
o 
o 
o 
o 
o 
o 

E V l 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

ROMANYA 
NAZIRLARI 
HİTLERLE 

GÖRÜŞTÜ 
Müzakerenin Dostane 

Bir Hava İçin~e 

Geçtiği Bildiriliyor 
---o---

İNGİL TEREYE 
HER AY 5000 

TAYYARE 
VERİLECEK 

Amerika, Bunun İçin 

Kolaylık Göstermeyi 

Kararlaştırdı 
o 
o'- Cebclitarık Boğazını gösterir harita .. Yugoslav Nazırları 

da Davet Edilecek 
Yeni Fabrikalar 
inşa Edilecek ol Almanya ile l ..,_Cebelitank- ---o--- ---o---

t Y aptığımlz Hücuma Uğradı 
Ticaret 

RUMENLER ROMADA KANADADA İMALAT 1 

--o-- . ---o---

1111
• Anlaşması 

l~ l'azan : lJt. z. SERTEL 

Evvelki ·· 
rad 2l .gun Almanya ile 

ti nıılyon liralık yeni 
. caret anlaşması imza et-

ngilterc ve F l 
ahedesi · ransa i}c ittifak 
tr,leket a~za etmeden evvel, iki 

ik tn . asındaki ticari ve eko 
unasebetıe -

rkiyenın al h. r, gunden güne 
r Ve menıl~~ ~nd.e inkişaf edi
n iktısad· hehmız tedricen Al-

ı ta akk" · k tehlik umu altına gir 
. liarici esı.ne m?r~z bulunuyor: 

tıcarctımızin r • -2 . 
anyanın i h. ,c o sı 

lunuyordu 3 ısa~ı altına girmiş 
işaret cd~nl v;kıt bu tehlikeye 
UŞtu. er en biri de TAN 

yıı Harp başladıkta , .. 
ararnı:zda bir . ~ 'e muttefikler

b alandıkt ıttıfak muahedesi 
.teli tedricen anasonl ra bu munasebet-
il" rı· b' za dı Ek . . < ı ır ist"k · ., onornımıze 

Ve h 
1

• ~m~t vcrilmeğe çalısrl-
d arıcı tıc a ' t° . 

alı a inkışara b 
1 

ımız yeni yol-
941 n harici t' aş adı. Almanya ile 

ı . ıcaretim . r 
e ış buluna ız c. 5 e kadar 

'B' u. 
ıı ~· ırincisi ifr . . ıı, . Avru attı, ıkıncisi tefr't ol-
tıı · Paya h.k. 

unasebctıe . . ~ ım bir devletle 
. Onun b~ımızı sıfıra ind ı remez-

._. ıze b' · 
{ ~Uğum ' ızım ona muhtaç 

rl
tısadi u;~t~~~~~ar. vardı . Siyasi ve 

ıı :k Şartilc he mıze halel verme· 
usavı Şartlar r. ~evletle normal ve 
aklığırnız t b'~ç~n?e ticaret yap

ııs İşte h d n ıı ıdı. 
u efa Al 1 ı;ı; Yeni ticar man arla yaptığı. 

of1I cın bir ifad:t. a.nla ması, bu ihti
~ al Şartlar . . sıdır. Tamamen nor-
oıı ..Jor ıçınde y 1 C illa} Şartla . . apı mıştır ve 

•rnesi tem. r. ıçınde ~evr1ni takip 
cnnıye şayandır. 

~~ alnı:z baz 
ırr.J ı arkadaşlarımız Al-
ııfl"'~ tnan - T ·· k . , 
oıı"..:.:·ltı irnza ~r tıcaret anlaşma-
ı ıyctlerhıisı ~~nasebetUe memnu-

oHara sapı ar ederken, yanlış 
o anyanın b~or ve Turkiye ile Al

ııı" 1 arnlıyan i~:bırlerini iktısaden ta-
( . Ylüyorlar ~ me?1leket olduğunu 

...... . natta d"' k .. 
:·•1zden b' . . un u gazetele. 
Yl ırının ba k e bir cü 1 şma alesinde 
"'rürki ?' eye tesadüf ettik· 

1 t i · Ye ıle Al . · 
1_ rıı tarnarnıa manya, bırbirle_ 

~
"'finde Yaşamircı bir iktısadi sistem 
ıstern.. Orta ;a mecburdurlar. Bu 
Yan tabii a vrupayı Cenuba bağ. 

ıı •ırıdan b ş rtların bir muh l 
aşka b. assa a-

j Zaten Al ır şey değildir.,, 

İngiliz Tayyareleri, 
29 Alman Ta_yyaresi 

Daha Düşürerek 
Galebe Kazandılar 

--o--

Afrikadaki İtalyan 

İngiltere, Bulgar 
Taleplerini Sempati İle 
Karşılamıya Başladı 

Berchtesgaden, 26 (A.A.) - Bu 
sabah Salzburg'a gelen ve istasyon 
da Almanya Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentrop, Devlet, Ordu ve Parti 

1

1 mümessilleri tarafından ka~şılan:m 
Romanya Başvekili Gigurto ile Ha. 

1 

riciye Nazırı Manoilesco öğle üzeri 

Üslerinin Tahribine 

Devam Ediliyor 

Fon Ribbentrop tarafından kabul o· 
hmmuşlar ve öğleden sonra saat 16 
ri;:ı Hitler ile görüşmüşlerdir. 

Öğle yemeğine Hariciye Nazırı 
tarafından Fuschel de davetli bulu
nan Rumen Nazırlarına Berghofa 

___ _. giderken Almanyanın Bükres sefiıi 
Londra. 26 (A.A.) - Resmen biL F abriclus. protokol şefi Von Doern· 

dirildiğine göre di.in düşürülmüş o. berg ve Nazır Scmidt refakat etmi!j 
lan <.lüşman tayyarelerinin miktarı lcrciir. 
29 dur. Bu miktarın bir rökor teş. Berghof peronunda Almanya Ha 
kil etmekte olduğu zannedilmekte. ~ic iye Nazırı B. Fon Ribbentrop ta 
dir Geceleyin dlişmanın İngiltere- rafından karsılanmışlard ı r. Bir ihti. 
nin cenubu şarkisi ile cenubu gar. ·am kıtası seliım vermişt i r. 
bisi ve Gal memleketi üzerinde ha. Führcr Rumen devlet ı:ıdamlaı;mı 
fif faaliyeti görülmüştür. Ueıghofun büyük salonunda kabul 

İngilterenin şarkın.da bir şehrin •tmiştir. Alman Haricive Nazmm•ı 
t'ivanna bombalar atılmıştır. Hasar Berhn Romanya sefiri B. Ronalt 

(Sonu Sa: 4 S U: 31 ııun ve Almanyanın Biikreş Sefiri. 

i .......................... -.-... ---........... - .. : 

İ Fransız Generali i . . 
1 i 

De Gaullc 

•ıin hazır bulunduğu miizakere der
'1a1 başlamışbr. 

Başvekil B. Gigurtu ve Haricivıa 

Tazırı B. Manoilesco Romaya git. 
•npk üzere bu akşam Salzburgu ter
ı,.Ptmislerdir. 

MÜZAKERF.T.F.R 2,5 SAAT 
SÜRDÜ 

Berchstesgaden , 26 (A.A.) - D . 
"J. B. bildiriyor: 

Führerle. Rumen Başvekili ve 
qariciye Nazırı arasında ve öğrenil 
rliğine göre Almanya ile Romany'l 
ırasında mevcut dostane münase. 

hctJer ha\1ası içinde cereyan eden 
müzakereler tahminen iki buçuk sa
o;ıt sürmüştür. 

Müzakereyi miiteakıp Başvekil 
R. Gigurtu kendisine refakat eden. 
!eri Führere takdim etmistir . Bila 
~are Rumen devlet adaml;rı Alman 
Hariciye Nazırı B. Fon Ribbentrop. 
la hirlikte Berghofu terkederek se
ı:ahatlarine devam etmeden evvel 
hir kaç gün kalacakları Salzburg'o 
:iönmüşlerdir. 

BULGAR HEYETİ DE GİDİYOR 

Sofya, 26 (A.A.l - D . N. B. AL 
(Sonu Sa; 3 Sü: 3) 

Tayyare İnşaatı Pek 
Muazzam İş Mahiyetini 

Almış Bulunuyor 
Vasington, 26 (A.A.) - Maliye N3 

?.ırı B. Morgentau yapmış olduğıl 
he;vanatta. Birleşik Amerika hük(ı . 
metinin, İngiltereye, yapmıs olduğ" '! 

muazzam siparişlerden maada. ayd :; 
3.000 askeri tayyare mübayaa edt> 
}lilmesi için lazım gelen kolaylığ· 

..,iistereceğini sciylemiş ve: 
"Bu anlaşmalar yeni fabrikaların 

inşasını icap ettirmektedir. İngiliz 
'er, bu fabrikaların inşası için Hizırr 
{!elen mebaliği vereceklerini vadet 
tikleri gibi. imalatın kaffesini mii 
bayaa etmeği de deruhte etmi~ler 
dir. Hazinemiz. Harbive ve Bahriyr 
~ezaretleri bu teşkilatın yapılma;;ı 

h:ısusunda tamamen mutabık hu 
lıınmaktadırlar. Bu yeni fabrikalar 
Birlesik Amerikaya senede fJ0 .0011 
•lpn fazla tayyare imal etmek im 
kanlarını verecektir. Esnsen hu r:ı 
kam. B. Roosevelt'in 15 Mavıst;ı 

memleketin müdafaası hakkında 
vermiş o1.duğu mesa ida zikretmiş ol 
rlıığu rakamdıT ... demi tlr. 

B. Morgentau şunları iliivc etmiş· 

tir: 
İngiliz makamatı. 1941 ve 1942 

'>eneleri zarfında, ayda 3.000 tayyR
""" teslim alabilmek için derhnl ican 
·den tedbirleri de alacaklardır.,, 

* 
Londra. 26 CA.A.) - İngiliz mtı · 

harrirlerinden Rritanicus yazdığı 

bir makalede Amerikanın 1ngiltcre
ve her ay üç bin tayyare vermiye 
!ıaslıyacağına ait haberleri tavzih e 
ierek bundan böyle Amerikanın hrr 
ay 5.000 kadar tayyare katncağını 

"Ünkü bu üc bin tayyarenin yapıl 

makta olan ta:vvareye ilaveten ya . 
llılacağını anlatıyor. 

KANADADAKİ İMAi .AT 
Diğer taraftan Sunday Times'in 

havacılık muharririnin bir kaç gün! 
evvel bild i rdiğine göre, İngiliz ta:•
yare imalatı. halen. aydıı 1800 o!aı1 
Alman imalatlnı geçmektedir. 

Kanadadan gelen habHler de Kd 
nadadaki tayyare istihsalatının fev· 
kalade artmakta olduğunu tebariiz 
ettirmekted ir. Kanada Mühimmat 
ve İaşe Nazı rının bildirdi~ine göre. 
iki sene üzerine hesap edilmiş olan 

(Sonu Sa: 3 Sii: 4) 

KAHIREDEKI 
FRANSIZ MILLi 

KOMiTESi 
ı---
1 

Milli ş·ef ...... i . • 

1 
Tiirkçeye çeviren : 

S E L A 1\1 i i Z Z E T 
2i0 Snhife •••••. 75 Kr. 

R E 1\1 Z .i KİTABEVİ 

Aland Adalarının sahilleri ve Fin ticaret gemileri.. 

Aland Adalar1nın 
Bağlanacağı Rejim 
Finler. Buralarının 

Üçünçü Bir Devlete 
Terkedilmiyeceği 

Teminatını Verdi 
--o--

Askeri Kontrol 

Hakkı Sovyetlere 

Ordu İçin 

Yeni Ah nacak 
Malzeme Ve 
Vasıtalar 

I Ankara, 26 (TAN) - Milli Mü· 
1 dafaa Mükellefiyeti Kanununun 
, tatbik şeklini gösteren nizamname-

! 
ye, ordunun muhtaç olduğu nakil 
vasıtalarına mükellefiyeti~ nasıl 
tatbik edilebileceğini gösteren hü
kümler konulmuştur. Bu hükumler 
şunlardır: 

"Ordunun ihtiyacı olan her türlü 
nakil vasıtalarına Milli Mudafaa 

Bırakılıyor 1 Vekaletinin veya salllhiyetli ko-___ _. ı mutanlığın gostereceği komisyonla-
rı, yahut nahiye merkezlerinde na. 

Mos~ov.a '. 26 CA.A.) - D . N. B. a. hiye müdürünün reisliği altında 
;ansı bıldtrıyor: jandarma komutanı vnrsn beledi-

Diplomatik mahfillerden öğr-eniL y reis"nden yoksa' nahiye merke
J~ğine göre Finlanda sef!ri. PaasikL z~ muh~armdan, köylerde muhtarın 
vı. Aaland adalarının tnbı olacağı 1• ı·gY • ltı do ihti heyetinden .. h kk d S 1 h .. • re s ı ı a n var 
r_eJım a ın a ovyet er u~ume. mürekkep muvakk~t tali kornisyon-
tıle cerevan etmekte olnn muznke. 1 t ·ı " k 11 r· t t tbı'k . . · . ar vası ası ç mu e e ıye a 
relen ıdare etmektcdır. 1 F k 1·d h lle d mahal o unur. ev ·a a e a r e -

Fınlandalılar, Aaland adalarının J b '" "k k t t fı d n 
h . b' ·· .. · b" d 1 k d'l ın en uyu ·omu anı ara n a 
ıc ır ucuncu ır ev ete ter e ı - " k 11 f ' t t tb "k l 
: 'l'#t. 1 kkı d . . mu e e Jye a ı o unur. 

mıveoo.-~ ıa n a tcmınnt V~l~ Köylerde nnhi;>e mudürl ri v e 
(Sonu. Sa. 3 Su. 5) h 1 h ' k b l d mu tar ar, şe ır ve asa a ar a 

:·········-······· ................... -............. 1 
i Alman İ ktı sat Nazı rı 

Funk 

AVRUPADA 
YENi· iKTiSADİ 
NİZAM 

(Sonu. Sa. 3 Sü. 2) 

BESARABYA 
YAHUDİLERİ 
ÇIKARILIYOR 

Romanyada Kalan 

Yahudilerden 112 

Kişi Tevkif Edildi 
' 

Kral, Demir Muhafız 
Şeflerile Görüştü 
Bükreş, 26 (A.A.) - Sesnrabya 

ve Bukovınalı yahudilere polis 
marifetile yapılan bir tebliğde, beş 
giın zarfında memleketi terketmc
lerı emri \'erilmiştir. Bükrc tc bu 
emir, yalnız altı yüz kişiye ~amil 
olmnktadır. Bundan maada. Homan 
yaya kalmış olan Cenubi Bukovi
nalı olup, zan altında bulunan mü
teaddit yahudiler, Rumen makama. 
tı tarafından tevkü edilerek. Trıın
silvanyada Miercurea Cinculu kam
pındr tecrit ~dilmişlerdir. Bu su
retle tevkü edilenlerin adedi 112 
kişiyi bulmuştur. 

KRAL CAROL DEl\IIR MUHAFIZ 
ŞEFLERILE GORUŞTU P• .. Ve gayes:n:;ybanın iddiası, dava

tl''·~r~: bütün Balkudur. Almanyaya 
i;!! S'\lk sana · anlar ve Tiirkive 
5/:2'lanyayı 'kyı memleketi olan Al. 

eını ı tısaden t 
eketlerdi . amamlıyan 

;! ernıekeu . r . Bınaenaleyh bu aa· enn mü t k' . ı ı siyaset v . s a ıl bırer iktı-

11 Emrivakii Kabul 

Edemeyiz 11 Diyor 

Cümhurreisimiz, Dün Şehirde f'A!man lkt:sat N~ 
Otomobille Bir Gezinti Y aptllar i 1 Funk Diyor ki : ı 

----= ----

Bükreş, 26 (A.A.) - Krnl Carol, 
diın. başlarında Hora Sina olmak 
ilzere Demir Muhafızların şeflerini 
katu1 etmiştir. Murahhasların Kra
la vermiş oldukları muhtırada . 
birlik partisinin idare meselesi 
mevzuu bahsedildiği zannolu:ımak---o-ır. Bu tnernı e sıstemi olmamalı- .._ __ _ 

•• tnanyaya bn ~ l~ketler iktısaden. Al- il Talihsiz Vatanımızı 
il'! ~n iktısad~ . olacak. ve yeni AJ_ 

erı" ı sısterni i · d I 
' J e<:'eklerdi . çın e çalışıp. K t ak ng·ınz 
~a neye rn:· Bınaenaleyh Alman- Ur arac 

C!r Yalnız on htaçsa, bu memleket- • ' 
~rz Almanya~ yetiştirecek, ve yal- Zaferini Bekhyoruz .. 

ır. esabına çalışacaklar-
rıl' AI 
J t rnan:vanı k 

' karnaınla~ası n • endisini iktısaden 
l etler hakk dlazı~ gelen memle. 

ııe allı ı_ ın ak1 d ·· ·· r a,.. i<:in Al uşuncesini an-
Zareti tarafı dmıın Propa~anda Ne-
trı"l' n an netı d" . llluasınd " re 1 Sıgnal 
trıarı a. 
fid Ya., başlıkl ar ve Al-

lr. 1 okumak a-
B. 

• Yazıya 
)&l.nı.z . 

:oı. .... 

Kahire, 26 (A.A.) - Kahiredeki 
Fransız milli komitesi, İngiltere ile 
birlikte harbe devama karar v eril
diğine dair bir beyanname neşret
miştir. Bu kom ite, General de Ga ul
le'a müttefiklerin zaferine iman et. 
tiğini bildiren bir telgrafname gön
dermiştir. 

Beyanname şunları ihtiva etmek. 
1ledir: 

"Almanlar Fransanın yarısınt iş 
gaı etmektedirler. Vaziyet sarihtir . 

