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Mihver Devletleri M acaristanı T atm 
Maksadile Transilvanyayı Sulhe 

iade Etmek için Tedbirler Alıyorl 

Kont Cıaky Kont Teleki 

Bükreş Büyük Bir 
Asabiyet içinde! 

Macar Başvekili ile Hariciye 
Nazırı Berline Gidiyorlar 

Belgratta Sovyetler Lehinde Tezahürat Yapddı 
Berlin, 9 - Hitl.er ile görüştükten sonra Garp cephesini ziyarete giden Kont Cia

no, Majino hattı ile Verdun müstahkem mevkiini ziyaret etmiş, Lorraine mıntaka
sını geçtikten sonra maiyeti ile birlikte Metz'e dönmüştür. Kont Ciano'nun her yerde 

obruca ve Transilvanyadaki Bütün Bankalar gördüğü hüsnü kabul İtalyada çok iyi tesir bırakmaktadır. 
N r --, Kont Ciano'nun Berline avde-

akit ve Kıymetlerini Bükreıe ~aklettiler, 1 1 tine kadar Macar Başvekili Kont 
Teleki ile Hariciye Nazın Kont 

abıta ve Memur Aileleri Gö~ Ediyorlar Csaky Berline muvasalat etmiş 
~ olacaklardır. 

Mihvere ilerin Planı 
Nevyork, 9 (Radyo) - Almanya ile İtalyanın Cenuba Sark! 

pa (Macariıtan, Romanya, Yuıoılavya, Bulıariıtan ve Yananiıtaa) 
naıırladıkları plln haltlcmda dikkate defer malQmat almmqtır. Ba 
mata ıöre, mihverci devletlerin plinı ıu esaslara dayanıyor: 

1 - Bütün Cenuba Şarki Avrupa memleketleri araamda 
tibadı vücudc ıetirmek, 

2 - Bütün Cenubu Şarki Avrupa ülkelerine makinelqtin1miı 
raat tarlası mahiyetini vermek ve böylece bu memleketleri Alma.,. 
ltal1a için cıda maddesi kaynafı yapmak ve cıda maddeleri ile 
maddeler mukabilinde ba memleketlere mamiilit ihraç etmek, 

3 - Hudutları yeniden tahdit ederek ve halkı mübadele 
milliyetler ve ekalliyetler meselelerini halletmek, 

4 - Balkan memleketlerini ıilihtan tecrit etmek n bu m 
rin tnüdafaaaını deruhte etmek, 

S - Bu memleketlerin mihverdler için yemlik olmaıım temüı 
İçin her memlekette totaliter bir hük6met vücude ıetirmek. 

Bu euılar dairesinde kurulan pllnın bilhassa SoyYetler 
muhalefet ıörmeai bekleniyor. Fakat bu muhalefetin ne mahi7d 
hendz anla1ılmam11tır. ~~r~, 9_ - Demir Muhafızlara mensup dört nazınn ZfYARETtN MAHİYETİ 

l..LöSl uz ka Alman ajansının Peşteden ver-
bul ~~e bine bu sabah toplanmış ve istifaları diği malumata göre iki Macar --------------------~ 

.ah etmiştir. Hükumet Reisi Gigurto'nun takip edece- recülü kısa bir ziyaret yapmak s J 1 7 
attı hareku henüz anla§ılınam.ışb. ~:.-• Berline hareket etmişler. ur iye u e v az-·-·-
A 

Kendisi ya yeni nazırlar tayin Ziyaret hakkında tafsilat ve-YR U PAYA ederek münhalleri doldurur, ya- •ilmemekle beraber Berlinden G • G •• •• N 
but istifa ederek yalnız Demir vuku bulan davet üzerine bunun ergın orun uy 

•ı k Muhafızlardan müte§Ckkil bir süratle icra edildiği anlaşılıyor. 
erı ece Yen·ı kabine te§kil edebilir. Bir habere MACARiSTAN TATMiN •O 7: ~'Q 

göre Kral Karol, istifa eden na- Tahrip edilclii! anlaıılan .,. ranm &icheDeu zırhlisı EDfLECEK - - -

N zırlann istifalarını kabul etme. Fransanın Yakın Şark Ordusu Kuman 

Gnl. Mittelhauser Vazifeden A ynla 
edir? miştir. lsken Jerı·yedekı• Bu yüzden mihver devletleri. U j nin Macaristanı tatmin ve hali.. 

Yazan: M. z. SERTEL GERGiNLiK VE ENDiŞE hazırda Romanyanın idaresinde 
Reuter muhabirine göre, Kont R F bulunan Transilvanyayı Maca. Lo d g F k k k k 

imdi Almanyada en çok Cianon~n Berlinde Macaristan ve •ı J ristana suJhen iade için tedbir a- n ra, - ransanın ya ın şar ta i U 
işitilen laf b d H" Bulganstanm Romanyadan meta- r ansız l osu u a lacaklaen tahmin olunuyor. kumandanı general Mittelhauser kumandan1ıktan 

r haki . . u ur. ıt- libi lehinde beyanatta bulunma. Bir rivayete göre, İtalya, Ma- caktır. Bu kumandaajığa General Massey'in tayin 
1 

nuyeti altına aldığı sı Romanyada gerginlik ve endi- D Tı l Old caristanın derhal tatmin edilme-
Yrupa kıtasına yeni bir ni- şe uyandırmıştır. •• es ı·m sine tarafdar olduğu halde Al. duğu bildiriliyor. ' 

. Verecektir. Hatta Maca- RUSYA YENİ BiR TALEPTE un u manya bunun bir müddet daha General Mittelhauser, bir ara-
hükfuneti iki hafta MI BULUNACAK? talile edilmesine tarafdardır. Ve Iık mütarekeyi tanımamak ve 

T sil E d ğ b• 1 bu yüzden Macaristan ile Ro- mukavemete devam etmek fik. 
ran . vanya ı"rin Al- ndişenin i er ır sebebi de, R" h 1· Z hl T h . Ed"ld" ·ı· G ·ı . 

;y-.. Kar d · s t d IC e ıeu ır iSi a rıp 1 11 ngı iZ emı erı manya arasında bu sırada bir rinde olduğu halde maiyetinden 
Yanın yard ~...4--di"" a enız ovye onanmasının h k k 1 k f"k 

k .. ım.ını ....,ı.c gı Bulgar limanı olan Varna açıkla. lk"ı a11> çı masına arşı geme 1 
- gördüğü mukavemet üzerine si-

.--ril~..... endısıne, Avrupaya nnda manevralar yapmakta ol- Fransız Vapurunu yakaladılar rir.dedir. lahı bırakmak kararını vermiş, 
ecek yeni nizam esna- duğunu bildiren ve salahiyettar MACARiSTANIN EMELLERi bunun üzerine İngiltere; Alman. 

da bu davanın da hail di bir membadan gelen haberdir. Londra, 9 - İskenderiyedeki deniz filosu hakkında Kont Teleki ve Kont Csaky'nin ya ve İtalyanın Suriyeye girme. 

İran. Asi 
Bitaraflı 

Siyaseti 
ceği bildirUm· . e - Rusyanın yeni bir mutalebe ser- bugün şu resmi tebliğ neşredilmiştir: Berlini ziyaretlerinin neticesi sü- sine mukavemet edeceğini ilin 
liitler k • ıştır. detmek arifesinde bwunduğu da "İskenderiye limanında bulunmak suretiyle harbe iş- ratle anlaşılacağı jçi~hsiyasi k~a- etmiştir. Terketmiyec 
nrnü f:· ar1argihından Berline söylenmektedir. hafil beklemeyi tercı etme e- O 2amandanberi Suriyenin 

Ci:n ur. talya. Hariciye Na.. YAHUDİLER ALEYHiNDE tirak etmekte olan müttefik kuvvetlere mensup Akdeniz dirler. Fakat Hitler - Ciano mü- \'aziyeti gayet müşe,•veş bir ma. 
iştir. Goaldı· a B:er~ın~ davet ediL TEDBiRLER filosunda en sıkı bir arkadaşlık ve hüsnüniyet hisleri da- lakatında , Macaristan ile onun e. hiyet almıştır. 

di B P hır ihtımale göre, ima hüküm sürmüştür. ------------ melleri hakkında bir karar ve. BİR MUHABiR ANLATIYOR 
erlinde müzakere edil- Romanya hükümeti son üç gün J rildiği muhakkak sayılıyor. . . .. . . 

ekte bul içinde üç gazete kapatmıştır. Bu Fransanın teslim olmak üzere F E Macaristan bu sırada mihver Reuterın Surıye uzerınde bır 
de A. unan meselelerden bi. · M bulunduğu anlaşılır anlaşılmaz ranSIZ 5a5 - be 1 · t k tayyare uçuşu yapan muhabiri 
t 

vrupanın yeni nizamı ola- gazetelenn sonuncusu oment devletlerile munase t erıni a - ı . . 
11'. adını taşıyor. Hükümet, yahudi- başkumandanlıkla Fransız Ami- viye etmek istediği için, ne mahi- şu malumatı verıyor: 

Bu Yeni nizam nedir" ler aleyhinde tedbirler almıya rali Godfroy arasında mücadeleyi Kanunu Ta" d•ıı yette olursa olsun bu karan ka.1 "İngiliz - Fransız münasebet.. 
Al • d ed" birlikte idame ettirebilmek ilmi. l ak l · d k" · k " f1 ·· · 
b rn:uı matbuatı bir müddet. evam ıyor. bul ile karşı ıyac tır. ~rın e ı son ın ışa ar uzerıne 

n erı bu 1 • HükUınet bundan başka bütün di ile, bazı müzakereler yapılmış.. Suriyede gerginlik ve ziddiyet 
·uer· h mese e ıle meşguldür. zirai kuvvetleri seferber hale ge- tı. Mütareke şeraiti geldiği vakit Ed•ıı•ıyor Belgratta Sovyetler havası esmektedir. Suriyede dün 

ın arpten evvel Avrupa.. ğı 
'Verrnek isted"ğ" . tirmeğe ve harici ticaret ve milli ortaya yeni bir vaziyet çıktı Lehinde Te-zahürat ikmal ettiğim kısa bir seyahat 
· .. ı ı nızam hakkın.. •konomı· nezaretlen·nı· bır" leoeıtir- anla"ıldıg~i için Amiral Godfroy'a --o-- d h ·· ed"l · 

l 
!llutalaalan ile bugünk·· "' -s -s I ~ J I B esnasın a enuz neşr ı mıyen 

rnan matbuatının 'neoeı"ı·yatınua meğe karar vermiştir. tebligat yapılarak Oran'daki Mil İ MeC İs u9Ün Londra, 9 - Reuter'in Belgrat bazı inkişaflar öğrendim. Yaban. 
r (So s 4 s- 6) (Sonu·, Sa: 4; Sü: 2) muhabiri bildiriyor: arak Avrupa al nu; a. : u: cı memleketlerde Suriye hakkın. 

t b nın mıya nam. T J k Yugoslavyanın teşckkülün-

bulunduğu yeni şekil hakkın_ op anaca denberi Sovyct Birliği ile bu da şayialar dönmesinin başlıca 
azı tahminlerde bulunabı"li.. '" 10 --ı..~r.: ~ 1 k d k" · i ·· sebebi mütarekedenberi bu mem. .. r, k Vichy, 9 - Fransayı Faşizme meme et arasın a ı sıyas mu. 

be . A Cebeı·ıtarık le Afrika ve ya ın doğru sevketmekte olan .hare- nasebetler teessüs edememişti. lekette görülmemiş şiddette bir 
z nı vru y ı Kr 11 k h d nın sansürün tatbik edilmekte olma r k A panın temelini bil- ket, mühim bir adım daha atmış ugos avya a ı ane anı 

ÜyüklınAal nya teşkil edecektir. C k k• 1 •ı• S •• •• 1 • ve Fransız Parlamentosu bugün Rusya çarlarına karşı hissettik. sıdır. Fransız yüksek kı;>miser· 
manya, bütün Orta Av yar ta 1 ngı iZ omurge erıne hükümete Esas Kanununu tadil leri merbutiyet, iki memleket a- Puaux'nun sivil idaresi ile ordu 

P~1 devletlerini içine alan y;_ için salahiyet veren kanun layi- ras~~a siyasi münasebetleri.~ !e- nun askeri idaresi hattı hareket 
olon rny ançişgali altında bul~nan Hu··cu··m lhı·ımaı·ı var hasını kabul etmiştir. efıssu,lslune karşıdge~de? en muhım lerini değiştirmeğe müGtemayill 

S 
a, ekoslovakya Avustur- . m er arasın a ı ı. görünmüyorlarsa da enera 

• lovakya ' Cebe sabah S,SO geçe Herrıot Nihayet geçen ay içinde iki 
Ürekkep mu•: .. :_ Bobh.emdyadlan 1 1 . li 1 tarafından açılmış. v.e toplan.tıy_ a memleket arasında bı"r tı"caret Weygand tarafından ikna edilen 

-.-&U ı Almanyamn nıtltereye hOcmn etmes ihtıma aza mış. b t k şt Mittelhauser Suriyede mukave-
caktır Hol d r ev et br. Buna mukabil mibvercilerin Yakın Şark ile Afrikadald İn- 400 kadar me us ış ıra etmı ır. anlaşma~ıı yapılarak, siyasi mü- rr.ete devam için verdiği ilk ell'l-
acaris~n b-a~k a, Norveç ve ciliz Da ve müstemlekelerine kup harekete ıeçmeie karar Bap sanlı ol~n. Reynaud mebus- nasebetlerin teessüsüne doğru 
tısad" b" • uyu Almanyamn _.1• ıar arasında ıdı. bir adım atılmış, daha sonra da ri iptal ettiği zaman başlıyan şid. 
l a_ ı ırer vasali olacaklardır. verdikleri söylenmektıı:ıuır. \ . alad . dctli bir gerginliğin tesiri altın. 
tl~~a, F~anı~, ve Balkan dev- Bundan batluı mihvercflerin İspanya yolile Cenelitania Herriot, meclısi fevk e ıç- siya45i münasebetlerin tesisine ka. de bulunmaktadırlar. 

farı de sıyası istı"kla"llerinı· mu- hücum etmeleri ihtimali kuvvetlebmektedir. tiınaa davet eden hükumet tez.. rar verilmiş ve bugün Sovyet İ . 
İn · _.1 k b"l k · · k b ~ er;ne B" 1. - · · "Ik f" · B 1 d Son ngiliz - Fransız deniz ha. 

1 
etmekle beraber iktısaıd ı Bütün bu hareketlere kar§ı giltere ıcap cuen mu a ı eresını o umuş, unun uz • ır ıgının ı se ırı e gra a mu. 

rnan külr· ' ~en Wbirleri alımı ve hazırbldannı bitirmiıtir. celse tatil olunmuş ve alakadar vasalat etmiştir. diseleri Araplar arasında Fransız 
l .. .:ı unun birer cüzünü~· .. + t d eden encu··men mesaıs· inı· tamamlıyarak Sovyet sefiri, fevkalade teza- p!'estijinin artmasına sebep ol. ı ;ıeceklerdir. Romanyan ır .,_nciltere ile Almanya ve talya arasın a cereyan 
&ıısilvanya eyalett,:te Yugrı~ ~ l\arplere ait tafsilatı üçüncü sayfamızda bulacaksınız. esas kanunun tJdilini icap ettiren hürlerle karşılanmış ve kendisini mamış ve Fransız askeri mahfil. 

• o6 .,,.----·----~~!!!!!!l!l!!l~~!!!'!!~!'.!""-~~~~~~~...ı karar auretini hazırlamıştır. karplamıya çıkan halk "So"lyet !erinde zaruri olan acı tefsirata 
<Sonu; Sa:-._ Sti; t) ~- ' (SoJUI Sa. 4, Sü. 5) (Sonu; Sa: 4; Sil: 6) sebep olmuştur." 

Tahran 9 (A.A.) - Par1 Aıt 
sı bildıriyor: 
Fransanın Ankara Büyük 

çisi Massigli tarafından Paril 
ı iciyesine gonderilen te 
serisini muhtevi 6 numarah 
man beyaz kitabının ne 
sonra Sovyet gazeteleri 
ve Pravda manasız ithamlarl 
liva eder makaleler neş 
hiçbir sebep olmadığı halde 
leketimizin bu planlardan h 
dar olduğuna herkesi inan 
ya çalışmaktadır. 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1 

Toplanıyor 
Bertin, 9 - Alman Ra 

Perşembe günü toplanae 
Bitlerin bu toplantıda sö1ll 
b'İ nutuk ehemmintle he 
yor. Kont Ciano ile Mac 
naıwekili ve Hariciye Na 
nutku dinlemek Ü7.ere Pe 
1rUnU Berlinde hulunffat 
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Adliyede: 

Bir Cinayet 
Suçlusu 

Yakalandı 

r .. "\ 
1 Universite H eyeti Erzurum Yolunda j 
\...-----------~--------------------------------------

Yazan: ULUNAY 

h Arkadaşları Emiri Vezaret 
arayında Ziyaret Ettiler 

Geçen hafta Karamiirselde bir 
cinayet olmuş. Sait isminde bir 
genç, arkadaşı Mustafa ile rakı 

arkadaşları genç emiri, Yanm saat sonra salona girdi- içtikten sonra onu öldürmüş ve 
İstanbula knçmıştır. Sait, dun İssaraymda Şirkohun daire ği zaman hilat yine eski yerinde 

uldular. Vezaret üniforma duruyordu. tanbulda yakalanmış, Sultanah-
uğu sedirin yanında du. Enurlerden Raşidüddin Sala- met Sulh Birinci Ceza hakiminin 

u. haddin<' doğru ilerledi: huzuruna çıknrılmrştır. Sorgu. 
vezir herkesle ayrı ayrı --Uzun uzadıya görtiştükten sunda: 

ha eyledikten sonra ağır, sonra seni sultanımızdan muva- - Mustafa rakı aleminden son 
yle soyledi: fakat iradesi gelinciye kadar ku- ra bazı çirkin teşebbüslerde bu
atımi hükümdarı tarafın- mandan olmak üzere tanıınıya lundu, müdafaa vaziyetinde kal
cıh edilen vezaret i.inifor- karar ,·erdik. Allah muvaffak dım ve taşıdığım toplu tahaııca 
· ~· · · ı 1 ı · ile kendisini vurdum, demiştir. gıymegı sızın e an.aşmıya ey t';..n. 

m. Benim (EmiritkuyCış) Bütün emirler bir ağızdan tek- Hakim, Saidin tevkifine ve Ka-
ğ mı kabul eylerseniz ta- rar eylediler: ramursele gönqerilmesine karar 
vezaret sıfatını da c~met- _ Amin! vermiştir. 

cağım. Aksi takdirde ara. Ziyaaddin İsa ellerini açarak HAPSE MAHKDl\I OLDU 
istediğinizi intihap edıniz. parfok bir dua okudu. Pendikten aldığı yolcuları 
Nure9dinin asaleten tay!n Dua bittikten ;onra genç kı..:- Pavli adasına çıkarırken kayığı 

er gclinciye kadar ~u :ıdam 1 mandanın ilk emri şu oldu: devrilerek 3 yolcunun boğulma-
bir köle dahi olsa derhal - Amcam emir Esedüddın Sır 

sına sebep olan Hasan Çentezin 
•ltında bulunacağım. kohun dogrudan doğruya varisi muhakemesi dün ikinci ağır ceza 
rler sükut ediyorlardı. Sa- yoktu:::-. Bu suretle ölen or<lu ku- mahkemesinde neticelenmiştir. 
in devam etti: mandanlannın. çocukları ac;kerler k 
epiniz pek iyi bilirsiniz ki, ve znbitlerdir. Bütün serveti. or- Hasan Çentez, tedbirsizli ve 

dikkatsizlikten altı ay hapse. 50 utun seferlere arzum hıla- duya te,·zi edilsin. Bu taksim za-
l lira para cezasına ve 17 lira mah_ 

ırak ettirildim. E~er su - bitana rütbeleri nlsbetinde yapr. keme masrafı ödemiye mahkum 
lı ıradesi olmasaydı Şarrıda lacnktır. 

