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Ilaşvckllimiv: bu ı.abali Hayclarpaşa. garm~lan ~ı'karken 

Cenubi ROMANYA 
Dobruca NAZIRLARı 
meselesi 
Bulgar başvekili 
ve hariciye nazın 

Bugün Hitlerle 
görüşüyor 

Dobruca meselesinin 
halline İngiltere de 

taraftar 

Hitlerle iki 
buçuk saat 
görüştüler 

Bugün de Musolini ile 
görütecekleı

Bercteıgaden, 26 .(A. >:.. -
D.N.B. Bildiriyor: 

Führer bugün öğleden sonra 
saat 16 da Romen başvekili Gi. 
gurtu ve hariciye nazın B. Ma· 
ınoil~kuyu kabul etnıiıtir. 

Öğle ycmegine hariciye num 
tarafından Fuschl de davetli bu· 
lunan Romen nazırlarına Berg. 
hofa giderken Almanyanın Bük· 
rcş sefiri Fabriclus, protokol şefi 
Fo Doernberg ve nazır B. Scmidt 
rfakat etmişlerdir. 

Bergbof Peronunda Almanya 
hariciye nazırı Fon Ribcntrop 

(DeYamı 4 ilncüde) 
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1 Sovyet ! 

tNGtLTERE 
TARAFINDAN 

l filosu 1 
: Uzak Şarkta ve i 

Amerıkaya 
il bin tayyare 
sipariş edildi i Baku civarında ı 

1 : 

1 MANEVRA~ 
1 YAPLYOR 1 

Bunlardan şimdiye 
kaclar 2800 ü tes1im 

alındı 

Bükttı, 27 (A..A.) - Burada ne§· 
redllcn yanreıımt bır dekl&.raııyonda 

§Öyle denmektedir: 
"Bqvekll Gtgurtu ile hariciye na· 

zın lılanolle!kunun Almanya ve 1· 
talyaya &ftl·ahaUerl Romanya"nın 'fu· 
.na ve Balkan devletlerinin m~terek 
hayatına ve Avrupanın doğu ccnu· 
bunda banşm muhafazasmıı. :flill bir 
aurctte h!dlm olmak arzusunu göster 
mektedlr. Romen devlet adamları bu 
iaUkamctte mzumu olan anla§malann 
huııulUne, milli .mirastan hiçbir aurct· 
le vazgeçmek.Bizin bl\dim olacaklar· 
dır. • 

Romanyanm fedakl\rhklara l\madc 
bulunduğu intıbaını veren her tUrlU 
nC§riyat asılaı%dır. Mllsalemctpervcr 
bir siyaact takip cd:.d ROmanya, kom 
oularllc olan ~ mUnaaebetierinin da· 
ha ziyade aallh bulacafuıa itimadı 
vardır. Memlekette milli menfaatiere 
dokunulmasına müsaade etmemek ve 
icabında bu menfa.atierl 111111.hla mUda· 
fae. eylemek azmi mevcuttur. Romen 
hUkumetı mUsalemetpcrver vazifesi 
birleşmiş bir milletin ve blrlcıımi' bir 
ordunun mUznheretiyle l!a etmekte· 
dir.,, 

'Almanların istediği 
"müstakbel Avrupa,, 

ekonomisi 

Serbest 
rekabet 

yok 
Alman 
hakim 

parası 

olacak 
Ruıya bile İptidai 
madde vericisi ve 

işlenmİ§ Alman malı 
alıcısı olacak 

Berlln, %6 (A.A.) - D.N.B. bildi· 
rtyor: 

Relch Mareşali Görlnidcn, ba~tcn 
sonra Alman ve Avrupa ekonomlıılnlr 
kalkınması projesini bazırlamalt cm 
rinl alınış olım Alman ekonomi nazırı 
1<1 unl;:, Alman ve yabancı basın mU· 
messillerl huzul'Unda dün söylediği 
nutukta "Ray§mark,. ın A vrupada 
hAkim kıymet olacağını blldirml§ ve 
demiıtir ki: 
"- Harbin dll.nya ekonomisi tizcriı:ı 

de çok mahsus tesirleri olacağı mu· 
hakkaktır. Almanya, ttalya lle en sıkı 
bir surette iş birlt~i yapacaktır. Av· 
rupayı yeniden bina için iki memlcke· 
tin ekonomik kuvvetleri blrleştlrlle· 
cekUr. Serbest rekabet rejimini bir 
kere daha meydana koymak hususun
da biç bir §CY yoktur. 

Alman ekonomi nazırı, bfüthare 
mUııtakbel Avrupa ekonomik sahasın· 
dan bahsetmiş ve demlotlr kl: 

Paranın kıymeti meselesi, Av· 
(De\·AJJıı 4 Ün<'ildt.) 

Cibutide 
n1ütarekenin 

tatbikatı başhyor 

l\loskO\a, 27 (A· A·) - Moskova 
radyosu dün akııamki neşriyatında 
Sovyct deniz kuvvetlerinin uzak 
doğuda Amur nehri üzerinde bü. 
yük mikyasta bir manevra yaptık
larını bildirmiştir· 

Hazer denizindeki Sovyet lınrp 
gemileri de pazartesi giinü ma· 
ncvra yapmak üzere Bakiı'da top
lanmıı:ılardır· 
~ 

İngiltere bir sınıfı 
daha askere 

ah yor 
I.ondra, 27 (A.A.) - İngiltc

rede bugün 1906 sınıfının kayt 
muamelesi başlamaktadır • 

l..ondnı, 27 (<\.A.) - Amerlkadakl 
1nglltz milbnyaa komisyonunun ~im· 
diye ltndar ll bin tayyare sipariş et· 
tlği ve 2800 tayyarenın teslım alın· 
mı§ olduğu blldlrllmektedir. 

Mete şilebi bugün 
Çanakkaleye geliyor 
Fransızlar tarafından kiralanan şl· 

lcplerlmlzden Melenin bugün Çanak· 
kaleye vnsıl olacağ'ı anluşılmıştır. Ça· 
nakkaleden limanımıza gelebilmesi 

l 
lçln gemiye limandan romorkor gön· 
derilmlştir. 

·Köprüde bir deniz 
kazası 

DUn saat 15 tc köpril ağzında bir 
deniz .kazası olmuştur. ŞUe limanına 
bağlı Mehmet reisinin idaresindeki 
Handııç motörU köprU ağzından Uma· 
na çıkarken 1sma1Jln sandalma çarp· 
mıll vo batırmıştır. Sandalcı kurta· 
rılmt§tır. 

~ ............................................................ ..., .................................. . 
t : 

i Gral Spe'nla 1 

l son giialer.I · ı 

Alman ceb 11rhhsı Gl'af Fon • pe seyir halinde··· 

IÇok güzel bir deniz, ınac;;:a, casusluk ve ask romanı! 

1 Nakleden: :J.etlıı J\ac:deş. j 

I Bugün HABER~~~ .. ,~ .. ~~!.~dı1 
....................................................................................................... 

Meğer İstanbul halkı 
gazinolardan 

şikayetçi değilmiş! 
lokanta ve gazinocuların hendi mütaleaları da 
alınarak hazırlanan yeni tarifeye itirazlarının 

gayesi nedir 

Bunlara göre, gazinoya içmeğe 
Cibuti, 27 (A..A.) - Fransız 

hükümctinin mümessili general 
Gcrmein dün sibuti'ye muva-
salat ederek askeri ve sivil valili· lstanbuı tolrnnta ve gazınocuııırı - Gıı.zlı::oıarda. pahalılık \·a.r diye 

· gelen adan11 soymak caizdir 1 
dlm cl:'mlyctlerlnln merkezinde bir halkın hiçbir :ıkAyetı yoktu! Şlkl\yeti 

ği deruhte etmiştir. M ütarckc şe. toplantı yapmışlar. bP.lcdlyenın tatbl \"llpan belediyedir. Gazinoda lçmcge 
raitini müzakere etmek maksadile kıı ı;trıııUği yeni tarife üzerinde ko· ;;el:ı:ı adam keyif sahibidir, Uç beş 
bir İtalyan komisyonu Diredaoua nu§muıııar. bu arada zarar ettiklerin °'un.ı.,u dUşUnmez: .. 
da mülaki olmak üz:ere bir Fran· ı den. ocaldnrına lct!lr dikllcccğinde:ı Bunun bir başlta l!ndesi de gazino· 
sız komisyonu te~ekkül etmiştir . bahsederek ~eşıt çeşit sı:ılnnmışlardır. 1 ıRrtı gelen halkı soymakta mahzur 
Cibutide i.darci örfiye kaldırıl· ı RunlarJ::ııı t.iri topl:ıntı csnnsında ~öy 1 yoktur, demektir. Hele gazlııol!lrda 

~l"llı'W ' Uncllde). _ JDevıuw 4 tincüde) mı§tır. · le Clcml§Ur: · (l>e,amı 4 Unetlde) 
--~~~~~~~~::..:..::~~~~-..:=:..:.=..:..=::::::.--=:=---~~~~~~~~ 
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Sonradan sulh aktettik ve artık 

birbirimize el değmedik. .. 
Dize imfüı.d eti Tann sana ken· 

di eliyle hazırladığı zaferi bağış
lasın! ... 

Tarın dininin kullarım bizim 
bizim yardımımıza ko~aya ça
ğır! .. " 

1ştc, kendisine bir küfür edilin
ce yüzünün rengi deği_sen ve kdr 
cru çeken Tanrı ResulU, co5ltun 
bir deniz gibi dalgalanan taburla
riyle ortanizda bulunuyor! .. 

Kurey~liler sana verdikleri söıil 
tutmadılar, saglam ahdi bozdu
lar ve beni alçakça casusladtlar •• 

Onlar sandılar ki ben hiç kim
seyi yardıma çağınnayacağıın ... 

Onlar adcdce daha nz ve daha 
a~dır1ar ... Bize tam fitir namazı· 
m kılarken hücum ettiler ve sec
dede iken bizleri kat!eylediler!.. 

BUDEYL ve EBU SUFYANIN 
KARŞILAŞMALA~I 

Ammı arkasından ayrıca Bu
deyl ibni Varaka da Huzaalılar
d:uı bit kaç adamia geldi ve Hz. 
Muhammedc ken6iletine reva gö
rillcnleri, Kurey lilerin Benu :&o 
kirle kefidHerine ka~ı nastl birleş 
tiklerini naklettiler, ve tekrar Mek 
keye döndüler. 
Hı. Muhammed yanındakileri-

Budc~·l cevap verdi: 
-Hayır ... 
Fakat, Budeyl gittikten sonra E

bu Sufyan: 
- Eğer Medinede idiyse mut

laka develeri hurma çekirdekleriy
le beslenmiştir. 

diyerek Budeylin kotıaKladığı 

yere gitti ve deve tezeklerini mu
aye.,e etti. Ve .hakikaten bunların 
içlerinde hurma çekirdekleri gö
Jilnee dedi ki: 

- Tanrıya yemin ederim ki, 
Budcyl Muhammedin yanın<:lan 
geliyor! ... 

EBUSUFYANIN MEDINEYE 
GELiŞi 

Ebu Sufyan Mcdincye gelir gel· 
mez kendi kızı ümrnü lfabibenin 
evine gitti ve Hz. Muhammedin 
yata.J;>'tnın ütcrirıe oturtftak istcyift• 
ce, kızı kendisini derhal kaldıtaı. 

Eu Sufyan: 
- Ben mi, bu yattık mı satta 

daha aziz? dedi. 
Habibe şu cevabr verdi: 
- Bu yatak Tanrı Resulünün 

yatağıdır, sense napak (temiz ol· 
nuyan) bir putperestsin .. Onun i· 
çin onun yatağına oturmanı iste· 
meml 

O vakit Ebu Sufyan: 
- Vallahi, sen aynldrğmuulan 

ne: · beri fena olmussunl dedi. 
- Bana öyle geliyor ki, Ebu Bundan sonra Uz. Muhammcde 

Sufyan (•) m ahdi sağlamlamak ve i · F 
sülhü temdid etmek ütCrc geldiği- gitti. Söyliyeceklerin söylMı. a· 

kat Ht. Muhammed hiç cevap ver 
ni görür gibi oluyorum... medi. O vakit kal..hıp Ebu Bekirin 

dedi. evifiC gitti ve ona Hz. Muhammed 
Budcyl \-o admdaşlari Ebü Suf- le kendi namına görüşmesini rica 

yanla Usfanda karşıl.aştılar. Haki- etti. Fakat Ebu Bekir de hiç cevap 
katcn Kurenliler onu dhdi sa&lam vermedi. Bunun üzerine ômcre 
lamak ve &ülhll temdid etmek il· 

gidip aynı ricada bulundu. O de· 
zere yola çikannıslaftlı. Zira, :yap• dl ki: 
tıkları hareketin nctlcclcfi.ndQfi - Ben mi Hz. MuhaintnOO ner 
kof'lmıu~lardı. ôifide tavassutta bulunacağnn? 

Ebu Sufyan Butleyle nereden Vallah, eğer benim bir örümt"ebre 
geldiğini romu. Onun, Hz Muham· hilkmüm geçse~ı:li onunla blrlilde 
metli.fi yarundaiı gelaiğini zannet.o 
mCktc idi. B~y1: sizle harp ederdim! 

_ Huzaall bir kaç ki§i He bu · Ebu Suf yan bundan sonra Ali· 
sahilôe ve şu vadinin içlcrifitle tlô ye gitti. O esnada zevcesi .Fatime 
ı ti Alinin "anında bWunuyor, henüz aş m... 
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Cevabını vctdl. kilÇOclik olan çocukları Hasan an· 
Ebti Sillyan ootdu: n~nin önünde oyna)'ıp duruyor' 
- MWtammectin yanında öetıil du. 

miydin? •• (Devamı var) 
. :t;t..-1 . _,.....!•.:) • • • ... ' . • • ·~ '· ·-' • ~, 

Borca sadaliat 

ÇORLUDA, )"apağı fiatlanrun 
iyi olması UtU salılpkr 

rini se\indlilyormuır nu sevliioo 
en büytlk scbcb ile bankaya olan 
borçlanru ödiyebileccklerinc181· 

Ncteldm Ballı Hoca bliinclllğf, 
Babb:mh ikinciliği, '"" A j'.;"I Sc
'indlkll fiçüncülüğü lmznnmıs· 

Bltoo bn kôylUlcrin tı.illiirmı gn· 
zetelerle narı değil, nyrma blrel' 
mô.dalyny öa fnlttf etmeli· 

Borcuna sn.dn.lmt, borcunu ödi
yoceği için Se\·inmclr, üstelik bor
cantı ib öilemck.·· Doğru u bu Mır
da. bulunur f:CY <leğiJ .•• 

Meğer sebebi neymiş 
B ın gazetede, stifuu Utufi 

bozuk lailılınm, bozuk )'öt 
re mI görüyoruz. Te,·ckkell değil. 
Bocalayıp duruyor· l\leğcr bozuk 
bir yola <liltımüş. Şlıüdlye kıı.&i' Jıe· 
'1<ırınc niçin nlatınınailıi;"IDr 5lmdl tın. 
Jryoruz. 

ilmin büyiiklüğüne 
iman eden kimdir? 

Buat ~ size: "timin büyük· 
Jilğüne en bUyük tnınru o

lan klmclir?, , • diye bir sual ors:ı· 
lnr "Acaba hangi filozofun, hangi 
ilim nı111h1ınm, lınh1tl oolbln ildifiı 
ô~ liycylm '! • cllyo lm·r:ınırsmn. 
l\ıı.t'lyetle üyliycblllrim 1d Ö) li · 

l ecetrfnlı edip, iilfın ,.c fil<ııotmt
dan hiçbiri, n.rknda..~ı Jlncıyı öİdür· 
me1' n u ile tc,·Jdf edilen ltfüıc,·iu 
Tn oğlu nyunni1a timin hUylll:lli· 
ğUnc lnnnmı 'e lınntı elrııtc; tle~ll
lerotr. Çünkü o t'ln lıı'rke5 gibi Ha 
cıyı kafnsmn lnl'n ornğrn fr irile 
<.ilıllirdüğUnc lnıınmıstı. Dunun bö.r
lt- ohnadığmı be~,ıinin snrfettiği 

ı..11wet ı;ıra.§ınilii. kan hUcumHe te· 
f sUh Cde.rek öldüi.;'ünü 011A lllili 
haber verdi ve tabliye edildi· 

Gelln bıı vadyotte ilmin bilyük• 
Jüğtine, öyliycceğfnlı filozofun, 
111.ôı ad:ımmın, llUseyln Tıı.~glo 
ka.aar Jn:ınıp iman cdcbllcceğlnılo 
ı nır edin· 

I ki kuyruklu buzağı mı, 
bir .kuyrulılu yalan mı? 

J l\t kuyruklu bir buza~ı doğ-
. mu, ..• Bir ~rlbclcr f.ütu· 

ııunda çılcAn bu haberi bir. Jllç de 
garip l>ulııUMlılt· 

Kuyruko;uz bir yalana kuyruk 
iakıfuık mı, )'OK<öD lıııtldb:Atmıla 
kuyi'uklıı Dir lıayrnmı ikluel Uir . 
Jıuyruk eklemek mi gariııtir? 

