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iNGiLlZ SA HlLLER1Nl MÜDAFAA EDEN AÔIR TOPLAR 

"':"'Sa-lz-bu ......... rg ...... m-U--la ......... ka-t- in g i 1 tere de 

larından sonra, Dünkorkunç 
Balkanlarda vaziyet B i r h a v a 

Muharebesi 
B•rlin-Rom• mlhv•rinin 
Rum•nlercl•n siy•cle Bul
ırarl•rı tultulu •nlaıı
liyor, Ballı.•nlarcl• y•· 
ni •İY••i vaz.İy•tl•r h•
•ıl olm•lı.t•aır. 

Yazan: ABiDiN DA YER 
fE5) omanya Nazırları Bit
~ !erle görüştükten son-

ra, Komaya gittiler; o
rıda Musolini tarafından kabul 
edildiler. Ayni ı:ünde Bulgar Na
zırları Führer tarafından kahvl 
edildiler. Bu ziyaretlere ait ha
berlerde iki nokta dikkati celbe. 
diyor. 

lfitler, Bulgar Nazırlarına Ru
~•n devlet adamlarından daha 1 • 
Yı muamele etmiş; daha dost 
:~vranmış; onlarla çay içmişler
~'· Bu ~ülikata dair, Alman D. 

· B. AJansının verdiği iiç tel -
Crafta da, Bulgar ricaline karıı 
Yapılan <emilekir muameleleri 
t~barüı ettirmiye bilhassa itina 
~ •imiştir. Alman Führerinin 
k ulgar nazırlarile yaptıitı mülii
d at~·,~ bahseden telgrafta ıöyle 
tnı IYor: 

ın •İk} saat süren mülakatın, U
veu~ l:Iarpteki silah arkadaşlığı 
d ı ı millet arasında, o zaman
r:nberı hiçbir değişikliğe uğ -
nırıııran an'anevi dostluğun sa
duı~ .. ~zahüratı içinde vukubul-

~" ogren;ı-;.t· A . 4.A.l.I~ ır ... 
Ynı telgrafın şu cümlesi de 

çok manidardır: 
B •Bu merasimden sonra Hitler 

1
Ulgar mlsafirlerınden müsaade 

~'."ıştır. Bulgar Nazırları Alman 

1 •rıcıye Nazırı Ribbentrop tara- \ 
•n.dan arabalarına kadar göttirül
CJ~lerdir., 
li Telgraf, Bulgar hükiımet rica-
~;n avdetinden bahsederken 

j. ı~anya Hariciye Nazırının 
b cndılerini otelden alarak Salz -
1. urg !{arına kadar onlara re fa -
"at eıt··· · d ıgını de, hassaten kay et
mekt d" il 

1 
e ır. D. N. B. telgraflarmııı 

tı tar nazırlarına Ruınen na -
•ırlar d 
ı k ın ~n çok daha fazla dosl-

10 t•yy•r•nİn çarpııtıfı 
6u muhar•b•cle Alm•nl•r 

11•rl ç•lı.llJl 

lngilizler Alman üslerini 
bombardıman ettiler 
Londra, 28 (A.A.) - Reuter: 

Bugün öğleden sonra asgari yet
miş avcı tayyaresinin iştirakile 
İngilterenin cenubu şarkisi üze -
rinde bir seri hava muharebesi 
vukua gelmiştir. İngiliz avcı tay
yareleri üç düşman tayyaresi dü_ 
türmiiştür. Alman tayyarclcrin
den bir tanesi alevler içinde de
nize düşmiiş ve iki kişinin para
şütle atladığı görülınüstür. Al -
man tayyarecilerini kurtarnıak 
üzere motörler harekete ıı:etiril
miştir. 
Diğer iki düşman tayyaresi sa

(Arkası 3 üncü s.ıyfada) 

Amerika} ı la r 
derhal tedbir 

alacaklar ..• 

Buhranın Amerika 
kıtasına sirayetine 
imkan verilmiyecek 

Havana 28 (A.A.) - Paname
rikan ko~feransınıu sulh idame 
komİSJonunun bey~ti um~nıiye 
toplantısında Amer~k~dakı ~v
rupa müstemlekelerıoın statule
rinde bir değişiklik olmak teh
likesi halinde, Amerika tarafın_ 
dan harekele ırerilınesi hakkın
daki karar iltiakla kabul edil -
miştir. 

Ne,•york, 28 (A.A.) -Ne,·york l 
Tiınes gazetesinin Havanadan a
larak neşrettiği bir telgrafa göre, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Almanya ile 
I n gilterenin 
Petrol, çelik 
• 
l htil}a çları 

Alma11y•nrn ihtiy•crnı lr•r
ırlamaeı miiılrül 11ör6lüyor 

lngilterenin petrol ve 
çelik istihsali fazla 
Londra, 28 (A.A.) - Daily Te

leı(raph J?azetesirıın bir muhar
riri, ocık enteresan bir makalede 
İnl?ilterenin ve Almanvanın pet~ 
rol ve çelik tedariki bakımından 
karşıli.klı vaıııvetlerini mukaye
se eylenıektedır. 

Daily Telcgraph muharriri di
yor ki: 

•Almanııa, her sene il{; il<i 
dört mi!ııoıı ton petrol ithal et
mek mecburi11etiııdedir. Alman
ııa, bu ithalatı, hcilen, ııalnız Ro
mariııadaıı ve Sovııet Rusııadan 
yapabilir. Romanııa, Tuna ııolu 

r Arkası 3 ;;,,cü saı;fada) 

Fransız Nazır
Ia·rı arasında 

ihtilaf çıktı 

Petain'in bütün Ka
bine azasını değiş -
tireceği söyleniyor 

Ce-nevre, 28 (AA.) - Fransız 
nazırlar heyeti arasında bazı 
lhtilıi.flar çıktııb hııl<kında bazı 
sayialar deveran etmektedır. 
Bu ci>mleden olarak hariciye na
zırı Baudouin'in Lava! ile olan 
siddetli bir münakaşa netice -
sinde istifaya karar veııınl$ ol
duğu, 2ençli.k ve aile nazırı Bar
neı?aray'ın da ııazetedler hak -
kında ezeüımle de Kercllis hak
kında takibat acı>masına muha
lefet ederek çekilmek niyetinde 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

l ut ve ~ıirmet gösterildiğini an
,• ~ak ıçın, \·erdiği bu tafsilat, 
0~ •n. k~çırılmamak lazımgelir. 

baı •k ıkı devlet ı·icalinin istik -
ıi,,; abu! ve teşyiindeki 111era
'1ıakı Protokol itibarile ayni oL 
tı ~ beraber Rumen nazırları-
ıu •ı'"a ı· . . , re ıne aıt telırafların lı

san ·ı 

DON ASKERi LİSELER BAYRA
MI VE AT YARIŞLARI YAPILDI 

. ı ı e Bulgarların seyahatine 
~ıt olan haberlerin dili arasıuda, 
f •harüı ettiı-ilmek istenilen bir 

1
°•

1
k •ardır. Mesela, Rumen n:ı

bır arının Fuhrer tarafından ka -

11"
1
1
u şöyle ifade edilmiştir ki, 

te~ı ;:ar nazırlarının ka~ultine ~ıt 
I grafuı Jukarıyu aldıgımız cunı
C~ın~ nalarnn pek h'1{i(tir: 

•Fuhrer ile Rumen Başvekili ,.e 11 · 
.. arıciye naıırı arasında ve 
ıt,renıld,gınc gere Almanya ile 

man) a aras:nda mevcut dos
tane muna.ebeticr havası içinde 
cereyan e<leıı muzakereler tah • 
m.ın.~n ıkı bu~uk saat sürmüştür .• 
I' ~ırınde •Umumi Harpteki si
a ıdorkada~lığı ve iki nıillet ara· 
111 

-., 
0 ~-.ın"'ud~nb~ri hiçbir de .. l 
Ut. k""' 3 uncu sayfada) 

ABiDİN DAVER , Dünkü at ııa~larıııdan bır intiba... (YAZISI 301'/r..:uJJE) 

PAZARTESi • 29 • TEMMUZ • 1940 Telg, lsl11nb11l ikdam • Tel. 231)0 

Başvekilimiz 
An karaya 
·Hareket etti 

Milli Şef Ba§vekili 
Bizzat teşyi ettiler 
İstanbul, 28 (A.A.) - Baş_ 
vekil Doktor Refik Saydam, 
bu akşam ekspresle şehri
mizden Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Cumhur Reisimiz Milli Şef 
İsmet İnönü, Başvekiliıniz
le birlikte Florya deniz 
köşkünden Haydarpaşaya 

gelerek kendisini teşyi et
mişlerdir. ·--·------" Hitler Dün 
Slovakya 
Reisicumhuru 
İle Konuştu 
Mülakıt çok samimi 
bir havı içinde geçti 

Salzbur2, 28 (AA.) - Führer 
buııün saat 15 de Sl-Ovakva re
iısicu.rnlıuru Doktor Tiso ile Slo
vak başvekili profesör Tuka ve 
San.omaoh'ı kabul etımıştir. Öğ
leye doğru Annan haricıve na
zırı Von Rill:ıbentrop'un Fusdı 
deki savfıy i ae ~ap.la,ı biı 
kabul resminden sonra, protokol 
şefı Baron Dörnberl? ve Pre.;
burı?'da.ki Alman clçısi Bernard, 
Slovak dev'let adamlarına. yan
larında Slovakvanın Berlin el
çisi Cernaç'da bulunduğu halde. 
otoonobıllc Obersa1'ber.l!'e kadar 
refakat evl<ımişlerdir. 

Führer. savfiyenin merdive -
( Arka.sı 3 üncü sayfa.da) 

Suriye, Filistin ve Mısıra 
yapılan ihracatımız artıyor 

Ticaret Vekilinin Beyanatı -
1
Çukurovada pamuk satış kooperatif feri geniş
letiligor, Bu mıntakan1.n derileri hallediliyor 

Transilvanra 

Meselesi Bu yll mahsul çok iyi ----
Nazmi Topçuoğlu Mersinde 

Çiftçi ve Tacirlerle görüştü 

Plebisit yapılacağı 
hakkındaki haber 
Budapcştcde hay • 

Mersin, 2a (A.A.) - Ticaret 1 
Vekili Nazmi _Topç_u~lu refaka
tindeki zevat ıle bırlikte bu sa- 1 
bah Mersine ıı:elıınit; ve istasyon
da Vali SaLp ÖııJ?e, Alay k<ı<mula
nı, Belediye, Haı.kevi reisileri w \ 
devair müdiranı, i1lhalaıt ve ihra-

liTl5TI O 

cat tacirleri tarafından !<arsı
lanmıştır. Bir askeri mtif:reze 
selam resmim üa etınılştir. 

Vokıl umumi mağazalar. Zıraat 
Bankası yal!. fabrilkasına ı?idere-k 

ziraat w ticaret borsasına 2el -
(Arkası 3 füırn saııfada) 

retle karşılandı 

Macar • Rumen 
İhtilafının hal şekli 
t e s b i t e d i 1 m iş 

-ı Budapeşle, 28 (A.A.) _ L'İn
ternational News Sen·ice",ıı Hu
men devlet adamlarının So.;ı.t
burgda, Romanyu ile l.ı1:ıcar1;:,tan 
arasındaki .Jıtiliüı teskıl etnwk
te olan araz: meselesiı.i:.. bir 
'Plebısit ile halledılmesinı tek
lif ettiklerıne dair vermıs ol -
duJ?u habt-r, Budaocstıxk lııivuk 
bir havretle kar:;ı l~nmıstır 

Sovyet Rusya vuGosLAVYA 

Besarabyahlara ezi-

Tabiati!e t.1acar saJahi\e ı. ı.ar 
mahafilı. mü taka dt =meva;ı et
mekten .llmtına et.mı~ ve µı<: _,p 
meselelerinin Münih•e A1ıı~ .. uı, 
İtalyan ve Macar dtvlet ad"m
ları arasında halled~i •"'i~ bui·!n
duji;unu ycnı.cleıı ta.; ıh etn.-kle 
iktifa eylemiştir. ı.~cselcniı. tc
ferruatınııı t.esbıt cdılece.ıii ta
rihe gelince, bunun, Macaı:-ı.sı."n· 
la mutabi.k kalınarak mihver dev· 

(Arkası 3 üncü sayjada) 

ROMANYA 

PETROLLERi 
yet yapılmam asını 
Romanyaya ihtar etti 

MOLOTOF 
Moskova. 28 (AA.) - Tas a -

janı;ı bildiriyor: 
Rumen maka.matı bazı hallerde 

ROMANYA TOPRAKLARININ HARiTASI 

Bulgarlar 
Dobricegi 
alıgormu? 

fngilizlerin Dobrice 
hakkındaki kanaati 
Bulgarları sevindirdi 

Londra, 28 (A.A.) - Sal ·.burız 
konuşmaları hakkında Inı!ilız 
ıınatbuatında bir coJ< miltalca
lar vürütüillı.,.ktedir. Bu 2azete -
!erden bir tanesinin Sofva mu
habiri, Dobrıce üzerındeki Bul
ııar müddeiyatı hakkında İnl?il
tere tarafından ittihaz edilmıs 
olan müsait tarzı h.arclketın Bul
.l!aI siyasi mahafılinde pek bü
vük memnunivetı mucip oldu
ii;una işaret etımektechr. Avni 

( ArkaS1 3 iincü saııfada) 

İngiltere 
Roman.qaga 
Nota verdi 
İngiltere Roman
yanın harekatın. 

dan memnun değil 
Londra. 28 (A.A.) - Reutcr: 

i·; bir mcnbadan alınan habere 
nazaran İn2 ılız hükumet ı Ro -
manya hükı'.ımetinın tıarckôtın -
dan memnun del!ıldır. 