IS.•• Sa; 3 Sü; GJ 

Reisicümhurumuz Milli Şef İsmet İnönü, dün öğleden 
sonraya kadar Floryadaki Deniz Köşkünde meşgul olmuş
lar, akşam üzeri otomobille. Floryadan ayrılarak şehre gel
mişlerdir. Beyoğlu ve Hürriyeti Ebediye civarında bir müd
det gezinti yapan Reisicümhurumuz, ~eç vakit Floryaya av
det buyurmuşlardır. 

Başvekil Şehrimize (::;elıyor 

Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) - Başvekil Doktor 
Refik Saydam, refakatinde Hususi Kalem Müdürü Şükrü 
Adal olduğu halde bu akşamki 19,25 ekspresile İstanbula 
hareket etmiştir. Başvekilimiz, istasyonda Vekiller ve me
buslarla Parti ve hükumet ileri gelenleri tarafından uğur

lanmıştır. 

---o---
"Rayşmark Avrupada 

Hakim Bir Kıymet 
Olacaktır .. 

Berlin, 26 (A.A.) - D. N. B. biL 
diriyor: Reieh Mareşali Göring. 
den' harpten sonra Alman ve 
Avrupa ekonomisinin kalknma
sı projesini hazırlamak em-
rini almış olan Alman ekonomi 
nazırı Funk, Alman ve yabatıcı ba. 
sın mümessilleri huzurunda dün 
şöylediği nutukta "Ray~mark" m 
Avrupada hakim kıymet olacağını 
bildirmiş ve demiştir ki: 

<Sonu Sa: 4 ~n: 1) 

tadır. -
ROl\JAN'Y ADAN 20 FRANSIZ 

ÇIKARILDI 
Bükreş, 26 (A.A.) - Biikreş 

radyosuna nazaran, petrol sannyi
inde istihdam edilmekte olan vir
mi Fransız. Romanyadan ihraç e
di?n:ıiştir. Spikerin ifadesine nuza
ran ihraç edilen bu kimseler. Fran
sız - Belçika Columbia kumpanya
sının müdür ve mühendisleri idiler. 

Alman,·aya Dönmek t ~ ı e,•enler 
Moskova 211 ( A.A.l - A lmanva. 

va dönmek arzusunda bulunan A 1-
'l1an veya aslı Alman kfüselı-rin Be. 
<:~rabya ve Bukovinadan tahlivelt>n 
hakkında Moskovada milznkerele:r 
,.,.,..r,·ı:ırı t>fmPktr>r'lir 
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i .S·TiKLAL UGRUNDrf 
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'X AZAN: iSMAİL HAKKI BAŞAK 

Beni Görenler, Elimdeki Gazeteyi 
Okuduğumu Sanıyorlardı, Fakat ••• 

15 -
'ourdurulmıyan motör, Köprünün 

altından son süratle geçti. 
t.:b.lan, Sarayburnu açıklannda karan.. 

tığa karJ11ıncıya kadar gbzlerimle takip et. 
tim. O gece karanlığa karıııan kahraman 
memleket çocuklarının, bir gün mutlaka 
aydınlığa da kavuşacaklarından liuphem 
yoktu. Yaşaran gözlerimin onlint, Saray. 
burnu açıklarında karanlığa karıııan bu 

~ motorleri bekliyen Türk çocuklan geldi: 
Onların bu silahlara 'kavuşacaklan gün, 
dil man için çok korkunç olacaktı: Ve 
ben, o geceki yeisimi, o gunü tahayyül e. 
derek giderdim. 

O gece, son vapura yetişebildim. Vapur 
çok kalabalıktı. Etrafıma bakmadan, 
en alt kamaraya indim. Başımı pardesü_ 
mun knldırılmııı yakalan içine gömdüm. 
Deni gbrenler, elimdeki gazeteyi okudu. 
L"Umu sanıyorlardL Fakat ben, o gazetenin 
:r;.aurlan arasında, ertesi gün yapacağım 
ııılerin programını okumaktaydım. Bir ıı_ 

ralık, bir ses beni kendime getirdi, Kend'. 
mi toplayıp baııımı kaldırınca, Hacı Şaki:" 

Zade Hacı Mustafa Beyle (1) göz göze 
geldim. Muhterem ihtiyar: 
"- Yahu, nerelerdesin? Ortalıkta dert_ 

leşecek adam kalmadı mı?,, diyerek yanı. 

ma oturdu. Ve hır&h hırslı anlattı: 
Gundıiz, bir tramvaya binmiı. Tram. 

vayın, o zamanın lidetine göre bir 
perde ile ayrılmış bulunan kadınlar kıs_ 

mından çığlıklar ytikseliyormuş: Meğer 

mustevli kuvvetlere mensup zabitler ora. 
ya girmişler, kadınlara tasalluta başla. 
mı lar. Kendilerini korumak istiycn za. 
vallı kadınlara: 

"- Ne teliş ediyorsunuz? D'yorlar. 
~lll· Bu va iyete alışın artık. Bundan son_ 
a hayat, hep böyle geçecek. Vaktiyle, 

burada, sizin erkeklerinız bizim kadınla. 

rı zın yanlarında otururlardı. Bundan 
sonra, bizim erkeklerimiz sizin yanları_ 
nızda oturacakları,, 

Butun bu hakaretlere kimse ses çlkar_ 
mıyormuıı. Fakat hiç şüphe yokmuş ki, o 
anda, orada bulunan biıtün vatandaşlar, 

acı, çok acı bir aciz içinde diş biliyorlar_ 
nıış. Bıçare Hacı Mustafa Bey, bunları 
a'llatarak: 
"- Ne olacak, diyordu, hep böyle mi 

gidecek? Bu milletin kanı kurudu mu? lb. 
t.)arlığıma bakmadan, yerimden fırlıya_ 
yı:m, ve Jtrtısiyemi o 'heriflerin hayasız su. 
rathrında paralıyasım geldi, Dayanama.. 
dım, tramvaydan atladım!,, 

Ben, acı bir suk\ınetle onu dinliyordum. 
Cevap vermedığımi gorunce, kolumu şid. 
detle diirttu: 

"- Sana soruyorum, söylesene? Bu 
"'azıyetten kurtulmak umidı kalmadı mı? 
Bu millet, bu kadar sahipsiz, kimsesiz, 
cansız, başsız mı kaldı?,, 

Ben, fırsatı bulunca, vaziyeti ona da 
~nlattnn: 

r:rzız. Her gün, kapı kapı dolaşıp, para te. 
min etmiye çabalıyoruz!,, 

Bu sözlerim, Hacı Mustafa Beyin za. 
ten şahlanmış bulunan milli duygulannı 
iyice coşturmuııtu. Sozlerimden aldığı ii. 
midin heyecaniyle, ve herkesin içinde hıç. 
kıra hıçkıra ağlamıya başlıyan Mustafa 
Bey: 
"- Ne demek? Dedi, bu millet, istik_ 

lal için, namus, ve vatan için dövüşen ev. 
lfit.h:ırma silah, cephane, para pul yetişti_ 

remiyor mu? Bu memleketin zenginleri. 
tüccarları neredeler? Vaziyet böyledir de 
niçin gelip bizi aramıyorsunuz? Biz insan 
defil miyiz? Biz, icap ederse, sırtlarımı:ı:. 
dal:i esvapları satar, yine velfi.tlarımızı pa_ 
ını;ız, silahsız bırakmayız. Yeter ki, siz 
çalışın, ve onlar dövüşsünler ve bizler 
lıundan emin olalım kafi!,, 

Ona teminat verdim. Ve zavallı ihtiya. 
rm, etrafın nazarı dikkatini üzerine toph_ 
yan heyecanını teskine çalıştım. Sonra: 

"- Şimdi, dedi, siz, benim yanımdan 
ayrılınız . ., Trende de buluşmıyahm. Ben 
bu akşam evdeyim. Yemekten sonra, bir 
arkadaııla size gelirim. Orada uzun uzun, 
ve rahat rahat konuşuruz 1,, 

Uslu bir çocuk itaatiyle sözlerimi din. 
liyen temiz yürekli ihtiyar derhal yanım. 
dan ayrıldı. 

Yenibah~eli Şükrü ile Dayı Mesut, 
koşkte beni bekliyorlarmış, Şükrüye: 
"- Sen, dedim, yabancı değilsin. Ye. 

meği hazırlattır. Biz Dayı ile birlikte, ya_ 

km bir yere kadar gidip döneceğiz. Bu 
sefer, seni çok sevindirecek haberlerle 
döneceğimizden emin oll,, 

Şiıkrü itiraz etmedi, Ve biz, Dayı ile 
birlıkte, Mustafa Beyin köşküne gittik. 

Mustafa Beyin köşkünün bir kısmında 
kendisi, bir kısmında da damadı Abdiıl. 

hak Bey oturuyordu. Abdülhak Bey, teş_ 
HHitımıza dahildi. Ve çok kıymetli, çok 
yakm bir arkııdaşımızdı. Biz cvvelfi. o. 
'lU bulduk. Yolda, Dayıya vaziyeti anlat.. 
mı3, ve biraz sonra başlıyacak konuşma 

e5nasmda bana yardım etmesini söyle. 
miştim. Vapurdaki tesadıifü, bütün tcCcr_ 
nıatiyle, bir defa da Abdulhak Beye an. 
!attım: 

"- İstert;en, sen de beraber gel!,, de. 
dim. 

Abdülhak Bey: 
"- Hiç lüzum yok,. .. Dedi Ben. Mus.. 

tafa Beyin, sana ne kadar itimadı ve sev. 
gis! olduğunu Gilırım. Sfzın Dayı ile bir. 
lıkte gidip konuşmanız bu işin hallolun. 
nı:ısına bol bol kafidir!,, 

Bu cevabı alınca, bize muvaffakıyet te. 
menni eden Abdıilhak Beyden aynlarak, 
köşkün öteki kısmına geçtik: Tenbihli ol_ 
duğu anlaşılan hizmetçi, adımı duyar duy_ 
maz, bizi geniş bir salona aldı. Salonun 
ortasında, ateşi küllerle örtiılmüş büyült 
bir pirinç mangal vardı. 

Mustafa Bey, bizi çok bekletmedi. Sır_ 

tında kaim bir kürk vardı: 
"- Efendim, dedim, bir kere şundan "- Kusura bakmayın ... ,Dedi. Serde ih. 

rr.utlaka emin olunuz ki, bu mıllet, başsız tiyarlık var... Hava da biraz serin 
ve sahipsiz değildir. Şu anda Anadolu galiba .•. 
toprakları. silah bulamadıkları için, baL Sonra; mangalın küllerini cııeliyerek, :ı.. 
taya, kazmaya. oduna sarılmış kahraman leşleri meydana çıkarıp iUive etti: 
Turk çocuklariyle doludur. Biz, onlara si. (Devamı var) 
lah, cephane yetiştirmek gayretiyle çır. (ı) Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin 
pınıp duruyoruz. Fakat maalesef, para. kayınpederi. 

Poliste: ı Belediyede ~ 

Bir Genç, Cereyana 

Kapdarak Öldü 
Pendikte İskele caddesinde şe

kercihk eden Abdürrahmanın çıra. 
ğı 17 yaşlarında Hulusi, elektrik 
cereyanına kapılarak ölmfü;tür. 
Hadisede kimsenin kabahati olına
dıeı anlaşıldığı için defne ruhsat 
verilmistir. 

ÇOCUKLAR BULUNDU 
Lalelide oturan Necati, Raşit, Ce

ıuı ve Necati ismindeki dört çocuk, 
sandal gezintisi yapmak icin iki 
gun evvel denize açılmışlar, bir 
daha geri dönmemişlerdi. Gençle
rin, akıntıyn kapılarak Hayırsıza

da civarına kadar sürüklendikleri 
anlac:ılmıs ve oradan gecen blr yel
kenli, c0cukların bindikleri sanda
lı yedejf ne alarak sahile getirmiş
t r <loc ıklar, ailelerine teslim edıl. 
m l rd'r. * Anado'u Fenerinde bir ceset 
bulunmu tur. Henuz hüviyeti anla
!-'I1amamıştır. 

-işçi Yurttaş: _ __..,. 
Ellndl'ki l'T'alzemeyi luzumu olduğu 

kadar s r!c'der ve hiçbir scyin zlynn 
olmnmn mo dikkat eders<'n, milyon
lar t:ı rruf edıllr. Şımdl öyle bir za
manda yn ıyoruz ki, malzemeyi israf 
etmek dd\11, çoğaltm k borcumuz
dur. H r z y n olan şey, hayat. paha
hlıf:ını arttırır. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Gazino Tarifelerinde 

Değişiklik Y aplldı 
İkinci sınıfa ayrılan çalgılı ve 

çalgısız eğlence yerlerinden birço
ğu belediyeye müracaat ederek, i. 
kind sınıftan birinci sımfa geçiril
melerini istemişlerdir. Halbuki bi
rinci sınıf eğlC'nce yeri addedilmek 
için, bir takım vasıflara malik ol. 
mak şarttır. Belediye, bu müraca
etlnrı yerine getirmeden, bu husus
ları tetkik edecektir. Bundan baş
ka belediye, vukubulan müracaat
lar lizerine, tarifelerde de yeniden 
ba21 tadilat yapmıştır. Bu tadilata 
göre, saz heyetlerinin, veyahut yük 
sek sanatkarların angaje edildiği 
müsamereler için fevkalade bir ta
rife tat}.-ik edilecektir. Heyet vC'ya 
snnatknrı angaje eden eğlence ye
ri. hangi sınıftan olursa olsun. tari
feyi bir misli zamla tatb.k edecek
tir. 

KAGIT KIRPINTILARI 

Dahiliye Vekaleti, dairelerde 
kullnnılıp ta atılması icap ed~n ka
ğıt parça ve artıklarının rın"fia edil-
memesini ve Sümerbanka verilmek 
üzere muhafaza edilmesini alaka-
darlara tebliğ etmiştir. Siimerhank 
bunları İzmit kağıt fabrikasında 
iptıdai madde olarak kullanacaktır. 

* Kabataş iskelesinin tevsii için 
tramvay yolunda istimlaki biten 
kısmın tanzimi, dün 6 bin lira ile 
müteahhıde ihale edilmiştir. 

'! .". ='l 27 - 7 - 940 

Adliyede: 

J~ 

zafeı·iııilı yıldö11ümü. müııasebetile Arıkarada yapılan tezalıüralta1l bir görürıüş 

Denizde: 

lskenderuna 
Ayda 2 Vapur 
Kaldırdacak 

Akdenize çıkacak gemilerin si
gortası işi halledildiği için, İsken. 
derun seferlerine bugünlerde baş
lanacaktır. Denizyolları İdaresi, \ 'r
matörlerden iki vapur kiralamak Ü

zere müzakerelere girişmiş ve ara
da anlaşma hasıl olmuştur. 

Öğrendiğimize göre İdare, Va
tan ve Sümer vapurları sahiplerile 
mutabakat halindedir. SefE;!rlere 
pek yakında başlanacak ve 15 gün. 
de bir vapur kaldırılacaktır. 

Bundan başka. harp dolayısile 
İstanbula getirilcmiyerek Portsai
de çıkarılmış olan Türk tüccarları
n:ı ait malların da İstanbula getiril
mesi icin armatörler hazırlıklara 

baslamışlardır. Verilen bir habere 
göre, ilk olarnk Refah ve İkbal vn
purlan Mısıra gideceklerdir. 

l\IETE ŞJLimI PAZAR1'ESl 
Gt~NU GELİYOR 

Akdenizde hayli macera geçiren, 
Kalkavan Zade kumpanyasına ait 
Mete şilebi bugünlerde İstanbula 
gelmek üzeredir. Kumpanyanın 
di.in gemiden aldığı bir telsizde, 
yarın (bugün) öğle üzeri Çanak
kalede bulunacağı, Yunanistandan 
ancak Çannkkaleye gelecek kadar 
kömür alabildiği ve acele kömür 
gönderilmesi bildiriliyordu . 

Kumpanya, Mete'ye verilmek ü. 
zere bir motörle Çanakkaleye kö
mür göndermiştir. Mete, paznrtesi 
gi.ınü limanımıza varmış olacııktır. * Harp vaziyeti dolayısile İston
bul limnnmm varidatı geçen sene. 
lcre nazaran yüzde 75 nisbetinde a. 
za1mıştır. Bu yüzden Limanlar U
mum Müdürlüğü, azami tasarruf 
tedbirleri almak mecburiyetinde 
kalmıştır. Hemen büti.ih inşaat 

duxdurulmuş ve evvelce hazırlan. 
mış olan faaliyet programı şimdilik 
tehir edilmiştir. 

l'ENI TELSiZ IS1'ASYONU 

Yolcu salonunun kulesinde yeni 
bir telsiz istasyonu kurulmuş, tcc
riibelerine başlanmıştır. İstasyon a
çıldıktan sonra seferde bulunan ge
milerin yolcuları da isted ikleri 
yerlerle, muhaberede buhınabilc
ceklerdir. Posta İdaresi, bu muha
ber<ıtın şehir dahilinde süratle tev. 
zii için küçük otomobiller gctirt
mi~tir. Bu sayede haberler b!rbıç 
dakika içinde alakadarlara bildiril
mış olacaktır. * Bandırma limanı temizletile. 
cektir. * Mısırın Portsait limanında bir 
veba vakası görüldüğü için mezkur 
liman ~nuvaridatına karşı vebaya 
mahsus tedbirler.İn konulduğu hu
dut ve sahiller sıhhat umum mi.i
dlirlüğü tnrııfından alakadarlara 
tebliğ edilmiştir. 

Karısını, bir Şüphe 
U zerine, Tabanca 
ile Ağırca Yaraladı 

Carih, Adliyeye Verilerek Tevkif Edildi 
Galatada Mumhane caddesinde 

Rus manastırının 55 numaralı oda
sınds oturan Reşit oğlu İslam, ev
velid gece karısı Pavlo kızı Peri
hın.ı tabanca ile karnından ağır su
rette yaralamıştır. Bir müddet için 
İstanbuldan ayrılarak taşraya gi
den İslam, gaybubeti esnasında çok 
sc,·diği karısının Yusuf isminde bir 
~damla düşüp, kalktığını duymuş, 

Istanbula avdet edince, ilk işi •Yu
sufla hesaplaşmak c"ıuştur. Sade
ce duyguya müstenit bir hırsla Yu. 
suflp karşılaşan İslam, onu bıçakla 
hofifçe yaralamış, fakat bu hMisı:ı 
knpanmıştır. 

