır olını~tır. - ,,,,,,. 

Kısa haberler: 
• Gecen ı,;uıı Yenıışle bulıınf" 

erkek cr.~cclının hüvi;ı.·eıi 11nlJ~~
nı15lır. Hu Tiirk tabiiyetine gcc;ı1 1 ~ 
Bcy:ız Hıı:.IArıları ııınrnngoı A!fk
s:ıııdrdıı·. 

• JleyQğlu ,.c t'sJ..üıl ırılııki cııı. 
kurlıır ın ınerkczlcrinc lıirer dol.:
tor dulıJ Hhc ednı11istir. 

• t~ınnbulıııı lıir sf'~elik çöp:eri
ııln denize dökülmesi 3!>,000 lirlll'l' 
ihnle edilmiştir. Geçen sene 40,000 
liruya 'erllmlşti. 

• Denizyr;llannın teşkilıit ı.:anı:ınu 
n•ecllse \ erihnlş f:ı~:ıl cıkma.:ı ui
r:ız 1o1rc lrnlmıştır. lıiarcnin vazı> eti 
dola~ ıc:ill' cvvclre alınn·:ı~ı rlii-;Onli_ 
lrn ~eni mcmurJ:ınn hrlrovıı ı:c-



......__ 
_r_u_p_d_u_ş_u_n_d_u_k_çe __ :____ i"" ..... " ...... . .. .. .. . " ... ;;........ .. ......... ;;-"....... ...... .. . . .. .. ...... . ... .. .. .. .. ........... .... .. . 11 

ukaddesateşe 1 Bugunku Romanya 
ı- - _, _______ _ 

doğru Besarabya ve Bokovi-
8 011 süıtJerin lıaherlenae ·- • • • ' 

~·; .. ~~~~ nayı nasıl ılhak atmıştı. 
"'1ıta acwununuz. 
.AL -- • Romanya 1914 büyük h:ırblni ıonra 19 milyonu ıecmi$11rl -...._.. gazetelen, cihana yeni 
1aizaıa 1 milteııkip inkişaf eden Bnlkon dev. Romenler colu esmer, orta boy_ 

' F' aelccejini müjde eyor- Jellerinden biridir. Bu hnrp esna- lu, iri Tftcntlu Te saAlam yapılı 111-
• ransız.taru:_~~ ejmemİf o- sında AJm:ın istilCısına maruz ka. sanlardır. Eski Dacların Roınnlı. 

da aynı ıuuıwÖ veriyorf:ar: lan Romanya 1919 d:ı )'eni baştan larln karışmasından inme bir ka-
• yeni battan diİZllfte gtre- kurulmuş ve gerek daJhlmış .olun Timdirler. Roma imparatoru Tar_ 

r:ı. ·" diyorl&t'. Avusturya irnp:ırotorluğund:ın, ge· jan lm )'erleri zapletıiklen sonra 
~ııııaıun yeni manzarası ne ola- reksr. izmihH'tl hnlinde bulunan Çnr. bir miktar Ronıah yerleştirmiş, 
~ Bunu henüz bilmiyoruı. lık Rusynsından büyük viMyetler bunlar da Daçlarla karışarak l~o
~ l>ir ün mimarları, bise daha verilmiştir. menler meydana gelmiştir. Terhiye 
~ P'in., hiç bir proje venniı Romanya bllyilk harpten enel ve Adetleri LAtin, dinleri ortodok~-

1-' erdir. 131 hin kare toıırağn sahip iken bu tur. Sadece 19 milyonluk nüf:.ısun 
~ lkat bunlann evvelden çizil- suretle arnzi miktarı 295 hin ka- ancak 13 milyonu hakiki Romen. 
~ taye ufukları, söylenınit !ÖZ· reye cıklıllı ıaman Trnnslknnya, dir. 1935 le yapılan bir nüfus sayı. 
~pılnnt tehditleri •ardır " şarki Banal, BokoYina \'O Bcsarab. nıında bu 13 milyonluk Roınentleıı 
~r,. bizim hafızamızdan Iİlin- ya kendisine ilhak edilmişti. Dun· ba$ka t,5 milyona yakın Macar, bir 
t §tir. la.rdan ilk ü~·ü Avusturya _ l\lac;ı. milyon Yahudi, 750 bin Alman, 531) 
~er, bugiin kendile.-ini galip rlıılan impııratorluğundnn, son dör- bin Rus ve Ukraynalı, 210 hiıt Buı. 
liıı.ı}~r, akan tarih dalgalan İ- diinciisü de,, plebisfı neticesi Çnr_ gar, 170 bin Türk, 265 bin mohtt. 
llıı....ı ~ korkunç benzerliii ~ör- lık Rusyasından intikal etmiştir. lH ırklara mensup eliler bazı knı
~· gunn- ve hınca kapılarak, İ'Şle So\·yetlcrin istedikleri toprak leler J\aydolunmuştur. Jtomenler 
~l hatclarda ı:mır ederlerse, bu kısımla beraber Ho'ko\·lııa'nın ekı.eriyeıle Tnınsllvanyada oturur! 
~ {j yine değipniyecek demek- bir parçasıdır. Buradaki nüfusun % 61 i Romen. 
~ ıt.ı:on, orman müddet ÜtlÜ!ltk Hom:ın:ranın hudutlarını ~öyle dir Sovyetlerin 11iıualfn1 talep et. 
~'lar, zafer içkiıinin bütün ~·izebfliriz: Şiınnl<le Sovyel Rusya, tikİeri Boko\"ın.ıtla ise ancall 200 
a.; !eri sardığını gösteriyor. Çeko~lovakya ve Polonya .• Bunlar. bin kadar Ronıen \rıtrdır. Beqrab
"~da, atınrn!;i harcketJr,..~e eh fl:ın Po'onva Almanlar tarnfınd:ın yarla yaşıyıın Rc·menler de bir mil. 