Roınanva hükiımcti Rcmıanva
daki İngılız menafiini haleldar e
dec-:.•k bazı tecroirkr almıştır. Bu 
mernnda Tuna .izerind.,.1<ı İneıhz 
naklıyatını tehdıı etmıs ve İnRi
liz mühcndtslerini Romaııvadan 
iıhraç ederek inırllterenın petrol 

(Arkası 3 ünrii sa~fada) 

Bir istila vukuundı kuyu· 
lırın tahribi düşünüldümü 

Londra. 28 (AA.) -· R<>smi bir 
menbadan bildırıldiğınc naza -
ran, istiliııya u~ra~ı takdırde 
Romanya petrol kuvulannııı ı.ı;
tifadc edilemez bir hale ıretırıl
mclerl içın hazırlanmış olan pla
na dair Almanların neşrettıl!ı 

bevaz kıtaoın L"ndrada mtiııa
kasakrı ya;ıı)rr;, k'.~dır. Bu ın:ı:k
sat için hazırlanan tedıbirlt: ııı 
Romanya ile olan ıtıtfakın la ıi 
neticelerinden rtıadut o :oı ;;gu 
Londrada tıJbarüz ettırilrwkte
dır 

Londra saliihivetlar mahfil le
ri bu meşru müdafa planlanr.ın 
sade Romanya hükumetinın mu
tabakatı ile yapıldığı htısusun
da değil fakat topra-kları!1ın mü
dafaa tedbiri oüıınlesıııdeıı ola
ra:k tatbiklennin de talıiatile. 

( Ar~<ası 3 üncii •a1i1ada) 

Besarabyalıları vatanlaı ına ıade miiiiiiiiiliiiiiiiiiiii:;;miiiiCiii:iCiiiimiillliiiiiiiııı••------!Bll-m:ııı:ıı•ımıaı•--------
ıtımek hususunda teallül ve bun- Ok d h • d J 
ıara kar<ı -· apılan eziyeti 1esvık Bin ı erce uyucuyu a a şım i eıı 
ettıiklerınden Hariciye Komiser-

lıki UilYlwni katibi B. Sabolev. 13 m~rak 1"çı"nde bırakan b Ü g u•• k e Ser 
temmuzda Roın:ınva S<'fü·i B. D- OG 

videsco ile J?örüserek Romen rna, ============ 
ıkamatı tarafından Besarabyalı -
!ar he.kkında /?Österilen teallül 
ve yapılan ezıyetleri müsbet de
lillerlle sayıın1'lır 

Sabolev, zikredilen eziyetle
rin teke1Ttir etmemesi ve Besa
ra1:>yalıların normal sera!t tah
tında vatanlımna avdetlerinin 
~ini için RomaYanın lazım 
celen tedbirleri alanasını l.srarla 
talebetımişt!r 

15 temmuııda So,·yetle: sefiri 
Lavrentiev Romnya haricive na-

' (Arkası J üncü sayfada) 1 

A iL O 
Bu muaızam tefrika. en muteber büyük islam tarilılerinr istinal etmekle ,.e (Ali Resul) Ün facia-

larla dolu olan hailevi hayatlarını bütiin incelikl<rile tasvir etmekh·dir. " 
Karil~rimiı bu tcfril.:an bü~·ük lıir heJecanlo takip edecekler, bir taraftan tarlbı malumatlarını ı:e• 

nişletirken, dii\er tııraftan ·da sonsuz bir manevi zevk bısse~·li~eccklcrdir. 



JlYFA-! 

~ı El Oil.rıilrı mev.zu.IH.rı. ı I 

ugünk·ü Türkiye 
ençliğinin Vasıfları 

" 7 yıll1k cumhuriyetimizin genç!iği 
kabartıcı bir varlıktır 

•• \,1 •• 

gogus 

S abtk Osmatiı İmpara
torluğu gençliği ile, 
Cwnhuriyet Türkiyesi 

gençlii:ini tetkik ve muhakeme 
edince, düşünüş, ıaye, bilgi, ya
şay14 itibarile büyük farkları der. 
hal canlandırabiliriz. Cumhuriyet 
idaresi ve inkılap, yalnız şehir -
!erde dejtil, köylerde dahi Türk 
ıençJ.iğini, yiik.seltmek, müterak
ki milletlerin ayni zümreleri ile 
muka,veselerde bulllllJllak fırsat

rin muhtelif kısımlarının kendi 
memleketimizde imalini dahi te
min evliyeccktir. 
Yalnız bizler değil, teknik it

lerde ilerlemiş memleketleri geı:. 
miş, halkını, gençliğini tetkik ey
lemiş bitaraf ve alakadar müşa- l 
bitler dahi, Türkün, Türk genç
liğinin zeki ve kabiliyetini tak
dirle, hayranlıkla beyan etmek
te, anlatmaktadırlar. O suretle 
ki, Ti.trkün, Türk gençliğinin, ecw 

dadmılaıı miras 
----, kalmış bir takım 

larını bahşeyle
di, imkıinlarını 
verdi. leınleke
tini sevmek, va
tan topraklarını 
müdafaa hu.su • 

Hamit Nuri Irmak 
manevi hıısletle
ri inkişaf ettir
mekle beraber, 

l K DA M 

Hindistan ve lrakla Ti-
caretimiz genişletiliyor 
Bağdatta bw ticaret ateşeliği 
ihdas 
ticaret 

e d i 1 i yor. I-lindistanada 
heyeti gönderilecek 

Ticaret Vekaleti standardizas -
yon müdürii Turhan Celiılin 1-
raka ve oradan da Hindistana 
gönderilme•i Ticaret Vekaletin
ce kararlaştırilnııştır. 

Mumaileyh bu seyahati yap -
madan evvel bugün şehrimizden 
İzınirc gidecektir. 
İzmirde ithalat tacirlerile te. 

mas ederek Iraktan ve Hindis -
tandan tedariki mümküıı olan 
maddeler hakkında görüşecek -
tir. 
Yapılan ilk tetkiklerde bu mem 

lekctlerden şehrimize ve mem-

1 
Ieketimize jüt eşya, kançuk ma
mul3tı, çuval, kanaviçe \'e bir 
kısıııı Amerikan menşeli malla
rın getirilmesine i111kiln oldni,'"11 
anla$ılınışıır. Yalnız bu yol biraz 
masraflı oldugu içın getirilecek 
olan maddelerin mahiyetinde bi-
raz fark bulunacaktır. , 

Turhan İzmirde 3 giin kalacak 
ve hemen Bağdada ıridecektir. 

Ticaret Vekaleti Bağdatta bir ti. 
caret ate.,.C'hği ihdas edec~k ve 
Hindistana ihraç edilme imk.iinı J 

bulunmuş olacaktır. 

Mühendis olmak\Hayvanla posta 

r•'!!!'- -!!'!!!!!!I!!!!'!!!!!, -!!!!!!!'!-"' il\ 
i tısat 
Ve Aleti 
Dairelerin mahrukat 
ihtiyacını tanzim etti 

Mahrukat kanununun tat 
bik edildiği yerlerde bu ka
nuııun şümuJiine giren mii. ... 
esseselerin kili derecede tah
sisatları mevcut olmaması ih.. l 
tiyaçlarının Elibank mahrukat 
bürosu tarafından verilen mah
rukattan başka cins ve nevi -
!erdeki kömürlerle temin et -
meleri veya hakiki ihtiyaçla
rından fazla miktarda sipariş 
vermeleri dolayısile kanunun 
tatbikatında aksaklıklar mey
dana gclmi~ ve bu ~ üzdeu Eti 
Bank ajanları zararlara duçar 
olmuşlardır. İktısal Vekiıleti, 
bu vaziyeti önlemek üzere da· 
ire ve miles..~elcre bir timim 
yaparak kanunun büsniiniyct. 

. le tatbik edilebilmes i \'e kö -
müı·lcr i n ınihtehlikl<re hakiki 
ihti)·açlara ı:" re teui oluna bil
n1esi j.;in ihtiya('larını bir si-• • N f N ki" pariş mektubi~ le Eti ank 

aunda mücehhez, hazır bir hale 
gelmek, bilgilerini artırmak, kuv· 
vetli bünyeye, tam s1hhate malik 
olmak, sıhhi şartları bilmek, ve
fııkiırlık, fedaki&rlık, muaşeret u
sullerine \Ukul, istidatlarını in- l 
kisaf ettirecek \'asıtalara miira- t 
caat, çalışmayı, çalışma usulle- ı 
rini kavramak ... Bugünkü Türk 
gençliğiniu. hassalarından başlı. 
caları bunlardır. Bu bassalar ve 
hususiyetler ara,,,nda, asrın tek· 
nik işlerini, ehemmiyetini kavn· 
yan Türk ıııençliği, cumhuriyet 
idaresinin ve inkılabın bahşeyle
ıliği kolaylıklarla, bankada, fab
rikada, her tiirlü makine işlerin
de, tarlada dahi muvaffak oldu. 
Millı iktısadiyatımızda, sanayii
mizde, istihsalatımızda, şimentlL 
fercilikte, asri ve fenni siliıhlarl~ 
mücehhez Türk ordusı.:.-un mcy
ılana gelmesinde yine şimdiki 
Türk gençliğinin bilgileri esas, 
imi! halinde hissedilmekte, bü
tün bu sahalarda gözle görül
ıuektedir. Keyfiyeti bu esaslara 
pre tetkik edince, Türk işçisi -
.ıin muhtelif iş sahalarındaki mu· 
vaffakıyetini takdirle karşılarız. 

zeka itibarile te
rakkinin son merhalelerine vasıl 
olmuş çok milletlerin gençlerin
den daha zeki olduğunu bcJan ve 
itir. • ediyorlar. Bu bir hakikat • 
tir. J\1esele, ııekiııun i- saba>Jnda 
bilgi ve ihtisas ile inki~a( etmesi
ni, ettirilıne>ini temjndedir. 17 
senelik cumlıuriyet devresinde 
Türk gencinin gösterdiği büyük 
muvaffakıyetler, temin e~· Iediği 
ve kazandıiı ileri hamleleri, ze
kasıııın bilgi ve ihtisası ile inki
şaf etmesi sayesinde meydana gel. 
miştir, 

1stıyen a ıa a ıyatı memurlarına veya aiunlarma 
bildirınclcrini istemiştir. 

Fen Memurları Tarihe karışıyor '1........- · -- "" 
Ahmet Mitat efendinin 

20 nci asnn terakkiyatı tekni
iiıe, makineye dayanmaktadır. Ma 
lrineyi haurlamakta, imalde ol • 
duğu &ibi, kullanmakta, işlet -
mekte, istifade edilecek halde ça· 
lıştırmakta bilci ile beraber tec
rübe, ihtisas liızundR. Makinele
rini yapan, terakkilerini temin 
eden milletler, bilha!lla demiri, 
kömürü kendi milli hudutları da
hilinde bulup, işlettikleri zaman 
daha fazla muvaffak olmuıılar, 
iptıdai madde tedarikinde zorluk 
tekmemişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Zongnl
dak kÖIUÜr hav"'8S.lndaki istihsa. 
lıltı tensik etm~kle beraber, Ka
rabük demir fabrikasını da kur
ıkı. Dİğet' memleketlerde yapılan 
ilUlkiııeleri sabn alarak işleten, 

teku.ilı; Heriemeyi bir hakikat ha· 
line gethıuekte amil olan Türk 1 
ge~ lüzumu olan ma.kinel&-

Cemil Taner 
Samıund. 

Samsun. 28 (A.A.l - 'Bedlen 
teı:biyesı. ~el direktöru ııe<ıe
nıl C<mlil Taner dün burava 
ıııelmiıs ~ıe teC!ldk:leri.oe bas!~ 
Ur. 

17 yıllık Cumhuriyet devresin
de, Türk inkılabının Türk mille· 
tine ve Türk gençliğine tenun ey· 
!ediği geniş çalışma, ilerlemek sa· 
hası, 1U4 uınumı harbinden ev
\.'elki i.ktısa.di huzur, refah sene~ 
!erindeki ı:ibi değildi. Diğer miL 
!etlerin ilerlemek gayretleri ve 
haıııleleri, o zamanlardaki uzun 
senelerde semerelerini vermişti. 
Türk milleti ve Türk gençl;ği, ik 
tısadi buhranın diinyanın bütün 
kıtalarındaki milletler üzerinde
ki tesirlerini, tazyikJerini yaptı
ğı yıllarda, normal olmıyan se
nelerde" muvaffakıyetler göster
di, Çok mühim ve fazla emek sar• 
fetti. Bu sebeple diyebiliriz ki, 
bu harpten sonra dünya iktısa.. 

diyatında normal vaziyet husule 
gelir, heessüs ederler, Türk genç
liğinin gayretleri, çalışmaları, ge
çen 17 senedekinden daha feyizli 
neticeler vere<ek, daha verimli, 
m11vaffakıyetli olacaktır. 

Bn keyfiyeti tetkik ederken 
şu ciheti de kaydetmeliyiz: Baş
ka milletler gençliğinin 100 yıl 

içinde meydana getirdiği ilerle
mek hamlesini, Cumhuriyetin, in
kılap idaresinin temin ettiği ko
laylıklarla, Türk gençliği 17 yıl 
gibi az bir zamanda başardı, ha. 
kikat haline getirdi. Gençliğin 
yarınki mesaisinin neticeleriain 
çok büyük verimleri, feyizleri ih
tiva eyliyeceğini bugünden tah
min edebiliriz. 

