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Askerlikten tecrid edilen 
İngiliz adalan 

LGndn. 28 (A.A.) - MaI1§ denirtndcııt 
'"İl&larlc Mkerliktm tccrld edilmi! olduğu, bu 
a1qam reamen 6Udirilmektedir. 

Dalüliye nenfttinin bu hususta ncırettiği 
teblit töyle demektedir: , Alman • Yunan ticaret anlqmuı 

Atina, 28 (A.A.) - D. N. B.: Alman .. Yu
nan clconomik görü~meleri neticelenmi! ve bir 
anlaşma imzalarum9tır. CUMARTESi 29 Huiıaa 1910 ~ YIL: 23 • SAYI: 8071 

İngiliz - Norman adalarma pek yalan Fran-
11% arazisinin Almanya tara!mQ.an ifgali tizerine. 
bu &daların aekerlikten tccrid edilmesine bre: 
Teriimi! ve buradaki bütün Jtuvvetler geri çe. 
kilmittir . İDARE EV!: Ankara C&d. tSTANBUL9Telgnt: VAKIT• Posta kutuw: 48•TıeJıeton: 21413 (Yazı) .. 2-tS70 (İdare) 
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SovYet kıtaları dün Macarkıt(;)larıRomenhu
Romen hududun, geçti dudune:ı doğr~ ilerliyor 

Ç~rnoviÇ, Kişnev ye Bulgaristanda_ ~acarlstaada 111· 
Akkerman işgal edildi ihtiyatlar silAh • ti• lbtlyatıar . 
Romanyada 3 gÔn N •• ~~!ı~a B~.~~~1daih_ sUAll altlaa ....... 

Milli Şef 
Yeni Romen elçisini 

kabul· buyurdu 
Ankara, 28 (A.A) - Romanya. 

~ın yeni Ankara büyük elcisi Ra. 
du Kruscsku bugün saat 17 de 

!Çankaya köşkünde Reisicumhur 
!1sınet lnönü tarafından kahul bu· 
hırulmuş , .c ilimatnamesinl tak-
dim eylemiştir. Kabul esnasında 
lfariclye Vekili Şükrü Saratoğlu 
da hazır bulunmuştur. 

Balkanlar 
nıühim hadiseler 

arifesinde 
Yazan: ASIM US 

Sovyet1er birliği Roman)'adaa 
~arabya ile Şimali Bukovina. 
ı,._ •ıtedi. Bülaef hükUıneti ele 
~ eaaa itibariyle muvafakat 
~bı vererek müzakere yerine 
t eket etmek üzere murahhasla-
lbt derhal tayin etti. 
l\tcakova hükumetinin bu te

•:tıbüıü kadar Bükreı hükl'ımeıj. 
~ verdiği cevap da t~biidir. Zi
ı::..._~iranın or.unda. Moıkovada 
.~an Sovyet • Alman hudut 
~-ımıuından sonra Kızılordu-
t':" .~idtvanbeya. i11alini tamamla dl ı
&' ~n en rs Bcaarabya meae e
t !!lan sahneye çıkmasma her ta-
'f~ intizar edilmekteydi. 
Vakıa Sovyetler baliği ile Al· 
~Ya arasında 28 •y)ül 1939 ta
d ~ doıtluk ve buclutkc- muahe
l ~illin tatbikabndan mütnellid 
q~dut hadiseleri ile ihtiliflann 
~ ıuretine ait itilifnamenin 10 
"- . tan 1940 tarihinde Moskova-

•rnzalandığuu ilin eden tebUi 
r~· kısa ve müphem y:uılmıı ol
ı.~«u için birçok kimseler bu an
~Dlılnın tamamiyle mahiyetini 
~dir edemenüıtir. Fakat bu hu
~~ ajnnslann verebildikleri 
_;:'Jilrnat araaında bu itilifname
~~ ~di ile neticeleMn müzake
c tr:ın Almanya tarafından garp 
~besinde yapılan son büyük ta· 
d-'llzdan birkaç giin sonra batla 
r'~ı ve bütün bir ay devam et· 
~'tl_i gösteren bazı tafsilit ile 
d""her Sovyetler- birliği tarafın. 
~, Litvanyanm itıali 'vukua gel· 
~f olduğundan hadiseleri dik
~· tle takip edenler bahsi geçea 
,.:dut itilafnameıinin Lehistan
~~ bqka küçük Baltık devletle
ı37]e Beauabya hzk!andl\ki Sov
~,ttlet- nokmi nnzannın Almanya 
~•fındıın tasdikini ifade eden 
~ala bir mahiyeti haiz bulundu
ttı ~tine vamuıtır. 
t itte timdi So,'Yetler birliği ta· 
~•ndan yapt!an teşebbüs bu ka
~?titı isabetini ta•:viye ve .teyit 
~1YOl', Bundan dol::ıyı ı!tioıkova 
lili!'Wnetinin te~cbbüsü Bcrlindc 
, Ç biı- sürpriz cynncl"t"rmda. Bu 
llrt:tlc b-;.t ne.,cl-;: 1-.nkkında Sov· 
~~tl•r ı:; ı·!ifij ile AlıT:\:-ıya arasm
"'l ~~;.a CV\'Zi:lcn vukı:a gclmit 

!_Devamı 2 11cidel 

m ate m t U 
.. t u 1 aca k tiyatlar silah altına alınmıolar ve 

bnnlar Romen ve Türk hudutlarına 
scvkedllml~lerdir. 

Bükref, 28 (A..A.) - Stefani: 
Bu akp.m nC§redilen Kral emir
namesi, bu gece yanımdan itiba
ren mer'i olmak üzere, Romanya
da bütün kara, deniz ve hava kuv-

ntlerinin umumi ıeferberliğinl 
ilin eylemektedir. Bu tedbiriıı 
sebebi hakkında hiç bir reami i• 
nhat verilmemektedir. :Mama-Bükrtı, 28 (A.A.) - Stefani: Sov

yel kıtalan bu sabah fecir "Yaık.ll ltlo. 
lotofun notasında .bildirilen arazi· 
de ilerlemeAe başlamışlardır. 

Motörlü lntalarla piyade müffe
ıeleri Besanıb,.. ne 'BukoTin&nlD 
işgalin!' baflımi~lırdır. . 

Yerilen emre söre SoT)·et kıtala. 
nnın akşamdan evvel Bukovinanın 
merkezi olan Çernoviç ile Besarab
yada klin Ki~ne,·i ve Dlnyester 
nehrinin a~ında · bulunan Celatca. 
Alba tthrinl 1şpl elmelett Jiıım-
dır. .(De11amı 2 nctdc). 

Irak Naznlannm Ankarayı 
ziyareti münasebetile 

Dün bir resmi 
Ankal'B, 28 (A.A.) - 1rak hariciye 

\"e adliye vezirlerinin Ankarayı ziya.. 
rctıcrt mUnuebctile a§&ğıdaki tcbl.11 
De§redilmfıtlr : 

Cumhuriyet hUkWDetlnl ziyaret et
~ek üzere Ankaraya gelrnii olan 
J.ra.k hariciye veziri Nuri Salt ref&ka· 
tf.ııde adliye veziri. Nacı Şe\•ket oldu· 
Qu halde Relsl'cumhur lsmıet !nönU 
taratmdan kabul buyuruımuıııardxr. 

Nurt Salt. ve Naci Şevket Bqvek11 
Dr. Reflk Saydam ve h&rldye vekili 
ŞUkrU SaraÇoflu ile mUteıddlt gftrtlf,. 
mel~ yapmıı ve bu görUımeler ean&· 
ıwıda umumi vazıyett birlikte muta· 
lla eden TUrkJye n trak devlet 
adnmlan iki komgu memleket arurn· 
daki sıkı doıtluk ve menfaat rabıta. 
ıannı blr kere d~a memnuniyeUe 
mu,ahade ve tcablt etmı,ıerdir. Ara· 

tebliğ neşredildi 
d&kt mtınaeebetıe.rin bU hayırlı 9eY· 
rinde mesut inktpJlar hasıl olacatmı 
göateren tam mutabakatı etkAr Irak 
vezirlerinin Ankara •yahatmı iki 
komou ve dOlt memleket için çok 
faydalı kılmıotır. 

Nuri Said Pat• Gitti 
Ankara, 28 (A..A.) - Irak ha

riciye ve.ziri Nuri Said Paşa, bu 
&k§amki Toroı ekspresiyle Jraka 
dönmek üzere Ankaradan hare
ket etmiı ve ista.ayonda hariciye 
vekili Şükrü Saracoğlu, hariciye 
erkinı, İngiltere, İran ve Afga
nistan büyük elçileri ile Irak el
çisi ve elçilik erk!.nı tarafından 
teıyi edilınittir. İstasyonda bir 
askeri kıta, ihtiram vazifesini ifa 
eylemiıtir. 

Suriyedeki Fransız 
.. 

ordusu · kumandunlığı 
Mütareke şartlarını kabul etti 

Londra, 28 (A.A.) - Röyterin SU· 

Yen 1• M 
1 81 

r k 
8 
_ riye hududundaki muhabiri bildiriyor: 

Orta ıark Fransız kuvvetleri ku· 
DıaDdanı General KJttelhavzer ve Su.. 
rfyedekl Fransız yUk.ııek komiseri 

b I• n es .1 k u ' u 1 d u Gabrlel Po, ne,rettıkleri bir beyan· name Jle, ll'ranaanın tmz:aladxğl mU· 
tareke Prtla.rı ma.ııda altmdald arazi 

' vaziyetinde bir değjılkllk vücuda ge· 
Kahire, 28 (ıt.A.) - Yeni !\lısır 

k:ıbinesinin te~kil cdlhlill l>ildiril. 
mişlir. B:ışvckil Hüs<'yin Snbri Pa. 
şa, aynı zamanda hariciye nezar11li
nc ele deruhte clmiştlr . .Mahir Pa· 
şa kabinesincll'n yalıııı fiç zat, ye
ni kabineye dahildir. Bunlar da da. 
biliye nazın ?\okr:ışl Paşa, Nafia 
n:ızırı llfiseyin ~ırrı Bey ve mil • 
n:ıkol!ıt nazırı Galip Paşadır. Yeni 
nazırlar, ısunlardır: Maliye nazırı 
Abdülhamit Sfıleymnn bey, milli 
mfich rııa nazırı Knyst Paşa, adliye 
ıuızırı Hilmi lso hey n! malıcmc ve 
i:ışc n.ızırı Salim Sami beydir. Ka· 
l>loe, temerküz kabinesldlr. 

ttrmediğlnden ltaıya Ye Almanyaya 
kar~ muhaaamatm tatillnl emreyle. 
mişlerdir. Fra.nau balTatr, bu mm
takalarda dalgalanmakta devam ede
cek ve FranBa, orta ıarkta vazJfe4lne 
devam eyllyecektır. 

Bu hafıer, dUn Beynıt radyoııu ile 
y&)'tlmıı ve bugUıı matbuat Ue neıre· 
dilmiştir. 

Röyterin öğrendiğine göre, Manda 
altındaki iki devletin idaresi eskisi 
glbt devam edecek ve Fraıı5Ul kuv. 
veUeri memleket dahilinde kalacak· 
tır. Fiil.atin lle mUnaaebeUerde mad· 
deten blr değl§lkllk olmıyacak ve aa· 
nılwğma göre, Suriye ile ticaret nor. 
mal aurette den.m edecektir. 

Roma, 28 - Bulgar kabinesi ya. 
nn (bugün) sabahleyin toplanacak 
ve B:ılkanlarda husule gelen yeni 
vaziyet karşısında Dulgarl~tnnın 
hattı hareketini tayin edecek n 
Bulprfstanrn menfaatluinf aJAka -
dar eden mulalebatı kararlaftın -
lacaktır. 

Yunanistanın yeni 
Moskova elçisi 

Yunnnisfanın yrııi Mi!l:ova rlcisi 
(Yazı sı 3 iinrüde) 

(Devamı 2 nclde)J 

Sovyetler Macarist andaP 
Ruf enyayı istiyor· 

Nevyorlc, 28 - Geç vakit Bükreş· 
ten aldığtmıZ bir habere na.zal'aD 
Sovyet Ruaya Macarlıtana bir nota 
vererek Ukranyalılarta mealdm Ru.. 
benya üzerinde Sovyet protekturuı· 
nm kabulUnU iatemiftir. 

Budapett.e, 28 - Macar telgraf 
aj&nsı bildiriyor: Bükreı gazeteleri bu 

akpm Sovyet Rwıyanm Jılacarlltana 
nota vermlf olduğWıa dair Pe,tecWD 
aldıktan .bir haberi huauat t:.b'dar 
yaparak Uln etmı,ıerdlr. 

Macar mahaflll bu h&bll'1n h_. 

tUrlll eaaatan ar! ve uıı.m oıctuıumı 
bildirir. 

İngiltere general dö 
·Golü resmen tanıdı 
I.ondra, 28 - İngiltere hükumeti 

Sl'neral dö Golü resnien tanımıştır. 
Du hususta neşrolunan resmi leh. 
liğrle şöyle denilınekledir: 

t ngiltere hükumeti general d~ 
Golil hütün hür Fransızların Ye ge 
ııeral dö Gole ulaşaak müttefik ga
yelerinin müştereken müdafaa e. 
decck olan Fransızların şefi olarak 
tanır. 

General dö Gol bu akşam J.on -
dr:ı radyosunda bir nutuk söyle -
yerek I.ondradaki Fransız milll ko. 
mitesinin planını çizmiş ve bütün 
Fransuları vatanı kurtarmak için 

bu milli birliğe iltihaka davet ef· 
miştir. 

Yohannesberg, 28 (A.A.). - J\&J. 
ter ajansı bildiriyor: 

Cenubi Afrika Fraosızlan ıene. 
ral dö Gol'e bir mesaj göndererek 
Fransız milli komitesinin nihai A• 
fere kadar mücadeleye devam ka
rarını lasv ip ettiklerini ve mezıkör 
komitenin emrine amade bqJoDdok 
Jarını bildirmişlerdir. 