· l' ;ın lı ~'.ilin o!.: .. u, ycryü- q .ı erli tfıgı sH a Suı·) eller de ha- yonu ,recmez! D•jer taraftan Dob. 
' i 1. • t uş u idini köL.ün- r kc!t· E' ı ı.ıış V<' şnrkt Poloıı} :ıyı nıca ahalisi de bntıktır. Bu b61· 

ı ıJ!> ı c~tır. i ııt li "im !>I rdı. Onun için son do. gede de nüfu~un % 7 sini TQrkler 
\ Gt~ t •• .ı!'!a, iç bOzrrmı!an n .. ti k ııı t<ylık lııırıı cs•ın!iıı\cla Homnnya % H ünü Bulgarlar teşkil eder. Pek 
c J'"' • "1 'hıiı bir Fraos:ı var. '\ovye!lerle şlnı:ılılen nlı!ııkl,"·ı uzun çok Hum, Enııeni Ye M\ıse,.i de 

ı;;~en·.; ti, kültürü, ze;ka ve is l ir huduıla 5:ılııp hu'untıyorrlu. varılır. 
~a!, mim cesareti hiç ıüphe gö Roman:r:ının şarkında, Kırade· 1878 de fstlldllfnl elde eden 1'o. 
~ıyen, koca bir milletin bir nlz, cenubunda Bulgaristan, gar. monya 1811 denbert me,rutl kral
~lccle tarih sahnesinden çekil hında Yugoslavya Te Macnri-;ıan lıktır. BillndiAi üzere buatinkQ kral 

1 elbette beklcnerne7~ Onlann çardır. Dulgarb;tanla hudut oldu~u Karo!; nlfaht Miteldlr. H8k6met 
İçlerinde yılgınlığa kartı aıv· verde Dobruca vil6yeti iki hükO- merkrzf fi30 bin nüfuslu Bükreı 

. , ış kılıç gibi ruhların belirdi- mel arasında bir münazaa menu. şehridir. Yazın ıehir Ç'>k aıcak ol-
göriiyoruz. urlur. Bu!ı;tarl:ır hıı nııntakanıo ken- dulundan nazırlar Te kibar ahall 

Qiiyle büyük ruhlar, hemen di tabii hudulla~ı dahilinde oldu· Trl!nsilnnya eyaletindeki yübek 
kezlcşirler. Ekaflannda peyk- ıl:.ınu idıli:ı etmeklt'dirler. Tc serin ddflerde huıualJe Sinal:ya 

. birikip dönmeye batlarlar. Rom:ınya tabii coArar)·ası Ulbarile i~mi ,·erilen mahalde otururlar. 
L ~~eUcrin ruhun~ki gayret cev uir t:ıkım böfl(elrre n~·rıJmıJlır. Jtomcn köyleri pek zengin delfl-
~ııi belirtmek i~.in, ıstırap a- Tran'iilvnnya, Bujtılnn n~ Hesarab. dir. Sadece dünyanın sayılı petrol 
~fl ı~ r Onl bet" "b" ya, F.nak OYUI ve Dohrucn giblu. membalarına sahiptir; 'Ve petrol ts. 
\:i azrmge ır. ar am gı ı· Bunlarcfan b:ıhh mnzuu olan ne- tihsal eden memleketlerin d~rdOn. tı.c. ~. Yamnadan kolrularmı et· 
'll,:ırır.a yaymazlr.r. sarab~·a kara topraklardan mürek. cilsüdür. Petrolden sonrıı tuı ma-
~&\l~rıkü Fransa da iıte böyle kep bir ziraat mınt:ıku1dır. Dok.o. denince birinci derecede ıelen 
.. tte§le kar~ıln~mıttır. Şimdi vina ise nüfusun kilometre kareye memleketler arasında aa11hrf Kar. 
;:~ pcıtrça ve delik deıilr bir de- 82 kişi dOştOAü kal:.balık bir -.llA- patlar boyunca kömür, •• Tr .. all. 
. 'it h r d 1 rde ta yettir. Ilurııda derhal sliyleyellm nnyada zenıtn Lln"t damarlan 'ıı Yıfhnı 8 ın e yere ya n ki Romanynmn niifusu harpten Tardır. 
~ llı:Uet, yarın tel,rar ayağa kal-
~~ O parça parça demil' kı
~arı "vatan aşkı" elenilen mu· 
~ es alel}tc yeni baştan eriye
~ • telı bir kütle halini alacak 
>~'ı Fransa i~te bu eü:::el ve necip 

·un buhranı yo·k 
'd .... a yunıycr. 
'--. HAKKI SUHA G5:7.GIN 

...... • gelen Fran 

Seıt undan ekmek imali 
müsbet netice vermedi 

' ·· J • Uün bir snbah g:ızelesl Kadıköy romcrıı~ ... ~· erı 
'll.. fırınlnrın ın <kilirmenlerde un bu 

~: "lladan her gUn yenl Fransız ro. k ·· · 
"'!'!( lamıyarn ıııuşkül \·aziyetıe kaldık. 
kı.ı.... lir ve dubalnrı gcln1ektedlr. Pa· l:ırını Ye piyusnda un buhranı oldu. 

"'lbc:e ile Beykoz nrruıındaki sahll 
11.~t tt sekseni gecen bu veııaitıc dol. ğunu yazmıştı. 
~~r-·-------------------~-·-ııp_ı_ı_ğı_m_ı_z __ ta_h_k_i_kıı_ı_a __ i_ör_e __ h_u __ h-

Küp ve v AKTILE bir adam bir kar
ı· puz sergisine girimif. Kea
~İf knpuzlan ••• İyi çıkbkları 
,e, beğenmediğini aöyliyerek 
tiı !annı da venneden yijrüyüp 

llıı§ ! 
I~ ~~teakıben aynı hıra ve heveı· 
ı~ ııql" küpçü dülckanına gİrmİ!f. 
t ı~deikj küp dizilerine bakarak 
lı alttan bir tane.ini aeçmİf ve 
~ye: 

- Şunu bana çıkarsana! de
mi~. 

Küpçü, mütteriyi tepeden m. 
nağa kadar süzdükten sonra: 

- Buraya bak efendi, denıiı. 
Alacaksan çıka-xayım ••• Yoksa ben 
karpuzcu dejilim; küpü kafanda 
paralanın! ••• 

ran denilecek bir nılnt 701ttur. 
'lalnız Beylerbe)inde bir lmn bir 
tlelinnende un bulamamı1t delir. 
menci de stok andan Yermek iste. 
memlştir. 