Yeni Kastamonu Va
lisi vazifesine başladı 

Kastamonu, 28 (AA.) - Vili
yetimiz valili!iine tavin ed.ikn 
Dr. Mıthat Altıol< dün Kasta
ımonuva ııelmiı; ve v~ baı:ı
larruştır. 

------------------------· Demek Beni Seviyor! .. 
Y•z•n: Turltçui: 

GI dö Mopasan Selimi 1. Sedes 

No. 27 ---~---
Yapraklarııı arasından )'llğmur 

gibi yağan ay ış.*1 altmda iler
li\en Krıı.tian, arkasında bir ses 
d~~ du. Bu 1eJ> lmlağının dibinde: 
cSiLi viyMum!.. Sizi seviyo
rum! .. Sizi seriyorum! . ..> diyor. 
du. 

Kalbi öyl• hızlı at:ımya başla
dı ki, düşecek j!ibi oldu, di:ıı.,,.inin 
b<ıtg ı <;özülınü~tü. Buna rağs:ıen 
yi.ırüyoı du. n l ı gibi, kollarını 
atnıak, dudaklar.mı u2ahnak a:r
:ıuMI ile yiirüyorclu. Pol, ka«ınm 
enı uzlarmdaki şahn 11ea:au tnt
mtış öpüyordu. Kri5tiıın artık 
ha•tıb yeri Wlmeden ilerliyordu, 
Dönüşte arnbada vücadü ve 

rula11 llJ'llfllml gibi i4i, llWleD1 

olmuffu. Otele girer girmez he
men odasına çıktı. Kapısuıı ki
litleyip sürmeledi; sanki haia 
takip ediliyormuş gibi geliyor -
du ona. Yarı b"' ve karanlık oda
da titriyecek dur<hı. Masanın üs
tündeki mnm ışığl perdelerle eş
yaların gölgesini duvarlarda tit
l'etiyordu. Kristian kendini !tir 
koltuğa attı. Aklından geçenleri 
zapWemiyonl.n. Şimdi artık. se
bebini tayin edemeden ağlamak 
İllti)'Ordu; bu odeda bir arman.da 
gibi yohmu kaybetmiş, terkedll
mişti. 

~~? 1'9"""8-
cakb? 

Gidllldıa .... alıınk c!qpeL 

Onümüzdeki ha Ha 

içinde şehrimizde iki 

kurs açı'ıyor 
ŞPhriınizde , .e diğer yerlerde

ki fen rucıuur lurınrl.ın mühen ... 
dis olmak is liycnler için bu yıl 
da Yıldızdaki Nafıa Ien mekte
binde kurslar açılması kara r'~~
tırılmı~tır. 
~ebrimizden bu kur !ara gire

ceklerin imti anları önümüzdeki 
ayın 5 ve 6 ncı günleri Nafıa fen 
mektebinde yapılacaktır. 
Diğer yerlerdeki fen memur -

!arı da vilityetlerince kendileri. 
ne verilecek talimata göre hare
ket edeceklerdir. 

BELEDİYE 

Kadestro İi!erindo 

Belediyenin vazifesi 
Vilayet merkezlerile kaza, na

hiye ve köylerde belediyeler ta
rafından her yeni sokak açıldı
ğı ve yahut meydan vücude ge. 
tirildiği zaman bunların kadastro 
dairelerine bildirilmesi Adliye 
Vekaletinden belediye reisliğine 
teblig olunmuştur. 

MÜTEFERRİK 

Vatandaşlığa kabul 
olanlar 

Hicret ve iltica suretile ecne
bi memleketlerden şehrimize gel 
miş olan 289% millettaşumzın va
tandaşlığmuza kabul olundukluı 
şehrimizdeki aliı.kadarlara bildi
rilmiştir. 

Kadastro işleri 
Tekmil memleketimizin kadas

trosunun yapılmasının ancak 50 
yılda kabil olabileceği anlaşıl• 

mı.şbr. 

Bu İ4İJı daha evvel ikmali için 
her yıl kadastro mektebine daha 
fazla talebe abnması kararlaş -
tırılmıştır. 

du; peMereleri açtı, pervaza tla
yandı. HM·a serindi... Her yer 
uykııtlaydı. Yalnız her akşam ça. 
lınan Sen - Lanbrinin kemanı u
zaklarda inliyordu. Gök yüzünde 
ay ışıltlıyOl'du. 

Issız gök yüzünde asılı duran 
bu ay ile, dilsiz ı:ecede inleyen 
bu keman sesi ile heyecanlanan 
Kristian hıçkırmıya başladı. Tit
riyor, ililderine kadar ürperiyor
du. Hayatta yalnız, yapa yalnız 
olduğunu hi""etmıeti. 

Bunu bu güne kadar anlama. 
mıstı. Şimdi öyl~ kunetle hısse
diyodu ki, derin hır yeisle deli 
oklu. 

Baba•ı, kar~, koe&4ı vardı. 
Onları seviyordu, onlar da onu 
seviyorlardı. Halbukı birden bi
re onlardan uzaklaşmış, onlara 
yabımcı oluvernuşti. Sanki on -
lan şöyle böyle tanıyordu. Ba -
ba&IAtD durgun şefkati, kar~i
ıılıı dost arkadaşlığı, kocasının 
90ğH sohbeti oae artık hiç bir 
şey ifade etmiyordu. Kocası! O
na llkııyıt bir tn.ırla: "8e1'glili 
arlawlqmı, bu ıün iyisiniz ya? .. 
diye soran o penbe geveze adam 
ı.-~ Bir -.ıu•tlıı bu 

Her tarafta nakliyat 

motörlü vasıtaya in· 

hisar ett i rilcıi 
Posta, telgraf uruuın müdürlü

ğü haynnla yapılan posta nakli
yatını peyderpey azaltıp ınotör
lü \ asıtalara iııhisar cttirıniye 
ha~lanmtır. Bu sureıle hayvanla 
naklıyat pek mahdut yerlere ra
ci kalınakta ve tarihe karışmak
tadır. lllckluplar ve gazeteler bu 
sayede daha erken y'!l'lerine var. 
mı~ olacaktır. 
Kı~m gecilmesi mümkün ol -

mıvan yerlerde ise mecburen 
atlarla nakliyat yapılacaktır. 

Bu meyanda Diyarbakır, Bitlis 
arası.. .la da postalar yazın oto
mobil ile 2 günde ve kışın 57 hay 
vanla 6 günde naklolunacaktır. 

Bu PO•talar her hafta 3 defa 
yaptlacıık ,.e Baykan, Garzan, 
Beşiri, Sinan, Bismil kaza mer
kezlerine de uğnyacaktR. 

TiCARET 

İımirin haftalık ihracatı 
İzmir, (Hus11.1i) - Temmuzun 

üçlincü hafta.oda İzmir limanın
dan muhtelif memleketlere 418 
ton 49925 liralık ihracat yapıl • 
m.ı~tır. Bu mallar Macaristan, 
Finlandiya, Yunanistan, İsveç ve 
kısmen de Amerika.ya gönderil
miştir. 

Fransaya gönderilen 
mallar 

Fransadaki son hadiseler dola. 
yısile, Teofil Gotye vapnrile 2 
haziran tarihinde Fransaya gön
derilmiş olan mallar hakkında 
tahkikata girişen ticaret veka -
Jeti bu vapurun nerede bulun -
dul.'llnU öğrenmiştir. Teofil Got
ye vapurunun halen Yunanis -
tanın Pire limanında bulundu
ğu ticaret odasına bildirilmiştir. 

Bu vapurla mal sevkeden tile. 
earm malları hakkında mevcut 
tasavvurlannı hemen Atina ti
caret ataşeliğimize bildirmeleri 
lizlill gelmektedir. 

adamın ruhen ve bedenen nıalı = idi? Buna imkin var mıydı?. 
Kendini ne kadar yalnız hisse. 
diyordu. Ruhunu, düşüncesini 
kurcalamak için gözlerini kapa
dı. 

Beraber yaşadıklarını görüyor
du. Babası rahata dü:khndü, kar
deşi mi.ıstehzi ve ~eptiktl; kocası 
hesaplara dalmı~tı, iş peşinde idi: 
cSeni Se\.·iyoru.01!. disecek yer .. 
de c iyi hır iş yapıyorum!• di .. 
yordu. 

Hali kulaklarında \'e kalbinde 
çınlıyan bu sözü biraz e,·,·el biri 
söylemişti. Gozünü Wı.tiinden a .. 
yırmıyanı gördü; eter bu ""nada 
onun yanında olsaydı, boynuna 
sarılacaktı! 

-7-
Geç yatan Kristian, güueş!e 

beraber uyandı. 
Saate baktı .. Beş .. Yatağuı ilık. 

lığında, arka üstü yatıp durdu. 
Ruhunda o:vle bır neşe vardı ki, 
gece büyıik bir saadete cri~miş 
gibi idi. Neydi bu sııadet? 'li)·ku 
hüznünü gidermişti. 

•Demek beni seviyor!. dedi. 
Ne kadar değişınlşti. Pol o ilk 
gtkdiWfi. ııMa.m daiildi. Kardeşi-

kitapları 
Maarif Vckillii!i, merlhu:ın Ah

met Mitat eıendinin hrimızde 
satılmakta olan kitıı;plarını tcl -
kik ederek değerlerin i tesbit et-
mek için üniver.;ite kü tü phane -
si müdürü F ehmi Etem Karat ay 
ile Fatih Mıtlet kütüı>hancsi m ü
J.ürıi İsmail Hüllclcı İlleri mamur 

etımi$ir . 

Mükrimin Haliı'in 
konferansı 

Malatya, 28 (A.A.) - Şeıhri
ımizde bulunan İsta!lbuı Üniver-
ısi lesi tarih profesörii Mükr<)

ımin Halil Baı<in halkevinde ·Mi
lattan evV'Cl V'C sonra Anadoluda 
Tünk;erin Et~rafik vaziyetle
ri• hakıkında bir konferans ver
ımistir. Konferansta Vali. Bel<)
diye reisi, askeri ve mülki er
ıkin bütün tesek:küller ve kala
ıbalık bir hatk kütlesi, memurlar 
ve muallimler hazır bulurunuş -

lardır. 

Ester denize düşlü 
Evvelki gece Kadıköyünden 

F.ıninönüne gelen Ahmedin idare
sindeki sandal müşterilerinden 
Galatada oluran İsak kızı E.ter 
sandal açılınası ile denize d~ -
müşse' de kurtanlmıştır. 

Sarhoşluk yüzünden 
Nişantaşmda Yayla apartıma

nında otııran Necdet oğlu Kiırnil 
dün gece ıarhoş bir halde Cennet 
bahçesinden Fındıklıya gelirken 
düşerek başından a1'tr •urette ya
ralanmış ve Beyoğlu hastahane
sine kaldırılmıştir. 

Kaynar su devrildi 
Uzunçarş:da Sabuncu hanında 

oturan l\lehmet oğlu Nazifin o
dasında mangal üzerinde kaynı. 
yan bir tencere su devrilmiştir. 
Nazifin vücu<lünün muhtelif }'er
leri yanmıştır. 

nin ona takdim ettiği adamı ta
nıyamıyordu. Bu giüü Pol ile 
dünkü Pol arasında ınuJıa>cbet 
yoktu, hal ve tavrı, koııuı;n:ıası, 
her şeyi deı!işmiş, başka bir adıım 
olmuştu. 

Demek Pol Bretinyi onu sevi
yordu! 

Kristian artık korkınıyor, ü -
züJnıiyor, ancak büyük bir sevinç 
hissed;yordu. Seviliyor ve sc\il
diğini biliyordu. 

Peki amma biribirlerini görün
ce ne yapacaklardı? Pol ne yapa. 
caktı? O ne yapacaktı? .. Bunu 
fazla diişünmedi. Vazi)·eti idare 
edecek kadar zeki idi. 

Mutat saatte aşağ:.ı indi. Pol o
telin kapısında sigara içiyordu. 
Hürmetle selam verdi. 

- Bonjur bayan! :il aM.lsmu? 
Giılünısi~·erek cevap verdi: 
- Çok iyiyim te.oeldtiir ede

rim. Çok rahat uyudum. 
.EJinde fada alakoyacıık kor -

kusu ile elini nzattı. Fakat um
tılan eli hiss...!iimiyece.k kadar 
hafif sılcti ve sanki mnrtmuşlar 
gibi havadan sudan knnufl>ıla~ 

CArkıw var) 

Dilimizde anarşiden ~ikiyet e-1 
diyoruz, bu anarşiyi sık sık ban 
kelimelerini kullananlara yük -
!emek istiynruz; yabancı bas i
simlerin imliısı hususunda bir 
türlü ittifak edilmediğini SÖ)lü

yoruz ... Söylüyor, istiy.?r, ~iki
ye! ediyoruz da, her gun sut."" 
sütun yazı sunan Anadolu Ajan
sının dilimizdeki anarşiye eleba. 
şılık ettiğini görmüyor, Ajans 
mııharrirlerinin kalemleriai bir 
türlü kıramıyoruz. 

Her gün, günde birkaç sefer, 
hiç çekinmeden, pervasızca, gü
zel türkçeyi çarmıha geren, di
limize suikast yapan, kelime a
narşisini körükliyen Anadolu A
jansını acaba yola getirmek im
kılnsız mıdır? lliçbir memleket
te konuştuğu dili çala kalem, ka.. 
lerninin ucuna geldiği gibi allak 
bullak ederek yazan Anadolu A
jansı muharrirleri gibi muharrir
ler yoktur ve olamaz. 

Anadolu Ajansı, üoliıp ve ter
cüme bakımından içtimai bir ga
ribed 'r. 

Misaller: 
Va~inzton, 27 (A.A.) - Anu

palı (ocuklarm harp mınlakası; 
ilah ... 