Aradan iki glin geçtikten sonra, 

İslam, yine bu kıskançlığın tesiri. 
le karısı Perihanla kavgaya tutuş
muş ve evvelki akşam karısını ta
banca ile karnından vurmuştur. 
Perihanın yaralan ağırdır. Ölme

si ihtimali vardır. İslfım, dün adli
yeye teslim edilmiştir. 1\Iüddciu
mumilikteki ifadesinde: 

' '- Ben karımı çok severdim, 
ben, burada yok iken, onun Yusuf 
isminde birisile düşüp kalkmasını 
bir türlü hazmedemedim, bu hal a
ğırıma gitti, vurdum,, demiştir. 

Müddeiumumilik, İslamı sorgu 
hakimliğine sevketmiş, sorgu haki
mı de hakkında tevkif karan ver
mi§tir. 

~------~-~--~------'-------~--------

Pi~·asada : 

6 Günde 1.547.000 

Lirabk Mal Satlldı 
Bu hafta, senenın en mühim ih

racat haftası olmuştur. Son beş gun 
içinde ihraç edilen mallarımızın tu. 
tarı 1,547,000 lirayı bulmuştur. Bu 
mallardan 32 bin liralığı ltalyaya 
ve 11 bin liralığı Mısır ve Yuna
nistann sevkedilmiştir. Bir buçuk 
milyon liralığı da Romanyaya gon
derilen ilk parti tiftik ve yapaktır. 

YENi TiCARET ANLAŞ!\lASI 

Yeni Alman ticaret anlaşması 

henüz resmen tebliğ edilmedi
ğinden, anlaşma muhteviyatı ve 
şekli henüz tamamile mallım ola. 
mamıştır. Buna rağmen mühim 
stokları bulunan kuş yemleri G,10 
kuruşa, keten tohumu 15,5 kuruşa 
yükseldiği gibi arpa, fasulye ve de
ri fıyatlannda yükseklik artmıştır. 
Anlaşma hakkında alakadar ma
kamlara müracaatlar yapılarak, 
tafsilat istenilmiştir. * Ticaret ve Zahire Borsac;mda 
dün idare heyeti seçimi yapılmış
tır. Seçimde eski idar~ heyeti ye
niden seçilmişti r. * İç ticaret umum müdiirü Ca
hit Zamangil ve Mıntaka Tıcaret 
ınüdürli Avni, bugün Ankaraclan 
geleceklerdir . Pazartesi günü Tica
ret müdürlüğünde toplantılara baş

lanacak ve Fiyat Tesbit ve l\fora. 
knbe teşkilatının kurulması için 
hazırlıklar yapılacaktır. 

Dış ticaret umum mi.idür mua
vini Celal Yalman şehrimize gel
mi~tir. İhracat meselelerini tetkik 
edecektir. 

Bayanları Davet 

Müteferr ik : 

Belçikadan 12 Türk 

Talebesi Daha Geldi 
Belçikada tahsilde bulunan talc

bemizden 12 kişilik bir kafile dUn 
sabahki t renle İstanbula gelmişler. 
dir Gelen talebelerimiz şunlardır: 

Necat Ayders, Nazım Sunay, Ha
lit Yapıcı, Ali Toközlü, Ethem To
közlü. Rauf Hamami, Hüseyin öz. 
kurt, Tacettin Ataman, Mualla 01-
gacay, Şahap Kocatopçu ve Haluk 
Ulu 

Brükcelde 20 kadar Tiirk ta1eb~
si kalmıştır. Bunların da vaziyetle. 
rl iyidir. * Halkın havacılık işlerine ya
kın alakasını temin için lüzumlu 
tedbirleri görüşmek üzere salı gü
nü vfüı.yette bir toplantı yapıla. 
caktır. * Haliçte metruk bir halde du
ran brihi kadirgaların tamiri ve 
der.iz~ indirilmesi kararlaştırılmış
tır. Bunlar, Türk deniz inşaiyecili
ğinin canlı birer örneği olarak mu
hafaza edilecektir. * Türing ve otomobil kliibü, 
"İstıınbulu sevenler,, ismi altında 
bir teşekki.il vücude gctirmişjir. 

Her hafta şehrin bir yerinde bii
yiik bir eser veya tarihi bir mahal 
ziyaret edilecektir. * Emniyet umum mlidiirii Ali 
Rıza Çeyik şehrimize gelmistir. * İstanbul radyosu 15 Ağustosta 
çalışmıya başlıyacaktır. * Bazı esnaf birlikleri, senelik 
umumi heyetlerini bir tiirlii akte. 
demediklerini Partiye bildirmişler. 
dir. 
* Sehrimiz ilk tedrl~nt rr.'ıi!ettlrırrir:

dcn F,dlp, Şinasi, RC'Ccp, C<'mnl, Muhtar
rem. Nurettin, Mustafa ve Şevki ll'tıh

felif viUiyetlerde teşkil edilen yeni köy 
enstltillerlnde vnzlfe almışlardır. 

Müessif Bir Ölu00m . Beşiktaş Askerlik Şubesinden: ASKERLiK /ŞLBR/: 
Tiırkiyc Iş B:ınkası Müfettişi Bay Fi- 1 - Okur yazarlığımı dair diploması 1 

ruz Suntekinln ze\•cesi ve Boğaziçi liseleri oulunnnlarla lise, orta ve ilkmektcp mc- Şubeye Da et 
mGesslslerlndcn Bay Gıılip ve Kurlreh 1 zunlarından 20 - 40 yaşındaki I3nynnla- Y 
S.ındalC'lnın hemşireleri ve Nazilli Yerli ra mahsus askeri hastanelerde açılacak Beyoljlu Yabııncı Aıkerllk Şubesi nden: 
Mallar Satış evi direktörü Bay Cezmi olan ikinci devre "yardımcı ve hastaba· BeY.oğlu ve BCflktas bölgesinde bulıı
Kutsay'ın baldızı Bayan Mfinirc Suntc- kıeı" hemşlrel<'r kursuna iştirak etmek nan yabancılarla şubemizde kayıtlı olup 
kin dUçar olduğu hastalıktan kurtulamı- isteyenlerin kayJtlan yapılmak Uzere şu- da fstanbulun diğer yerlerinde oturan 
ynrak rahmeti rahmana kavuşmuştur. bcmize her gün ve saatte müracaat et- 327, 328, 329 doğumlu ihUyat yabancıln-

Cenazcsf bugün saat on dörtte Teşvl- meleri. rın şubeye müracaatları mUddetl 30.7.040 
kiye camii karşısındaki Dilek apartıma- 2 - Bu kurslara iştlrak edecek Bayan- gününe kadardır. Bu t.:ıriMcn sopra mU
nından ka ldırılarak nnma:r.ı Teşvikiye l&ra kurs sonund.ı Vektılctçc diploma ve- racaııt edecekler bakayn cczıısı ııiirecl'k
camiinde kılındıktan sonra Üsktıdardakl rllcceı;ı gibi blrçok riıcbaniyet ve lmtıyıız lt>rlndcn ııimdiye kadar şubeye gelmemiş 
a!le kabristanına nakil ve defnedilecek- hakları da kıızanmı11 olacakları ilAn olu- olanların cr.za görmemeleri için hemen 
tir. Allah rahmet eylesin. nur. müracaat etmeleri ilan olunur. 

Bir ihtikS 
Suçlusu 

Beraet E 
'J'crmos ihtikarı yaptığı 

dınci aslıye ceza mahkcrn 
sene si.ırgüne, beş yüz Ura 
zasına ve 945 tane termo 
sadercsine mahkum olan J 
tro hşkkındaki karar tcrn 
kemesince nnkzedilmişti. 

Dün, yedinci asliye cezt 
mesinde nakzan bakılan lı 
da. iddia makamı suçlun 
tini istemiş, müdafi avukat 
Sırmalı da. ortada suç bUl 
ğı cihetle beraet talebinde 
muştur. 

Hakim, Jak KastronuP 
ne ve müsaderesine k arar 
olan termoslarrnın iadesiıı• 
vermiştir. 

HIRSIZLIKTAN MA 
OLDULAR 

Ramiste bir eskici dükle 
lip yanındaki bakk al d 
girerek hırsızlık yapan 
İbrahim ve Mehm edin d 
nna d ün yedinci asliye c 
k emesinde bakılmış ve 
hakkındaki karar teflıim ol 
tur. Suçlular, b ire r sene il 
hapse m ahkum olmuşlardı!• 

YANGIN ÇIIKARMA Dl 

Sigorta bedelin e tanı 
işlettiği t erzi dükkanını. 

Vehbi Karakaşa yakt 
mekten suçlu Vehbi Eriş . 
daki duruşma nihayetıcnfll 

Vehbi Karakaşın, dlikk 
k at elbiseyi kendine ııı 
m aksndile yakmak istediği 
tası Vehbi Erişin b undan 
olmadığı anlaşılmış, Vehbi 
beraetine, Vchl..i Karaıaaşııı 
ay m üddetle hapsine kar" 
miştir. Vehbi Karakaş, 30 
sanidenberi mlrkuf old 
derhal serbe;tl~rakılmıştıf· * Kapalıçarşıda telef on 
bahanesile Vasilin dükkanı 
para ve kalem çalan YakovO 
deki genç dün Sultanahm!:t 
sulh ceza mahkemesinde te'° 
dilmiştir. * Tahtakalede Ahıçelebl 
nin kubbesinden kurşun Ç 

ve .Muammer ismindeki çoc 
ayni mahkemede altışar a1 
mahkum edilmişler ve det 
kif olunmuşlardır. 

Benzin Sarfiya 

Tahdidine Başlall 
Taksilerin münavebe ile 

rılması ve benzin tahdidat! I 
daki karar, belediyeye tcbl 
mek üzeredir. Ay başrndoJI 
ren tatbiki muhtemeldir. 

Şehrimizdeki benzin k\.l 
ları. bu yüzden, satış şubel 
zaltmıya başlamışlardır. 

şirk<:tlerinin şehrimizdeki 61 
sinden, 35 tanesi kapatılacıı1' 

Piyasada benzin ve petto1 
kelerile konserve tenekesi 
mış gibidir. Kutuluk teneke 
lunsmıyor. Levha halinde 
tenekelerin miktarı da ihtiY• 
şılıyamıyacak kadar azdır. 

Vekaleti, teneke ithali için 
şebbüslerde bulunmakla 
ithalatçılara da kolaylık g 
ccktir. 

7 .30 Progrnm I 

7.35 Müzik (Pi.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını 

. 

8.20 Miızlk (Pl.). 

c 
ıS.30 Program 
13.35 Muhteliı şarkılar (Pl.) 
13.50 Ajans haberleri 
14.05 MUzik (Devam) 
14 20 Rlynoııeticümhur bandosU 
15.00 Cazband (Pi.} 

ı8 00 Pro .. ram 
18.05 Müzik (Pl.) 

• 
18.30 Radyo caz orkeslrn!ı 

19.15 Fasıl programı 

19.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka mfü:ik 
20.30 Konuşma 

20.&0 Müzik {Devam) 
21.15 Cazband (Pi.) 
21.30 Radyo gazetffi 
21.45 Rndyo salon orkestnıın 
22.30 Ajıın..- haberler! 
":? 5C Radyo snlon orkestrası 

~3.10 Cazband ( Pi.) 
23.25 Yannki progr&111. 
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Har iciye Vek'li Şükrii Saracoğlu Gölcüğe !ıareket ederk en İzmir Alsancak garında .. 

Amerikada 
Askeri 

Mükellefiyet 
Şimdilik Ailelerini 

Gec;indirmiye Mecbur 

Olmıyanlar Alınacak 
Vaşington, 26 (A.A.) - General 

Marshall, askeri mükellefiyetin bu 
husustaki kanunun kongre ·urafın. 
dan kabulünden 24 saat Sl)nra tat
bik edileceğini beyan etm;~tir. Şim 
diki halde yalnız ailelerini geçin
dirrr.ek mecburiyetinde olmıyanlar 
silah altına alınacaktır. Bunların a. 
dedi bir milyon olarak tahmin e. 
dilmektedir. 

Nevyork, 26 (A.A.) - "Fortune., 
mecmuasının okuyucuları arasında 
yaptığı bir plebisitin neticelerine 
göre, Amerikan efkarı umumiyesi
nin yüzde 57,4 ü Amerika B•rleşik 
devletlerinin İngiltereye elinden 
gelen yardımda bulunduğu fikrin. 
dedir. Yüzde ~4.2 si ise, Amerika
nın İngiltereye daha ziyade yardım 
etmesi lazım geldiği düşüncesinde
dir. Bunların arasında beşte bir 
nisbetinde Amerikalılar, İngiltere. 
ye Amerikan askerleri gönderilme. 
si icap ettiği fikrindedir. 

Yine bu plebisite göre, halkm 
yüzde 88,3 ü Amerikan silahlan
ması lehinde, yalnız yüzde 7,8 i a. 
leyhindedir. 

Ordu için Yeni 
Allnacak Malzeme 

(Başı 1 incide) 
belediye ve zabıta memurlan ev
velce tahrir için getirilmemiş olan 
kaçak nakil vasıtaları varsa, bun. 
lan da kamilen toplıyarak M. M. 
mükellefiyeti komisyonu merkezi
ne götürmeğe mecburdurlar. Nakil 
vasıtalarını sahipleri getirir. Sahip. 
leri bulunmıyan - nakil vasıtaları. 
ihtiyar heyetlerinin tayin edeceği 
şahıslar tarafından getirilir. Asker. 
lik şube merkezine gelinciye kadar 
hayvanlann iaşeleri ve motörlü va
sıtaların mevaddı mahrukası vasıta 
sahiplerine aittir. 

Arabalar, koşum ve hayvanlari .. 
le birlikte alınır. Koşum hayvanla
" olmıyan arabaların ko~um ve 
hayvanlan celbedilecek diğer ara
basız koşum ve hayvanlarla ikmal 
edilir. Develer devecilerle beraber 
mükellefiyete tabi tutulur. 

Alit ve edevat. makine ve ci
hazlarile kara, deniz ve hava vası
talanna sekiz RÜnden fa7la bir müd 
det için mükellefiyet tatbik olun
duğu zaman, alınmazdan evvel 
bunların hal ve vasıflan Milli Mii. 
dafaa mükellefiyeti kofl)isyonu ile 
bunlan alanlar tarafından müşte. 
rek imzalı ve iki nüsha halirıde 
bir zabıt varakasile tesbit olunur. 
Hizmet görüldükten sonra, alınan 
şeylerin tamamen veya kısmen ia
de olundutu vakit zarar yoksa 
makbuz istirdat olunarak vasıta sa. 
hibine yalnız hizmet müddetini 
gosteren bir vesika ve~i\ir. Zarar 
varsa, bunun şekil ve miktarı ve 
vasıtanın hizmet müddeti bir zabıt 

vrı ıtkasile tesbit edilerek bir niis
ha11 vasıta sahibine verildikten son 
ra makbuz istirdat olunur. 

Yeni Samsun Valisi 
Samsun, 26 (A.A.) - Yeni vali. 

ınız Avni Doğan bugün Tan vapu
'ru ile şehrimize gelmiş ve Gazi is
kelesjnde merasimle karşılanmış ve 
bir kıta asker selim resmini ifa ey. 
loml§tir. 

1 

IZMIR f uiRINA 1 

iştirak Edecekler 1 
İzmir, 26 (A.A.) - Bugüne kadar 

Onuncu İzmir Enternasyonal Fuarı
na iştirak edeceklerini resmen bil
diren ve fıilen hazırlığa başlamıı.ı o
lan devletler şunlardır: 

Yunanistan, Büyük Britanya, Sov
yetler Blrllgl, İtalya, İrıın, Yugos
lavya, Romanya, Macaristan ve Fi
listin. 
Bunların dışında daha iki devletin 

bugünlerde resmen iştiraklerini bil
dirmeleri beklenmektedir. 

Açılışın yaklaşması dolayısile ha
zırlıklar Azami hızla de\ am etmek
tedir. 
Açılma töreni bu sene Lozan ka

pısında yApılacaktır. 

TÜRK • MACAR 

Mütekabil Anlaıması 
Budapeşte, 26 (A .A.) - Macar 

Hariciye Nazırının daimi vekili 
Veerneet ve Budape§te Türk Mas
lahatgüzan Ömer, hukuk ve ticaret 
işlerine mütedair müzakeratı adli. 
ye \le konsolosluk itilafnamesinin 
tasdikine ait vesaiki teati etmişler
dir. 

Romanya Nazırlan 
iki Buçuk Saat 

Ticaret Vekili 
Tayyare ile 

~danaya Gitti 
STOK Pamuklar 

Ticaret Vekaletince 
Mübayaa Edilecek 

Ankara, 26 (TAN) - Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu bugün sa
at 15 te kalkan bir tayyare ile A. 
danaya hareket etmiştir. 

Nazmi Topçuoğluna Adana m~
busu Kasım, Ziraat Bankası umum 
müdür muavinlerinden Hulki, tl'Ş
kilatlandırma umum müdür mua
vini Ceyda refakat etmektedir. 

Vekil. pazartesi günü şehrımize 
dönecektir. Adanada kaldığı mıid
det esnasında pamuk işlerile meş
gul olacaktır. 