Bursailaki sergi 
hakikaten güzel 

B JR ;:nzı:ıteilc nurs!1tla l:ılt 
er;:i açıldı kt~lığı altında. 

ıtenç \'C güzel kıTl:ırdan miitc~ek
lül lıir ğrup ırcııitni ı:ördiim· 

Uursada nçıltın serglılc te'}lıir e· 
dllenler bu ı:enç kızlarsa, bu scr
gi1i gür.el bulmamak ehlen ı;-clir 
mi~ 

Maske altında çalışan 
cemiyetler 

[ ı:,Tı\:\"BUL Sc,·cnlcr Cemiye-
ti, ilk i' olarak eski Tiirk 

yemchll'rlnl lhya~·n ktırnr Hrmi • 
lcr. ııu yıılnız lmrnrlıı tlıı luıhnıınu5 
tathlkntn ı:eçceckler 'e hnzırlıına· 
eni: e ki 1'Utk ~·emeldetlrilil lıenı<'n 
taıhnn bnkncal•lamu-;;· 

A ıı nıaıts tlı bir ıııa 1.1? nltıntlıı 
ı:izleınel< İliJet oldu· l!ltnnhulu sc· 
'r.r.lcr Cl'mlrctı ma .. ıu~sltıl hıralnp 
lşkerı1be~i • e\·cnler Cemiyeti dl'St'
lflrdl \C nııık atllirı~ n~ıkça bllıllr
sPlcı-dl 11<• zarar eılcrlerili ~ 

ı:. 

ihracaflmızı 
kontrol işleri 

vekalet bu teıkilatı 
takviyeye karar verdi 

• Dıı UcaretföıWn yenl bir tekilde 
organlie edllm~kl6 Olfıl!sı a layısUc 
ticaret wkAleU kontrol i§lerlni takVl· 
yeye k!Hı.r vermlıUr, 

Bu meyıınaa tqkllltıanclınna ba,ş· 
kontrolörJUğti Ilga cclılmekte ve kuru· 
ıan llhildt blrllkierlnlıi itonli"ol \ôe mU 
nıknbe.sl, birllklerlı\ ı\llimnamcletı 
ınuclblnce Jhdüt IAZ1!'ııgel~n bir umu· 
mı kAUpllk vruııtüile ~'llptırılinllktn· 
dır. Du un\umt ltl\llpllğc takas llfiü· 
t.ed umumi nıUd;ht1 Siillh lı\y!iı ~ıllle· 
cekUr. 
Diğer tai'aflıın ,.ckO.lct, lui.rlcl Uca· 

tet konltolUnUn en mUhlm mcrk~ o
lfın §chtlmtzae ihnıcat bqkontro16r 
lUğU vazllesınln vckllet etmekle oian 
ve hu teşklll\tı lturm111 bulunan Hakkı 
Nezihi taratınüruı tdnriisl.iıl mu•a!ık 
filSrnıllştUr. Ayilı uıiıandi Ucnret mu 
dUr muavinliği de uhdesinde kaltı.cak· 
Ur. 

Dün tayyare ile 
Adana)'a giden 

Ticaret Vekili 
temaslara başladı 

P k .... h ·11 . amu m..-.... a. s.i erı 
son karardan çok 

memnun 
Aılann, 27 - Ticarel vekUl Naz.nil 

Topçuoğlu Çukurova. pamuk mUıtah· 
8llterlle temas etmek ve nıUstah!illıl 
elinde bulunan geçen sene mii.hsualU 
pamukların vekllet tarafında.rt mUb&· 
yaası etrafında g6rtljmek Uzere dUn 
tayyare ile ıehrlınlze geimljtlr. Vekil 
hava. meydanında vali, komutan ve 
Ucaret mUdilrlUğU erltAnı ile diğer 
b!rçok ze\'at tıı.riı..fmdaıı hararetle kar
OUanml§tır. Vekil dUıi akııam atili· 
darlarla temaslara ba,ııutııDlır. liugti.n 
dıı bu tell18B ve gl.lrUımelere devam 
edecektir. MUsta.ııSll hUkümclln mil· 
bayan. kararından fovkalll.dc memnun 
dur. 

Bayanları ıubeye davet 
BeşUrla5 Asl,crlik $ul>C<!lnden: 
ı - Okur ~ıwtrlığmı:ı Oalr dip

lomn!ı buJunanlıırlıı. lise, orta ve 
ilk m ktep füezunlafından 20 - 40 
ya.sında.ki bayanlara mahsus aske· 
ri ha.&Uilleli!rde açılncnk olan Jkln• 
ci devre •'Yataımeı ve na.c;trı.li:Utıcı,, 
liemaireler kursuna. işUro.k C'tmek 
1Stiyenlerln knyıUnrı :rapılma.k ü· 
zere şubemize her gtin ve saatte ~L 
fahen müracaat ctneleri· 

2 - Bu kurslara iŞtiffik eaecei 
tiaya.nlıırn kurs sonunda. vekaletçe 
diploma "eflleceğl gibi birçok rüç
haniyet ve iintiyaz halıları da ka
zanmı olaMklan lllrl olunur, 

• Termds lliUltArı yapmııklan Jkl 
sene sUrgUn ve 500 lira pıırn eezruıına 
mahkQm olan ıtrıyatçı Jıık Ka:stro 
dUn nabn 7opılıın muhakemesi ne
ticesinde beraat etnıı.ııtır. 

• Rubıcll füı.fabıirnu charınUa bit 
serseri b:layn güruııııu,, ve tıihı-lp için 
bir mUfreı:c gtnılcrllnıltllr. 

• lstiinbul tramvay ve elektrik mil 
aUrlU(fU Alma.nyadıı yııpıllp Yunanl!ı· 
tanıı. gclml,, olıın dört otobUsU satın 
nlnıağa kaı ar \•erml§llr. Buıılıır Be· 
~Jktııı · Taksim hattına tahsıs edUe· 
t:eklir. 

• Şilede y pıla.n yeni ~lektrlk fabrl 
ka!ıının açılma menwhıl bUgUn ~·npıl· 
maktadır. 

Milll Şef 
Dün şehrimizde bir 

gezinti yaptılar . 
FloryadakJ deniz köşkllııdo lsUra· 

hat etmekte bulunan Milli Şeflml.t 
İ3?Ilet 1nönU dUn saat 17 do olomo· 
bille §chrinılzde bir gezinti yapmışlar 
dır. 

Relslcumhurumu~ bu gezlntllerfii• 
den evvel kendilerine tazimlerini ıı.r
zcdcn Şeker §ifkeU muamelAt mUdU· 
rU ,Alinlinı katiul bılyurmtıelar ve §e' 
ter ıstlhsalfı.bınu:; etrafındn kendlein 

den izahat almıılardır. 
...-.--" ....... -<>>------

Yeni bir karar "' 

Bazı 
müesseselerin 

ithalatı 
Muamele ver ininden 

muaf tutuluyor 
Ankam, ı1 - lIUl<Omcl b;w mU· 

c~esclcr için ithal ctllletck mrı.klıie o.k 
.samı 'e cşyaıım nıuamele vergillnden 
muaf tutulma m:ı !tarar \ernıı~tli'. 
Bu mlıeııseseler ~unlardır: 

Yerli ınahsullcfl ve prlnayı Ul.slr 
veya truıflye ederek )·at lslıh3aı eden 
niUesscsel rı bubulliıtı. bcbatl Ye hay• 
vıı.111 mahsulleı;, kuru yeınl3lcrl, ka· 
blııt çöp ve ı..,ıınrıntlan, pamuğu ı;oeklı
d ğiiidl'n o.yırıı.n, ayıklayıı.n, teihlzll· 
ytn, leyruı, havalandırnu, kuı11lıuı, 
tıizlıyan ve UzUmU boyayan mticsac· 
ııelcr, su ne mUteharrlk bulunan çeltik 
Vinçleri, imal, alım satım veya ihracı 
devlet lnhlsannda bulunan !abriknlar, 
eekcr o glikoz fabrlka14H, Elraallıl 
kUllanılo.n her nevi mıl.kIBa ve tıleUer 
ve vtusitalıı.n lIIULl dfon müesseseler, 
bllflinfim maden ceYh rlerl ve tıı.şlan 
istihraç, h~ale ve tasfiye eden :Cabrl· 
kalar, ve lHlmUr Cabrlkaları.,, 

nunıarila!i başka munmıilıı vefı;1!1n· 
den rnua! olan yarı rruımul mnduclcıi 
g'östefcn bir liste do h:ızırıanmıı bu: 
lunmaiıtadır. 

Hurda .kağıtlar 
Toplanarak fabrikada 

• ilk madde olarak 
kullanılacak 

HUkümet resnıl dtllfe ve n10essc· 
scleracı mU.sveaile ollfdk kulltınılan 
l<Ağıtınnn atilffiıynrıı.k topltinmasını 

ve SUmerbanka teslimini tamim el· 
mlştir. Bumin Uzerlıie llelciliye kalem 
odalnnnda kullanılmak fu:crc husuel 
sepetler ynptırmıılır. l\:A.ğıtıar toplan 
dıklıuı soııfa SUıttcrbanRti lesllm eUI· 
Iccelt \'t tiaiıklı. bUhları MÇll falkl· 
ıuıamda. lptıtlal madde olirnk lmlla· 
nacaktır. Çöp nrnlılilıırıfülan çöp IS· 
keteıerlne nakledilen ııUprUnluter 1uiı
sindakl kli#ıllıır da toplattınlnenkbr, 
~ 

Askere davet 
Beyoğlu Y•hancı Askerlik 

Şubesinden: 
Beyoğlu ve Bcşikta§ bölgesin. 

de bulunan yabancılarla, şube· 
miz ôc ltayıth olup tla !stnnliulun 
diğer yerlerinde oturan 327, 
328, 329 aoeumlu ihUyat ynöatt• 
cıların şubeyt: mUracaatları miid. 
deti 30/7 / 940 gilnlinc kad11t· 
dır. Bu tarihten sonra müracaat 
edecekler bakaya cezası görcccklc 
rinden şimaiye hadar ;tubcye 
gelmemi olanların ceza görme. 
meleri i~in hcfrieh mUracaat et· 
rncleri ilan oıumır. 

. ,. .................................... -.... , 
. iZMiR 1 

Enternasyonal : 
i FUARINA 

1iştir.ak ve Fuarı ziyarete 
ı 
f 

1 
Heybeli Deniz 

Lisesinde 
Yeni mezunlara 

merasimle diplomaları 
veriliyor 

BugUn saat 15,30 da Heybeıtaa&tla· 
kl deniz hnrp okulunda \'e Jlscalnde 
bu ~enekl mezunlara hlhıi.lilmlc dip· 
lomaları. tcvz.ı edill!cfıkttr. Bu tnUnn· 
sebcUc liseyi bitiren &ençlerlmlz staj 
devrcsl lçln Hılliıidlycyc utNrlanacak· 
!ardır. Bundan evvel davetliler ve kU 
me.ntianlatıtı önünde bir geçit resınt 
~·apıliicaktır. 

OenÇ aenlzcllerimW tebrik eder ve 
mu\oılflaklı}>Olllır dllerlı:. 

Ders kitaplarındaki 
yanlışlıklar düzeltildi 

Orlamcklt!p ve llı;c efora klltiplnnn 
da gbrtılen biizı ynHlt§ltklar hakkın· 
d.i. muallimlerin rnpof-ları Ua güz!inllıi 
dil lullilıırnk vekAlelQe icap etlen tas· 
blbler bazırlanml§lır. Fakat enelce 
baaılmı:ıı ol ıı alolt kllaplıtrı fltıinili 
yeniden lhıstırnıilk lıayıı nıasfatıı bıi" 
lr olduğun on, vek!lct İ.iu ltlliplar ı· 
çl.iı her lifıliHtırı gıslercın blr doğnı 
yruılış celvell lııüeltırc-;:6k ve deri 
cene.tıi b~lnn\&Uan muallimlere \laği· 
tacaktır. 

Manifatura 
dedikodusu 

itirazları tetkik için lç 
Ticaret Umum ~1.üdürü 

bu sabah §ehrimizc 
geldi 

tslanbul !lyııt mllrııkabô koınlsyo· 
nuflun nıU:-.altere etUğl rnanl!ıı.tura 
ftyatııı.rı clffitındıı 71ipfl!'ın mrazıiil' 
üzerine ticaret veltlıletl 18tanbul mm· 
taU. ticaret ınUdürO A rnl SaKman 
ile m nlfa.tlıfocllar L!rtiği rfütıl Rfanzl 
Avunduku AnRarıı.yn çağıratalt ize.· 
lııı.t alınıştır. Neticede bu mesele !.ize· 
rtııde tetıtlıtıı.t yapmalı fi.tere fg Uca· 
ret umum mUdUrU Cııhit Zamangilln 
§Clırimlze elın st tılkıırtUr tml~lt. 

t!ınum mUtıUr mııılaka ticaret mOdU· 
rUc lıcrabcr bugUn ~chrJ.mJzc gelml§· 
len.lir. 

ManlCaturfı. ~lltll.yetcıı rlnlil bıı~m· 
da gelen ikinci el rnıı.nllaturacdarm 

bugün yapıloenk bir tophüitıd:ı. d.lii· 
lcnmclerl ıııuhtcıntldlt. Bunlar, bUtUh 
kArların ıtltulAt taclflerlno h!ıJrolun· 
duğunu \'C onldfın clln6cRl mallara 
fazla lulr vcrlldlğlnl iddia etmektedir
ler. 

nu ıneseıenln ııaııınııen soııta mllı'a• 
knbo Jt6m•§yonu peFtılıetıue tnanJ!atu· 
ra fiyat listelerini de lamanıtıyarak 

ua.n edecektir. 

lstanbulda gene un 
dnrlığı başladı! 

Toprak mahııulleı ı ofisi bu ııym 
tlrml be§ sUnti lc:{nde lstanbiıla ve
killer heycllnln knl•nf'lll§tırdı#ı mlk· 
tafdıı.n 2 Ulfı ton eksil< buılday verml§ 
olduğunllitı bc!eUiyctıln eınrlnıleltl 
;ıı;oo ton lhUyııt stbk iliı. sancüllınl,, 
ve §cl!lr UllllUY. kalmı§tır. DUn a Eil" 
mencllfr ııeılh..IIj•c)·c nıUtaı:afıt cd:ırck 
un l!lt nılşlcfdlı1. o.ıscı buğday vl!r
meııl lçln mUracnıtt yap•lmıştır. OfiSl.iı 
gllndc verıliğl 300 ton bugday §enrln 
UlUyacına killi gelmemelttı:dlr. 

~ 

Oğrebtitmler 24 saatten 
fazİa ders alamıyacak 
Jlmıuııt okullnrla, yatııırıcı ve azlık 

okullnfınrt trtyln ı:dllet:c-k ll~retmenıer 
Jııı.ld:ınJa :Maarl! veltlllitı. . yeniden 
bazı csuslar tespit etmlşUr. llu esas· 
tara gort!; her ö~rctmcnin resmi ve 
hususi dkiıllardıtkl ııafüı.lık derıı Mat! 
2! U n~mıyacıü.lır. Bn!tf oh"Uiınr buna 
aykırı hareket ellikleri ve hnrta~ıı bir 
Öğrelıneııe li!S ile 84 ara&tndıı. ller sa· 
lib verildi~! yapılan tctklkMnlen afi· 
laşı!ını ;:ıtır. Bu sebeblen yeni lnliii 
edilecek iiğrelıncnler tı:ı.kltıilı.li l:il'iu 
kayıtlar t esblt edilmektedir. Bu ka· 
ViUara gOre, busu;I TUtk orta ohul 
ve liselerine inha edllecelt öğrclhlenlc• 
rln men~eıerl, lnlia eıllldlltleri dı:rfiler 
için ınUsnlt olacnlt \'C yardttııcı Og-fet· 
ırlen inhn cdllrtılyecc!dlr. Bir öğl'Ctfiuı 
nlı iı.ı:nml N sııntten fazla ders veril· 
rrıl~'ecck, fazla ultı.nlıırın Uliüelerlftclekt 
sa ıtlcr nlın:ı.eııklır. 
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Loııcb-a, 26' ( A.A.) - Röyteı:: 
Bahriye nezareti tebligi: 

. "Fleming balıkçı gemisinin, 
iki balık!jı gemimizle pike hücum 
yapan 4 Alman bombardıman 
tayyaresi arasında cereyan eden 
müsademede battığım amiralhk 
teessüfle haber verir . 

Dört Alman tayyar«si gözü
künce Fleming, Berleris balıkçı 
ı:emisi ·iJe beraberdi. İki düşman 
tayyaresi Fleming'e diğer ikisi 
de Berlerise hücum etmi~lerdir. 

Fleıning'in ortasma bir tam 
isabet olmuş ve batrnıştrr. Berlc. 
,ı:-ise kesif bir ateş acmıştır. ilk 
en.dahtlardan biri bir Alman 
bombardıman tayyaresine taın 
isabetle vurmuştur. Bu obüsün 
bomba yatağına i~bet ettiği zan
nedilmektedir. Çünkü tayyare 
havada param parça olmuştur. 
Bilahara toplanan enkazı kauçuk 
bir sandalla bir kaç tahta parça. 
sından ibarettir. 