~loskova, !8 - Tancadan blld1rU. 
dlflne göre 4 Fra.nms harp gemllit 
CebelUt~anktan geçerek AU&Dtık dJto 
y&nU5UJla Çıkmt§tır. f 

Amerika, karasularındaki bütün 
gemilere vaz'ıyet edebilecek 

Ordu ve donanma ihtiyacı için yeniden bir buçuk milyar 
dolarhk munzam tahsisat kabul edildi 

Nevyork, 28 - Reisicumhur 
Ruzvclt, Birletik Amerika hulu
kunun muhafazası ve Amerikaya 
kartı vaki taahhüdatın ifasını te. 
min maksadiyle herhangi bir A
merikan veya ecnebi vapuruna i
cabında vaziyet etmek hakkını 
maliye nezaretine veren bir ka
rarname imza etrniıtir. 

Bu hususta "beyanatta bulunan 
bir zat bu kararın Amerikan su
larında bulunan Fransız gemile
rinin tevkifine bir muka.ddeme 
olduğunu bildirmi1tir. Bu karar 
Alman hakimiyeti altında bulu
nan diğer memleketlere ait gemi· 
lere de tatbik olunacaktır. 

Amerikan Gemileri Çainldı 
Moakova, 28 - Ruzvelt bütün 

Amerikan gemilerinin Amerikan 
sularına dönmelerini tavsiye et
miştir. Bu şekilde Normandi trans 
atlantiği de denize çıkarılmıya
caktır, 

America Yeniden Sili.blanıyor 
Ne~ork, 28 - Reisi.cumhur 

Ruzvelt ve milU müdafaa komite
si askeri tayyare, tank vcsair si
lahlar ve mühimmat fabrikalan 
yapılınumı derpi! eden bir siWı
lanma pl!nını tu4ik etmi1terdir. 
Kongre aon c:eı: .. inıie milli mU
dafaa için bq 'ınilyar dolarlık 
tüf. ~ wrmiftir. 

Diğer taraf tan Ruzvelt ordu ve 
bahriyenin munzam ihtiyacı için 
l.479.777.000 dolarlık bir kanun 
layihası imza etmi§tir. Bu yeni 
tahsisat ile 22 yeni harp gemiıli 
yapılacak ve 100 harp gemisinin 
de inıaaı tesri olunacak, aynca 
orduya binlerce tayyare yapıla• 
caktır. 
Amerikan Kızılbaçının y..-... 

V aıington 28 - Amerikan Jtı. 
zılhaç gemileri bundan ıoma mu· 
hariplerin teminatı olmaJaunn 
harp mıntakalanna gitme~ 
terdir. Diğer taraftan Runelt 
Avrupadaki muhac:irlert 50 mil
yon dolar yardım edilmesini b• 
bal etmiıtir. 
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Japon kıtalan Hong -Konu 
hududuna yerleşti 

lngiliz harp gemilerj de Hong 
Kong limanına demirledi 

Tokyo, 28 (A-.. A.) - Japon kıtaatı 
au anda; Hongkong hududu boyunca 
hemen bUtUn mevkilere yerleşmiı1 bu· 
lunuyor. Çankayşek'o giden malze
menin mühim bir deposu telfLkki edi· 
len Shayuyung da. bu mevkiler ara. 
smdadır. Fransız Hlndiçln15lnin şark 
hududunun Japonlar tarafından işga
line metodik bir tarzda devam edil· 
nıektedlr. Şimal lıududunu kateden 
Yunnan.. Tu §lmend.lfer hattı §lmdiUk 
işgal mmtakası haricindedir. 

Itoma., 28 - İngiliz harp ve nakli
ye gemileri Hongkong limanma de
mirlemişlerdir. 

Bu gemiler !Uzumu halinde İngiliz. 
teııeasmı Hongkongdan nnkledecek
lcrdlr. 
Hongkonğ, 28 (A.A.) - Röyter: 
Hongkong hUkrunetı, ya.kin bir is· 

tikbalde Hongkong'daki kadın ve ço. 
cuk1arm tahliye edilebileceği hakkm
da mUstemlekeler nazırlığından alı-

nan talimatı radyo ile halka bildir· 
mi§Ur. Hongkong hUkQ.metı. bu taU.. 
matın her hangi bir endişe hissini 
doğ'Urmaması JAzım geldiğine de ıfa
ret etmiştir. 

'l.'okyo, 28 (A.A.) - Hariciye ne
zaretinin bir tebliğine göre, İngiltere 
bUyUk elçisi B. Cralgle, hariclyc na· 
zın B. Aritaya, Burm" ve Honyltong 
yolu ile Çunking'e yardıma bir nlha. 
yet verilmesi hakkındaki Japon tale
bine, meselenin ehemmiyetine binaen, 
lngiltercnln hcnUz cevap verecek va
ziyette oımadığmt, fakat ce\•abrn pek 
yakında verileceğini bildirmiştir. 

Pelplng, ıB (A.A.) - Röyter: 
Bu sabah erken, burn.dakt İngiliz. 

bUyUk elç111ği kapısından içeriye bir 
bomba atılmıştır. Bomba, bUyUk bir 
tan-aite ne patlamrı.ı. fakat yalnız bir 
Çtnll mUstabdcm hafif surette yara· 
lanmıştır. Bombayı atmıı.ı olan adam, 
kaçmağa muvaffak olmu.,tur. 

SoVyet kıtaları Romen 
hududunu geçti 

( Baştara/r 1 incide) 
Alınan ilk haberlere söre hiç bir 

h1'idisc cereyan etmemiş ,.e Romen 
kıtaları mukavemet etmeden geri 
-.:ekilmek emrini almışlarclır. 

Tayyare filoları So•·yel kılalarına 
refakat etmekte, bu kıtal::ırm geri. 
sinde ve ilerisinde uçmaktadırlar. 

Söylendiğine göre dün Romen bü. 
iklımcti lararınc.lan tevdi edilen no
taya Sovyct hüktimcti tarafından 

.,. erilen cevııp evvela talep edilen 
arazinin işgali sonra da lcferrüala 
ait muhtemel meselelerin tetkiki 
hususunda Sovyetlerin ıırzusunu 

ifnrle eylemektedir. 

Hariciye nazırı Jlgurtu, başvek!lct 
mUsteı.ıarı yeni partinin erkru1ıhar

biye rei"si Gurdnriaru, harici ticaret 
nıızrrı Krlstu, diyanet işleri nazrrı 

CioBa.nu ve diyanet i§leri mUsteıarı 
Svlcianou istifa etmişlerc1ir, , 

Mebusa.n reisi Valda - Voevod baş_ 
vekAlet milste§arlığına, l!enato reisi 
Argetoianu hariciye nezaretine, İn· 
culet ile Nistor mUı;teşarlıldara, lkti· 
sat na.:ı:ır!Iğına vel<Alet eden Cane!av 
harici ticaret nezaretine ve propa.. 
gamla nazırına vekAlet eden Jiures;ru 
da diyanet işleri nezareti.ne tayin ed.il
m!~lerdlr. 

Sldorivici propaganda nezaretıne 

tayin edilmi§tlr. 
Bllk.r-e,, 28 (A.A.) - İstifasını ve

ren Romanya bo.riciye na.zarı Jlgurtu, 
Haziranda Ga!enko'nun yerine gec;· 
mişti. Mare§al Göri.ng'ln şalısi doııtu 

olan B. Jigurtu Romanyanm esl<I dev_ 
Iet adamlarından ve m11lt Rönesans 
cephesinin mUe:JSislerlııdendir. 

Moskova, 28 - Bugiin saat 14 le 
Kızıl orduya mensup kunetler Çer. 
no\•iç, Akkcrman ve Kişnevi işga
le başlamışlardır. Saat 14 le Rus -
Romen hududundaki Romen lıa:r -
rııkları intlirilmiş ,-e Kızıl kuHel
kr Dinyeslerl geçmiş ve halk tara. 
rınaan sevincıe karşııanmışıardır. Ultimatom nasıl 

H . l d "ld'? ıt er yar ım verı ı . . 
etmeyince Moskova, 28 ( A.A.) - Bütiiıı Sov-

"Nevyor!.-, 28 - Kral Knrol Hillcr :yet radyoları Hesnrabya meselesi 
tnrafdan yardım göremeyince Rus hakkında şu ncşriyalt yapmışl:ır. 
taleplerini kabul elmiştir. Ancak dır: 
Bitler Staline telgrıır çekerek ne<'.· Son günler n•rfıntla Sov:ı;cl ve 
le edilmemesini bildirmiştir. Ro- Romanya lıü!:lıınellcri arası n<.ln lk_ 
men ikrnlınm arzusu iiıcrine Al- s:ırnhya ve şim:ıtt nukovinn lı:ık!,ın· 
m:ınyamn Bükreş elçisi Ribentrop dnki ihlil:Hın sıı,Jı yoluyla lı-alli ir.ı

ile görüşmek üzere tayyare ile Al. kiinı lı:ısıl olmu~tur. 

manyaya hareket etmiştir. 26 hozir:ında hiikfımct rC'i~i ve 
A~manlar Rusyonın hnre~elile hariciye komiseri B, l\Iolcılof Ho

Jınyrete düşmiişlertlir.' Almanya iki monyonın l\to;;kovn elçisi H. Da\'i_ 
cephede döviişmek mecburiyetinde <leskoya l.ıir nota vermi~lir. Sovyel 
kalmamak için Rus j5g:ılini tabii hük(ımeti Jıu notnda Besar'lhynnııı 
karşılamıştır. lşgal olunacak mın • 1orih bakımınd:ın Rusyay:ı ait ol. 
tak:ılartla mütehassıs olarak ç:ılışan du!lu ve 1918 de Romanya larafın-
Alman mühendisler knçınışlrırdır. dnn işgal edilmiş bulundııru hucıu-

Tuna ağzında'" Sovyet suna dikkali rckmiştir. l'\otatln Be
s:ırahya meselc~inin nş:ığıdnki şnrt 

gemileri Yar dahilinde derhal hallini teklif 

ı Balkanlar mühin1 
hadiseler 
arifesinde 

(Başlarafı 1 incide) 
bir anlaş.manın mevcut olduğu 
D]CYdana çıktı. Yalnız bu meac
lede sürpriz teıkil edebilecek bir 
cihet Tar ki bu ela Sovyetler bir
liğinin Beıarabya ve Şimali Bu
kovina hakkında talepk•!'de bulu
nacağından İtalya hükUn:etinin 
evvelden ttıelumat almadığının 
Roma mahafilinde 11öylem~ıidir. 

Besarabya ve Bukovina hak
kındaki Rus teıebbüıü kar§ııın
da Berlin hükumetinin çok sakin 
bir tavır almasma rnukabil Roma 
hükumetinin biJSl.ıiı hayret \le ta
accüp İzhan Balk~n memleketlı?
ri He Tuna havzasında Alm:ınya, 
1 tal ya ve Sovy~tler birliği 8.l·aam
da henüz tam bir anlaşma mıev
t;Ul olmadığını gösterir. Demek 
ki Almanya i)e Sovyetl~fl' bidiği 
kendilerine taaJHIJc eden mesele
lerde ayn ayrt konu,uyor. Al
manya ise bu konuımalarm neti
cesinden Roma hük\ımetine ma
lum·ıt vermeye luzum görmüyol'. 
Fakat bu vaziyet Almanynmn 
Sovyctler birliği k;ırşısrnda ltal· 
yayı feda etmesi demek değildir; 
nitekim diğer bazı hadiselerde 
Almanyanın Sovyetleır birliği ye
rin~ ltıl.ya ile elbirliği ettiği gö
rülmektedir. Bir halde ki Sovyet
leı- birliği ile İtalya bir tera~nin 
iki ,kcfeıi gibi biribirinden ayrı 
lmlunuyı:ır; Almanya ise o ke!e· 
lerin ortasmda b:~ dil gibi badi
:1eJer"' göre hazan bir tarafa, ha
zan öbür tarafa meylecliycr. 

Filc:imizce Sovyetlel' birliğinin 
ileri sürdükleri ta!eplerı- arumda 
bir" de Köstencc ile Tuna ağzında 
fbrail, Kalu gibi y<derde deniz 
ütleri: kunnak mcııcle&i vrırdır. 
\"e için mühim tarafı da budur. 

Salahiyet sahibi bil' Alınan 
uev1et :ıdammın ifadesine göre 
Almanlar So-.'Yetlerin Dtı talebini 
de Jmbul etmekte mahzur gönne· 
mektedir. Sebep olaral' da ıAl
manyanın Balkanlardaki emelleri 
sadece iktısadi mahiyette 

1

0Jmaİı 
gösteriliyor. Ancak Köatence ile 
Tuna ağızlarmda kurulacak Sov
yet üıılerinin K.aradenizde bütün 
Ortıa Avrupa münakftlattm kon
k-ol altına alacağını. bundan baş
ka bu üsler meselesinin daha !U· 
müllü akisler bu·akabileceğjni u
nutmamak lizımgelir. 

ASIM US 
NOT -- Bu makale yazıldık

tan sonra Tas ajansı ve diğer 
mcmbalar Sovyctlerin Tuna ağ
zında füı istedikleri haberlerini 
tekzip ctmi§tir. 

B!t.lkan lconferansı 
haberi yalan! 

/Jtrli11. 28 (A.A.) - • D.N.B. hiL 
lliriror: 

Bir yalı:ıncı ajans, Alm:ınya, Jln~. 
ya ve lt:ılyanın bir Bıılk::ın konfe
ransı lopl:ımak niyetinde oldu~u 

hakkınd:ı bir haber y:ı),nıştır. Bu
ttün, yabancı matbu:ıt mümcssillc
riı1c, bu haberin la.rnamiyle :mlsıı 
olduğu bilrl irilm iştir. 