Bunun izerfne belediye iktısat 
müdürlütü stok anlann böyle ıa. 
manlarda aarfedilecellnl bildirerek 
ışi halletmiştir. Xadık67 fannları. 
nın elinde llçer dnllk alok un ol. 
ıiuğll da tesblt olanmuıtur. 

Diler tannan pbrtmlzde sert un. 
dan ekmek imali llzerlndekl tetkik. 
ler müsbet bir netice 'Vermemiş 111. 
bidir. Bir kere Cakurovadan rrellrl. 
lecek olan sert buğdaylann -nakli. 
vat ve diler sebeplerle ~ok paha. 
lıya mal olacalı, sert bulda»ın su 
c:ekmedill, kabannadılı ve kuvvet 
itib:ırile de ZllYır olılıığu aııl:ışıl. 
mıştır. Halbuki mcmleket!ınizJe 
yctı,en buğdayın dörtte ilı;ü yumu. 
şnktır ve htanbula ıla )'akın ~·er. 
terden l"e kolayca nakledilmekte. 
d!r. 

Romen 1\ralı f\arol 

Romanyaya sevke
dilecek mallar 

C .·ada ~atıbnazaa Ziı .1· 

at Bankası alacak 
Memleketimizden mllhlm miktar. 

da tıftik \"e yapağı alacak o!an Ro 
manya heyetinin bu s:ıbnh şehrlıuı. 
ze gelmesi beklenmektedir. Ev,·el . 
ce şehrimize gelen heyetin iki aza . 
sından Honıanya ılevlet C:ıbriku!ıırı 

mümessili Mıırsııl alAkadarlarla )'e. 
nl siparişler üzerinde temaslar yap. 
mak üzere dun Ankaraya ıitnıitlir. 

Bomanyada bulunan ticaret heye. 
1lmlzin daha bir kae gün sonra BC· 
leceıi haber aJınmıthr. 

DiAer tar:ırtan her hangi bir se. 
heple lilccarın sevketmek üzere ha. 
zırladıiı mallar Romanya hiikOme. 
ti tarafından alınmazsa bu malları 
Ziraat Bankası mübayaa edecek ve 
tücur tüccar zarara utratılmıya. 
uktır, 

Uç vekil şehrimizde 
GQmrük ,.e İnhisarlar Vekili Ra. 

U Karadeniz dün Ankaradan ,eh· 
rimize selıni,, Ha:rdarpaşadan dQl
r.a inhisarlar umum müdilrlQüne 
ıeçerek 6Aleye kadar mqpl ol. 
tur. \'ekil bir be tün kalarak let. 
kikler yapacaktır. 

' ... 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş ile 

Ndia \'ekili General Ali Fuat Ce
besoy da dün sabah Ankıradan 
~ehrlmize gelmişlerdir. 

Takailere yapılacak 
zam 

Belediye otobüs komisyonu dün 
belediye reis muHlııi LOtrf Akao. 
yun reislilfnde toplanmıf, takslle. 
re )'apılacak yilzde yirmi zam me. 
selesi tetkik edilmlftir. 

Benzin ilcreUerlnin eskJslne na
zarın yüzde yirmi bet nlsbetlnd~ 
arttılı tesbit edilmişse de )'edek 
parçaların ne niıbelle •rttılının 
ren heyetince incelenmesine lüzum 
11örülmlişlür. 

Bundan baıka Topkapı Sirkeci a. 
nsında • ltleyen otobOslerln Beşik. 
taşa kadar temdidi iatell de tetkik 
olunmu,ıur. 

Valimiz hafif bir 
kaza ge;:rdi 

Vali ve belediye reisimiz Doktor 
I.Cılfi KırcI:ırııı ban~·oılnn çıkarken 
lı:ıCiC bir kaza gcclrıliitini, kolunun 
incindiğini öjtrendik, Uıtfi Kırılnr 
bıı yiizden bir harta kodnr vali ko. 
nasında t•alı$Ocaktır. Sııyın valimi. 
7.e geçmiş olsun deri:r:. 

ıstanbul 
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Levazım Amirliğı satınalmes 
Komısyonu ıl~niar; 

~000 .. ı.Ict L:. .. ı hUllılğt.ı ulıııucJk ır. J> a ıı IJ el..sıllmesı 2-7-HO 
salı sunu bn.ıt 15 de lophanede Lv. Amırlığı s::ıtın ulma komls70aunda 
yapılacaktır. T~hnıin bedeli 1000 lira ılk temın:ıtı 75 liradır. Nümane .. 
ııi koınisyond:ı görülür. (47) (5265) 

• • • 
JOOO ton tutuoturma ·odunu almae&ktır. Kapalı zarfla ekslltmeal lG/1/ 

940 Pazarteal gUnü .saat 15,30 da Tophanede Levazım AmlrHll Batmalma 
Komiayonunda. yapılacaktır. Tahmin bcdell 12,200 lira, ilk temlnatı 910 H· 
radrr. Şartnameai komiilyonda görillUr. bteklllerin k:ıount veaikalarfle ben. 
ber teklif mektuplannı eksiltme sa.atınden bir B81lt evveJlnc kadar komla· 
yona vermeleri. (G5) (IKll) . ,,. . 

Kilo 

100 Tatlı badem yağı. 
100 Terpln. 

25 Kloral. 
5 Karbon tetra klorür. 
6 Atofan Sinonim. 

Yukarda. yazılı be§ kalem illç alınacaktır. Pazarlıkla ekllltmMI 10/11 
IMO Çarp.mba günU .s:ıat 14,SO tla Tophanede Levazım .Amirlllf Batmalm& 
komlayonunda yııprlacaktır. Tahmin bedell 900 llra, katı temtna.tı ısa Uracbr. 
tıteklllerin kanuni vesikalarile komisyona gelmelerl. (66) <MH) 

• • • 
On adet Btlllt marka tansiyon ölçme 6.lett alınacaktır. Pazartdda .UUt· 

meal ıd/7 /IMO Çarpmba gUnll ıaat 15 de Tophanede Levazım Amlıtlll Ba· 
tına.ima Komisyonunda yapılacaktır. Tahmln bedeli 300 lira, kaU teJDID&tı 
'3 llradrr. lıteklilerin belli aaatte komisyona gelmeleri. (67) (MllJ) 

••• 
On beı bin adet yatak Ç&rf&fı almaeaktrr. p:ızarlıkla eıcsqtmeat 10/1/ 

IMO Çarıamba gilnll saat 14 de Tophanede İstanbul Le\-aznn .lmb1lll 8a.. 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi aekla blD bet ,.O. 
Ura, ilk teminatı 2137 lira 60 kurtl§tur. NUmune ,.e p.rtzıameel ~ 
ıörWUr. İsteklilerin kanuni ve.stkalarlle belli aaatte koml.ııyoaa plmeted. 