Mürettebatından hiç bir iz 
kalmamıştır. Berleriı;e diğer bir 
obüs ile de ikinci bir Alman tay
yaresini ciddi hasara uğrattığı 
cihetle bu tayyarenin de üssüne 
dönemediği zannolunmaktadır. 
Civarda bulunan Corena adında
ki balıkçı gemisi Fleming'in mü
rettebatınd&n kalanları kurt.ar
mı~tır. öienlerin en yakın akra
balarına habctı verilmiştir. 

Diğer iki balıkçı gemisinde 
telefat voktur. 
tNClLtz CEMi KAFlLESlNE 

TAARRUZ 
Lonclra, 26 tA.A.) - Bahriye 

nczaccti tcbli~: 
"Dün Man, denizinde bir: de

niz nakliye koluna yapılan hava 
hücumunda ceman 43 tonluk 11 
İngiliz gemisinin battığını ve 12 
bin tonluk başka gemilerin de ha 
sara uğradığını iddia eden Alman 
tebliği: büyük bir mübalağadır. 
Hadiseler aşağıdaki gibidir: 

Ba:lıkçr gC"milerinin muhafaza... 
sı altında 21 ltüçük ~emidcn mü
teşekkil bir kafile, her biri 30 tay 
ya.reden mürekkep ve biribiri ar
kasından g.clen Alman hava filo
lanrun şiddetli hücumuna uğra
mı§lardır. Beş küçük gemi bat. 
tnı§tır. Batan gemilerin mecmuu 
hacmi 5104 tondur: Ccman 5133 
ton hacmın.da bq diğer gemi de 
hasara uğramı~tır. 

Bunlardan 554 tanluk ufak bir 
geminin karaya düştüğü zannc· 
dilmektedir. 

Bu hava bücwnlarmdan aı 
sonra torpille mücehhez dokuz 
düşman motörbotWlun kafileye 
hücuma hazırlandığr görülmüş -
tür. Dcstroycrlerimizdcn ikisi 
ve iki torP.illi motorlıotumur der
hal bu mudahalenin önüne ge!;
miJlcr ve dü~~n kuvvetlerine 
hücum etmişlerdir. Kuvvetleri
mizi görür görmez düşman tor
pilli motorootları bir duman per
desi arkaı;ına çe.!cilmişlerse de 
takip edilmi§lcr ve hücumumuza 
maruz kalmıslardır. Müsademe 
15 dakika kadar sürmüştür. Du. 
man dclayısilc düşmanın uğradı
ğı hasar görülmemiştir. 

Dcatroyerlctimiz dönerken Al
man bombardıman tayyarelerinin 
pike uçuşu ile hücumuna uğra
mıştır. Deıtroycrlerimizde bazı 
hasar olmuştur. Bunlarda11 Ba· 

İsveç ticaret gemi3İ 
maskesi altında 

faaliyette bulunuyor . 
Nevyork, 26 (A·A» - Röyte.r: 
Davlııian İngiliz §ilebi müretle. 

batından sağ kalan 25 deni.zciyı 
kurtaran Norv~ vı.ıımrunun mü
reltebatının bugün bildirdiklerin~ 
,öre şilep Narvik isminde 10 bin 
tonluk seri bir Alman korsan ge_ 
misi tarafından batınlmıştır.J\.türet 
tebatm söylediğine göre, bu Al
man gemisi kendisine lsveı; tir..a • 
ret gemi&i siısü veriyordu· Altı 
pusluk iıtenildiği zaman gizlenen 
toplarla mücehhezdi. Davistandıın 
Bağ kalan bir denizcinin anlatlığı. 
na nazaran silep 10 temmuzda Vi
erges adalarmuı tahminen 240 mil 
şarkmda Amerika bit.araf sulann. 
da bulunduğu l!Snada hücuma uğ_ 
mm ıştır. 

• Holanda krallçeııi Vilbelınina pa· 
zar gilnU Grenviç ayarihı saat 18,10 
da Holanda,. Usanile yapılacak radyo 
nc;,riyatı serviııinln açılma merası· 
mlnde bulunacaktır. lnglllz radyosu 
Holanda btikO.metinln nezareti altın· 
da bu' lisanla neşriyatın hcrgUn yapı· 
labilm~ için lıl.zmıgclen kolayhk!aı 

yapacaktır. 

• lnndfstaıı liUkdmetinin Avustralya 
ve !imali Afrlkaya ticari k0tn1st'lrler 
tayin ederek, Afrika ve şark ile Uca· 
retinJ te\•ııl edeceği haber verllmekte· 
dir. 

• lngili.z ekonomik harp nazırı Dal· 
ton, ealI gilnü Avam kamarasında 
"Düşmana gidebilecek veyahut dUıı· 
man. ihracatı eşya.sının daha şümul· 

ıu bir kontrol sistemine tabi tututaca
fuıı., bildirl!cektir. 

• Bulgar mason loca~ıı '.MaşrikıA.zam 

umumi kongr-eııt. Bulgarlstandakl bU• 
tün Mamon localarmı lağvetmeye ka· 
rar vermiıt.:ir. Bundan böyle BUlprla 
taırda: mason locası bulunmryac&ktır. 

• Milletler cemiyeti umumi kAtllrt 
A venol 31 ağustn.tan itibaren mute· 
ber. olmak üzere. istifasmt vermiştir. 
Bu tarihten itibaren milletler cemi~e· 
tinin 'Uç yliksek memurundan mlite§ek 
kil blc ffomlte umum! kt\tlpllk !~!eri· 

nln idaresini deruhte edecektir. 

reas da telefat vardır. 
Hava nezareti tarafından dün 

dü§itrüldüğü evvelce bildirilen 
düşman tayyareleri bu- hava mu
harebesinde imha edilenlerdir." 

Cobelütbmk, 26 (A. A.) -
Röyter: 
Bu sabah erken.den dii§man tay.., 

yarelerinin Cebelüttarıka yarım sa 
at süren bir hUcum yaptıkları 
re1mlen bildiriJmektedir. 
Kayanın muhtelif kısımlarına 

bombalar dü~ü§Se de zayiat ol~ 
mamıştır. Hasar da azdır . 
111'AL YAN lfAŞKUMANDAN· 

LI~JNIN TEBCt(it 
ltalyada bir mahal, 26 (A.A.) 

- İtalyan umuml karargahının 
47 numaralı t&liği: 

"Bombardıman tayyareleri -
mizden müteşekkil bir filomuz, 
uzun bir gece ucusunda.n sonra, 
Cebelı.ittarık denir Üssüne varmı~ 
ve bu üssü bombardmıan etmii
tir. Bütün tayyarelerimiz, üsleri· 
ne dönmüşlerdir. 

Şimali Afrikada Derne üzerin. 
de bir hava akını yapılmıştır. Bu 
alCın telefata sebebiyet vermemis 
ise de ehemmiyetsiz bazı hasara': 
ta bais olmuştur .Avcr tayyare· 
Ierimiz, Glouccster sisteminde-bir 
İngiliz tayyaresini dü§ürmü~tür. 

Hayfadaki petrol tesisatının 
bombardımanı neticesinde vukua 
gelen hasarat, düşmanın da itira. 
fı vchil.e pek mühimdir. Çıkan 
yangının sirayet dairesi ancak 
birkaç saat sonra tahdid edilmiş
tir." 

Hıwalar. çok ıı".ak ııJdlyor. Sıcaktan tıu•ıalnnln1', ı,ıert mllt111ll' lle~ll~. mt'n· 
dillerini aık ıık yüderind1ı dola§t.U'a.ı.tk ııcnccrelcrlndf'tl d'!oizı: h:ı<ıret lı• ba-

ingilizler 
Derneyi 

bombaladı 
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Çocukları güneş vurur .. 
y .\Z mc' .,iıuın(fo ço"ukları mc.:ntnjit haıstalıi::,ınu istidat \ e!'eD 

sıcak \'Untı.'l!ıID<lan ba~ka. 'ctf'.nlfi bezlcrd(l(lir. Fakat ba 15 • 
bir dr, ı;ünc;) \ nmın:;r 'ardır. Sı. ti dadı mc~·ılanıı çıkar.ın ;;".ne tocU" 
e.ıl, 'urmasını hundan öııco yar ğıı lıc.,ap~ız olar:ık ;;iinc~e wı~J 
mı-, tını. ~·nı mcv~iminiıı o türlii te· l utmuş olmııl\ftr• 

Cebelüttanka da bomba siri ııek küçük, kundaktaki ~ocuk-

Id h 
!anla ~iiı'üJür. Günc:ı \Urması da 

Zat<'n bu i~ticl:.ıt çı){'uğa ~ıınr~'\ 

ati 1 asar az lıanyosu .vaptınlmad:ı.n da mc'-danıı. 
' • •• daJıa bü~ üccl•, ı;iineş ka.r~ısuıa. ı;ı- " 

Kaıll·rc, ~6 ( ,•. .• .) _ 1nr.-ı'!i~ k I h l • 1•1 • eıkabilir. Bilhassa , a1. nıC\ slm.Jal.u 
- • ' ,,. .. A ·:ırı an, ya. ut H•nrlı kem ı cnne · iptitfnsmda. yahut f§t<"ftklar liirı!rut" 

hava kuvvetlen tebliği: çıkan çocuklarda... bire ;c-Jdiji ~·akit ı;ocaklartlan ha.-
"ln~illz hava kuvvetlerine men. Bu da en ıiy!\de guneş banJO!otU- ıılnrı hinknhire ha..,talanır: l'tik .. 

sup bombardıman tayyareleri dlin na hcsııpsız, yolsuz bir snreUe sek ateşle, b:ı.5 :ığrrsilc ... llash:ılık 
Eı-itre'de MU3avvada bit' ıe,·azım ka.r~ı konulan çocuklarda. ~örül. l>irluaç ı:ün silrer Ye s~beb1 ne oldtı· 
d 

mcktediı"· Mesela güııe5 ba.oJosunıı - 1 · cpo.suna hücum atmışterdir. Ta.y- ~u yı<'fl anla5ılamadan ;;<'ı;:n. 
yare dafi bataryalarının §iddetli konulrna.l• istenilen bir çocuk, da· Bunıh. da gene ~ünes ı ıklannm 

ha ilk ~iinlerindc, hiç hec;nr>sl7. 0!11.· ~ mukavemetine ve düşman avcı tay- t6irinl batırlam~k iyi olur· Onu 
1 

rak kız~m 111.r gün<'' ka1'5ı~ına tıı-ynre erinin mukabil hücumuna rağ· h:ıhrlnymca. da çocuğu iyice mua • 
tnlaral• or:ıda uzun müddet bırnkı-111en hücumumuz. hedc.fıne varmış- yene ettirmel•, göğ ünün röntg<>n 

tır. Brr hede!,.. muteaddıd bomba- lır. Bundun dolnyı rlldinin ba:r.r kı- ışıklarmdıı. fot-Oğrafım rıkar1tırmak 
J 

sım!arı yanar, kı:z:ırır· Cunun, b<'L 
ar düşmiı'.'!, bir bina yıkılm~tır· Jiiı""dır. 
Tayyarelerimiıı salimen üslerine kf, hii~·tik dırmmiyt>tl olamaz. Fa- ""aıın """Uklaı~ ,...•rıı· n"8 bıınY""'n 
d

.. kat ı;oculı: ha~1hr, yaltığ't yerden '"' · ""' "' -• ~- J~" 
onmüşlerdir· .. il "'. uptırmak ... -ı,ut onl"- ·-" ... "' ~-..:, mm:ız ... Güneş banyo'ium1a çok .• " "... .... • _......,., "'" 
Macaaca mıntakaaında bombar . k:ıhnıtmıı.; oı~ıı blJe, banyodan son· ne~te g"zdirm~k. ~Uplıesiz, pek iyi 

dıman tayyarcledmiz dört milnfe· "ı·r n,,~ nv·"''r· F'-''"t ..tınec:'ttn ...,.,. 't h" ra ~Cne ı:\ineşte faılaca oynar, }m- D :::'L.,u.ı "'""' ı.;u "'""' ı-" 
rı ucum yapmışlardır. Şafakla, B d .. 1 fıe•aptr b'ır "'ureft"'. istlfA"c -~-•-
b

. ı:;ar. anyo t-snasın a guncs 151k a- "' ·' " .... , ... uu-.... 
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DEnNENİN D0MBAltDIMANI 

Kahire, 26 (A· A·) - İngiliz u· 
mumf karargfı.hmm tebliği; 

"Dün liıgiliz Blenheim bombar
dıman t..ayyarcleri Trablusgarpta 
Dcrne'ye muvaffakryetle tetevvüc; 
eden bir hUcum yapmışlardır· 
Dernedc- tayyare meydamndıı elli
den fazla avcı ve bombardıman 
blyyareleri bulunuyordu. Bombala· 
nn hepsi bu tayyarelerin ara!ma 
d~'!!llÜŞ, ve çok mühim ha.sar yap
mıştır. 

Bombardmı.an tayyarelerimizi 
muhafaza eden Gladiatör avcı tay 
yarelerimiz, döntişte yedi dili}man 
avcı tayyaresine raslamışlar ve 
!;eşini denize d~ürmUşlerdfr. 

Bu hareketten bütün tayyarele
rimiz salimen dönmüşlerdir. 

Dün sabahki tebliğde kayboldu
ğu bildirllen gladiatör tayyaresi 
bulunmuştur. Bu tayyarenin pilotu 
sağ ve salimdir· Demek oluyor ki 
altı İngiliz avcı tayyare.si 18 düş· 
man avcı tayyaresine hücum et • 
mii, beşini düşürmüş ve kendisi 
hiçbir kayıp ka.ydcylememişfu . ., 

ALMAN BAŞKUll'.A.NDANLICJN.A. 
GÖRE. •• 

Berl.lR, 28 (A.A.} - Allllllll y1ik8ek 
kumaııdJULltll t.ebllt;i: 

Hava kuvveUert liıgiıterenin nıeı
kezinde tayyare tney<lanlarına ve 
Douvrea telaiz istasyonu tesisatına 
bilawn etmişlerdir. Fena hava §eraiU 
ne rağmen hava kuvV<:tıetimiz ve bom 
bardıınan tayyarelerimiz Man§ tize· 
rinde büyük bir muvaffakiyet elde 
etmişlerdir. 23 gemiden mUrckkcp ve 
kuvv~lli himaye edilen bir nakliye ko· 
tundan ceman 13 bin tonluk ıı tica
ret gemisi lngUiz deniz ve hava kuv· 
vetıerinin himayesine ra~men batırıl
mıştır. 

Ceman 12 bin ton hacminde diğer 
tiç ticaret s-emisi de yakılını~ veya o 
den:cı hasara uğramıştır ki bunlara 
da zayi olmuş ne.:ııarlle bakılabilir. 
B'unlardan bqıta bir torpido yakma· 
ya ve diğer biıini de ciddi he.itin 
uğratma~ muvaffak olduk. Vlght a· 
dası cenubunda 600 tonJuk bir Uca· 
ret gemisi batınlm11tır. Bu suretle 
Alman hava kuvvetleri bir günde 63 
bin tonluk· dli§man gemisi batırmıPJ· 
!ardır. 

1ngilız deniz nakliyatına karşı te'v· 
clh edilen bu hUcupılarda. birçolc hava 
muharebeleri olmuştur. Adetçe ustun 

tayyare filosu arasında 

Ay'da 5000 yeni anlaşn1a 
tayyare i l e · 
takviye ediliyor 
Loııdra, 26 (A~.\.·) - Tanınmış ln

gıliz muharrirlerinden BritannicuS', 
neıreltiği bir maka.lede d1yor ki: 

"Tayyare ın,aıı.tc ı:ıazrrı Lord Bea· 
verbrook, Ameril;:a .Birle,şik devletle· 
ri hUkQmetlnin İngilizler için derhal 
ayda Uç bine kadar tayyare iatlhull 
pH!.nlarını tasvip ettiğini bildirmiştir. 
Ma!Om sebebler dolayısile mUtte!ik· 
lerin eline geçecek lstihsalAt hakkın
da sarih bir rak:ım verilmemekle be· 
raber, bu, hava kuvvetlerimize ştm· 
dl ayda beş bin yeni tayyare ilave 
olunacağını, göstermektedir. 1''ilbaki· 
ka yukardalrl Uç bin rakamı I.ngllte· 
re için halen yaprlmakta olan ve bu 
sene baoındanberl muntazam surette 
fazlal8.§8.D. Amerikan tayyareleri mik· 
tıı.rına dahil değildir. 

Diğer taraftan Sunday 'l'ayınisin 
hıı.vacılıK muliarrlrinln birkaç gtiıı 

evvel bildlrildillne göre, 1ngi112: tııy· 
yare imallltr, b:rten, aytla 1800 olan 
Alman imAlAtmı geçmektedir. 