'Jl:evyork, 28 - Bu sabah Tuna 1 etmektedir: konun lıey:ınalına ıttıla lısı~ıl cdf'r. 
ağzında SoYyet harp gemileri gö - 1 - Desar:ıbya rlerlı:ıl Sovycller kc>n Romen hükumetinin kcndisilc 
riilıniiştür. Honıcn kıtalnrı diin ge_ Dirliğine iade ellilmcJidir. mutRbık kalmağa amade oJdıı~unıı 
cc çekilmeğe başlnmışlardır. Romen 2 - Bukovin::ının şimal kısmı kabul clmck meeburiy~tinckclir. 
'e Rus layynreleri arasıncln bir çar. Sm·l·<'ller Birliğine tcrkedilmclidir. Uıına bin:ıen n~ağıd:ıki lıus1;1sları 
pışm.rı olmuş ve üç Sovyet tayyare- (Hu<luUar notayn lnıKlı bir h:ırit:ı_ teklif eder: 
ı>İ inmeğe me<·hıır edilmiştir. da gösterilmiştir.) 1 - Homen kı t:ı:ıtı meY1mı bahis 
Neşredilen resmi tebliğ So,•yct hükumeti bu notada Ro. arazivi 28 haziran saat 14 ten ilihn-

Dükreo, 28 (A.A.) _ Nazırlar he_ mnnra hiikfımelinin hu teklifleri ren clürt stinlük bir ,·ade zarfrndn 
yeti, bugün 8ğleden sonra toplanmı,- kııhııl ederek iki memlckrt nr:ısın- lıoş:ıltmrılrclır. · 
trr. tl:ıki ihtilafın sullıan halledileceği 2 - SoYyct kılal:ın <;erno\'ic;, 

Bu toplantı sonunda neşredilen ümidinde buhınıluğunu bildirmiş Kişne\"' \ 'C Akkcrnınn ( 28 hazir:ın
resmt tebliğ', hUkılır.eUn Bcsarabyayı Ye 27 haziran günii zarfınd:ı. Ro. da işgal edcecl.:lcrclir, 
ve §lme.lt Bukovlnayı Sovyellcr Birli. men hükCımetinin <'evnbınn inlir.ar 4 ,:_ Romen hükOmrli me'\'zııu 
ğine terki kabul cttıği.ni mJllcte bildir etliğini ilıhc eylemiştir. bah ic; toprakl::ırd:ıki lıiilün resmi 
mektedir. Tebliğ', ayni zamanda, Çer. 2i haziranda Homany:ının :\loc;_ dairelerle rlcmiryolu ,.e ~ose te<;i
noviç, Kişnev ve Akkermıın şehirle- ko,·a elçisi t:ırafından Sovyrt lıiL ı::ılınrn sağlam ,.e masun hir şc•kil-
rini.n bugUn öğleden sonra Sovyet kl- kCı ı· ·ı n ıle 111·1·,ın,) c ,:e lcs'.ı·rııı'nclcn n1csul o. talart tarafından işgal edilmiş oldu- me ıne verı eıı ee·;apt:ı nomen ·• 
ğunu da kaydetmektedir. Nazırlar lıükiımelinin So,·yct not:ısıııd:ı meY- J:ıc:ıkhr. 
heyeti, muhacirlerin ia§esi işi Jlc ıuu bahsedilen meseleleri ... ııllııııı 5 - noııwıı \'C Sovrct ınümcs_ 
'neşgul olmuştur, Parltımento yarın lı:ıl hususunda mutabık ,.r- Sol'yct sillcrindcn miirckk<'P muhtelit Jıir 
toplanacaktır. Jıliküınelile ~eııiş bir esas iiıcrine komisyon nıe.ıkür toprnkların lalı. 

Parlamento bugün müzakereye amade olduğu hildiril. liyesinden doğacak nıcseıeıcri hal 

l mi-:;, Sovyet lıiiki:ııııcli bu mlizakc·_ idn topl:ın:ıc:ık!ır. 
top anıyor reler için ınahnl Ye t:ırilı !ayinine Bıı:ıcl:ın başka, Sovyet hükumeti· 

lliikreş, 28 (A.A.) - Kralm hır dn,·et edilmiştir. J~om:ın ya hfil;{ı _ lıu no!asıntla Romanyanın 28 h:ı
cmirnamcsl ile, pMlA.mento, yaru meli keneli delegelerini l:;oyiıı ede- ziran s:ını 12 ye kııdnr cın·:ırı '\'Cr-
toplantıy& çağnlmı~tır. ccktir. l\Iezkur hükumet mezkur mcsiru i<ileınektedir. 
Kanwıu esası mucibince, arazı ter- • 

lA- meselelerin halli ile iki memleket 28 ha~ir:ın ~a:ıl 11 de Tlom:m:rıt. ld için parl:>.mentonun karan: ıuam-
drr. Eu sebepten, pıı.rlAmentonun Be- nrnsıncln iyi lıir :ınl:ışma n~ do.:;ı. nın ~ıo,Jrn;:ı elçisi a~oğıdııhi ccva-
arabya ve §imali Bukovina'nın Sov· luk hiıdis olacnğını ümit etmek. bı \·ermiştir: 

yctıer Birliği.ne terki ha.kkmda. bir teclir. Hoıııen hiikumeli Hc.,;ımlıyn ile 
karar alacağı ııa.nııtnaktadıt. Homaııyn clçi~i. Romen hiikıiıne. şimııli Bııkovinanın a-;!..eri i'}gali YC 

Bin.re.,, 28 (A .. A.) - Dahiliye ne· linin Besaralıy:ıyı Ye şim:>ll Buko- bu toprakların t.'.lh!iye,i şartlnrile 
~aretl tlç gUn mUddeUe, bUtlln mem.. vinayı 'Sovyetler Dirlii;!ne terke :ı- ınutnbık olclusuııu lıilı!irir. Bıın1111. 
lekctt:?, her türlll §enliklert, tiyatro mcıtle olup olmadı~ı baklcında 13. la lıcrnlıcr nıe1!\l·ır hiikiııııet ı.ıhli 
' c slnemaıa.n ve umum! konaerlerl Molotof tarafıııclan irnl erlilen ~i. ye jçi n ıcsbit eıli!ı·n ,·:.:.ılen i il ııza. 
ıuenetmi§Ur. fohi suale müsbel cevap Termi~- Lılmasıııı islcmi~tir. 

Romen 'kabinesinde tir. Sov~·ct hiıklımcti i.~\(nlin hlr kao;-
istilalar Sovyet lıüki.ııneli. Hornen lıüki'ı - saat tehiri hususıılllia mııtahık ol. 

Bhk~, 28 (A.A.) _ D.N.B. Ajan- metine verdiği yeni lıir nolacla Ro- •lu~ıınu bildirmiştir. 
lnerı Aevab111111 rnrı"h 0Jı11n1Jınınt .• ,· ıtu•"kCımel n1ubtelı"t koııı;·,·.Yona ınii • bildiriyor: .... "" · "' ' ' -

R:ıdor J\jan!!ı, ka!:!~f'nln· 8.§ağıda ra SOY yet isteklerine vlızıh hir nıtt- messil olıırak gencrnl 1\o,lor i :e 
Hızılı olduğu suretle tadil edildit:"in! vafaknll ihtiva r.tmedijlini. bildir~ general Boldiıı'i tayin etmiştir. f~u -

Amarikada Reisi
cumhur seçimi 

haz~r~ığı 
Cumhuriyetçiler 

namzetlerini seçtiler 
Nevyork, 28 - 11iladelfiyadan 

bildiri~~~, .... töre cum:iıuriyetçi
ler partisi VindoJ Vilki'yi reisi· 
cumhur intihabına namzet olarak 
ses-mistir. 

Vilki birkaç ay evveline lt2dar 
tanınmtş değildi. Kendisi siyaset 
adamı değildir. Halen birkaç sa
nayi müessesesini11 baştnd~ bulu
nan bir iş a<lamıdır. Vilki 1923 
senesine kadar avukatlık yapmı~
tı. Bugün 48 y-.ı.şmdadır. 1917 ele 
Fransa<la müttefikler yarunda 
harp etmişti. 

Demokratlar namzetlerini 15 
temmuzaa Şikagoda intihap ede
ceklerdir. Ruzveltin üçüncü defa 
namzetliğini kc-yması kuvvetle 
muhtemeldir. Çünkü cumhuriyet
çileri mağlUp edecek vaziyette 
olan ye.gftne demokrat namzet 
Ruzvelttir. 

Londra, 28 - Vilki'nin Ruz· 
veJte rakip olarak çrkarılması A
merikanın Alrr.an propaga11dast 
altında olmadığını gösteriyor. 
Çünkü Vilki de Ruzvelt gibi bil
fiil harbe girme:mk şartiyle müt
tefiklere her türlü yardım yapıl
ması taraftandır. 

Bu vaziyete göre A:nerikada 
teşrinisa11idc ya.ptlacak intihapta, 
cumhuriyetçiler veya demokrat
lar kazansm, hiç bir parti Hitler 
ile birlikte hareket etmiyecektir. 

Londra, 23 - Reisicumhur 
Ruzvelt Vilki ile dı~ siya:.;et me
selelerin'. m~mnur.iydle müzake
re ede!.>ileceğini bevan etm:ştir. 

ingilterenin sulh 
teldifi şayi~sı 

Londraya göre bir Al
man manevrası imiş! 
Lo11~ 28 (A..A.) - Royter bilı.11-

riyor: 
Son jkl gün iı;inde, AlmlUl menha. 

lanndıın, lngllterenin Almanya ile 
sulh yepına~ Uz~rc tcklltlerc!c bulun· 
duğ'u bakkın<ia. bazı §ayialı:ı.r çıkmııı

tır, Bllhusa :ft4adrlt bi\yUk clr;lsi Sır 
Samuet Hoare'ln kral a!lesiae ID( n
ıup bazı zevat vastt:ısiyle Almanya. 
ııe temaıılar a~tırmakta oldu,1u ve 
Hitler l!e bir a.ı.ıl~ın&.ya. vımnak tize. 
re, İngiliz başvekiline ltargı muhafa.-

' zal:f..r p:ırtldekl har~eti.n ba~mda 13. 
Çemberlayn'in bulundultu ileri sürül
o.tiştlir. 

Bu 11ayialar, sala.biycttar · Lonclrıı. 
mahlülerinde en k:ıU \'C cıı ııarlh ıru

rette tcltzip edilmiştir. 
13. Honı·e, sulh mıtı;el~alne veyahut 

mütare;•e §artlarına temas etmek 
~öyle clursmi, lıilakia l!ıı;uterenln mu. 
cadcleye devnın azmlııi tl:lbarüz ettir
mlşür. 

Lider Çembcrlayn'in riyasctınıle 

muhafazal<C.r parti, zaiere kad1lr bar· 
be devam etmek azmln<le ba~veklle 
ve hUkfimcte tam ve mutı:ık milzahc
retlni dUn bir lıere daha katiyeUe te. 
yit eylemiştir. 

Sala.lıiycttar Londra. mııb.Cillerine 
göre, Almanyanın bu §Uyialn.rı çıkar· 
mııktaki lıcdefl, bunların ç:kanlma.:ıı 
zam:ınnıa. nau.ran ao;ıı.;,ılablllr. BıJ 
ıızyialn.r, Amerika. Bırleşll< devletle
rinde cumlıuriyet!;i partinin rciıı:cum
hur narnzecli S«)Çınek Ur.ere kongre 
topladığ-ı zurnanda en yUks;ıl~ derece. 
slııi bulnıuııtuı-. Bun?:ırm hedel'.i, mu· 
hafa:.:~tdr po.rtinln ~zJe yak:nıJ:.ı i:li 
te»kedeceğiJıden dolayı lngiitercyıı 
başkaca ;yl\ıdım etm<ınln mtuıasızltE,ı 
~erinde AmerU;ayı ikna cyliycr.ık 
cumhuriyetçi partinln in!lratçı bil' ı;i
yasct ve bir namzet scçıncslni hml11 
cylemel\tl. MUltcfiklere yarurm taraf
ta:-r Yill~lye'nln cumhuriyetçi p.ıı-ti 

nan1zcdi olnrak seçilmesi, bu Alman 
rtı:ı.ncvra.ııınm muv:ı!!aklyet3:zil1:;ini 
göstcrmelttedlr. .FakaL bu manevra_ 
om yapıtmaıır, harbin öuilmüzdeki 
:-ıtfhıı.sınd:ı., AmerUmnm mu:ı::zam 
y:trdrmı ile tıı:tv!ye edilml§ ln~;uz im· 
pa:-atorluğuna hücum etme!< mcse!c
slui Almsnyanın ne kadar en<li~c ile 
karıııladrğmt göstermeihcdir. Eıı::u:en 
bu, 14 Haziranda Voıı Vcy:ı;and'a ve
rilen l.:ey:ınattan da belli oluyordu. 

Yağmur ve gel 
tahribatı 

En·clki akşam saat sekizden son. 
ra ba,lırnn yağnıur gece Ye dün iiJ. 
le_ye katlar fasılasız deyam ctruiş, 

ijğledcn sonra clı1rmuştur. Yalnız 

haya :ıçılmamışlır. 
nu nıiln:ıscbclle ~cllı:in b:ızı nl

c:ak Sl.'nılkri su nllında kalmıştır. 

Yenıi~lc limon iskel<'si \'e ci..-:ırı 

ıliin ~:ıbah lıir ~öl nı:ını:ır2~ı :ır.-e. 

diyonlıı. Dil?c·r t:-ır::ır:.ın m:ı.Ui inhi· 
danı hir çok tlıı\·arlnr ıln yıkılmış. 

lıı·. l!ii~· ıi!;::<l:ıda bfr lıelüııın c:iik_ 

l 
ıııc-iil· rıu ~ a".lınıl:ı ı.:ıtl:ır \':ı:,i l i ~iın
li ıı:r lıahı;1n1'1 f'nl..::ı.z ııllınıl.ı k:ıL 

1 

ını:; 'e i11müştür. Dii•ı Eılirneıkıı ge
len yokular ela Encrne rlere~inin 

t:ış:ığmı 'C l.ıir \'uk lnrl:ın:n :-lıt.ır 
ı.ı Cirtiıli ı lrnlı.ıH.!ıırııııııı 'i•ylr-
ınişlcr<lir. Tt'lcfon lıatlı:ırı bolUl _ 

Fransadaki 1 
diplomatlar 

Biyariçte oturmaya 
karar verdiler 

Diyariç, 28 ( A.A.) - Ilans bil 
dlri1·or: 

Halen Biyarlçle bulunan ve Fran 
sız llclçik:ı hi.ikiımetleri nczdin_ 
de memlekcrlcrinl temsil eden dip. 
lomatlar aktettiklcri mühim bir iç_ 
limadıı, Fransız hükumetinin mer
kezi hakkında lılr karnr alınınca_ 

ya k::ıc1ar Biyaricte kalına~ıı ],arar 
vermişler ,.e Fransız makıımlariy
le iı1ibatı muhafaza için bir ko
mis~·on ıe~kil etmışlerdir. Guatma_ 
l:ı sefiri, Diysz, Efgan sefiri ve 
Helçika hüL.:umeli nezrJinrfckl Bre
:r.ilra sefiri Pitiııentel Brnndi~·o. 
drın tc~ekkiH eden uu kcımi~yon:ı 

Fran ~uda ki Peru sefiri Fransisko 
G:ırci:ı Kal<leron riyaset etmekte -
dir. ).Jeksik:\ sef:ıreli katiplerinden 
B. Bcrnad Bra~·es komis~·onun ka
tibi umıınıiliğini ifa edecektir. 