• • • 
Mf!t!'f' 

(&9} '(MiT). 

ı ı.ooo 27 ınuımctre fitilli terlt. 
20,000 27 ,, dUz " 
26,000 21 " dllz •• 
21,100 fiO ,, §erit. 

7,200 80 .. " 
Yukarda JDlktan yuılı be§ kalem ıetU alınacaktır. Pazarlılda ebUt-

mesl 4/7/9f0 I'cr:embe &1lnU saat 13 de Tophanede latıuıbul Levumı Amir• 
lltf Satmalma komlıyonunda yapılacıı.ktll'. Hepsinin tahmin bedeli 20,0l 
Ura, ilk temlııatı 1S37 lira 5 ku?Uflur. NUmune ve prtııamm kom!IJODCla 
görUJUt. bteklUerin kanuat ''e8Utalarile belli saatte koml.ayona selmıderl. 

(68) (Mll) 

1 Jeniz Levazım Satınalma Komısyonu ıflnlan 
IDD&Jatı almacıaJdır. 

29 haziran 940 cumarteat sUnU aaat 12 de pazarlıkla htntyaıı alJDacıa\c• 
br. lateklllerin heflUn Kaamıp~a bulunan koml9)'ona numune ve ....ı
larile mllracaatlan. (l301) 

••• 
l - Tahmin edilen bedeli {17185.GO) lira olan (15000) kilo aadtJllmın 

2 temmuz 9'0 tarihine raatııran aalı gUnU 1&&t ıı de puartıkhı 
eluıtltmeal yapılacaktır • 

:Z - llk tetj1D&ta (1288) lira (~) kur:uı olup ıartııameal heqUn koınia 
yonda.ıı alı:n&blllr. 

S - ı.teklilerln bellt sUn n A&tte 2490 l&)'llı kanunda )'Ulll 'veaaikle 
ve teminat makbuz Teya mektuplarlle birlikte Kuımpapd& bulu 
nan komla)'oDa mllracaaUan. ı(~lH) 

••• 
400 Ton Karabük Kok KömllrO Aımacak 

ı - Tahmin edilen bedell (11800) Ura olan 400 ton K&r&bGk kok k&llU· 
rQnQn kapalı zarfla yapılan elc•lltmulne talip cıkmamıt oldutımdm 4 Tem. 
DlU& IMO tarthlne rutııyan Perpmbe gUnU aaat 11 de pazarlıkla al!!llJcaktır • 

2 - tık teminatı (886) lira olup prtnameıd her gOn koDÜJOlldUl pa· 
ruıs olarak almablllr. 

3 - lateklllerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte n bl1ll 
cUn \':! aaatte Kamnpaşada bulunan ltomlsyona mUracaatıarr. (6400) 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu illnları 

18 Kalem Demir Alabeme Alıaacak 
Talımln. edilen bedeli (20~) lira (55) kıtruı olan 16 kalem demir mal· 

zeme A.lker1 Fabrikalar Umum mUdUrlüğU merkez aatmalma lcoaılQdlunca 
10/8/9j() Cumarteal ıunu aaat ıı de kapalı zarfla ihale edilecekUr. Şartna. 
me p&raaıZ olarak komlayondan verıllr. Taliplerin muvakkat tem.ID&t olaa 
Cl~l Ura (il kurUfU baYl tekil! mektuplarını mez.kQr gUnde .aat 10 & U• 
d&r komi.ayana vermeleri \'e kendilerinin de 2490 sayılı kaauııun 2 ve 1. 
maddelerindeki nsaikle komlayoncu oımadıklanna ve bu işle al&kadar tOo
cardan olduklarma dair Ticaret Od:ısı vesikaa!le mezkQr gUn ve llNltle ko. 
mlııyoııa müracaattan. 15152) 

-------------.,..-----------=------
' / p o - - - - r 

-
t<.AYl1'ı 

Zvıı ulılıı, ıııııu'i ınt•ıııuı ıu·~ıınılaaı 

aldığım nii. ll'> teıl.ercıni za) i eltim. 
Yen isini •,: ı karıııc.ı~ıınd:ın eskisinin 
hükmii yol.hır. 

~m~yıl evvelhi..Jahıt - "'-' - -- -' . 
28 lla:iran 1920 

Kanunu 

A vrupanm istiliya uiranu, 
yerlerini karpuz sergisin• ve lriip
çüyü de lnptereye benzetüıiz. 
Sennayasinden bir ıey .ermeye 
razı olsun olmasın, lagiliz kila>çü
sünün bugün!{ü taannüd~ dü~y~ 
servetlct."ini ycnide?ı taksım ışı
nin, bir "lüp~ konrr..ak'' elan çok 
forklr bir macera ol:ıcoğını gÖı· 
terea kanlı bir e~r.edir! 

Yaş me.lJVa ve 

Bu hatta yapılacak 
milli ·kume maçları s e b- Futbol ajarılıüınılun: 

3Q Haziran p:ıur sünü Beşlkt:ı:s 

M11karlclts f:ufs('rrn. f'C'ner ıl11van. 
sumy ra<lılC'si numara 19. 