Ranadl].da.n gelen haberler de K:v 
nadadaki tayyare istihs&atmm !ev· 
kaJA.de art.makta oldufunu tebarüz et
tirmektedir.,. 

lngiliz avcı tayyarclerlndcn mtite~ek
kll bil' filo Mtuı§ denizi üzerinde Al· 
man tayyarelerlne hucum ctml§tir. 
Cereyan eden muharebede 1ngllizlcr 
Spit!ires tipinde sekiz, HUrrlcane ti
pinde de bir tayyare zayi etmişlerdir. 
Almanlar yalnız iki tayyare l<aybet
mlışlerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri 25·26 geaesi 
şimalt Almanya lizerindeki hücumla
rına devam etmişlerdir. Aaltcıi hasar 
yoktur. Gayriaskeri basar da azdır. 
Gece tayyare da!i bataryalarının ate• 
§ile dört, bir ~ece a\'cısı tayyaremiı 
tarafından bir tayyare dUşürillınll§tilr. 
Dtin düşmanrn tayyarecc za)1atı :!3 U 
bulmuştur. Bunlardan Hl u hava mu· 
harebelerinde, geri kalanı da tayyare 
diıfl bataryalarr ate§Lle dü§i.lrUlmiiş· 

!erdir. Dokuz Alman tayyaresi liııleri· 

ne dönmeınl.şltırdir. 

Aland adaları gayri askeri 
hale getirilecek 

Sovyet askerlerine 
transit hakkı verildi 
)l~ko\·a, ZG (A·A·) - D·N·Il· 

bildiriyor: 
lyi haber alan mahfillerden 

Finlandiya ve Sovyetlcr hiikümet -
teri arasında. aktcdilen ıiOn ıı.nlaş • 
ma. hakkında aşağıdaki tııfsiliıt 
öğrenilm~tir: 

Finlandiyanuı Moskova acfiri 
Pasikivi ile hariciye komiseri Alo. 
lotof arasında son günlerde Üt} 
muhtelif mesele hakkmda bir an • 
laşma imza. edilmiştir; 

1 - Aala.nd adalarınm ga.yriRıı. 
keri bir halde kalmaları karar al· 
tına alınııı.n;tır· Fin - Sovyet liar_ 
bi esnasında. in§asınıı. başlanan is. 
tihkiı.mlar yıkılaca.klardır· 
Finlandiya Aaland adalar.mm 
üçüncü bir devlelc tcrkcdilmiyccc. 
ğini taahhüt etmektedir· 

Sovyetler, bundan başka mu.nta. 
:r.ıun bir murahhas göndererek ASJo 
land adalarmdaki a.Jıkcri vaziyet 
hakkında malümat almak hakkıru 
muhafaza eder· 

Bu mesele;•i halletmek üz.em 
Sovyetlerin iki teklif yaptığı bil .. 
dirilmektedir. 

Aaland adaları ya. gayria.&kerl 
bir hale konularak mevcut i.st.ih • 
kamlar tahrip edilirler. yahut iıı

tihkamların inşasına devanı edilır· 
Eu takdirde Sovyetler fillen bu ıı.. 
mcliyeye i.5linı..k ederler· Fin!andir 
ya hükumeti bu şıkkı te rcih etme.. 
miştir· 

2 - ll'inlandiya - Sovyctler 
anlaşmasının ikinci meselasl, jiye. 
cekleri ve askeri tc~hizatlarlle 
mahdut Sovyct kıt:aatmm Han::::ö 
Rus deniz üsüne Finlandiyadıın lrn
ra ta.rlkile ve t'ransit suretile ger.. 
mel~ri hallkTClm 

Krşın :finlandiya kBrfezi dorı·'·•· 
ğu ve bu mevslmdc Hnngö ile Sı:ıv. 
yr.tler nrasmda deniz münnkalıi:tı 

ınürJ· ati olduğu cihetle kııra ta·L 
kile transit bir nizama t.a'!Ji o!a:-Bk 
ya pılncaktzr. 

3 - Sulh muahedesi hükümle. 
!ne mugayir olara' \ Rovvct.-li" · 
'1nhi sonunda Sovyc tl"r tarafm • 
rl:ı.n işı;al edilen t.opra.klaroan Iı1n· 
'"rln nnklcttikleri makine alet va 
:ıbrika tcsiı;at'Jannın Finiandiyalt .. 

• ar tamfından SCJV}'etlere {adali 
hakkında da nihayat bir oıılaşnııı..ya 
vanlmıştrr. 

Yugoslav kral · naibinin 
temasları 

-~ .. 
kn'l\eıı daha. ııerbest olan hıı.J1t1yarl.tr pll'ıjtara alon l"hnektr. ve dı>nl7.d~ se· 

Bcleı·at, 26 (A. A.) - Naib 
Pren& Paul, Brdo şatosunda be§:' 
vekil muavini Ma~ek ile nazır 
Koııstantinoviç"in ııiy.arctini k.a· 
btıl etmi!ttir. 

riqleaıcltte4Jrlcr. l'nkurlld rmılmılı.ı ıtlin Florya ıılajrnıfa ı;q rmll~·•·n ıw:rlı 

,nıplan gi•riiyor•,uuıız •. 
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iNGiLi Z 
donanmasının 

bütün n1evcudu 
nedir? 

lı son senelerde takviye edil~
Ur. StiraUerl 31·5 !ersa.htır· Ve 
her birinin 15 er pusluk 6 topu 
vardır. Zırhla.ıı 23 santimetre ka
dardır· 

3 - Hood. 

ispanya İngiltere 
ile anlaştı 

(Battanfı l incide) 
Londra gazeteleri anlqme hak· 

kında uzun uzadıya mutalb. yü.. 
rüt~~:l'Cldi:l"l~r. Bu m eyanda 
Deyli Telegraf diyor ki: 

Dilnyanm en bUyük harp gemlııi 
olan Hood (Hud) 42 bin tonluk
tur. 15 er pusluk 8 topu vardır ve 
sürati 31 fersabtır. Yalnız 30 san
timetre kalınlığında olan zırhı 13 
bin 800 ton.dur· YAni aşağı yukarı 

En büyük kruvazörden bUtün ağrrlığmm üçte biri kadar· 
yardımcı gemilere dır. En yavaş ı;iclli;i saatte ı mildir· 

"Dahili harptenberi İspanya
karırsında yükselen en ciddi me
selelerden biri iaŞe me9elesiydi. 
Bu senenin baıında ispanya buğ. 
day ihtiyacını Fransa.dan temin 
ediyordu. 

kadar İngiliz Tanıne ı::cmllerl: 
donanması 640 Batan Couragcus'den ba~ka · 

[ d ·· kk • 1 - Ark Royal 2 - Hermes 
parça an mure cphr 3 - Glorious, 4 ~ Furious, 5 ~ 

Nazi eşkıyalığı bu ia~e kayna
fını ondan nezettirdi. Şimdi ts· 
panyaya yalnız lngiltereni bahri 
kudderti başka kayaklar temin 
edebilir. 

Egle, 
İngiliz donanmıuımı tetkik eder- Ark Royaldan ve 16 ııenelik 

ken ilk .işaret edecçğimiz bir nok- Hermesden başka diğ~·le:·inin hep 
ta vardır ki o da eudur: si eski zırhlı teknelerinin üzerine 

İngiliz donanma.ııı hiç bir dlğer yapılmın gemilerdir. Bu gcmllerin 
devlet donanma.sına benzt'mcz ve esas tipi olan Ark Royal 22 bin 
benzememesi lAznndır· Zira, biltün tonluktur. 16 tane 4.5 luk topu, 
diğer donanmalar bir tek memlc- 6 tane pompom denilen tayyare da 
keti mildafaa etmek mecburiye-. fi topu vardrr. 60 tayyıı.re ta;,ır· Dl 
jJ.nde olduğu halde İngiliz· donan- ğerleri vasati olarak 30 tayyare 
Aası garbden earka ve §lınalden taşıyabilecek vüsattedir. 

Fakat Almanya veya ltalya.nm 
alması veya istifade etmesi za
ruri görülürse yiyecek ve malze· 
men;n abluka zincirini delerek 
geçmesine müsaade edilmeyecek. 
tir. 

Son hadiselerden sonra, İspan
ya anlamalı.dır ki., Almanya ile 
karadan geçidi olan bir memleke. 
te, İngiltere hakiki ihtiyacından 
fazla ia§e maddesi gitmesine mü
saade edecek vaziyette değiL 

cenuba uza.nan gC'niş bir impara
torluğun himıetindedir. 

Bundan dolayı, ingiliz donan
masında gayet bariz bir hususiyet 
göze çarpar: . 

Donanma. mllmlı:Un olduğıı ka
dar kilçük fakat mUteaddid gemi
lerden müt~ekklldir· Filhakika 
1ngillz donanması -tonaj itibariy
le- dünyanın en bilylik donanmasr
<lır· Fa.kat, ayn ayn parçalar ha
linde en kfiçUk gemilerden milrek 
kebdir. Bu da, donanmanın dUn
yanm yaruıı denebilecek kadar ge 
~ bir imparatorluğa tevzi edil" 
mesi ve ica.p ettiği zaman her yer
de ha.zır bulunmasr lilzum.unda.n 1-
lerl gelmektedir. 

Bundan dolayıdır ki, İngiliz do-
nanma.smm ~asmda en BOn 
BUi~ yeniliklere dikkat edilmek
le beraber )Uzum.undan fazla mu 
rafa kaı;mama.k göz ön!lnda bu
lundurulmaktadır· Bu, bilhaMa A 
meıikan donanma.ar ile mukayese 
edildiği takdirde d&ba iyi ortaya 
çıkar. 

Meseli\, Amerikan donanması 
Kalorado zırhlaıı üzerinde yeni si
lAhlar için 50 milyon dolar harca· 
maktadır. Halbuki dUnyanm en se
ri zırhlısı ola.n Nelsonu İngilizler 37 
milyon dolara mal etmlelerdl.(bu 
zırhlmm bir kaç gUn evvel battığı 
Almanlar tarafmdan bildirilmişti.) 
D"ğer taraftan İngilitlcr, yukar

da da söylediğimlı gibi mUmkUn 
oldu.ı;tı kadar kfic;Uk gemller iruıa
&ma eh!'mml)ct vermektedirler. 
Meso!A. onların n~r krul>a?.öı lt'rl· 
nin se;ir mesafe.!! azami 5 bin 
mildir. Halb kl Amf'ıik:ın donan
mrumını ağır kruvazörlerlnin A.za
mJ seyir mesafe5i 15 bin mildir. 

.İngiltere, gcç<'n ar-ne z:ırfmdıı 
tezglı.ba koyduğu gC'milrrdo de ay 
ni prensipi takip ctml'ktr.dlr. Son 
scnclt'.'rin buhranlı vazh:r ti Uzrrin o 
yeni inşaata btıfi]ayan lngiltere şu 
gemileri tez~ha koymuştur: ~ tay 
yare gemisi, yilz:lorcc karakol ge
miııf, hızlı veya ynva.,., hafif 1•ru
va.zörlcr; 9 Zlrhlı: Prens of Vale" 
Jorj V (bu ikisi denize indlrilnili;~ 
tir.) Dilk of York, Beatty, Jelli
coe, Lion, Temer:ıire ve ismi ko
nulmamz.ş di~er iki kruvazör. 

· Bu kruvazörlr.rrn bt't"i ~5 rr bln 
tonluk dördü 40 ar bl.n tonluk. 
35 er bin tonhıklarda toplar H 
pushık, 40 ar bin ~ nluklar da ise 
16 pmıluktur. 

Buraya, bugllnkU İnf;lllz dnnıı.n· 
masmdaki bülUn l;'<'mllcrl, :ı:mrffan. 
na ve tonlarına. söre tMnl! ede
rek alıyoruz: 

Zırhlılar: 

Chrrry 1'rre sın ırı: 

l - Ne '"on (batlıZı W 11 edflcn) 
2-Rodncy. 
84 dt'r bin tonluk tm iki zırhlı

nın 16 ear pU.OJ}Uk 9 topu Vn.rd r. 
Gayet kaim zırlılarl:ı knplruımıış· 
tır. Her hiri llizim p:ıramızl:ı rıo 
mllj on Ura kı:ıd.v bir ıı:ırnytı m:ı.J 
olmu,'Jtur. 

Royal Oak tini : 
Batan Royal Oakdaıı hı\şk::ı :ıyııl 

amtfdan ~u zn·hlılar 'a.rdrr · 
l - Royal Sovcrt'fı;n, 2 - r.r. 

ven;;e, 3 - RrooluUon, 4 - Ra
millie11, 

29 ar bin tonluk olan hu zırhlıla. 
rm 1100 k~lik (er, f!Ubay ) tnjfa~ı 
vardır. Toplan 13, 11 ve 6 pusluk
tur. Her biri 15 mllyon 1inı. kadar 
bir paraya mal olmuf!tur. 

- Queen Elizıtbeth, 2 -
- Queenı Ellza.llf'th, 2 -

Varsplte. 3 - Vallant, 4 - Jlar
ham, 5 - Malaya.. 

25 mil lldratinde olan bu w·hLı
larm inşaama 1912 de ba.ı:lıuımır 
tl, nk onrel insa eclllenlcr t,on gc. 
nelerde yeniden takviye olunmuş
tur. 

Saftıharp mrhhlan: 
1 - Renovn., 2 - Repulae· 
23 senelik olan bu fld hafi! zırh 

Ağır krunzörler: 
10 bin tonluktan yukarı i::ışaata 

m~ade vermeyen Va~ir.g-ton mua
hedesi ahUmına göre inşa edil
miş olan bu kruvazfü·ler 32 mil 
ııUratindedir ve §unlardan mllrek
keptir: 

1 - London, 2 - Devonshire, 
3 - Sbropshlre, 4 - Sussex 
5 - Brevick, 6 - Cornval, 7 _:_ 
Cuınberland, 8 - Eent, 9 -- Suf 
folk, 10 - Exeter, 11 - YQrk 
12 - Dorset.ehlre 13 - Nor-
!olk· ' 

llatlt lmn-azörler: 
Bir kruvazöre hafif denilmelli 

sikletinden dolayı ıfciil, toplan~ 
nın kilçUk kalibre:ce olnıasından· 
dır. İngiliz dona'lması:ıın bu ııınıf 
kruvazörlerde 12 ~ tane 6 
pwduk top vardır. Hal'>Uki ağırlar 
daki toplar 8 pll!luktur. B:ı hafif 
kruvazörlerin ha.!ml ağırlara na
?.aran cok az farklıdır· Ve her bi
rinde 9·100 tonluktl'T· Silratleri 33 
mildir; / 

1 - Southampton, 2 - Nev
casUe, 3 - Sheffield, 4 - Blr
mingha.m, 5 - GlMCOV 6 -
Gloucester, 7 - Llverpooİ, 8 -
Manchester, 9 - Etllnburg 10 _ 
Belfast. ' 

Bunlardan başka 7 ıer hin ton
luk şu hafif kruvazörler vardır: 

1 - Leander. 2 - Orlon 3-
Neptune, ~ - Aja.~, 5 - Achlllee 
6 - Aresthuııa, 7 - Galııtea, R
Penelope, 9 - Aurora. 

5 b'n tonluk kruvazörleı iae h~ 
men hemen hepsi çok yqlı gemi· 
lerdir. Bununla beraber 30 mil aU
ratleri vardır; Bunlar 54 tanedir. 

Dido smtfı 5400 tonluk kruv& 
gfü:lerde onar tane 5.2 pusluk top 
vardır. Bunlar da 10 gemiden mU. 
rckkeptir. 

Tayyare darı krunzörlerl: 
Sırt tayyarelere karşı atea aç

mak için kullanılan bu g~miler yal 
nrz İngiliz donarunumdıı değil bil 
tUn dUnya donanınumda yeni' bir 
.amıf te§kil etmektedir. Cardiff 
amrfı iki eski kruvazörden bu eek· 
le tıUıvU edilen bu kruvazörler 4 
bin tonluktur ve ıilratleri de 29 
mildir. 

Bu amtfa menııup fkf kruvazör 
vardır: Coventry ve Curlen. 

Muhrlbler: 
Hepsi 215 tane olan bu muhrip

lerin rıUrl\U 36 mildir ve 2 ıer bin 
tonluktur. İçlerinde en iyilerine 
Tribal amrfr derler. 

Tahtclbahlrlfl'r: 
l ono ill 1500 ton arasında olan 

ln ... illz tıthtelb:ılı..irlerlnin vt'kOnu 
56 dır. (Bıı ve yukardııki r:ıiıımla
nn hl'prıi son hıı.rekAtta betanlar 
nn:r.an itibara ıılmmadan verilmlo
tir. ) 

Ta.ht('lbahlrlPı <' n Thıımec amr
rı dc-cliklrri lS::iO tonlukbr ''nı-drr 
ki ı;u ~ib:ünd" 22 fcr:ııh, ~·ı için
de 10 fenıh giderler. 

Karimi ;:rmilr.rf: 

d. il 
ır. 

Romanya nazırları 
I 

<Baş tarafı 1 incide) 
tarafından karşrlanmıılardır. Bir 
ihtiram kıtası selam vermiştir. 