Johaı•nr' httrg. 27 (A.A.) -
Transilvalda birbiri ardından in
filak olmuştur, iliıh ... 

Neden Washington Tiirk imla. 
sı ile Vaşington yazılmıştır da 
Yoh:ı·ıncs btırg, ytıtbaucı imlll ıle 
Johancsburg yaıılıııı ~ tır ? 

ı!l-TEMMUZlMI 

Londra, 27 (A.A.) - İngilte -
renin cenuba şarkbinde birkat 
mıniaka üzerine bombalar atıl
ınıştır. 

Moskova, 27 (A.A.) - Mosk.o
va radyosu dün akşamki neşri -
yatında S..vyet deuiz kııvvetl&
rinin uzak doğuda Aınur ..ıırl 
üzerinde, ilah ... 

Neden cenubu şarkide gülle)' 
doğu değil? .. Eğer cenubu şarki 
demek liıJıımsa neden aşağıdaJı:i 
telgrafta uzak şark cliye yazol • 
mıyorda uzak doğu yazılıyor! 

Kahire, 27 (A.A.) - Bu sabah 
.İskenderiye mıntakası üzerine 
bir hava hüeumn yapılnuştır. 

Loudra, 27 (A.A.) - Dün ak.. 
şanı İngiliz tayyareleri geni~ böl 
geler üzerinde büyük mikyasta 
harekatta bulunmuşlardır. 

Bölge varken mmtakay.a .._. 
lüzum var? Eğer mıntaka kufi,,_ 
nılacal<sa neden bölge yazıyor -
lar! 

Serbest muharrirler, yani biz
ler, kimimiz prensip diyoruz, ki
mimiz inat ediyoruz; bizlere . öı 
geçirmek gii(. Fakat Ajan: mu
ayyen \'e mahdut kadr lu bir 
müe~<esedir. Bu meseleyi kendi 
muhitlerinde halledip biitün 
memlekete yaymak Uıtul.arında 
oldukları ltalde dil anarşisme e. 
Iebaşılık etmesi yürekler acm 
liübaliliktir. 

Bn laübaliliğe artık müsamaha 
edilmemelidir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ADLRVE 

Dikkatsizlik 
yüzünden bir 

kaza oldu 

VE 

Bir evvel sene 
kendisini vuran 
adamı b; çıkladı 

Bir ar ba devrildi 
Elmadağı yedi kuyular sokak 

54 No. da oturan Yorgi idare -
sinde bulunan çift atlı araba Ye.. 
niköye gilmekte iken Tramvay 
deposu önünde idaresizliği neti
cesi araba devrilmiş üzerinde bu-. 
lunan kardeşi Koço başından ağır 
suretle yaralanmıştır. Şişli hasta
hanesine kaldırılınıştır. 

Küçük bir çocuk 
pencereden düştü 

Yeoimahallede oturan Talip kı
zı 3 yaşında Suna 15 metre yük
sekligindeki evlerinin pencere -
sinden düşerek sol kolu kırılmı~ 
ve vücudünün muhtelif ~erlerin. 
den ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı çocuk Şişli hastahanesine, l 
kaldırılmıştır. . 

• 

NE KERAMET ----------
BU! •• 

Ben her vakit general Ali 
ihsan Siıbis hoş bir zattır, de
rjn1 de Nanemolla inanmaz. 

Dün bir yazısında şöyle bir 
cümle vardı: 

•- Türkiye. İngiltere itti -
fakı sade bu günkü vaziyet i -
çin değil, uzun hir iti jçin de 
ıurf tedafüi kalmak şartile 
Türki)'cnin menfaat.ine muva
fıktır-> 

Bu cümleyi gösterip Nane• 
mollaya: 

- Ne dersin? •. 
Dedim. Gülerek şu cevabı 

verdi: 
- Nihayet keramet ve tas -

d.ik buyuruyorlar muhterem 
emekli general.. 

HERKES BİR 

ÇARE BULUYOa 

- - Lokantalar ve içkili yerler
den bir kısmı belediyeye mü
racaat ederek sınıflarının bir 
derece terfi ettirilıuesini is

temi:;ler. Bunun sebep ve hik
m~ti de müşteciden daha fazla 
para çekecek taı·ife tatbik e
debilmektir. 

Nanemolla ile kon11ŞUyOI' • 
duk da: 

- Yahu herkes fazla ha • 
zaııç için bir kulp buluyor. İç
kili yerlerde bu çareyi bul -
muslar. Ancak geliri ınuayyen 
ve hiç değwruyenler için böy
le bir ç.are olmad4-ını bu gibi 
miiereese or hiç ıı~ra alnu
yoüar mı?. Fiatlar Jilkseldik
çe ınüstehliklerin de azal· ca -
tı tabii deiil mil.. 

Dedi. 

Kindar suçlu tutuldu 
Kanlca Körfez caddesi 52 nu

ıwırada oturan Osman oğlu Ali 
Erdeıı bundan bir sene evvel bir 
kavga neticesinde kendisini ya-
raladığı için muğber olduğu ar. 
lradaşı Rizeli Aliye, Evvelki ge .. 

Beşiktaşta rastgelıniş ve eaki i&'· 
birnnmn 11\!Vkile Aliye hücum 
et:miıtir. İki kişi arasında yenidetl 
kavga olmuş, fakat bu sefer Ali 
Erden hiımil olduğu bıçatı çeke
rek Rizeli Aliyi kaba etinden ,... 
ğır surette )'11ralaınışhr. 

Çok kan kaybeden yaralı bitktD 
bir halde hastahaneye bJdınl.. 
mış, Ali Erden de vak'a mahal
line yetişen polisler tarafın.dan 
yakalanmıştır. 

FAKA BASAN 

KİM OLDU? 

Nauemolla ile Necip Fazıl 

konuşuyordu. Ben de kulak mi. 
safirliği ettiın. l\luhavereyi ay
nen nakledeyim: 

Necip Fazıl - th;tat. Diin 
lokantaya gittim. Halil Lutfi 
yanında bir arkadaşı ile en pa
halı yemekleri yiyor ve bira 
içiyordu. Yanımda Seliımi İz
zet vardı, Halil Liıtfi bugün pa
ra yiyor, dedim ve bunun fev· 
bladeliğini i'8fet ettim: 

- Nanemolla - Sahi mi söy
lüyorsun?. 

Necip Fazıl - Sahi söylüyo. 
nun. Fakat, yine faka basan 
ben oımu.ınu. Çünkü, Halil 
LUtfiye maşaallab beyefendi 
bn ne hal! .. Diye seslendığim 
vakit o b na sadece fU cevabı 
verdi: 

cİkram ediyorlar, yiyor ve 
içiyermn .• ,. ! 

BEN BUNA 

HAYRET EDERİM! 
~ 

Cumhuriyet gazetesinin 27 
tarilili sayısında: Şehirde düıı· 
dcnberi yine nn darlığı ba~la
dı .. . diye bir havadis okııdııın 
Ve Nımcmollaya da okuttum. 

Üstat b:rna yalnız şu cevabı 
verdi: 

- Buğdaysızlık, ıuısıızluk \'e 
İslaııbul. Buuları yan yana ge
tirıııce ben sadece bu teşlıilat
SlZhğımıı:a ve za.fıınıza loayrct 
ederim! 

A. ŞEKİP 



• 

Bu yıl ~ahsul vaziyetimi- l~pM) Paraşütçülerimiz lspar-
...... Guzel lıtanbul f d ff k ti. f · k 4 

• ld " 1 ldı Ka:~=~=:!. o- a a ~.uva . a •.ye ı a -. 
Zlll ÇO Iyt O U{'! anlaş 5,:~~.;_ lama gosterılerı yaptılar 
Ziraat Ve ilinin Tetkik eri ~r~~:~:~~~.: ispartaıııarın coşkun tezahuratı 

_ nun ıçın burıısı, tatıl, JStirahat. :Is 28 A 
========~~=~~~===============--~=~:==---==~ l(iiııii olan pazar pnleri tabii partıı, ( .A.) - Tü.ı1k ha- ıbir nutqıkta tayyare ve paraşÜ-

U • h f f J t " "k kalabalıkçadır. Fakat, bu kali - va kurumu tayyareci ve Dara- 'bün vııat miidııfaasmd:ııki faY
fl QSQd ı•şı• memleketın er QTQ ln Q fJU9U balık nerededir biliyor masanuı:f sütçülerden mürekeo bir heyet ~~~'!._~~_;~~:_ Bı:ıa-u-

0 kapanık, kasvetli çarşınıa ti jki tayyare ile dün sabah bun- ,.....,, -"· ...,_.~...,. 

bir süratle devam ediyor. Köglü memnun !e:di;:;:~ ~!ı!~:!"'.~föl::ft: ~~~1L~ =:: =~~»:!7;: 
Ziraat Vekili Konya
da bağları tetkik etti 

Bu Yll malıaul vaziyetinin mem Bu yeni 5 bllyiik hnbubat de-
leketiınizin her mıntakasında ol- posundan 3 flnün inşaetuuı ba ay 
ıiaiu gibi ııehrinıizde-, Trakyada içinde ha•lanılmış~. . .. 
Ye Bursa mıntakıısıada da olgan Diyarbakır ve Zıleıleki de Öllti-
l'e bereketli bulunduğu anlaşıl- müadeki aym be'11lda inşa olan-
8Uftlr. Buat itleri yoluada nor- .Uya başlanılacaktır. 
Bıal ııartlar altında ılevam et - ZİRAAT VEKiLtNİN 
lllektedir. TETldKI ,ERİ 

llluhtelif kaza ve köylerinden Cihaılbeyli, Z8 (A.A.) - Ziraat 
ıılraat müdürlüklerine ıelen ra- Vekili Muhlis Erk.men dlln bu-
llOrlara &öre çiftçilet büyllk bir raya ııehniş ve vali ile memnr -
ıayretıe kendi harman iflerillİ Jar ve halk tarafından karşılaa-
C:tıklan ıibi askere alınan ar- mıştır. Vekil burada zirai ve hay-
la a larmın ailelerine ve fakir van vaziyetleri flzeriade tetkik. 
,h.ınşe~ilerinin de h-an işle.. fer yaparak halkm dileklerini din-

e bnJiik bir tevk ve sevide !emiştir. Muhlis Erlunen biUuıs-
rrdıın etınektedirler. Ba auet- sa kazaıaızıa sirai vuiyetind-
he ~akında her tarafta yeni yıl çok meınnan JıallDJf ve mllteald-
lau ukbat malısulll kaldmlmıı o- ben Konyaya llareJret etmitl-

ca tır. d' 
~iğ-er taraftan toprak mahsul- ~ ERKMEN KONYADA 

lerı ofis uınlUTl müdllrliiğii çok Konya, zs (A.A.) - Ziraat V• 
~l olan hubnbat mahsnlümlb kili Muhlis Erkaıen dün ııkpm 
lçın müteaddit yerlerde yeni ve bura;ya ııcl.miştir. Ziraat VekiU 
Dıodern depo, silolar inşa ettir - doğruca hiikllmet konağına Ple-
ın kdir, rek devair müdiranı ve r.iyaret -

. Bu meyanda Diyarbakır '.a 105 çilerle göriitmii• ve ~yetin zı
bın 'c Zilede de 49 bin, Fakılıda raat durumu etrafında izahat al-
48 bin, Ka)seride 64 bin, Çorluda mıştır. Mnhlls Erk.men mütea -
da 40 bin lira sarfile yeai, muas- kiben Konya bağ ve bahçelerini 
taın ambar ve idare binaları in- vilayet niimune fidanlarını tet-
ta oh\Jlması kararlaştırılmıştır. kik etm.istir. 

T ransilvanya 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

letlerı tarafından tayin e<lile -
ce~ı iliıw edilıınektedir. Binae
na. Y'h. bu mesele hak.kında sim
di.den tarih veva tererııattan 
bahsetııook ıınevslınsiz olacak -
tır. 

Rumen devlet adamlarının 
8•1:ııbullfa ııi.lm.iş olmaları. Ro
ınaıwaıun ara.zi meselesini hal
letııniye mevaı olduiıınu :Sbat 
etın.oktedir. Dil!er taraftan Bu· 
dapeştede su ciılıete de i:;aret -
edilmektedir: Merkez c!evletleri
nın dÜ&manları tarafına iltihak 
ta-rihi olan 191~ danberi. Rıı<nan
" a ·erek sulh konferanısında. 
Perek Milletler Meclisinde. ııe
~ İnııilizlerin ııaranti siste
~e dahil olmak suretile. da
rına Ahnanvanın dÜ81Tlanları ta
:atında bulunınııştur. Ahnan:va 
ile ır.ünasebatınm filen clostane 
bır sclti! alması. evvela Roman
Yanın cümlei mena!iinden bu -
lumr .aktadır. Zira, bundan soo
ra ne ~iltereye ve ne de Fran
sa a ııüvenebilecektir. 