Görele şubesinden aldıltm asker .. 
lik ırzkcrcnıi z:ıyl f'tlını. \'eniSfnl 
~·ı':nı lacıığınıd:ın eskisiuio hükmil 

Ceza 
e l'ez:ı k:ıııuıııınu t:ıdll etmek ÜZ<'. 

leşckkül elmış ol:ın komısyon 
trıi lıir cezn k:ınunu \'İicude gc 
"nıt'~c karar ''ermiştir. Bunun içııı 

t '.ını1:1ir ecnebi ıncınlckl't k:11111nl:ı -
1ilırı tetkikine liizıım giirülnıfi5. 
'tl 

HJ[Ç.:ET MUNIR 

1:1!1!)1·] 
....__,------~ 28.6.940 l.uma 

1 l:.!.::O: l'rngıam \'e memleket ııaaı Cuma 

28 Hazı. 
Cumarte 
29 Huzı. 

~ı <..emıı cu:t 12 r.ıtıK o.;\ et 

lıılıt 1 117.• ,, 

1 n ıhı ı \ ıısatı r.z.uıı \ u::ıa.ı l'..Z-J&n 

•liuethı 
ıfotu,u 4 31 8 46 ' sı 8 46 

(.)Y,ıe 12 11 ' sı ız n t sı 
lJ..iııUJ lG 18 8 SS 16 18 H 33 
'\Jı'4\Jn il) 4ll lZ 03 J 9 4~ 12 GO 
\Rbı 21 48 2 08 %1 '18 t 08 
lıı:..ak 2 ıo 6 ıs ı n 6 26 

ayarı, 12.35: Aj:ıns haberleri, 12.::ıu· 
Mlızik: Muhtelif §arkllar 1 Pi.) 13.:lO/ 
H.00: MUzfk: Knnşık ıırogı-nm (Pi.) 
18.00: Program \'e memleket aaaı 
ayıırı, 18.05: MUzlk: Scnfonllı: müzik 
ı l'l.J ıs.so: Müzik: Cczband (Pi. ı 

l 19.10: MUzlk: l!l.45: Memleket saat 
ayarı ve Ajans hııberlcri, 20.00: MU 
zil( :Fasıl beycu, 20.SO: ı~cınu,m 

20.45: Müzik, 21.lO: Konuınıa ı Bllr 
llografya), 21.2ö: Scrb.!st saat, 21.30 
Konuşma {Radyo gll%etc11l), 21.41!: 
MUzlk: KUçUk orkestra, 22.30: Mem. 
lckct snnt oyıı.rı, Aj:ımı. 22.fu: ?.fü· 
zlk: KtiGlil< orkestra programının d~. 
Yamı. Z3.00: MUzıtc Cazband (Pl.ı 

::3.2~ız::.::o: Yarınki prosra'm ve ka· 

ze fiyatları 
5ehrin muhtelif s~mileri ıçin 
muhtelit fiyatlar tesbit .edılecek 
Fi.rnt murakabe komir.yuııu diin 1 clır. Uc:ecJl)e iktısaı ınüuhrü Snf

nııntnka licarcl müdil.tfü~ünde iç fel bunun önilne geı;mek iı;:in lıaıır. 
ticarrt nıüılürü Cnhidin resilitlnde lndığı bir projeyi konıis:rona ver. 
toplıınınıştır. Manifatura eşyalarının miş, liıerinde fikir yüriitülmüştiir. 

sntış fi)·allerı teshil olunmuş, mllte. Neticede şehrin nıulıte1ir semtleri. 
:ıkihen şehrin rn biiylik derdi üze ne göre ayrı :ıyrı nakliye masraf. 
rinde görüşUlmi.iştllr. Bu 01eselr l:ırı kııhuu eılilmek sıırclile semt 
\'llŞ ıne~ ,·a \'e esbııolerin şehrin semt hlil!.in m;ıılı'!t'ler için ~nı l!I rı 
rıı :•lı!t•lir yeılı"rinde hlribirine uv. )n!lan tesnıti knrnrln:,,;u stır. l'mu. 
.ı :ntHı ~·m ~l'k fi ı.. • 1 ı ":ıtı1nı 1• ııı~cı ıl i b ri'l' m:ıl ınti liıı l ı ; 'ıınü ı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
RALlDE PIŞK lN Beraber 28 Ha&lran 
Cuma gtlalt akıtanı• Suacllye Şmyol 

Aile Bahçealndeı 
"\'ELiNiN ÇOCl10U,, 

Komedi 8 Perde 
He~et her Cuma alqamı Şeııyol 

'c:sblt eıtilti Ciyaı::ır Ozerlne ,-nıdt. 

20-35 arasın<fa kiır ill\\·e oluna. 
cııktır. Bazı manavların ııldıkları 
m:ırldelcri seçime tahi tutarak nıuh. 
telif fiyatlarla salmal:ırına da ma
ni olıınac:ıktır. Yakınıla ımıhlelir 

semtler icin a)'r& a)'ra kar nlsbelle-

Şcrer stadında y:ıpıl::ı.::ak nım.i kii. 
nl'! mao:l"rının hııkem ,.c sn:ıtlcr• 

"""'':cln rii~•erılııılr!ôr. 

nıı r 1 :' 

ı.. 

\'efıı - Fctıt'ı halı\·e snnt 1;ı,.i 

hnlı:cın Sami A\·ıköney, yan h:.ıkeııı

!cri E~n·f Mutlu, Zlrrı. 

Gnlntasar:ıy - Rc$ikta~ s:ı~t 17,30 
hakem Alımcı Adem. yun h:ıkcııı. 

lcri ·Samih. füıhntlin. 

Ankarada sa!ı!ık emlAk 
Ankaranın en iyi bir yerinde 

hıle:ı iyi geliri olan Y.e 8i'ra va 
tın dalwıı hilyUk in,;nata miisait 
bulunan iki ev ve bir depo iki 
panelde birden ve ayrı ayn tatı· 
hktır. İcraca takdir olunan bedel 
!eri birine (8.600), ikinciıint' 
( 11.000) liradır. Almak isteyen
lerin 1 O Temmuza kadar anlıı· 
mık üzere 2144 numarala posta 
kl• una ana rumu.ıilc mektup 

• 'i usta ollu ita•• 
(32'/31) 

, uu ıı ı'cra mtmurla. 
,.wı . .ırı 40/747 

40/747 No. ıu dosyada hnci&ll o. 
lup ıı:ırn~·ıı çc\·rllıı.esine karar ve• 
rlleıı 300 llrn dc~erinı!c Jeni ve AY,. 
ı ııp:ı malı rıt:ıh'Un renl;li \'e llJ nah 
2 Lurc, 1 orl:ı ııı:ıs:ısı, 2 kan:ıpc, & 
saııual,):ı a~·ık :ırllırma sureUle 
!l- 7--40 salı giinü saat (9) da 
itibaren Beşiktaşla Serencebey 70. 
kuşu No. 8 hanede satılacaktır. 