Führer Romen devlet adamla
rmı Berghof'un büyük wonunda 
kabul etmiştir. Alman hariciye 
nazırının, Berlin Romanya sefiri 
B. Ronalonun ve Almanyanın 
Bükreı sefirinin hazır bulunduğu 
müzakere derhal başlamıştır. 

Führerle ,Romen başvekili ve 
hariciye nazın arasında ve öğ. 
rcnildiğine göre Almanya ile Ro
manya arasında mevcut dostane 
münasebetler havası için.de cerc -
yan eden müzakereler tahminen 
iki buçuk saat sürmüıtür. 

Müzakereyi müteakip ba§vekil 
kendisine refakat edenleri Füh -
rere takdim etmiştir. Bilahare 
Romen devlet adamları Alman 
hariciye nazın Fon Ribentropla 
birlikte Bcrlıof'u tukcderek 
~zburg'a dönmüşlerdir. 

Baıvekil Gigurtu ve hariciye 
nazrn Manoileıko Romaya git
mek üzere bu akıanı Salzburg'u 
tetlı:etmi§lerdir. 

Cenubi Dubruca 
meselesi . 

(Jlattaralı 1 laelcle) 
tarak, Dobruca köyltlsil layafetin.e 
girmi§ genç kızl&l' hav& yolu ile 
B. Hitlere mUllkJ. olmak üzere bu· 
gU.n hareket eden Bulgar murah
haıılarmm önUne toprağa. ıru dök • 
mll.ttür· Murahhular hareketleri 
esnumda İtalya, Yugoelavya ae -
firlerl, aaraya mensup zevat ve 
yUkaek hilktlmet erklnı t&ra!mdan 
ael!mlanmışlardtr· Romanya ve 
Sovyetler birliği teayi mera.siminde 
temsil edilmemekteydiler. 

tNGlLTERE \'E DOBRUCA 
MESELESİ 

Londra, 26 (A· A·) - Sofyada 
aallhfyettar Bulgar mahfellerinde 
öğrenildiğine göre, Bulga.rlarm ce· 
nubi Dobruca üzerindeki tal.,ph'!ri· 
nln Bulgaristan ile Romanya. ara· 
emda. dostane bir hal suretine var
ma.~nnı !ngilterenin mUsait bir 
tarzda. tellkki edeceği hakkında 
Rul~ristan diplomatik yolla ha. 
herdar edilmiştir· 

llbe olunduğuna glSre, bu bil
v~ta haber, İngiltere tarafından 
herhangi bir prımsip değişmesini 
trşkil ctmcmr.ktc<Ur. 

Ayni mahfellere göre İngiliz 
hatb hareketinin bu tezahfirll, an· 
cak Romanya hUk6metinin Roma -
Berlin mihverine doğru earih te • 
maytllUnden ve İngiliz garantisin
dl'n vnz"'eç.lrilmeahıden sonra mllm. 
kün olmuştur. 

MuhteliC tiplcıdc olan bu a-emf
IC'r 75 ndeddir· Dunlardaıı me.aell 
J:::\ck Svan ( l\rın k11ğıı J;uş!.l) ialm 
iısindt! 4 pusluk 8 tnıı vardır. Y('nf 
in"aatta bunlaı ın d:ıha süıatlileri 
) aııılm:ı.ktadır. Ayn] zamanda <Sğrenildiğbıe p.. 

re, bu İngiliz hattı hareketi, Al· 
l>l~n ;:ı>miler: manlann Romen ve Bulpr devlet 
Mayn tararan, mtı\•n ilökcn, n"- adamlarma Salzburg'a gelmek için 

hlr gıırnbotlan. tahtelbahir aft ko- yaptıkları davetle hiçbir BUl'etle &· 

\'Rn, ı:eml c;E-ken, depo ve ana remi lAkadar defildir· 
hll!li•.A h:ıne g~ın!M olmü 07.ere tn- Rö~-terln diplomatik muharrtrl • 
~i:u: donanma•ındakl diğer ırwh~ 1 nir. bildirdiğine göre, iyi h&ber a-
llf ji('mllerin de. ad<'dJ 2C•! ı ~~1- Ia.n Londra mahtellerl lngDtererıin 
mAktadir· cenubi Dobruca hatımıda.Jd Bulgar 

Yukardald ıdPdJl'n toplayaoa.t taleplerini dalma eempe.ti ile kaF'fl· 
olursak varacağımız yelcfln tudur: ladığnu ve Balkanlarda mllstakar 

f ngil!Jı donanma.ııınrn, nrhWar- bir eulha doiru Yolu ~ olan 
dan rardmıeı ,~nilere kal1u bQ- bir ~o hal suretinf iyi teWtld 
tUn mevcudu 640 parça tutmakta.- eyllyeceğlnf tebe.rtb ett1rmekted1r-
drr. ler· 

Serbest rekabet 
yok 

(Bat tarafı 1 btdde) 
nıpa milletleri ekonomileri arum
da makul bir fı bölümü çerçeveei 
i~de t.abil hal ııuretini bulacaktır· 
Meaele, bu suretle doğru bir para 
tekniği meselesi olacaktır. RaY1-
mark, bittabi, Avrupada hikim 
parayı teşkil edecektir. Almanya.· 
nm kuvvetinin muazzam fazlala.ş • 
ması, Alman pa.raamm ııağlamla.ş· 
ma.sı neticesini verecektir. Rayş -
markın geçtiği aa.ha, durmadan ge
nlşliyecektir· Rayemarla bittabi 
lı&illerden kurtarmak llznnd.Jr, 

Muhtelit nevi marklar da orta· 
dan kaldınlmahdtr- Yeniden tama
mile serbest bir para mübadelesi 
lesia edilmek niyetinde bulunulma· 
drğı gibi, A vnıpada neticeııi bir 
gümrük ittihadı olacak bir para it
tihadı vilcuda getirmek ·niyeti de 
yoktur. 

PAR.ANIN KIYMETİ 
Para meseleleri, kendi esaslarına 

göre, ezcilmle kıymetleri bilinç~ 
sunun kompan.sasyonuna göre bal· 
ledilecektir. Bugünkil klering. s.t.ıı
temi, para ~artlarmm muhtemel 
lyileşmel!i ic;in 18.znngelen esası 

vermektedir· Bugünkü ikJ taraflı 
ekonomik mUbadelelcr ve tediye 
anlaı:ımaları usulleri neticesinde, 
yeni bir inkişaf, birçok taraflı eko· 
nomik mübadeleleri ve muhtelil 
memleketler tediye bakiyeleri ara
srnda bir kompansasyonu vücuda 
getireeC"ktir. O tarzda ki, muhtelif 
memleketlerde, bu suretle, arala
rında klering büro.11u yoluyla mun· 
lazam ekonomik münasebetlere va.. 
rablleceJrtir. O zaman döviz ticare· 
tinin, bugilnkU zincirlerin en bil -
yük kısmmdan kurtnlacağı tabii· 
dir.,, 
AVRUPA EKONOMİK SAR ASI , 
Alman ekonomi nazırı, bili.hare 

mUstakbel Avrupa ekonomik a&ha· 
sından bahsetmiş ve demletir ki: 
"- Bazı i.stihsaller, bilhassa 

fazla mal, Avıııpada mevcut olmı
yacaktır. Büyük Almanyayı, kendi· 
sine tamamile kafi bir sl.ııtem ma
naıımda otarşik bir hale koymak 
niyeti kat'iyyen yoktur. Alman en
dtı.stri mtihııallerinin, ei:mdiye k& • 
da.r olduğu gibi bUtiln dilnyada aa· 
tılmuı g!Szö:ıünde tutulıu:aJtttr. 
Almanyanm hUkm\1 sltmda bulu· 
nan ekonomik sa.hada müınkUn o
lan her itrtl.hııa.lden lUzum\f kadar 
mevcut bulundunılmaama dikkat 
edilecektir, tJ. ki bu e:kmıom.flk aa.ha, 
diğer aah&la.rdan mtiatakil olııun· 
Bu sebepten. dolayı bu u.'hanm e
konomik hUITiyet.i ga.ranti edile· 
cektir. Fena zamanlarda, bUyUk 
Almanya. ekon.omlk aahamun Al -
manya ta.rafmdan tttdr altmda 
bulundurula.mıyaoalc kuvvetlere tk 
bl olmam.uma dikkat edilecektir. 
Bu, kendi kendi.&ine Jclfayet eden 
bir rejim manasında otarşi değil, 
fakat ihracata genlf i:mld.nlar ve -
ren, siya.at ve hayatl noktain.aza.r
dan lilzwnlu bir ekonomik dok· 
trindir· Almanyanm bu ihracat po
tansiyeli, harpten !Onra çok d&ba 
mühim olaca.ktrr.,, 

Rusı·A İPTiDAi MADDE 
VERtctst 

Ekonomi na:ıırt bu izahatı ver
dikten sonra, yeni Avrupa, Rus • 
yadan, cenubi Amerik.adan ve u
zak earktan ne gibi mal bekUye· 
cektir? •uallni aonnut ve eu söz
leri iIJ.ve etmiştir: 

••- Rusya, iptida! madde veri. 
c~i ve ~lenmiş Alman eııyasmm 
alıcL'Jt !rfatile daha %iyade lnlrl~ 
edecektir. 

İngiliz korsanhfma nihayet ve
rilir verilmez, Amerikalılar yeni • 
dı?n devamlı ve müsait bir tarzda 
dU.nya ekonomiAinin kurulma.sma 
yardım etmek i.sted.l.kleri takdirde, 
Alınanyanın Amerika Birleaik dev
letlerile M miktar iş yapacağı A· 
merfkahlara. bağlıdır. 

Dilnya ekonomiainin gilçlUkleri, 
Verııa.y usullerinden ve bUyUk Rws 
riyıı.ıı:ııımnı ortadan ka.llun.umdan 
do~u~ur. 

Çinde nlzam yeniden teessUs et
tiği zaman uzak ıarkt.a da ihraca. 
tı bel'edecek bir piyasa bulunacak
tır·,, 

Spi1ec1 - Kon/traıuınıı feM dr 

'"· Blraı ıuunda tımG o.nan da rarara 

Yugoslav ticaret 
heyeti geldi 

Türkiye ile. YugMla\fya arum
dakl ticaret anlq.ınumm daha iyi 
işlem~ini temin için bu sııbahki 
ekspresle şehrimize bir Yugoslav 
ticaret heyeti gelmiştir. 

Heyet Dr· D· Mihailoviç'in riya· 
seti altmda ticaret mtldilrU Corce
~. toprak ofisi mtidüıii Dr. Çi 
Neme.;, ve sekreter v. R&dojivcçi
ten teııekkül etmiştir· 

Heyet buradan Ankaraya gide
cek ve hemen milzakerelere ba§lı. 
yacaktır. 

Öğrencliğimi.ze göre Yugoslav
lar memleketimizden pamuk ve 
emsali maddeler almak istemekte· 
dirler. 

AMERiKA 
Petrol ve demir ihracmı 

kontrol altına aldı 
Tokyo, 26 (A·A·) - Röyter : 
Domel ajansmm blldirdiı;ine l;Ö· 

re Japon resmi mahfilleri, Ruz. 
veltin, petrol ve mü§takatı ile de
mir ve aynı elnırten diğer petrol 
ihracı için hususi bir müsaade is.. 
tihısali llzı:m geldiği hllkkmdH. bir 
kararname çıkartmaya neden lil· 
zum g!SrdUğünil, .AmrikR bu mad_ 
delerle dolu olduğu cihetle izah e
dememektedirler. 
. Hariciye nc?.arctinin bir sör.cüsil 

bu tedbirin çok;. mühim bir mcsr_ 
le teşkil ettiğini ve Japonyada bU
yUk akisler doğuracağını beyan 
elml§tir. 

ÇungJUng, 26 (A.A.) - Amc· 
rikada petrol ve müştakatı ile de. 
mir ihracının kontrol altmll alm
mll.!lr hakkında neşredilen karar. 
name Çin malıfillmndP. Japonla -
rm Çindeki harekatına ağır bir 
darbe teışkil etmekle kalmıyarak 
aynı zamanda Amerikanın UY.ak 
Şarktaki vaziyete kaqı daha mUs· 
bet bir hattı hareket itt~az ettiği. 
ıı.in deJill olarak tefsir edilmekte. 
dfr. 

Almanların 
batırdığı Fransız 

vapuru 
Peten hükiımeti 

vapurun hareketinden 
haberdar edilmediğini 

bildiriyor 
\1JI, 27 (A.A.) " Resm,..n t.ebıtf e· 

dllm.if tir: 
tnpl~ n .A iman kaynaklan P'ra.n· 

aız bandıralı Meknes \'apııru Franaız 
kıtaabnı hamil olduğu halde İngilt.e· 
reden hareket ettik~n aonra M&l1f 
denizinde torpillendiğini bldtrıuı,ıer· 

djr, Fra.naız nezareti, djğer mUJtecl 
mUbadelelerl için talblk edilen usutun 
&Dine olarak, bu vapurun n~ hareke· 
tine, ne gUzergAlıına, ne de hareket 
limanına dair 1nglllz hUkO.rnctinden 
hiçbir tebligat alam!tl)'lt§br. 

İngiliz 
tayyarelerinin 

bombardımanları 
Uç tayyare f abrikas~ ve 
14 tayyare meydanı 

bombalandı 
Londra, 27 ( • A·) - Favıı. mı· 

zaretinin tebliği : 
DUn akp.m lngiJ.U tayyareleri 

genif bölgeler üurinde hilyük 
m.ikya.ııta harekltta bulunmUJ}ar -
dJr. Evvelkilerde • olduğu gibi bu 
harekttnı da hedefi, benzin depo. 
larmı, tayyare fahrikalartnt ve ha
va meydanlarmı bombardıman et· 
mek auretile Alman hava kuvvet
lerinin taam.ıs kabiliyetini azalt· 
malttır. Bu suretle Brem.en, Ster
krade, Bottrop, Caatrop, AAuxel, 
Dortmund ve Kanen'de benzin de. 
polarmda yangın çrkanl.nu§, Cas -
ael, F.echvegg ve Gotha tayyare 
fabrlkalarile Hola.ııda ve Alman • 
yada H tayyare meydanı bom
bardıman edflmJıtir. 

Bu esu hedenerden bafka 
Dortmund • Ems kanalı, Hamburg 
dokla.n ve Ruhr'da y1lkaS fmnla.r 
ve mU'l&Ddiz garlan dahil olmak 
tt.zere diğer bam ukert hedefler 
de bombardıman edilmJltir· 

Bomba.rdmıan t.ayyarelerlmize hU 
cum etmefe teeebbll.a eden bir d~ 
tna.n avcnn dtltUrlllmtlttUr· 

Torpillenerı 
Fransız 

gemisindel1 
kurtulanlar. 

lngilterenin cenup sah' 
lerine çıkarıldılar 

~ 
Londra, %6 (A.A.. - Al~~ 

rafından torplllenen "Meknel" ~ 
aind,.n kurtulan 950 kl:f dUP ~ 
a&hlllndo bir lime.na ı;ık•rıl j; 
Bunlardll.n e.ğ'!r yaralı ole.D 15 ti 
derhal haat&haneye yatmıııu:t.ır, 
#erleri otobUılerlo istirahat JJI 
lerlne gönderllm.l§tlr. 1' 

Torplllenmenin hlklyeıılııl . 
bir zabit ııunları aöylemektedi''-ıad' 
"Baştan nihayete kadar ~,I 

mıo olan gemiyi, Alınan bUC~t'.; 
hm e~e!A. mitralyöz ateoıne ıu ı 'I 
Bir torpil gemiye isabet edere, 
lnCUA.k huııule getirdi, Derhal 
kl§l öldU. ~ 

Gemi be§ on dakika zartınd• ft11. 
Yüzlerce kltıl denize atıaına!~ f 
bur kaldr, fakat bllüıarıı. lııJ 
nılleri taralmdan kurtantdı. f1 

Zannedlldigi.no göre, ''MeltD..,. Jİ 
puruna, yolda. tehlikeye Dl..,,,- 'I 
mıyacajtırıa dair teminat verl~JI 
lunmakta ldL 6217 ton gelelJ. :;,I 
ncs,. geml11I, Federal TranSS 
ılrkeUne memıup bulunuyo~ 

AmerikanU1 

lngiltereye 
yardımı 

Bir mecmuanın yap~'' 
plebisitin neticesı 

Ncvyork, 26 (A·A·) - Jtlİ~ 
"Fortune" mccmua.mnm ~I 
tarr arasında yaptığı bir pte ~ 
neticelerine göre, Amerikall 11 > 
rı umumiye.sinin yüzde 57,~ıs 
merika Birleşik devleU~ 
giltereye elinden gelen )'8 f). 
bulunduğu fikrJndedir. yuzd• j,1!_ 
si ise Amerikanm fngiıtcre)'e gt 
ziyade yardnn etmeıSi ıaı;arı I'.. 
ğt dlleUnceeindedlr. Bun1at11' ~,J 
smda beşte bir nlabetlnde 'ı 
kahlar, f ngiltereye .Amoril"!, 
kP.rleri g!Snderllmeel icap etti&-" 
rlnded~ vf'!. 