Rumen matbuatının Macaris
tana karşı vaıımış oldui?u kam.
l>an) a Romanyanın mihver dev
letıerile olan ivi ınünaseıbeUe
rıJe kabili telif bulıııxnameikta
dır. Bucııiin Rıoıınamra. Soyyet
lerin meşr\I haklarını te9kil e
den arazivt kendilerine vererek 
araz; taınaini"et JMeuribinden 
llarfınazar ettiiii vıe Fransaııın he
zı.ınetı Ü7ıerine hattı hareket.ini 
llıihver devleUeri politikasına 
°ll'Ydunnıva caiı<otıi!ı bir sırada. 
bu devletler için Bükreıs meııe
lelerile meS®I olmıılt zamanı 
i!ehniş telüki edilebilir. Mama
fih şurası kat 'idir ki, artı.k Rıo
llıanya Versay politikasından. 20 
ill!nedir takibetııniş olıdui!'u Poli
tı adan vaz ııeçmelidir. 

b.~a. 28 (A.A.) - D. N. B. 
1.ı.uırıvor: 

Ö~ieden BOnra Bcmanva baıt
~ili ile hariciye nazırı refa-
atıerinde Raınanvanın Rmna 
~ ~ oldui?u halde evvela Pant-

nida.ki Kral mezarlarına mü
leakiben de mecbul askerin me
:arına ve Capitol altında vatan 
ı: ıst ölüleri Mıidıesine celenk-

r knY'll!ıışlardır. 
ı._Roma, 28 (A.A.) - Roman:va 
--.•"ekili ile hariciye nazın. dün 
~ Romanya sefel'ethanesin
de sereflerine V'l!i'ilen 7.ivafetten 
~a saat 23 te Romayı terkıet
lnielerdir. Bu zivafette Kont Ci
'!>O ile clil!er bir takım ltalyım 
tıcali hazır bulunr:ıuıstur. 
İtaıvan hariciye nazırı. Rumen 

l!lisaiirierine isbasyooa kadar 
refakat; ebniş ve iırtesvonda san
Ctıılt ve bandıosu l:ıasınıda bulır 
ıımı bir bölük .... 1ıarefındaıı 
lelaın nsni l.fıı edilmiştir. 
,...~'911..valı rM•ııfirJer, tltont. 
-wuıo ile diler ltal9an. 1tcaHae 

~~;oa1-u11u.. ( 

-----
lngilterede 

(B~tarqfı l inci sayfada) 
hilden birkaç kilometre içerde ye.. 
re düşmüştür. 

Nihayet İngiliz pilotları, düş
man avcı tayyarelerini ricate 
mecbur etmiştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebl.iii: 

ll0 mbarl•=•p DQ7aıelerimia, 
dlln ııflııdilz ·ve pce, şimali a. 
laadada Nodsee k•••1ını1 Fris .. 
lerde Stavoreu'de maVDaları, 
Hamburg ve Amsterdamda pet
rol depolarını, Wilhelımhaven'de 
dokları, Bremende ıene doklan, 
Holaııda ve Almanyada sekiz tay
yare meydanını L.Jlbardıman 
etmiştir. Tayyarelerinıizin hepsi 
pri döımılltfilr. 

Norveç sab!Dvi açıklarında 
dflnkii hareketlerde bir düşman 
iaşe gemisi bombardıman edilir_ 
ken bir düşman avcı tayyare.i
nin düşüriilmllt olduğu öğrenil
miştir. Dflu diğer bir düıpnan iap 
gemisi daha bombardunaa edil -
miş ve betmak flzere iken ter -
kedilmiştir. 

Londra, Z8 (A.A.) - Hava it
leri nezaretinin bir tebliiinde 
§iiyle denilmektedir: 
Dflşmanın lngiitere ada lan ü

zerinde bu gece yapınış olduiu 
hava lıarekitı ufak ıaik,Jaata oL 
muştur. Hava hllcumları sadeee 
Gal memleketiııin ve İnciltere
nin cenubu ııarbWııin bazı lllDl
takalarına tevcih edDmqm, Bir 
kaç bomba atılmıştır. Hasarat • 
hemıniyetsizdir. Telefat yoklar. 

Bu aalıah erkeaden ıHlıma-
'bir bombardıman tanaresl, -
nubu prbi ııalıilleri a(Jimda tay-
yare difil bataryalar tarafından 
dllşflrfllmli•tür. Diişmanm ikind 
bir bombardıman tayyaresi de ln
gilterenin cenubu f&rkisinde dü. 
,1iirülmüştlir. 

Vichy, Z8 (A.A..) - Havas: Ba
ba ttaa alınan haberlere göre, bir 
İngili:ıı tayyaresi, dün Faa iise
rinden uçarak beyannameler at
mıştır. Hava difi bataryalarmm 
ıiddetli ateşi neticesinde tayyare 
pri dönmiye mecbur olmuştnr. 

lngiliz tayyareleri, Fas üzerin
de ve Fransa flzerinde bir çok 
n(Uşlar yaparak Fransız hük4 -
meti için tahkirıimiz beyanname
ler atmışlardır. Londraya bu ha.. 
reketleri protesto eden tiddetli 
bir nota tevdi edihniştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Şark mın
takası komiseri, sahil boyunca 
W asJı noktasından Soııthend nok
tasına kadar iınjldat eden ve se
kiz kilometre tulünde bulunııa 
kısımda, qık IÖodürme njzemı .. 

IUD, günes batmadan bir saat ev
ftl bqlayıp giineş çıkmaclaa lıir 
saat evveline kadar tatbik eılUe
eeğini blldirınl.air. 

Bu aahil bo:r-e& plljlanı cir
mek için ukeıt makamatın mli
mdemıi wıı...ı ._. icabet -
-ııt.&. 

önlerindeki iskemleli kaldmmla- 1ar alrıııJerJa kaısılaımu& bil -
kal .. _..... kahkah b, İstilııbal edenlerin b8:"mda vali, 

Bulgarlar ra ve ar arın..... a bw Tü:ık kwkmnın .. , ... .,, .... .__ 
gece safalı balıçelerine, rüzgirın, tüWkomutanı, Cllnlhuriyet Halk ....... , .... ·--

( Baştaratı 1 inci sayfada) 
mesele hakkında Ti:mes ııazete
sinin diı>loınatik m~iri. İn
ııiltere hariciyesinin Dobrice ü
zerinclEiki !Bulııar ı:nüdıdeivatını 
çcık evve1derlberi ınuırU ııör<lı'J
Wnü ve İngili.z nüfuzunun bir 
çok defalar bu meselevi mus
lihane bir surette halletmElk ü
zere imali nütm e1ımiş bı.Hun
dui?unu kaydettıi.kten sonra şU 
mütaleayı ileri sürmektedir: 

güneşin, hatta havanın yüzde bi- Partisi müfettişi, Beledtve ve lllwt ve opü.Wt .. 'eu. bir tlm-
ri bile giremiyen bu kapanık, Bali olan bayan J!lolıl-in mu -
basık, biraz da kasvetli yerlerde, parti başkanı da buhmrnakta ı- 'Vaffa1cı:vetli atlavıısları Türit ka-
bir tatil, istirahat ve gezme günü di. Tll'Y'Yarecilerimiz ""' ı>ara - ıdmı ürıeriDde büyük aliltayı cı*-
olan _naıar günlerini, gün etmi- şüt('ülerimiz halka paraşütlerin miştir. 
ye çalışanlara ııaşar, acır dun- kullanı!.ına:sı şekilleri etrafında Gençlerimiz eere!ine dün 111-
rum. Arkalarında yelekleri, ca- izahat vermişler ve müteakiben .ı.e ve akeaın zivalietlet' veriJııııie. 
ketleri, hatta başlarında kasket- !hava kurumu müfettisi sövledii1.'i tir. 
!erile, pazar günleri buralarda --------------'--
buranı buranı ter dökenlere na
sıl şaşılmaz, acınmaz? Kazlıçeş
me ki, bu dediğim earşıyı ve fab
rikalar meydanını bina, yani iki, 

Suriye, Filistin ve Mısıra 
•Romanya, Büyük Britan!Nl 

tarafından verilmiş olan ııaran
tiden SMfınazar ettiiiini ildn et
tikten aorıra, BüVük Britanııa 
hükUmeti Dobrice meselesinin 
Soh/G ile Bükttı mıMnda doa
Mtıe bir şekilde hallini istihdaf 
ettaelcte oldtı4uau Sofııa h-ükQ,. 
tııetitte bildinniftir.• 

::. )!r':!1':.. S:!'i..g:.~~:. s:- y a p ı I a n aı h r a c a t ı m ı z 
göz ve gönül açan yerlerinden bi- · 
ridir. O bauk, kapanık, riisgilr, . . .. 
güneş ve hatta hava prnıez çar. . (Ba.ştarafı 1 nacı sayfada) mubal!.eata ~a.şlı~acaktır. Bu ıe-
'1Yt, iki, üç yiiz adım geçip de mış ve burada lıoıl>lan.an ı~ ne m~e bir . kolayltilc oı. 
asfalttan sola biiküldiinüı miy- ve ihracat tucıcarları ıle cıft<:ı - ması ıçın koza ve çığitle pamuk 
di o ... ını Marmara olanca çıp- !erin dileklerini dinlemis ve has- da satın alınacaktır. Geçen ae-
lakhk ve güzelliği ile ııöıünüzün bilıallerde bulunmustur. ne mübayeat biraz geç kalmış 
ve gönlünüzün önünde gühniye !Bu toplantı.da Ticaret Odasın- olduğundan müstahsil bundan 

Amerikaya giden 
mülteci Avrupalılar 

llaşlar. ca verilen ve evvelce leı!il»t edi- istifade edememişti. Bu de1a ıı .. 

v ııtiqtoıı, 28 (A.A.) - a.o -
aevelt, Amerikaya gelmi, olata 
A vnqıalı mlilteciler için zee miL 
yon dolar sarbna mezuniyet ver
miştir • 

Jspanyol • Macar Ti-
cari mübadeleleri 
Barcelone, Z8 (A.A.) - İspan

ya ile Macaristan arasındaki ti
cari mübadeleleri arttırmak mak
sıidile harada bir İspanyol - Ma
car tiearet odası ihdas edilnıi,tir. 
Finlandiyanın yeni 

Roma sefiri 

Deniz, rilzgh, serinlik, sahilde 
o kadar cana can kalıcıdır ki, ha
ni, insanın ömrü burada, her da
kikada belki, beş dakika •aha ar. 
tar! Fakat Kaz~epıe badadna
dan ta Zeytinbarnuna kadar u
zanan o güzelim Marmara sahi
linde yaz boyunca bir tek ir.san 
bulabilene aşkolsun! Vakıa, bu 
sahil ağaçsız, gölgesiz ve hayli 
tıplaktır. Lakin oranın açıklığı, 
serinliği, sonsuz maviliii, yürek 
tazeliyen rüzgirı yeter. Sonra, 
istenilse, ııehrin en boş, en ııö -
nü! açıcı yerlerinden olan bura
lara birkaç yüz ağaç dlkillp ora
sı biraz gölgeleııdirilemez miy • 
eli? Buranın sat tarafına düşen 
yerler ise ti Bakırköy, Davutpa-

Boma, Z8 (A.A.) - Finlandiya- "8, Litroz, Maltepe kırlarına ka-
nın yeni Roma sefiri Dr. OnDi ~ yemyeşil ve yer yer gölp-
Talas, bu sabah kral _ imperato- li ve sulak bir arzııllahilvasia! 
n itimatnamesini takdim etm;._ Bö;yle olduğu halde tatil, istira-
tir. ..,, hat ve gezıne pnlerini Kaslı -

İtalyan • Alman sa. ~:':~ ~~-~ 
nayi birliği ;.!tınlerlıl• ••=•-- • 

Berlln, 28 (A.A.) - Fqiat sa- OSMAN CEMAL KAYGILI 
nayü konfederasyona relal iYllll- ( ===========ırı=• I 
dan Kont Volpi, sanayi sahuıa ... 
İtalya ile Ahnanyanın mesai bir
liği yapmaları meselesini gö~ 
mek flzere buraya gelmiftir, 
Yeniden Silah alhna 

alınan lngilizler 
Londra, Z8 (A.A.) - 1900 -

fma mensnp 348,1148 kifinia -
keri hizmetlerini yapmak fizere 
dlln kaydedilmlye batlaı,.ıı1ıı
bildirilınektedir. Bu ıınretle fim
diye kadar İngllterede aabre a
lınanlarm miktan <l ıailyoc klfi
ye halli olmıqtnr. 

Romanya 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

bizzat Rumen uuııkaınatı tan
fuııdaıi temin edilecekJeri hak
kında iarar eılııne'ktedirler. 

Öz menfaati ~ ve menfaa
tinin böyle oldui!u ~ .. 
d.ilıdifl;i. bir devirde bizzat Ro
mllll"9 tarafından YBPılan bu 
nlVılarla, ~ ile mutabık 
kalınarak mütıtefilderin Sov:yet 
lıın"*1arıııda bulımm Battı .,... 
rol kuyulanm tabrilı ecteoeltle
ri haık:kıııdaki yalan lrtiialw a
rasmda biç bir m~ y
lamaz. 

Romanya meselesinde, bu 
memleketin hiilkimıeti, milli ser
veti ı. elldrında iBladW. ıılbi hare
ket e1mSk halrdı:ına tamamen sa
-ıiııtir ve yalnız Rmxııetı. bükü -
~i bunuın mts'ulivetlni mırub: 
te elııniıfti. 

Alman prooaeandasının Sov -
yet petrol kuyuları lııı!lııkıııda 

çd<ardıi!ı :valanda ise diller bir 
momleketin milli serwıti balı.is 
mevzuu idi. 

Hitler 

~ "Ve m11iuıfe•ı kite • 
smdım bir nıiifrce ııelAm -
mini ifa eylemistir. 

s.yfiyenin .bolünıle. Almaıı 
hariciye nazı:rınııı da ı.tlnııkile. 
Tiao, 'l'ı*a ve Smmwd:ı ile aö
rihr c' r baıel-nwtır. 