Adana, 26 (TAN) - Ticaret Ve. 
lcili buraya geldi. Çiftçi ve tacirler
le konuştu. Pamuk stoklanmn Ti
caret Vekaletince mübayaa edilece. 
ğini söyledi. Alakadarlar fevkalade 
memnun oldu. Vekil şerefine ziya
fet verildi. Tetkiklerine yarın ve ö. 
bürgün de devam ederek Pazartesi 
Ankaraya dönecektir. 

lngiltereye Her 

Ay 5000 Tayyare 
Hitlerle Görüıtü Yerilecek 

(Bap 1 incide) ı (Başı 1 incide) 
mım hükumetinin daveti üzerine programın en büyük kısmı, 12 ayda 
BR~ekil Pr. Filof ve Hariciye Nazı- tatbik mevkiine konmuştur. Müşte. 
rı Popof, refakatlerinde Alman EL. rek antrenman planı mucibince lü· 
çisi B. Fon Richtofen olduğu halde, zumlu bütün tayyare siparişleri için 
h ususi bir tayyare ile bu sabah Vi. ~alışma ilerlemetkedir. 
yanaya hareket etmişlerdir. Bulgar AMERİKA MİHVERCiLERE 
devlet ada1!1lan Viya~adan Salzbur PETROL DE VERMİYOR 
ga t renle gıdeceklerdır. 

Bulgar Nazırlarının refakatinde 
Elçilerden Serafimof ve Şişmanof 
ile Hariciye Nezareti sekretelerin. 
den Dr. Kristo, B. Şişmanof ve B. 
Balan ve matbuat bürosu mümessili 
Ur. Penakof ta vardır. 
ING ILTERE, BULGAR TALEPLE-
RİNİ MÖSAiT KARŞILIYOR 
Londra, 26 (A.A.) - Sofyada sa

lahiyettar Bulgar mahfillerinde öğ. 
renildiğine göre, Bulgarların Cenu
bi Dobruca üzerindeki taleplerinin 
Bulgaristan ile Romanya arasında 
dostane bir hal suretine varmasını 
İngilterenin müsait bir tarzda telak 
ki edeceği hakkında Bulgaristan dıp 
lomatik yolla haberdar edilmiştir. 

İlave olunduğuna göre. bu bilv:t. 
sıta haber, İngiltere tarafmdan her 
hangi bir prensip değişmesini teşkil 
etmemektedir. 

Vaşington, 26 <A.A.) - Maliye Na 
zırt B, Morgentau, İspanyaya petrol 
nakletmekte olan petrol gemileri h a 
mulelerinin Almanya ve İtalyaya 
mürettep oldukları görüldüğünderı 

tevkif edildiklerini beyan etmistir 
B. Morgentau bu petrol sevkıyatı. 

na karşı alınan tedbirle İngilterenı., 
t<1panya tarikile Almanyaya petr<'1 

1itmesine mini olacağı hakkındaki 
lıaber arasında hic bir münasebet ol 
.,,adığını ilav etmiştir. 

Bulgar Mason Locası Maşrıkıi · 
zam umumi kongresi Bulgaristan. 
daki bütün Mason loca1arım lağvı?t
miye karar vermiştir. Bundan böy 
le Bulgaristanda Mason Locası bu
hınmıvacaktır. 

SİYASI MUHABİRLERİN 
KANAATLERi 

Londra. 26 (A.A.) - Reıı•• A. 
Aynı mahfillere göre İngiliz hat

tt hareketinin bu tezahürü. ancak 
Romanya h ükumetinin Roma _ Beı jansının diplomatik muhabiri, Hit-
lin mihverine doğru sarih temayü. ler ile Balkan devlet adamları ara. 
lünden ve İngiliz garantisinden vaz. sındaki müzakerelerden şöyle bah. 
g~ilmesinden sonra mümkün ol. 
muştur. 

Aynı zamanda öğrenildiğine gö. 
re, bu İngiliz hattı hareketi, Alman
ların R umen ve Bulgar devlet adam 
larına Salzburg'a gelmek için yap. 
tıklan davetle hiç bir suretle ala
kadar değildir. 

Reuter'in diplomatik muharriri. 
nin bildirdiğine göre, iyi haber alan 
Londra mahfilleri, lngilterenin Ce
nubi Dobruca hakkındaki Bulgar 
taleplerini daima sempati ile karşı
ladığını ve Balkanlardaki müstekar 
bir sulhe doğru yolu açacak olan 
sulhçü hal suretini iyi telikkt eyli. 
veceğini tebarüz ettirmektedir
ler. 
BULGARİSTANDAKI MASON 
LOCALARI LAliVEDtLIVOR 
Sofya, 26 (A.A.) - D. N. B. bil. 

diriyor: 

setmektedir: 

"Salzburg mülakatı etrafında 

söylenen bütün sözler, tahminden 
ibaret bulunmaktadır. Alman rad-
yosu, mülakatlar esnasında iktisadi 
meselelerin müzakere edileceğini 
bildiriyor. 

YUGOSLAV NAZIRLARI DA 
DAVET EDiLECEKMiŞ! 

Fakat şurası da tabiidir ki, Ma. 
carıstan ve Bulgaristarun bazı ta. 
ahhüdatla yatıştınlması !.izım ge. 
Ur. Belki de bir Alman garantisi 
verilmesi icap edecektir. 

Yugoslavyanm şimdiye !<adar k~ 
narda bırakılmış olması da şcyanı 
hav rettir. Bu memleketin naz'ı la. 
nnın da yakmda Almanvaya d:tvet 
edilmesi muhtemel bulunmıkta. 
dt1'-. 

Amerikadaki 
Avrupa 

Müstemlekeleri 
Ariantin Delegeleri 

lhtirazi Kayıtlar 

ileri Sürdüler 

3 

OÇOZLO BiR 
Ticaret ltilifı 

lngiltere - lspany~ ve 
Portekiz Arasmdaki 

Muahede imzalandı 
Madrit, 26 (A.A.) - Reuter: 

Havcina Konferansı 
---0--

Bu Meseleye Dair 

İngiltere, İspanya ve Portekiz • 
rasında Lizbonda imza edilen üç ta
raflı ticaret anlaşması, Madrit diı>
lomatik mahfillerinde İspanyanın 

1 
İngiltere ve Portekiz ile dostane 
münasebetler idame etmek kararı
nın bir delili olarak telakki edil.. 

Henüz Kati Bir 

Karar Veremedi 
Havana, 26 (A.A.) - Dün Pana. 

merikan konferansında, iktısadi 
meseleler, Amerikalılar arası bir 
donanma vücude getirilm(-si ve 
banka istikrazlan meseleleri hak
kı!lda görüşülmüştür. Bolivya hü. 
kumeti, bütün kıtayı yaracak bir 
demiryolunun inşasını teklif etmiş.. 
tir. 

AmerikadNci Avrupa müstemle
keleri hakkında da müzakcr~ler ce. 
reyan etmişse de, hiçbir karar alın
mamıştır. 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Havana'daki "1U· 
habirine göre, Panamerikan konf'e. 
ransrndaki Arjantin heyeti. Birle
şik Amerikanın yeni dünyadaki Av
rupa müstemlekeleri için bir "müş. 
terek vesayet,. ihdası teklifi üze
rinde b ir takım ihtirazi lcayıtlar i
lE>ri sürmüştür. Arjantin heyeti. 
muk1.bil bir takım teklifler serde
derek. 21 Amerikan Cümhuriyeti. 
nin sadece hukuki esas üzerinden 
yürümeleri ve hatta bunu yapma
dan evvel alakadar halkın ıeyleri
ne müracaat etmeleri hususunda 
ısrar etmistir. 

Cordel Hull. Arjantin teklifi hak. 
kınd& mütalaa bevamndan imtina 
etmiştir. Fakat bu teklifin büyük 
bir muhalefete maruz kalaca~ı mu
hakkaktır. Çünkü Hull'ün korktu. 
ğu gibi, her an zuhuru ihtimali 
mevcut olan müstacel mahivetteki 
ahvalde vesayet usulü hükümsüz 
kalacaktır. 

Aland Adalarının 

Bailanacağı Reiim 
(Başı 1 incide) 

lerdfr. Bundan başka Finlandanın 

Aaland adalanndaki askeri vaziye. 
tin muntazaman kontrol edilmesi 
hakkını Sovyetlere verdiği zanne. 
d ilmektedir. 

tAaland adaları Baltık denizinde 300 
kadar adadan müteşekkıl bir adA yığını
dır. lsveç ile Finlanda ara!lında Adeta bir 
köprü teşkil eder. Kışın deniz buz tuttu
!u zaman bu adalar Finlandaya blthsir. 
Adaların stratejik kıymeti büvUktUr. Bu 
adalıt~ da Finlanda ıribl daha önceden 
Rusyaya aitU. Flnlandanın 1917 de istik
lalini IIAn etmesi üzerine bu adalar da 
ona verildi. Fakat adalılar İsveçe ilti
hak !<'hinde olduklarını ıröstcrmiş, Fln
land~ da bunlara 1920 de muhtııriyet 

vermişti. Milletler Cemiyeti 1920 de bu 
dalRnn ıtayri askeri hale ıretlrilmeı;lnf' 

!(arar vermiş. daha sonra Finlandıı Mil
letler Cemiyetinden bu adaların tahkimi 
•çin :tarar almış ise de bu karar Sc;ıvvet
ıer Birliği ile arasında ihtillıfler çıkmıı

"'"a rf'bep olmustu. Sovyet - Fin harbi 
,etic~ııinde bu adalarA ait reilmln So\'
ve'lerle Finler arasında tayini kararloş
~rılmışb. l 

.\nla,ma Hakkında Tafsilat 
Moskova 26 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: İyi hı-her alan mahfi1 

!erden Finlanda ve Sovyetler hüklı. 
metleri arasında aktedilen son an. 
lasms hakkında a4ağıdaki tafsilat 
öğrenilmiştir: 

1 - Aaland adalannın gayri as. 
keri bir halde kalmaları karar altı. 
na :ılınmıştır. Fin • Sovyet harbi 
esnasında inşasına başlanan istih. 
lcimlar yıkılacaktır. 

Finlanda Aaland adalannın üçün. 
cü bir devlete terkedilmiyeceğini 
taahhüt etmektedir. 

sı,vyetler bundan ba,ka munta. 
zaman bir murahhas göndererek 
<\aland adalanndaki askeri vazivet 
lıakkında malumat almak hakkını 
muhafaza eder. 

2 - Yiyecekleri ve askeri techi. 
zatlar ile mahdut Sovyet kıtaatının 
Hangeoe Rus deniz üssünt- Finlan. 
riadar. kara tarikile ve transit sure. 
tile geçmeleri hakkıdır. 

3 - Sulh muahedesi hükiimleri. 
ne mugayir olarak. Sovyet • Fin 
harbi sonunda Sovyetl~r tarafından 
işgal edilen topraklardan Finlerin 
naklettikleri makine. ilet ve fabrL 
l(a tesisatlarnm Finlanda 111ar tara. 
fından Sovvetlere iadesi hakkında 

da nlhavet bir anlasmav'/ varılmı~ 
tır. 

mektedir. 
Yeni anlaşma, geçen Martta İn. 

giltere ile İspanya arasında aktedi-
len anlasma ile İspanyaya açılan 
kredilerin daha genişletilmesi ihtl. 
malini gözönünde bulundurmakta. 
dır. 

Londra gazeteleri anlaşma hak
kı~da uzun uzadıya mütalaa yürüt. 
mektedirler. Bu meyanda Daily Te. 
legraph diyor ki: 

"Dahili harptenbcn ıspanyarun 
karşısında yükselen en ciddi mese
lelerden biri, iaşe meselesi idi. Bu 
senenin başında İspanya buğday 
ihtiyacını Fransadan temin ediyor. 
du. Nazi eşkiyJAlığı bu iaşe kayna. 
ğrnı ondan nezcttirdi. Şimdi İspan
yaya yalnız İngilterenin bahri kud
reti başka kaynaklar temin edebi
lir. Son hadiselerden sonra, İspım. 
ya anlamalıdır ki, Almanya ile ka. 
radan geçidi olan bir memlekete 
İngiltere hakiki ihtiyacından fazla 
iaşe maddesi gitmesine müsaade e
decek vaziyette değildir.,, 

Kahj~edeki 
F 1.-'*7' - ')... • 8<-.D 
ransız 

Milli Komitesi 
( Başı 1 incide ) 

Emrivakii kabul edemeyiz. Talihsiz 
vatanımızı kurtaracak olan Büyiık 
Britanyanın zaferini her Fransız 
şiddetle arzu eder. 

Bu arzumuzu İngiliz silahlannın 
muvaffakıyetine olan imanımızla 
ıfade etmek istiyoruz. Büyük Britan 
vanın davası, Fransanın davasıdır . ., 

BATAN GEMİ FACİASI 
Memleketlerine dönmekte olan 

1300 Fransız zabit ve neferini taşı. 
van Fransız Mekncs vapurunun Al. 
~anlar tarafından torpillenmesi İn
giltcrcde fena bir tesir yapmıştır. 

raymis diyor ki: 
"Eğer bu cihet, Fransaya fatihi 

tarafından ne hüsnüniyet ve ne de 
adalet hisleri ve fakat yalnız haka
ret ve likaydt beklemesi lazım gP-l
diğini isbat için işlenilmiş ise. Al
manlar daha başka türlü hareket c. 
demezdiler .• , 

BİR INGtLiZ GEMiSi 
LiZBONDA 

Lizbon, 26 CA.A.) - 496 tonluk 
İngiliz bandıralı "Orduna .. vapuru. 
içinde İngiltereden tahliye edilen 
ft'ransızlar olduğu halde buraya ıtel
miştir. Vapurda bulunan Fransızlar . 
Frnnsanın Londradaki diploma' ık 
ve konsolosluk mümessillı:-ri ile İn. 
~ilterede bulunan Fransız askeı·ı 
1<iiltür'1 ve ekonomik heyetleridir 

Fransanın eski İnı?iltere scfiı · 
,....orbin Arjantine J?itmiştir. 
DÖRT MEBUS Dtv ANI HARBE 

VERfl...iYOR 
Vichy. 26 IA.A.I - Reuter Or 

!uya nisbetlerinı heniız kesmemi< 
'iort mebus. Petain hükumetinin t "' 
'dli anında Massiglia vapuru ılr 
1fordC'aux'yu terkederek Şimali Af 
·ikRya giden Parlamento azaları m 
~ ,,ı,,da':lırlar. 

Havas AJansının bildirdiğine gö
·c. firar suçundan divanı harbe se\ 
'cPJi!Prek olan hu mebuslar ara,,ııı 

da eski Maarif Nazırı Jean Zay. eski 
iarıciye Mfü:tesarı Vienot vardır 
\faı;sigHa vapurunda nazırl1trdaı 

\f>tho!: T><ı'ııdiC'r, Mandel VC' Carr 
pınchi'den maada bir ayrın basile 
iltn 19 mebus hulunmakta idi. 

1 'GILTEREDEKI FRANSIZ 

HARP GEMiLERiNE 
MURE1'1'EBAT Vli:TIŞ1'1RILl\'OR 

Londra. 26 ıA.A. ı - Reuter: 
Bahriye Nezaretinin bir teblıgin. 

de denildiğine gore, miıtar~kenin 
ımz.asından evvel İngiltereye ı;:eler 
Fransız harp gem ilerine mtirette
bat yetiştirmek hususunda büyuk 
terakkiter olmmıtur. 

Bu gemilerin bir kısmının mü. 
rettebatı munhasıran Amiral Mus· 
lieri'nin kumandasında t~iunar. 
hür Fransız deniz kl'V •e:. 'er•ne 
mensup zabit ve efratı n llt1caktır. 
Bir Frans17 ciiziitamı <in tf:tfen ıi~

ni7.e acılarnk tuırrkMa i~lrnk rt. 
ınektedir, Diğer gemileri lt'rangı2 

hahriyeliJerinın de vardım E'decc.8:1 
İnı?lllz mürettebat kullanac1tktır. 



Avrupada 
Yeni İktısadi 

Nizam 
( Ba:,ıı 1 incide ) 

JTALYA İLE SIKI İKTiSADi 
BİRLİK 

"-Yeni Avrupa nizamında umu. 
mi ekonomi nizamını nasıl tasav. 
vur etmek lazım geldiğini düşünür. 
kcn, nasyonnl sosyalizm ekonomi 
6iyasetinin, usullerinde, değişmez 
bir dogmatizm ile hareket etmediği 
C!Sa'Sından kalkmalıdır. Simdiye 
kadar her meselede daima en iyi o. 
lan usul kullanılmıştır. İstikbalde 
de, suni şeyler yaratılmak istenme. 
mektedir. Yeni Avrupa ekonomik 
nizamı, tabü vfıkıalar üzerine ku. 
rulacaktır. 

Harbin dünya ekonomisi üzerinde 
çok mahsus tesirleri olacağı mu. 
bakkaldır. Almanya, İtalya ile en 
sıkı bir surette işbirliği yapacaktır. 
Avrupayı yeniden bina için iki mcm 
leketin ekonomik kuvvetleri birlcc:. 
tirilecektir. Zaferden sonra, Alman. 
yaya harpten evvel ve harp içinde 
biıyük ekonomik muvaffakiyetleri 
garanti etmiş olan usuller kabul c. 
dileccktir. Serbest rekabet rejimini 
bir kere daha meydana koymak hu. 
susunda hiçbir niyet yoktur. 

PARANIN KIYMETİ 
Paranın kıymeti meselesi, A vru. 

pa milletleri ekonomileri arasında 
makul bir iş bölümU çerçevesi için. 
de tabii hal suretini bulacaktır. Me. 
sele, bu suretle doğru bir para tek. 
niği meselesi olacaktır. Rayşmark, 
bittabi, Avrupada hakim parayı teş. 
kil edecektir. Almanyanın kuvveti. 
nin muazzam fazlalaşması, Alman 
parasının sağlamlaşması neticesini 
verecektir. Rayşmark'ın geçtil,'1 sa. 
ha, durmadan genişliyecektir, 

Bugunku kliring sistemi, p:ıra 

şartlarının muhtemel iyileşmesi i. 
çin lfızım gelen esası vermektedir. 
Bugünkü iki taraflı ekonomik mü. 
badeleler ve tediye anlaşmalan u. 
sullcri neticesinde, yeni bir inkişaf, 
birçok taraflı ekonomik mübadele. 
lcri ve muhtelif memleketler tcdi. 
ye bakiyeleri arasında bir kompan. 
sasyonu vücude getirecektir. O tarz 
da ki muhtelif memleketlerde, bu 
suretle, arşlarında, kliring bürosu 
yolile muntazam ekonomik münıısc. 
betlerc varabilecektir. O zaman dö. 
\•iz ticaretinin, bugünkü zincirlerin 
en büyük kısmından kurtarılacağı 
tabiidir." 