J{omis:;on B<':rona geltuişUr. Be. 
:ron ,·:ıl i mıınvini Bi:rariçle bulu -
nan kordi;>lom:ıtiğin vaıif(',.ini ifa 
eder~ıen, r.ımiş bir iıntiya7.dan i~
lifade crkcC'f;inc dair tcıııinot ver
ıni~lir. 

izn1itin kurtuluşu 
Dün tesit edildi 

im.üt, 28 (Hu3usi) - Şehri
mizin dü}man işıaEnden kurtulu
§Unu.n yirminci ~rıklönümü coş· 
kun bir merasimle kutlulanmı~
tır. Bu mesut hadise münasebeti
le İzmit baştan~aşa bayraklarla 
ve takızaferlerle süslenmiş; her 
taraİ tezyin edilmiş hultmuyor-
du. ' 

Sabah saat 8.30 da vali, komu-
' tanlar, mektepliler, muhtelif te
şekküllere mentup mümessil
ler; kahraman ordumuz zafer ta
kınm yanında m~vki almışlardı. 
On b!nlerce halk da bulunuyor· 
du. ' 

Saat do~-tuıda a3kerlerden v-e 
milis kuvvetlerinc!en bir grup İz
m.:tin kurtulu§unu tel!!sil ederek 
bu tilin altu:,da..1 gc~tiler. Halk 
milli kuvvetlerimizi çisck yağmu· 
runa tuttu. Konietler atıldı. 

Saat 10 da bütün İzmit balkı 
Atatürk cı.nıtı ön\inde topla11m1ş._ 
bulu:;;ı.:yorc\u. .Burada t:ı:mitfo 
kurtuluşun·a ait heyecanlı hitabe
ler irat edildi. 

Gece İzmit, bir nur ziya&t için
de panl parıl yandı, yer yer eğ
lenceler tertip edildi. 

Atatürk anıtına ve şehitliğe 
mu!ıt:lif tefekküUer tarafından 
çelenl:kr konmuştur. 

Milnaknlat Vekili 
tr.ml;.-, 28 ( Jlu<r.ısi ) - Uil.n:ıkaldt 

Veh:l!I Ali ÇeUnkaya. n':ıtıml!a i.n~ı 
!->ar:ırl~~n yenl posta. ve telgraf bina-, 
smm yepıhi:aftı yeri teth:1k etml§tlr. 
Vekil bu :ıa~ah hususi trenle Alo.~e
hirc harel•et etmiştir. 

Fransadaki 
talebelerimiz 

Ankara~ 28 (A.A.) - Hariciye 
Vekaletinden bildirilmiştir: 

Paristcki talebenin h:ırp ıaha
sr haricindeki mınt<ıkalara sevke
dilmiş oldukları ev,-~ıcc ilan eı::il
mintL İsb-.ı muhtelif mmtakalar
cia'~i tal~oenin isirr.leri elc;ilik •ve 
kon-:ıolosluk!arımız taraiından pey 
dcrpcy b;lcfüil:aeye ba;rl.anmı~tlr. 
Ba c ;:iml::d.!n o!.."TIZ!.: il zere V e~:ii
l~te gelen ilk iki lfotcdeki isimler 
şunfar.dır: 

Halen Bordo çehrinde buluna.:ı
l:ır: Er.ver, Necati, Nezihi Ç:m
c'.aş. Ne:at YücctUrk, Lfıtfi Yaş
dağlt, Y c.:cii Türel, Cemal Pchli
\'anlr, Hacr T:ıngan, Fükr.t Yer
ır.e;1, Ali !ıa:,•. Avr:i İr.sel, Meh
met Ali, na~rp Sanca, Orhan 
Hamamı. Ccıh~t T::"til~. Ha} ri Erk
rr.c:n, Ekrem Kökpm41r, Aran An
jcl, Uecip Alaiyeİi, B:ıyan Alai
ycii, Müzeyyen Ço!:<leğerli. Ş~m
scttin Kocamemi, Nf-ı::ct Sirmcn, 

Halen Marnilyı;.da bu'uııan tar: 
Osman Bener. Abdülkadir Ere
me, Nazmi Ci.ircl, Ainalımet Ça
ya, Mi!nir Bd~n. 

---·-Of----
fngilterenin Moskova 
sefiri itimatnamesini 

verdi 
lrleıskoııa, 211 (.\.ıt.J - lngillere. 

nin Yl'ni Moslwvn ·büyük cldsi Sir 
f.tnifort Krip, ilimıılnamesini bu~ün 
Knlr.nine " !:ık.Hın etmiştir. Resmi 
k:ıbulii miilcııkip l\rip, hariciye 
h;ılk komise1· ınıınvini Lozov-;ki ile 
iıç çeyrek s:ıa t siircn bir RÖrü5me 
y:ıpm1<1ır. 

Havay ada.Iarınd.a 
harp he.li 

11omn. 2S - llavay (lllalıırı harp 
h.ıli 'l"Rziye: i ııt> ~o'rnlmu:.lnı·. ,\ nıt>
rl 1.; 'rn harp gı•milı.>ri la'lnrnlı n<·ık 
ılen i7Jer<le nlrıı:ık üıere Jray;;fdt•ll 

üniversitede 
İmtihan neticeleri 

iyi değil 
Lise ve orta okullarla, Üniversite .. 

de imtihaillar dün sona ermiştir. 
Her üç mücssc~e<le randıman vaıl· 
yeU iyi değildir. 

Mesel!ı üniyersite iktıut fakülte· 
~inin ikinci sınıfından imtih:ın:ı i~· 
tirak eılco 135 talebeden ançnk 1 i Ü 

mu\·affak olalıllmlştir. 
IInkuk f:ıkliltesinin inıtih;ın neti .. 

celeri de bugün belli olacaktır. 

Romen vapurları 
ceferleri tatil etti 

Dün "östenceden limnnımıııı 

gelmesi hGklcnen Rec:el Kıırol ,·ıı· 
puru 1'(Cç ,•tıkle knıJAr henüz gel· 
ınemişti. 

Son·etlerle Romanya arasında. 
ki son vaziyet üzerine seferlerin 
muvakkaten talil cdilrliği anlaşıl. 
mıılctRrlır. 

Şehzadebaşı cinayetinde 
s:.n safha 

Bir kaç ay en-el Şehzsdeba~ındll 
t:ıtlıcı Abdülkadir! Sabri adında bit 
çocu.k :rüzünclen öldilren Roııı:ıııyalı 
aralı:ıcı Hacr l\lollanın muhakemesi· 
ne diin iicJ.nci a~ır cezada ba~lnnıl· 
ruı~tır. 

Poliste -ve sulh hAkimi huzurundn 
cinayetini itiraf elmiş olan kıltil, 
mahkemede her şe:rl inkAr ile t:ıl· 
lıcın Sabri adh çocuğun öldürclii. 
ı;lilnü :o;öylemiştir. Duru,ma şaJıll 
celbi için başka bir güne bırakıl, 
mıştır. 

Romanyada umuın1 
set erberlik yaplldı 

fBa., taralr ı tn.cidf'I 

!ih, öğrenildiğine göre, bu, So'1· 
yet meselesine kar:il değil, takat 
Romanya hudu!larıncla vukua gc· 
lebilecck diğer i:1tilf..Uırla atak~· 
dar biitün ihtimallere karşı jhtı• 
yati bir scferberli~tir. 
ihtiyatlar sil alı altına 

alındı 
Ncvyork, 28 - Macarist~nctıı 

buzün ihtiyatlar silah altm:ı aıırı· 
mışlardır. 

Jı1 acar ı~ıtaları Rom6t1 
hududuna gidiyor 

lludapeıtc, 28 - 1ifacar T~~
graf aja.nst bildiriyor: Macar bil' 
kumeti Romen hwludun<laki v-a· 
.ziyeti karanız ve emniyetsiz gör· 
düğünden hudut muhafızlarınıt" 
kontrollerini pddetlendirmeleri • 
ni ve gerid~ bulunan kıtal:!rııı 
Romen hududuna. doğru hure!.:et 
etmelerini lüzumlu görmÜ§ ve bll' 
nun için icabeden askcd tedbir· 
ler alınmıitır. 

M acari.stanın iddiası 
Buclııpe~fe, 28 - Biiyilk Maca· 

riatanm tabii haklarından biri .de 
balen Romenler elinde bulurıa11 

Transilvanyanın hudutları i;inc 
ahnmasıdır. 

1938 de MUnih görü<:mesinde 
Mac~rfatan1n bilyü!;tdostları oıaıı 
Alm:ı.nya ve İtalya btı arazi tate· 
bini tamamen haklı bulmuşlardı. 
l 933 dl! ha!cikat ol~n d;ı-ıa 1:"Jgii11 

i'.Cin C:e hakikattir. Transiivanya• 
nm vaziyeti, Çekos!ovakyanın ~
ıiyetinden fa:.-1:ınıcır. 

Lorıc'r::\1 26 -- Asosiilted pre• 
mıtha'.>:r:n~ göre Ro:nanyanm bıl 
tc.1:..:ri diğer lfüti!.n arazi tal('P' 
lerine karşı koyma!.>.ür. 

Macar radyo:m Bcscrabya ,.e 
Şiı:r..aii Bükavir.anm Sovyetıert 
t~rkinde:ı b:ı .. hseC:crken: "Bi)y!C' 
c:: Ro:n:i1 topraklarının lıütünllİ' 
ğii key~iyeti artık soııa cr.ni~ CY 

lı;\'or." clcmc1ı;:te v: Macarbız:ıi11 
d:{ Trn:ısilvanyayı talep ctmel:tt 
ol :foğ·ınu bürii.rr.nc!.:tcdir. Diğtt' 
tar:ıftc;n .Dul~~ris!.an da Dobru~· 
yr istundctcı:'iir. ../ 
---·--·----------
Aritn bugün bir nutul~ 

sö1rliyccck . 
Tukyo, ZS (.\ .. \.) - R~smen biıı1i' 

rllı.lij':ine göre, lwr:ct:;e nazrrı Aı1tıı• 
~'::.mı, l:ablne top!r.ntıamdan 8c.ıi11' 
rıı.dyod:ı. bh' nutuk söy)lyerek A(l"I: 
pa.daki son inkl;:ır..nar karşmndıı Ja. 
po:ı3ra.nm m11U 31)'11Sctin1 lzo.h cy~ye. 
cektfr. ~ 

Altın Fiyaü 
Altın ılün 22,fıO latruştnn mnınıe· 

le görmüştür. Alıcılnr pek nul~ 

Halk Opereti 
Bu nk~a.-n Ta'rnim Alt.n:.tcpt 

E:ı!ıçesllıde (Oc Ylldız) 

Rasit Rıza TiyatrdMt 
IL\UDE Pl~KfN Bt'rnlx'r 21) lla.ıl· 
rM Ctıın<rrt.e~i giinll 8.k,amı ııerıot" 

bfo:ff hlıf'.Je Th"atroını Bahç~nde 
r"liA~IA«ARlŞI&., ,.ocı.,n 

(3) l'e>rde 
HeyP.t lıer CumaTte.sl nk:ıınır B~~· 

l~rb!!yi lsl{ele Tiratro!U n{lhçesıJI 
ı ıctirlY-~o~r~=----------------~~....:..~m~iı~ı~r~. JS~·o~,·~v]eil_Jl~ıi~ik~d~mue~l~iı.....!D~a~vii~de~s~-~mm.tis~,~·ounLJ.OUd~e~s!ad~a!LJ~ol?!!laun~a~c~~~·!JL.._~~!Zl.IJ~~liL.Lill:ılllLı:Jl.IJlJllJ~.ı.:.....--~~..:....ıu:ı;JJ.J;w.:;J.aI:ı,:;.ı;ı:._ ________________ ..ı;...1A<1.ı.a..~~~----------~~~~~ 



l ____ 
~cıtetlee-: 
f.aik öztrak'm 
~oyduğu teşhis 
l 11 uhte-rem Dahiliye Vekili 
1YI Faın öztrak diyor ld : 

}~~4eınJeketin emniyet ve asa.. 
~ nyet iyidir. Halkımız dün.. 
~ ırı ba mühim vaziyeti içinde 
~la. mütenasip bir ~ekar ve 
,"'tııetle ya§amaktadır. Türkiye. 
~rün hükllıneti mü§külata 
~ bırakacak en küçük bir h.8- . 
~- dahi yoktur. Memleketin 
!eıı-..ıı:ı ve emniyeti her- zamankin. 
it; da.luı kuvvetlidir. Halk Milli 
~' ~e Hükumete büyük bir iti-

l ~ııı sev~i ile bağlıdır." 
~il ıoözler sadece mesul bir ma.. 
~da bulunan bir adamın ağ. 
1~ ~ çıktığı için değil, hayatım 
~et işlerinde tecrübe ile ka.. 
Q ... ~trlaııclinniı Faik Öztrak ~b~ 
~~ bir vatndaşıa kanaatlennı 
~ ettiği için bizi claha çok se.. 
·~~d' c ı. 
~Grı~ij bu bil" bç aattr içinde 
~tıın mütf<ül günlerincJA: ~z
\ ~endi ruhunda ~uurh.~ hır ~· 
\ı! t havaaı tesis eden bır cemı-
&,~ olgun ırııanZarası vardır. 
l~t ediyorum dünya hadise
ı}irı baş döndürücü bir ııüratle 
;~lan ufuğa açıldığı günlerde 
:rllc cenuyet!..nde ciir."üm ııayıla~ 
't~ uns:ırlamı çoğu miktar 
~Yle hemen büyük bir dü 
liik arzeder. BHhassa milli 
)eyj rahatsız edecek, milli 
iidü ihlal edebilecek hadi$e· 
,eıtder mahiyette bile tesadüf 

& 1oruz. 
" dikkate layık vakıanm iza. 
tiiç değildir. Bu hadhe milli 

ın bütün vntandaşlarm 
·,,.ına aynı şiddetle, aynı kud
hükmetmiş neticesi olarak 

. l\ıta çıkmıştır. 
lıUi vicdanı bu kadar canb, 
C<ı.nlı ve mü,tere.1< mikyaalı 

1lı.ııe koyan sehcpler vatan
~tı.n taze bir cemiyetin hava
\":"lde va~atT.alarıdır. 
."il ce~iy~ti bu millet bir çelik 
~ıı gibi ate§ten geçerdc, kan
·•ııan.-~ak kurdu. Onun yarat-
hi\\'adır ki bu memleketin u

l·rındn teneffüs edilmektedir. 
%ı-lu ve milli hüviyeti her an 
ı d~ bir millet için tek kalb 
~~k şuıır h:ıJinde bir bayrak 
ltıd._"\ to;ılıınmaktan daha ta

~ıı olııbiiir? 
)•

1l!etin:izin bu ruhi kudreti-
~ ~l'atan un,url-C" arasında MiJ
.~fi ile hükumeti ile, meclisi 
~C:tcliti arnsındaki sıkı ruh bir
k~ttin~i saf'ı İşgal e~e~'.. Mil
·1ç bır devirde b~ı.r,uııxu ka
kt':laisini mevkii iktidar ve 
~İr.~c his~etmemiştir. Ç.:in
l:ıı!'~tin arzusu 'bu~nkü k:ı
t:ılduğu r,;bi, yüzde yüz. mıl
~eli halinde temsil edilme
ı,~ 
Y··. 
~d~ yüz millet aırzusunun 
ti oran MilJi Şef, hükumet 
~cH, millete itimat verecek 
':~rı haiz bulunmaktadır. 0-
/çitdi:- ki mi1let •!Y~~i mu
~t davasında bityuk hu-
~ l h'"k-. ·~lilli Scfin ve onun u u-
lllill etraf mel o. te!< bi-r kalb gi
. r:"ni!; öztı-ak mütalealaı·ı ile 

tıı b.ı mü1nhetlelerimi:zi de te-
'ı-'ıli.,o .. ., .. 
, .,_,. l' •hlu bir cemiyetten ba~
~ Oeld~nebil'r? 