1 de. k h" b" k 1 • • • • o muştur. 
11 ve • ı? ır şeye arışm - Şırkohun senelerdenben bmk- * Muhtelif yerlerde hırsızlık 

J hm. Hadıselere zorla !<arış- tirdigi ha7ine az şey değildi So- k ı M 1 k · · d 

Maarif Vekili, Haydarpaşa istasyonunda Rektörle ve heyet azalarile görüşüyor .. 

Armatörler 
Primlerinin Tenzili 

için Müracaat Ettiler 

An karaya 

ı ::ın. Fakat bir kere karı~trrıl- liıhaddin bu hareketile hem. s~r- ky~pkmda tanAslutç u eAeı· ısmıcn e-
sonra vazüemı sonuna ka- vet" karşı olan Jakaytligini isbat hk 1 d • .. .. enize çı aca gemi erimiz için, l\1i i Reasurans Si-

Bir haCtadanberi ıehrimiz. 

de bulunmakta olan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, İs. 
tanbuldaki tetkiklerini bitire. 
rck diinkü ekspresle Ankara. 
ya gitmiştir. 

Er7.urum Üniversite haftn. 
. . ~ 

1 

: a ın ıncı s ıve eza Akd k k 1 11 
pmak Uıztm geldiğini anla. etmls, hem de ordunun k;!1disinc mh a emehs k~ ... e onl ay ton uçMguhn Ş k k b 

B" k f 1 d b b "' , apse ma um o mus ur. a - gorta ir etinin a ul ettiği prim nisbeti, Armatörler ta- sını n!:mak ,.e Erzurumda bir 

m ır ço ~ef crdcr ke era er taraftarlığını kuvvetlendirmış 0 - ., kemede kaçakçılık s~cundan da rafından pek yüksek görülmüştür. Sigorta kabul cdilmi- .seri konferans vermek üzere 
duk. Vazı em e usur ey- luyorciu 14· h hk. b ı d • Üni\'crsitece seçilen heyet te 
mi? Kimseye hatta en ufak Ordu Salahaddini ku~andanlı- <ıby apse ma kumf 

1
u ~nd ~gu ye başlanması üzerine kabotaj hatlarımızda hissedilen sı-

··' b" k b'l h k · nu, u cezanın pe az a Vl u11ıı- k d k Ik b ki I k I diinkii eksprc:.le hareket et. :ue ır as ere ı e a sız ğa intihap etmekle Azıdrn has .. 1 · t' mtının orta an a ması e enirkcn, şimdi i vaziyc- mi tir. Universite Rektörü 
elede bulundum mu? Hfı. nıu" c:a,•ın l\.,.utemenı'n h!:Zı\·.~adıg~ı nu soy emış ır. d 1 k d ı ' - ı ı AR DAVASI tin aynen evam ettiği görüme tc ir. • Cemil Bilselin riynsctinde hu-

:-r insanların tedhirincıen plfın bir kere daha suya düstü. IIT K 11 lunan hu heyet 13 temmuz ı 
tlidir. Buna istersenız ka- Kurnaz hadım ağa ı Salahaddine Kilosu 45 kurustan 250 kilo 1 Sirogta şirketinin kararına gö. 

· d" B 1 t b Izmire kadar yüzde bir nisbetin. racak. ve hemen o giin Unı- i 

10. 1. ~-:iV 

Piyasada: 

italyadan 
• A 

ithalat 
Yapılacak' 
İtalyadan ithalat maddelerin 

getirtilmesi kin y('nidcn teşe 

büsler yapılmıştır. Aldığ 
mahimata göre, bu teşebbüslt 
iyi bir netice vermek üzered 
İtalyaya trenle gönderllec:t 
mallarımıza mukabil oradan 
trenle yurdumuza muhtelif rn 
lar getirtilccektir. İtalya.dan ı; 
ten üç milyon Türk lirasınd 
fazla kliring alacağımız vardı. 
Bu itibarla ltalyadan mal gcti: 
mek imkanları daima mcvcutt~ 
İL'lt partiler arasında on ,·ag\ 
gazete kağıdının basın koopef

1 
tifi namına gönderileceği habn 
alınmıştır. te 

İHTİKARA KARŞI c 
Bazı eşya fiyatlarında ihti}(iu 

yapıldığı hakkında Mıntaka ~ e 
caret müdürlüğüne bildirilen lu 
kayetlerin tetkikine başlan~ 
tır. Manavların, meyva fiyattı 
için tesbit edilen iızami kar tltu 
betim nazarı itibara almadıkl'I 
ve eskisi gibi satış yaptıkları 'J.ı 
laşılmaktadır. Haldeki toptan 
trş fiyatlarının her manav d l 
kanında ilan edilmesi ve bu ııı 
lar üzerinden ne nisbette klı~ 
lınması lazım geldiğinfo 8e 
listelere yazdırılması muv e 
görülmektedir. ly 

e Yerli şapka fabrikalsli 
Trakyada yetiştirilen tavşanlsfet 
tüylerinden istüadeye başlafll:ü 
!ardır. Bu tüylerden ticaret ~tt 
taka müdürlüğü delfıletile 
bayaata başlanmıştır. Tavşan 4v 
nin Bulgaristana ihracı için )gu 
şebbüslerde bulunulmuştur. 

Müteferrik : 
yiniz. Bu kuvvet benı bu veznreti tevcih ettirm'-'klc Suri- c.ivi satmak suretile ihtikar yıtp- Belediyede : 1 :c, İskcndcruna kadar yüzde üç, ::. cumartesi giinü Erzurum~. v~- 1 
e getır ı. u ~UVV" ana ye ordusunda 'bir ihtiras iırt~na- maktan suçlu elarak mevk~!en versitc haftasını a<'acaktır. : 

"f ı ""kledı· B k ı• K 1 t de sigorta prim alınacaktır. Ge. • • '\"'azı e er yu · · u ·uv. sı koparmak istemişti. muhakeme edilen nalbur AgapL ır ısım nşaa ın rck armatörler ve gerekse arma- :-----···--·--·---·! ---- -- le 
nida.ha başka ufuklara. doğ Salahaddin başkumand::ın'ığa yosun duruşmasına Altıncı Ce. İ y p o·· d•" 
k d B t · 1 förlerden şilep kiralıyarak S- - apen on "llt ·e ıyor. en emare ı şan g\"çer geçmez Sultan Nureddinc za mahkemesinde devam edilmiş. hales·ı Ger·ı Kaldı • 

f · · f h · · t kı:ınderun hattında emtia nakli- Maarifte · .a 
re ıçın, re a ıçın. servc tafsilatlı bir ariza gönderdi. Ra- tir. Mmtaka ticaret müdürlüğü- k . . d ı. 1 • .. G""en hafta şehrı"mı"ze gc!~ı'r 

.. t · B k.. yatını açma nıyetın e 'l.JU unan -:ı 
l .:ııw emıyo:um. u rnev nn por rr.ahiyetinde olan bu arizacia niin mahkemeye vusuliinden bir Demire ihtiyaç gösteren inşa. olan Alman bu··yu"k elçisı· von 
.,.. ••ereceğı zahmet ve mf' .. "k Devlet Denizyolları İdaresi bu M k B d il • • 

y .. , ... - Mısır vukuatını en ince tefcrru- gün sonraki tarihi taşıyan tez.. atın tatil edileceği hakkında ko. es en e e erinin r\r 
Bt de biliyo~~·. Mi~_Y,0n_1ar.ca atına kadar anlatıyordu. Z!yaed- keresi, çivi baz fiyatının 28 ku- ordinasyon heyeti tarafından ve. nisbeti pek yüksek bulduklarını pen evvelki akşam Anka 

kardcşlerımızın ul.itf:?Jcrıne dm İSci ile birlikte vazı lan ariza ruş olduğunu bildiriyordu. Suç- rilen karar henüz Belediyeye ve bu vaziyette, vapur işletemi. T evziine Baclanıyor dönmüştür. 
ar. bir. ha~çcr gibi s;;ıplan~- g:ıyet ustalıkla hazı;lanmıştı. Ss- hı 12 numara çivi sattığım. çivi- t~bliğ edilmemiştir. Maamafih yeceklerini bildirmişlerdir. :S ___________ ,_, 

' l lam alemınde bununla ug- lah::ıC:ciin, Sultan Nureddine oh.n nin boyu küçüldükçe fiyatının nafia müdürlüğüne icap eden Bu vazivet üzerine, dün De- İlk tedrisat muallimlerinin gc- ÖLÜM 
bir tek hükiin:ıda~ sul~a~ı- ebedi rnerbutiyetini gayet sami. yükseldiğini ve 40 kuruşa kadar tebligat yapıldığı için, Belediye nizyolları işletme Umumi ·Mü. çen senelere ait mesken bedelle- Os.'Tlanlı 'Bankası Resmi Mulıa ·a 

Atabek Nureddındır. Butun mi surette nnlatıyor, kendısinin çıktığını söylemiş, durusma bu Daimi Enelimeninde, demire ih. dürü İbrahim Kemal ile Milli rinc karşılık olmak üzere bütçe- ve Terccme kalemi müdQrO ~ar 
umanlar o;ı~an bekliyorJar. uzat kabul etmez bir köleden baş cihetin sorulması için başka güne ttyaç gösteren hiçbir inşaat iha- Reasürans Sigorta Şirketi Mü- ye konulan 30 bin liranın istlh- SALİH MÜNİR NİG.t\~c: 

e bu ;~aretı ıst~~~kle sult~- ka bir şey olmadığını teyjt edi- bırakılmıştır. le edilememiştir. dürü Rabbani görüşmüşler ve kak sahiplerine tevzii kararlaş-
~ız~ıgı yolda yurumek. v.a7~1- yor, amcası Şirkohun çok sert \ 'ALi YAYO'"AYA GİDİYOR gemilerin seferlerine imkan ve. tırılmıştır. İlk partide, askerlig-e uzun bir hnstnlıktnn sonrn Tan1?c 

goze aldırıyorum t~ınızoe · ı D · d • rahmetine dun kavuşmustur. Ccn lt!tl · ~ ıdare ey edigi orduda s·ıltan na- cnız c: recek bir formiil tesbitine çalış. giden muallimlerle tekaüde sev-sonuna kadar yapabilecek Rahatsız bulunan Vali ve Be- bugün öğle namnzındnn sonra Te;ıa g 1 
• • • 

1 
__ mı.ıa yaptığr adilane icraat ile mışlardır. kedilip te kadro ile alakası kesi- d 1 k R\lf lind 1 kıms r s-y lediye Reisi Lütfi Kırdarın sıh- kiye camiinden kol ırı aca ve 

T en em n . . e.va ~.a 0 
.- bütüı1 zabitlerin ve yüksek ku- K •• t ş·ı · f' Sı"gorta ş"ırketlerı·, armato"'rle. len muallı"mlerı'n mesken b 0 deJ. l'h' ıı~ dakı' aile mak All h ş hıdı d k bır 05 enceye 1 ep hati dün daha iyileşmiştir. Lut ı " 1 ısarı mezar gın •kü 

ı. a a m ır ı, mandı:mlnrın sultana kar~ı son Kırdar tedavisine devam etmek rin itirazını haksız bulmakta ve )eri verilecektir. ıılne defnedilecektir. \'af 
r gibi maiye~~n~c ~h~?1et ede- derece merbutiyet gösterdikleri. S f 1 • B 1 d İskenderun için tesbit edilen yüz. 
ın. Tekrar duşununtız. Ara- ni de yazıyordu. e er eri aş a 1 üzere bugün Yalovaya gidecek ve KÖY ENSTİTÜLERİNDE f'Yi 
a konuşunuz. Münakaşanızda dört gün kadar orada kalacaJCtır. de Ü<; primin dahi kendileri için l\IEVLÜDÜ NEBEV er 

t l b. f • ı ed Maarif VekAleU, köy enstitillerinln ı •a gonule bakmayınız. Veza. B u zımnen ufok bir tehdit Köstence ile stanbul arasında Belediye reis muavini Rıfat a ır edakar ık teşkil ecek ka. ~ İn 
" tc kil, tesis ve .faaliyete geçmelerine Şirketi Hayriye mı.idiri esbakı 
hil'atı on bin altın değ~rinde mahiyetinde idi.Sult.m Nu şilep nakliyatı başlamıştır. Dün muhasebe müdürii l\luhtar, dün dar az bir nisbet olduğunu ileri dair olnn talimatname ve ni:ı:nmname- hum Hüseyin Htıki kerimesi ve 1'11e 
a kıymetli gerdanlık :ıe bera- reddin gibi d:ıhi bir adam bu MH akşam Salino isimli Ru men şile- vali konağında Lutfi Kırdan zL siirmektedirler. Bunların, da ken Jcrl ikmnl f'derek alfıkadnrlara gön- ran sefıri esbnkı Hüseyin Hnsip ıfgen 
burada duruyor. Biraz sonra butiyetio kendisinden ziyade Sa- bi Köstenceden buraya hareket yaret ederek muhtelif Belediye di iddialarını haklı göstermek i- d('rmlştır. Teşkiİ edilC'n Trabzon Beşi- humun refkası merhum ve mal 
ruza avdet ettiğim zaman bu lfıhaddine karşı olduğunu pek gü etmiştir. Vapur bugün buraya işleri ve bilhassa munzam tahsL cin ileri sürdiiklcri bir misale közü llkmC'ktebl munllimlerinden Hayriye öztoprağın aziz ruhuna 1 

,...,.,1",.,L, ti kimin üzerinde ıSÖri.irsem zel anladı. Salfıhaddinin babası gelecek ve buradan, Roman yaya sat ismile bazı inşaat ve imar iş. göre, Antarcs şilebinin Kösten. Hurrem Erman, Kocaeli Arifiye köy edilmek üzere şehrihalln 12 ncl CJilte 
t 1 1 t "ft'k ~ h 1 • t h · d']ecek para mik 1 t't · "ld" lü A ·r kö gl'\nl··ı ör•ıe namazını mQteakip Ü maiyetinde bulunacağım. Eyyup ile göriiştüği.i zama '1 ııf:ık sa r mrş o an ı ı ' ynpagı amu erıne a sıs e ı • ce ile skenderun arasında yapa. eno; ı usu mt ur gune, rı ıye Y .. rı:::: 

l . 1 1 k t k R t 1 •. • d k"ndı"sı'le go··ru"cı ı·ı·· 11' 1 1 1 s· 1 ~ d:ırda Yenicamil şerifte Hafız BllB bir tebessümle: e!';ın a ara e rar omanyayn ar arı uzerın e '"' ,... cağı bir sefer için Lonclra yüzde eııs ı u mıııı ım er ne en ~ ıı eyın .. n 
1 

........-
r Bir Yugoslav 

Takımı Geliyor 
d l'enerbahçenin 32 nci yıldönü. 

Temmuzun 21 inde mera. 
kutlanacaktır. Merkezi Av_ 

o ,_ kupası müsabakalarında 
alan Yugoslavyanın Grad-

A Jlki takımı, bu yıldönümü mü. 
betile şehrimize gelerek maç 
ağı kabul etmiştir. 
Galatasaray ve Fenerbahçe 

plerinin kongre heyetleri, da. 
n izamname gönderilmedikçe 
ak formalitesini ikmal ede

- .. ı.R. __ ~ekleri kararına varmışlar-

• Futbol hakem kursunun 
tihanları bu hafta bölge mer. 

nde yapılacaktır. 
GRCP BiRİNCİLİKI..ERİ 

kara, 9 (A.A.) - Beden 
rbiyesi Genel Direktörlüğün. 

bıldirllmiştir: Başlamış olan 
p birinciliklerine bu hafta 

m:ıartesi, Pazar ve Pazartesi 
ı nleri devam olunmuştur. Cu

artesi yapılan müsabakalarda 
ersin Urfayı 7 - O, Diyarbakır 

u ardıni 2.1, Pazar günku karşı. 
1Jtlada Malatya Hatayı 2-0, A. 
uıa Çankırıyı 6.0, Pazartesi 
nkü müsabakalarda da Mersin 
yarbakırı 6.0, Malatya Ada
yı 3-1 yendiler. 
F inal müsabakası Mersin ve 

atya arasında çarşamba günü 
ılacaktır. 

d .. kt" ·· 1 d' T · d'ılen varı'dat ı:dip Balkır, Kars Cılavu:ı: köy ensU- tarafından Mevlüdünebcvt kirıııı - Og'ilun Fatımilere vezir ol. onece ır. mus er ır. emın e • on prim istemiştir. Buna gore, 
R h .. k • · 1 f 1 1 v '] b b t h tu•tl mlidiirlügüne ayni köy öğretmen dileceginden mlısarunllcyhanın mus dca"ı' omanya u ıımetı, yo cu va- aza ıgı e era er munzam a - hnlen bt'ı'tiı'n diinvadn en du"şt'ik b c!ılına 

~· • 1 J kursu müdurU Halit Ağanoğlu, Lfıdik hatırasını ta:ı:i:ı: için akra a ve (Devamı var) purlnrının seferlerine henüz mü- sisat olarak ayrılacak para 2 mi - sigorta primi bizdedir. h~nın te,srifieri temenni olunur. afın 

j Poliste: 

Öldürüp Parasını 

Almak istemişler ! 
Evvelki gece Yeşilköyde Hal

kalı caddesinde oturanları tela
şa veren bir vaka olmuştur: 

Bu caddede 14 numaralı evde 
oturan 60 yaşında Hasan Çerkeş
li, Zeynep isminde bir kadınla 
beraber yasamaktadır. Hasanrn 
iddiasına göre, evvelki gece Zey
nep kardeşi Abdullah ile beraber 
Hasanm evine gelmiş ve ikisi bir_ 
den hücum etmişler, kendisini 
öldürüp seksen lira parasını aşır
mak istemişlerdir. Zabıta suçlu
ları yakalamış, cürmii mc!ihut 
mahkemesine teslim etmi!itir. 

KAÇMAK iSTERKEN ••. 