Yine bu plebimte ~re.•"'~ 
yüzde 88,3 u Amerilatn.tn sil..,. 1 r 
mMI lehinde yalnız ytlzd:./ 
ley· h lndedi.r-

Cenubi Afrikad& 

Bombalı 
suika t / ef . 
yapıldı~ 

Yüz metrelik mes"~·J~ 
dcmiryolu tahrip e J 

/ 
. ' Yohaneabuı'g, 27 (A. ~ 

'J'ıanavaldc b i r i b i ı i Z 
dan infilaklar olmuıtur· ~tf f 
poort'da magaza camekiııl~ı 
sara uğraını~tır. Heidel ,'ıc' 
bir infilak olmu§tur. ~ ~ 
Nigel ile Heiderberg ara5Jll~ıt f 
metroluk bir mesafede deJJ..-
lu tahrip e.dilmiştir. ~ 

Polis müttelıemleri at, ~ 
dıı. ~dliye nazırı, bu •U~.dJr 
rın sıya"ı rn~k~tlıı ya/ 
nı beyan etmı§tır. 

İstanbullular 
gazinolardaP. ı 

şikA yetçi deği11111f 
(Bq tarafı ı ıoel~ 

pahalılıktan İstal!bul hal~.,;;1 
U olmadığını iddl& etmek ~~ 
ı;ıklı nvamaf& k&lkı§mak ıc- ~;. 
bir harekettir, Gazetelerde n 
gelen ve •titun lltltün ~.d ' 
mektuplarmı gazino aalJ!!!!':i"• ~ 
ıör:memi§, J§ttmem.ı, otal!IJ"';;. ~ 

Sonra tıtn a.ıııl garip ~ ~ ~ 
pek flk.Ayet ettikleri yeıı.l ~~~ 
hazırllUllfllld& kendlleriDID "~ 
muvafakaUeri bulunma-'dlt• ;;/, 
iktue.t mUd1lrlU111 t&rlfe~....;, ~ 
ken lokantacılar ve ~_,,.-~ 
yetinden de aallhlyetll _ ~. ~ 
çaPmıf ve flldrlerini ~~~-ı 
ratmen limdl yQ.be1Wıxıe1' 
flk&yeUert hUmıllntyeU• p ~ 
çok mU,kWdUr. Ani~:~~ 
11&t g11rtlltü çıkararak ııeıedW',ıF...1 
fede t.&dll&t yapma.fa 111ectJfJf tJ#1"',I 
tir. Fakat dlJ§QnUlmeUdlr ~I, 

pok, biz. hattan mikrofona on btı 
dakika e11Dtl kt1mi1tik/0 

Bet t.ayyarem.iz tlı!lerlne dönme. 
mi§f;ir. 

elbette tehir halkmm #O -~ 
mllaa&de edemes Ye etrııJyec' 



...... -ı~ 
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~ ~ .... ~ Vil. t&fiiı JtöptıiUfiu rdfmedi!ö, art.dl 

1. bir blıııı.. tttfara ~. kUanhp iltliliii olMl Pt'ttt zuı· 
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~ fitilbıi ~ "'11tik 7illa fmll föJ'UfttiiU)'ôt'dU• 
'ltıa •• ~aktı. MUtlıi§ eo· Geri •döndU· Rimetto'nun bahçe. 

&itrıre:' lalnanea hey._.. ain1ıi yanından geı;e~en lrolonJ re--
;:_ \'ıtn... koeaaına ieılendi: iıliol urıfltılHlırmaiı ve 11.anamm 
,~, li verdiği haberl ona anlatmağı dil-

ııııa ._:liida.Jiw. Yorsa& ıündtl· Vdgeçti. N6 diy~ adamca· 
' kara e~u. lWl utuy~ tw uykusundan edeeeku. ili ıaat 
°"llıuıı "• lnee parmakla. llOnra eöylese ne olurdu T ''Yana· 

~itele a dokununca adam gdmaz,, adaama kayık 11aat befle 
tt11116a iofruıdu, tl.fkm '8t' hartlet ~eflnt ifitö laha \rakit 

....._ We '°"~frıdı ~e kelifl&cll: Yaf'df. 
kctu ct\ra • l'fli oluyot'? Evine dönaUğU üma.tı, ocafib 

;- hır Yapp "erdi: ateıini luelemeje uftatan karr 
ılJi ta ... _ - Ilı' Cell•"""r! 

.~ ıv 8Ula: 
Yle uya.ııdı. Kulaıt _ Rimettoyu uyandınnadmı, de. 

....... ~ 
&...~"1' Ye .• dL rnat 1t•1'ttft htr8ttılt1d tt• 
-"'"a bir l'Uıgarm selin • vel söfliyeceğim, Belki "Yanatıl -

ley ifilnıiyorwn, de· ma.z,. a gitmeyiz. 
6ld Jtadin ocağın önünde, ilizlerinin 

: . 11iu04an uı~ otttııW• d6ğtuklü, eUnill t.enile 

' Sttu. dumandan yaiatan gôtıefini sile • 
Oıııııı ..• ~ttı.,. 

liiya g" .w .!'ek : e' 0nıUftııuı aaıtlllljtı. - ohıi geffildtb bahsetmeee'.I 
ll~\:- 0ımaama rağmea 4Jah& iyi efüf. Y& Wdinmttsam ... 

le ll~~ ıı.un bulUbabillrdi. Onun »ıtıeri blnôlrin~ tatJbforcltl· vıu 
dtıı \o de kandili ~·ak.Dua li Rocers &ordu: 

t lıış. ,:tu. kin sa.bmetl6, - Ô§üyor musun? 
... ~it, fYlenmeıııindtlla - Sôfültlifi aeıtJ, kOtlttıd9Jl ... 
bir l t&naanaıadıiı tY• Ada ftiİk.&ıll, l&hakkuk etmediği 
e ~ mahvolma.al takdirde daha fazla yelıse ·~ 
~ .. · tvliii iıtaa et • tek bir Wdift IUşUrmekta kofkll. 

t ~ ~ kör:f öil,. nt üt )'ôl'du. l{~ tav.iye tt.U: 
l~ ' 0 radan mobilyl _ Haydi ıen yat. :len ıtol \iol 

~ '~i nei~ek mtktirda yandırır ve py veıiriıll. 
~ ......_ ~ lttirmltti· Adada Dirlt~ gram çi~ olliı >' .. 
' '-~dı ı liJıa aile bılftlardı· tdlt'eli oW'*1A 
lft~. :::: leliyor! rı için çiYlal'f diba fazla da bulu-

~ 1ı. •• ~Ya ıcsrm.Uyordu· llabilecektl; fakat "Fok körfezi,, ne 
)'-~ ~ kumAf altJllda 111>tıiı blr ~at esnumcia elln.

1 

...._ ~ ""~.._ ellnl ata • dm 11ttriı11 denbı kulua.)W~ 
, ~ '[ ıae.1e: , 11 dolu bir sepeti yüalamaia ça-
. ~ bı~! hıç eeı duYd• )itften denile dUfllp 1t.tı bolul-
~ V6 fitt.Jii1Da1 lilül bti • Jlllile Jiürtawlail 8o1t 

'-tıı hır ae1 dtı)inuyo- ~ lttt11ma ~pey çay •~rfliit 
"....... letdi. 
'~ '°'rtl: Villi Roeera aoyundu1 yajniur • 

hu~,· 'lllt 'l'ftatua bit _... 4IMı •lüblJI elbllelerini hir ilk ... 

~~ '· lt üttihe attiı J'ak&t >·•tala *1re. 
. :-""llt üll ıirada tlltilt uywaUUn 
''~it~ oıu~·orum, gtmi· •areçtl. Kaptnlll arkümda UW 
l'-ı...1' ltdl1orum. 41ll'all küfü ~lblBelefiiU ııctt, ıtYlli-
~~ . itltGır eli. Pantalonunun Ustllnden dille -
lıO.a ~ ltttQ Nyônlu. ıt21 riü kadar gelm beye& yiln torap· 
~~ ~·a 4MH@ll l&r gl)'dl, lyülardıa da ı;arülat 
~ ~t Vllll ltö - ltllfdi· 
'il~' len~de bir defa kamı, onu ayakta gôtdUğU lÇlii 
~ ~ ' 11 adaya uirafJP ~·ret iz.bar etmedi \'e ıetı çıkar-
.. ,~· laeklup ıeün· madı· • Ça.J·danlığa w koydu n h..._s Obnaatna. rağmen mua.nm yıuundlıki iakemle3i f*e" 
~~ ...... bil lektz aydfi' bJ~ ta ütuttiui'.f olıln katıastnhl kaftr. 
.~"a -..lıt!rdi. am4a a,yalltt. d11rdu· Bir mllddet 

._.: ~11 İıllballlıı çok az ol. suituklaıı aonra lereddt1tıe: 
' ~tla.r Patates kökleri- - Belki de, dedi, ineği kemneğe 

r~~etç{ lltt1&. liaı& yaimur- lU..um kalmaz, keçi klfi ıellr· Va
~~ ~etı.ıdi ve i>atateeler arar )'alimda gelir11e ... '""llt tın~ tlnüJ&" vuu ıweet1 eevab yeftll ı 
~ ııı11u!lhıurıan mUteakip - İneği kesmeği vaadeltim· 
~~ ~fJ aıcakla.r patatet. ~u karan bir ı;ün evvel, bUtün 
~' l>e de ÇllrütUvermifti· "koloni,, yi alakadar eden fevk&· 

"' "Ut ~•llen ibaret oi· ıtde meseleil!ri gôrlijtiıeıt tliere 
'o' aı 11Akı ttl'"-1 edildi~ ~lliıan atif! t&mi 1necUitiid~ 
tt--:-tı ay ... veıınuştı. Adadul yegttte otottte 

• '\""'tl' .:.k feci geralt i- tevekkUlU buydu ve bm&t fHl.pü 
~ ek, ltidm, ~ Villl Rbeet'A'ln tetebh119Ue vllcuda 

.ı...~reıı 4eu tliide mat _ geurıımı.u. 

.tlllı ı. kl.ın .... kA'-·- BU,ilk Bıitanya ımpa.tatoı'l"-... 

~ 
~ı· .. ı- ..., l&ülUUllJf" J U60& 

"" ...... -·lhıı lhltl atın~·anm btr ıustesınıeıtt bu 
~-"""l&tlııı Yuınurtalan küçük adadaki Uç be§ kişi ile faz· 

H ~ B ~ R - Akpm P0sta11 

. . ~"~©.lJ,.. ,:"} .d! 1 ~ • 

.. - -ı . \ 

At _yarışlarının 
üçüncüsü 

Yarın Veliefendide yapılıyor 
• 

Bu hatta atların bol oluşu müsabakaların daha çok 
ehemmıyetli ve sürprizli oımasına sebebıyet verecektir 

2 - l'oyn&z (Prl'n8 Halim) DÜRDÜNOÜ KOŞU: 
ya.<;: 4, kilo: 60· 

ıam 
1 27.7.940 Cumartesi 

7.30 Program, 7,35 müzik, 8 ajans 
8,10 ev k:ıdını, 8,20-8,30 m6ıik. 
13,30 program, 13,35 müı.lk, 13,50 
njnıı~. l4,05 miizik, 14,20. 15-15,30 
ıııiizik cn7.hant (Pi.), 18 prorram, 
18.ı)fı miizik, 18,30 müzik, 19,16 
mnztk seçilmiş eserlerden fasıl proı 
r:ııııı, 19,45 memleket saat ayan, TC 

nj:ıns. 20 müzik, okuyan: Müzey7en 
Scn:ır, :W.30 konuşma (günün mc. 
seleleri). 20,50 müzik okuyan: .Mu
zdrcr l lknr. 21,15 müzik: caıbtnt 
(Pi.), 21 ,30 konuşma (Radyo ga
zcllcsı), 21,45 müzik: Rndyo aalon 
orkcstrnsı, 22,30 memleket saat a .. 
~arı, :ıj:ıns. 22,50 müzik: Radl'O s:ı· 
lon orkcstrnsı programının deva • 
mı. 22,50 konuşma (ecnebi diJler. 
de • Yalnız kısa dalga postaıdle). 
23,10 miizik cnıbanl (Pl.), 23,~5-
23,30 ıı:ırıııki program, 'e kapa • 
nış. 

Raıit Rıza Tiyatroıu 
2'19 Temmuz CUmarteııl glüıU &kt&ilu 

ı!er hafta daha ziyade heyecanı 
artan at yanşlannm UçüncUsU ya.
mı Veliefendide ;, apılacaktır· Ya· 
nnki bol atlı y&~lann herhalde 
b~ok sUt'prizli neticelei' vereceği 
taiıinlö edilebiUr- Yalnız bir nokta
ı·t'. Lsaret edemeden geçemiyeceğiz. 
Geçen hiıfta da işaret ettiğimtz 
gibi tediye gişelerinin daha mun. 
tuam va aeıi bir ~ide çalı9111a· 
•mm· teminini organizaı;ran heye
tinden belrlerllı· 

3 - Berceste (P· Halim) ya.'j: 4 
kilo: 60· 

05 ve daha yukarı yaıtıld ha· Beylerbeyi lakele Tiyatrosu 
lis kan İngilia atlarına malhıuı. bahçesinde 

Gelelim k09Ularm programına: 

BtBtNCt KOŞU: (MikstsatıJ ko
pn) 

Üç yijıtıdaki baiiı kan arap 
erlfek v~ diti taylara mahıuıtur. 
fkrqıiyesi 190 ıtra. MeWesi : 
1400 metre. Siklet 60 kilo. 

1 - Fettitt ~ ._.,> )'al:S 
İtDO! ... 
1-- flı&ft dtMU ıtikkı 'fökeA) 

fal~ s, Jctl6 eo. 
1 - Tuna (lımıall ilakkı :tek· 

je) >"Af: ~' kilo: G(). 

Bu ltöŞunün favorisi : Sava. 

UWftl llötjti: (CôBk bayın ko
Plfl) . 

Bu koşuya gelinceye kadar ka· 
unçları 4500 lirayı doldurmıyan 
Us veya daha yukarı yagtaki yetil 
yanm han tngll~ atlarına maıı
tuai !kramiyı 620 lira, Mesafe : 
l600 metre. Siklet Uç 7apndaki• 
let 631 4 ptındlllktler 60, bet ve 
daha 7ulrarı raıtalılltr 62 kilo. 

t ...._ tidlka (N. At.hay) Yat 8 
ktıo: 60,5-

4 - Nin·ana (J,. Karaosman) 
yaş: 4, kUo 6(). 

ti - li'ru • :f'ru (l'agaaof) 1•1 4, 
kllo: 58,5· 

6 - Şehnaz (P· Halim) ya.5 :3, 
kilo H,5' 

'1 - Mehlika (L· KaraosnlM) 

İkramiye: 390 lira. Mesafe: 1800 • "A1'"LAR ERMİŞ Mt)BADJNA,, 
metre. Siklet üç yaşındakiler 51, Komedi ~S) Perde 

dört yııındakiler 58, beş ve daha • - T 
yukarı yaştakiler 60 kilo; E. Sadi Tek İyatroau 

l ..._ Komisarj (A· Çırpan) Yat: 
5, kllo 88· 

Bu gece ı('Osk1ldar) BeYlmıllUd& 
Yarm gece (Taluıün} Altiııtepede 

AKTöR IUN 
Jat: s. kilo ölfo 

8 - '.l'Mvfr (L 
ya.5: 3, kilo 51,5· 

Kal'MMtmu) 2 - Dandi (S. Temel) Yat: 8, 
ldlo: 63. 

Sutnine aranıyor 
9 - Neriman (H· Kuru) yaş: 3, 

kilo: 51,5· 
Bll ltoşunun favoi'llerl: p. Ha

llfti - L Karaosrtıa.n ahttt. 

tlÇONCO KOŞU: (Ccntlmea 
~) 

Uç ve daJta yu.katt )'Afta ve bu 
kOftaya ıellfteeye ktdar kHldQ
Jatt yekflnu 2500 Ut1yı ıeçmeyetı 
h*1tı kart ittgifü atlattna ttuthıus. 
llcramlyeıl: 3 l o lira. Me1atesl 
2000 metre. Siklet liç ya_)U1a :ka· 
dar 65, tlött ve daha yukarı 70 
'kilo . 

1 - Parista (Dr· Seferof) yat: 
51 ldloı 88,5, blnlcW (Dr· leterot) 
! - Sltkap (i"en'bb Agan) ~: 

4, kllo: M, binicisi (s.lt Abu)· 
I - Mart 1 emre& Ath), Pi 3, 

kOo: 59, blnldsl (Abc'lüş) 
f - GUrayak (A· Tatbgll) yq: 

1, kRoı G1,51 blniclll (8" JWi)· 
1 -- Tbtll (L< ~) >"f: 

11 ldloı 6'115, biııleW (RaW) 
6 - Mis (Nlbal Atlı) J&tl it 

ldlo: 67115, blalelsl (Ortlan). 
Favoriler: Mart, GUrayak. 

3 - Yatağan ( L Ka.raosman) 
7q: ... kilo: 60· 

4 -=- 1omru <A· Çttpan) yq: 8, 
tilo: M· 

o-Tatpmar (K· Teser) 1af: 6, 
kilo: 48-

6 - ı\blrt :Puro (P. Hallın) ya.,: 
S, kllo: 45-

Favoriler: Ahin Puro, Taşpmar. 