P'Ubftr, ile Slovak dıı!riet a
dmnlan aramrw!Mri eörüsmeler. 
sut 16,30 da nitıayıete enni$
tir. ~-·bir bucıuk saat 
kadar 9iirııılQllÜr. ilki devlet ara
sında me'iCllt clıoatane ııYinoce 
~ doıa'YJlile jfÖrÜame!er, tam 
bir .. ;\yet lıPan kinde ce-
reyan eytmr.iftir. 
Görüıpe .u1:w....a..-.,-etinde.... ........ ~ 

rer, Skııv* ~ Ti1ıo 
ile ~ Taka'vı dıs menfl
venlen bdar llllC)innlıs Ye lı:en
diledudeıı ock -imi ııuıelıtıe 
.,...ar. 

l ngiltere 
(BaıfanJfı 1 iwci aavfada) 

.ınenaırı:me C..U surette zarar ı
r• e1mi8 ve .Astra Romana Şir
ketinin idari -'8leriDe ınüıda
bale etınitlbr. 

İnıııiMz b~ IbıımQY& 
hü'kUınelıinin harekıituuı br8ı 
nw*•b•'leQikııiııil olanı.1r. alırınıam 
lizıın ııeien tedbrler helıicım!• 
fıülıilıı seıiımt isini DMııhaf- et
mekle bereıbe!' ıimdilıik AH ni:ıı 
DIJl!UlkaEDda bulunan 3 &men 
ıısniııbıi tevkif etı 1 ...... 

Londra. 31, (A.A.) - Rıııalıe-
rin diplom8"k muhabirinin ııe-

s t R a lilhrvet:ııar Loodra ~ ovye usy öıi:rendi.kine ııöre. tnııriliz hiikU
meti. Rıomen hükClıırainin -(Bqtarafı 1 incide) lıarektiı dolaywile bu hüku..;ü 

zırı M11.noileoou'vu avni rnaalde proteetıo etmelded.ir. Proteııa:ı m> 
beVanatta bulunmu$ur. Mano- tası bu J!'iin lll!'lldi ed!Uıecıei;W. 
ile9CU, Roırnm.Vanm Besıaraıbya-
ya ~tmek arzusunda bulunan ·F Ja 
Besarıibyalıların maruz kaldııklır raDSIZ nazır n 
n ~allere karşı her türlü tedbir- (" ___ .. _._ .. _ _. __ ) 
lerin alınmasını Rornanva hü - ,,__...,,. ...,....... 
·~-in t.Eidık edeodi. cıevıııbı- okllıku dij!er bir iki nımnn da 
IA......,.... bunları Uılı:iı> edeceiii tllhnin .. 
nı veınıisir. tallı: 

Romn- baı:ichıe nazın. Sov- diJıınektıedir. Buı:liıde ıaa-
T. ~·b;,.n ettııi hldiseler- ...._al Petain'i.1 ai ~ 

. den bazılarım ~ cewbım 21 ı.annı 1ı:8milıen cre~erek veni 
ıaıwı ımda Lanuıtie!f'e ftllDia- bıı9lmı bir llllbine tlB'ACaılb da 

t.abmıiDleı aP"ıwfetıt 

len dileıkleri ~ rapor o- çen senenin tecrübesinden i.u.. 
ktınmuş w dilekler ha!Gkınıda i- fade ederek ille ııünden itibaren 
zıılıat verüınist.il". hemen hemen ihracat fiuatıM 

Vekil burada mevcut pamuk- yakın bir sevhıede müstahsil 
!arla standardrae edilmis vaım- malını aatmış olacaktır. 
~ın Ziraat Bankası tarafın- Bu arada pamuk fiatı kadar 
ckın deı'hal satın alınmasına aml.r müstahsilin eline ııeçecek ııanı 
verilımiştic. tamamen taayuü.rı etmii bulu-
Buııdan sonra Ticaret Odası nacaktır. Adanada ııeni teşkil 

ziyaret edihni.stir. edilm.4 olan pamuk satış koope-
İiıu·acatçılar birlil!i vekil se- ratifi tevsi edilecek ve Ceyhan 

refinc tüccar klüıbünde bir öitle ve Tarsusta birer pamuk satış 
ziyafeti vermietir. Ziyafeti mü- kooperatifi kurulm.ıya Qalışalar 
teııtdıı sayın vekimxıiz, plaiı asri cakıır. Bu satıt kooperotifleri 
mezarlıi!ı, iQıne su tesiıSa.tım sı:ez- teşkilatı Çukurovanın bü.ııiik bir 
mi:f ve bir ııovtakal bahoe<;indıe ihtiyacını karşılı11acak ve en mü-
de bir müddet istirahat ettilkıten him dertlerini ortadan kaldıra-
amra Ticaret Mıntaka Miidürlii- caktır. Satış kooı:ıeratifi ortalcla
fııiine ııi1ımiştir. nnırı ııalmz maUannı değerlen-

Ticaret V elkilimiz seyahat te- dirrnek deılil, aııni, zamat&da il-
maı;ları ve intibaları balıllcııda tihsalin icabettirdiıli ô.ldt ve mo-
Anadolu Ajansı muhabirinıe aeıt- kineler mübayeatında müstahri
ıtmki beyanatıta buluıımustur: le bü.yük faııdalar temin edecek
•Cukurooanın en mühim malı- tir. Bu aTada AdcıM, Menin, 

Mü alım pcmw.ğlın id?Oki mev- tiiccarları ile de temaa ederek 
.ıiminden evvel gelip maluulüa dileklerilli ditılediA laaNd-
~ elillden çıktncıdaa tedbirleri alaea!Jw, 
evoel aı-calc tedbirlerle 14ııiJ; Alcdni*' kaııııılı ol• ı • nıfi-
olduğıı byıneti bulmasını di.- t11e11 Jfeniılin Sııritie ve FilU-
,._ıae idim. Bv kere eı. ıiftdeı& bcışltvGnz1c Mlllf'll Jco... 
geçinUğiım bir W Qinlük ftro dar ihracatını 4TChnnalc ve Port-
eıııtım iaeifade ederek btı mtata- Mitteı& ithcıl4twnın tetnl• et.Mk 
ka114 geldim. Müda1ıaillerle te- ieak.tn& old~ g(hd:iia .Aıto
-.as etti"" .aıaJaolll ..,.cı.ın ııör- 1can!ıa aodetimde bun• ic:abeı
dülctm _.. ••-• ieGkdeıi ~ tedbirleri aJaı:a6wn.• 
tedbirleri CllWia tıe W.ıriı _... Ticaret Vffkfüımtı bu11iin sut 
elim. Ziraat Banlccımıa• Adra, 1'1 de Adaxıaya di!umös ve ie-
Tamıs, CeıtlMm flolf>elari mahlul- tasyonda meraımxııa ı.Wbırlıınnı.
lari ilk çıktığı Qiııden uaı- tır. 

Almanya ile 
lngiltere 
(tlaştarafı 1 itici •ili/fada) 

ile azami bir bUÇUk tııilııorı toa 
gönderebilir. Münakalô.tı iki mia
liwe çıkarsa dahi. Romanııa de
mir yobı ile 60 bin toııdoa fazlG 
ihraç edemez. ım.ek oıuvar 
ki, Al_,,..._ ~40"& it
hal edebileceıii petTOlİin ıknı& 
9'i1aıln Ntıede Z,100.000 ıotM!w. 

S"'1Jld RUflllllG ııdiftct. '* 
-&eJıııt, a-en - lıir ııtllwoıt 
ıon ıımoı ihraç ediyorcW. Bıı 

ihnıaıtı, btıııia .her lıolde 1-ıdi 
..ıceri ilaAvııçlan beliğ .,,ı. -
-ıcıedir. 

Jngi!tere, petrol~ 
mıı.azzıam euı ·ıaıon lllWUiıule 
Atlaatilctetı öeede bulunan W.. 
titı meı&balardon ı>etrol iılwa1 e
debilir. 

Çelilc wıuelailıe oeU;ıce, Jıcırp 
teçhizon aııan, JtıqiUz çeWc ea-
c!ütriıi• ~ fliVllll& -
awriııet bir tnllhiııec ııösteniili-
- bildimıiftir. Cdik w ıın.
irtiluoli, .ıa -- a...a . 
~ ... IMde villııM 

SO ziyadeletııı·ıcit w ~ ı.... 
oilten!de mteak ... " .... _ 
hiın ~mfe wP MIRı m ... 

""" tı&ab•ilh ıııl# l"ı' r ..,._ 
edüııtiftir .. 

f•nk'un c5 •ııal Ja
poa1eda miıaid 

brfaJanda 
~ • (.&.A.) - ,.... ... 

•ııled, Almw llllllJ'8 ~ 
Dr. Fak'- ıltwm \ .... -
.......... 1 tıııddwma-

teallik alan ~ ..... 
etliı haveJıaMt ' mL 
ait bir ... u. •qd- 1 

7 *z 

Amerikalılar 
tedbir alıyor 

(Battanıfı 1 inci 1117fada) 
PanameBJıan. baferanaı, Avnt
pada ve Aayada söratı. inklpl 
etmekte olan hulınıaa karp km
dialni miidafaa İÇİD 4-ikaa b•--•n derhal aı- icap ecllll 
tedbirleri. iiııerlDıle tam bir - • 
Jaşmaya varmıştır. 

Bu Pıııuunerikmı ıaliclafu Proıı
nımnın - noktalan faDlar -a: 
1- 1 mzrik• bb=n•a ATn

,uJua ait araiain lumtnılilDlbı 
pçm ~ıuw. hu anaiyi itpl 
•hzz• ... 1 ıy tuafıa... ••iı...._ MinıYa ve,. Wl
-.Mda diier lıir tlnlete uvu iil 
•·inin Amerikaıwa emni7etiM 
bqa bir tehdit teşkil e;rWlllıııl 
bildiren bir beyur=., 

2 - Yaıı.- •evlederia ... . 
ıaneu faaliyetbae ......... .. 
... eltm•ı. ye bnvl 1 '1w 

- '--~~ ..... Wr pH!jo =,Jt,lme 
tMYip .... bir .... aııretL. 
.. -··ı •• •ti wW+ 

tahriri, ~ .....ı mt-
aııQ ' .... 

Anl·ps t , ' fı urila tafsUlt 
lleatlll mewcut delildir. Fakat ı.. 
... =a16m olanlar dalıl, Hulliill 
tıılrll8eriala ._ ııt•le-de yapa
llıa mtbalıereler neti....a.de ı
""-it olııluim &iirt•llliye li. 
fiılir. 

MetjWk, 'ft ı ı'in iliveteu 1ıll
db lliine .... ArJantiıı lıtikt -
..U. Bn•llbı plhıu luıqı bldiı: 
;yeı· •• alobiı ibtinm b,....yle 
ı.atta ı..:elııelhıd..., "f'lllpçıaipjr. 
Kral Kuol Berlia eL 

çisini kabul etti 
Bllkret. Z8 (A.A.) - Knıl Ka-

ro!, Sal , 3' ._... aaı.-
p d'iıı ... ollm • • 
8-lin elciııi Lnı""'va .... 
_ ...... \U, 

Saf zburu mUlalıt 
1 a r ı ı d a n sonra, 
Balkanlarda vaziyet 

(&.makaWen devamı 
i:işikliğ• uğramıyan an'anevl 
dostluğan sal!!iıni tesalıüratıa • 
dan. loeluıedildiği halde, diğe • 
rinde sadece •Ahnanya ile Ro • 
manya arasında meveut dostane • 
münasebetler havası içinde. de. 
ailiyor. 

Bitlerill, Balprlarla çay ~ti
ii haWe, Bnaıen ıuızırlarıaı btl 
.,refta malırıua etmesi 4'e, her 
1ıalde bir mana ifade eier. Buna 
mukabil Rumen nazırları Koma
da Wraz aha imi Wr tekil
•• blıul ...ııı iz' 6-; fııbt a-
..ı ............. .-... lıir ta -
raftali .... d7111etler Ye ........ 
lar Y1lkDularbD tllier taraf • 
tan ...._ matbuatında, bir \ılı
tabe ~. u,-ter A· 
;lra=m Bllkn,ta. Yenliii .. 
teJırafı, lilden okuyunu: 

•Ra:men matıbınıtı, dün ııda> 
te ve hüıkıiınete bir hitabe net -
rederek memleketin vahdet, ... 
kar ve ioprak bütünlükünün -
hafaza edilmesini istemiştir. l!u: 
menlerin mücadele iradelerinin 
iku"t'vetlıendiği ğirülmektedir. 
Gazeteler, aon harp esnas nda 
müteveffa kral Fexdinandın ha• 
tı hareketini misal olarak zikret.. 
melttedirler .• 

·- aazırlarmın Fillırer tarafından kabul edildiii ııün Ru-
men ııueteleriade çıkan hemo, 
millete hem de hlikAmete tevcill 
edilen bu hitabmiıa netriadea 
mabat aedir? Anlqdaa &"
gazeteleri, Biden lraqı, lıiııe ıı.. 
tekli""'nfe .bulunmayın; nmb -
vemet ederiz; elemek ist~mitler. 
dir. Yine nazırların Salzburıı ıd: 
yareti mün•betile Bükreşte 
neşredilea yan r-' bir telalit, 
bn ciheti açıkça ifade etmekte
dir. Te!Jlitıle 

.Başvekil ile Hariciye Nazın. 
nm seyahatleri, Bamaıl(fıınırı Ta 
na ve Balkan devletlerinin müş
terek hayatına ve Avnıpıuiuı Do 
1"ı.ı cenubunda barJŞJn muhafaza 
aına fili surette hfıdim olmak u
ZU&UDU göstermektedir.• 

Deuilılikteıı -- fU ka7I& " tart ilive oı--ktadır: 
•Rumen devlet adanılan, bu lı 

tilrameıte lülumlu olan anl8fllUI 
ların huııulüne, milli mirastan 
hiçbir sureUe vazgeçnekaizin hi 
diın o~a.Jrtır .• 

Bu yan nısml Jbmwın telıliilı 
dlilli miru&• hiçlıir mretle 
nqevz;+ıısüı. ~ - .üfl 
ıörmeaıif " .&onou7ıuua, hı 
"8kirbldan ............. la ill 
ti"- - Jıer tilrlıli ..,.nyat 

·--· -.ukt.a ............ telıd~ bir lilaala .. llatuı il&. 
.,. etmiplr: 

cMemleket1ıe milll menfutı. 
re dokunulımmma mü.eeede et
D811f!k ve iı:ebmda bu rnenfu~ 
leri silihla mfıdafaa eylemek aız
mi. mevcuttur. Rumen hükiime. 
ti müsalem.etperver v•zjfesinf 
birleşmiş bir milletin w birleş
~ bir otdunwı mlizaheretile 
ifa e4nıekterlir.-

BütiiD bu ııödeNen. Çlba •• 
aa, Almanyanm Bulpr ve Ma -
car davaları karşwm?a, Bomaa
;yenuı tarafnu iltbun etm..Uii
lli s&tennatttedir. Ö7le o1ıaa _ 
•'4ı. s.n-1er, 'börle .-illi 
mmfaatlılrin lealalDlla, lilfılı.la 
..,., il-= bf-' ., 1 ++ 
im.ti,. 