Dün Tevkifhanede mevkuflar
dan biri cinnet buhranı geçirmiş, 
bu arrıda da firar teşebbüsiinde 
bulunmustur. Fakat firarına mey 
dan verilmemistir. HUdise, har!
ce fırar şeklinde aksetmi~se de 
aslı yoktur. * Aksarayda oturan kundura
cı Ömerle kalfası Rıdvan 50 ku
ruş yiiziinden kavga etmislcr, Ö
mer, Rıdvanı sol böğründen teh
likeli surette yaralamıştır. * Kuruçeşmede Mezarlık so
kağında oturan Dursunun, iki ya 
şında kızı Yıldız evin üçüncü kat 
penceresinden sokağa düşerek 
ai!ır surette yaralanmıştır. 

d · · B 't"b 1 R ı· d Akpınar köy enstitüsü müdürlüğüne k 
saa e etmemıştır. u ı ı ara o. yon ıra ır. Esasen tcsbı't edı'lmı·ş olan yu"z. ------- -----""'a ' ayni köy enstitü muallimlerinden 
manyadan mübayaat icin gelecek UN STOKU ARTTI de bir ve yüzde üç prim miktarı. Nurettin, Kayseri Pazarören köy ens- TEŞEKKÜR - Oğlum Ümit ı.~tter~ 
ticaret heyeti de ya bu sabah Şehrin ekmeklik stok un ihtL na hükumetin de muvafakati in. titUsO müdürlüğilne ayni köy mekte- oflunun hastalığını teşhis ve mu\'Jerı 
Solino şilebi ile ve yahut ta tren- yacı için şimdiye kadar depo e- zimam ettiği için bu nisbetin da- bl muallimlerinden Sııbrl Kolçıık, faklyetli bir ameliyat yapıın Güll1 hal 
le gelecektir. dilen u n miktarı 1500 tonu bul- ha ziyade tenziline, şimdilik im. Gönen köy enstitüsü müdürlüfilne hastanesi opc:ratörll Salih ÖzbudııJ)•ar 

BAKIR ŞİLEBİ İZMİRDE muştur. Bir aylık ihtiyaç için de. kan görülmemektedir. Kırklareli Kerplçtepe köy enstitüsü bevliye başasistanı Sadettin Tosıı,and 
Ege denizinde, Midilli adası i. po edilecek miktar 9 bin tondur. Fakat armatörler de, Cenup müdiir muavini Ömer Özgll, Balıkesir hııriciye asistanı Necmi Ayan°

111 
re 

le Baba burnu arasındaki kaya. Kalan kısım da Toprak mahsul- S:ıvaştC'pe kö1 enstitüsü müdürlüğüne gö~terdlkleri alrıkndan dolayı as ~u 
limanlarımızda biriken zıraı Hilmi Akın, hcm~ire ve memur ·b· 

lıklar:ı oturan Bakır şilebi yüz- leri ofü;i tarafından peyderpey mahsulatın acilen sevki zarureti ayni köy mektebi muallimlerinden t kk' de im ın 
dürüldükten sonra hmire hare- degvirmenlere verilmektedir. Sıtkı, Antalya Aksu köy enstltilsU nlcncn eşe ur e r IPjllsılı . 

karşısında hiikümctin "·eni bir (ld"rır·rıu avnl ektep muallim Tan gazetesi te .. tlp aıtee ı..:h ket etmiştir. Dün geminin f zmi. * Florya plajlarını üzerine a- J m u 1
t> ne · m - nı v 

teşebbüsile, primlerin bir miktar terinden Taliit Ersoy, Malatya Akça- Meteoölı.t IJnştı re vardığı haberi gelmiştir. Gemi lan müteahhit, mukavele muci-
t t daha tenzil edileceğini ümit e- dı.ığ köy enstitüsü müdU .. lliğüne ı-:s-
zmirde, stanbula gelebilecek blnce göstermiye mecbur olduğu diyorlar. kl~ehir Çifteler köy enstitüsO mildilr 

şekilde iptidai bir tamir gördük- kefil ile yatıracağı 16 bin lira te- muavini Şınasi Tamer tnyin edilml~-
ten sonra buraya gönderilecek ve minat akçasını tedarik etmiye ka- E b d C il p ıerdir. . . B . . .. r aa a . . . tamır edılecektir. rar vermiştir. unun ıçın mute. 

' 'TAN''DA GELİYOR ahhide cumartesiye kadar müh. 
Akdcnizde bulunan şilepleri- let verilmiştir. 

mizden İnaldan sonra. Tan şile. 
binin de bugün ögleden sonra li
manımıza geleceği dün haber a
lrnmıştır. Bu suretle Akdenizde 
yalnız Mete ve Demir isimli şi. 
leplerimiz kalmış olacaktır. 

---oı---

Yıldınm Bir Kişiyi Öldürdii 
İsparta, (TAN) - Dün, şid

detli yağmurlar sırasında Dere 
mahallesinde bir evin bahçesine 
yıldırım düşmliş, bir kişinin öliı
miine, bir çocuğun da ağır yara
lanmasına sebep olmuştur. 

Balatta Dün Geceki 

Yaralama 
Diin ak~am Balatta aşçılık e

d~n Ananiye ile müşterisi Rizeli 
Abbas ara!';ında para yiiz{inden 
kavga çıkmış. Abbas aşçıyı bı

çakla muhtelif yerlerinden ağır 
yaralamıştır. Vaka şöyle olmuş
tur: 

Abbas yemek parasını öderken 
istenen parayı fazla bulmuş ve 
Ananiyeye k üfretmiye başlamış.. 

Geliboluda Maarif tır. Lokantacı da mukabele edin. 
ce Abbas bıçağını çek ip ilk defa 

Kütüphanesi Açıldı ensesine daha sonra da rastgele 
Gelibolu (TAN) - Kazamızda yerlerine sokmağa başlamıştır. ' . 

maarife ait kütüphane yen iden Aşçı can acısı ile büyük ekmek 
tanzim edilerek halkın istifade. bıçağını kapmak istediği sırada 
sine açılmı,tır. Kütüphanede iki mecalsiz olarak yere yuvarlan
bin altı yüz cilt kadar muhtelif mıştır. Yaralı hastahaneye kaldı
dilde kitap bulunmaktadır. F rılmıs, earih tutulmustur. 

İntihabı Yapıldı 
Erbaa, (TAN) - C. H. P. Ge. 

nel Sekreterliğince feshedllen 
Erbaa Parti intihabatı yenilen
miş, idare heyetine Şevki Önder, 
Mustafa Tanoba, Şehri Ayasun, 
Mekk.i Özkorkut, Kiramisay, Ta
hir Başara. Behçet Üstün seçil
mişlerciir. Parti başkanlığına Şev 
ki Önder, halkevi başkanlığına 
Kirami Say ayrılmıştır. 

Edirncde Yeni l\1ahsul 
Edirne, (TAN) - Üç, dört gün

denberi şehrimiz borsasında yeni 
mahsul koza satışlarına hararet. 
le devam edilmektedir. Son gün
lerde 20 bin kiloya yakın mal 
satılmıştır. Fiyatlar Bursa borsa. 
sına göre 41 - 61 kuruş arasın
dadır. Kozalarımızın en fazla a. 
lıcrsı Bursa k<'za birliğidir. U
zunköprüde kurulmuş olan koza 
birliği de mübayaata devam et
mektedir. 

Trakyada Köy 

Müzeleri Açıhyor 
Edirne, (TAN) - Trakya umu. 

nıi müfettişliğinin teşvik ve yar. 
clımı ile Trakyanın örnek köyle
rinde iktısadi, zirai, kültürel ve 
tarihi bakımdan köylünün aydın. 
lanması için (köy müzeleri) açıl. 
mıştır. 

Bugüne kadar dört vilayetin 
muhtelif kazalarının örnek köy
lerinde açılmış olan köy mi.izele
rının sayısı (25) i bulmuştur. 
Bunların pek yakında (30) yi bu. 
lacağı umulmaktadır. 

Köy müzelerinde eski senele
rin istihsal vaziyeti ile bugi.inkü 
mütekamil ziraatçiliği mukayese 
edebilecek tarzda eski aletler, el 
ve ev işleri ile birçok mahsulat 
nümuneleri teşhir edilmekte ve 
bu suretle kültür bakımından 
köyli.imüzün istifadesi temin C
dilmPHPttiı• 

Bugünkü Program ; 
7.30 Proı:ram Du·· 
7.35 Schubert'den varyasyonlat• 
8.0C. Ajans haberleri 1 
8.10 Ev kadını - Yemek Jlsteıı' § 
8.ZO Rudl Vallc'nln pltı.klnn. \ 

• nka 
12.30 Progrnm 13. 
12.35 JVCüşterek &arkı ve scmaı1'7 / 19 
12.50 Ajans haberleri han 
13.05 Halk türküleri &seti 
13.20 Radyo sıılon orkestrası iluzna 

e lak t 
18.00 Program ıun d 
18.05 Cazband (Pl) <kınd 
18.40 Fasıl heyeti rif 
19.15 (Dıo politika hMiselcrl) tıhanl 
19.30 Alaturka mUzilt ıcele 
19.45 Ajans haberleri ll tak 
20.00 Alaturka mU7.ik liiUi 
20.15 KonU$ffi8 
20.30 VMüo:z/lar (Pı.) lnaka 
20.50 Saf eserleri ( ete 
21.15 Tanmmış operet p:ırçnları &arif 
21 30 (Radyo gar.eksi) · ı içi 
21.50 Rlyaııetldlmhur bandosu ll tak 
22.30 Ajıınıı haberleri 1 tch 
!?2.4!5 Cnzband (Pl.) ~et v 
23.25 Yarınki prograM 
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n ..................... ---................ ! Cebelitaril<'a Taarruz ihtimali Japonyanınl tf.f'if 

İngiltere İle Altın giltereye 

ıarruz Meselesi 
k'a,zan: Ö. Rıza DOGRUL 

. } ngilizlcre ~akılırsa, Al. 
lcrıll ıuanyamn Ingiltereye ta. 
teşe'lız ihtimali gittikçe z~yıfla. 
ğ~tadır. Sebebi de İngilterenin 
biisltıkçe kuvvetlenmesi ve ;ı.oııl. 

dz b' k ~ ere .. •r ale haline gelmesit.lir. ı 
rtıec yuzdcn Almanlar, İngiltcrcyc 
an şı taarruza geçmeden evvel 

if rıı~aç kere düşi.inmek mecburi. 
an hndedirler. 

Mihverciler, . Yakın Şarkla 
Afrikadaki lngilizlere Karşı 
Harekete·~Ceçeceklermiş 

Arası 

Açılıyor 
Tokyo, 9 (A.A.) - Stefanr. 
Nişinişi, Hoşi, Kokumin ve da

ha bazı gazeteler Birmanya yo. 
lu ile yapılan silah kaçakçılığına 
nihayet vermek üzere Tokyo hü
kumetinin en enerjik tedbirleri 

Yazan ·: 

Y eni muharipler: 
"Altın üstünlük ifade 

ıınez" diyorlar. 
Eskiden N apolyon ınuhare 

çin: 
"Evvela para, saniyen 

salisen para" dermiş. 
Acaba şimdi hakikaten 

kıymetten düştü mü? 
Bir ebedi bedbin olduğu, 

metli (PoincareJ ,.e :Mar 
(FochJ un hatıratından anlaş: 
(PetainJ: ~nd{ıı T k rd gı ız aynakları bu yolda bir 

Londra, 9-İngiltere hü- --------------------------,bir Fransız tayyaresini düşürmüş ittihaz edeceğini müttefilfan der-

kfımeti beklenen Alman ta- 1 ,, J1 t •• :" ;I ···a .. :t11111:)"4nıtl!a•·•-ı";11J .. I• ~;;ui~!~~e v:ö~~e::yri~;;~~~ :!~:: pi~::!:m~=~~~;!e~azın tarafın. - Altınımız oldu da ne ol 
Altınla muharebe kazanılır 
di~-'or. 

a · taisila' t \'e kt 
t·t rme e ve hazırlık. 

ge 1 ının so d .. 
arruzu için hazırlığım te- 1 

- lil - - -- il - ·-- dan Londra hükumetinin bu me-

k 1 •ı• R " T bl'"v• yet edilmekted
1

r. 1 . 'd d emmül ettirmeğe devam e- ftCJI iZ esmı e ICJI L r ·· .. d · 1 ı l.. se eyı yenı en erhal tetkik et. tt4- n erece mukcınmel ol-
u ,unu anlatmaktadır. 
va(\nlaşıl 1 ·ı· opef an ngı ızler, her yer. 

· a ınea onun e sıper er ;azı mesi zımnında İngiltere sefirine 
diyor. masına devam roilmaktedir. 

Kahire, 9 (A.A.) - İngiliz hava kuvvetlerinin tebliği. L'i.ışman tayyareleri, iki defa dü~ ~ekı:ar edilen teklife İngilte. 
Gerçi muharebeyi para kaz 

maz. İnsan, cephane, silah ve 
du kazarur. Benim param var, 
yip yan gelenler muhakkak m 
liıp olurlar. Lakin hele şimdi ı: 
harebe için paraya, para için 
altına malik olmak gerektir. 

hal/ fazla lUanş denizinin hir 
nan .taarruzu için hareket üs
teşkıl edileceğini tahmin et. 
er· · · 

h
ti'A 1 ıçın bilhassa bu noktadan 

ıı'u bulacak taarruzları berta
a ıetmek · · 

1 
l ıçın tedbir alıyorlar. 

en .~na .. ınukabil Almanların ne 
n~un~uklerini tahmin etmek 
at guçtür. Fakat Almanyanın 
r 11tupadaki vazivetı' d.. . .. d .. - .. 
ıkl1, . · uşun u~u 
rı 'Jıer • Cıano mülakatından an. 

yor. 
an 

dı[er - Ciano Mulakatı 
Tll_ 
·rll ·---a: ~ itler • Ciano mülakatının, 
va.'.J her şeyden evvel mihver 

etlerinin Avrupad b .. k'' i 
1
. a ugun u 

1 ... ~e 1 . sağlamlamayı istihdaf 
al'gı a"'ik. d 
1 rs -s ar ır. Almanyarun ri. 

8 et ettiV• • ...,, .. gı :mıhver manzumesi 
aı•"un A ' 
tl\. . vrupada hakim bir ,.a. 

• t.tedır B h'k' · tılnnek · . .u a ımıyeti devam 
~ tçın Alman ltal .... an 

n 1vetıe · · • " · rını Avrupada az çok 
ın gu} .edecek amilleri bertaraf 

ek ıstedikleri ve bunun icin 
lttbu ş k' J . ar 1 A vrupaya da c. 
~nuyeı verdikleri anlaşılıyor. 
akat asıl 1 . . ınese e Yıne lngılte-

&I
•• •1

1
e meşgul olmaktır. O halde 

ı terevc k _ ' . " arşı dogrudan dot;-. 
a bır taa _ 

e1'llird rruz vuku buldugu 
rı. r c ne yapılabilir? 

ar~ırru ''/\ za çık Yerler. --ondra g~İeri~ bi. 
~ rin ·· e gorc, Almanya ile 

btYanın Suriye Ye Fil' ı· L.b 
taı"k'l ıs ınc ı . 

ı ı e l\lısıra, ispanya yolu 
A{e~elitarığa _taarruz etmcl~ri 
ı1ı:~•r. Fakat lngiltere bu ihti. 

, ~ karşı tedbir almıstır. 
nll'ıerlınd H'tl . J 

e'; •• c ı er ıle Ciano ara. 
ıl~ gorüşülen en mühim mcse. 
tı'ık'~; olması muhtemeldir. 

Fakat gazeteıer, ıngııterenio 
kuYvetlendikçe, İngiltereye ta. 
arruz ihtimallerinin zayıfladıgmı, 
buna mukabil mihver devletleri. 
nin Yakın Şarktaki ve Afrikada. 
ki İngiliz kuvvetlerine karşı ha. 
rekete geçmeleri ihtimallerini.n 
kuvvetlendiğini anlatıyorlar. İn. 
giliz gazetelerinin işaret ettikleri 
bir saha da İspanyadır ve mih. 
vercilerin buradan Cebelitanğa 

taarruz etm~lerinin muhtemel ol. 
duğu nazarı dikkate alınmakta. 

dır. 

Diğer taraftan İngiltere hüku
meti bugün meclisten 1000 mil
yon sterlin harp tahsisatı !skmiş 
ve meclis bu tahsisatı vermiştir. 

INGILTERENIN GUNDEl..IK 
HARP :MASRAFI 

Maliye Nazın bu münasebetle 
verdiği izahatta meclis tarafın. 
dan son verilen 700 milyonluk 
tahsisattan 575 milyonunun 5ar
folunduğunu, hükumetin harp 
masraflarına karşı yeni ve ağır 
vergiler hazırladığını söylemiş 

ve daha sonra şu sözleri ilave et
miştir: 

"Geçen martta gündelik harp 
masrafımız 4 milyon sterlindi. 
Bu gündelik masraf gitgide 6,5 
milyona çıktı. Bugün ise 9,6 mıl
yona yükselmiştir." 

ALMANLAR, 4 BİN TAYYARE 
KAYBETTİ 

uıger taraftan ingilterenın ha. 
va kuvvetleri akınlar yapmağa 
ve Alman tayyarelerini kar~ıla. 
mıya devam ediyorlar. 

Son 24 saat içinde yapılan müteaddit keşif uçuşları neticesinde birçok Cebelitarık üzerinde uçmuslardır re ıkıncı defa olarak ret cevabı 
faydalı malumat alınmıştır. Bombardıman tayyarelerimiz Diredua'ya hü_ . . . . • .• verdiği takdirde alınacak tedbir. 
cum etmişler ve buradaki demiryolu atelyesine isabetli bombalar atmış_ MUSSOLINININ TETKiKLERi leri hükumet erkanı dün tetkik 
!ardır. Düşman avc\ tayyareleri, bombardıman tayyarelerimızi yakalama. Roma, 9 (A.A.) _ Mussolini etmişlerdir. 
ğa c;.a.lışmışlarsa da muvaffak olamamışlardır. Bombardıman tayyareleri_ f k t' d H M '' t G re a a ın e ava us eşarı e. Hongkong ve Birmanya yolu 
miz, İtalyan Şarki Afrikasında düşmanın mühim Zula üssüne hücum etmiş 

1 neral Pricolo olduğu halde bu ile Çankayçek'e yapılan yardıma 
ve mendirek ile ihtiyat mağazaları üzerine bombalar atılmıştır . ki yan_ 

b. sabah Guidonia merkezini ziya. nihayet verı'lmesi talebı'nde bulu_ 
gın çıkmış ve kesif duman görülmüştür. Deniz üzerinde düşmanın ır 
tayyaresi düşürülmüştür. Musavva'da bir kamp üzerine tam isabetli bom. ret ederek son zamanlarda inşa nan Japonyaya İngiltere tarafın. 
balar ;ıtdmıştrr. Mühim hasar ika edilmiştir. <.dilen yeni tip tayyareleri tetkik dan verilen ret cevabı hakkında 

Pazar günü akşamı ve dün Malta üzerine yapılan iki düşman hücu_ etmı::-tir. Bunlar iki avcı süratle. mütalaa yürüten Asahi gazetesi 
mu um muvaffakryetsizliğe uğramıştır. Düşman tayyareleri, avcı tayyare_ ri V~ hareket daireleri büyük iki Hariciye Nazırı Aritayı İngilte. 
!erimiz tarafından daha evvelden yakalanmı~ ve bu sebepten hiçbir bom. bombardıman, bir stratejik ke- reye karşı pek mutedil bir siya. 
ba atamamlştır. sif ve hafif bombardıman, bir set kullanmış olmakla itham ey. * ~üyük nakliye, bir irtibat, bir !emektedir. 

Nairobi, 9 (A.A.) - Resmı tebliğ: 

Ge<:e, sükUn icinde geçmiştir. İngiliz Moyale'si, dün öğlede fasıla ile 
yeniden bombardunan edilmiştir. 

Alman Resmi Tebliği . 
Beri in, 9 (A.A.) - D. N. B. : Ordu başkumandanlığı tebliğ ediyor: 
Alman denizaltı kuvvetleri, düşmana yeniden büyük zayiat verdir_ 

mişlerdir. Bir Alman denizaltısı cC""ı;on 56.500 tonluk düşman ticaret ge. 
misi batırmıştır. Diğer bir denizaltı, İngiliz destroyeri Whirlwind'i ve ısi • 
lahlandınlıruş muhtelif ticaret gemilerini imha etmiştir. Bunlar arasında 
İngiliz bahriyesine mensup 11,660 tonluk petrol gemisi vardtr. 

28 Haziran tarihli askeri tebliğ bir Alman denizaltrsrnm ceman 38.000 
tonluk gemi batırdığım bildfrmişti. Ayni denizaltı, imha ettiği gemilcrln 
tonajını 40.311 c çıkarmıştır. 