·~ 
BEŞINCJİ K0!1U (Handikap): 

Dört ve daha yukarı ya§talti 
halis kan arap atlarına mahsus. 
Öramiyeı 300 lira. Mesafe: 2200 
metre. 

1 - Yüksel (A· Çırpan) ya.s: 5, 
llllo: 8!· 

2 ........ Karütı' (R· Mutia) Yat: 5, 
kilo: 411· 

3 - \'oral (JI'. Ozattmlı) :yaş 9, 
tilo: 56. 

4 - Can <S· Balkır) yas: 9, ki· 
lo: 54-

5 - tlnlü (A· ~Uş) YB§: 10, 
kilo: M· 

8 - YAiiian (t. Atlı) fa§: 11, 
ldlo: 48. 

Çtrte balil.9: 3-4 Uncu kogular a· 
raamcıa. 

İkili bahis: 5 inci kO§uda· 

'Ctçtu bahiS: 3-4-5 inci kQfUlar a· 
:raemda. 

Bir ya vrUya balülmaıt üsere bol 
ailtlü ııhlıatli •Utımıe aniu'JOt· 

. Talip olanların atatıdül adrete 
milracaatlan. (14937) 

Dr. NECAETrlN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak
şamlan 17 den sonra Well Tay. 
yııre Ap. Daire 2; No. lT de 

ha.Stalarmı kabul eder. 
Telefon: 2!$53 

·~- .~.. ~-·---· 
Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Takalm, Tiillmlıü• P&lu 1'6. 4 
Pazardan maada hergUn saat 111 

ten sonra. Telefon '°127 

Dr. Hafız Cemıl 
LOKMAN Jil:.XIM 

Dahiliye miltebuiiu. 
htanbuJ Dinnyolu. 
No. 104. Telı 121t8 

> .. 
a ~ « rrız me 

••Dr Kemôl Ouan 

idrar yolları hastahk· 
ları mUtehaısııı 

l80 Buna Puan btl OIMıa1M 

apartmu. ~- 61111 
1•

1 llJUW 

LOndranın salı ve cuma pazarları . 
Londra.nın en ziyado göze çar .. 

pan huaUllyeileriıaden birisi de' 
her ıalı ve her cuma gtlD.ll e~hrinf 
bqka bqka yerlerin6e ltUPUliii 
panayırlai'dır. Bu panayırlar ilkba· ' 
harın son gilnlerblde başbyarak 
sonbahara kadar devam. eder. Bu.ı ' 
ralan satıcılar, altcılar \re eğlen- ' 
mek veya vakit geçirmek arzusile 
toplanan bir Btlttl ij&Wer doldurur· 

Q..~"Uttrı harab etmif ti· la alikadar olduğu yoktu ve onla-
~. llıllb~ldtndı: fi )'Üz eenedenberl hiçbir kanun 1 

~- Bkkak bir lngiliz takyidatına tfıbi tutmamJŞtı. 

Normal zanumlat'da çok tıabU o
lan bu panayırtarm, hitb g'\iııle • 
rinde. bilhaua harbin tııgutere a· 
dalarını işgal edilmek 11ftN olduğu 
na dıUr b~ ttva.yetleıin dolaş
tığı bugünlerde di:hl devam et
:rn~kte, bll' ta.raftan lıigllOOetih A
detlerine nekadat sılrt aıki bağlı 
olduğunu, diğer taraftan da. llO. 
ğukltanltlıldarmı muhafaza etine· 
nln sıtnru ~ot iyi blldikletbil g&r 
teren gok ~anı dikkat ve mana· 
h bir hldlhdlr . 

~ ( DtTantt •ar) 
ı.. t~,~ tltt: 