SADRI ERTEM 

~\ı yılki mezunlara 
diplomaları 

~~r~.r.imle verilecek 
:<arif \"ekilliği li!->e ve orl;ı o· 
t 
~ ılk okull:ıru:m hu yıl rııc-

'14rak t:ıl<'ht~lere ıliplonı:ıl:ırı 
!lı~ra'.\lnılc verilmesini mum. 
·ı~ııii~ lıu ıııı ... usta bütün okul· 
~· !iğ~ııa lıulunınuştur. Cııi -
~ ıllplorn:ı lenii 5 temmuz. 

lıııat• :ıktı r. 

ihtikarın önüne 
nasıl geçilec~k? 
MuhlekirlEr hakkında yapılan takibata rağmen 

Resmi satış llyatlarıaı tat· 
blk atmlyenıer pek çok 

Ticaret Vektıleti kontrol teşkilatı 
6 limon tliccarıııı fnıla fiyatla mal 
sntarlarken cürmii meşhut halinde 
yakalamış, dün de müddeiuroumt. 
li~e vermi~lir. 

Fakat bu ta.1<ibata rajmen satış 

fiyatları resmen i13.n edilen gula 
ve havayici zaruriye maddeleri ü
zerinde bile ibtikilr devam etmekte
dir. Fiyat murakabe komi!•yonu me. 
selli limonlar icin yiiz para ve üç 
kuruş fiyat koyduğu halde her ta. 
rafta ·beş kuruştan aşağı limon sa
tılmamakta, bazı bakkallar da mal~ 
tarını s:iklamakladırlar. 

Bu vaziyet ııynen diğer mndrleler 
iizerirıde de böyledir. Netice itiba. 
rile satış fiyatlıınnın teshiti hoşu
na. bir hareket telakki r.dilebilirl 

Çünkü bu fiyatlann tatbikine ne_ 
zaret ed<'n bir teşkilat henüz mev. 
eut değildir. Ticaret Vckôleli kon. 
trol tcşkBA.tındaki memurlann a. 
dedi ise cok azdır. 

Yeni kurulacak tetkik bürosu
nun kadrosu dn ihtiyacı . karşıla. 
yamıyacak kadar dardır. Alakadar. 
Jar satış fiyatını tesbitle ihtikarın 
önüne geçilcnıiyeccğlni bnnun için 
de bol memurlu bir teşkilat lhım 
olduj:tunu söylemektedir. 

Di~cr taraftan manifatura eşya. 
sının fiyat tesbiti iki esas fi7:erin
de olmuş, harpten evvel gelmiş 
mallara a)Tı, sonradan gelen ve 
geleceklere ayrı fiyat konmuştur. 

!13!1 yılı bir eylıiJünden eV\"el 
nornrnl fiyatla gclmi~ olan mani. 
fatura çeşitlerinin hepsi icin ayrı 

Yunanis~amn yeni Moskova 
e ç si şehrlmizne 

f anınmışdiplomat h·ar bin Balkan
lara sirayet etmiyeceğine kani 

Yunan lstanın yeni Moskov:ı elci
si M. Kristl Diyamand:ıpulo di.inkü 
konvansiyonel trenllc Alinadan 
şehrimize gelmiş ve doğruca Park 
otele inmiştir, 

Beynelmilel şöhreti haiz oln~ 
diplomat, bir muharrlrimize şu be
yanatla bulunmuştur: 
"- Memleketimin mümessili ola

rak Holanddda bulunduğum sırada 
işgal hadisesi vuku buldu; bunun 
üıcı·inc Mo'i!ıoYa elçiliğine tıryin 
olundum. J>azıır gii1'ıi1 vapurla bu
radan Sovyet Rusyaya hareket edi. 
yorum. Sov:rct Rusya - Yunıınis
tnn nıünnscbctlcrl, dünyanın şimıll
k.i ,·aı.iyclinde tnUmkiin ol<luğu ka. 
dar ııormat, dürüst ,.e iyidir. Bu 
münasebetleri daha ziyade inkişaf 
ettirmek hususundaki çnlışmalnrı
nıın iyi netice verecegi ni limit et~i
ğimi memııuniyelle lebarüz ettır

mek faterim. 

Rusya ile ı:ıramızda ilıti\aflı hiç 
bir mesele yoktur • 

nalk:ııılara sit biilfın işlerin sulh 
yoluyla halledileceği ve bütün Dal· 
kanlı memleketlerin harp dışında 

kahcağı knnaatinrleyim. 
Son ı-:ün lerde Bul::ıarist:ında vu

kuundan balıscıtiğiniz hareket \·e 
nüm:ıyişlere gelince,· bunlara fazla 
ehemmiyet vermemek ve Bulgar hü. 
klııuetinin sözlerine itimat etmok 
Ji\zıındır. Ilulgaristan, ı.ulbün mu_ 
hafnzasına tarartar olduğunu ve lıu 
bitaraflıktan J::ıtiyen oyrılmıyacnğı. 

nı ınuhleHC vesilelerle resmen bil
dirmiştir. Vaziyelinde bir değişik
lik mevcut clC'ğildir. 

Besoraby:ı meselesinin de Bal -
kanfarda bir harbe ycil açmadan 
hallcclileccğine şüplie etmiyorum. 
Nitekim ~imdiye kadnr alınan ha. 
herler bunu teyit etmektedi:r.,, 

KızılaY hastabakıcılık 
• 

okulunda merasım 
17 hemşireye dün diploma verildi 

d ·r ol mk ii1er<' orr yrJi kışır!ır. f\ıztlııy hastabukıctllk okulun an ur:ın n - . . 
bu yıl mern~ olnn mehşlrelerin dip_ Yeni mczmıl:ır:ı nıuv::ıffa.kıyetler dı
lonıaları dün merasimle clıığıhl- !eriz. 
mıştır. 

Türene s:ıut 16 dıı lsliklfıl Mar· 
şıyla b:ışlannı ış, lıiliihara ohu! di· 
rektörü doktor Kulsi Halkacı bir 
~öylev vererek yeni mezunları leh. 
rik elmi~. k<'nclikrine muvaff:\kı 
,·eller tenıcnni~inıle bulunmuşluı 1 
Bi'fıh:ıra meıunlnrcl:ın Hikmet Q. 
. -tkiin direktörün söylevine nıukn