l'c'.llr olurıan hedcl muhnmmea 
75 şinl bulmad 

ı • ,ı ı ı o 1:ii s:ııış geri kaltnlı 
ı ı 7- 9!0 rum:ırtesi aynı saatle "9 
aynı yerele ikinci arllırma aareHı. 
sntılnraJh i'fın olunur. (32728 

S3hllıi: ASIJI US 
U.ı,ılıJıı.'!ı yer: \'AKIT llatbatnı 
Umum neşri:yatı ~dlN 

#fi 
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Fiyatları Kok 

ETIBANK ERE~Lt KöMOR iŞLETMELERi 
r.10ESSESES1NDEN: 

2/12889 No. lu Hcy'eti Vekile kararile tasC:.ik edilen 5 No. 
lu Koordinasyon Hcy'cti kararı mucibince kok kömürü işlerinin 
tanzimi müessesemize tcvcll cdi!miş olduğundan, Ankara, İstan· 
bul, İzmir ve ıfü;cr şehirler için tesbit edilen satış fiyatlariyle 
umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiştir: 

1 - FİYATLAR (K<ırabük Gazhane Sömikok 
aynı fiyat.) 

a) ANKARA 

i~in 
Tonu 
T. L. 

b)' 

c) 

d) 

Asgari bir vagon, hamule senedi üzeriıırleki D. D. 
Yollan tartısı mucibince ol:nak üzere mücr.sesemizi:ı 
veya müessesemiz şernitinde çalışacak olup Bel:di-
yece gösterilecek tali depoların satış fiyatı. 23.30 
Müessesemizin merkezi depolariyle yukarıda tavzih 
edilen şekildeki tali depolarda müşterinin \'et:ıitine 
teslim - Satış fiyıaı ( Caztiı::ne deposu m:rkezi. depo-
muz mahiyetindedir.) 24.-
iSTANBUT ... 

Müessesemizin ve yine nlüesseaemiz ~eraitinde çalı
şacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo sa
hiplerinin depolannda ve gazbanclerde mUşterinin 
vcsaitine teslim. 21.-
1 ZM tR 

Alı;ancak'da Belediye gazhancsinde müşterinin ve· 
saitinc teslim. (İzmir kol; satış işleri İz:nir Bek<liyc-
sine verilmiştir.) 24.-
Df G§R SEHtRLER 
Bu şehirlere Banka tarafınd~n satışlar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiyatlar ıöyled:r: 

Ji'ob Zon-zuldak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sö:':likok l{arabUk 

16.1 o 
-.-

21 .60 
18.50 

Bu şehirlerde kok almak isteyen satıcılar. eğer o şehir Be· 
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermemişse kendi namlarına ser
bestçe sipariş vcrehilerler. Anka;a, İstanbul. İzmir haricindel:i 
askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı için kok kö· 
mürU almak isteyenler Ankara'ya Etibank'a miiracaat ederler. 
Bu §efıirlerdeki teshin koku satış fiyatı yukarıdaki Fob fiyata nak* 
liyc ve ton başına muayyen bir karın ilavesiyle mahalli Beledi
yelerce tesb!t edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis aakert makamlann ve kıtaatm ta· 
leplcri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre teslim 
edilir. 

İstanbul, !zmir ve Ankara'da Etibank merkezi depolariyle, 
gazhaneler ve Etibank şeraitinde çahpcak, yani onunla aynı 
fiyattan satış yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depo
lar haricinde kalacak ~emt depoları keza Belediyelerce gösterilir 
ve bunların satış fiyatları mahalU Belediyderce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLER! : Telefon No. 

ANKARA" : Etibank Umum Müdürlüğü • 

Ticaret Şubesi 3006 
iSTANBUL : EREÖLİ KÖMÜRLERİ tŞLETMESt 
KOK SERV!St (Tophane iskele caddesi No. 28) 44767 
ZONGUJ .. DA K : Ereğli Kömürleri lılet-
:nesi Kok Servisi 145 
ntCER SEHfRT...ER : Etibank Umum 
Müdürlüğü Ticaret Şubesi - Ankara 3006 

3 - TA Lt DEPOLAR : Taıt depo adresleri Belediyeler 
tarafından ilan edilecektir. 

4 - TEDlY AT : Kok bedelleri tamamen peşin olarak tedi
ye edilecektir. 

5 - TESLİMAT : 
Resmi devair ve müesscsatın derhal bağlantılarını yap· 

malan ve ihtiyaçlarını azami 31-10-1940 tarihine kadar tesellüm 
etmeleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zarn::ınile is'd edilmemesinden mes'ul bulunıruyacaktır. 

Ankara ve İ!tanbulda kalörifer tesisatı bulunan hu~uıi bi· 
na sahipleri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler vasıtesiytc en ~eç 
15-7-940 tarihine kadar mitcssesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ : 
Ankara, İstanbul, İzmir i;in her cins kok kömi.:rü için 

tek satış fiyatı kabul edilmiıt olduğundan bunların sureti tevzii 
hakktnda tanzim edilmiş talimatnnmc mucibince tevziat yapıla · 
c.aktır. Hususi tevzi şartları aşasıda gösterilmiştir: 

- Kalöriferi olan resmi devair ve mücssesat. apartıman 
\•esair biruılar Karabük ve lir kısım Gazhane koku 
kullanacak, ır.ütebıı.ki Gazhnr:e kokları Gazbanenin bu· 
hınduğu scmti:l ihtiva:-ına tahsis edil:niştir. 

- S5mikolr, talep edildiği ve gtok vaziyeti müsait olduğu 
t:ıkdirdc sobadl yaf.ılmak iizerc mübayaa edeceklere 
verilecektir. 