. ALl\JAN iKTISAT SAHASI 
Alman Ekonomi Nazırı, bilahare 

mi.istakbel Avrupa ekonomik saha. 
sından bahsetmiş ve demiştir ki: 
"- Bazı istihsaller, bilhassa faz. 

la mal, Avrupada mevcut olmıya. 
caktır. Büyük Almarzyayı, kendisi. 
ne tnmamile kafi bir sistem mana. 
sında otarşik bir hale koymak niye. 
ti katiyen yoktur. Alman endiistri 
istihsc>Uerinin şimdiye kadar oldu. 
ğu gibi büti"ın diinyada satılması gö. 
zônünde tutulacaktır. Almanyarun 
hiikMÜ altında ltulunan ekonomik 
sahada mümkün olan her istihsaL 
den lüzumu kadar mevcut bulun. 
durulmasına dikkat edilecektir. Ta 
ki, bu ekonomik saha, diğer sahalar. 
dan müstakil olsun. Bu sebepten 
dolayı bu sahanın ekonomik hürri. 
yeti garanti edilecektir. Fena za. 
manlarda, büyük Almanya ekono. 
mik sa!ıasınm Almanya tarafından 
tesir altında bulundurulmıyacak 
kuvvetlere Uıbi olmasına dikkat e. 
dilecektir. Bu, kendi kendisine ki. 
fayct eden bir rejim manasında o. 
tarsi değil, fakat ihracata geniş im. 
kanlar veren, siyasi ve hayati nok. 
tai nazardan lı.izumlu bir ekonomik 
doktrindir. Almanyanın bu ihracat 
totansiyeli, harpten sonra çok dn. 
ha mühim olacaktır." 

- YENİ NİZAl\IOA SOVYET 
BİRLİGİ 

Ekonomi Nazırı bu izahatı ver. 
dikten sonra, yeni Avrupa, Rusya. 
dan, Amerikadan, Cenubi Ameri. 
kad:.ın ve Uzak Şarktan ne gibi mal 
bckliyecektir? sualini sormuş ve şu 
sozleri ilave etmiştir: 

"- Rusya, iptidai madde vericisi 
vE: işlenmiş Alr,an eşyasının alıcısı 
s1fatlle daha ziyade inkişaf edecek. 
tir. 

İngiliz korsanlığına nihayet veri. 
lir verilmez, Amerikalılar yeniden 
devamlı ve müsait bir tarzda dünya 
Pkonomisinin kurulmasına yardım 
etmek istedikleri takdirde, Alman. 
yanrn Amerika Mirlcşik Devletleri 
ile ne miktar iş yapacağı Amerika. 
tılnra baglıdır. 

Dnnya ekonomisinin güclükleri, 
Vcrsaillcs usullerinden ve Biiyük 
Sovyet piyasasının ortadan kalk. 
masmdan doğmuştur. 

Çindc ni1.am yeniden teessüs et. 
tigi zaman Uzak Şarkta da ihracatı 
bcı'cdccC'k hir piyasa bulunacaktır. 

AMERİKANIN VAZİYETi 
Amerikan piyasalarının otarşisi 

bahc;ındcki gayretlerin muvaffaki. 
ceğini zannetmiyorum. A
'iyasalarını dünyanın geri 
.. mmdan tecrit edebilecek 

Almanya İle 
Yaptığımız 

Ticaret Anlaşması 
(Başı 1 incide) 

ve Alman iktısadi sistemine göre 
çalışacaklardır. Balkan devletleri 
sanayi kuramıyacak, ziraatinde de 
Alman sermayesi, Alman tekniği, 
Alman yardımı ile toprağın verimi
ni azami haddine çıkaracaktır. 

T amamlnyıcı tabirinin şümulü 
geniştir. Küçük bir memle

ketin büyük ve sanayici bir mcm• 
lcketi iktısaden tamamlaması de
mek, onun tabii, onun vasali olmak 
demektir. Bu da o memleketin ik
tısadi istiklalini kaybetmesi. ve 
binnc:tice siyasi istiklalini tehlike. 
ye koyması demektir. 

Biz, Türk • Alman ticari müna
sebetlerinin böyle bir mahiyeti haiz 
olduğunu kabul etmiyoruz ve biz 
Türkiyeyi, Almanyayı tamnmlıyan 
bir memleket telakki etmiyoruz. 

Türkiye, siyasi istiklaline olduğu 
kadar, iktısadi istiklaline karşı da 
titizdir. Bunun içindir ki, iktısadi 
istiklfılimizi tehlikeye diişürecek 
inhisarcı ticari münasebetlerden 
çekinmişizdir. 

Onun için biiyiik sanayici mem
leketlerle münasebetlerim izden 
bahsettiğimiz zaman, tamamlayıcı 
tabirini kullanmakta ihtiyatlı ola
lım ve iktısadi istiklalimize zarar 
verecek her hangi bir münasebete 
asla yanaşmıyacağımızı unutmıya
lım. 

bütiin ekonomik şartlar mevcut de. 
ğildir. Amerika Birleşik Devletleri, 
Al manyaya ve bin netice A vrupaya 
ekonomik şartlarını zorla kabul eL 
tırmek fikrinden vazgeçmelidirler. 

Cenubi Amerika ile ticaret yap. 
mak için Şimali Amerikanın tavas. 
sutuna muhtaç değiliz. Almanya ile 
Cenubi Amerika arasındaki ekono. 
mik miinasebetler, ya Cenubi Ame. 
rikanın hükümran devletleri ile 
serbestçe aktedilen anlaşmalara da. 
yanacak veyahut hiç yapılmıyacak. 
tır. 

Amerika Birleşik Devletleri ile 
Almanya arasında ticaret miinase. 
betlerinin normal bir hale gelmesi. 
ne teknik gliçli.ikler muhalefet et. 
memektedir. İstikbalde bu güçlük. 
!er dnha az olacaktır. 

Enternasyonal ekonomik müba. 
delede malın kalitesinin büyük rolü 
olduğunu unutmamak lazımdır. AL 
man mallarının kalitesi bahsinde 
istikbalde endişeye düşmemize se. 
hep yoktur," 

HARPTEN SULHE GEÇİŞ 
Funk, bundan sonra, Almanyada 

harb:O ezcümle mesai ile fiansma. 
nından bahsetmiş ve harp ekonomi. 
sinin nasıl sulh ekonomisine intikal 
edeceği hakkında şunları söylemiş. 
tir: 
"- Bu intikal, hiçbir suretle bü. 

yiik bir ekonomik buhran tevlit et. 
miyecektir. Muhasamattan sonra, 
büyük ekonomik projeler, ehemmi. 
yetine göre, sırasile ele alınmalıdır. 
Para ve kredi kurları, lüzumuna 
göre idare edilecektir." 

Nazır, bu husustaki fikirlerini şu 
tarzda hulasa etmiştir: 

YENİ İKTISADIN ÖZÜ 

CEBELITARIK 
Hücuma Uğradı 

TAN 

ASLAN VE ESKİHİSAR 

(Başı 1 incide) 
ve telefat vukuuna dair hiçbir ha. 
ber yoktur. 

iNGİLİZLERİN AKINLARI 
Dün fecirden geceye kadar İngi. 

liz avcı tayyareleri, nakliye kafile.. 
lerine hücumlar yapmak teşebbü. 

sünde bulunan Alman bombardı
man ve muharebe tayyarelerinden 
müteşekkil büyük hava kuvvetleri. 
le muharebe etmek Uzere, bila fa. 
sıla havalarda devriyeler yapmış. 
tardır. Dokuz Alman tayyaresi dü. 
fÜriilmüş ve birçoğu da hasara uğ. 
ratılmıştır. Bir Spitfire avcısını di.i· 
şüreceğini ümit eden bir Alman 
muharebe tayyaresi, İngilterenin 
cenubu şarki sahilleri açıklarında 
denize dalmı~tır. Beş Alman mu. 
harebe tayyaresi tarafından takip e. 
dilmekte olan Spitfire, hasmından 
kurtulmak için 1500 metre irtifa. 
dan denizin sathına kadar pike ile 
inmiştir. On beş metreye gelince pi. 
lot, Alman muharebe tayyaresinin 
el'an kendini takip ettiğini görmüş. 
tür. 

C.ERELİTARJK TEKRAR 
HÜCUMA UGRADI 

c~belitarıklan bildirildiğine gö. 
re, bu sabah erkenden diişman tay. 
yarelerinin tekrar Cebelitarığa ya. 
rım saat süren bir hiicum yaptık. 
tarı resmen bildirilmektedir. 
Kayanın muhtelif kısımlarına 

bombalar düşmüşse de zayiat olma. 
mıştır. Hasar da azdır. 

iNGiLİZLERİN TEKZİBİ 
İngiliz bahriyesi Almanlarin 43 

bin tonluk gemiler batırdıklanna 

dair verdikleri haberleri tekzip edL 
yor ve batırılan vapurların 5104 
tonluk olduğunu bildiriyor. 

Fransız zabit ve askerlerini nak. 
leden Meknes vapurundan 950 kişi 
kurtarılmıştır. 

Bir İngiliz Balıkçı Gemisi Battı 
Londra. 26 (A.A.) - Reuter: 
Bahriye Nezareti tebliği: 
Fleming halkçı gemisinin, iki ba. 

lıkçı gemimi~le pike hiicum yapan 
4 Alman bombardıman tayyaresi 
arasında cereyan eden musademede 
battığını amirallik teessüfle haber 
verir. 

Dört Alman tayyaresi dözükünce 
F'lcming, Berleris balıkçı gemisi ile 
beraberdi. İki düsman tayyaresi 
Fleminge, diğer ikisi de Bcrlise hü. 
cum etmişlerdir. 

Afrikada: 
iTALYAN ÜSLERİ TAHRlP 

EDİLDİ 
Afrikada vuku bulan harp hak. 

kında Kahireden şu malumat veri. 
liyor: 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bomb~rdıman tayyareleri diin E. 
rytrede Massawada bir levazım de. 
posuna hiicum etmişlerdir. Tayyare 
dafi bataryalarının şiddetli muka
V('metine ve düşman avcı tayyare. 
Jerinin mukabil hücumuna rağmen 
kcnr:li hiicumumuz hedefine var. 
mışhr. Bu hedefe müteaddit bom. 
balar düşmüş bir bina yıkılmıştır. 
Tayyarelerimiz salimen üslerine 
dönmiişlerdir. 

MÜTTEHİT ÇİMENTO VE 

SU KİRECİ FABRİKALARI 

ANONİM ŞİRKETİNDEN : 

Birinci Davetname 

'.Aslan ve Eskihlsar milttehlt çimento 
ve su kireci fabrlkalan anonim şirketi 
hissedarları, ticaret kanununun 386 ncı 
maddesiyle şirket mukavelenamesl mu• 
cibince, aşağıdaki ruznamede yazılı hu· 
susatı müzakere eylemek üzere 16 Ağus
tos 1940 tarihine müsadif Cuma günil 
saat 15.80 da Beyoğlunda İstiklAl cadde
sinde Serkli Doryan (Cercle d'Orient) 
binasında toplanacak fevkalAde heyeti 
umumiye fçtimaına davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Şirketin dahnt nizamnamesinin 

muaddel beşinci maddesinin tAdili. 

Muaddel beşncI maddenin şekli hAzı
n - "Şirketin sermayesi beheri bes 
Tilrk lirası kıymeU iUbarlyesinde iki yilz 
doksan sekiz bin hisse senedine miinkn
sem bir milyon dört yüz doksan bin Türk 
lirasından ibarettir. Heyeti umumiyenin 
cskii! ve mevzuatı kanuniye dalresind' 
bu sermayeyi tezyide sa11'ıhlyeU olacaktır. 
İhraç olunan hisse sencdatı bedelleri ta
mamiylc tahsil olunmadıkça yeniden tez
yidi sermaye muamelesi yapılamaz. Hisse 
sencdalı tabı ve ihraç olunmadan evvel 
nümuncleri Ticaret Vekdletlne gönderi
lip tasdik ettirilecektir." 

Muaddel be~inci maddenin U\dilden 
sonra alacağı şekil - "Şirketin serma
yesi heheri yirmi beş lira kıynıcll itiba
rlyesindc elli dokuz bin altı yüz hisse se
nedine münkascm bir milyon dört yüz 
dokscın bin Türk lirasından ibarettir. He
yeti umumiyenin eşkiil ve mevzuatı ka
nuniye dairesinde bu sermayeyi tezyide 
sall'ıhiycti olacaktır. İhraç olunan hisse 
scncdatı br.dellcrJ tnmamlyle tahsil olun
madıkça yeniden tezyidi sermaye mua
melesi yapılamaz. Hisse senedııtı tabı ve 
ıhraç olunmadan evvel nümunelcri Tica
ret VC'kiılctinc gönderilip tasdik ettirile
cektir." 

2 - Beheri beş lira kıymeti itibarlyc
slnde 298.000 hisse senedi yerine ihraç 
olunacak beheri yirmi beş lira kıymeti 
itibariycslnde 59.600 hisse senedinin, es
ki hisse senedatı sahipleriyle mGess!s 
hisseleri ashabına sureU tevzii. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince hlssedcrlardnn bir hissesi ola
nın dahi işbu müzakerPye iştirak ve rey 
ltn etmeğe hakkı vardır ve birden ziyade 
hissesi olan zevatın reyleri hisseleri nis
betlnrle tczayiit eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak ist~yer\ 
zevat, ticaret kanununun 371 inci mad
desi mucibince, içtima tarihinden bir 
hrıfta evvel hisselerini şirket merkezine 
tevdi etmelidlrlcr. 

Bankalara tevdi edilecek hisse seneda

lı mukabilinde alınacak mektuplar şir

ket merkezine tevdiat mahiyetinde ola

rak kabul edilecektir. 

ASLAN 

İstanbul, 25 Temmuz 1940 

MECLiSi iDARE 

• 
VE ESKDfiSAR 

27 - 7. 9 

BUGÜN 

LA L E SINEMASIND 
l · HURMALAR ALTINDA cE 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

BAR 2 - MİLYONERLER 
MADELEN CAROLL • FRED MAC MUR 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanla 

400 adet tevhit semeri iskeleti alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1-8-940 
Perşembe günQ saat 14.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1600 lira, 
ilk teminatı 120 liradır. Nümunesi komis
yonda görillilr. İsteklilerin be111 saatte 
komisyona gelmeleri. (185 - 6598) 

• 15.000 adet boş un çuvalı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi taliplerin getirecek
leri nümunelerden beğenilmek üzere 
1-8-940 Perşembe günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amlrllği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin numu
ne ve teminatlarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (186 - 6599) 

• 7-8-940 tarihinde İst. Lv. Amirliğinde 
eksiltmesi yapılacak olan 500.000 kutu et 
konservesi eksiltmesi şimdilik tehir edi1-
rnl5tir. (182 - 6595) ... • 21 kalem 3'l ıc 22 Dikiş makine yedek 
p:ırçası alınacam:'"'Paznrlıkla eksiltmesi 
2-8-940 Cuma günü saat 15.45 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 312 li
ra 15 kuruş kati teminallaril<" belll saat
te komisyona gelmeleri. (183 - 6596) 

• Adet 

900,000 erkekli rlişili büyilk alUmln
yum kapso1. 

4,000,000 erkekli dişili kilç~k alümin
yum kapsol. 

İki kalem kapsolun pazarlıkla eksilt
mesi 7-8-940 Çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli elli bin lira, ilk teminatı 
3750 liradır. NOmune ve şartnamesi ko
misyonda görillür. isteklilerin kanuni ve
sikalarlle belli saatte komisyona g~lme
lerl. (179 - 6592) 

• Adet 

11600 Haki bobin. 
3000 Siyah " 
1850 metre Uıcivert kurdcli\ 
3150 " Hal<! I' 
2970 paket siyah vatka. 

Yukaridn yazılı 5 kalem rno~eme 

6-8~ Salı günü saat 15.15 de Topha
nede Lv. Amirliği satın almn komlsyo• 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3484 
lira 60 kuruş, ilk teminatı 261 lira 37 
kuruştur. Şartname ve nümunelcrf ko
misyonda görülür. İsteklilerin belll saatte 
komisyona gelmeleri. (180) (6593) 

• Adet 

125,000 'tJ\..8 perçin çivisi. 
1110,000 4X8 orta pcrc:ln pulu. 
32,000 Büyük madeni dügll'" 

140,000 Kesme kanca. 
125,000 Köprülü silrgü. 
125,000 Köprüsüz sürgfi. 
Yukarıda yaz.ılı 6 kal<"m malzemenin 

p;ızarlıkla eksiltmE'si 7·8-940 Çarşamba 
günli saat 15.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komiııyonunda yapılacak
tır. Hepsinin tnhmln bedeli 14.485 lira 50 

munesile 29-7-940 Paz 
11 de Tophanede Yv. A 
komisyonuna gelmeleri. 

• Adet 

15,600 Pantnlon tokası 
7,755 " kanc 

70,250 Büyllk parlak 
70,700 Küçük " 
Yukarıda yazılı dört 

29-7-940 Pazartesi g!lrı 
Tophanede Lv. Amlrlill 
misyonunda pazarlıkla 
Tahmin bedeli 4661 li 
teminatı 349 lira 64 k 
neleri komisyonda göril 
belli saatte komisyona 

Miktarı 

Adet 

• 
500 Keçe ocllcme 
500 fp yular başl 
500 Zincir yular 5' 
500 Kıl kolan 
500 Kıl yem torb 
500 İp yular sapı. 