Alman hava kuvvetleri İngilterede liman tesisatlarına ve &ilah fab_ 
rikalarına ve gemilere hücum etmişlerdir. Dcvenport bahriye tezgahlarrna 
isabctlcı olmuş, ciddi hasar verdirilmiştir. 

ltalyan Resmi Tebliği 
İtalyada bir mahal, 9 (A.A.) - İtalyan umumi kar;:ırgahnun 29 nu_ 

marah tebliği: 
Bingazi cephesinde düşmanın son günlerde tahrip edilen zırhlı oto_ 

mobilleri elliyi bulmuştur. 
Şarki Afrikada hava kuvvetlerimiz "Kenya., Wajir mrntakasında düş. 

manrn mevzilerini bombardıman etmişlerdir. Bir cephane depo~una mer-. 
mi isabet etmiştir. Tourcana "Kenya., mmtakasmda birkaç İngiliz aı>keri 
t'sir !!dilmiştir. Krtalarımrz bir hava bombardımanını müteakıp İngiliz _ 
Mısrr Sudanmda Kurmuk'a bir akın yaparak telsiz istasyonu ile antrepo. 
tarı tahrip t'tmişlerdir. Düşman tayyareleri Massua, Diredua ve Zula üze_ 
rine akınlar yaparak iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep 
olmııslardır. Hasar yoktur. 

~~~;t~i~ lotaj tayyaresinden ingiliz • Amarika 

İrlcSnda Bütün 

Karşı Hücumlara 
Mukavemet Edecek 

Dublin, 9 ( A.A.) - Devalera. 
nın 5 temmuzda Nevyork Times 
muhabiri Harold Ennye verdiği 
mülakat neşredilmiştir. 

Devalera, her ne olursa olsun, 
Eirc'nin bitaraflığını muhafazaya 
azmetmiş olduğunu söylemiştir. 
Eire istila edildiği takdirde, işgal 
eden devletler ister İngiltereye 
karşı taarruza bir basamak ara. 
yan Almanya olsun, isterse böy. 
le bir taarruzu iflasa mahkum 
ctmiye çalr~an İngiltere olsun, 
mukavemet edecektir. 

Devalera. millet emellerinin 
ancak İrlandanın tevhidi sur:ti. 
1e temin edilebileceğini bildir. 
miş ve demiştir ki: 

Anlaşması Yokmuş 
Vaşington. 9 <A.A.) - D N.B. 

Ajansı bildiriyor: Hariciye Nazı
n Hull, Pasifik hakkında İngil
tere ile Amerika arasında bir de. 
niz anlaşması olduğuna dair olan 
haberi tekzip etmiştir. 

ZİRAAT 
İşleri 

Sür'atle 
Başarılıyor 

Bugünkü vaziyette memleketin 
bir kısmı bitaraf, diğer bir kısmı 
muhariptir. Bu vaziyet müdafaa * bakımından normal değildir. Mü_ 

Almanlar bütün satın aldıld 
maddeleri ecnebi dövizi ile ır 
b:ıyaa ediyorlar. Bunu da e 
den biriktirdikleri altınlarla 
''orlar. Muharebe uzarsa bu p 
~eselesi muharipler için bi · 
planda bir kıymet alır. Çabuk 
ten muharebeler paraya muh 
olmaz. Lakin uzun süren, ke 
müdafaa hazırlrğı, mütenevvi 
lalı, cephane hulasa topyek 
harpler paraya muhtaçtır. K 
ne derse desin, yarın sulh m 
S[ başına oturan galip taraf: 

- Para bir işe yaramıyoı:. 
zin olsun! 

Deyip para istemekten fcra 
edecek nıi? 

Bilakis: 
- Ne kadar altınınız va 

dökün ortaya! diye evvela ma 
hJbun kesesine el atacaktır. 

Ama inadına: 
- Altının şimdi artık kıym 

yoktur. Diyenlere ne diyebili 
İtalya • Habe~ muharebesi h 

tırlardadır. Eğer altın muhare. 
de bir kıymet ifade etmese ı 
Italyan karı kocalar, altın ni 
yüzüklerini Duçeye hediye ede 
:ler miydi? 
· Şu var ki, altın, onu koli 
masını bilenlerin elinde bir .kı 
met arzeder. 

Bir gün kahvede otururken 
risi içeri girip Nasrettin boca 
bir altın uzatmıs: 

- Hocam! Ş~u bozuver! 
Hocanın da för züğürt zama 

imiş: Param yok! diyememiş. 
tına şöyle bir baktıktan sonra: 

- Bu altın eksile! demiş. P 
ranın sahibi ısrar etmiş: , ~f akın Şarka yapılacak 

~;i bak~et~i bir taarruz İngil. 
u enızden cekilmiye .;ev 

(Times)in neşriyatına göre, tu. 
tulan resmi istatistikler, Alınan. 
yanın İngiltereye karşı harbin 
bidayetindenberi kaybettiği tay
yarelerin sayısı 2500 i tutmakta
dır. Bu tayyareler, İngiliz hava 
kuvvetlerinin İngiltere, Fransa, 
ve Norveçte düşürdükleridir. 
Yoksa, Almanyanın, İngiltere ve 
Fransaya karşı kaybettiği biitün 
tayyarelerin 4000 e vardığı bildi. 
riliyor. 

İtalyan orduları umumi karargahı Garbi A.lp cephesi harekatı esna_ dafaa tedbirleri ancak birleşme 
sında ölen 777 kişinin isimleri ile Şarki İtalyan Afrikasmda ölen 43 kişi. 

1 

takdirinde müessir surette alına. 
nin isimlerini ihtiva eden bir liste neşretmektedir. Yaralıların adedi 2.982 
yi, kayıpların adedi 315 i bulmaktadrr. bilir. Bu tedbirler tam bir bita. 

---------------------------- raflık esasına dayanmalıdır. 

Hükumetin kararile bütün zi. 
raat mıntakalarında ziraat işlerL 
nın vakit ve zamanında başarıl. 
ması ve harmanların döğülmesi 
için iş birliği yapılmasına baş. 

lanmıştır. Başvekilimizin beya. 
n:ıtı ile de teyit edilen bu faalL 
yet, hasadı 'bitirilmiş olan mın. 
takalarda gelecek mahsul senesi 
içinde hazırlıkların arttırılması 
ve hasat başlamış mıntakalard~ 
da ekinlerin ambara nakline ka
dar hiçbir suretle gcciktirilmi. 
yerck icap ederse emece usulile 
mahsulün kaldırılması temin e
dilecektir. İstanbul ve Trakya 
mıntakasında kurulan yeni teşkL 
lat işe başlamıştır. Ekini har. 
manlanmamış olan köylerde har. 
man işi muhtelif vasıta1arla ik. 
mal edilecektir. Birçok yerlerde 
kışlık mahsul tamamen toplatıl. 
mış bulunmaktadır. Yazlıkların 
da bir kısmı tamamlanmıştır. 
Mahsul ambara alındıktan sonra 
tarlalann hazırlanmasına başla. 
nacak ve ilk fırsatlarda bu sene. 
nin kışlık zeriyatı için bütün ha
zırlıklar bitirilecektir. 

- Zararı yok! Eksik ols 

er ve bu d 'h • 
~ İngilt ~ mı ver devletle. 
1\tnck • ~re ıle Okyanusta har. 
'f( • ıçın geniş limitler verir - HAD i S E L,E R i N-: i Ç y"ü Z ü r genış kaynaklar temin edebi~ 

vdlterenin Tedbı· l . _ r erı: 

B----t una karşı, İngil~in dl· 

drğı tedbirle F 
r-unasının It 1 r, ransız do. 
afrnda a ya ve Alman~·a 
ak ~ k~llanılınasına mani 

• Hındıstan . . . 
~cerenin y kı sana~mnı ln-
~lerini ın"~ n ~arktaki kuv. 

h u cmadıyen besliye. 
ale getirmek A 

'-'are ' vustralyanın 
~ ve ın"h' rııand u ınmıat \'laliıtını 

~ ~rmaktır. Bu yüzden in. 
ere ıle nıih 

ıda y k ver devletleri ara. 
'hin da ın. Şarkta vuku bulan 

c har- ha ·r · aşılıyor. l ı çetın olacağı 

\Iihver ·1 • ·1 cı erın hu cer r~· k 
aştırmak i ·i - ın ıgı o. 
ecekı . . ç n nelere karar 

erını yakında görecet:riz. 

Parti Grupu 

Dün Müteferrik 
l~leri Görüştü 

\nkara 9 fA 
13. ~l· .A.) - C. H. Par. 

7 /1940 . M. Grupu bugün 
rh ) saat 15 te reis vekili 

an mebusu H'l 
aseti d ı mi Uran'ın 
~ n e toplandı 
uznaıncde h . . 

lak t f azıneden vaktile 
u de erruğ etmiş olanlar bor. 
n aha b' .. 

kındaki 1~ muddet tecili 
nrif V k.0 ?11syon raporu ile 
ih ekılınden orta tahsil 
. anlarından bu 

Dün gece zarfında düşman tay. 
yareleri İngilterenin cenup ve 
garp sahillerini aşmış ve İskeç. 
yanın şimali garbisi üzerinde uç
muştur. Sahil mıntakasına bom
balar atılmış ve bazı binalar ha. 
sara uğramıştır. İnsanca pek az 
zayiat kaydedilmektedir. 

LİBY ADA MUVAFFAKIYETLİ 
HAREKETLER YAPILIYOR 

İngiliz hava kuvvetleri bir ta. 
raftan Almanyaya taarruza de
vam ettiği gibi, Libyada da mu
vaffakıyetli harekat yapmakta. 
dır. Son haberlere göre, Libya. 
dııki İtalyan kuvvetleri Libya da. 
hılinde müşkül bir vaziyettedir. 
Kaputzo'daki İtalyanlara su ve 
mühimmat yetiştirmek istiyen 
.iı:uvvetler perişan edilmiştir. 

İngiliz kuvvetleri Habeşistan. 
daki Dirdunda istasyonunu bom. 
bardıman etmiş ve mühim hasar. 
lara sebep olmuştur. 

İtalyanlar Maltaya akın etmi~
lerse de akınları püskürtülmüş
tür. 

İNGİLTERE ÜZERİNDE 
ALMAN TAYYARELERİ 

Bu sabah bir Alman tayyare. 
si çok yüksekten İngilteren:.ıı 1 
cenubu şarki sahillerini aşmış ve 
yirmi kadar yangın bombası at
mıştır. Bunun üzerine cenubu 
şark! sahilinde bir şehir civarın. 
da bazı yangınlar başlamıştır. 
Bu yangınlar, söndürülmüştür. 

ıcelerin . h sene alınan 
ı t k . . ıza ını istiyen bir 

n rırı vardı 

İngilterenin Cenubu şarkisine 
dün gece yapılan hava hücumu 
esnasında bir kişi ölmüş, diğer 

bir kişi yaralanmıştır. Bir İs
koç;·a şehrinde de iki hafif yara. 
lı bul..ınduğu bildirilmektcdır. 

1illi emlak k · · 
naka . ornısyonu raporu 

şa edılerek kabulile h .. 
ete arzı takarrür t . U

arif VekT c mış ve 
ı İC!·n ı ı ce~sede bulunma-
1 tak'· .maarıfe taallük eden 

CEBELİTARIK ÜSTÜNE DE 
AKINLAR 

Berlinde Fon Ribbentrop Ue Ko11t 
Ciano arasında kararlaşan mesele
ler hakkında henüz mühim bir şey 
sı.zmamıştır. Yalnız bu içtimada 
Cenubu Şarki Avrupa vaziyeti hak
kında kaı·a1·lar verildiği bildiril
mekte ve verilen kararlar lıakkınd<t 
şu tahminler yaprlmaktadır: 
1 - M acarlarm Roma11yada11 iste
diği Trarısilvanyada JJ acar eksel'i
yeti yoktur. Burada halk karışıktır. 
Bu sebeple iki tarafı da memnun et
miş olmak için Transilvanya müs
takll küç.'11' bfr Cümlıuriyet olacak
tır. 

2 - Yugoslavyaya bağlı Hı.rı·atis
tan da küçük ve müstakil bir Cüm
lıuriyet olarak ilan edilecektir. 
3 - Dobrııca Bulgaristana verile
cektir. 
1 - Macaristan, Yugoslavya, Ro
manya, Transilvanya ve Hırvatis
tan iktısaderı Almaııyaya bağlana

caktır. 

• 

5 - Dalmaçya sahilleri ltalyaya 
verilecektir. 
6 - Bütün bu kararların tefhimi 
için Tuna ve Balkan memleketleri 
yakında Viyanada bir konferansa 
davet edileceklerdir. 

* * \'arının en büyük sürprizini Uzak Şarkta 
beklemek laz1mdtr. Japonya, burada İn
giliz ve Fransız müstenılekelerini elde et. 
meğe karar vermiş görünmektedir. İngil. 
tereye verdiği notanın manası budur. U
zak Şarkta İngiliz donanmasını meşgul 
etmek te Japonyaya verilmiş bir vazife. 

• 

• 

dir. Bu sebeple Uzak Şarkta da yakında 
J apon;rn, İngiltere ve Amerika arasında 
bir takım karışıklıklara intizar edilebilir. 

* * Berlinde Avrupaya verllccek yeni 
nizam meselesiııde Almanyaımı 

Sovyet Rusyayı da rencide etmemi
ye ve ollun arzularmı da nazarı dik
kate alnuya çalıştığı tahmin edil
mektedir. Hitler herhalde Sovyet
leri kızdırmak ve kaybetmek rıiye

tinde değildir. Bilhassa Cenubu 
Şarki Avrupaya verilecek şekilde 
Sovyetlerin de fikfr ı'e mütalaasına 

müracaat edildiği zamıolurımakta

dır. 

* * Ingılterede, harp hazırlığı, münakalat 
güçlüğti yiizi.inden hayat günden güne 
daralmaktadır. Bugünden itibaren çay ve. 
sikaya tabi tutulmuş \'e nüfus başına haf. 
tada (56) gram çay verilmesi kararla~

mıştır. 22 Temmuzdan itibaren yağ, mar. 
garin, ,.e diğer :yemek maddeleri vesika. 
ya tabi tutulacaktır. 

* * Almanya, Holandada gemş mrnyas
ta iktısadi ıslahata başlamıştır. Bir 
çok araziyi en modern usullerle iş

letmek, su kaııallarmdan azami is
tif ade etmek içitı teşkilat yapmakla 
meşguldür. Holandanuı zirai istih
saldtını yüzde yüz arttıracaklarını 
söylemektedirle1·. 

* 

Trakyadaki teşkilatın faaliye. 
ti ile bütün bu mıntakadaki e. 
kinlerin bir an evvel kaldırılma. 
sına calışılmaktadır. Sebze, mey_ 

1 
\'a bah~elerile bostanlarda. bağ. 
!ardaki mahsulün de vaktinde 

1 
piyasaya arzı için hazırlık biti. 

~ rilmiştir. Trakyada mısırların mu 
taddan fazlası piyasamıza gön. 
derilmekte olduğundan çuvallı 
mısırlar dört kuruştan satılmak
tadır. İstanbul mmtakasınm köy. 
lerinde harmanlara başlanmış ve 
bazı yerlerde hububat ambarlara 
nakledilmiştir. Yalovada türeyen 
bir miktar çekirı?e, mücadele teş.. 
kilatının gayretilc imha edilmiş
tir. 

POLATLIDA FAALİYET 
Polatlı, 9 (A.A.) - Bugün zL 

rai kombinaların biçer döğer ma. 
kineleri kazamızda faaliyete geç. 
tiler. İlk olarak Hüseyin Ersoyun 
yüz dekarlık tarlasında. başta 
kaymakam olmak üzere bütün 
çiftçilerin ve Polatlının ileri ge. 
lenleri huzurilc işe başlandı. Hü
sevin Ersoyun bu tarlası 3 saat 
içinde biçildi ve döğüldü. On bin 
kilo mahsulü kaldırıldı. 

• 
Bu mahsul öğleden sonra tar. 

ladan Polatlıya getirilerek piya. 
saya arzedildi. Ve kilosu 6 ku. 

Soy~·et Rııs;ra. ~·eni i~gal ettiğ' 'Scsara hya Hakk ruş 1 O santimden tüccar ı 
ve BukoYİnada derhal hududu lak\'iyev~ Hamamcıoğ1u tarafından alındı. 
başlamıştır. Çiftçiler Ziraat Vekaletinin bu rırı gelecek haftak' . t' a tehir . . c ı ıç ı. 

'rt v .. 1ed~ln:ıış ve celseye ni. 
erı mıştır. 

Madritten bildirildiğine göre, ~ 
Pazar günü Cebelitarıkta !ng:. l!----------------------·-----
1 iz tayyare dafi bataryalarının 

, ______________ ~ok yerinde yardımından tevka. 

lade neşelendiler ve sevindiler. 

Eksiğine boz! 
Hoca, herifin ısrarını görün 

ce\'ap vermiş: 
- Lakin çok eksiktir, ziyan 

dersin! 
Beriki dayanmış: 
- Allah Allah! Ben ziyan 

decek deı? .. i miyim? Ne kadar ek 
sik olsun! Boz sunu! 

Hoca, altını -elinde şöyle 
tarttıktan sonra: 

- Bu altın o kadar eksik 
benim bunu almam için sen ho 
üste daha iiç akça vereceksin! d 
nıiş. 

Petain'in iddiasile, 
biribirine benzemez mi? 

Merkez Bankası 
Hazineye avan 

Verebilecek 
Ankara, 9 (TAN) - Cümburi 

yet Merkez Bankası kanunun. 
bazı muvakkat maddeler eklen 
rnesi hakkında hükumet Meclis~ 
bir proje göndermiştir. Bu proje 
esaslarına göre, Merkez Bankası 
hususi kanunla Maliye Veknlet1-
ne verilen mezuniyet haddi dahi. 
linde kalmak ve bu kanunda ya. 
zılı miktarda altın terhin edil
mek suretile hazineye fevkalade 
ve muvakkat mahiyette avans 
verecektir. 

1939 Avrupa harbinin hitamı. 
nı takiben bir sene nihayetine 
kadar olan müddet icinde Mer. 
kez Bankası biynelmÜel tediye 
vasıtası mahiyetini muhafaza e
den ve Vekiller Heyeti kararile 
tayin edilecek olan dövizleri alıp 
satabilecek ve bunlar mukabilin. 
de emisyon yapabilecektir. 

Bu alım satımdan doğacak kar 
ve zarar hazineve ait olacaktır. 
Kar tedivesi ve -zararların tayin 
ve şekil· zamanı hazine ile ban. 
ka arasında aktedilecek bir 111" 

!rnvele ile tayin olunacaktır. 
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lran, Asla 
Bitarafllk 
Siyasetini 
rketmiyecek 

(Baı:ı 1 incide) 
gazeteleri bu yazılara cc.. 

rek hakikatı tebariız et. 
edırler. Ezcumle İran gn. 
resmı mahfillerde yaptığı 

tan sonra dıyor ki: 
unlerde yabancı Ajans
ku muttefik İngiltere ile 
n Baku petrol kuyulari

um u bombardıman tasav. 
bulunduklarını hıkaye 
ka ar ke fedildiginden 
mı lerdır. En muhım 0-

İran hukumetinin bu 
relerden haberdar oldu
e hatta bu projelerin ta
u ı ın muttefiklerle teş. 

e aıyı dahı derpiş eyledı
at ın gayretler sarfcdil-
oma ıdır. 
te ve ıkanın metnini ncş. 
n ve ıki yabancı devlet 
a a ındaki gonişmclcrin 
araClıgı ile hiçbir muna-

o madıgını kaydcyledikten 
yle devam ediyor: 
retımız bılhassa şuradan 

e iyor: Kendisile daima 
bır surette teşriki mesai 