1- STOK: 

Ankara, İstanbul ve !zmir'dc tal::pleri l:arşılay;ıca.l: 
stoklar tesis cdilml-, olduğundnn fl'ıtiraC'l&ı"W sırn"iyle ~;nı~ll:ın · 
m:ı"'r i,..;n n·:~..,,.ı~.-ı ...... ,., , ....... ~ '·1 ",., ............... -··ı .,. .. _ tl ,., 

Yozgat fdemlclıct Hastahanctıi B:z;tabipli
ğindcn: 

1 - JlıntnlıJncmlze 3') zor Jira a)lık urrr'li iki hasl:ıtul.:rı. 
2 - 50 llr:ı aylık ücretli amcllyathone i~lcrint.lcn anlı~an bon!öcr

vlsli bir hastab:ıkıcı. 
3 - 40 lira ıı)lık ücretli lılr n,çıba~ı ıılın:ır:ıl.tır. \ y;ıb:ıo;ının ~n. 

nındıı bir ikind :ı'j~·ı 'C hlr ılt· lıul.ışıkçı vardır. 
4 - Evsaf ,.c şcrai ll lı:ıh:. olanların honscn ıs ,.t' lııisnü hol ı,:ığıl. 

farını istidal.l:·ın:ı r.ıptcclercJ. h:ışl:ıhlpli~c ınür:H·3:ıt!arı il:An olıınl'r. 
< ;;3R!J l 

l 
'1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

[Devlet Demiryo
0

liarı ve Liman!arl 
}__~~~~e LJ!!ltJf!l idaresi ila~~an . 

Muhammen bcrlellerilc miktar ve ~osıflorı nş:ı~ıriıİ ynzılı (3) F;rup
m:ıl:ı:cme her srup ayrı :ıyrı ihnle edilmek üzere (Jl. 7. 1940) pcrşcm. 
be günli hı:ı:nlımndıı ynıılı s:ı:ıtlcrdc H:ıydıırp:ışada (İnr bina ı ılııhilln. 
deki koınısyon lorafınd:ın açık eksiltme uc;ıılllc !;:J(ın alın::ıcaktır. 

nu işe girmek isteyenlerin her ~rup hızasındıı yazılı muvaklrnl lc
nıln:ıt ,.e kııııuııun t:ıyin ctliitl ,·csailde birlikte ek~iltmc günü s:ı:ıllnc 

k:ıcl:ır koınisYon:ı rnıirnr:ı:ıtl:ırı ı:ızmıdır. 

Bu işe alt şarın:ıınc!cr koınisyonrl:ın p:ırıısız olarak da~ılılrnakta ılır. 
Mııhomıncn :ıtu,·akkal Eksillınr 

Ma17.cmc Miktarı bedeli leınirıaıı sııali 
ı - Süpcrrlüks kaynak ~50 l\g. 7i5 lira 58,13 lira ıo,:ıo 

tozu 
2 - l\lulılclif ch:ııta 

o!ojcn kayn:ısı için 
dökme demir çubuk 

1790 Kg. 1521,50 ,. 114,12 ,, 10,15 

3 - ~.~uhtclif cins ,.e 3G!l0 J\g. 4:iS3,47 ,, 343,77 ,, lJ,00 
chnll:ı çe:ık elek. 
tıod <hı cins). 

(52GOJ 

* * * Dokuzuncu l§lctmcn!n Sirkeci rıht.nnına bir .sene zarfmdıı geleceği tah 
mln edilen 21.000 ton maden komUrUndcn Sirkeci deposuna mUrettı>p olan· 
ıarmm van-ond!ln yere tahllycsllc istifi ve tnhmincn 20.000 ton kömUrUn aynı 
di!podnn vaı;on \•eya maltlnclerc tahmUI işi kapalı zıır! usulllo mUne.kıı.~ya 
çıkarümı~tır. Beher ton kömUrUn tabliyesi z; ve tahmlli 20 kuru§ muham 
men bedelidir. MUnlll:asa 13/7 /940 Cumartesi gUnU saat 11 de Sirkecldt> 
9 uncu l,şlct.me A. E. Komlayonu taratından yapılacaktır. lstcklUerln 693,75 
Ura teminat ve ltanunt vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarflıınnı aynı gün 
sut ıo a kadar komisyona vcrmctert lllzımdır. şartnameler parasız olıırak 
l<omlsyondan vcı Umelttcclir. (5403) 

• • • 
Muhammen bedeli 2200 lira olan 2 adet .Motopomp (Elektrikle müte. 

tuırrik yağ tulumbası) 15/7/1940 Pazarles1 &i\nü .saat (15) on beııte Hay
dıırpa~da G:ır binası dahDlndekl Komisyon tarafından lt:ıpa.Jı zart uıullle 
eatın alınacaktır. 

nu i;:ıe girmek lstlycnlcrin 16~ ııralılc muvakkat teminat, k
0

anunun ta
yin etliği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı sün eaat lHJ on 
dörde lt:ıdar Komlsyon Rel.sllğlne vcnncterl Jıı..ztmdır. 

Bu işe alt §artnameler Komisyondan para.sız olarak dağıt:ılmaktadır. 
- (~482) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - ltl:ıremlz ihtiyacı lcin 300 kilo saf bakır pazarhkla satın olı. 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 2!).VJ-!140 cumartesi günO saııt 10 da J\nbata,ta leva. 
-ıım ve mübayaat şubesindeki alım komisronunda yapılacaktır. 

3 - lsleklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme poral:ırllc hlrliklc mc:ı:kılr ko. 
ınisvona ı<elmrlrrl ilıin olııntır. (;ı2!Hl ----, 

Türkiye · Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk LiTaaı 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

1 i 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
i 
1 
ı 
• 

Para biriktirenlere 28,800 Lıra 
·ikramiye Veriyor 

ııruat Cankasırufa kunıhnralı \C :: ,,~ ... ı.ı tn.~urrııf tıe.~apla.. 
ı·m<lR en H7 r.n Cirnsı hıı 1 ıı ıınnl:ı.rn sen erle 4 dcto çckJlccck 
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V AKiT, NAKiTTiR! 
5 por3iyonlulc bir kcmpıimc ile (Su ve ateıtcn c~yri hari~tcn b 
bir madde ilave e!ıncyi oüıün~ksizi.n) 15 kunıı mukabilin 

15 dakika gibi kıs' bir: zamanda z~nuin ve ittihalı bir aofra 
hazır)ıyabilirainiz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
çorbayı her z2mt' ı bula111azsınız. 