Diier tanıllaıı, A' .,.,. lııac 
&lkihımek ......... b' • .,ı .. 
sararla atlatmak ;;elaau iM z 
olan a.. •H;JB, tek taraftı ....... 
u. - Pi • pnati8iıli ncldet
Cilıtea .-ra, ... o petrolleriııl 
Jııl•lllr •...uı•lerle Franmlan 
bqı. • =• lıılr vulyet almıt 
..... ~ !Jilmıılıı•k. 
le 8 .. ,.arı pranti e• ı' t::a 
n ,ev:wW DlllCİp elduktu. ..... 
a,q;ımı..n Do'brice m-1..ı. 
.. Jll&Eaı .... ıaliteveccila bir .. 
J'-' 'ekibine ııevketmiştir. Ta
M tıa.lcıleki İııciliz petrol du
lıalanıua a-ıer tarafındaa 
lllllladeresi tlzedııe İııcilizler u 
Pwtaaitteld iç Bamen pmiııicl 
n f aden etmqlerdir, İncilte
ıre, &omaayadaki İılgiliz petrol 
lirkelleriıte bqa ııhaaa fitldetli 
tedbirler iberice, Rumen 1111&& 
metini prolıeııto etmif ve ao-
yaya kll"1 mukalıele bilmlsll ~ 
hir1-i almak luırarmda olduiwuı 
Biikreşe bildirmittir • 

İnsil*-in. DWriee • reı. 
ilinde Bulgaristan& mibaJlir l!lr 
tavır twkınmas•, &eıuap ~ -

lliae Bulgamtaala Mdıık -
aine karar vertliiial .... * .,.. 
lece; İugilter.nı, .. vı.taam 
bllsbllttin .u ayarua kucaiıaa 
tlMpnniM .aui ..... iatMlil 
.ı . .,ıqr.. 

• ,. .. IWcar mmrlannıa 
BediD _ BııiDa milıveri .aıerile 
· +- neticeleri, 1-üz iyi
ır~ da mihve -
ııiıı a. nyaya müsait bir Biy....e 
tü8' elıııediii sı6rlllmekWir. 

ABİDlN DA.VD 
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TEK KOLLU CEMALfin UGURLU Eli 
Daima birinciliii muhafaza ediyor ..• 

Bu yeni tertipte sen de bir kere o Uğurlu eli tecrübe et, 
Alayiş ve nümayişten hoşlanmaz, mütevazi ve ciddi bir piyango gişesi... 

TEK KOLLU CEMAL'in Piyango -- Gişesi 
lliqtttilerine ca,et nazik maameleyi, miiJterilerinin emir ve arzulanna röre laarekoti kendisine dai
ma üstur ittihaz etmiştir. 

TEK KOLLU CEMAL: 
TEK KOLLU CEMAL: 

Büyük ikramiye kazaıtaıı mii4terinin mrzn ve miisaadesi 
olmadan teşhir etmez, tamamen malırem tutar. 

Genç yaşta harp meydanın.ıa bir kolunu vatan uWru!a 
feda edeıı bn memleketin öz be öz temiz ve lekesiz ev
lidı, emekli malU!gari subaylardandır. 

(Bir kolu ile lldısatli saılıada çalı ıan TEK KOLLU CEMAL'i her yerden üstün tutmak sizler için 
de büyük bir :ııevk ve belki de vatani bir vazüedir.) 

Yeni tertip ... Yeni plAn ... Büyük acğişiklikler ... Milli Piyangonun çok kıymetli müdürleri 
şimdiye kadar tatbik edilen eski usulleri kaldırdılar. MuMerem halkın seveceği çok 
cazip ve pratik plan hazırladılar. Yeni p1An1 çok dikkatli okuyunuz ... 
l v~ 2 nci keşidelerde 2 lira ile, tam 4-0,000 lira, l lira ile tam 2(),000 lira 3 üncü lreşidede 4 

lira ıle tam 60,000 lira, 2 lira ile tam 3(),000 lira. Bu kadar büyük bir serveti şimdiye kadar 
lkürrei arz üzerinde hiçbir memlekclin piyangosu vermemiştir. 

19 Mavıs Piyangosu gibi çok rağbet gören 

M·ILLI PİYANGO 
Yeni tertip li>iletlerini bir an evvel ahnız. 
Acele ediniz~ son günlere. kalmayınız. 
Adrese cok dikkat ~ 
lstanbu.,_ Eminönü, Bahcek•pt Tramvay caddesi No. 27 

Tek Kollu Cemal Gişesi 
Sahibi Harp Malulü Sub•yl•rdan CEMAL GÜVEN 'ı 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

IKD&• 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.71 m. 9445 Jtm. zt ıı:w 
T .A.Q. lt,'7 m. 15195 Kııı.20 Kw 
1148 m. 1%8 Km. 1!t ıtw. 

29 Temmuz Pazariesi 
1.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.ZQ 
14.-

18.-
18.05 
1&.30 
19.10 
19.45 
20.-
20.30 
20.45 
21.10 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

PTogram 
Hafif Müzik: (pi.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını - yemek listesi 
Kettelberg' den parçala!r 
Program 

* Pro!l'"am 
Türk müzi/fi 
Ajans haberleri 
Türk müziqi 
Ka~k proqram (ı>l') 
Kapan~ 

* Program 
Opera arııaları (pi,) 
Radııo caz orkestr11Sı 
Türk müziqi 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Konuşma 
Dinleyici dileklerö 
Oda müsikisi 
Radyo qazetesi 
Rad110 o-rkestmsı 
Ajans haberleri 
Cazbant (pi.) 
Y annki program 
Kapanış 

RASİD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

29 Temmuz pa.zaries ta'ünü a.kşamı 
Beşiktaş Ha.şlmbel' Aile bah!)OSlııde 

.ONLAR ERMİŞ JllURADINA> 

KOMEDİ - a - PERDE 

İmtiyaz Sahll>i ve Neşriyat Di
tektörü: E. İZZET. Basıldığı yer 

SON TELGRAF Basımevi. 

Beyoğlu Vakıflar Dir "ktörlüQUnden ·--113 Saf ve Normal gıda 

Kiralık Emlak 
, 

No. aı 

AJrlık kirası 

Lira Kr. 

Galata Şoli<'lllu ~ı 30/ı Gazino 210 00 ı 
Yu:karıda yaz.ılı ıa~•m 31/6/941 sonuna kadar kiraya verilmesi pa

zarlıiıa bıra.k.ılmıııta. lbale8i 2/8/940 cuma günü saat 14 de yapılacağından 
:l.steklilerlıı BeyotJ,u Valt.ttlar Müdü:rlüı:ü Akara! kalemine müracaatları. 1 

(6616) 
1 

,,-l_S _T l-N B-U-L -E-E L-E D-1 Y-E S-1 N-D E-N-.ıl 
~a Şemt.lik cümle kapısı ile Sultan Mahmut Türi>esi civarın

da Çatal - ve NM:ı.lbent yoltuı;u ve Yedikule Hacı evbad sokaklarında 

mevcut lqla ;ı>aptırılacalı: kaldırmı inşaatı açık eksiUmiye konulmuttur. 
Kq!f ~ 5668 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 425 Ura 14 kuruştur. Kec;if 
re 13l1name Zabıt ve Muaınelit Müdürlüğü kaleraiııde görule<:ekt.ir. İhale 
6/8/940 pazartesı. iÜJIÜ saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple
rin illı: lemlı>at makbuz veya mektuplarile ihale &ünü muayyen saatie Da-
Unl Encilmende mıJ,11nın.alan (6307) ... 
lMılı; İlk 
ltlruı teminat 

310,00 23,25 ~.ilerde kAfn M..-kh Hllinde 8 No.lı yazıhaııe 

250,00 18,75 • • • • 57 • • 
270,00 27,75 • • • • • 2 • • 
250,00 18,75 • • • • 46 • • 
250,00 18,75 • • • • 31 • • 
870,00 27.75 • • • • 29 • • 
H0,00 18,75 • • • • 47 • • 
250,00 18,75 • • • • 32 • • 
250,00 18,75 • • • • 35 • • 
430,00 32,ııi • • • • 11 • • 
310,00 23,25 • • • • 7 • • 
250,00 18,75 • • • • 36 • • 
370,00 27,75 • • • • 14 • • 

Yıllık kira muharnmeoleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

yazınaneıer bir ae.ne müddetle kiraya verilmek üzere ayTı, ayrı açık arttırmı
:ra konulmUJtur. Şartnameler Zabıt ve Muameliıt Müdürluğü kaleminde 
görülecclttir. bıaıe 7 /8/940 çarşmaba günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapilacakt.ır Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 940 yılına ait 
«'icaret Odası ve İk.tısat MUdürlüğünden alacakları vesikalarını hilm.ilen i-
bale ıü.ııU muıcyy"'1 saatte Daimt Encümende bulunmalan. (63!>7) 

' ..-r-. BOYOK TARiHİ ROMAN~ r 78 t==ıı:ı~ ._ -

...... Yazen: M. SAMI KARAYEL 

-T 
ı Devlet riCtıli bu tahtayı. nalle 
çalı$tılar. 

Kimi sihirdir, kimi de bazı a
'fatı def içindir dedi. Bu sırada 
düşmanları P~anın katline ta -
rih düşürmekle mellf(ullerdi. 

Nihayet buldular: 
Mihri ikbali vezir oldu giriftarı 

küsiıf 

Y-uzü akokı ruh.ur eıtti hele küsı'.ıi 
Kara Mustafa Paı;anın oöl<

mesi kxılav olırmıotu. ~anları 
onun Qiikıneı;i sebeplerini kolay
~ hazırlam:ıt<!ard.ı. 
f' ŞiRml.i SIJ'a, Kara Mustafa Pn
lllHlm taraftarianna ııelıınistL Pa
ııiiııalıı ~dl; 

- Padı~a:tılilll:. Kara :Mustafa
nın taraftarları katlohınınaıdıık
ça huzu.r voktur .. Bu mel'unlar 
bas kaldırırlar. 

Sultan İbrahi.m, ilik aınruıi 
veı•mişti: 

- Yen içeri ail:ısını çabrını:z!. 
Yeniı<x'I'i ağası ııeldi. Pad:ı.;ah 

şu fermanı verdi: 
- Kethüda beyi katledinlı .. 
O lre1!hüda bey ki, Kara Mus

tafa Paeaınn akıl hocası irli. ona 
ı:ıkıl veren ve yeciçerileri oorlıa 
ic;mcrtriye t$<il< eden keUlıüda 
bey idi. 

YeniQeri ~ deııhal aba k.a
ı:ıısma looştu_ Kethüda hı5i lı:ah-
• 

8 

,._ 

~ riıi-"1 

Pirinçunu - M"ercimek- Bezelya - Yuıaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M.NURİÇAPA 

ve i<ıel'ken bol'?dıın:!u. Basını a
i?:a ka:ı.ıısı önüne attırdı. 

Mimar Kasım Ai;a, Narlıı;ı Ha
san efendi, kapıcılar ke1ftıüdası 
ya.kalanaraık haJJ6C tikıldJ. 

Sultan İlbrahim son derecec:!\'.> 
memnundu. Ve bu memnumye
tini filen de ı;ıii6'te.I'di. Kara Mı;
tafa Paşanın katlinden oonra 
&-v<hülislam meşhur sair Yahya 
efıcıııdiye bir samur k.üork ile bin 
fi.lori ihısan eyledi. Ve üleınaya 
da hed.ıyeler verdi. İltiiatta bu
lundu. 

V eziriiızamlı,ğı, evvelce Kara 
Mw."tafa Paşanın Sama avtı.rdı.ıl:ı 
civan kapıcı başı Mehmet Paşa
ya ve>rdi. 

Haremi huıma'>unun vüzü ııiil
müstü. Çünkü, Kara Mustafa 1 
Paşa beliye;ini basları..ndtın atıp 
sultan zade Mehmet Paşayı Ve
ziriazam eylemişlerdi. 

k-te; Samur ve Anber devri
n.m alev aldığı ve hız akbirı de
vir Melhmet Pasa dewidir. 

Su 1 tan İbratı im, --eoe ı?ilııdüz 
eenhOıS ve l!ÖZ<lderile sünbüş a
leınıne dalımrştı. Padişah, kan 
ve şehvet iciı'ı.Je salfıa<ıat sürü -

Kuruluş tarihi: 1915 

yordu. 
Civan Kapıctbaşı, Rüstem Pa

şa hanedanındandı. Haremi hu
rnayunda has oda h.adetnelii(in
d"n yetişmişti. 