ız ve samimi mi.ınasebct
hiçbir surette bozulma. 

lan şımal komşumuz bu v~
a ehemmıyet atfetmekte 
gurulti.ılu bir surette bu 

n tırarak mezkur projele. 
rakten mesul tutmak iste-

r.,, 
te yazısını şu suretle biti. 

nya efkarı umumiyes·ni 
atmak içın şurasını beyan 
ki, İran hukfımetinin bi. 

siya etine devamda asla 
ut etmemis ve memleketin 
tlerıne uygun olan bu hat 
ketten asla inhiraf etme

e etmıyecek olduğundan e
Ne mazi, ne de istikbal hiç 
seye bu bitaraflık prensip 

e halel getirmek imkan ve 
desini vermemiş ve vermi
r. Hukumetimiz daima ta. 

tlerine riayet etmiş ve bü
mem leketlerle ve bilhassa 

larile samımi münasebet
n muhafazası ve takviyesi 

elinden r,eleni yapmıştır, 
N MALİYE NAZIRINA 

GÖRE MÜSTAKBEL 
ALMANYA 

hran, 9 (A.A.) - Pars A
bildiriyor: 

n pazar günü Maliye Na. 
İran parlamentosunda hula. 

aşağıda verdigımiz raporu 
uştur: 

arıhın Almanlarca tefsirine 
İngilterenin satveti, bütün 

dokuzuncu asır imtidadınca, 

tr yel olmıyan miıstemle-
ve deniz aşın memleketle. 

tidai madde membaı ve ay. 
samanda piyasası olarak isti. 

etmek suretile dünyanın en
ı i tihsal merkezi vaziyetin. 

'bulunmuş olmasına dayanmak 

Almanların hucyası, Almanla
gordugiı tarzda bu İngiliz mu 
akıyetıni taklit etmektir. Al
ya, Avrupa kıtasnın merke

de askeri endustriyel büyük 
let olacaktır. Avrupanın geri 

kısmr ise, Almanyayı do. 
acak mustemleke arazısını 
il edecek ve ayni zamanda 

endustri imalatına satış 

asası olacaktır. Avrupanın bu 
a, Almanya ile rekabet c. 

k mahiyette endüstrileşme 
adesi verilmiyccektir. 
PETROLLERİ ve INGl
LİZ ŞiRKETİ 

Bır muddet evvel İran hüku
ıle Anglo İranian Oil Com
y şırketı arasında çıkmış 0-

ihtl aflar, uzun müzakerelere 
en halledilememiştir. 

Eksperlerin noktai nazarlanna 
e, Gatchsaran ve Pazanon mın 

rında keşfedilen yeni peL 
tabakaları nazarı itibara ah. 

ak olursa, İran petrol kuyu. 
nın kabiliyeti, imtiyaz sahip. 
ne "mdikı miktarın uç misli 
tarda petrol istihsal etmek 
anını bahşetmektedir. 

Mukaveledeki tasrihata rağ
petrol ı tihsali pek az teza

t etmı ve 1937 de on milyon 
a balı olmu tur ki, bu ra. 
ın 1940 senesinde 14 mılyo. 

balıg olması icap ederdi. Fa
t hukumetın biribirini takip 

olan protestolarına rağmen 
miktarlar her sene azalmış ve 
9 da bu azalış bir milyon to. 
balı olmu tur. Dunya mem
tlerınin petrole olan acil :h
l rına ragmen, İran petrol 

ih alitı azalmakta bulunmak
dJr. 

Ticaret Vekili lzmir 
ithalat ve ihracatçıları 

ile Dün Görüştü 
İzmir, 9 (TAN) - Tica

ret Vekili bugün İzmir itha
latçılariyle ihracatçılarının 
ihtiyaçlarını dinlemiştir. 

Toplantılar, Ticaret odasında 
yapılmış ve ilk ictimaa ihracat
çılar iştirak etmiştir. Vekil, yeni 
dunya harbi kar!ilsında milletler 
arasındaki mübadele şartlarm•n 
zorluklarını anlatmıs, ayni za. 
manda ithalatın ehemmiyetinden 
bahsetmiştir. 

BEYNELMiLEL PiYASA 
YOKTUR 

Vekil muhtclıf sebepler yüzün. 
den dunyada beynelmilel bir pi
yasa kalmadıgını, cenubi Ameri. 
kada daha ucuz olan buğdayın 
nakliyat yapılamamasından gC'tİ
rilemediğini, bu yüzden iki misli 
fiyatla baı:ka memleketlerden 
mal alındığını, Romanyadan yu7-
de 20 fazlasile petrol ve benzin 
mubayaasının sebebi de bu oldu
gunu, bizim de orta Avrupaya 
mal satarken diger piyasa fıyat
larile alakadar olamadıgımızı soy 
kmiştır. 

HÜKUMETİN MUDAHALESİ 
Nazmi Topçuoğlu, hukumetin 

dış ticarete müdahalesinin mu
rakabe ve tenvir maksadilc ya. 
pıldıgını anlatmış, bunun bir za
ruret olduğunu bildirmiş, ihra
catçıları~ızın da gayri cıh:aki 
vaziyetlere ve suiniyetle hareke
te teşebbüs etmemeleri liızım 
geldigini soyliyerek 30 yıldanbe
rı komisyonculuk yapan bir kim
senin şimdi vaziyetten istifade 
etmek maksadilc ihracatçılıqa kal 
kışmasının dogru olmadıgını izah 
etmiştir. 

Vekil suiniyetle hareket etmek 
ve harp sebebile vesika ticareti 
yapmak gibi teşebbüs ve dediko
dular görulecck olursa, hiıkume
tin ihracat işini de bizzat yapa
bileceğini beyan etmiştir. 

İzmirdeki muhtelif stoklardan 
bahseden Vekil, yapılmakta otan 
Türkiye, Almanya ticaret müza
keresi neticelendiği takdirde mev 
cut stokların azaltılabıleceğ ni 
soylemiş, dış memleketlerin oız-

den mütemadiyen pamuk ve zey. 
tinyag istediklerine i aret etmiş.. 
tir. 
iHRAÇ MADDELERİ FiYATI 

YÜKSELECEK 
Nazmi Topçuoglu, harp d vam 

ettigi veya sulh oldugu takdirde 
de gelecek mcvs m i in ihraç mad 
deleri fiyatları yük clec ,mi, 
cı.inkü, A vrupada bir çok mıllc.:L 
lerin mahrumiyet içinde bulun
dugunu ilave etmi tir. 

Vekil, bu senekı bu~day mah. 
suhimiızün berckeUı oldu 'unu, 
fazla stokumuzun Yunani tana 
s tılabilece ini soylemı muhte
lıf rekoltelerden bahsetmi . bil. 
hassa krndır mahsulünun imdi. 
ki ehemmiyetini tcbaruz ettir
miş, bunun serbest dovizle ıhra. 
cı kabil olacagını bildirmistir. 

TÜRK PARASI 
Bundan sonra sozu Türk pa

rasına nakleden vekil, dünyada 
Amerıkan dolarınd n sonra en 
sağlam paranın Turk parası ol
dugundan bahsetmiş ve dcm·şıir 
ki: 
"- Mazideki seyyiat olma ::ıydı 
~u zamanda, Türkiye, herkesin 
parasını getirip işletecc ı ve ka. 
zanç temin edccegi b"r yer halıni 
alırdı. 

İTHALATÇILARLA GÖRÜ~l\'IE 
Vekil, ithalfıtcılarla muhte ıf 

mevzular üzerinde goru mit • ih. 
racat yaparken bir taraftan d 
memleketin mühim ihtıyacı o'an 
ithalat eşyasının tcminınC' çnlıs L 
dıgını, İzmirde kurulan bırl klc
rin İstanbuldakılerle birle ma.. 
den çalışmalarının muvafık ol -
ca ını, kanaviçenin B dat - Bas. 
ra yolile Hindi tandan geti ilme. 
si için tesebbu ler yapıl c 'ını 
çuval imaline ait yedek ak amın 
Turk _ Alman ticaret anlasmasi 
le temin cdileceıf ni söylemi t r. 
VEKİL BUGÜN AYDINA 

GİDİYOR 
Vekil şerefine bu ün ö le üstü 

ihracatçılar birli i ve ak am da 
belediye tarafından ziyafetler ve. 
rilmic;tir. 

Vekıl, yarın sab h Aydına gi. 
decek, oradaki mu hsiller ve 
miıntehiplcrle goril ecektir. 

lskenderiyedeki Filo 
Dün Teslim Oldu 

(Başı 1 incide) 
Fransız mosuna gonderilmiş olan 
teklülere müşabih bazı şartların 
kabul edilmesi istenilmiştir. 

Amiral Godfroy, ecnebi bir Ji. 
manda ve kendisine pek ziyade 
faik bir İngiliz filosu karşısında 
Fransız gemilerine denize açıl. 

mak ihtimali mevcut olmadıgını 
ve bu yolda yapılacak ibir teşeb. 
hüsün bircok Fransızın boş yere 
hayatı pahasına mal olacagını 
duşünduğü için aşağıda.ki şart. 

lan kabul etmiştir: 

KABUL EDİLEN ŞARTLAR 
"1 - Gemileri denize açıla. 

mıyacak bir hale vazetmek. Bu 
şart gemilerdeki mahrukat ve 
yağları ancak liman içindeki hiz. 
metlere kifayet edecek dereceye 
indirmek suretile tE(min olun. 
muştur. 

2 - Gemileri silahtan tecrit 
etmek. Bu şart gemilerdeki eslL 
hadan bazı kısımlarını sahile çı. 
k:ırarak orada Fransız makama. 
tının kontrolü altına koymak su. 
ıetile temin olunmuştur. 

3 - Mürettebatı ancak gemi
lerin dahili hizmetlerine kifayet 
edecek dereceye indirmek. Bu 
.-art şimdiki halde tatbik edil
mekte ve Fransız amiralliğince 
kabul edildiği vechile gemiler
den çıkarılan mürettebat bilaha. 
re Fransaya gönderilmek üzere 
Suriyeye sevkedilmektedir." 

"RICHELIEU"YE TEKRAR 
HÖCUM EDİLDİ 

Londra, 9 - Amirallik birınci 
Lordu Alexander, bugün öğleden 
sonra Avam Kamarasında buyuk 
Fransız zırhlısı Richlieu'ye karsı 
yapılan hücum hakkında izahat 
vermiş ve demiştir ki: 

0
- Büyük Fransız zırhlısı 

Richelien'e 8 Temmuzda deniz. 
altı bombalan ve hava torpilleri 
ile ibir hücum yapılmıştır. Ri
chelien, halen, Dakar limanında, 
sancak tarafından yana yatmış ve 
kıçı oldukç_a su altında bir halde 
bulunmaktadır." 

FRANSADA BİR SAFIHARP 
GEMİSİ KAL".\UŞ! 

Fransanın İskenderiyedeki do
nanmasının te r m olması ve 
Rişelyonun tahrip olunması ü. 
zerine 9 safıharp zırhlı ından e. 
!inde yalnız biri kalmı tır. Bu
nun da inşaatı ancak birkaç ay 
sonr:-t nihayet bulacaktır. 

İngiltere Bahriye Nazın bu
gün Meclisfc bunu anlatmıı: ve 
bu safıharp zırhlısının daima kon 
trol edilecegini, bund n ba ka 
Fransanın elinde kalan kruva. 
zörlerin de fırsat du tukçc tah
rip olunacağını söylemi lir. 

YAKALANAN FRANSIZ 
POSTA GEMİLERİ 

Singapurdan verilen malumata 
göre, 43 bin tonluk İl de France 
ve 30 bin tonluk Pa teur posta 
gemileri bugün İn ilizlcr tara
fından yakalarımı tır. 

MARTİNIK'TE VAZIYET 

Marsilyadan bildıriliyor: 
Martinikten gelen malUmata 

göre, İngilizler bu ada ile hariç 
arasında irtıbatı kesmi terdir. 

GENERAL DE GAULLE'ÜN 
NUTKU 

Londra, 9 - General De Ga
ulle, radyoda Oranda.ki Fransız 

gemilerinin ve murettcbatının ser 
best hareket edecek vaziyette ol
madıklarını anlattıktan sonra de_ 
miştir ki: 
"- Bunu İngiliz mcnfaatlrri. 

ne, onların den·z sahasındaki ka. 
biliyetlerine hurmet eden b:r 
Fransız askeri soyluyor. Şimdi 
Fransız millet"ndcn de had" ele. 
ri sadece kendisini al· kadar den 
zaviyeden, yani zafer ve kurtuluş 
cephesinden görmelerini rica c. 
deceğim." 

General De Gaulle, dü manın 
prensip itibarile ve lüzum dola
yısile bu Fransız gemilerini Bil
yiık Britanyaya ve Fransız im
paratorluğuna kar r kullanac '{ın 

dan şuphesi olmadıgını ka) det. 
tikten sonra "tahrip cdılmclcri 

yerinde bir şeydi" demi tir. 

TAN 

AVRUPA YA 
Verilecek Yeni 
Nizam Nedir? 

(Başı 1 incide) 
lavyaya bağlı Hırvatistanın iktı. 
saden Almanyaya tabi vasal bi
rer kuçük cümhuriyet olmaları 
muhtemeldir. Bütün Balkan 
memleketlerinde, Norveç, Belçi
ka, Fransada rıazi rejimi kurula
cak ve bu devletler büyük Al
manya ile birer ittifak muahede
si aktedeccklcrdir. Bu suretle bü. 
tün Avrupa büyük Almanyanın 
nufuzu altında bulunacaktır. 

Yeni nizamın siyasi safhası bu 
suretle tanzim edilirken, iktısadi 
safhası da şu suretle organize e. 
dilccektir: 

Nazi nüfuzu altında bulunan 
bütün Avrupada bir para kulla
nılacak ve galip bir ihtimale gö. 
re bu para mark olacaktır. Bu 
para altın esasına dayannuya
c. ktır. Nazi rejimi altına kıymet 
vermemektedir. Nitekim Alman. 
ya, Fransa ile yaptığı mütareke
de altınların teslimini şart koı:. 
mamıstır. Hitlere göre, paranın 

esası say ve istihsaldir ve altını 
artık kapı dışarı atmak, ziynet 
e yasında kullanmakla iktifa et
mek liızımdır. 

Büyük Almanya ile vasal ve 
müttc.>f"k devletler arasındaki ik
tısadi münasebetler mübadele e
sasına göre tanzim edilecektir. 
Faraza Almanya, Fransadan kö
mür alacak, ona mukabil Fran
saya muhtaç olduğu malı vere. 
cektir. Romanyadan aldığı petro
le mukabil bu memlekete maki. 
ne ve saire gönderecektir. A iman gazetelerinin neşri-

yatına göre, Almanya bü. 
tün müttefik ve vasal devletler. 
deki i tihsali arttırmak için la
zım gelen tedbirleri alacaktır. 

Meseliı bu gazeteler, Balkanların 
Almanya için bir hububat anha. 
n olduğunu, fakat bu memlekeL 
!erin zirai istihsalde çok geri ol
du unu söylüyorlar. Bu gazete. 
lC'rin verdikleri rakamlara göre, 
Almanyada ziraat sahasında hek. 
tar basına isabet eden nüfus mik. 
tarı, ziraatçi olan bu memleket. 
lerde hektar başına düşen nüfus. 
tan cok azdır. Öyle olduğu halde 
B lkanlarrn zirai istihsalatı hek. 
tar başına Almanyadakinden az. 
dır. Su halde Almanya bu mem
leketlere makine sokacak, ziraat 
sahalarını elektrikleştirecek, bu
ralara Alman teknisyen ve mü. 
tehassıslarını gönderecek ve bu 
suretle buradaki istihsali azami 
derecesine ç.ıkaracaktır. 

Nazi rejimi, Avrupada mül. 
kiyeti tanıyor. Fakat 

mülkiyetin kullanma tarzında 

fertleri serbest bırakmıyor. İstih. 
sali organiu etmek hakkını dev. 
lete veriyor. İşte Avrupaya ve. 
rilmesi tasavvur edilen yeni ni. 
zamın kaba taslağı aşağı yukarı 
budur. 

Nazizmin Avrupada kurmak 
istedigi bu nizamla Sovyetlerin 
Rusyada kurdukları nizam ara. 
sında pek çok müşabehet nokta. 
lan vardır. Sovyet Rusya da bir 
çok ki.ıçük ve büyük cümhuri
yetlerden müteşekkildir. Fakat 
bütün bu cümhuriyetlerin siya. 
seti, iktısadiyatı ve müdafaası 

bir merkezden idare edilir. HiL 
ler de Avrupa için aşağı yukarı 
buna benzer bir nizam kurmak 
tasavvurundadır. Yalnız Hitler 
miılkiyet hakkını tanımaktadır. 

Ve bazı devletlere, Fransa, Bel
çika ve Balkan devletleri gibi, 
müstakil bir siyasi varlık kabul 
etmektedir. 

Hulasa Avrupa, büyük bir ka
buk degiştirme devri geçiriyor. 
Cemiyet bir devirden bir devire 
geçiyor. Bu geçişin şüphesiz ağ. 
rıları, ıstırapları ve buhranlan o
lacaktır. Tabii ve hakiki şeklini 
buluncaya kadar da bir çok isti
haleler gecirmiye mahkumdur. 

Fakat şimdilik muhakkak olan 
şudur ki, Avrupada cemiyetin 
eski şekli bugün için artık niha. 
yet bulmaktadır. 

---<>--

Norveç Kralı 

istifa Etmiyor 
Londra, 9 (A.A.) - Norveç 

l.<ralı Haakon, Norveç Meclisi 
riyaset divanının bazı azası ta
rafından İsvcçteki Norveç Sefa. 
reti delalctile kendisine yapılan 
·stifa talebini dün reddeylemiş. 
tir. 

Kral, "her şey Norveç için,. 
prensıbini hatırlatmış ve bu isti. 
fa talebinin Norveçi işgal eden 
Alman makamlarile bilitilif ya. 
pılmış olduğunu bildirmiştir. 

Fransanın Ölüm Vesikası 

Esas Kanunun 
TCidili Kararlaştı 
(Başı 1 incide) 

İKİNCİ CELSE 
Mebusan meclisi saat 11 de i

kinci celsesine başlamış ve maz
bata muharriri Mistler, teklif e
dilen karar suretini müdafaa ey. 
lemiş ve çarşamba günü bu ka
rar üzerinde münakaşalar yapı. 
lacağını tebarüz ettirmiştir. Bu. 
nu müteakıp, mebusan meclisı, 
mebusan ve ayan meclislerinin 
yarın saat 9 da ihzari bir toplantı 
yapılması hakkında Lavalin ver. 
diği teklifi tasvip etmiştir. Bu 
toplantıda Laval, sorulacak sual. 
lere ve ileri sürülecek mülahaza
lara cevap verecektir. 

TADİL KARARI 
Nihayet, aleni rey ile ve üç re

ye karşı 395 rey ile aşağıdaki ka. 
rar alınmıştır: 

"Mebusan ltleclisi, kamı
nu esasinin tadil edilmesi la
zım geldiğini beyan eder.,, 

Aleyhte rey vermiş olan iıç 
kişi şu zevattır: Marnc mebusu 
radikal Margainc, Oise mebusu 
sosyalist Biondi, Haute • Vienne 
mebusu sosyalist Roche. 
LAYİHA AYAN MECLİSİNDE 

Daha sonra layiha ayan meclı
sine sevkolunmuş ve ayanda 225 
kişinin lehte, bir kişinin aleyhte 
rey vermesilc kabul olunmu~tur. 

Ayan ve mebusan mecli:ılerin. 
de kabul olunarak yarın ayan ve 
mebusanın birlikte toplanmasi!e 
vücut bulacak olan milli meclise 