Biiyük yardım ve faydası aşikar o~n çorbalık sebze komprimelc 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

şahit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCiMEK, BEZE L YA, NOHUT vcsa.1r hububat u:bze ve çor· 
balık kompr:İmelermi kilcrini.zde bulundurma)'l ihrr.al ebneyiniıA 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bİr zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu ka.dar yolcular ve sporcular için de her zaman 

1 
ve her yerde ucak bir yemek temini kabildir. Bakka11anmzdaJ1 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi teıiıi: 1915 
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ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Sart hastalıklar mUcadcle merkezleri için JÜ4."Umu olan 1500 ltUo K 
açık eksiltmeye konulınU§tur. Tahmin bedeli 67~ Ura ve Uk tcmL'latı ~ 1 
63 kuru~tur. şart.name Zabıt ve :Muamelat llUdUrlUğü kaleminde görUlee' 

tir. İhale 15/7 /9i0 Pazartest gUnU ıın:ıt H de D:ı.lml EncUmende yo.pı!ao' 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mektuplan ve 940 yılma alt 'Tiear' 
Odası voalkalarlle ihale ~Unu muayyen ııa.atto Daimi Encümende bulunoı 
~ · (~ . . " 

216,00 16,:::0 KD.palıı;ar§tda. Hacı liuan eokağmda 8 parsel l6 J< 
No. DUkka.n. ... 

35,00 2,iO l{apalıçarşıda Takkeciler sokflğmda ıs p&nrel 
No. Dolap. 

192,00 14,40 Kapatıçar§ıda Tallkecller sokağında 21 paracı, 22 J<• 

48,00 3,60 
No. DUkkln. • 
Knpalıc;;arşıd:ı. Cc,·ahlrcl Dcdlııtaru Şcrt!ağa 39 parsel, ıt 
kapı No. Dolap. 

ı<•P' 288,00 21,GO Kapalıçargıda. DlvrJk eokağmda 3 parsel, 21 
No. DUkkAn. 

288,00 21,60 Kapatıçar.ııda Dlvrlk sokağında 8 ~ı. (~ ı<aP' 
No. DUkk4.n. 

468,00 3510 Kapatıçarşıda Dlvrlk sokağında 22 Panel, ro-.52-M l<•P 
.No. DUkka.n. 

216,00 ıs,::o Kapa.Jıçar§ıdo. DJvrlk sokağmda 19 Parııcl, ıs 1'•9J 
No. DUkkb. 

· lH,00 10,80 K.apıı.lıc;;arrıda Dlvrlk sokağında 2 Parsel, 23 kapı :No.Jl 
DUkkb. 

Tahmin bedelleri ile llk teminat mlktarbn yuk3.rda yazılı gayri IJleıı 
kuller 2490 numaralı kanunun 43 UncU maddesinin eon tıkrası:ıa Göre •~-rı 
ayn pazarlıkla ııatılacaktır. Şartnameler Zabıt ve llıiuamelAt ldUdUrlUğü ICJ 
leminde görUlccektlr. İhale l~/7/940 Pazartesi günU .eaat H de Daimi Eııcil
mende yapıtııcaktır. Taliplerin llk teminat makbuz ,·cyıı melttuplarlle ib'1' 
günU mu:ıyyen saatte Dalm1 EncUmendo bulunmaları. (6442) 

lstanbul Emniyet Sandığı Diı-ektörlüğündefl: 
Sandıl~mm: bor~lula.ruıdan Memduh varlıiler1no W.O yollyle .on tctllıı 
Muria1Dlz 9234 besap numara.sile Sandığıma:dıuı aldlğl 3~ llraya katfl 

Akaarayda Muratpa.§a mahallesinin e.skl Ş:lldıpa,ıı yenl Tanburfccmll ao1" 
ğmda eakl 5, ycnl 21 No.lı evi birinci derecede tpotek etmi§ 1d1. Vadesuıd' 
ödcnmlycn borç 27 /3/939 tarMılnde 8S2 lira 71 kurup varnuıtır. Bu eebCP

11 

ve SZ02 numaralı kanun mucibince yapılan taklp ve açık arttırın& netıcealP' 
de mczk1)r gayrimenkul 900 liraya mUşterialne muvakkaten lbllle edilınW 
Ur. tıbu U1n tarihinden itibaren blr ay içinde 939/27 numara ile SandığınııJ.ll 
mUracııaUa borcu ödemediğiniz takdirde katı ihale karan verilmek UJfr' 
d03yanın icra hAkhnllğlne tevdi olunaca.gı son l.hbarnamcnln ınakamma P· 
im olmall ü.zcre llAn olunur. (~35} 

M. M. V. Satınalma komisyonundan : 
kabında seyyar bir hale geı;ecek tarzda kllrlng veya taku usuıO ııe 

5:6 beygir takatinde mllı!takll tablolu, TUrkJyede mevcut mubtellf şebli~ 
reyanlarma göre ayar edileb!len neviden 50:75 adet ve benzin motörU Ue mU· 
cchhez neviden 50:7~ adet elektro motör dinamo gnıbu almaeaktır. faili' 
oln.nlıınn mufassal ı,artnRmelerl ile beraber mutasııaı teldlflerlnl 30 HQ$1rııt' 
9:t0 tarihine kadar An~:ımı.da M. M. Veka.tctı Harbiye dalr~lDe ve~leıi 

(60) (4938, 
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KAN, KUVVET iŞTAH şurubu 

m wme ~ 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kuma olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğ:ılhr. Tatlı iştah temin eder. ll 
Vücudc dcvtı.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asnbi buhranlan, uyk SU%.luğu giderir. Muannid inkr 

b:ızlarda, bars~k tcmb~lli~inde, Tifo, Grip, Zatürriey<:, Sıtma nck1.'ı:ıtlerine, B:ıl cev~ek!iği ve ademi iktidarda ve 

kib r.!:mıkta ş:ıyani hayret faideler temin eder. 

F O 5 F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet şunıb1artncfan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUVVET, 

IŞTIHA TEMiN ETMESi ve İlk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir.~ 

Sıhhat Veka'.etinin resmi musaadesını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 