Mehmet Paşa, he$ tazıe civan 
iken kapıc~başıllk ile çl.ktW. için 
civan kapıc>başı diye ııöhret al
mıstı. 

Civan Ka.pıcııbası. ııüızıellii!'i ve 
tazeliği ile Padişa:lu ce~l>ev le
misti. Civan Kapııcılbaşı üc sene 
Mısır valili.i(inıde kalmıştı. Dclı

.şetli bir servet elde elmisti. Azak 
fethine memur oldu. Düşman 
kaleyi btraklıP ,g-itti.ği için, bura
da da muııaffer oldu. Talili bir 
adamdı. 
Şimdi dıe en biivıill< zaferi Sul

tan İibrohime vezir olmakla ih
raz evlcmi:;ı bulunızVQrdu. 

Mehmet Pasa, sarav hadıeme
liitinden V'C Padişaha yakı.n ve 
rntı!karriry olarak yet:işti/!'in<len 
Sultan İibra.Wmin daima ntizacı
na ııöre hareket etti. 

Mehmet Paşa, kuvvetin ll«'e

dıe o.ldu~ bil.i"l')l'du. Bu se -
i>eple CUıci Hoca ile lıos ııeo;ini-
yordu. (A rkast var) 
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Dün .yapılan At Yarış
ları çok heyecanlı oldu 
Müsabakalarda sürprizler oldu 
İstanbul vilayeti yarıs isla.tı 1 

encümeni tarafından iertip edil
miş olan mevsimin ÜQİ.İncü at 
varışı dün de Veliefeııdi çayı
rında yapıldı. Dünıkü loo0uları 
takibed<>nler ırec;en 'İİki haftaya 
nazaran bir iki misli kadar taz
lal aşmıstı. Bu kalabalıiiı ııören 
ol'P°anizatıörler dünkü yerinde 
tedbir !eri le balısı mii$terekte /lie
r01ı: tediye k.işele'l"ini ve ııerekse 
satıı; Jıiı;eleriııi :zıiyadeleştimıi.ş
ld ve bu suretle meraklılara bü
viik bir kolaylııı< göstermisler
dir. Dünkü 'k.oı;ulara evveJlk.i i.1ci 
haftadaki kDşulara l?iren atlar
dan baŞka b:iT QOk yeı:ı:i w iyi 
hazırlamn.ış atların da istirak 
e1ırl'l'is olanası işi büsbütün heye
canlı b:iT safhaya sokımus ve bah
sı müşterek talı:minlerini ııüçJes
tirmişti. Dünıkü Jooşuların ibailı-
81 mö"'tere!k oyunları ikilide bi
rer liraya mUkaıbH yinmi beş li
ra, ciftede on altı, i1Qlüde de o
tuz beş Hra tam:in etım.istir. 

Bes kataırori Ü2erinden yaıpı
lan dii11kü yarışların birincisi 
üç vasındaki haliSkan Arap er -
kek ve d~i taylara malısus olup 
1400 metre mesafe il.zerinden i-

di. 190 lira i!kramiyesı olan sa- r 
tıs lroşusuna Tuna w Ferhan l?ir
diler w İsmail Halldkı Tekçeye 1 
ait olan Tuna birinci )?ekli. Ve 
ııanvanda 120 kuru.s kazandırdı. 
İKİNCİ KO$U: Bu koşuya ge

linceye kadar kazançları 4500 li
rayı dolduıımryan üc ve daha 
yUkarı Ya<:ılaki yerli yarırnkan 
İngiliz at ve ıkısrak.la:rına m~ 
olı.ııp Cunıı ıbayırı Iroşuııu namı 
verilen bu yarıs 1600 .metre me
safede oldu. :tkramiyesi 620 li
ra iıdi. Buna Mavzika, Poyraz, 
Berceste, Nirvana, Şehnaz. Meiı
lika. Tasvir, Ner±man ve Fru -
Thu ıtir<J.i_ Ve neticıede Pov.-az 
!birinci, Şe!lınaz ikinci, Nirva ü
lliincü 0 tdu. Bu ko<;U ııanvasını 
140, plasooi 120, 100 kuruş ka
zandırdılar. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Centilmen 
koşusu namile üç ve daha yuka
rı yasta ve 'bu kaşuya ,ııelinoeye 
ka.dar kazançları 2500 lira"t ı;ıe;;
miyen İnıı?iliz at ve kısraklarına 
mahsus oluıp rl<:raııniye;i 310 lira 
ve mesafesi 2000 metre idi. Bu 
koşuya Parista, Şi-o-J<ap, Mart I. 
Güra"ak, Mis, Thıris jemjnde al
tı at ~rdi ve neti.rede Mis birin-

D.Denizyollan U. MüdUrlUQU llanıan 
29 Tem muzdan 5 Ağustosa kadar 

Muhtelit hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalk•• gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Bartm halluıa 

Mudaua h&lbD.I 

Dandır•• 4&ltuı& 

&ara.bira battma 

İnuoa ba&&ma 

Ayyalık ball&ıa 

İzmir llilr'al baıtıu 

Menin haltma 

- Salı 12 de (Akou), per~embe 12 de (Ege) ve 
pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Mersin), cumartesi 18 de (An -
talya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, perş.embe ve pazar 9,30 da (Uiur). Top
hane rıhtımın.dan. 

- Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, perşem
be, cuma 16 da ve pa2.3.r 8~15 de (Sus). Ay

nca cumartesi 14 de ve pazar 19 da (Ma
rırkaz). Galata rıhtımındn. 

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Ma
rakaz). Galata rıhtrmmdan. Aynca çarşam
ba 20 de (Antalya), cumartesi 20 de (Mer
sin). Tophane nhtımından. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nh

tunından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba. 15 de (Bursa), cumartesi 15 d~ 
(ihgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

- Salı 19 da (Konya). Tophane rıntımlDQan. 

Not: Vapur <'!eferleri hakkında her türlü mallı.mat aşa&"ıda tele
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baı Aceateliği Galata rıhtım, Liınanlıa.r Umum 

Müdürlüğü bİ.INISı altında. 42362 
Galata rıhtımı, Mıntak.a Liman Galata Şube Acenteliii 
Reisliği binası altında. 4-0133 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 227 40 

(8636) 
Sirkeci Şube Acenteliği 

Mühendislik kursle.rı duhul imtihanına 
girecek fen memurlairına 

TEKNİK OKULU lllÜDÜltLÜGÜNDEN: 
5 ve 6 ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılm::ısı mukarrer ıth.men

dislik kursları duhul tntihanına İstanbulda gireceklerin yüksek vekileün 
kendilerine vAki tebliğ yazu;l ve Lı:;batı hüviyetleri.ne medar olacak vesaik ve 
ikişer adet , ilctorya eb'adında fotoğrafları ile birlikte nihayet iki ağustos 940 
aksamına kadar okula müracaatla imtihana kabul karneleri al:nn1arı ltızım 
geldiği ve karnt:leri olrnıyanların imtiha,na kabul edilmiyccekleri ehemmiyetle 
ilan olunur. (6498) 

Kadıköy Vakıflar MüdUrlUQUnden 
ı - Avcı koru vakıf ormanlarının darlık, kllba aj:aç, kara dere, dar

dağan ağılı Tepeoe ören, Obruk ve Firavun dere ınevkileriodeki onnaodan 
yapılacak •6000> metre miktıbı gayri mamut me~ kerestesile c2000, metre 
mikdbı kayın kerestesi ve Jtereoleliğe yaramıyan kısımlan ile clallimndan 
yapılacak 20000 kental kömür kapalı zarf uoullle a.rttırneya JronuJ.ııwıtur. 

2 _ Meşe kere::tte.s.inin gayri mamul behec metre m.ikAbı 2,5 ve ka:rm 
kerestesinin gayri miımul beher metre miltM>ı el> lira ve kömürün beher 
Jrentaline ,26> kuruı; kıymet tahmin edl.lmişlir. 

3 - Arttırma 9/8/940 cuma iÜJlÜ saat 15 de ltadılroy Vllklflar Mıld!lrlü

tünde yapılacakt.ır. 
4 - Arttırmıya girerekle< 165G lira muvakkat ~ vereeelı:lerdjr. 
5 - Bu orttunıya ait ı;arlnameyi istekliler Vakıflar Mildürlüğüne mil

racaaUa görebilirler. 
6 - Bu arttınnıya iştirak edecelrlff kenste ve kömllr ve odun tılıcaro

tile iştigal ettiklerine doiir TU:aret Odasından alacakları veoika11 dıı urla 
koyacaklardır. 

7 - Tekli! mektupları ilçüncü maddede yaD!ı - bir oaa1 enellııe 
kadar Kadıköy Vakı!lıır lllüdli:rlilğ;.ıdelci arttır.n:ıa Jmmiqorıu ~· 
makbuz mukabilinde verilecektir. Poota ile p;ncıerileceJc melcl>ıoiarm ai
hayel \içünCÜ ınaddede 7Uıll oaatten bir saat GVU J'ne kadar kom.iııyon ,...... 
isliğine ge~ olmaı:ı ve <ili ırarlın mühilr mwmı ile 17>"'1 Jrapeblnwş omıa-
61 !Azımdır. Postada vAki ~ ıııaldıııl ~. (62") 

ci, Slk..Jta.p tirinci oldular. Bu 
ikıoııunun ııanvasını 100. plaseleri 
150 vıe 200 l<urus kazandııtiı· 
lar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Oç ve 
daha y:ukarı y aştaıki hal>iskan 1ıı
ailiz at ve klsraklarına mallısU.S 
olı.ı.p 390 l,ira ikramiyesi ve ıso-0 
metre mesafesi vardı. Bıwa 
Kamisarj. Dandi, Y ırtagan, '.l'orJI' 
ru, Taşpmar, ve Ahin Proks a· 
dında altı at .istin:&: etti. Bu kO" 
su cidden ook çetin ve hevecall" 
lı bir çekişme ile ııecti ve neti
cede hiç ümid edil.:medii!i haide 
Dand.i birinci Aıbin Proks 1kiJt· 
ci ııcldüer. Bu kosunun ııanya.>ı
nı 570. plaseleri 300 ve 135 kurıı6 
verdiler. 
BEŞİNCİ KOŞU: Henıdıkaı> 

kıoşllfiu naıınile dört ve da'ha yu• 
karı yaıştıaıki halis kan Arap al 
ve kısraklarına mahsus olup 3()() 
lira ikramiyesi ve 2200 metre ıne 
safe ii2ıerinden yapılan bir k<,. 
su idi. Buna Yi.lksel, KaraklJ$ 
Vural, Ünlü, Yaman ııırninde bed 
at l!irdi ve co'k heyecanlı bir ya• 
nctan sonra ııecen haftanın kaJı• 
ramanı Yüksel birinci. Y amali 
ilrinci, Ünlü üçüncü geldi. BU 
lı:oşunun ııayna.sını 270 plaseıer1 

150 ve 710 kur~ verdiler. 
iMis, Dandi, Yükzel üzerinDe

lti üçlü bahsi bulanlar 35 lira 
aldılar. Yarı.şiara ııelecek pazara 
devam edilecektir. 

Askeri liseler 
arasındaki 

Spor bayramı çok 
parlak geçli 

Her sene yapılması mutad b<> 
lunan askeri liııeleriırtiz arasın' 
daki spor baYTaıını dün Fener stJ 
dında stadın dört tarafını dol' 
duran 'binlerce davetli önünde 
lbüyiil< bir intizam içinde mu ' 
va.f:faıJo.yetle yapılmıştır. Davet
liler arasında ordu müfettisi FaJı 
rodrlin Altay İstanll>ul llooımutal1 1 

ıbir QCXk mebuslar w vilayet er
k.anı da yer aliınış bulunuyordu· 
Proın"ama. sıö:re, tefuit edilen sa· 
atta İstiklal mar:;ı ile merasi!1le 
ıbaşlarmu.ş ve bunu mütealdı> 8' 
lkeri liseler müfettişi lkısa ve ve
ci.z bir nutuk söylem'iştir. Bu!I' 
dan sonra sene içindelci müsaıb3' 
lkalaroa derece alını~ ibulunafl 
Kuleli, Maltepe, deo:ıiz hselefl 
sı:ıorcularına kupa ve ma<lahe 
!eri ırnerasiımle tevzi edilmişti!· 

Bu merasim sona erince bü~ 
spocculann iıştiralcile bir ı;ıeç..,. 

resmi ya.pı.Jmıs ve bunu mürer 
'k:iıı müzi1di. ve müızi,ksi.z bir çalı 
spor ııa.terileri w beden hare' 
'ketleri yapan aslkeri liseler ta' 
!ebeleri taık!ip edimler taraiı!I' 
dan şiddet.I.e alıkLŞ]anınışlardıf• 

Burulan sonra atletiıım müsaıba' 
kalartL.a ııeçilanis bunlar da taıll 
'bir intizam içniıde yapılarak ltO' 
kev ve heOOlx>l müoobakalarile 
bu spoır gününe nihayet veril• 
mistir. 

Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akkoyuıılu 
Taksim-Talimlıane Palas No. 4 

Pazarolan maada her ııün ıaat 

15 den 110nra. Tel: 46127 

Sağlığın kıym~tini talcdir edeli 
Bayanlara adet zamanlarınd~ 
seve, seve kullanacağı mikroP-

1 suz, ufak, ywnw;ak ve •ltb 
en lıirinci mahrem tuvalet beiV 
:teridir. En ince elbiseler altıJl' 

da bile belli olıaaE. 

FEMIL ~ BAÖI 
Her ecsanede, icadın iıeri>er\e' 
rinde ,,., tuvalet mağu.alarııı • 

da bulnnur. 