Yukarıda yazılı altı 1<8 
malzemesi alınacaktır. 

siltmesl 29-7-940 Paza 
14 de Tophanede Amir 
Ko.dıı yapılacaktır. Talı 
lira, ilk teminatı 200 il 
Şartname ve nümunel 
liir. İsteklilerin kanuni 
11 saatte Ko.na gelmeleri. 

•• Adet 

1000 BUyük liez su kO 
2000 Kfiçük " " -

3000 adet bez su ]<o 
Pazarlıkla eksiltmesi 29 
tesi gUnU saat 15 de To 
mirliği satın alma ko1111 
lacaktır. Tahmin bedeli 
teminatı 487 lira 50 kU 
ve şartnamesi komlc;yorııf 
teklilcrin bcllı saatte J<O 
mel eri. 

• 
Adet 

2800 Soba borus'll . 
350 Alafranga dırsck 
320 Alaturka " 
Yukarıda miktarı yazılı 

sek alınacaktır. Pazarlı!< 
29-7-940 Paznrt<!sl gUnO 
Tophanede Lv. Amirliği s• 
misyonunda yapılacaktır· 

verebilecekleri boru ve dl 
munelcrlni eksiltme gil 
salımılma komisyonuna 

• 95 ton kndar kuru ot atı 
znrlıkla eksiltmesi 29-7· 
ı:ünü saat 16 da Tophanedt 
satın alma komisyonunda 
Evsaf ve şartları komlsyorııf• 
teklllcrin belli saatte kortı 
lerl. 

MÜTTEHİT ÇİMENTO VE 

SU KİRECİ FABRİKALARI 

ANONİM ŞİRKETİ 

Hissedarlarının Nazarı 

Dikkatine: 
1 kuruş, ilk teminatı 1086 lira 41 kurustur. • 

i'uımrı lltındakl hususatın mumıdln 

olduğu kadar yakın bir zamandıı ifa ve 

Şartname ve numuneleri komisyonda gö
rül!ir. isteklilerin kanuni vesikalıırilc 
belli saatte komisyona gclm<!lerl. 

(181 - 6594) 

50 ton kadar saman aıınıı 

"1 - Avrupa devletleri ile uzun 
vaadeli ekonomki anlaşmalar akdi 
suretile, Avrupa milli ekonomileri. 
nin kendi uzun vaadeli istihsal pro. 
jelcrini Alman piyasası ile yani u. 
zun seneler için emin bir yayıcı pl. 
yasa ile intıbak etmesi neticesine va 
rılmalıdır. Bu suretle Avrupa istih. 
salini fazlalaştırmak ve yeni istih. 
saller vücude getirmek miimkün o. 
lacaktır. Diğer taraftan Alman maL 
larının Avnıpa piyasalarında daha 
iyi satış imkanları mevcut olacak. 
tır. Kurlarda bir lstikrar vücude 
getirmek suretiJe, şayanı memnuni. 
yet bir farzda işleyen ve muhtelif 
devletler arasında muntazam bir 
mal mübadelesi temin eyliyen bir 
tediye rejimi garanti edilecektir. 

Mocaaca mıntakasında bombar. 
dıman tayyarelerimiz dört münfe
rit hücum yapmışlardır. Şafakla, 

hir tayyare meydanı ve bir hangar 
öğleyin Assab bahriye kışlası bom
bardıman edilmiştir. 

HARAP OLAN YERLER 

intacı sayın hissedarların menfaatleri 
icabından olduğundan fevkalAde heyeti Kilo 

• 

lıkla eksiltmesi 29-7-940 
saat 15.45 de Tophanede 'L~· 
tın alma komisyonunda yııP 
saf ve şartlan komlsyond• 

. teklilerin belli saatte korn1 ( 
leri. 

l - Avrupa milletleri arasında, 
bütün ekonomik siyaset sahalarında 
kendisini gösterecek bir işbirliği i. 
le, bir ekonomi tesanüdU zihniyeti 
vücude getirilecektir. Bu ekonomik 
tesanüt, dünya ekonomisinin diğer 
ekonomik gruplarına karşı Avrupa. 
nın ekonomik menfaatlerini daha i. 
yi temsil edecektir. Bu müttehit 
Avrupa, Avrupa harici herhangi bir 
teşekkülden artık ekonomik veya.. 
hut politik şartlar kabul etmiyecck. 
tir. Bu Avrupa, kıtanın biitün eko. 
nom:k hacmine dayanarak, diğer 
kıtalarla, hukuk müsavatı esası ü. 
zerinden ticaret yapacaktır." 

Al\1ERİKADAKİ KANAAT 
Vaşington, 26 (A.A.) - Hük(ımet 

erkanından biri, La Havane'da top. 
lanan Amerikan devlctl~ri konfe. 
ranssnşn, Alman milli iktısat nazın 
Funk'un dün radyo ile verdiği nu. 
tukta tayin ettiği iktısadi hedefle. 
rine Amerikanın cevabı olduğunu 
beyan ctmi§tir. 

umumiye içtimaına icabetleri bilhassa ri
Öğlcden sonra Macaacada bir 

en olunur. 
700 
700 

Makine yatı yazlık. 

" kışlık. • tayyare meydanına da başka bir 
hücum yapılrruşhr. Hangar üzerine 
tam isabetler kaydedilmiş ve ::rno 
metre yiikselen bir duman görül
mtiştiir. 

EDEN'İN TEFTİŞLERİ 
Londra, 26 (A.A.) - Haber alın. 

dığına göre Eden, Çarşamba ve 
Perşembe giinlerini, Şimali Irlan. 
danın müdafaa tertibatını ziyaret 
etmeğe hasretmiştir. 

Tevkif Edilen Holandahlar 
Berlin, 26 (A.A.) - D. N. i3. A

jansının La Haye'den aldığı bir tel
grafa nazaran, Holandada mezunen 
bulunmakta olan kadın, erkek bir
kaç yüz Holanda miistemleke me· 
muru tecrit kamplarına sevkedil
mişierdir. Bu tedbirin, Holanda 
müstemlekelerinde bulunan Al
manlara yapılmış olan fena mua
melelerden dolayı alındığı ilave c. 
dilmektedir. 

Funk, Almanyanın Avrupayı 

teskilatlandırarak dünyanın kalan 
kısmile zaruri maddelerin mübade. 
lesi esasına istinaden münascbatta 
bulunacağını beyan etmişti. 

Amerika hiikiimet erkanının de. 
diklerine göre Cartel planları ka. 
bul edilirse Avrupanın müttehit 
mübayna kudreti Amrikanın mütte. 
hit sat ş kudretilc önliyecek hiçbir 
Amcı ılnı memleketi iktısaden di. 
ğer milletl"r siyasetinin nüfuzu te. 
sirlı-.. ine daha az maruz kalacak. 
l, rd!r. 

İstanbul, 25 Temmuz 1!>40 

MECLiSi iDARi 

lıtanbul Asliye 3 üncü Hukuk Hikim
lil'jinden: Abdullah Keskin tarafından, 

Kasımpaşada Tabakhane meydanında A
rabacı sokak 14 No.da berber Yakubun 
evinde mukim Mehmet kızı Vesile aley
hine ikame olunan 39/1325 No.lu feshi 
nlklıh dflvasında: M. aleyhin halthnzJr 
ikametgflhının meçhul olması hasebile, 
d~va arzıhaline bir ay zarfında cevap 
vermesi hakkında gazete ile llA· 
nen yapılan tebligat üzerine mUddetl zar
fında cevap vermediğinden muhakeme 
günü olarak 17-9-940 Salı saat 15 tayin 
edilmiş olduğundan M. aleyh Vesilenin 
mezkur gün ve saatte mahkemede bulun
ması veya bir vekil göndermesi lilzumu 1 
ilAn olunur. 

lıtanbul Beılncl icra Memurluöundan: 
Bir borçtan dolayı mahcut olup para

ya çevrilmesine karar verilen (bir adet 
Sus, Samra namında tekneli deniz motö
rll) 3-8-940 Cumartesi günü saat 10 da 
İstanbul Haliçfcnerl Bulgar kilisesi önün
de dcmlrll olup mezkur yerde satılacak
tır. 

Birinci arttırmada teklll edilen bedel, 
mahcuza tnkdir edilen kıymeUn yüzde 
yetmiş beşini tecavüz etmezse satış 

10 - 8 - 940 Cumartesi günil ayni saatte 
•:c ayni yerde yapılacaktır. 

Talip gan ve saatinde mahallinde ha
zır bulun::ıcak satış memuruna ve fazla 
mallım::ıt isteyenler de dairemizin 3!)/5211 
snyıh dosyasına müracaatları illin olunur. 

" 
500 MobilolL 

!iOOO Benzin. 
6000 Motorin. 
Yukarıda yazılı benzin ve yağların 

pnwrlıkla eksiltmesi 7-8-940 Çarşamba 
g{inil saat 14.:rn da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3280 lira 30 
kuruş, kati teminatı 392 lira 5 kurustur. 
Şnrtnam<".si komisyonda görUlür. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

( 184 - 6597) 

• 4X8 ebadında 2 adet eşya örtüsil alına-
caktır. Mevcut malı olanların nümune
lerile yoksa yapacakları branda bez nil-

50 adet kadar ma sikl<e 
alınacaktır. Pazarlıkla el< 
940 Pazartesi günü saat l 
hanede Lv. Amirliği satın 
yonunda yapılacaktır. Bu il 
nllerek alınacağından ıste 
cut nilmunelerllc beraber 
komisyona gelmeleri. 

• Orijinal kaplar içinde 
·rı• marka 7000 kilo ince maki ' 

caktır. Pazarlıkla eksiltttl 
Salı günü saat 16 da Topb11 

mirliği satın alma komlsY 
1 

1ııcaktır. 1stekli1erin terrı1 11 ( 
saatte komisyona gelmcıerl· 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 

Müdürlü" 
1928 - 1929 yrlınrlanberi mektebimiz in yüksek iktııat ve tıcar•t 

"Eski Uliimu Aliyci Ticariye,, mezun olanlardan diplomalarmı alm•,.,ıf 
aşaiıdaki malümat ve vesikalarla 10 Ağustos 1940 tarihine kadar rnii 
racaatlan. 

1 - Evvelce verilmiş olan muvakkat mezuniyet vesikası, 
rt - 6 adet "6 X 9., kartonsuz fotoiraf, 

ili - Adı, babasının adı. soyadı, 
IV - Dofum yeri ve yılı, 

V - Mezuniyet yılı ve mektep numarası. 
VI - Diploma harcı "5 Lira,, 

VJJ - Meşguliyeti ve ev adresi, 
VJTJ - Bir liralık damga ve bir lcuruı;luk tayyare pu11( 

KAYIP : İstanbul Belediyesi elektrik 

1dareslnrlen aldığım 445 numaralı hlfvi-

E. SADİ TEK TiYATROSU yet varakası ile 1037 numaralı tramvay 

KAY ı P : İstanbul g(lmriilC 
rlilrlfiğ(lnden aldıfım 180 11 

mlsyoncu karnemi zayi etti 
çıkaracağımdan eskisinin 11 

tur. - Etyemez Yokuı;çetıt11 
HüınD Görgün. 

Hu gece (Üsküdar) Bcylcroğlunda, yarın pasomu kaybetUm. Hükümleri .kalma
gcce (Taksim) Altıntepede AKTÖR KİN mıştır. - Burhan Şener 
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J verıım· t· 
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, Fioryayı b ' yatı bula-
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ı'1 biz, bugün b' 
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Bel d" ıstıyoruz: E . d 
e ıyeye ait b" nın e 

~sı ra Plajı t t ır müessese o-
. ~n birisi ols anbulun en pahalı 
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~e!~iz bir "a O bın lira kadar e-

l d ,, ra kazanab"lın 
L erece fed k.. ı esi için 

l .. a drlığa nı hk ' 
Uzumsuzdur a ürn o-
buhranı v . Zaten, İstanbulda 

r içinde ha:rdrr. Halkın bugün-
ıvlJlnı.esi, ser ha alıp deniz banyo
" JÖze alabi~ea~ sayılabilecek bir 
,flS'k!diye, bu ı:~ne bağlıdu-. Hal
~/'tkle, bü..,.;'kp Jl ucuzlatıp halka 

"'"' bir · ,ıı olu tutar k zıyana iirmez 
,,.~acağı hiza katı_anacağı ziyan: 
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. nabılecek d 
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;~ '<ltyete n~~an, ve Sahnelerinde 
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'i ltik . cı bu il uran 
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<t Uzcırınd .. ' ., .... -
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?n •. ore, o san tk"-
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nı a hiçb· ŞeYJ. 
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n, ort(i} · ' D4ıo.e-
9 lllaruı.ın sa er;run eskiliğin
' ıarnsızııı:... katııgından, Betvi . 
1lı sından b sı-

n, her tüı-1 .. • erbatlığından, 
lahsetsenız v u. te!ri§atının fldill-
t5Yıe lük e. 

:~ .... s gazhı. 
:ıı "-ll'Yerı.in o tnu olur'" d 
. ılti su--- res:rnı müsaades·· . e~.e
. r~ ~•uracaktır uu gos-

Yor lf • 
1 a ı, bu SUr t 
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· ıfte a kar'" • 
(I· ?n de Beled. v-. 
ttadır ,,.,. ıyeye karşı ıst· 
il' • ve bü~=- ısmar 
aıt v . "-Ul bunları 

rıec etilen itnt' n aley
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' Sebebı lüks 
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J l hi b· o çunı.irı gari . Yın 

Jr ç ır Yerind .. P ve C§ı Yer-
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"en tabii evsaü ııız bulunması 

il'~· tesbit etmekten 
ırıi'Isı Y 

'ı• ltı.....'.. eri, dekoru h 
•f,b "'nette 1 • sa nesi, ter-
~eled' o acak 

ı ıyeye liU k ' 
:~.Ilı adar vergi vere-
v s dah·u 
• llotı.r ı nde Şartla 
J Lb. a, İşin iç' r tesbit olun~ 
... it aı~ ıne, ticar r 

lı is· katarı bul e ın o cep-
ırıııerini karı unrnıyan sanat-

~brnııya ne 1 .. 
laft . uzıım 
L a hır rn~ 
ııı Ver . Uessese a 

•ıltt. gı Verrn . çmayı, ve o 
ır -l"'se k eyı gi:ıze 1 

c;;ık ' Utacağı a an gazi-
arıık «· sahneye b' t 

Jı ıı.:ray· lCı ızzn rh sonra, tağb tı ıbiyat" etsin! 
rnttıı. e Çarcı . 

de Ve rağbet .. erıni ar::ımak 

l halkın bil gosterip göst 
. t Cdi CCeğ· er-
il Yesi, bu k . ı şeydir: Ve bır 

ltıenr abtı t tuta aııtdar oı şar ları, gazl-
ra1t tcsb· rrıasının ı:areıe . 

ıt ctınez! rı-

!Vletinde. 
~~ 

llınıe M·· 
kısy ı.ı usahukası 
~ l aıl<evınderı• 
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~ ti 1 unıarfesi ·· • 
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C!il ı . İştırıık e~ anlara rnlikiı-
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n rnuraeaatlnrı 

r ' ! AKDENİZİN ANAHTARI f 
~ J 

Cebelitarık Nasıl 
Tahkim Edildi? 

C eb~litarık bugün, hus~i 
hır ehemmiyet iktisap edi~ 

yor. Çünkü Cebelitarık, bugün, 
Akdenizin anahtarı mevkiindedir. 
Bataryalarını Cebelitarığa tevcih 
etmek mecburiyetinde bulunan İ. ' 
talyan donanması, • bazı tahteL 
bahirleri müstesna _ Alman filola_ 
rını takviye edebilecek veya AL 
lantiğe geçerek. İngilterenin ticari 
yollarını kesebilecek vaziyette de_ 
ğilclir. 

İngiltereye gelince. onun deniz 
kuvvetleri, Cebelitarıkia çok kıy. 
metli bir istinat noktası bulabil. 
rn.ektedir. İngiltere. ayni zamanda, 
• bilhassa Fransanın kavgadan 
çekilişinden sonra _ karışık Avru
pada sarsıntılar arttığı takdirde, 
kendisini bitaraf değil, "gayri mu. 
harip" ilan etmiş olan İspanyanın 
siyasetinde kendi rolünu oynıyabL 
lir. 

C ebelitarığın tarihi malüm. 
dur. 8 inci asırda kendisini 

işgal ve tahkim eden meşhur Tarık 
bin Ziyadın adını· taşıyan Cebeli. 
tarık, hem müstahkem bir mevki, 
hem de bahri bir üstür Burada a~ 
lınmış b·1ılunan müdafaa tertibatı 
etrafında bugüne kadar hiçbir ma. 
Ilı.mat neşredilmiş değildir. Bili. 
nen şey, sadece Cebelitarıktaki 

tahkimatın, 1914 den evvel son 
derece modernize edildiğinden ve 
takviye olunduğundan ibarettir. 

Eskiden, orada en büyük toplar, 
sathı bahirden pek az yükseğe yer
leştirilmişlerdi. Fakat 1900 e doğ. 
nı, bu toplar, daha mürtefi mevzL 
lere naklolunmuştur. Bu topların 
ateş kudretleri fevkalade yüksel. 
tilm.iş ve mesafe takdiri sistemi, 
devrin bütün, malum mükemmeli. 
yetlerlne kavuşturulmuştur. 

İngilterenin, bilhassa son sene. 
!erde, Cebelitanğ1n müdafaasını 
modern icaplara göre hazırlamak 

--YAZAN-

R. F. 

Cobclitarık'ın görünüşü 

hususunda her şeyi yapmış bulun. 
ı'na.31 da mümkündür. 