sevkedilecek kanun layihası şu
dur: 

''.Milli Asamble, Mareşal Pe
tain'in otoritesi altında eiim. 
huriyet hükumetine, Mareş:ı. 
lin imzası ile Fransız devleti. 
nin yeni kanunu esasisini bir 
veya birkaç vesika halinde ne
şir ve ilan etmek i~in tam sala. 
hiyet)eri ita eder. Bu kanunu 
esasi, iş hukukunu, ailenin ve 
vatanın haklarını garanti ede
cektir. Bu kanunu esasi, kendi. 
sinin hükümlerine göre kuru. 
lacak Asambleler tarafından 
tas,·ip edilecektir.,, 

ÖLÜM VESİKASI 
Fransız Meclisi, bugün kararl

ı~ kendi ölüm vesikasını imzala
mış, üçüncü cümhuriyet esas ka. 
nununu ortadan kaldırmıştır. 

Burdurda Mahsul 

Vaziyeti Çok iyi 
Burdur, (TAN) - l\famlE:kP.ti. 

mizde bu yıl havalann iyi git. 
mesi ve mevsiminde yağmurların 
bol olması dolayısile hasılat fev. 
kalada güzel olmuştur. 

Ekinlerin boyu mutavassıt boy 
da bir insanın boyunu bulmakta 
ve başakları da bir el boyunu tut. 
maktadır. Verim nisbetinin evvel 
ki senelere nazaran üçte iki fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. Ol
gunlaşan yeni arpa mahsulii de 
kalknııya başlamıştır. Afyonların 

süt verim nisbeti de geçen sene
ye nazaran yüzde otuz nisbetinde 
iyidir. 
Beden Terbiyesi Mükellefiyeti 

Vilayetimizde yeni beden ter
biyesi kanununun tatbikine haş. 
lanmıştır. Bu maksatla halkevin. 

de vali Sadri Akanın reisliğinde 
toplanan 18 - 19 • 20 yaşlarında 
ki 400 gence vaziyet izah edil
miş, iş, teşkilatlandırılmıştır. A
yın on beşinden itibaren her haf. 
ta pazar günleri dört saatlik id. 
man ve talimlere başlanacJ.ktır. 

* Vilayetimiz Maarif müdürü 
Ka~f Kulabaşın Denizli l\foarıf 
müdürlüğüne tayin edildiği ve 
yerine de Malatya maarif miidü
rünün geleceği haber alınmıştır . 

Bulgaristan da 
~orya, 9 (A.A.) - D. N. B. a. 

Bundan baska Fransanın bü. 
tün ruhunu ifade eden "hürri
yet, müsavat, uhuvvet,, esasları 
kaldırılmış ve bunların yerine 
''iş, aile, vatan,, esasları konmuş
tı.:r. 

KABİNE İÇTİMAI 
D;in Fransız kabinesi Cümhur. 

reisi Lebrun'un riy!lsctı altında 

toplanmış ve kanun layihasını 
knbul etmiştir. 
IJİTLERİN İSTEDİGİ FRANSA 

Londrada hüküm süren kana. 
ate göre, Fransanın faşistlige 
doğru adım atması da Almanya 
ve ltalyayı kendisine karşı yu
muşatmıyacaktır. Bilakis Alman. 
ya kendisine tabi bir Fransanın 
or~aya gelmesin:ıen hoşnut ola. 
cak ve bu Fransaya ·stedigi ma
} iyeti verecektir. Daha şımdiden 
A:•m.n ve İtalyan matbuatı ve 
radyoları, Fransanın re,iim Hıba. 
rile ne mahiyet alırsa ahın, harp 
mcsuliyetini yı.iklenen Fransa ol. 
dugunu ve cezasına uğrıyacağını 
kaydediyorlar. Hitlerin istediği 

I"ransa, Almanyanın Avrupa li
derliğini kabul eden bir Fransa
dır. 

Bu Fransarun ne olacağını 
Fransa iş nazırı M. Romaran ifşa 
etmiş ve "yeni Fransa, müfrit 
sanayiciliği tcrkederek yeniden 
bir ziraat memleketi olacaktır" 
demiştir. Bu ise Almanyanın son 
seneler zarfında iktısadi tazyik 
yaparak Balkan memleketlerine 
kabul ettirmek istediği siyaset
tir. Almanya, ayni siyaseti Ho. 
landa ve Danimarkaya kabul et. 
tirmek istemektedir. 

VESİKA USULÜ TATBİK 
EDİLİYOR 

Diğer taraftan Fransada vesi
ka usulüniin tatbikına başlandı. 
ğı bildiriliyor. 
ZİRAAT İŞÇİLERİ TERHİS 

EDİLECEK 
Vichy'den bildirildiğine! göre 

Fransa hükumeti 15 Temmuza 
kadar 1937 sınıfından evvelki sı
nıflara mensup olan yani 1917 
den evvel doğmuş olan bütün zi. 
rnat erbabı ile ziı:aat sanayii iş. 
çilerini terhise karar vermiştir. 

Diger cihetten 1938 denberi 
fabrikalara gıren işçiler de eski 
zirai faaliyetlerine devam etmek 
iizere terhis edileceklerdir. 

Macar Başvekili ile 

Hariciye Nazırı 

Berline Gidiyorlar 
(Başı 1 incide) 

Rusya ne askeri ittifak isteriz" 
diye bağırmışlardır. 

Hadise bir çok mahafili dü
şündürmüştür. 

• 
Yugoslavya Dahiliye Nazırı 

M ihaliç istifa etmiştir. 
Niş valisi Krassoievich, Miha

liç'in yerine Dahiliye Nazırlığına 
tayin edilmiştir. 

Başvekalet matbuat bürosu e::;. 
ki şefi Dr. Besko Bodganovich, 
Maarif Nazırlıgı muavinliğine 
tayin edilmiştir. 

Bu1garistanın Vaziyeti 

BERLİNDE DOBRUCA MESE. 
LESİ DE KONUŞULUYOR 
Bu münasebetle bahis mevzuu 

olan bir nokta da Bulgaristanın 
Romanyadan Dobrucaya ait me. 
talibinın de Berlinde konuşuldu. 
ğudur Fakat resmi kaynaklar bu 
bahislere dair henüz bir şey söy. 
lcmediği için kati bir mütalaa 
yürütmeğe imkan yoktur. 

İspanyada MiJis 
TeBki1atı Yapılıyor 

jansı bildiriyor: Madrit, 9 (A.A.) - Resmi bül. 
İyi maIUmat alan mahafilde ten İspanyol Flanjist Milisinin 

dönen şayialara göre, Yunanis. tcşekkultine dair bir kanun layi. 
tan iki memleket arasında mual. hasının metnini nesretmektedir. 
lakta bulunan meselelerin halli I Bu. teş~ilatı.~ .. b~~ny~s~ ~~ hedef. 
için müzakere arzusunu göster. lcrı faşıst gonullu. mı~~sını. andır
miştir. Bu şayialar teeyyüt et. j mak:~~-ır. Bu. ye?ı. mu~ellah te. 
memiştir. 1 ı:ckkulun vazıfcsı ~nkılabı ~uha. 
Başvekil Filof, Şumnu şehrini faza~ ve men:ıleketın askerı ha. 

ziyareti esnasında bir nutuk söy_ zırlıgını temın etmek olacaktır. 

lU .1. HU 

Bükreşte Bü 
Bir Asabi 

(Başı l in 
BÜKREŞLE PEŞTE AR 

MÜNAKAŞALAR 
Transilvanya meselesi 

ile Peşte arasında had 
nakaşaya sebep olmaktad 
gıdaki telgraflar bunu 
yor: 

Budapeşte, 9 - Bükre 
len malumata nazaran, 
merkezi hükumetinin aha 
ma gunündenberi bı.iyük 
sabiyet içindedir. Bunun 
de hükumetin yakında isf 
ceğine dair çıkmış olan 
lerdir. 

Dobruca ve Transilva 
bütün bankalar nakit ve 
lerini Bükreşe nakletmi 
Keyfiyet büyük endişe u 
mış ve bundan, Romanya 
kında başka arazi terked 
tihraç edilmektedir. 

Transilvanyada büyük 
tizamsızlık hüküm sürme 
Zabit ve memur aileleri kiı 
linde Transilvanya topr 
tcrketmektedir. Bu ailele 
dıki kararsızlıktan ise her 
şekilde olursa olsun bir 
hallin şayanı tercih olduğ 
lemektedirler. 

Bu arazide, bila kayıt 
yiyecek ve hayvan yeml 
kalüi harbiye olarak topl 
tadır. 

BtiKREŞE GÖRE 
Bükreşe göre de 

merkezdedir: 
Bükreş, 9 - Birkaç 

beri Budapeşte matbuatı, 
yada endişe uyandıracak 
yat kampanyası yapmakta 
neşriyatın başlıca me 
Transilvanyadaki ekalliye 
selesi teşkil etmektedir. 
matbuatı, Rumen bükü 
Macar ekalliyetler! için b 
dit ve bir tehlike teşkil e 
olduğunu musırrane bir 
yazmakta ve fakat hiçbir 
müsbet bir vaka zikretm 
dir. 

Bundan başka Budap 
buatr, Rumen makamatı 
dan Romanyada bulunan 
ahalisine karşı glıya yap 
olan tazyik ve haşin mu 
hakkında keyfi haberler ya 
tadır. Rumen devletinin 
devletile bir yaklaşma Po 
takip etmekte olduğunu 
tiği bir sırada, mezkür k 
sadın, Romanya ile Alın 
ve bu yeni uydurmalardaıa 
rasında yeni entrikalar 
mak olduğu pek güzel 
bilir. 

Annam lmpara 

Öldürülmüf 
Bangok, 9 (A.A.) - Re 

jansı bildiriyor: 
La Liamoise gazetesi, 

nam'ın şark sahilinde b 
Hue şehrinde Annam İm 
ru Bao • Dai'nin öldürül 
bildirmektedir. Şimdiye 
bu haber hakkında hiçbir 
dici malumat almamamı 
parator 27 yaşlarında bul 
ta idi. 

Müdürlüğünden : 
l - İdare ihtiyacı için 5 

200 çiftli 5000 metre pamuk 
tecrit edilmiş kuıpunlu kablo 
zarfla ckslltmeye çıkarılmıştır 

2 - Muhammen bedel (8,5 
vakl<at teminat (637.5) lira 
siltMl' i 13 - Ağu tos - 940 
saııt l6 da Ankarada P. T. 'f. 
Mudurlilğu binasındaki satın 

mi yonunda yapılacaktır. 
3 - 1 tekliler muvakkat 

mnkbuz veya banka teminat 
bile kanuni ve aık ve teklifi 
kapalı zarflarını o gün saat ıt 
dar ınezkür komisyona verec 

4 - Şartnameler Ankarada 
Levazım t tanbulda P. T. T. 
ııyn yat ube 1 mildilrlukler!Jt 
del z olarak verilecektir. 

(3260) 

1037 on eri. Y lnız a raıt 

d 23 bin km. y::ıpını tır. Yl'P 
ziycttedlr. S tılıktır. Dıploma 

d ıha clveri lıdir. Takhı ıçin d4' 
,.erılebllır. 

Taksim, Tarlabası cad. Gil 
Ap. No. 9 - a milracaat. 

liyerek Bulgaristanın milli ül
küsünü barış ve bitaraflık siya. 
setile tahakkuk ettireceğini bil. , 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

dirmiştir. 

Başvekil, böyle olmakla bera. 
ber Bulgarlstanın, memleketin 
menfaatlerini korumak icin bü. 
tün tedbirleri alacağını ilave ey. 
lem iştir. 

7 Numaralı ilan 
l/Tcmmuz/940 tarihinden itibaren tktısat Vekaletince çimento 

lan 15 Jiradan 17 liraya çıkarılmış oldufundan, tUccann ellerinde 
nup ta l Temmuzdan evvel ve eski fiyatlarla alınmrt olan çimen 
m·ktannı 13 Temmuz cumartesi gunu saat 13 e kadar bir beyann• 
bıld.rmeleri !uzumu 29 numarah milli korunma karamameaine iıt 
ilin olunur. Beyannameler Sirkecide Liman hanında Mmtaka tktısaC 
dürlüiunc verilecektir. (5917) 
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Züğürt Bulup • 
ır 

' 

Sormak istiyorum 
8 ir züğürt uyuz bulup sor. 

mak istiyorum. Acaba 
hakikaten dedelerimizin dediği 
gibi: • 

- Züğürt olup düşünmek. 
tense, uyuz olup kaşınmak evla 
mıdır? 

Kaşınmak yalnız uyuzun in. 
hisarı altına girmiş bir nime1 
değildir ve çok defa züğürtler. 
uyuz olmadan da kaşınırlar. 

Hangimiz: 
- Hayırdır inşallah! Avucum 

kaşınıyor. 
Demeyiz. Ve buna: 
- Sağ ise vereceksin. Sol ise 

alacaksın? 
Tabirini kaç yüz defa işitme. 

miştir. 

Kaşınma ötedenberi, istikba. 
le, keşfe ait bir alamet telakki 
edilmiştir, 
"Dayağa kaşınmak"sözünü mut. 
laka insanın bir yeri gidişimek 
manasına almamahyız. Bu söz, 
müstahak olmak anlamına ge. 
lir, güzel bir ifadedir. 

Kaşınmak, koçunmak. 
Hepsi de bir kapıya çıkar. 
Başını kaşıyacak hali olmı. 

yanların Allah yardımcısı olsun. 
Çünkü insanın başını başkası 
kaşıyamaz. Koçunmıya gelince, 
bunu ekseri hayvanlar için kul
lanırlar. Ama darbımesele şöyle 
girmiştir: 

- Al kaşağıyı, gir ahıra. Ya
rası olan koçunur. 

Bu o demektir ki: 
- Ortaya şüpheli mevzuu at! 

1ştc methaldar olanlar üstüne 
alınır. 

* * 
Piyango Kaşıntısı 

E hibbadan birinin başına 
gelmiş anlatıyordu: 

- Bizim bacanak biraz zü. 
ğürt, biraz cimri, biraz da uğur 
tutan adamdır. Yani senin an. 
Jıyacağınl !renklerin Supers • 
titieux dedikleri. 

Gün geçmez ki, ya sol gözü
nün alt kapağı veya sağ kaşının 
dış kuyruğu seyirdiği için ya 
başına bir şey geleceğinden, ya 
bir tez haber alacağından veya 
dilini ısırdığı için hediye yiye. 
ceğinden bahsetmesin. 

Bir hafta oluyor. yine tuttur. 
du: 

Yazan: B. FELEK 1 

rak ta caba. 
Hemen aklıma geldi: 
- Sari rni imiş? 
- Öyle diyorlar. 
- Yaaa! 
Ayrıldık. Ben derhal bir ec

~ahaneye. Elime bol miktarda 
ispirto. Şimdi hala merak için. 
deyim. Acaba bende de bizim 
:>acanağın piyango kaşıntısı baş 
lıyacak mı diye? 

Bu hadiseden sonra inandım 
ki: 

- Züğürt olup kaşınmak, u. 
yuz oldum mu diye düşünmek
ten evladır. 

* * Gözlük 

G özlük te artık kundura 
gibi bir şey oldu Zen

gin, fakir, genç, ihtiyar, kadın, 
erkek, asker sivil, şimdi herke. 
sin gözünde bir çift gözlük. 

Hele genç kızlar ve kadınlar 
için bu avadanlık dudak boyası 
ve tırnak cilası kadar ayrılmaz 
lüzumlu bir madde oldu. 

Yuvarlak, armudi, şibih mün 
harH, muska biçimi, mavi, va
pur dumanı, kızıl kara, fıstıki, 
turuncu renkte türlüsü var. 

Dünyayı ne renk görmek is. 
tiyorsanız o renkte gözlük kul. 
!anarak meram ve maksudunu
za nail olabilirsiniz. 

Dostlarımdan biri var: Göz. 
lüğünü hazan burnunda tutar, 
hazan alnında. 

Burnunda tutuşu, hepimiz gi. 
bi iyi görmek için olduğunu 

kendimizden pay biçip biliyo. 
ruz. Lakin alnında neden tutar? 
Bir türlü kestirememiştim. Sor. 
dum: 

- Kuzum eiendim! Gözlüğü 
hazan alnınıza kaldırıyorsunuz. 
Bunun sebebi nedir? 

- Gözlük burnumun üstün
de iken maddi gözlerimle iyi gö. 
rürüm. Alnımda iken de basi. 
ret gözile iyi görmiye çalışırım. 
Cevabını verdi. Latife olduğuru 
bildiğim için güldüm. Lakin bu 
söz hakikat olsa idi, ne kadar 
karlı, ne faydalı olur, nice bağ. 
lanmış basiretler böyle alnına 

takılan bir çüt Zeis camile acı
lırdı. 

Ayran ve Zeytinyağı 

N e olursa olsun; ister Al. 
manların tazyiki, ister 

Mareşal Petain 'in zaafı eseri 
Franı:anın bugünkü dü tüğü va. 
ziyete acımamak mümkün ol. 
muyor. Daha iki ay evvel diin
yanın en haşmetli bir impara
torluğu olan bu memleket geç
mişteki hataları, hazırdnki zaaL 
!arı yüzünden bir küçiık prens. 
lik haline girdi. Nüfuzu kırı lciı. 

Hükmü silindi. Müstemlekeleri 
dağıldı. Dostilc düsman oldu. 
Düşmanile dost olmıya mecbur 
kaldı. Üstelik donanmasının en 
güzel parçaları İngiliz güllele. 
rile harap oldu. 

Bunun sebebi mütareke şart. 
larını imza ederken bir gün ev
vel müttefiki olan İngilizleri, ga 
rantlsi altına aldığı Polonynlı, 

Çek ve Belçikalıları düşünme. 
yip iki el bir baş içindir diyerek 
kendi muhtemel selfımeti namı. 
na onların muhakkak zararını 
kabul etmesi idi. Öyle olmasa 
idi de miitareke sıralarında 

"deniz ve hava ktivvetleri. İn 
gilizlerin emri altındadır. Bun 
lara ben söz geçiremem. Mukte. 
dirseniz siz ahnız" dese idi, bu. 
günkü gibi Muhammedi güccn
clirıniş. fakat İsa rı memnun e
dememiş vaziyete düşmezdi. 

İngilizlerin, eski dostları 
Fransızlara karsı aldıkları has. 
mane tavra gelince; hayatı ve 
varlığı mevzuubahis olurken, 
bir milletin her vasıtayı meşru 
görmesini tabii bulmamak el
den gelmiyor. 

Maamafih, İngilizlerin Fran. 
sızlara mütareke şartlarına ri
ayet ettikleri halde donanmala. 
rını Almarı ve İtalyan ( vazıyed ı 

inden uzak bir yerde mesela A. 
merikada bir Fransız mıistem. 
lekesi olan Martinik adasında 

silahtan tecrit etmeyi teklif et
tiklerini ve bu teklifin redde
dildiğini bildiğimiz için bu ma. 
cerayı (Petain) hükumetinin i. 
daresizliği olarak telakkiden 
başka çare yoktur. 

Aman Hocam, Dur! 

B u hadiseyi daha iyi an. 
lamak için size bir fıkra 

nakledeceğim: 

Nasreddin Hoca, münasebet
sizce bir adamla yola çıkm•ş. 
Konakladrkları yerde müşterek 
aldıkları bir kase yoğurdu bir 
çanak içinde ayran yapmışlar. 
Tam kaşıkları daldıracakları za. 
man herif demi~ ki: 

- Ben kendi hi ·eme şeker 
ekeceğim. 

- Giizel ama sulu şey ayrıl. 
maz ki, mademki ekeceksin: Ra. 
ri hl:'psine karıştır da ağız tadi. 
Je yiyelim. 

-- Olmaz. İlle ben yalnrz kcn 
di payıma şeker ekecegim. Sen 
karışma! 

D"yc tutturmuş. 

Hoca da hemen heybesinden 
zeytinyağı şişesini çıkarmış: 
- Pek ala! Ben de kendi payı. 