• ~"" ilıttııaı. ! 
~ il.bir .. ,.. IMlyle bitUö 

,..._.. ........ ~~l'ttı ltlaalkabltlVükut& 

'1,~e~~~ltııı CV\"t:İ~ 
"~ 1

• Queıt ve 
~ .. l 9 lltini de etu . ~ ı:ceuen blldirınltu. 
~Uıı u 1tah ~demıyor, 
,">ı~l'e in U.tuncıe,, telfıkki 
~~~ak ihUyacile 

(lltıı kabul edlyol'" 

"" .... 'ı.t ..... ilet ht111 "· 
•:'ttıı. ~ ~ıtt. .. 

t,ı u~lttı, gt~ 11\ei"t'k Cftıa
laraflan §lcideUe 

( •) Ttlstü c1'I. Kıüaha rei\ubi 
AtlanUk denizinde btı JıdM1an mil• 
rekkep hgllb müekmlelaeeldJ,. Bu 
adalar 40 n 30 arz derecelerllo 
10 ,.e 20 hal dereceleri arasmda.
m, lçlerlaClcn mesktıa olanı yal· 
lld T"8t.• MIMıdit· Dlierlerl iA. 
1uı Yan&Aılnıaz, BUlbUI, Orta ve 
ftıeiWllhvf ..ı.ıatmda aaab )'ôıt
tur. Buralannı ziyaret pek müt. 
llUWür· Vapar M!ff!fttl )'olltur
YlllllE ~ede bit \'tYl iki defa 
ltıdlb hltp ı~llctt Ufttat· th l.rl 
~ok fırtınnlı otur 'e ıul:ıf:\rda emtn 
bit llm:uı yoktur· 

Vakıl bu panayırlarm ~için
de dahi devam ettfğini haber ve
ren İsviçre gazetad bu panayırla. 
rm eski li&laasmI muhafua edip 

• 

• etmediğini yazmıyot, reslınleri de 

! geçen seneye alt resimlerdir· Bu 
seneki panayırllnn biraz caba 
tenha, biraz daha aönuıc. olacağınr 

Panayırda ltir sahrı kanduralanna müt~rl bula· 
bilmek ighı ellerini kunduralana içeniae sollarM 

ranbazhk yapıyor 

tasavvur etmek ok güç bir teY 
deiildir, 

Londranm bu meibur ~ıa· 
rt ea§aalı devlrltrinde birçok p.rib 

PanaJm)a pedikürcünün m&SMma ayainu aatan 
mU~rt 

manıaralan iht.iva edenü• Dükkan haline aollubınat otobu.ltr, panayır sahuınt dôlafüak ç~lt çeşit ~§yayı mUşterllere arzeder. Seyyar 
pedikUrctilcrin önünde halk ayaklarma açıkta pedikür yaptmr, tUrlU tUrlil plyanko baraka.lan tık.hın ttldmı dolar ~r, 
kazıı.nanlann sevinçli sesleri, kay bedenlerin kUfUrleri çm çm öter, sarıldı, kokulu sa.kallı HlnUlll!r omuzlarında Hal'k halilıu1 ve tfllla.t
la dolaı;ır, kcdilcr1 kiipl.'klt'r eatılır, seyyar l1alipler ötede betidt halkı tophyaralt muhtelif meselcıl~rden baheedorlordi· 

Aıı canlıı harrıkclli hR.yRtı gösteren rcelmle.ro bakuıtta.h sonm ister istemez insanın auaa.ıc la'rma. fiU sual gc11y<>r: 
Acaba panayırlar bugün ne haldcdJt? 
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840.•00 kilo kuru ol H ·S-940 çar(iamba gUnU ıaat 11 de kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 21.010 lira Uk teminatı l5ia Ura 75 
kuruıtur. Şartnarucsı kom!.9yonda görUIUr. lsteklilr:rlıı tekl!.1 rr.ektuplarmı 

lhale aaatindcıı bir ıaat e\•vel Dlyarbakırda Kor ıatınalma komisyonun& Hr· 

meler!. (H7l (65SO) . :/- . 
Kapalı zartla 150.000 kılo &ı~ır et.l aımacaklır. lhalesl 19 B·!ı40 pazartes. 

günU 1&&t ll de Edirnede eski mu,ırlyet dairesinde satınalma ltomlsyonuncıa 
yapılacaktır. Tahmin bedeli :";2.500 ı.ra Uk temlııat1 3938 liradır. Ev.sat ve 
,artns.mesl hergUn komisyonda gorultir. lsteklilerln ihale saatinden bir saat 
evvel tek Ut mektuplarını koml.!yona vermeleri. f US) 165Sl l 

~ . ~ 
30 ton sadeyağı kapalı zarflı. eksiltmeye konmu~tur. Ts.hmln bedeli 

!7.1500 lira ilk teminatı 2Sl2 lira 50 kuru~tur. lhalesı 16·8·910 Ç&flamba gün il 
aa.at 16 te Sıvs..sta askeı1 satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şa.rtnamcsı 
komlayonda görUlUr. lsteklilerın belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
teminat ve tekllt mektuplarım komisyona vermeleri. (451) (7584) 

••• 
20.000 adet muhtelif boy kazma Ue 40.00ü adet adi kUrek pazarlıkla sa· 

tm alınacaktır. Kazmaların beher hilosuna ve kUreklerın beher adedine 5C. 

koru§ fiyat tahmin edilmiştir. Pazt.rlığı 5·8·9t0 pazartesi gUnU saat B te 
Ankarada M.'M.V. saunalma konılııyonunda yapılacakUr . Kati teminatı 7500 
liradır. şartnamest 250 kunı,a komlııyondao alınır. bteklilerlıı belll saatte 
komisyona gelmeleri. (t39) (7:;44) 

• • •• 
MOO çltt er .foUnlne verilen 640 kuru~ tıyat pahalı gi>rüldUğtlnden pa· 

zarlığı 2·8·940 cuma gilnil saat 15 te•tzmir Lv. Amirliği aatınalma kom!syo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 32.500 lira katı temlııatı 4875 liradır. Şart 
name ve numune.si komisyonda görülür. lstekülerln kanuni vc.sikalarile bel· 
lf ııaatte komisyona gelmeleri. <•Hl (6577) . ~. 

Beher çi!Uııe tahmin edilen fiyatı 270 kuru&ıtan 6993 ~ltt yemen! 5·8·940 
pazartesi gUnU ıaat 15 te pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 16181 U· 
ra 10 kuMJ3 olup katı teminatı 2427 lira 60 kuruıtur. şartnamesi Ankara, 
lataııbul Lv. Am. likleri ve Kayseri a.ııkert Sa • .At Ko. da göreb!lirler. lstekll· 
Jcrin kanunun 2, 3 Uncu maddelerinde yazılı vesaJk ve katı temlnatile birlik 
tc belli gUn ve saatte Ko. da bulunmaları. (445) (6::i78) . ~ . 

ı'l.000, 1400, 9400, 1400, 7400, kilolardan ibaret be~ grup .halinde ceman 
681~ kilo sadeyağı 11on pazarlığı 12·8·940 pazarteai JihıU aaat 15 te yapı
lacaktır. Şartnamesi komi.syonda görUltir. Hepsinin tahmin bedeli 82,320 lira 
ilk teminatı 5368 liradır. Her grupun pazarlığı ayrı ayrı yapılır. lsteklilerin 
Lilleburgazda aakert satınalma komisyonuna gelmeleri. (•it6) (6579) 

••• 
393 ton kuru ot pazarlıkla 9-8-940 cuma gUnU saat l1 de Edfrnede eaki 

:mUşfrtyet dairesinde 11atmalma komiayonunca satın alınacaktır. Tahmin be· 
deli 19,660 lira ilk teminatı 1474 liradır. Evsaf 'Ve ıartnamesi bergün komla· 
yonda i'ÖrülUr. lateklllerin belli gün ve aaattc komisyona gelmeleri. 

(H4) (6582) 

••• 
Kapalı ur.fla ekslltmemıe iatekli çıkmıyan 820,000, 110,000, l,110,000 

1,110,000, l,ll0,000, 420,000 kilolardan ibaret kuru otıarm ilk pazarlığı 7·8· 
9'0 ı:arıamba gUnU aaat 11 de yapılacaktır. Kilo teslimi bedeli be§ kuruJ7tur. 
Hu partinln paz.arlılı ayn ayn yapılacaktır. tateklilertn LU!eburgazda a.ıı· 

kert atmalma komlayonuna gelmeleri. (450) 6583) 

"' .. 
Afağtda yuılı kazan ve karavana l ·&·9i0 perıembe gUnU blzaıarında 

yazılı aaatlerde Edlnıede eakl mUşfrtyet dairesinde aatmalma koml.9yonunı1a 
puarlıkları yapılacaktır. :Numune n evsatı komlayonda giSrUIUr.(4521 (658::1) 

Ciıuıı tutarı temtnatı adet Uıaıe •••U 
lira Ura 

.Bt.lyllk bakır kann 1800 270 . 30 10 
Bakır karavana 4000 600 1000 11 

~ .. 
KuraUıda bir adet. tırm kapalı :z:art1a in1& edilecektir. Jhalesl 9 8·940 cu· 

ma gUnU saat 16 da Çorluda Kor aatmalma Ro. da yapılacaktır • .Muhammen 
bedeli 10532 llra 6S kurut olup ilk teminatı 790 liradır. şartname.si ke§it ,.e 
projelerini görmek iatıyenler hergün Çorluda Kor ntmalma Ko. na mQraca· 
atla görebilirler. İsteklilerin kanunun .:ı, 3 üncü maddelerindeki belgelerile 
birlikte belll gUn \"e aaatten bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. na verml&ı 
bulunmaları. C•M) (6S87) 

~ .. 
Çerkeaköyünde bir adet fırın kapalı %&rfla inp. edilecektir. tııalcsi 9·S· 

940 cuma gUnU aaat 16 da Çorluda Kor satmalma Ko. da yapılacaktır. .Mu· 
hammen bedtSU 10532 lira 153 kuru§ olup ilk tcmlııatı 790 liradır. şartname 

ve keşif projelerlııl görmek lııtlyenler hergün Çorluda Kor aatmalma Ko. na 
müracaatla giSreblllrler. 1.steklllerin kanunun 2,3 Uncu maddelerindeki belge· 
lerlle bfrllkte belli gUn -re saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. na 
vumıı bulunmalan. <•55) (6588) 

••• 
:ıı:n çok 2500 lira kıymetinde bir adet Fort binek otomoblll satın alma· 

cakttr. Pazarlıfı 1·8·940 perıembe gUnU aaat 16 da Edtrnıde e.skl mUB!riyet 
dalrealııde aatmalma Ko. da geUrilecek kataloklardan n tekllt mektupları 
tlzerlnden beğenilerek yapılacaktır. Temlnatı 375 liradır. Şartnamesl Ko. da 
r8rUlebfllr. (t56) (6589) 

••• 
4:0 adet seyyar fırm yaptırılacaktır. E§kAl ve evsafile §&rlnamc!i Ki'). 

dadır. Taliplerin 3·8·940 gUnUne kadar Çorluda Kor aatmalma Ko. na müra· 
cu.Uarr. Veya tekli! mektuplarmm gönderilme.si. 

4:0-50 adet seyyar mutfak yaptırılaçp.ktır. EskA.l ve evanfıle 11artnameal 
Ko. dadır. Taliplerin 3·8·940 gUnUne kadar Çorlutla Kor aatmalma Ko. nn 
mUracaat1an veya tekllf mektuplarmm gönderUmeaJ. (•57l fl\590) 

••• 
CörUle.n ııızum üzerine Ankarada M.M.V. Hava Sa. Al. Ko da 5·8-910 

tarihinde kapalr zartla yapılacak olan pist genl§letılmeııl ve clranaj ı,ıerine 
alt ln~aa.ttan vazgeçilm~Ur ( 443) ( 6591) . ~ . 

4000 çift çizmeniıı kapalı zarfla 27.7.940 cumarteal gllııU aaat 11.30 da 
lha.leal yapılacaktır. ~oplu tutan 88.000 lira ilk temlııatı 2850 liradır. Çizme. 
ıere alt §artnameıert Lv. Satmalma Ko. da ı;6rebllirler. tstekllleıin ihale gU 
nU ve 11natinden bir saat e\-vel!ne kadar Zllrfiannı 'Erzurunıda aatınalm; 
Ko. ?la vermeleri. (316) (6066) 

••• 
A,oağıda clnsl yazılı sebzeler Edirnede eald m~lrlyet dairesinde satma! 

ma Ko. da kapah .zarfla !baleleri yapılacaktır. Evaat ve §&rtnamelerl Ko. d; 
görUIUr. lsteklllcrlıı sö:U geçen gilnde ihale saatlerinden en geç bir. saat ev. 
vel tekli! mektuplarmı Ko. na ,·ermı, olmaları 14.zımdır. (::20J (6070) 

Clnı\ mlktnrı T. tutan Teminatı fbaleııl 
kllo il ra Ura 

Taze taaulye S2t00) 
Patlıcan "4800 ) 19656 H7:i • 2/ 8/9t0 cuma s. 11 
Domateıı 810001 
Bamya losoo, 
T. tasuly• 11500) 103~ 52! 2/ 8/ 940 cuma s. 17 
PaUıcıı.n 23000) 
Domat.eı WOOG) 
Bam;,·a 4000) .. . . 

KU:.abyada on beJ adet uker1 bına yaptmlacaktı:-. Beher binanın keşl1 
bedeli 4859 lira 9.5 kuruı olup t.et.erl.-ııc ilk temUıatı S64 Jlra 50 kun.:ştur 
On be§inln k~lt bcc!ell iZ.C'\99 !lra ~ kuruş olup ilk temlnal.J :5-167 1::-a !>O kıı. 
nı=tur. Binalar toptu: ve be~er be·er olmek U:ere Uç t.allpllye de ibate edl. 
teblllr. tnşaat muk&\•ele tarihinden itibaren (10 g1ln 1çlnde taman1en ~:tın!• 
olıacaktıT. lbaleıı! 30.7.910 salı gilnU saat ~6 da yap:tacakur. K,.ş!:. pt:ı_, ve 
~nt förmek !atıye?ller Ankara, .Iıtanbul, Lv. A.m. Sa. Al. Ko !arın. 
da BahlrMlr Ko. 8&.Al. Ko. da g-5reblllrler. TaJ:plerln karıunt Yes1kıılarlle 

birlikte tekl!.t mektuplarını \'e teminat atcc;elerjnl ihale aaatınde:ı bir sut 
eVTOJfne kadar BalıkeSlrde Kor. Sa. AL l{<J. na \•ermr.Jerı. (313) (6063) 

1 
lzmlr tayyare blrllklerlnln 259 bin kılc. ekmek ihtiyacı kapalı zarlla ek· 

slltmeye konmU§tU:-. Eltslltmest 2 n~tos 940 cuma gUDU saat 16 da Izm:r 
Lv. Amlrllf;'i ısatmalma Ko. da yapılacakt:r. Tahmin edilen tutan 28490 Ura 
ilk teminatı 2137 Ura.dır. Şartname::! bergUn Ko. da görüleblllr. lsteklUer U· 
caret odaıımd11 ka~Uı olduklarına dnlr vesika göstermek mecburiyetinde 
dlrler. Ekslltmcye tıtırak edecekler 249Cı sayılı kanunun 2 ve S Uncu mili!· 
delerinde ve prtnamestnae yazılı veılk&larlle teminat ve teklif mektuplarr 
CJ ihale ı;aaUnden eo ıı.z bır eaat evvel Ko na vermiş bulunacaklardır. 

(:57) (6201) . . ~ 
133 bln kUo makarna kapa!J zarfJa eksmmesı 5·8·94C tarihinde saat 1:;,rı 

da Lalapa~ada As. eaunalma Ko. da yapılacaktır. Muııs.mmcn tutarı 366ni 
lira tetnlnatı 27H liradır. şa.rtnamE:sı Ko. dıı. s-örUlilr. l!teklllcrln ihale gtin!l 
ka.zıunı veslkalarlle tekil! mektuplarını ihale sa.a.t!Ddco bir aaat evvel Lala· 
paşada. Ko. na vermelerı. (358> (62051 

""' . ~ 
13.700 kllo sadeyağı kapalı zartla eksilt.meye konmU§tur. ihalesi 15·8·940 

pazartesi gUnU saat 16 da lapartada tUmeo ııatınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 15.oiO Ura Uk teminatı 1130 llra 2:-ı kuru~tur. lstekll
lerin kanuni veslkalarllc tekli! mektuplarını ihale runu ar.at ır. §e kadar ktl 
misyona vermeleri. (381) (63291 

.\'- . . 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 22.000 lıra olan 6000 adet buhar marpucu 

pazarlıkla aatın alınacaktır. lhalesı 31·7·940 çar:amba gUnU saat H tedlr. 
Katt teminatı 3300 liradır. Şartnamesı koml~yonda görlılür. l..ıtel:llh:rın mu· 
ayyen vakltto .Aılkar:ı.da M .M.V. ısatmalma komisyonuna gclrneleıl. 

(4321 !G:'#OOı 

.y. • :f 

1000 adet cephane semeri alır.acaktır. Paz:arugı ~0 ·7·910 salı g-UnU uat 
15 te hınir Lv. Amirliği satınaıma komısyoounua yapılacaktır. 'l'abınln be· 
deli 30.000 lira ilk teminatı 2250 liradır. Şartname ve nllmunel!t komisyonda 
görülür. İ.lteklilerin bclll saatte komil!yonda bulunmaları. (1~4) (6tıO:!J 

••• 
1200 adet yerli mekkG.rl semeri aınıacaktır. Pazarlığı 29·7·940 pazarteııl 

g(lntl saat 15 te lzmirde Lv. Amlrllgt satm.aıma komisyonunda yapılacaktır. 
'l'ahmlıı bedeli 15.600 lira ilk teminatı 1170 liradır. Isteklılertn belli aaatte 
komlsyona gelmeleri. Şartname vcı nümunesi komlııyonda goruıur. 

(437) (65<MJ 

••• 
25•3 çltt er totini , almacaktır. Pazarlılda eksiltme.si 31·1·940 c;arıamba 

gUnU saat 115 te tzmirde Lv. Amlrll#f 1&tınalma komlııyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 16.530 lira ilk teminatı 1240 liradır. şartname ve numunesi 
koml.lyonda görülUr. lateklllerin kanuni veslkalarilc belli saatte komlayona 
gelmeleri. (6!506) 

••• 
Hepsine tahmin edilen flaU 26,-iOO lira olan 12.000 adet yUn CanUe 

29-7-940 pazirte.ı gUnU aaat 15 de Aııkarada M. M. V. aatm alma ko. 
m1-yonunda kapalı zartla satın almacaktrr. lateklilcrln 1980 liralık kaU 
teminatlarlle mez~r koml.syonda bulunmaları. (SOO) (6027) 

••• 
Kara ganıiıonu için bir kilosuna tahmin edilen tiati 16 kuruo olan '80 

ton ve Göle Uıtıyacı için blr kllosuna tabmlıı edilen tlati 15 kW"Uf olan 120 
ton ıııfır etine t&llp çıkmadıfmdaı:ı tekrar kapalı zarfla ekııllbneye kon. 
muttur. '80 ton etin Uk teminatı 6060 ve 120 ton etin ilk temlııatı 1260 
liradır. thaleat 2~7-940 pazarteal gUnU aaat 115 dedlr. 120 ton eUıı ıart
n.amest pa.raaız. •80 ton •Un ea.rtnameal 39:S l.."UMJ3a koml.syondan alınır. 
Ekalltmeye gireceklerin 2490 sayı:lı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde 
J'am1ı 'Vea&lkl• llk temlnat •• tekllı :mektuplarmı Uıaıe aaaUndeıı bll' aaat 
.neı Kan -Xat. Knld aatm alma komlByoııuna vermeleri. (301) (6028) 

••• 
31-7-94:0 çarpm.b& gllıı11 saat 11 de pazarlıkla komlsyonda mevcut 

AUmwıe,.e göre IS.000 - 7.000 ç1tt kundura yaptınıacaktır. Muhammen be. 
dell 45,noo Ura olup llk t.emlnatı 3412 liradır. tsteklllerln belli gUn ve ıa. 
&tte Çorluda Kor aatm alma koml.syonuna gelmeleri. (307) (603") 

••• 
520 ton kuru ot 31-1-94:0 Ç&rf&ID.b& gUnU aaat 10 da kapalı zarna 

ckailtmeye konmUftur. Tahmin tutarı 23.•00 lira Uk teminatı 17M liradır. 
Şartnameat koniilyonda görtllUr. bteklilerin kanuni vcsikalarile beraber 
teklif mektuplarım ihale aaaUnden bir eaat evvel lzmlr Bornova aaken 
ıatm alma komisyonuna vermeleri. '(309) (6036) 

••• 
Bir adet blııa kapalı zarf usuıu llo ekailtmeye konulmuıtur. Keıit ve 

!enn1 hu.sual ıarU&rile tediye p.rtıan Ankara, tat. Konya Lv. 1.mlrllkleri ta· 
tmalma Ko. larmdadır. lıtekliler okuyabUlrler. Keııt bedeli 2Ml57 Ura 90 ku 
ruı llk teuılnalı 1909 Ura 35 kurll§lur. Kapalı zart ekslltmcal 1·8·940 perşeıo 
be ı,'1l.DU aaat l1 de Konyada aatmalma Ko. da yapılacaktır. btek.liler aaat 
ona kadar teklif mekt.uplarmı Ko. bqkaı:ılıPn& vereceklerdir. lsteklilerin en 
az aekiz gUn evvel bu lD için blr detaya mahsua olmak Uzere mahalU vllAyet· 
ten bir ehliyet vestkaaı ile Sa. Al. Ko. na mUracaaUarı (360) (6207) 

••• 
Yeniden yapılacak parke yol ve yangına karıı ıu tesisatı erat .blnaaı. 

ılkara ınıaatı kapalı zarf UIUlU Ue eksiltmeye konulmuıtur. Ke§ir ve bususı 
ıartıan Aııkara, lat. Konya Lv. A.mlrllklerf aatmaıma Ko. ıarmdadır. lıtek· 
liler okuyabilirler. Ke§it bedeli 20123 lira 74 kuruı ilk temlnat.J 1509 llra 29 
kunııtur. Kapalı zarf ekailtmeai 1 ağuıtoa 9iO perşembe gUnU ııaat İ5 t4! 

Konyada yapılacakUr. latek.IJler saat 14 e kadar tekllt mektuplarını Ko. ba.ş 

kaıılığma vereceklerdir. tatekllleriıı en u •ekiz gUn evvel ı:.u ı;ı tçtn bir de
!aya mahaus olmak llzere maballl vltıtyctte mUte§ekkll K~. dan bir ehliyet 
veıik&11 Ue teklif mekluplarmı mezkQr satınaıına Ko başkanlı~na verile· 
cektır. (361) (6208) 

• •• 
40.000 çi!t kunduranın kapalı zarfla 1·8·940 r'erşembe S11nU aaat 16 a 

ihalesi yapılacaktır. Toplu tutarı 26.000 !ıra ve ılk terninatı Hıı:ıo liradır 

Kunduralara ait ııart.nameler Erzurum Lv.A.Sa.Aı . Ko. dadrr. Muracaatı'I 
her vakit görUleb\Hr. lsteklilcrln ihale gUn ve saaUn<len bir aaat evvel!ne 
kadar zarnarını Sa. Al. Ko. na tcsılm etmclerL t3f>:!ı ı 6209> 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonundan 
latanbul komutanlığı blrliklerl için kllğıdı cıbetı ıuıkcrlyece vertlmel< 

prtıyle ~ağıda yazılı evrak pazarlıkla tabettirllecektır. Şartnamesi Fındıl<· 
ltda komutanlık ııatınalma korolsyonuuda her l§ gunü görUJcbUlr. lsteklılcrln 
31·7·940 günü saat 16 da komutanlık sauna.ima komisyonuna gelmeleri. 

(6562) . ~. 
l{omutanlılc kıtaları !çın nak.IJ koşum l:ilnek ve a~ır maklneU koşum 

hay\'anı satın almaaaklır. Hayvan satmak isUyenlerın her batta aaıı, per· 
lembe ve cuma gUnlerl aaat onbc§ten on sekize kadar Fındıklıda komutan· 
ı:k satmalma komisyonuna mUraca.atıan. !62'!.8) 

E Levazlm Satınalma Komisyonu ılAn'ar• 1 
Masa almacak 

~3 adet muhtelit ebatta mllS& 31 temmuz 940 çarşamba günü akşamına 
kadar pazarlıkla alınacaktır. lsteklilcrln bergün Kaaımp&§ada bulunaıı ı~o· 

misyona mUrııcaatıan. (6Ul5). 
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--~-mm _______ .,.. 
Şirketi Ha!Jrigeden: 

2!ı Temmuz 1940 Pe.zarlesl gUnUnden itibaren Pazard~ 
günıeıde: ~ 

1 - Bog-nzdan son posta: Saat 22.20 Yeni Mahalleden blr 1 
reketle ~2.2'l Sarıyer, 22.30 Bliyükderc, 22.40 Tarabya, 22.50 ,,,..., 
23.02 Rumellhısarı, :!3.10 KUçüksu Plljı, 23,:.ıo da Usklidara ıı11 · 
:"!:J.4:'ı te Koprtiye gelecektir. 

2 - Sabahlan VaniköyUnden Ki>prüye 5.15 de yapılmakta 
l numaralı serer aynı tarihten ltıbarcn kaldırılacaktır. 

- inşaatcılara: 
SAGLAM · DOZGON · UCUZ . 

Eskişehirin Kurt .markalı kirenıidiı" 
Vehbi Koç ve ortaklarında buluraunııı· 

Oalata Fermenecller No. 90, tdelıııı U761 • 4-161 

SAGLAM ve 
DAKiK 

NACAR 
SaaU 

kullanınmz 

Dünyada 
birincilik 

kıu:anmı~tır. 

lı===:=~:::ekiıl1i Dr. Murat R. 
ff seyoğlu • Parmakka~" 
fiıokak No: 2. ie~ 
ı!Muayene ve her l 
§aıneliyab hkara için 
:1 
•naa::amu:a:ı:m=m::::IP""" 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
• 

Karadenl.z Boğaz mustahkem mevkllnln birinci yasak ooı;c dS 
lıyan ve 1295 tarıhll liararnıime hUkUmlerı dalreısindc unıumt rrıert °' 
mına istımlA.klnc karar alınan A. Kavağında :Mirvab Mcbmel efe 
lesl bağlar ve kale dcrunu sokaklarından ceza reis! ölü Mchrı>~ 
alt araziye kıymet taltdlrl için te§ckkl11 eden umumi mcclıs az ~ 
tafa Aşkın, Ferit Erlnal, Ferit Hamal, Ali Turhan ve muhamrniD ~ 
met Çubukçuoğ'Ju, Hazmı Bellisan. Hilııamettin Karaoyvat ve "9t ~ 
lar memuru Saim TUrkcl ... e Beykoz tapu memuru Hayri ışccıı 
kep komisyonumuz 24·9·940 tarlhlndc Beykoz kaymakamlığmd• t-' 
rck bu babtaki dosya tetkik ve cC?.a reisi Mehmet varlslcrlnlrı fb 
musaddak harita ve 44 parça tapu senedi muhteviyatı birer birer ';, 
çirildi ve mahallinde lcabeden tahkikat da ifa kılındıkta hudU~ 
kasap Sait, bağı, sol tara.fı sahibi senet arazlsl,arkası hastane ti 
Sait ağa arsası ve bazen yeni kl\şat oluun yol olmak Uzere he>"'. I' 
sinin tapu senetleri vcçhile 7100 metre t<.'rblinde ve derunundll :.ı 
mir ve gayri müsmir 200 kadın ağaçlan ibaret olan i;,bu arar.it° 
luynıet takdir edildiği llAn olunur. (6600) 

Devlet Demiryolları ve Umarı~~ 
işletme Umum idaresi ilanı"'~ , 

Çıra ve çıralı udun ııaklıyatma 1.8.940 tarihinden ltJbarcıt 
sine ithal cdıımck suretıle tenzllll yapılmıııtır. (si' 

I<'a:ı:ıa tafslllll için ı:ıtaayonlara nıUracaat edllmolidir. ( 401ı> 

• • • 
oe-" 

Muhammen l~delt !14001 lira olan 500 I\g. su verme tozu ( ~ 
lup açıkla su vermek için) 19.S.9-tO pıı.zart<.':si gUnil aaat (11) 0~tJf" 
<lapa.şada Gar binuı dihlllndekl komısyon tarafından açık elel 
satın alınacaktır. ~ 

Bu ı,e girmek istıyenlerln (lO:i) liralık muvakl{at temiD•t ;' 
tayla etliği \'e!alkle biı ilkte ckalltme @nU 58.Atlnc kadar korııf$) 
caatıarı IAzımdır. ,.J 

Bu ışc nıt prtnameıe_r komisyondan paraaız olarak dağıttlıı> 
• •(6576). 

.· . . . A 
Muhammen bedeli 2950 lira olan bir adet motör ya~ıarını ~ıı-' 

slsatı 20·8·940 ealı gUnıı &aat (151 on beııte Haydarp&§&da gar J 
deki komisyon tarafından kapalı zarf wıullle satın almacaktif'· ~ 

Du ıııe girmek lstfyenlerin 221 lira 25 kuru§luk muvakkat 1 
nunun tayin ettiği veslkal:ırla tekliflerini muhtevi zarflarını a'f'P' ıl 
(14) on dörde kadar komisyon reisllğ'lnc vermeleri IH!mdır. ,,_rr 

Bu ıoe alt §artnamelcr kom!Byondan parasız olarak dağıl~~) 
.(P"" 

. 
Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ıJe 

fabrikaları müessesesinden: 
lf''" 25·7·940 rıerrembe gtinU aaat H tc birinci ,·aJofiıan birinci dl,.ııJ 

essese merkezinde ihalesi kapalı zarfla mllnakasaya konulan.~ ııl'1 ve tabliye ve .nakliye iıılerl hakkında mezkQr gUn ve saatte ·y 1.,.,ısı dan başka müracaat eden bulunmadığından talibi uhdesine lJlll ,_c,,. 
toıı 1940 perşembe gUnU saat l4 e talik olunduğu taliplerin ıııil 
iltzı olunur. (6606) 