~~let.le bulunmuş, . si1~•lc\'!eri okul 
talebelerinin verdiğ~ hır pı~ano vı• 
kcm:ın konseri t:ı.kip etmlştır. 

~~~~~~~~-

Şehirc!e yapılacak 
yollar 

Belcrliycnin bu sene y:ıptırac~~ ı 
l ollar müna kasaya ı,:ıkarılmış, f:ı . 
(nf talip ~·ıkm:ımıştı. Jlıı vollar 
~. nıdi porı:a PRH'tı Jıclecliye tarMııı. 
d:ın yaptırılarnktır. ilk olarak T:ık 
~im kı~:asının içinden secccek yol 
'\'apılacaktır. 

-'>---

Gazi Köprüsü 

satış fiyatları teshil .:ılunınu,tur. 
Bu listeler biitün toptancı ve pe
rakendeci nıaij:ızaları!a lıulunduru. 
lacaktır. Pcrakcnıleciler listedeki 
toptan fiy:ıtI:ıra komfa.:ronun tayin 
edeceği karı il:1Ye cıleceklenlir. 

Ayrıca her çcşiılin ufak parçalar 
halinde niiınurıelcri haıırJ:ınnc:ık ve 
birlik tarafından bttnlnrın üıerine 
satış fiyatları yazılac:ı ktır. 

Harplcn sonra gelen Te gelecek 
olan mallar da dört kısma ayrıl
mıştır. Bunlara yüzde 10, 15, 20, 
25 kar iJı1Ye edilecektir, 

Ph-asada limon buhranı haşla •• 
ması~rn önüne seçilme~i için lıaJ. 
yaya miilıim pnı·tiler sipariş edil
miştir. ltalyan müesseseleri bu si
pnrişlerl trenle gönderecekicn.Hr. 

!':M;·~·;·a·;g~~ 

ip ctraşüt va para-ı· 
l şutcü:era l<ar şı 
1 tedbirler .. 
i Ajans haberleri, Kayscridc pa. 
i raşüt ve piıraşütçülerle sabotaja 
l karşı alınması h'lzım gelen tcdblr
ı ler hakkında halkı tenYir m:ıhi
J yelinde konferanslar Yerildit1ini i bildirdi. Köylere kadar teşmil e • 

1 

dilen bu irşat işi, muhakkak ki, 
faydalıdır ve daha büyük şehir
lerde <le ~·upılınası lüzumludur. 
Tedbiri bılmck, herhangi bir Mı
Jikcyi beklemek manasını "ermez! 
Nitekim zehirli gazlara karşı dün_ 
yanııı bir çok yerlerinde kıırsl::ır ! 
açıldığı halde lıic lilr yerde lec •• 
rülıe olunmadı. Fakat tecrübe o-, i 
lıtnabilircli de! 

f Onun içindir ki zehirli · ı;ı::ızlara 
k:ırşı hülün köy ve şchirlcriml7.dc: 

i nasıl kurslar ::ıcıl d ı ise nynı usu. I 
i liln pnı·a~iit ,.c p:ıraşü!çülerle s~-
i bo!:ıj:ı kar'\t olınm:ısı lazım gelen . ' I tedbirler hakkında da tallıik cdil-1 
! rnesi liııımdır kana:ıtindeyiz! II:ıL. I 
ı ti\ ynlnız kurs Ye konferans de-ı • f l{ıl zehirli g:ızlnro karşı kornnma 
ikcyfiyclinde olduğu gibi lıroşiir
! lcr de d.ığıtılrnnlıcl:r! 
i ................................................ · 

Ak denizde • 
seyrisefer 

İngiliz vapurları donan: 
manın himayesinde 

çalı§acak 
Lim:rnırnızcl:ı halan dürt lngiliz 

\·apuru dün aldıklurı l.ıir emirle Ak
dcııizc lınrclet ctınişlcrclir. Akue • 
ııizılc!>i lııı<iliz filo~u Çılnakkale a
\ıklarındo bu · ~emileri hima)·csine 
nlrıC'ak ve tayin cdill?n limnnlar:ı 
sötürcc('kfir. 

\'ıııe \kd.:nizdeki İngiliz filosu. 
ııun hinınr<.-sindc olnı:ık üzere lngl. 
Ilı şilerılniııiıı liınanlannııza sc. 
krlerinc rll·Yaın edecekleri haber 
\'erilmeklcdir. 

Halk.evinin te§eldcürü 
Eııılnijııii /ıa/kcııirıtlerı: 
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ı~'!~{ı,'; 
1 
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Ye bütün hazırlıklar bilyilk bir 

şevk için yapıldı. Mavi gök, par. 
l:ık güneş, vıı hatta bütün meli ki\· 
ne, çağlayan suları ve güzel mah
sul va:ılleri taşıyan çiçekli ta:rlalıı_ 
rile bu şanlı bayramı kullamak is. 
tiyor<.Iu. Otlar üzerinde, nal şeklin· 
de kıırul:ın o geniş nıasa, nıtaclar
dan sııan ışık parçalıırile revnakla. 
şan o temiz, beyaz t:ıkınıl:ır, haki. 
kntrn ruhlara :ıışirah verecek sil· 
zelliklc idi. Malyö ile Maryan, tam 
ortada kendi ellerile di:ımı i~ olduk_ 
ları büyük çınarın :ıltıorJa :rany:ı. 
na oturacaklnrd ı. Dil(erlcrl de sülıl
le sırasile yer alacaklı. 

Ufkun dört tarafına dağılmış o· 
tan akraba ve taallukat saboht:ın
lıerl akın akın mfü;terek yurnya 
gelmeğe haşlamıştı. Fakat heyhat J 
Btı yirmi sene içinde ölüm lırpaııı 
bir çok aziz vücutları orladan kaL 
clırmışh 1 Janvilin kiicük Ye tssız 
mezı:ırlı~ındı:ı yatanların adedi epey 
çoğ:ılmı~tı. Enela, Blezden dul ka. 
lan SarJot, sonra Kler, ve nrdm
dan Jervenin karısı ölmüştü. Bir 
kaç sene sonra Greguarın ölümii 
değirmenin idaresini karısiJe ço. 
~uklarıııa geçirmişti. Bundan b:ı~. 
ka, evlenmeler dolayısile akraba o. 
l:ın ~adınlur ve erkekler, ve bil· 
hassa çocuklar arasında pek ~ok 
zayiat olmuştu. 

Fakat bu :ızlz öliiler orada büyük 
bir süldin icinde uyurlarken, o sa. 
bnh, J anYil cirtıiğine giden yollar_ 
ua boyatın zaferi ne ~en sürüllüier
Ie tezahür ediyordu! Ölümden zi
yade doRum vardı. Gidenlerin ev
lıU ve torunlnrı düzünelere balit o. 
luyordu. Ve tıpkı ilkbaharda eski 
~-uvaJarına dönen kırlangıçlar gibi, 
lıa"n:'l'l neşeli sadıılarla doldurarak 
her t:ıraflan geliyorlardı. Mütema. 
diyen çiftliğin önilnde arabalar du
ru:ıoordu. lc;terindcn ak saçlı ihli. 
Yarlnr, orıa :rıışlı evHier, gebe ka. 
dınfar, ni~:ıııJı çiffler ve henüz pek 
iyi Yürümek bilmiycn bebekler çı. 
kırordu. Analar, bnbıılrr, kardeş
ler, k:ıyn:ınaJar, ka:nnpederJer, e
n işteler, f(Örümceler, baldızlar, da. 
ın:ıtlar, gelinler, yeğenler, amcalar, 
dayılar, leyıelcr, halalar ve ıtairc ... 
Düliin bnnl:ır, hayatın tebcil etliği 
o iki knlıramanın akrabası olmak. 
tnn doğan itrihorla onların bu en 
der b:ıyramJ~rll!l tehrike kQşu:ror: 
lardı. 

f'akal :\fafyö ile Maryıın henüz or. 
taya rıkmıım15l:ırdr. B:ı)Tamı idare 
eden Ambrıın7., onların, halka gö. 
rünmiren lıiikiim darlar gibi odalı; 
rında s:ıklı dnracaklarına ve ara 
mlmadıkça dı,:ırı çıkmıyocakl:ırı_
n:ı dair kendilerinden söz almışh. 
-OnlAra al:ıylı Te tantan:ılı bir çıkış 
yaplırmak istiyordu. Ve, onları a
ramıığa gitıııtı ırnman, kapının eşi
ğinde kardeşi Benjanıeni nöbetçi 
\'a7.İyelinde buldu. 

• 

Mucizevi bir hamle ile bu knd:ır 
ço{ıalmış olan bu çalı~knn Jrnbile 
içinrlc ynlnız Benjnınen fakir \"e iş. 
si7. J.:nlmı~~ı. l\.1rk üç :raşında hAla 
anne~ ile h:ıbasının yanında karuız 

,.e çocuksuz ynşıyort-lu. SeYebilece. 
~ini his~cttiği biricik kızı kaybet~ 
tikten :o.ıı rı r:ı bir türlü evlcnm<.>jte 
rnzı olınnmışlı. l lkönce, ~lı:ılyö ile 
Maryan hu keyfi,rcıten gizli bir 
h:u: dııymuşl:ırılı; çünkii, onun yal
nız kendilerine knlınasmı htiyor
J::ır<.Iı. 

(Devamı ıınr) 

Şişli - Beyoğluspor 
Bugün Şeref stadında 

karşılaş~yor 

Şehrimizin en Jmnetll futbol e· 
kiplerinden Bcyoğluspor - Şişlı 
takımları bugün Şeref ~tndınd:ı 
Şişli nahiyesi Çocuk Esin~eme Ku
rumu menfaatine hususi bir k:ır~ı
laşma y:ıpacnkl:ırdır. 

Müı;abakanın galibine kurum ta. 
rafından bir kupa vcrlJeccklir. 

Boğazı geçme 
müsabakası 

Galatasaray klübü· tarafından her 
sene tertip edilmekle olan Boğazı 
geçme müsabakası, bugün de Ana· 
doluhisar - Bebek arasında yapı
lacaktır. l\filsabakn saat 10 da baş. 
hyaca.klır. 

Askerlik tlam 
Kadıköy uerl{ şubesinden: 
1 - 336 doğumlular ve bu do. 

ğıııulularla muameleye tabi olan 
doğumluların son yoklamalarına 
1-7-940 tarihinden itibaren baş· 
lanacnktır, 

2 - Yoklam:ıya her gün sR&t do
kuzdan on ikiye kadar şube bina. 
trında devam edilecektir. 

3 - Hangi ınahallelcriıJ hangi 
ırüne kadar yoklnm:ılarının devanı 
edeceği mahallata tebliğ edilmiştir. 

4 - AlAkodarlnrın vaktinde mii. 
racaoUarı illin olıınur. 

( 
' ------~~~~~~~ KAYIPLA{{ 

Sahibi oltlugum ( ~LO:.l) nunıL r:ı l• 
tek yUk arabası plCıkamı zayi ett in. 
Ka.ydmı sildlreceğimdcn eskislnln 
hilkınll olma.dığl il~n olunur. 

UnltRpanı Ayazma t'add~I !?O~ 
nnmara.da. Artln oğlu Obanr~ 
Kuyumcuya.n... (S17U) 

••• 
Karaman 5 inci Tümen 95 inci a-

laydan aldığlm a:ıkerlik t.ezkereını 
r:a.yi ettim. Yenisini çıka.racağmıdan 
eskis1n1n lıUkmü yoktur. • 

827 doğumlu Mnııtafa. oğln 
Osman Yavuz (8!787) 

Besarabya haritası 
B csarabyayı ve Bukovinanın migti. 

'İına.lini Sovyet RusyaJHn Bu cümleden olarak bir gazete, 
talep etmesi üzerine gazeteler, Beaarabyayı muza, diğeri armu. 
adet ve~c hmıen bu kııımfann da oonzetmit ve bir djğeri onu 
haritalarını çizdiler. bir nevi salatalık ,eklinde gözter. 

rnişti ••• Bir ba~kasında ise, ba! 
Fakat her gazetenin kendine tarnh kabarıkça bir ama kabağı 

göre bir )·essamı ve çalııma tu-zı heyeti ile görülüyotdu. · 
olduğu için, dünyanın o parçasını Fckat meyvaya benzetenler." a. 
her biri, bir bııııka zevkle göster. raaında _eğer bir mııksatlıı yap. 
di. mışsa - lıiç şüphesizki Bcsa."'ah. 

Kimi rcsam dalıa müıqit vakit ~·ayı armuda ber.zcten res:ı:n, hep 
bul~ak: Bcsarabyayı. bü~ün te~~r- ::inden ziyade muva!fok olmıı~
r~atJ~e v~ e~~· vazıyctn~e go~e hır. Zira s~sarabya bütün mu. 
çızmı'• kımı ııe, ona bır çc~ıt ' kadderatile bugün bir armudu 
meyva veya aebıe man~sı ve'r. andırıyor ... Armud piı; ağzıt'l'.a 

1 ciü~ !... 
Yirm; yrl evvelf.~i Vakıt HiKMET MON!R 

n:ı yıl mezun olan r,enç henı~'.· 
reler şıınl:mlır: Behiye 'faı:ncr, F... 

. A·· ·ıı'··•n Falırh"P. En~ııı, Fct-mrııc , ı, .. • • .. 

1 . . <" • u1'11 nı..rive 1'op:ıılnn. r.nı-
11\ c .... f'ı" • . 1 

· T . 1 llikınct (h:ötkün, fnk:ıt 

G01.i köpriisiıniin motör ''e maki· 
il<' "kısınılarııııla gilrlilen noksnnl:ı
rın t:ını:ıml:ınm::ısı icin Alnı:ıny:ıd:ın 
gclC'n miilıC'nrli~ \:ılışmaktıırlır. J\iiıı 
riiıılln lıoy:ı~ı ) Uziintlen firma ile 
h<'lcuiyc arasında tıkan ihtilfıf he. 
rıüz hr. llcılilıneıniştir. Bu hu~ıısttı 

Jn5aııt1 Litn1c•k ü:r.crc buh1nnn _. 
veni biıııımız kin ·i50 Jir:ı deacrin_ 
de iiı; ~·eni halı lcberrü etmek ha
ıır~ina~ıf\ında huluıı:ııı Talılakale-

- ... 

ı.:tl ~l·l 
21> Hnz.l rnn !920 

ııaz c-ır , 
1

.,, 

1, l r·. . e ()zC'"n ~tnkhulc uı-U\' ı, \ltlltY - ... • .J' 
. . ,... ·ıe 1't··ıkel Nezihe E\·'ierl, ıorc}l, necı • , , 

S.uı<lt'I nirı;en, Srdıkn A!nsır, Sıcı ~k •ı 
Ş:ılıscııe C.ii!,gür, Z:ı !ııdı· ıı "i• :ı'•"r<' rl<'\'ıını ı•lnwkfeılir. 

de ·;\I:ıneşc lıanıncln Hırda\'ı:ıt fiicca-
rı Ba'· Jnk Dcknlo'ya alenen !eşek. 
kiirleri nı izi • -----

sonra geçen 

Piycr Loti'nin 
ikametgahı 

Türk dostu P!yer Loti'nin !!it.an. 
bulda ikamet ettiği hanenin kapıSina 
konacak levha. dün asılmıştır. 

:un1arte. 
29 Haz1. 

Po.za.r 
30 Ha:ı:ı 

.! • r'erııa .:ve• ı~· ı t•ıı ı.ı e' ('I 

t11zır '~\ ~"·" ti 

• 
\ :ı!.ltll'r vu~atı !!danı 'as;.ıti 

ai.ııvşln 
doğuşu 4 31 8 46 4 32 8 47 

1 Oğle 12 11 4 82 12 17 4 ss 
lldndJ 16 18 8 33 16 18 8 SS 

1 

Ak,am 19 45 1Z 00 19 45 l:? 00 
\"at<ıı 21 48 2 OS 21 48 2 -03 
tmsaıc ll 11 6 26 2 11 6 26 

29.6.940 Cum~r~esi 
13.30: Program \'e mcmıe·:ct "ant 

:ıy:ı.rı. 13.3::;: Ajans lıa.b.ırlı:ırl, ı:ı.uo: 