Ayni zamanda, oradaki üssü 
bahri de yeniden organize edilmiş_ 
tir. Dokların tesisatına dar gelen 
mahal kiı.fi derecede genişletilmiş, 
ve deniz üzerinde bazı yerlerde 40 
ayak derinliği olan 64 dönüm sat. 
hında bir yer kazanılmıştır. Lazım 
gelen malzeme, kayayı garptan 
cenuba doğru delen bir tünel açı. 
larak temin olunmuştur. Doklar, 
şehrin cenubunda bulW1maktadır. 

ı 911 de mevcut üç dokun u. 
zunluklan 850, 550, 450 ve 

genişlikleri 95 ayaktı. Bunlann en 
büyüğü iki kısma ayrılabiliyordu. 
Bu suretle, burada dört geminin 
ayni zamanda tamir edilmesi 
mümkün olabiliyordu. Pompalar, 
dokların en büyüğünü, - ki 105.000 

ton su ihtiva etmektedir _ dört sa. 
atte boşaltabilmektedir. 407 ayak 
uzunluğunda ve 322 ayak genişli. 
ğinde iki tamir atölyesi, tesisatı 

tamamlamaktadır. 

Limanın 440 dönüm sathı ve 30 
ayak derinliği vardır. Bu liman, 
cenupta ve şarkta beton hatlarla 
kap3lıdır. Bu hattın mecmu uzun
luğu 4100 ayaktır. Şehrin şimal 
mi.intehasında bulunan eski müda. 
faa hattl. 1620 de İspanyollar ta. 
rafından yapılmıştı. 28 ton beton
dan yapılmış olan bu hatlar, fev
kalade mukavemetlidir. 

1779 dan 1783 e kadar. tamamen 
tahrip edilmiş olan şehir, bugün 
modern bir haldedir.Şehrin maruf 
kayalığı,_ ki 2 buçuk mil uzunluğu 
vaı·dır _ bircok mahfuz ve müstah. 
kem mevkilerle doludur. 

ı 911 de, şehrin _ şimdi hicret 
etmiş bulunan • nüfusu 

27440 kişi idi. Bunlardan 6595 i 
asker ve denizcidir. Nüfusun 
17.818 i İngilizdir. Mütebakisi, O

rada müsaadeyle ikamet eden ec. 
ni"hilerdir. 

Tarih boyunca. deniz kuvvetle
rinin hakimiyeti kar:şısında oyna. 
dığı ehemmiyetli rol malum bu. 
lunan Mahan, Napolyonu, Cebnli
tarı.~a İngiltere sahilinden taarruz 
etmeyi göze almak mecburiyetin. 
dr bırakmıştı. 

Bugün, İtalya ve İngiltere de 
ayni fikre gelebilirler. İspanya 
beklemektedir. O, Cebelitarığı ko. 
layca ele geçirmek fırsatını iki de. 
fa bulmuştu: 1718 deki "Dördüzlü 
ittifak" sırasında Birinci J orj, ve 
1757 de ise Pitt, ittifaka girmesi 
ve yardımda bulunması mukabL 
linde İspanyaya Cebelitarığı tek
lif etmişlerdi: O, bu tekliflerin iki. 
sini de reddetmişti. Bu gafletinin 
acı nedametini, kimbilir kaç defa 
duymuştur? · 

r -™ ---- ' L GÖNÜLLÜ HEMSIRELER ARASINDA _J 

Gureba. Hastahanesinde 
Geçen ilk Günler ... 

G ureba hastanesinde kartımı 
alan kapıcı, beni fazla bek

letmedi. Ve yanımıza sokulan ça.. 
vuşa: 

"- Bayanı yukarıya, hemşire. 
lerin odasına ilet!,, dedi. 
Çavuş önde, ben arkada, uzun 

koridorlara daldık. Ben, kimisi u
yuyan, kimisi öksüren, kimisi in
liyen hastalan rahatsız ..ıtmek kor 
kusile, ayaklarımın uçlarına basa
rak yürüyordum. 

Her koğuşun kapısında bir 
hemşire vardı. Sevimli yüzlerinin 
aşikar yorgunluğundan, nöbette 
bulundukları geceyi hiç göz kırp
~adan geçirdikleri anlaşılılyordu: 
ünlerinden geçerken, hepsini de 
samimiyetle selamhyordum. 

Bir merdiven çıkarak geniş bir 
hole girdlk. Ufacık bir ampul, ho
lün karanlığını tamamile gidere
miyordu. 

Çavuş, bir oda kapısını açarak: 
"- Buyurun, dedi; burada bi

raz bekleyin: Diğer arkadaşları. 
nız da neredeyse geleceklerdir!,. 

Kendisine teşekkür ettiğim ça
vuşun kapıyı üzerime kapatıp, 

çekilişinden sonra etrafıma bakı
nıyorum: 

---Yazan : 
Neyyire Işık 

Pencerenin önünde bir de rad
yo var. Bu radyonun oraya, "bah· 
çeye çıkan hastaların da istifade 
etmeleri için konulduğu aşikar. 

G ittikçe artan bir sabırsızlık 
içinde bahçeye bakıyor ve 

beyaz gömlekli arkadaşlarımın, 

birer canlı şefkat ilahesi gibi sa. 
lona dolmalarını bekliyorum! 

Hastanenin yüksek duvarlarla 
çevrili bahçesi, yemyeşil, renk 
renk çiçekler ve ağaçlar arasında
ki havuzun fısktyesinden serpilen 
suların sesjne, kumruların güver
cinlerin yumu§ak ötü§leri kar~şı. 
yor. Ve bu temiz sesler insan ru. 
huna, tatlı bir sükunet veriyor. 
Saat tam altı buçukta, salonun 
kapısı açıldı. Fakat içeriye giren 
Bayanların hepsinin beyaz göm
lekleri altmda gri elbiseleri vardz: 
() zaman, kendi kendime: 

''- Eyvah, dedim, acaba, be. 
nim de gri esvap diktirmem mi 
lazımdı?,, 

şun şefidir: Bize işlerimi.zi o ve
rir. Zaten şimdi, siz de bizimle 

beraber oraya geleceksiniz. Hay. 
di, buyurun gidelim!,, 

Hep birlikte salondan çıktık: 
Pek az sonra üzerime alacağım 
yeni vazifenin tatlı heyecanı, ar. 
tık son haddini bulmuştu: Arala
rma karıştığım Bayanlardan utan
masam, neredeyse, sabırsız ve ya. 
ramaz bir çocuk gibi koşa koşa 

gidecektim! 

1 kinci koguşa gıraıgmırz za
man, bizi, hastalar arasın

da dolaşmakta olan uzun boylu, 
genç, güzel bir kadrn karşılıyor. 
Hepimizi, sıcak bir tebessümle sr
lamlıyor. Saatine bakarak: 
"- Bravo .. Tam zamanında geJ

diniz!,, diyor. 
Kendisine uzattığım kartı altp, 

imzaladıktan sonra, elimi stıtc>ırak: 

"- Asuman! dedi. 
Evvela yabancı suvesterlerden 

birisi sandığım bu zarif ve irıce 

yüzlü, olgun ve serbest tavırlı 

hemşirenin Türk olduğunu öğren. 
mek, bana milli bir gurur ve ına. 
sum bir sevinç verdi: 

"- Siz, dedi, bugün bu koğuş
ta çalışacaksınız. Arkadaşlarınız 
henüz gelmediler!,, 

Yazan: Sevim SERTEL 

Nevyork Belediye Reisi Lagardya • Hep 
Şu Harp Yüzünden - Hitlerin Paraşütçüleri 

1 940 harbinin en çok hırpaladığı servetinden bahsetmemiştir. Halbuki ser. 

kütlelerden brri de Yahudilerdir. vetinın en büyük bir krsmı ecnebi ba:1... 

Giin geçtikçe bunlara ka.rtıı olan nefret kalardadxr. 

ve zulüm, dünyanın her tarafında art_ Simdi Bulgar hlikumeti Kalçefi bu pa_ 

maktadır. Bu hercümerç içinde Yahudi_ rayı vaktiyle bildirmemesinden dolayı ka. 
!erin en çok iltica ettikleri yerlerden bi. çakçılıkla itham ediyor ve parasmı istir_ 
ri de Amerikadır. dat ediyor. Uzun zamandanberi mira5a 

Bilhassa Nevyork şehrinde Yahudile_ konmak üzere hazırlananların yegane 

rin miktarx pek fazladır. Hatta bu şehrin sözleri şudur: 
valisi, belediye reisi dahi Yahudidirler. - Ya şu harp olmasaydı, yahut ta bL 
Yahudilerin böyle büyük bir ekseriyeti zim ihtiyar harp dolayısiyle Bulgaristan. 
navi olduğu bir şehirde Almanlara kar!jı daki yeni kanun çıkmadan ölseydi! 

ııcfretın kuvvetli olması tabiidir. e 
Geçenlerde tekrar Romanyada Yahudi. 

lere karşı tazyik artınca Besarabya hu_ Hitlerin Paraşütçüleri 
dudunda Yahudilerin çektiklerini okuyan 
Nevyorklu Yahudiler; bunda da Alman. 
lann parmağı oldugu zehabiyle Nevyork 
şehrindeki Alman konsoloshanesi önünde 
büyük nümayişlet yapmışlardır. 

Nevyork belediye reisi Lagardya aktl. 
lı bir adamdır. Düşünmüş. Eğer bu Ya. 
hudileri dağıtırsa kendi milletini kızdıra. 
cak, onları başı boş btraksa belediye reisi 
sıfatiyle üstüne mesuliyet gelecek ... Nev. 
york zabıtasmda ne kadar Yahudi polisi 
varsa onları bir araya toplamış ve Alman 

konsoloshanesi önünde tertibat alınıya 

göndermiş. Bunu gören bütün Yahudiler 
de sessiz sadasız dağılmışlar ... 

Böylece Lagardya, hem belediye reisi 
sıfatiyle vazifesini görmüş, şehirde her_ 
hangi bir siyasi mahiyette nümayişe mey. 
dan vermemiş, hem de Yahudileri mem_ 
ııun etmiştir Sözün kıısası, kurnaz beledi. 
ye reisi, bir laşla iki kuş vurmu§tur, 

• 
Hep Şu Harp Yüzünden 

B ir şehrin içinden zaptı yani beşin_ · 

ci kolon fikri Hitlerin aklma 1923 

stnesinde gelmişti. Göring'in o zaman 
ardu kumandam olan Von Friç'in ve Mü_ 
dafaai Milliye Vekili olan Blümberg'in 
ııazır bulundukları hususi bir içtimada bu 
ınevzu ilk defa konuşuldu. Göring kendi 
hususi alayındaki zabitanın yetiştirilec..:k 

ilk paraşütçüler olması teklifinde bulun_ 
du. Bunu herkes kabul etti. 

Göring'in alayı eski polislerden kurul. 
muştu. Ertesi sabah Göring onlara şun_ 
ları söyledi: 

- Führerin arzusu ile yarından itiba. 
ren yeni bir vazifeye başhyacaksınız. ti". 
r.erinizde daha büyük üniformalar, daha 
kıymetli nişanlar olacak. Göreyim sizi, 
Almanyanın tarihinde yeni bir çığır aça. 
caksınız 1 

Bu sözleri müteakrp müstakbel p;ırn_ 
şütçülere paraşütçülüğe ait filmler gös. 
terildi. Rusyadaki para§Üt truplannın ma 
n<.:vra !arma ait filmler de bu meyanda idi. 

H arp başhyalı ve bir çok devletler Gençleri yeni vazifelerine alıştırmak için 

ortadan birer ikişer kalkalı beıi, yapılan bütün bu gösterişlerin son num;:_ 

beynelmilel piyasanın ve borsaların vazL raı:;ı da usta bir paraşütçünün havada ak. 
yeti sarsılmış, ecnebi bankaların biribirle_ ı·obatik numaralar yapınası idi. 
riyle olan muameleleri oldukça karışık Fakat aksilik buya, o gün bu usta pa_ 
bir ~ekil almıştır. Bu meyanda gec;en gün raşütc;ünün düşeceği ve fena halde yara_ 
Bulgaristanda. şöyle bir vaka olmulitur: tanacağt tuttu. Hemen hastahaneye kal_ 

Bulgariıtanın en büyük zenginlerinden dırılan paraşütc;ünün hayali henüz göz!c-_ 
biri olan doksanlık bir ihtiyar Koc;o Kal_ rinden silinmemişti ki yine Gôrinı'in se. 
çef ölmüştür. Cenazesi büyük bir mera. ı;ini cluydular: 

simle kaldırılan bu zatın serveti 600 miL - Böyle şanlı bir mesleğe ıirecek gö. 
yon leva yani dokuz buçuk milyon Türk niillüler kimlerdir? 

lirasını bulmaktadır. Buna rağmen Kal. 100 - 150 elin arasını'lan ancak 12 par_ 
ı;ef gayet hasis bir adamdır ve bütiin öm_ nıak kalkmıştı. Vaziyet biraz fena idi. Bu 
rünce paçavralar içinde gezmiş ve gayı:t 
fakiıane bir hayat yaşamıştır. Parasını 

mUtemadiyen bankalara istif etmiştir. 
Soranlara parasını ı;oluğu çocuğu için 

sakladığını söylemi§tir. Fakat şimdi işin 

tuhaf tarafı §\ldur: Harp başlıyalı beri 

Bulgaristanda yeni bir kanun vardır. Her. 
kes milU banka vasıtaıiylcı harp zuhurun_ 
da sahibi oldukları paranın miktarını bil. 
dirmiştir. Fakat her nedense Kalçef kendi 
servetini bildirirken hariç bankalardaki 

esnada bu gençlerden biri ortaya çıktı 

ve: "Arkadaşlar ne duruyorsunuz, ·dedi, 
madem ki bizim aramızda bu işe cesaret 

edecek 12 kişi mevcut, şu halde 150 kişi 

de bulunabilir!,, 

Bıı sözler sihirli bir ok gibi tesir etti 
ve bir saniye iı;inde gönüllülerin adedi 
sayısızdı. 1923 senesinde böylece temrli 
at1lan paraşütc;üler grupu bugünkü harpte 

Hitlere muvaHakıyctler kazandıran para_ 
§Ütı;'iler crı&pudıır. 

·ıı 

LOKMAN ·HEKIM_IN ,' ö&OT't.E.Rİ" . 
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Gözde Tansiyon Hastahğı 
Kan damarlarındaki tansiyon artınca 

gözlerde de marifetler yaptığı ve niha_ 
yet görmiye büsbütün ıni.ni olduğu var_ 
dır ... Fakat gözün bir de içindeki su_ 
yun tansiyonu artarsa bu fazlalık göze 
haylice zarar verir... Gözün tansiyonu 
hususi aletle ölçUliır ve tabii sayılan de. 
reı:eııi 18 ile 28 arasında sayılır. Bu 
tansiyon derecesi 28 i 30 u geç.ince göz 
için tehlikeli olur, yani iş hiç görme. 

mezliğe kadar varır. 
Gözde tansiyon fazlalıiı çok defa 

müzmin surette, yavaıs yavaş başlar. 

Daha ziyade kadınlarda ve kadınlık ha. 
yatının sonbaharında ... Fakat bu hasta_ 
lığın kadınlara daha ziyade muııallat ol_ 
ması erkekleri büsbütün salim bırakma. 
sı demek değildir. Kadın ve erkek her_ 
kes yaşlandıkça gözdeki tansiyon hasta. 
hğmı da hatırlamalıdır. 

Onun en iyi alameti, şüphesiz, gözde 
tansiyonun arttıgını mahsus aletle öle_ 

nr değiştirdik. Arkalarına friksL 1 

yon yaptık. Müterakim idrar ve 1 
kraşelerini ölçtük. İlaçlarını, süt-
lerini, sularını, verdik. Surah!le. 
rindeki suları tazeledik. 

Fakat hastalık pençesındc kıv
ranan bu zavallı yurtdaşların dc!"t
lerini dinlemek, masum arzuları
nı yerine getirmek, ve bütün 

türerek öğrenmektir. Fakat bunu ancaK 
göı. mütehassısı hekimler yapabilir. Da. 
marlardaki tansiyon için olduğu gibi, 
bl'lki, bir gün gözlerin tansiyonunu da 
blçtürmek moda olacaktır. 

Şimdilik, bundan şüphelendirecek ala_ 
met gözün görme sahasının kuçiilmesL 
dir. İnsan kendi kendine dikkat etıniye 
alışırsa, bir aralık eskisi kadar gcni11 bir 
sahayı aralık eskisi kadar geniş bir n_ 
hayı göremediğini anlar. Bilhassa bakı. 
laıı sahanın aşağı kıısrmlannı, yani bur_ 
nunun hizas~ yahut daha aşağıya kar_ 

~· kısımlarını göremez olur. Cok defa 
görme sahasında şurada bur~da kara 
kara büyük ve epeyce geniş lekeler pey_ 
da olur. 

Tansiyon faılalığı yalnız hir göıde ''• 
!unca, bu alamete ehemmiyet vermcın"k 
mümkündür. İnsan tek gözle de kendini 
idare edebilir. Fakat tansiyon arttıkc;;ı 

göz nihayet hiç göremez... Böyle ses_ 
siz ve giıriıltüsliz olarak görmeden mah. 
rum kalmak ta, bir bakımdan hafif sayı_ 
labilir. Çünkli gözde tansiyonun artmış 
olduğunun farkına varılmaymca ontın 

bir de kendini pek gürültü ile bildirdiıfi 
vardır. O zaman gözde sancı tahammül 
edilerniyecek kadar şiddetli olur. 

Bir c;oklarmda da o büyiik göı: buhr01_ 
nı çıkmadan önce, aylarca ve senelerce 
başka ala·netler belirir. Bu alametlerin 
ba7lları göz tarafrndan meydana çıkar: 

İçinde bulunduğum :1er1 bahçe.. 
ye nazır, büyük bir salon. Etra
fım, çepeçevre divan. Divanın ü
zeri, renkli Şark halılarile öı·tülü, 
ve yumuşak yastıklarla dolu. 