ma zeytinyağı karıştıracağım. 

- Aman hoca! Ayran sulu 
birşeydir. Zeytinyağı benim ta. 
rafa da geçer. Berbat edersin! 

-Öyle ise aklını başına al da 
şekeri birlikte yiyelim, demiş 
\'e o adam, hocanın tehdidini 
kabul edip ayrana şekeri umu. 
mi olarak karıştırmış. Eğer öy. 
le yapmasa idi, hoca da zeytin. 
yağı döküp bir çanak ayranı ber 
bat edebilirdi. 

İngilizlerin vaziyeti hocanın. 
kine çok müşabihtir. 

Aca ha reyi Kaybetti? 

H oca merhum bir gün ko
şup gelmiş. Haber ver

mi§ler: 

- Efendi, efendi: Sen sağ ol 
ne yapalım? Senin karın aklını 
kaybetmiş ... 

Ru söz üzerine hocayı hir 
düşüncedir almış. Adamcnğızın 

t€essiirden bir yerine innwsin, 
diye komşular teselliye ba~Ja. 

mışlar: 

- Canım! Müteessir <'lma!! 
Allah büyüktıir. Elbette biı ça
resi bulunur, demişler. Hoca ce
vap vermiş: 

- Hayır! Mütteessir olmak 
değil a! Karımın zaten aklı ~·ok
tu. Acaba nesini kaybetti, diye 
dil~ür.üyorum 

- Avucum kaşınıyor. Bana 1 
gelecek. Her halde bu sefer mu- ! 
hakkak piyango çıkacak. 

LOKMAN HEKiMiN ö&OTLERİ 
Ertesi günü gördüm: 
- Kaşınma devam ediyor. 

Hiç bu kadar devamlısı olma. 
mıştı. Ayın da dördü. Bakalım 
bu sefer bi.iyük ikramiye mi ola. 
cak? Yoksa ikinci mi? 

Ayın altısında gördüm: 
- Dehşet kardeşim, şu avu. 

cumun haline bak! Al çuha! Hiç 
böyle şey görmedim. Artık yü:?.. 
de yüz kaniim. Bu sefer mutla. 
ka piyango çıkacak. 

Elinin içi hakikaten kaşınma. 
dan dolayı kıpkırmızı. 

Piyango çekildiği gün görme_ 
dim. Ayın sekizinde rastladım, 
ve sordum: 
-Nasıl oldu? Piyango vurdu 

mu? 
- Sus birader, sus! Başıma 

geleni sorma! 

- Hayrola! Ne oldu? 
- Ne olacak? Avucumun ka-

şıntısı arttı. Arttı. Dayanama
dım. Bizim doktor Feşmekana 
gösterdim. Meğer ellerimdeki 
kaşıntı uyuz değil mi imiş?Ben 
ise onu piyangoya hamlediyor. 
dum. 

- Yana! Geçmiş olsun! Şim. 
di ne olacak? 

- Olacağı piyangodan bir 
şey çıkmadıktan başka üstelik 
bir sürü iUıç parası, eziyet, mc-

SEBZE ÇORBASI 
Temmuz ayında sebze çorba. 

sından söz açmayı me\·.simsiz 
bulmamalıdır. Onun en ziyade 
işe yarıyacağı zaman bu nıcv_ 
simdedir. Sıcak gelmeden ince 
giyinip soğuk almış olursanız, 

sıcak geldiken sonra buzlu ~er. 
bet içerek kara ciğeri üşütiir, 
barsaklarınızı bozarsanız, sebze 
çorbası imdada yeti~eccktir ... 
Hele çocukların karnı bozulun. 
ta sebze çorbası mutlaka liı
zım olur. 

Sebze çorbası vakıa insanı, 
çocuğu bile, lfö:umu kadar bcs· 
lemez. Sebzelerin terkibinde 
bulunan albiimin ve yağ hemen 
hiç gibidir. Onun için bir sebze 
çorbasının \'erebileceği kalori 
ancnk şekerli maddesinden gc. 
lir, o da yiiz gram çorbada an. 
cak be~. altı kalori. 

Fakat buna kar~tlık seb:r.e 
çorbası insana hnstahğında, 
bilhassa ishalli bir hastalıkta, 
lüzumlu olan suyu temin eder. 
Hastalıkta yalnız kaynamı . u 
içmek oldukça güç iştir. Şeker
li, suruplu su yahut lin10nntn 
olursa şekeri lnzla gele1Jilir, 
baygınlık verir. Halbuki ıııcak 
sıcak bir sebze çorbası insanın 

karnını hem ı ıtır, hem de su~·u 
le7.7.etle içirir. 

Seb7.e çorbasının daha bii~·lik 
hizmC'ti insana vitamin \ 'C mıı· 

den getirmektir. insan hec;talı . 
~ında, sarfedercği kalor:Jeri viL 
cudiindc birikmiş olan :·rağlar. 
dan, hatta etinden tem'n ede. 
bilir. Halbuki o kalorileri c;ı
karmak için liizumlu \'itamin. 
leri \"C madenleri kendi \'İİcu
diinde bulamaı:. Onun için has
talıkta kaloriden ziyade vita
minlere ve madenlere ihtiyaç 
\'ardır. Sebze çorba ının iyiliği 
bu \'İfaminleri \'C madenleri te· 
miıı etmektir. Bir çok h1tllerdl• 
bir hastalığın uıun milddet de. 
\•aını, ,·anlış olRrnk, 'itaıninsi.1: 
ve nıadcnsiz hlr fJ€'rh i1:c ria,·et 
etmekten ileri geldiği gittikçe 
daha iyi anlasılmnktadır. Sebze 
çorbaM en lii7.tımlu vitaminle_ 
rin ve madenlerin her tiirlüı.ü
nü getirdiğinden hem<'n her 
hastalıkta faydalı ve koruyucu 
olur. Sebze çorbası ancak su
~·un dokunabiJeccği hastalıklar

da zarar \'erC'bilir ki öyle has
talık tn J1cıncn hiç ~·ok gibidir. 

Çorhaya girecek sebıo:e mev. 
sime göre, Jıcrkc in arzusuna 

giirc dcğişchilir. Kuru sch7.cle· 
rin çorhası hclki hiraz daha zi
~·adc besler. Faknt daha az , . j 

tam in ı:ctirir. daha i~ isi hem 
kuru sehzclerden, h<.>m de ta7.C 
ebzelcrden çorba yapmaktır ... 

Sebze çorba'.'lı küC'iik \'e mutlo
ka ~akıca kapalı, hem de ağ7.ln:l 
kadar su He dolu tencered<.> k:ty 
natılmahdır. Böyle olurc,a 'ito. 
minl<.>rin suya ~eçenl<'ri hava 
ile temas ederek knybolınnklıın 
muhafaza cdilmi"i olur ... Seh'.IC' 
çorba ı üç saat kadar kaynatı

lır ,.c tcnrcrcnin içine konulan 
soğuk !'u~·un iiçlc hiri kadnr n . 
7alır. Bii~ le olması için de çorA 
ha~· ı ~·n\·a~ ) ıwaş knynalmnl, 
lazımdır ... 

Çorbanın tu7.tı çol'hR ka~ nn. 
dıktan \'e siizüldiikten sonra 
konulur. 

Bu çorba yirmi dört saatten 
ziyade saklımılamnz. Soğuk ha. 
va dolabı varsa onun içinde tut~ 
mak elbette daha iyi olur. Do
lap olmayınca, çorha yeniden 
içilm€'zden önce icerisinc Jtİrmis 
olması ihtimali bulunan mik
l'oplardnn kurtarmak iizcl'c he§ 
dakika tekrar ka;\' natılınalıdır. 

J -

Yazan: Sevim SERTEL 

Karadeniz Sahiline inen Paraşütçü 

Ucuz Oturan Kiracı • Spikerin Havadisi · 

Demir Kapının Arkasından Gelen Para 

Almanların paraşütle indir. 
dikleri askerlerin ne kn. 

dar milhim işler gördüğünü se. 
zen İngiltercde paraşütçülere 
karşı halkın gözünü açmak için, 
birçok çarolere baş vuruluyor. 

Halka konferanslar verilmek. 
tc, sinemalar gosterilmektc vel
hasıl herkesin biiyük tehlike kar. 
şısında uyanık bulunması için i
cap eden her şey yapılmaktadır. 

Türkiye sahıline paraşütçüle
rin inmesi ihtimali pek akıldan 
geçmez. Fakat aşağıdaki vaka, 
her şeye rağmen Türkün kendı. 
liğinden işliyen zekasını, kendi. 
lcrine İngilizler gibi bir sürü ih
tarlarda bulunulmadığı halde 
paraşütçiilere karşı olan hassasi
yetlerini gösterir. 

Karadeniz sahillerinde Akça. 
kocada bir gün, bir adamcağız 
eline beynz bir şemsiye alır ve 
erken bir saatte daha ortalıkta 
kimseler yok iken gider, denize 
girer. 

Denizden çıkınca, sahile gelir. 
beyaz şemsiyesini açar, altına 
girip keyif etmeğe başlar. Bu sı. 
rada sahile dolan halk, uzaktan 
adamcağızı o dakikada karaya i
nen bir düşman paraşütçüsü sa
nır ve hemen zavallıya güzel hir 
dayak çckmeğe başlarlar. 

O, her ne kadar, "yahu, ben de 
1'Ürküm., diye çırpınırsa da. ona 
kulak veren olmaz. Neden sonra 
vaziyet anlaşılır, adamcağız ken. 
dini kurtarır. 

Bu küciik vaka, en ufak bir 
tehlike karşısında Tiirkiin vata. 
nını nasıl koruyacağını göster. 
mek itibarile en1cresnndır. 

* * 
Ucuza Oturan Kiracı 

Geçenlerde frlandada şoyle 
bir vaka olmuştur: 

Misis Stuart, dul kalmış ellilik 
bir lrlandalı kadındır. Son za
manlarda paraca çok sıkıntı çek. 
m"ktr.dir. Bir gece geç vakit ka. 
pısı çalınır, genç, yakışıtdı hir 
adam kapı ününde gözilkür. Ki. 
ra ile verecek bir odası olup ol. 
mad:gını sorar. Para lafını işiten 
Misis Stuart ona kim olduğunu 
s0rınndan kendi bo~ '.>dalarından 
birpn ,·erir. 

Arnclan zaman geçer. Sahah 
hızlı lıızlt çalınan kapı zilile uya. 
nı!'. Gelen polisler evi ararlı:ır. 

Sıra Misis Stuart'ın o ızcce ya
banr.'y<ı kiraladığı odaya gelir. 
Kil!tli olan kapı önünde ev sahi. 
bi po1ıslerc: 

- Bunun anahtnn bende yok, 
der, c!ört gece evvel birisin° ki. 
raladım. Burasını ertesi sabah 
kilit:edi. gitti. Oda onundur. Aç. 
mıHm. doğru değildir. 

Bu so7.lerden ~i.iphel~n'.!n po1is. 
ler, hemen kapıyı kırıp !çt>rı gi. 
rcrler. Buldukl:ırı şunlardır: 

Rır açık paraşüt. 

Askeri malumatı havi bir ta
k •m kağıtlar. 

Telgraf alma ve verme tleti. 
20 bir. Amerikan dolarını hn

vi bir kutu. 
Derhal tevkif olunan ev sahi

bi ş1mdi bunların gece v;ırıo;ı rc
lPn kiracıya ait olduğunu c:hylc
mcktP fokat ona dair en uf ık bir 
maiiınıat vercınemcktcd:r. 

* * Spikerin Havadisi 

son zamanlarda tngiliı rad-
yoları her tiirlii havaıJ is 

ve hıkayelerden bahsediyorlar. 
Bunım meyanında arada sırada 
bu·1ıik yararlıkta bulunan suhay
ların irimlcrini ve aldıkları ınü. 
kafatıarı havi listeler de 'Jkunu. 
yor. 

Gecc>nlerdc. İngiltcren'n Kent 
eynlctıncie bulunan radyo istas. 
yonu spikerinin başına 7öyle bir 
v<ıka g!.'lmiştir: 

Spiker. mutat hav;ıdislc-rini o
kumakta iken vanına hus•ısi bir 
li.,tc getİı'm;Şll'r. havadisi biti. 
rince onu okumasını söylemişler. 
dir. 

Bu, son çarpışmada yarnrhk 
gfü;tcrcn subayların listesidir. 

Pı-k ani olarnk gelen bu liste
ye göz atmıya ·akit bulm::ıclan, 

spiker vazifesi , .. abı, listeyi hnl. 
ka okunııya baş ... 'llıŞ, bir kaç i. 
simden sonra şöyı.· bir şey oku-

yarecı kolundan yaralı :>larak v 
re mmiş ve burada iki Alman k 
rargahı arasında mahp:ıs knlm 
bir İngiliz alayına rastgelmiştı 
Tayynrecl, kolundan yaralı olm 
sına rağmen tam on sefer y;ıpa 
ral; bu alayı sahi1dc bulunan b 
zırhlıya taşımıştır. Fakat son s 
ferini miiteakıp geminin giıver 
tcsinde son nefesini vermiştır. Z 
ra çok kan kaybetmiştir. KC'n 
hayntmı feda ederek bir İngil 
alayınr kur1aran bu kahra?nanı 
adı, teğmen John Davy'dir ve .. 

Burada spikerin sözleri kesıl. 
mi;, vc hıçk1rıklar duyulmı) 

başlamıştır. Çünkü John Devy, 
spıKcrin kendi öz ogludur. 

* * Demir Kapının Arkasından 
----· -----·----
Gelen Para 

Geçen gün İngilteredc mille. 
ti müdafaa için gönüllü o

larak halktan para toplıyan Kı. 
zılhaç müessesesinde şoylc b'r 
vaka olmuştur: 

Üstü perişan bir adam gelerek. 
hususi surette müdürle görü 
mek istediğini söylemiştir. Bır 
hayli münakaşa ve istintaktan 
sonra kendisini müdürün yanınn 
çıkarmışlardır. 

Masası başında meşgul olan 
müdür, evveJa bu pejmürde kıya. 
fetli adama ehemmiyet verme. 
miş, fakat adam konuşmıya ba • 
layınca, iş değişmiştir. 

Kendisi. hapishaneden yeni 
çıkmış bir sabıkalıdır. Çıkarke.ı:ı 
içeride kalan arkadaşları kendı
sinden şöyle bir ricada bulun
muşlardır: 
"- 'Bizim dışarıda olan para

larımızı, mülkümüzden alacağın 
parayı ve neyimiz var; neyimiz 
yoksa hepsini topla, Kızılhaça 
götür. Bununla yaralıları kurtar. 
smlar. Bizler nasıl olsa küreğe 
ve ölüme mahkumuz. Bu para. 
dan hayır görmiyeceğiz. Hiç oL 
mazsa, bunlar memleket için çar. 
pışanların işine yarasın!., 

Bu vicdanlı mahpusların Kı. 
zılhaç müdüründen olan yegane 
talepleri şudur: . 

''Bu paraları listeye şu !l>Cktlde 
geçiriniz: Demir kapının arkasın. 
dakilerden gelen para ... ,, 

B·U LM A CA 

SOLDAN SAGA: 
1 - Bir yemiş. 2 - Bir h11y\oan • 

Guç - Bır 1;1art ed tı. 3 - Rır nota -
.Hır zamır - Bır uımlr - Sanat. 4 -
lfav:ıdıı bulunan bır gıız - PıHıvın ba -
ka turlu ü. 6 - Kendıni oldurm<' 
7 - Bızi clo~ur n - Zchır. 8 - A r: 
b ılu'lur - Ceylan pek guzcL O -
Kop<'k - Bir ayı - Yemek 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Taraf, yon - Bayağı. 2 - Ace· 

Je - I rar. ::ı - Bır zamır - atın aya-
nda bulunur 4 - Havada bulunur 

5 - Bir not - Bir Yahudi ısm · 
6 - Bir erkek ismi. 7 - Musanın 
değneği. 8 - ÇiçC'ğin, yapra{:ın tutu
lıın yeri - Bir ı im. 9 - Ba a takılır • 
Rır mcmlckcL 

DÜKKÜ BULl\TACANIN 
llı\l,LEUİLl\tiŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 

l - Ordugl'ıh. 2 - Ar - 1s11 - Ah. 
3 - H rp • M . 4 - Rııy. 5 -
Fh\<'rı.6-Amı.7-l\1ı t-E n 
8 - Er - Aıd - l,i. 9 - Scrm ye .. 

ASl\ERLI K IŞLb'R/ : 

)ubcyc Davet 
Fatih Askerlik Şulw:ıind~n: 

Şimdiye kadar hiç kt'rllk rt,,,.. 
m s cezalı <'t'7.ao;ız 316 - 334 (1> 1) 
dn,..umlu (SU\arl) sııııf•na n"<' ııp 

erat ll!:kerc• I'\ kcdılecC'klcrdir. 
Şubede toplanma gUnn 15 T m uı 

muştu!': !HO Pazart<'sl sab. h saRt (9 dur) T -
- Şimdi !-!İze biiyük bir kah. yln oJun n gfinclc mlıkellc!ler n 

ramandnn bahsedeceğiz. Bu tay. bC'de h;ızır bulunm:ıl:ırı 



A2EMEK 
ııe]!s bir_L 

yemeıı 

Bir Komprime Hayat Karşd:ğrdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet 
ve nefaset bakımınd:ın tatmin edıci mahıyeti ve yuksek evsarı haizdir. 
Mcrcımek, bezelye, buğday vesair çorbalık komprimelerımizı her yerde 

bu la bilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
1\1. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Yaldcbai! PrP"anton·om ve Sanatoryom 
Dircktörfüğündcn : 

Münakasa ilanı 
Maarif Vekillıği Prevantoryum - Sımatoryum ile pansiyon kıc:mına alt 

( i) kalc.>mden ıbaret Et, Ekmek, Sadeyağ, Peynir, Yaş sebze, Kok Kömu
ru ve Mangal Komüril ve Odun senelik ıhtiyac için eksiltme.re konmuştur. 

l - Et, Ekmek, Sadeyag ihtiyacı 17 -7-1940 Çarşamba günü saat 14.30 
dan ltıbaren, 

2 - Ka ar ve Beyaz Peynir:. 'aş seb7.ıa, Kok kömürü. Tııngal komuru ve 
Odun ihtiyacı 18-7-1940 Perşembe guuu saat 14~0 dan ıtibaren başlıya

caktır. 

S - İstekliler eksiltmtye konan :rh·cceklerin şıırtn?melerlnl ı::ormek \'e 
mlktarlarıle ilk teminat ak(elerini ''e eksiltmeye girme saaUenni ÖL:ren
ı, ek uzere müessese mfidurlüğune muracaat edebllirler. 

4 - 17-7-1940 ve 18-7-1940 tarihlerinde Yüksek Mektepler Muhase
becilığl veznesine yatıracakları ilk teminata ait makbuz, yeni sene Tıca
ret odası vesikası (Et, Sadeyağ) ına ait tıyat tekli! mektupları ve bu gıbi 
t~-ıhhUUere şimdıye kadar girdıklerini bildırir iş yaptıkları muessesattan 
ııl:ıcaklan bonservisleri ile birlikte m ezkfır Muhasebccılik binasında top
lanacak olan satın alma komisyonunll müracaat etmelerı ıı:ın olunur. (5615) 

J - İdarem1ıtln Sıvas Bazmüdürlüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında ev
velce yapılan tesisata llfıveten yapUnlmasına karar Hrilen 1 - l\luhte
lıf tiplerde ahıiap köprü, 2 - Ahşap oluk ve oluk ayaklan inşası "ka
l)alı zarf" usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu inşaatın muhammen bedeli 11,734,55 lıradır. 
III - Eksiltme evrakı Sıvıısta İnhisarlar BaşmUdurHlğündP. ve ıı:t::ınbul

da Galatada yolcu salonu karşısında İnhisarlar Umum Mlidurlugu mer
kezinde tuz: :!en şubesinde görülebilir. 

TV - Eksiltme 17-VII-940 Çartıımba günü öğleden sonra saat on beş
te Sıvasta İnhısarlar BaşmüdUrlü#ü binasındıı mute~ekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

V - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yaptık lan bu 
kabil işlere ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair olan ves.ıkaları