Müılk, 15.l<i/ l:i.30: .Muzlk, (Vanıı 

mllzlğı) f Pl. ) ıs.oo: Pr~rrram .. 1~~ memlcl:ct saat ay::ırı, 1s.o.ı: Muz .... 
Il'ıflf müzik ı Pi.) lE.;';O: M4!zik : P.srl
yo en..-; orkestrası (şe1: İbrahim Oz· 
gtirJ, 19.00: Konuşma, l9.J!5; !.1Uzik: 
Saz c.sc:-lcri. 1!130: .J\Ilizik: Hali{ tur • 
ltUleri, Az'.ze Tözcnı vı:ı Sarı Recep, 
J :>.·tu: :.ı..:mle:k..,t sant aynrı, :!0.00· 
Müzik: Fasıl heyet!, 20.!!ıJ: Konu~ma 
(Ctlntin mesl'le:erıı. 20.GO : .MUzllc: 
'"'l "O· Serbt-st sııat 21.30: Konuşma 
; I~;.d~; gaz~ter,I ı, Zl.45: ı.tUzi k: KU· 
çUk orke.;trn, !:'.!.30: Memleket t:ıat 
B \"lifi, Ajan3, !:2.riO: MUzllt : Kilçuk 
c: l•c.f.tra programının devıı.nu, 22.~0: 

•ı~onu~m:ı. c ı-;C!lehi dillerde - ynlnız 

kısa dı:.lga poot:ıslle). 23.00: ?Jllzil•: 
C:ızbııııd (Pi) ı Sa::ı.t 23.20 ye kndı:.r 
y&lnız uzun CalJa ile), 2~. :?:i/23.30: 
l"armkl ro ram ve k 
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:ı - VAKiT 29 HAZiRAN 1940 
e ••••••••••••••••••••aaaa .. aeaeaaaaee•aaaaaa .. aaaıı1aaaa-a•aa•aa11aaaa•._, ••••• -••aaaaaaaaaaaeHaa 

Asker, f abrikaıar Satmalma Komısyonu ılai1ları 

~CJ turı /e.rro krom atmw.:ak 

l arihi a:ıl: ve macera hikayesi l":ılıınin cılılcn lıcrlcli (:ı!00.000) lıra olıın 20 ton fcrro krom askeri 
falırikal:ır unıuııı ııılidurluf!u merkez satın olma komisyonunca 12-8-
940 pazarlesı sünu :mııt 15 le kapalı C:ııla ılıolc edllcceklir. Şartname 
( 10) hrıı nıuknbilinılc S.omisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
ıınt olan (11250) liru:ıı lı:ı-çi teklir mektuplonnı nıe7.kür günde saat 14 
de ka1.l:ır komisyonu \'Crmclerl ve kcndılerinde 2490 ~ayılı kanunun 2 
\'C 3. ıııııtldcll'riııdcki ,·esaiklc koıuis~oncu olın:u.lıklarıno \'e hu işle nırı. 
kııdar lucc:ırd:ın olduklarına dnlr ticaret odası vcsikasile mczkür gün 
\'e sualle koııııı;yonn ınürncoalları. (!i'.244) 

. ··---······························ ··········································- 8 ....... 
- 'Ozme keııdlnl, dedi. Yu\·anı cııo 

bozma.. Git eviııe.. l"ocnn lntlkaru 
htnıı lle seni azıırl11.mı;;ı. Bıırış \'l 

mesut ol .. Onlara gelince bir şey yn 
pamazlar.. B.ri•:ıç t:ıl~ırı ı;ıp!.:LI: . 
Yakalantr, cezalarını görürler.. Amtı 
kocanı bu l§ten vıu:geçl,r •. 

Fatma dona kalmıştı. Sultun sriz 
lerlne devam etti: 

- Sevmel< c;oh iyi şeydir. San11 n 
mıotlu •. Jlu }atıt.-ı seviyor \'e se,•ilıyor. 
sun., Hıç uzulme.. llir dcrdlıı cılursa 

gene bana ,eı.. 
FA.tm:ı. GJI tura.;a tı r şeyi mıh 

\olmuş t!r v:ızıyctte g ımış~ı. l'.c yı. 
fn.mnk istiyordu, ne de Halllı görmek 
1,,·unkU Halıl ı.n\·gndan sonra sebatı 

olur olmaz e\•dcn çıkmııı iki gün ut; 
ramnmqtı. 

Grnç kad•n, b.r an l<;lndo tıunıan 
bir daha dO tlndU Faknt ~ultnna ha" 
ka ıey soylıyernedt. Onun arzut:ırm 
yerine gl'ti':'mck lılT.ımdı. Ağır ağır 

boynu bUkllk odad:'.n çıktı .. 
~ .. 

~ Fatma, t;)u ı ,ı r.er 'le pahssm. 
oluraıı. olsun yapacağız. Yllzlcrce, bın· 
!erce inaan \·ar bız!nıle... Sarayları 
y'.'1.kıp yıkacağız.. Bunun 1\:in halkı b! 
ra- d"h3 nrayd:ın Uks ndlrmelt I~ 
r.rm . Sen gene sahte suıt.ı.nlık yapa 
caksm .. Anl:ıdm, mı?. 

- Y panıam Hıılll.. istersen ku 
61dUr •• Fakat yapamam. 

- Benim lçln Fatma .. Sen ki b:lnıı 

canmı \'erlyordun •. En tehlikeli l~lcı 

yaptın.. Patronaya yüzüm olsun .• 
Fatma GUI ~c.z Ylllilıırı döl.erci 

yal\·::rdı. I-:alllln ayaklorına kapandı 
Bu !ş'•rd~n \'&;1cçmeııml söytedl: 

- lstnnbuldan çıkar gideriz. Nı 
pnlronayı gôrtirstln, ne de patron:ı 

seni gtırUr. P.ııbat ral:ut yaı,ı~mz, ö 
m1lr s!lrerl:ı.. 

J.l"n!tat Halil bu r;6zler1n hlc bitin• 
kanmıyordu. AJ..t.na koymuetu. yapn 
caktı. Ya.Jnız ş&ındı Wç !Jlddct l<ullan. 
mcyor, mUmkUn olduğu kadar boynu. 
nu btlkerek yıı.J"nnyor: 

- Hcnim, ıcn ra iı:ın Fııtmıı. .. 
Diyordu. 
Fatma C,.'ill, bütün geçen çirkin M 

<ıtı ere rağmen Halili delice sevlyor· 
®. Oııdan bqka kimse.si yoktu. Onır 
kmımazoı. Fal:ııt Fatma Sultanın 
ke:ıdiAin• gösterd.ği fyı knl;>lllı!e hı· 
ya:ıetle de ;nulcl\bcle edt>mezdl. 

nır nrahk l atma Sultana gittiğini 
sö~llye""e'• ol'lu (,'abuk kendini topla· 
.L O \akıt Ifo.llle olan bağları tama· 
. .e l .. ıJ n n .... tı. 

Y11nn g"T'l' ,abte sultan oluyor
s.:n dj.ğil mı 1 

- Senin için ht!ı· ~ey yapamn Halil. 

••• 
Fatma bir daba C\ine, Hallline dön. 

me ıı. Itııdm kalbi, kcııdlsine hıyanet 
ttiı .nemi:ti. Sokağa çı'karke:ı yanma 

t>lr de eski eH:lee nlmı;;tı. Fakat Ha· 
'ı !!I ~ki elblselerinl.. O giinden soıı· 
.. gllzel Fo.tma Glll, lstanlnı.1 kah,·e-

ı rlndo dolqnn bir eerserl idi. 
·uzUnü kire, çamura b:ıladı. Kimse 
ıin tanımnsma lmkAıı yoktu. Halll

.ren ayrıldığı lc;in Uzı;ündü. tyl kz.lpll 
Fatma Sultana b•ynnet etmediği ıı:ın 
mUaterlh, 

••• 
Paytnhll altllst eden ıNlUıL, ta§· 

kmtık ~lndığı giln Fatma Glil, göz 
yqtarı dokOyordu. Saad b4.t yıkı!. 
ln!v. Sadrazam lbrabim Pıı§4 parı;ll 
parça cdılmi~ ve ber parça haftalarca 
lstaııbul ııoka~tıırmd& cUt':lkıenm16U. 
üçtiııcU Ahmet tahtın u fndiriıml§tL 

): a. !<'atma suı tan? .. 
O ne olaıuııtu?. 
O yaıııyordu. Fakat bUUlıı lıst.nn· 

bullu gene ondan ba.haediywdu. Bir· 
çoklıırı Lsyanda. onun da parmatı ol. 
duğunu söy!Uyor. İbrahim Ppıı:ının 
öldU:tııuıu herkesin ne!ı etini uyru:ı· 
dırdığr için herke.!! Fatma Sultan R· 

leyh1Ddek1 dedikoduya iD:.\nıyor, ona 
kUfür ediyordu. 

Hakikati sulto.n:n tılr tek kabcıha 
.• olmadıfmı bllc::ı bir tel; insan. ral 
ma GUI idi, Fnkat bunun ne 
!aydan olabilirdi, ı-:ıme soyllyebilir 
k!me fııandırabillı- JI 

••• 
Aradan ilı; uzun & •rıe geçti .. 
I~atma Sultan eeki sarayın loş oda. 

lar:ında üc yıl sUrgUn hayatı ~a.şadı. 
BUUlıı günleri tnhammW edilmez: bir 
ıztırnp oluyordu. M• temadlye:ı dU~U· 
nUyor ,.e artık s-~zyr:~ı cin do.ınııyor 
du. 

HenUz ,>lrnıl do!<ıa ,>n,mda oınn 
Fatma Sultan, bu ı~ır.aba tnhıımmUI 
edem:orll. Bir gUıı havtalıu:ıdığını 11;11. 
11ettl. Her gUnJ or.u biraz daha çöl,er. 
Uyor ve harnp ediyordu. Sarayın en 
geni' odaaıım aldllar. Fakat bu geniş 
oda da oııa bir zlnda:ı geliyordu. Son 
bir JOtut istedi: 

.!. Bcnl De~lkta~a. Çıral"'an sara . 
yma (1) gı.>ttlrünfü: dıye yahardı. 

Fatnı:ı Sultnn. orııc!a babnsı ve ko· 
cnsı ile geçlrd.~ eski ve tatlı gU::ıle· 

rin haynllcrı i'e b~ ba.ş:ı. kalmak Is. 
Uyordu. Yahut, o hatıraların b&vası 

ı ~İıde ölmek •. 
Oııun bu ron attusu kaimi edildi. 

Bir gUn, esltl aa.nı.ydsn ltalkan bir 
kııtlle hasta wltruu Çırağana &'ÖtUrO· 
yorcl•ı. 

Halk, Uç sene evve!kl mU1hl§ M· 
d ıeyl unutmuştu. Fakat ltalıvclerde 
hA!!. 

o 1 üt ;rıJdır oon de ettim Vl'Zltte.t 
nunc:) evkaf ~ptmı tıttim &kBret 
LA}ık mıdır bana bwıca balmret 
lfalınrcUc öldll/(il.mo nğlanm .• 
Dcı?Uı.nı .söyleniyor. 
Fatma Sultan bunu da duydu, Bo. 

lt~ tıkan:yor. botuJur gtbl oluyordu. 
Ar banrn p rd":ıfnl nraladr. Blra.z ne. 

res almak istiyordu. 
Henle, on, on be~ adım ilerde tanı· 

dık bir yUz gördU. 
Uç sencdır bic tek tlillıdık ytl.ı gör

.nlyen bedbaht sultan Uk ~iıın yUzJıı 
\'Crd~'1 garip bır bolccanln dabn dik. 
ıcatıe baktı. 

El·et, tanıdık bir yUz .. Fakat kim. 
c:ı. Hatırla~ amıyordu. Adam daha 
yaklaştı. Arabar.m önUnue durdu 
t 1enccreye cıoğnı ilerledi 'tc hıtltırıklıı 
kıı.nşık clr r;esle: 

- Sultanım~ dedi . 
1-i:cndlnl tutamadı. Hongür höngüı 

-ığıaroa~:ı tııı~ı dı • .Fatma ~ultan de 
rın bir rüyn ıçlnde imiş glhl ona ha· 
kıyordu. Gözlerinde ıztırapla sevlnı; 

Kaynaşıyordu . 

- Beni tanımııdın.z mı euıtanım. 

Sahte auıtnnı unuttunuz mut. EveL 
berı sahte •ullanım .. 

işte I<'atma Sultanın u \'Bitil gözle. 
rlnden iki damla ya~ yuvarlandı. üç 
enedıı· aıtl:ıl amayan k:ıı:l:n. ağlaya 

bilml~tl. 
- ~en .. ııcn. 

Dedi. Yutkundu: 
- Beııden dah:ı çok mu ıı:trrnp 

.;eklin .. 
Gene sordu: 
- I<ocıııı nPrccıe .. I''e oldu? .. Unu 

.taııdıramadm değil mi? 
Arabscılnr, nmhatı::;lar koşu1tuıar 

Bu garıp kıyafetli adamı ite knka u
Jktaşurdı~ıır. 

Fatma aultıın ve sııhte sultan bir. 
ı birler.ne knyboluncııyıı kadar b:ı\aş· 

tılnr. . "' . 
Sahte sultan. gene sııbte blh'iyctl 1 

ile, Hcılllln, artık lime lime olan etlı1· 
sesl ile, Çırağandan Ycnıcamie getı.. 
nlen Fatmn r;uıtonın cenazcAinl du 
c:ok uzaktıµı takip cltlkten sQnra hü· 
\iyetini açığa \'Urdu. 

Sokal;lardn: 
- Sıı.hte sultaıı .. Salıte ıultnn .. 
Dlyo haykıra :laykmı ko~ar~en ya· 

kal:ıdıl:ır. Çıldırnn~tı. Yeniçeriler, bu 
azfın dellyl ı:alrn ıplerle b.-'lğlnrlarken 
ı~ndm olduğunu nnt:ıdılnr. 

rnke.t kimdi! .. Neyin nesi idi? .• 
Merak dıı etmcdılt.l' .. 

?'h.AZI A.HMT.T 

( 1) l'anıın çı.-ııtan MM\yındnn on· 
ce, l't;tincll Ahın~t d~\Tİnde l>lr tıftmy 
,·ardı. 

' 
~.auca AZ NZ•Mff'*• i! 
111 KIRALIK DÜKKAN 

Be§iktaıta Akaretlerde 20, 
23, 28 numaralı dükkanlar 
a~ık arttırma ımrctilc kiray::ı. , 
\'Crileccktir. Verilen kira be· 
d:ll sabıkını bulduğu ve ta
li plcr taatdut ettiği takdirde 
talipler arasında kur'a keşide 
edilecektir. İsteklilerin 3. 7. 
940 çarşamba cünü ı;aat on 
beşe kadar Bcşikta~ta Aka
retlerde 54 numarada Müte· 
\,·elli l{aymakamlığı,i! müra 

caat e~!'T'iııiclmemr~i.İE!a~!!llil!ll~EllilJ_! 
Fll&th Sulh hdnrı dnk .. m l ..... im.I. 

ğlndcn: • 
40/191 

l\UMAR \'AHDET Gt)~; Lı'•ll'll· 
ııe Ala:ıray ('.ıı.d".le11inde 7/% nır 
ınamh apıırhnınnın ll<;Unctı ka. 
tında nıuklm; 

Koca Uuısts!a, Yeni Çe::mft, 12 Nolı. 
evde oturan HASAN :MERh.-OZ'ün 
40/191 aayısma k:.ıyıtıı C\·r:ılı.a istlnıı· 
den nleyhlnlıe hizmet Ucrctl olarak 
lkaı;nc eylediği yetmiş lkl ıırn 
nlncak davwımm bil.kılan 26 Hazlraıı 
o ıo gCnlU durngma:ıında gösterUen 
adresi terkctUğinlz ve hall hazır ika· 
metgAbınızı bfldirmedlğlniz.dcn dolayı 
mualıhar tla\'etlyeni.z bil! tebliğ geri 
C:P.\'rilmeide hukuk usu!U muhakeme. 
ıerl kanununun l~37) inci nıaddesine 
te\·fikan mUddetinde Jalida ile mııh· 
kemeye yemin hakkındaki dcf'inlzl 
bildirmez ve muhakemenin bırakıldı
ğı 2• Temmuz 040 Çar§amba gUnU 
saat 10 da Fatih Sulh lklncl hukuk 
nuihkemeslndc yemini eda etmek U:ı:e· 
re har.ır bul~n:na.uaııız yeminden kL 
çınmııı ve vnklalnrı kabul etmııı ad
dile yemin hakkmdakl mUttebaz ka
rann luıtılcşcceğini blldlr!.'n i§bU da· 
\'eUye tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ı:iermucibl karar on ~ gün 
müddetle UAn olunur. (3274 > 

• .v; • 

'!00000 Metre l'orbalık 8c7. Almacak 
l'ahmln edilen t>edcli t IS0.000) llı-a olun 200000 metre torbalık bez As 