Fakat onlarla konuşunca, anla
dım ki, hepsi de, mektebin asıl 

talebeleri imişler. Yirmisi de genç, 
neşeli, ve gürbüzdüler. Sordum: 
"- Siz hangi sınıftansımz? 
"- Biz, ikinci ve üçüncü stnıf 

talebeleriyiz! 

Birer, birer defteri imzalıy an 
diğer talebeler, Bayan Asumanı 
sevgi ve saygı ile selamlayıp va-' 

' bunları yaparken. onların meyus 
gözlerindeki candan şlikram oku
mak hepimize, her yorgunluitlt u

nutturan. manevi bir haz duyu nı
yordu. Gördüğümüz naçiz hizme
tin yegane mükafatını teşkil eden 
bu vicdan huzurunda, eşi hiçbir 
yerde tadılamıyacak bir zevk 
vardı. Doktor, viziteye gclinciyc 
kadar, koğuşun hlitiin sııhah i~le

rini bitirmiştik Şimdi ıırtık, \·<ız:
fcleri bitirmenin keyfile tat! ı laş.. 

İnsan gece bir ışığa bııkmca ışığın etr:ı_ 
fında heyaz bir tabaka, onun etrafında 
da san, kıı-mı7.ı, rnar v. s . renklt"rde d.a. 
ircler göı iiı·. Eleğim sa&ma renklerintn 

Orta yerde, geniş bir masa var. 
Masanuı temiz, beyaz örtüsü üze
rınde, hemşirelere ait eşyalar du. 
ruyor. Bir köşede, büyük bir çini 
vazo var. Fakat, içinde bulundu
ğum salonun en evvel göze çar
pa.n sembolik ziynetini, beyaz ze
mıni üzerinde kabartma kırmızı 
bir Hilal görülen tablo teşkil edi. 
yor. 

••- Buraya her gün geliyor 
musunuz? 

''- Evet: Ameli tatbikat görü. 
yoruz. 
"- Geceleri de kalıyor musu-

nuz? 
"- Tabii: Nöbete giriyoruz. 
"-Şimdi nereye gideceksiniz? 
.. _ İkinci koğuşa efendim. 

\ fektebimizin hemşiresi, o koğu-

zifelcrine dağılınca, içinde bulun
duğumuz koğuşta dört talabcyle 
ben kaldık. Koğuş on be~ yatnklı 
idi: İlk iş olarak, mevcut yatakla
rı alti.tst edip1 iyice düzelttik. A
ğır hastaların ellerini, yüzlerini, 
burunlarını, kulaklarını, llık sa
bunlu sularla sildik. Ağızlarını, 

dişlerini oksijenle temizledik. 
Altlarındaki lastiklerin havalnrr-

mrş bir yorgunluk içinde, dokto
run gelmesini bekliyorduk! 

' 

lıep:;i,.. . 

Fakat hıııo:ılarııııfa bu alametleriı1 gfö:_ 
le miinasebcti yok gibidir: Alında , :ıa. 

kaklarda ağrılar ... Kinıisinr1e de, hiç so_ 
ğuk veya rüzgar olmadan. durup dunu·. 

k<'n göz yaşlan Gözün tansiyonunu ölç_ 
rürınek hatıra gel rı;e o vakit hu aliiııırt_ 
ı .. ı in oradaki tansiyonun arttığ'ını hab~ 

•·e~dikleri de meydanıt ('rkar ... Bunun te,. 

davisine de, tabii, yalnu mütehassıs g.;)z 
hekimi karılf'T. 
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•• 5 ÇAMLICA KISIKLI 

YENi GAZiNO BAHÇESiNDE 
Her Cumartesi: Mem leketln kıymeth okuyucusu 

Dcniı lcvaıım Satınalma 

Komisyonu llônları 

Bayan MUALLA ve Kemani SADi 
ve arkadaşlan. Aynca: Deierli bir musiki hey'eti tarafından mü· 
kemmel İNCE SAZ, saat H dı..n 22 ye kadar devam edecek bu gü. 
zel musiki ziyafetine kadJrşinas İstanbul halkımızı davet ederiz. 

Bayan MUALLA iki seans yapae akbr. KONSl MASYON 30, BiR.'\ MEZE iLE 45 KUKUŞTUR. Kop
rü, Kabatat§ ve Beşlktqtan Kwkl ı'ya vapur ıidip ıelme tramvay da bil olduiu halde, birinci 25, ikinci 

Maaa Alınacak 

53 adet muhtelif eb'atta masa 31 Tem

muz 940 Çarşamba gimil akşamına ka

dar pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin her 
bulunan 

ZZ buçuk kunıştur. Vsküdar dan son vapur 23.35 dedir. 
--------------~~-=------~ 

giln Kasımpaşada 

•••••••illi 1 müracaatları. 
komisyona 

(6495) 

İçimi. gayet lezzetli, 

mevsimin en güzel 

Gazozlu Müshil 

Limonatas• 
olan 

PORGOLIN 
Piyasaya çıkmıştır. 
Hır eczanede bulunur. 

Umumi depoıu: 

:an Laboratuarı 
lı 8anka11 arkaıında 

No. 5 fatanbul 

Ticaret VekCiletinden ~ 
Ölçüler ve Ayar Mıidıirlüiil kaclrqıund& münhal bulunan 300 lira ücretli 

4"en Müıınirlitine elektrik ve makine mühencn.i ahnacaktD'. 
Talip olanbnn tahıil ve askerlilı:lerinı ifa ettiklerine dair evrakı müıbi. 

tılerile birlıktl' İt Ticaret Umum Müdürltiiüne bıazat müracaat etmeleri ilin 
olunur. '"~il14. "6536., , ________________________ , 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 
zo Temmuz 1940 Pazartni cününden itibaren Pazardan batka ciınlerde: 

l - Boiazdan son posta: Saat 22,20 Yeni Mahalleden bir vapur hareketle 
22.24 Sarıyer, 22.30 Biıyıikdere. 22.40 Tarabya, 22.50 Yenilı:oy, 23,02 Rumelihisa_ 
l'I, 23.10 Xuçuksu Plajı, 23.30 da O'sküdara ajrıyarak 23.45 de Xöpriıye ıele. 
cektir. 

2 - Sabahları Vanıköyünden Köprüye 5.15 4e yapılmakta bulunan 1 numa_ 
rah sefer aynı tarihten itibaren kaldırılacaktır. 

" -Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden : 
l - Devlet Orman lıletmeai Çoruh reviri Borçka Balıklı bölıesi katiyatm. 

dan sa .. ile yinnı lı:ılometre mesafede Çifte Kopril mevlı:iinde iıtifte 1043 metre 
mıkip 4{>3 deıimetre mikip muadili 2996 adet kabuklu kızd ajaç tomruiu açık 
arttırma ılt> utılacalrtır. 

2 - Arttırma 5/8/940 Pazartni ıüniı Borçka Orman İpetmesinde yarıla. 

caktır. 
3 - Reher metre miklbrn muhammen bedeli 14 lira 66 kuruttur. 
4 - Muvakkat teminatı 1147 lira Z9 lnanaıtur. 
5 - Jıteklilerin muayyen ,Unde saat 14 de hazır bulunmalarL "6319,, 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüjill:lfen: 
1 - Doirudan doiruya' Donanmaya sevk ve ıedikli erbq olmak üzere orta 

:>kul mezunlarından tensipedilen miktarda talebe alınacaktır. 
2 - Ya, haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak lhımdır. 
~ - Müracaatlar nihayet Ajustoı ıonuna kadar Xuımpapda Deniz Gedikli 

vlı:utu Mıldürtuiüne yapdmalıdır. . 
4 - tlerde Turk donanmasında Gedikli erbaı olarak denizlerde çal~mak 1111.. 

ret le hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükemmelen temin et. 
mek lıtıyeıı orta okul mezunu siirbiız ve kuvvetli Turlı: cençlerinin bir an evvel 
kıdrrımu dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve diier tartları öi-
nnmdrrf ehemmiyetle itln olanar. "6413,, 

193,600 metre mikabı 1000 adet 5,50 X 0,22 X 0,16 M. eb'adında az çıralı 
ç~iacı. 

25,200 metre mikibı 150 adet 7,50 X O, 16 X O, 14 M. Eb'admda u çıralı 
c;am ağacı. 

17,1875 metre mikabı 125 adet 2,20 X O, 25 X 0,25 M. eb'adında az çıralı 
çam ağacı. 

282.750 metre mikabı 4350 adet 4,00 X O, 25 X 0,06.S M. eb'adında az çıralı 
çam agacr. 

11.760 metre mikabı 300 adet 2,00 X O, 14 X o, 14 M. eb'adında dış budak 
veya meşe aiacı. 

2,000 metre mikibı 200 adet 1,00 X O, 10 X 0,10 M. eb'adında d!f budak 
veya mese afacı. 

Tahmin edilen bedeli "35.833., lira olan cinı. eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı 
altı kalem kereıte askeri fabrikalar umum müdiirlüiü merkez .. tın alma komi•. 
yonunda 9/8/940 Cuma cıinü saat 16 da kapab zarfla ihale edilecektir. Şartname 
"1,. lira "80., kuruş mukabilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan "2687., lira "48,, kuruıu havi teklif mektuplarını mezkftr cünde saat 15 te ka. 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad_ 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve ba iıle alakadar tüccardan ol_ 
duklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkür sün ve saatte komisyona müra. 
caatları. "6391,, 

* * Kırıkkalede Yaptırılacak lntaat 1 Tahmin edilen bedeli (19.000) lira o-
Keşif bedeli "45.000" lira olan yukar- lan yukarıda yazılı 38 ton lama demiri 

da. y~zı!ı ~n5aat askeri fabrikalar umum ve 15 ton demir tel askeri fabrikalar u
mudurlilğü merkez satın alma komis~-
nunca 13-8-940 Salı günü saat 16 da ka- mum mildilrliliü merkez satın alma ko-
p:cılı :ı:arna ihale edilecektir. Şartname ınisyonunca 13-8-940 Salı günü saat 15 
(2) lira (25) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (3375) lirayı hAvi teklif 
mektuplarını mezkür günde saat 15 şe 

kadar komisyona vermeleri ve kendlleri
n!n de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerındeki vesaikle mezkür aün ve 
ı.aatte komisyona milracaatlart. (6521) 

• 38 Ton 5X20 mm. Lama demiri 
15 Ton 6 mm. IJ' Demır tel alınacak 

de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
r.ame parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1425) lirayı hAvi teklif mektuplarını 

mezkôr ıünde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu !sle ali.kadar tüccardan olduklarına 

dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün 
ve saatte komisyona muracaatları. (6473) 

Öksürenlere : KATRAN HAKK• EKREM 
Bronıitlere pek faidelidir. 

Kilis Gümrük Muhafaza Tabur Komutanbğından: 
l - Müteahhidi nam ve hesabma olarak 2490 saydı kan. 51. madd~ 

ıine ıöre 3450 kilo kuru Faıulye açık eksiltmeye konulmattur. 

2 - Muhammen bedeli (862 lira 50 kuruş) tur. Muvakkat teminatı 

(64 lira e9 kurul) tur. 
3 - Elı:ıiltme 1/8/940 pel'1elnbe Cünü saat 10 da tabur komiı1onun_ 

da yapılacaktır. 

Sartnameai bedel.iz verllın°ektedİI (5508) 

Oe·.1l(·t Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ,; c: ': ları 

Çıra ve çıralı odun nakliyatına 1.8.1940 tarihinden itibaren odun tarifesine 
ithal edilmek ıuretile tenzillt yapılmqtır. 

Fazla tafaillt için iıtaıyonlara müracaat edilmelidir. "4072,, "6604,, 

lslahiye Askeri Sabnalma Ko. dan : 
İsl11tiıedeki ıamizonun• elelrtrık motöründe iıtihdam edilmek O.zere ayda 

60 lira lir.retle bir elektrikçi almacaktır. Ocret talimatnameıi mucibince teraiti 1L 
aimeyi haiz bulunanların 31/7/94D tarihinde ehliyetname ve dicer kanam vesaikle_ 
riyJe bfrlıkte İllahiyede a.lı:eri aatm alma komiıyonuna mUracaatlan. (436-6504) 

:!•-•-uau 

Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
Tahmini fiat Tutarı ilk temınat Tulh GDn 

PA 
K. S. Lira K. Lira K, 

5-8-940 Pazarteli 
5-8-940 
5-8-940 Pazartcsı 

5-8-940 
5-8-040 
5-8-910 T';;zartcsl 
6-8-940 SJh 
6-s-oıu Salı 

Ba!tırköy - Kazhçeşme yolunun esaslı asfalt tamiratı temdiden ı 

meye konulmuştur. Keşif bedeli 7787 lira 67 kuruş ve ilk teminatı 584 
ruştur. ihale 5/8/940 Pazartesi ırünü saat 14 de daimi encümende 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, Nafıa Mıidiirlüiiıne 

alacakları fenni 'ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale 
ayyen saatte daimi encümeninde bulunmaları. (6558) 

* * Vilayet hududu dahilindeki telefon tesisatı için lüzumu olan 1400 
şap telefon direfi 2490 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin L fıkrasılll 
pazarlıkla utm alınacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 8610 lira ve te 
lira 50 karuıtar. 6artname Zabıt ve Muamelat Müdürhiiü kaleminde 
tir. İhale 30/7/940 Sah cünü saat 14 de Daimi Enciımende yapılıcakur. 
teminat malı:blu ve:ra mektuıtları ile ihale ııiınii muayyen saatte Daimi 
de bulunınaları. (6526) 

* * Jbsckl, Cerrahpaşa, Beyoflu ve Zührevi hastalıklar hastıhane1eri1• 
Kimil Jloium Evinin yıllık ihtiyacı için lüzumu olan 13,200 kilo sade .,. 
tereyaiı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Sade yafmm be"" 
nun tahmin bedeli 110 ve tereyafının 120 kuruş ve ilk teminat miktarı 
30 kuruştur. $artnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlufıi kaleminde c 
İhale 12/8/940 Pazartesi cünü saat ıs de daimi encıimende yapılacaktıt• 
rin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret Odaıl 
rile 2490 numaralı kanunun tarifatr çevresinde hazırlryacıkları teklif m 
ihale ıünü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (6440) 

Yüksek Deniz Ticareti Mekte 
Talebe Kabulüne Dair Şartı 

1 - Mektebin tahsil müddeti, lise ve yuksek sınıflı olmak üzere aJtf 
Yatılı ve parasızdır, ı;ayesi ticaret ıemilerimize kaptan ve makinist '/ 
tir. Mektebe kabul olunan talebenin ıriyimi, yiyimi vesair hususatı m 
fından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene yalnız lise birinci smıfına talebe alınacalı:td'• 
A - Alınacak talebelerin ortamektebi bitirmiş olmaları ve yaılar...,.ımııa ... 

küçük 19 dan büyük olmamaları ı;arttır. 
B - Ortaokulu 'e<,er. sene bitirmiş olanlar arada ıeçen bir sen.._,-~ 

ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir 
3-!steklilerin mektep müdürtüiün; kar,, yazacakları iıtidalarmı 

vesikaları raptederek 1 Aiustos 940 tarihinden itibaren Pazartesi, C 
Cuma günleri ı-:ıbah saa• 9 dan ız ye ve öğleden sonra 14 ten 17 ye 
caat etmelrri. 

A - Hıi" !yet ciizdanı. 
B - Afı ldiiıdı. 

C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi 
örnekleri. 

D - Pol;sçe tHdik edilmiş iyi hil kairdı. 
E - Velilcriı:in izahlı adresleri ve tatbik imzalan • 
F - Altı adet kartonı:uz fotoiraf "4 X 6., eb'adında. 
5 - Vuılma iı,i 26 Aiustos 940 Pazartesi ciıniıne kadardır. 
Kayıt olıınanlarm 28 Afuıtos 940 Çaarşamba rtinü sıhhi muayenel 

pdması için ıabah Hat ''8,. de mektepte bulunmaları liznndır. 
6 - Fazla tafsillt ic;in Ortaköyde Mektep Miıdürlüiüne miira~t 

hdır. fstantmldan aayri mahallerden yapılacak müracaatlara, matbu "d 
si" ıönderilir. 

Mııhaberat için posta pulu cönderilmesi lazımdır. 

I - Nümunesi mucibince ısoo adet buyuk boy 
hesabın:ı pazarlıkla satm alınacaktır. 

"6273., 

II - Pazar!ık 31/VII/940 Çarşamba ıunü saat 10 da Kabataıta L 
Mubayaat Şube11ndeki Alım Komisyonund ı k 

1JJ Nil .. Ü a yapı aca tır. 
- mune ıoz ıec;en Şubede ıör"'J bT 

IV - 1ıteklilerin pazarı lı: · · . u e 1 ır. . • 
• •. • 

1 ıçın tayın olunan cun ve saatte teklıf 
fıyat uzennden % 7,5 ciıvenme paralanyl b' l'kt k. k • 111 atlan. .. 6608.. e ır ı e mez ur omısyo 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığındall 
BaşvelrlJet Beden Terbiye · G . .. 

raıilmrük Çukurboıtan h ~ı . ene) Direktorlüiü nan:ıına iıtimlik 
1uılı &taçlar yerlerind: ası ı~nde bulunan ataiı~a cını ve evsafı ,,. 

Taliplerin kft köklenle çıkarılmak suretıyle satılacaktır. 
P b 

_.. ümez r aiaçları yerlerinde görüp tetkik ettikten sonre 
ertf'm e ... n Hat ıs de Talı: · 8 . 

Jacalr olan mü k . ••m ıraserviJer caddesinde Bölge bina• 
9? indr l~a d a .. t :r2a6 ltt!ralı: etn\eleri lüzumu ilin olumı • 

, u , erık. 25 ayva 2 k 8 A 1 1 
Şeftali. ı A:rl•nd M • ayısı. rmut, Ah at, Z 

os. ecmuu 253 aiaç, ,6570 

Sahip •e Neıriyat Mudıirü Emin UZMAN - Gazetecilik 

T. L. S. - TAN MATBAAS1 

~ 