ru da koyacaklardır. 

Vl - Muvakkat teminat miktarı ~ 7,5 he.sabile (881) liradır. Temi
nat için Mılli bankalardan alınacak mektup ile Borsa rayiç !ıyatından 
'"' 15 noksanıle milli esham kabul edilir. 

VII - TeklU mektuplarını ve diğer evrakı hAvl zarfiar usulüne göre 
l'l" ıh Ilı lendıkten sonra ihale saatinden bir saat evveline kadar Sıvasta İn
hısarlm BaşmiıdUrlüğünc makbuz muktı'o!lindc verilmelidir. Posta ile gön
derilecek tekll!lcrln yine ihakden bir saat evveline kadar komisyona gel
mıli olması llızırndır. Postada viki olacak gecikmeler nazarı dikkate alın-
maz. (5372) 

, ......................... ilmi--~ 

Devlet Denizyolları İşletme 
idaresi İlanları 

Tophane rıhtnnından hareket eden vapurlarımız için evvelce Top_ 

hane seyyahin salonunda verilmekte olan yolcu biletleri bundan sonra 

Jı:amara kısmı Liman hanı altındaki acentalıktan, (uVoerte kısmı da 

Mmtaka Liman Reisliği altındaki bilet mahallinden verilecektir. İlan 
olunur. (5861) 

'-----------·--------------~ l\laarif Vekilliği Devlet Kitapları Mütedavil Scrma-
yc~i l\lfülürlüğiindcn : 

l\1udurluÇumuz muhasebe kadrosunda boş bulunan muhasebe memur. 
ı ıklarına aııacıda yazılı vasrfları halı: münbaka ile memur alınacaktır. 

1 - Turk tabüyetinde bulunmak. 
2 - Orta veya lise meı:unu olmak. 
3 - Memurin kanununun 4 uncü maddesinde yazılı hükümleri haiz 

tıulunmak. 
4 - Askerlik ödevini yapmıs bulunmak. 
Müsabaka imtihanı 13/VIl/ 1940 cumartesi runu saat ıo aa \;emtıer_ 

1 taş Maarif Vekilliği Yayrnevi üstündeki müdürlük bin:uında yapılacak 
ve 'T!uvaffak olan memura 3556 ayılı kanun hukümlerine göre ücret verL 
J·~cktır. Müsavat halinde ticaret mektebi mezun ları ve lisan bilenler ter. 
c b cdılecekt'r. 

T alip olanlann evrakı müsbitelerile bitlikte 12/VII/940 Cuma günü 
s:ıııt on yc:dıye kadar mudurlufc müracaatları. (5955) 

_ Beyoijıu Va~ıfl'.ar .. Direktörlüğü İıanıarı 
. .. . ..) . . ' ., 

KIRALIK EMLAK . 
Semtı 

Galııta 

Feri köy 
Tophane 
Nişan taş 

Gafa ta 
Beyoglu 

M alıalleal 

Sahkulu 
Pangaltı 

Flruzaga 
Raif paşa 
Ycnlcami 
KAtip Mustara 
Celebi 

Sokııi:iı 

Karan!il 
Fransız mezarlığı 

Kodınler 

Te.şvikiyc 

Cami avlusunda 
Ahıc!udu 

N o.ıu 

30/l 
10:1 

1 
47 

29/l 

Cinsi Aylık klra 

G:ızino 

D•i:..kar .. 
nııH ağa camii altında üt oda 
Oda 
Dük kin 

210 
16 

4 
8 
4 
5 

Yukarda yazılı emlak 31-5-941 ~ü ııüne kadar klra;.·a w~rllecektır. İhale"İ 20-7-940 Cıımrırtcs! ı:iinü saat 10 da 
yapılacağından isteklılerin "'r 7,5 pey 3kçesile beraber Beyoğlu Vakıflar .Mudı.irlugu akarat kalemıne mura-
eaatları. (5919) 

'stanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlônlara 

;{00 adet buyuk ve 100 adet ki.İçlik 1 
bakır kaun alınacaktır. Pazarlıkla 
ek.siltmesi 11-7-940 Perşembe günii 
sı:tat 15.30 da Tophanede fst. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
yirmi bin yuz lira ilk tcmil\atı 1507 
lır .. 50 kuruştur. Şartname ve numu
neleri komisyonda görülur. fsteklıl"
rin kanuni ve$ikalarlle belli saatte 
komisyona gelmeleri. (87} (5729) 

• 20.000 adet tazyik edilmiş içi para
!ınli merhl'm kutusu alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 11-7-940 Perşem
be gilnil saat 14 de Tophıınede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1000 lira, 
ilk teminatı 75 liradır. Numunesi ko

A~kcri Fabrikalar Satınalma Komisyonu , İlanları " . . . . ~ ' 

Şal'tnameslnde değltlklik yaoılacak malzeme ll~nı 

Malzemenin cinıt ve miktarı ihale tuihl 

600 - 1000 ton yerli linters pamusu 
40000 metre ipek kumaş 
14 kalem ve cem'an 162 ton ma-

11-7-940 Perşembe günü saat 15 te 
12-7-940 Cuma günü saat 15 te 

dt>nyagı l!l-7-940 Cuma glinii saf!t 15 te 
500 ton elektrolit bakır • l-8-940 Perşembe ı:ünü saat 15 te 
20 ton ferrn krom 12-8-940 Pazartesi g\lnü saat 15 te 
25 ton nikel 12-8-940 Pazartesi günü saat 16 da 

Hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ihale edilecekleri ilan 
ldılen yu1'ardaki malıcmenin şart na mekrinde dei.!isi!dlk vaoılacağın:'an 

mezkur ihale gunlcrı hukllmsi.izdur. (575{) 

.. 

.. o 
X= 
- :ıı: :: 

Lira Kuruı 

mi yonrla ı::örlllur. İsteklilerin kanuni 1 ---
ve•lkalarılc bellı saatte komisyona · 'ohut 1000 18.0~ 180 40 
gelmeleri. (82) (5641) Mercımck 1000 20.29 202 90 

• fakarna 600 31.57 189 42 • 
500 ton bugday verilerek bulgur 

yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
11-7-940 Perşembe günü saat 15 de 
Tophande ist. Lv. Amirliği satın al
mc komisyonunda yapılacaktır. Tııh
min bedeli on bes bin iki yüz otuz beş 
lir .. , ilk teminatı 1142 lira 62 kuruc
tur. Şartnamesi komisyonda görülur 
isteklilerin kanuni \ esikalarile belli 
saatte komisyona gelınC'l"ri. 

Kilo 

7.315 Pılic eti. 
2".fiOO Ta\'Uk " 

15,900 Hindi 

(85) (5676) 

Yukarıda yazılı etlt'r kapalı ,.,.rna 
eksiltmeye konmuştur. lhalesı 22-7-
140 Pazartesi günu sııııı 15 de Topha
nede ist. Lv. Amlrlıgi satın alma ko
r tsyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
ta'ı.min bedcll 23 733 lira 20 kuruş, 

ilk teminatı 1779 lira 99 kuru~tur. 

ş,.,.tn me'<I koml~yonda görulür. is
tt'klilt'rln kanuni vesikııhrik beraber 
tel>ltl mektuplımnı ckti1'me saatiı;

d n ::ı•r saat ev\·el komisyona verme
leri. (80) (5639) 

• 60 1100 mf'tre kımr\'l~e ''erılerek 

24 489 adet çuval dlktirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 12/7 / 940 Cuma gü
nu saat 16 da Tophanede Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Numunesi komisyonda gbrü
lı.ir İstekl terin teminatlarile bcra
beı belli saatte komısyona ı::clmeleri. 

(88) (57i9) 
() 

Adet 

3 Yangın tulumb:ı~ı ve 25 şer 
metre hortum ve rekorlarile ı 
beraber. 

3 Beheri 20 şer melrcllk yan-

1 
gın hortumu ve rekorları. 

Yukarıda yazılı yangın tulumba ve 
hortumları 16/7/940 S~lı günU saat ı1 14 'de Tophanede Lv. Amirlıgi saun 
alma komisyonunda pazarlıkla satın• 

alınacaktır. Taliplerin teklif cdecek- ı 
lerl tulumba kataloğ, hortum ve re
kor nümunelerile belll saatte temi
natlarile komisyona gelmeleri. 

(90) (5781) 

• 20 adet yangın söndürme makine-
si alınacaktır. Pazarh'kla eksiltmesi 
16/ 7/940 Salı gunu saat 14,30 da Top-: 
har.ede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Numunesi ı 
komisyonda gönilı.ir. İskklilerin kaU 
teminat ve kanuni vesikalarile belli 
saatte komisvona gelmeleri. 

'92) (5783) 

• ZO ton toz şeker alınacaktır. Pazar-
lıkla eksiltmesi 11-7-940 Perşembe 1 
günU saat 11.30 da Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya- 1 

pılacaktır. Tahmin bedeli 7400 Ura, ı 
katı teminatı 1110 liradır. İsteklilerin 
be.li 'Saatte komisyona gelmeleri. 1 

(100) (5856) 
1 

• 1 
1500 kilo beyaz peynir alınncaktır. I 

Pazarlıkla eksiltmesi 11-7-940 Per-, 
fembc günü saat 11 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma Ko. da yapıla
caktır. Tahmin bedeli 600 lira, kaU 
te!Tllnatı 90 liradır. İsteklilerin belli 1 
saatte Ko.na gelmeleri. (101) (5857) 

Pırinç 500 33.16 165 80 
Bulgur 1600 15.68 250 88 
Sadeyağ 800 136.32 1090 56 
Fe~ulye ıooo 30.3 ı 303 10 
~eker 500 37.30 186 50 
7.<'ytin tanesi 500 28.08 1.ıo 40 
S:ıbun 500 38.23 191 15 

l\llRATON GRENLERİ 
Hem inkıbazı ve hem de ter
kibindeki maddeler sayesin_ 
de barsakların faaliyetini 
tanzim ile en muannit inkı
baz müptelalarını bile rahata 

kavuşturur. 

HERECTANEDEBULUNUR 

Tahmin edilen bedeli 2901,41 lira o
lan C Hl) kalem erzak 24 Temmuz 940 
çarşamba güniı saat 14 de açık eksilt
me ile Salıpazarında askeri fabrika
lar yollamnsındaki satınıılma komis
yonunda ihale edilecektir. Şar:llame
.. i her .;tin komisyonda görülebilir 
İ•tt'klilerin 219l56 liralık ilk teminatı 
lıcr hangi bir mal mUdiırlüğOnc yatı
rarak alacakları makbuz ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü mnrldelerindekı 
\·esaikle o ~ün ve saatte komi<:yondcı 

buıunmalnrı. (5744) 1--------,--------
Kilis Gümrük Muhafaza Tabur Komutanlığından : 

1 - Müteahhidi nam ve hesabma olarak 2490 sayılı kan. 51. madd~
siııe göre 3450 kilo kuru Fasulye açık eks;ltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (862 lira 50 kuı\ı,) tur. Muvakkat teminatı 
(64 lira 69 kuruş) tur. 

3 - Eksiltme 8/8/940 perşembe günü saat 10 da tabur komisyonun_ 
da yautlacaktır. 

Şartnamesi bedelsiz verilmektedir. (5508) 

Siimcrbank Pamuk İpljği ve Dokuma Fabrikaları 
i\1 ües~escsinden : 

Fabrikalarımızm cümrük tahmil, tahliye ve nakliye iıleri kapalı zarfla 
1 1ene için münakasaya konulacaktır. 

İsteklilerin bu i~e ait şartnameyi, Bah~ekapıda 1 inci Vakıf han 1 ci 
kattaki müessese Ticaret servisinden alabilecekleri ilan olunur. (5940) 

lıtanbu l 3 OncO icra Mem ur luğun · 1940 İKRA!\IJYELERİ: -
dan: Paraya çevrilmesine karar veri- T. ıs B A N K As 1 1 adet 2000 ltralık = 2000.- llra 

l len 7 lfımbalı Gür!es mar1'a radyonun s " 1000 " = 3000.- ., 
birinci açık arttırmasının 11 - 7 - 940 e it 600 it = 3000- it 

t.'U·ihlne tesadU! eden Perşembe gilnU 12 • 250 • = 3000.- " 
saat 12.50 İstanbulda Yemlş Vapur •• •• 40 • 100 • = 4000..-- 1t 

tskelesi sokağının 10 No. da yapılacak 1940 KUÇUK 75 • 50 • = 3750.- ., 
ve kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı 21 o • 25 • ~ 5250.- " 
surette ikinci arttırmasının 15-7-940 CARİ HESAPLAR 
tarıhınc tesadlif eden Pazartesi gilnii Ke9ldele r: 1 ıubat, 1 mayıı. 
ayni mahııl ,·c saatte y .. pılacağı Ufın 

1 
İKRAl\'IİYE PLANI 1 a!justos, 1 lklncltetrln tarlhlerlnde 

olunur. ı ._ ____ ..., ______________ •v•a•" •''•',.·· ------------·• 

... .,, - • - .., 11.J 

1 '"""' -.. • • .... , • • • • 'T~l • • •. 
. Deni-z Levazim Satınalma · ~omisyoriü llaı .. . : .;... . . . - ' 

10000 kilo kö•ele 
7000 kılo vaketa 

50000 rleslınf'trc nıuraooaı Amerıkan 

\'idalası 

Tııhmın edilen 
bedeli 

25750.00 
187-16.00 

4125.00 

48621.00 
l - Yuknrdıı l'Jn~ 'c mlkdarı ya?.ılı ü~ kalem malzemenin 

muz - 910 Cumartesi gunu pazarlıkla ekEıltmesı yapıl .. caktır. 
2 - Numune 'e şartnamesini görmek \'e almak ısteyenlerin 

pazarlıga iştirak edeceklerin de belli gur> ve saatle Kasımpa~a 
komisyona müracaatları. (580li) 

l - Tnhmin cdill'n bedeli (3733) 
ll"a ol:ın (ln.OQO) k ılo sabunun, 12 
Temmuz !140 tarihine rastlıyan Cuına 
ı:ünu saat 16 da pazarlıkla eksiltme i 
~·arılacakhr. 

:: - Knt'i teminatı 55!l lira !13 ku
rnı; olup şartnamesi her gun komıs
vondan ıılınııbilır. , 

3 - İsteklilerin '.!400 sııyılı kanund, 
v?zılı ve~alk \'e tcmınat makbuz \'C

va nıektııplıırile birlikte b<'llı gün ve 
.:ı ıı tte Kasımpaşada bulunaıı koıııls

vona müracnntlan. ' 5875) 

• 
1 - Tahmin edilen bcrleli (3718) 

lir:ı olan (10000) kilo toz ş~kerin, 12 
Tl'mnıuz 910 tıırihine rastııyan Cuma 
gunü saat 16.30 da pauırlıkla cksılt

m<'si yapılac-aktır. 

2 - Kati temınatı 557 lira 70 ku
:-uş olup şartnamesi her gün komis. 
vondan alınabılir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaik \'e teminat makbuz veya 
mcktuplarınJ belli gun ve saatte Ka
• ımpaşada bulunan komisyona mü
racaatları. (5876) 

o 
5000 adet büy(ik yaldızlı 

5000 adet kuçUk yaldızlı 

4 Roda, 3 burga talı 

halat -Yukarda cins ve mikl 
kalem eşya pazarlıkla alı 
te~lilerin 15 Temmuz 94 
akşamına kadar Kasımp 
nan koınlsvnna ınüracaııtl 

o 
1 - Me\·cut e\"Safı mu 

m ir edılen bedeli (5700) 
(30000) metre Amcrik 
11-7-940 tarihıne rastlaya 
günU saat 16 da Kasımpa 
nıın Dcnlz Le\'azım Satına 
yonunda pazarlıkla eksilt 
cı>ktır. 

2 - Kati teminatı (855 
ş?:-tnamesı her ı;:ı.in iş saa 
mezkür komisyondan bed 
bılir. 

3 - İsteklilerin 2490 s 
nım istedtl:i vesikalarla 
geçen komisyona mUracatı 

TÜRKiYE CÜMHURIYE 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai '\"e t icari h er nevi banka muameleleri 

•• 
Para Biriktirenlere 28,800 LirO 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankaaında kumbaralı ve llıba nıız tasarruf lıeaap larınd• 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aıaeiıdakl 
ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 
4 
4 

40 
100 

" .. 
,, 
,, 

600 
250 
100 

!50 

,, 
,, 
• .. 

2.000 
1.000 
4.000 
6.000 

120 ,, 40 • 4.800 

1eo " 20 • a.200 

o 1 K KAT: Hesapları!"daki paralar bir sene içinde SO liradan a~d 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasiyle verilecektir· 
senede 4 de!a, l Eylül, 1 Birinci kdnun, 1 Mart ve 1 

tarihlerinde çekilecektir. 

~~n:ar...-' ' 

Devlet Demjryollan ve limanları işletme idaresi ıl .. 
ıa 

Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet yancın söndürmek İJ
pomp (araba üzerine monte edilmiş) 22/7 /1940 Pazartesi cünu 6 

on beı:te Haydarpasada Gar binası dahilindeki Komisyon tararııı61lr 
zarf usulile satm alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 187 lira 50 kuruşluk muvakkat teıı'.B 
nunun tayin ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı aynı 
(14) on dörde kadar Komi~yon Reisliğine vermeleri laznndır. 

Bu ise ait sartnamelcr Knmisyondan parasız olarak dai'ıtılJ111 
(5?7$ 

* * Muhammen bedeli 35640 lira olan 300 ton motörin 23-7-1940 
nü saat 15 de kapalı zar! usulü ile An kara'da idare binasında 
nacaktır. 

Bu ışe glrm<'k isteyenlerin 2fl73 llra lık muvakkat teminat ııe 

t::ıyln eltisi vesikaları ve tekliflCJ'inl üyni gün saat 14 de kadar I' 
Reisliğine \'ermeleri lAzımdır. 
Şartnameler 175 kuruşa Ankarn ve Haydarpaşa 

tadır. (5756) 

•ı i 
Galatada Mertebani sokağında evvelce 15 taksi otomobili İÇ ıı i 

edilen durak yerinin Billur sokağına nakli ve duraktaki otomob ışl 
rının sel-l~e tenzili Daimi Encümenin 21.Vl.940 T. 1i içtimaında ıit 
t ırrlmıştır. İlan olunur. (5945) ·ıhn 

Bir Bobinör 
İstanbul Elektrik, Tramvay. 

Umum l\Iüdürlüğiindcn: 

ıın 

Aranıyor ar 

Tünel hlctmelcrİ Sini 
A. 

ccv 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri umum müdiirl 

atölyesine bir bobinör alınacağından taliplerin nüfus huviyet cuıı:t 
nuh!I varakasile şimdiye kadar çaltıJmış bulunduğu yerlerden alı11 i '.la 
bonservisler ve dört adet fotoğrafilc birlikte 15/7/ 940 tarihine Jc ))lr(; 
renin Metro hanı zemin katında zat işleri müdurlüğune müracaııl 
ilan olunur. ( 