l<erl i<'nbrıkalar Umum MüdUrlilğü Merkez sııtrnnlma Komisyonunca 8/7/940 
Pazartesi gUnU snat lD to kapalı zarna ihale edUecektı~ Şartnıı.me (4) ura 
mt:kablllndt' ltomlsyondnn \'eriltr. 

Tullplerln mm·ııkkut tf'mlnat olan (:12501 lira hl\\'I tekllt mektupla. 
rını ınezKur günde saat l4 de kndar komlayona vermele? · \'e kendilerini o dE 
~ı-190 num:ıraıı kanunun 2 ve 3.maddclcrfndek! vesalkle komisyoncu olmadık· 
ınnna ve ııu ıoıe nıa.ı.adar tüccardan olduklnrmn dair Ticaret Od.ıs: vesika· 
sile mezkQr gUn ve saatte komlsyonn milraca.atıan. (5037) 

• 1f. • 

fitlfl - 1(1110 torı yerli•liııterıt pamuğu alrnocal: 
l 'ıılıırıın eılılcrı hr!.lcll l~SO.IJOIJ) lira liOO - 1000 ton yerli llnters 

llamuAıı O\kı·ı-1 folıriknlor uıııum müdiırlüğu merkt'ı saıınalma komi' 
\onunl'. '. 11-7-!ıHı ııcrşenıhc ıılınıl saaı 15 <le kopalı zarfla ihale e<lilc: 
<'cklır. ~·ırııı.ıınt· ı 14 l lırn mukıılıılıncle koaıisvoııılun ''erılir. Tnlipl<'rin 
ıııu"oklrnı lı•ının:ıı olan ı 1 U>:ıu) lirayı ha\"'İ teklif rııektupkırını mPıkür 
.ııın# "a:ıı 11 de kııılıır komisyona vermeleri ve kenrtilerinin rle 2490 
nuınıır:ılı lrnnunun 2 \"'C 3 ın:ı<lılelcrlnclckl \'es.-ıikle komisyoncu olma • 
rlıklnrına \·c hu ı~le oı:ı!rnrlıır ıüec:mlan olduklarına d:ıir tif':ıret odası 
ıe.,ıkııo;;ifp ıııı•zJ..ür !lllll ı·c .;:.ıallr krımio;ron:ı mfiraf':ıallorı. (:i1R1) 

• #(. • 

40.000 ınrtrP l~k kumaş alınal'ak 
Tahmin rdılcn hedcli "124.0flO" lirıı olan 40000 metre int'k kun·ao: 

o~krrl fohrik:ıl:ır uıııııııı ıııüdtirlüı'W ıııı·rk1.•z ~nlın alm:ı komisyonun<'~ 
12-i-nto Clllııa .ıüiııu snoı l!'ı tc knp:ılı 1:ırfl:ı ilıolc cdıleccktir. ~ortnıı. 
rııc ''li" lıı .ı ":.!U,. kuruş muk:ıhilin<le komisyondan \·erilir. 

T:ıllplerln nııı\'akl;:ıt lemiııaı olan (i450) lir:ıyı h:ıvi teklif mek. 
ıurıl:ırını mt•ı!,Cır ı.:ünr!c !'.mıl 11 ıle lı:oınl~yonn vermeleri 'l"e kendileri. 
nın de :!190 nııın:ıralı kanunun 2 \'C :{ m:ırltlt'lcrinıleki v"csaikle komis 
~onru olrnnılıklorın:ı ,.c hu i~le cılak:ırlıır ıücr.ardnn olduklorıno cini; 
l ı c:ırct oda ı ''c"f,asile mezkur sün \'e sanııe koıni5yona mür:ıcnntları. 

c :ı2.ır» 
• • • 

45 Ton Arap Sabuna Alırınc."ll< 

Tahmin edilen bedcıt (15.750) llra olan 43 ton Arap sabunu Askeı1 F11b 
rlkalıır umum mUdUrlUğ'U merkez ıı:ıtınalma komlsyo:ıunca 15İT /940 Pazıır. 
tc:ı r.UnU saat 15 te l\Fıpntr r.arna ihıı.le edilecektir. 

f?artname parA.Bız olarak komlayonı:lan verlllr. Tallplerln m•vakl:at te · 
mlnat ol:uı uısı ı lira ı 2ö ı Klınışu ha\'I teklif mektuplarmı mezkfır giliıde 
saat H de kn.dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kıı 
nunun 2. ,.e 3. maddclcrJndekl Yeaalkle komisyoncu olmadıklıı.rma ve bu ışı: 
alO.kad:ır tUccardan oldııklarına dair 'I'lcarct Odnst vcslkaslle mezk1'lr gtln 
ve saatte komisyona mUracaatıarı. <5333> 

========:=::------<--------------- --

1 
lstanhul levazım Amirliği satınalma ı 

Komısyonu ilanları 

~----· l\ırk ı.ıllı 1.ıin ı.ııu ı;ığıı eıı alıııacoktır. Pazarlıkla cksıllmesi 
2-i-9-10 ~alı günü saat 1!i da Tophanede tsı. r,, .• ilmirliği satın alm:ı 
komisyonda lllPılacnklır. hteklllcrin teminat ,.e kanuni veslkalarilc 
lıclli saatle konıis.rona gelmeleri. (63) (5387) 

• :ı/o. 

llır r\o. hı Uikim evinde birikmiş olan 100 ton :.·ünlü kırpıntıdan 
tı:ıııoniye yaptırılacaktır. Pazarlıklıı eksiltmesi 2-7-940 salı günü r;aat 
14,30 <:a Tophanede ı.v. ılnıirliği ~alın alma ı.omlsyonunda yapılacak
lı r. f mali;) c iicrelinin lahmi n be el eli 800 lira ilk teminatı flO liradır. 
Şartname rn nüınuneı;I kombıyoncla görüllir. htclclilcrin mill1 CabrikH 
sahihi olm:ısı ~:ırtıır. (48) (5266) 

* * • 
Dikim C\')erlnde birikmiş olan 65 ton Jünlü kırpınhclan yün çorap 

iPliHi yaptırıl:ıcııktır. Pa1.:ırlıkla cl;sfllme-;t 2-7-940 salı günü sa:ıı 14 
de Tophanede 1.v, Amirliği snlın ıılına komlsyonun<la yapılacaktır. fmn. 
liye ücretinin lahnıln bedeli 2500 lira ilk teminatı 187 lira 50 kuruş. 
lir, Sarlnnme \'C iplik niimunesl komio:yonda görülür. lsteklilerln milli 
r:ıhrika sahihi olması ~artıır. tııG) (5267), 

Adet 

430 
H.3 

3 

:s 

. :,. . 
Karavana t&mlrl. 
Çaydanlık tAmirl. 
BU)111t kazana tAml:i ve dlp gec;meşt, 
Helvaııc tAmJrl. 

' Yukarda yazılı dört kalem bakTr nıalzemeal ta.mır tttlrllecekUr. t'U&1"· 

!ıkla ekııiltmesl 4/ i / 940 Fcr:emhe gUnU saat 1:S,30 da Topbanede Levu.~m. 

Amirliği Satın:ılır.a Komisyonunda. yapılacaktır. Bakırlar Sirkecide Demir' 
ltapıdıı. Leva:..ım Amirliği ,>1yecek a.nba.rnıda. görillilr. tııteklilerin temln~t 

larile belll .saatte komlayona gelmeleri. <71) (:S-4691 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisycİnu i!An'arı ~ 
1 - Tahmin edilen bedeli (5600) lira ol:ın hlr nıleı ... wı:.onuıı 

:l Tcmnıuı 910 tarihine rasll:ıyan salı günü saat 1 ı,:ıu <l:ı pazarlıkla ek. 
siltmesi yapılal·aktır. ' 

2 - Knll lcminıılı <S10} lir:ı olup şal'tname'il her gün komisyon
dan nlın:ılıilir. 

:ı - 1'teklilcrin 2490 r;ııyılı k:ınunda Ynzılı \"e'iaikle birlikte bclll 
gün ,.c ~:ıaıtc Kasımpaşndn bıılunnn komlsyon:ı müracaallıırt. (5307) 

Liseler Alım Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Beher kllo T. F. Mlktftn flk ttmlnatı 
Clnal Kr. Sa. ... mın J,tra n:. 
Zeytin Ta~ı 63 li7'ô0 S3!.I 50 

Sabun 40 H550 436 50 

" 
... 

Eltmck 10 25 75000 57'7 

.H :ıgal kömUrll :s 38500 145 

::s kalem ya§ sebze umum tutarı 7162 Ura. GO Kr. ) 538 
• 02~10 Ktıo ) 

74900 Ad-:ıt ) 
15100 Demet ) 

Eksiltmenin 
yapılacafı 

ı;11n ve 118."lt 
19/7/940 Cuma. gUııU 
saat 14,30 da.. 
19/7 /940 Cuma gilnU 

. saat H,45 tc. 
19/i /94.0 Cuma gUnll 
saat 15 te. 
19/7 /94.0 Cuma gtlntl 
~ant 15,30 da. 

19/,i/940 Cuma ıtınU 
.ıuıat 15,15 te. 

~lltmcnlo 

oekll 
Kapalı 

• 
.. 

Atık 

Kapalı 

Komisyonumuza bağlı Galatnsnray, Haydarpa.§3, Çamlıca, EreİlldSy, Kandilli ve Kabntaa llselcrlnin 1940 
mali yılı lhUynçlan olan yukardP. yazılı yiyecek ve yakncaklan eksiltmeye konmll§tur. Bu huawıa alt gerekli du· 
rum yııkanya çıkanlmı§trr. 

Ji:l:slltmc lırtanbul Beyoğlu lstlltlal c:ı.ddcsl No. 340 da Liseler Almı Satını Komisyonunca yapıl:ıcnktır. 
hteklller flit teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesikasl!e, tekll! vnr&kalarmı ha l kapnlı uırflıı

nm yukards hU:alarmda gösterlten ssntten bir saat evvel sözü geçen Komi von Reisliğine mnkbll% mulmbUiııdc 
vermeleri. 

Acık el:siltmc için U!c teminat makbu::;u, 1940 yılı Ticaret Odası \-esika.ııı fte birlikte hlzalarmqa gösteriler 
gUn ,.e ıı:ıo.ttc komiByond:ı bulunmaları. 

Şartnıımeyı görmek ve teminat yat.ırmak illtiyt!ılcrln Galatasaray Lisesinde Komisyon kA.tipLğine mtlru.. 
caa.Uan. (5405} 

• 

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek ir 

teyen sayın yolcularımıza mahsus fevkalade 
• larak 1 temmuzdan İtibaren eylul sonuna ks 

dar 3 aylık% 50 ye kadar tenzilatlı kart abon 
manlarımızın bu sene dahi tatbik edileceği v 
15 Hazirandan itibaı·en satılığa çıkarıldığı 
ilan olunur. 

Yozgat Memleket Hastahanesi Baştabip. 
ğindcn: 

1 - Hnc;tııh:ıncmiıe 30 znr llr:ı aylık Ocrclll iki hastabhkıct. 
. 2 - 50 lıru nylık ücretli ameliyalhnne işlerinden ıınlıynn botıı 

vlsli bir hnc;tnh:ıkıcı. 
3 - 40 lira tı:ı:lık Ü<'rclll hlr oşçıb:ışı nlınoc..ıktır. Aşçıbh$ının 

9ınrhı lılr ikinrı nşd \'e bir <le h11la~ıkç1 \':ırdır. 
4 - Ev :ır ,.e şcroili hai:.. olonl:ırın bonservis ve hUsnn bnl l;!J 

tarını lslid:ıl:ırınn raptederek boşt:ıblpli~c mllracnatlon ntın olunur. 
C53S9 

Devlet Demiryolfan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Mulımnıııcn Lıellcli 21li~G lıra ulan Alpullu ve Çerkesköyde bire! 
tıaı:ine \"e sıı kulesi ile pomp:ıcı binası lnş:m işi kapalı 1:arf usu!ilC 
sıllmc~e cılrnrılryııştır. Müııoka!ia 10-7-910 car~nnıbo giinil .snot 11 
Sirkcciıle 9 lsteıınc Lılıınsııulıı A. E. komisyonu ıornfmdan yapılıı 
tır. tsteklılcrın ıcınlnnı ve kaııuııt vesaiki ilılivo edecek, kop.'ll.ı sat 
rını aynı giin ~aal 10 tı kadar komisyonn \'ermeleri llizımdır. sıııf
mclcr 108 l\uruş rııukıılıllinılc Sirkeci \'Czncsiııden temin edilir. (51 

lskenderun belediye reisliğinden 
Belediyemizce ınfinasip görülccc:. yere kurulup teslim edilmek• 

tile cll'klrikle isler hiiYiik ilplc ,.e ıtz:ık me-;:ıfclcrdcn scsjnl işııtirclı 
cck c\·snrıo nıüııakn-;:ı ile lıir rulet rann\'llr diidilğii satın alınacaktır. 
şır bedeli CiOO liradır. Mlinııkosa müdılct1 15 sün olup ilı:ılc 5-7 
çar,ıımhn gliııii saat 1& de lıcled lye enrtlmeninde yapılacaktır. lstV 
lt1riıı 45 liralık ınu":ıkkot lcmlnotlnrile birlikle enciiıııen<le hazır bU 
maları ve ınulıao;chcden de her :ın luıhııt lsleyebllece~leri iliın olu 

(3075) (52 

Gelibolu Belediyesinden: 
Cinsi ~likları Bedelı muhammc'nl % 7,5 Temi 

1.1. Li. 
La'l'cmarin kömürü 200 · ton • 3 WO z.ı;5 1 
Mnkine yn(tı 1700 kilo 391 29· 
Silindir yııjlı 200 ,, 750 56t l 

1 - Gelibolu elektrik santralının bir senelik fhtlyoc1 olan :'l'U ] 
cins ''C! miktarı l'Or.ılı üç kalem eşya (20) gün müddetle acık eksil 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16-7-940 tarihine rnstlnyon sah gQnfi saat 16 d• 
liholu belediye encümeni huzurunda ynpılncaktır. 

3 - Tallplcrln tayin edilen gün ,.c saatte belediye dairesinde 
lunm:ıları defnlle maliımat olmak lstc.rcnlerin Gelibolu belediye r 
~eline nıllrocaotları il~n olunur. {!i255) 

Türkiye 

Ziraat 
Cumhuriyeti 

a ası 
Kuruluş f arihi: 1888 

Sermayesi: 100,0001000 Türk Lirası 
Şube ve.Ajans adedi: 265 ... 

Zirai ve tica.Tİ her nevi banka. muameleleri 

Para bırıktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Ve.riyor .. 
t.lraat llımlcıısında lmmbnrah ve ı:.:, -<ıız tnsarruf bl oP~' 
rımla en nz öO Urusı hulnuıınlara sonede 4 defa <;o~lloC 

kur'a ile aşo.ğıcJnkJ ıMuıa göro lkromJro dağrt.Jlacn ·ur• 
4 Ade& J.000 lJrahk 4.000 Uta 

• 
' 40 

100 

• 
• .. 
• 

600 
ı:ıo 

100 
rıo 

• 
ı • . 
• 

1 • 

~.000 

1.000 
ı.ooo 

6.000 

' • 
• 
• 

ı~o • to ) 4.800 • 
lliO • '%0 _ : B.%00 " ~ ~ 

DiKKAT: Ilcsnplarrndnkl paralar bir sene ıetntfc jD 
llradn o aşağı dUşmlycnlcre ikramiye cıktığı takdıtde ~ ıOI \ 
fnzlaslyle verllecclttlr. Kuralar senede 4 defa: 1 S~tl' • 
ı Blrlncl~tllnun, 1 Mnrt çe ı Haılron tnrlhlerinde çet(lleft ~ 

Sahibi: AS/3l US 
rl:ısıldı~ı yer: VAKiT Matbaası 

Umum n~yoh fdn~ ocıeıı: 
Refik Ahmet Scverıutl 


