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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASI HALK GAZETESi REMZİ KİTABEVİ 

~itler' 
bır 111 İngiltere ile Almanya arasnıda 
. sııııı ,, 1 . . . t t k 
ı•t d' ... apı masx ıçın tavsı e me 
• t ı ·. t 

Ilı sveç Kralı Beı1inci GÜSTAV 

A~erikalılara Göre: 
ll.lfifler, lsveç 
<ısıtasile Sulh 
'l'ek/if Etmiş 

lrtgiliz Hükumeti, Bu 

Haberi Yalanlıyor 
loııd 14 ta, 27 (A.A.) - Amerikada 

er İl' eden bir habere nazaran Hit. 
·a~ıta.~':eç Kralı Majeste Gustave 
eritıd ıle Londraya bazı sulh teklif. 

t 1" .e hulunmustur. 
''"!)' ~ 

1 hrııltı~ 17. hükumeti tarafından Stok. 
dı~l dan hicbir sulh teklifi alınma. . 6 l' • 

eslllen beyan edilmektedir. 

--------o-~~~-

" L MANYA 
Balkanları 
Organize 
Ediyor 

l'azan : JJI. Z. SERTEL 

(i Ünün en mühim siyasi hadise. 

t~tle . si hiç şüphesiz Balkan dev
ltop tı ricali iİe, Hitler ve Ribben. 

1 
l!de11 ar~sında Salzburg'ta cereyan 

i' leriıı l'nuı~kerelerdir. Bu müzakere
' !!art llıahıycti hakkında simdiye ka_ 

tııı§li esıni hiç bir tebliğ ~eşredilme
ta ~ r. 'l alnız Macar ricalinden son
l!~li ~en ve Bulgar Başvekil ve 
ltıın:~~e Nazırlarının çağrılması. 
tıı~elera~n Balkanlardaki ihtilaflı 
~'ttıl erı halle, Tuna ve Balkan 
llıa0j' eketıerini yeniden Büyük Al
le§eh~· etrafında organize etmiye 
l'tıaıtta~s ettiğinde şüphe bırakma. 

l\.ı ır. 
'lıneianyayı, İngiltereye taarruz 
haııe en evvel Balkanlar meselesini 
~ber.ıı:evk ve mecbur eden bir çok 

.\ı r Vardır. 
~~<ırr~anya ötedenberi. bir cephede 
'eı,ti a ~geçmeden evvel diğer cep. 

r etl'tıişrsaglamlamak siyasetini takip 
~trıı~ ır. Bu defa da İngiltereye ta. 

~ ~ Ve,s·~de_cekse. arkasında şu veya 
~~lii~ı 1 e ıle gaileler çıkarabilecek 
lsset~:ı temizlemek lüzumunu 

i!ılter ıştir. Bahusus Almanya İn. 
"Q e ile . 

llııı !3 nıeşgul iken, Sovyet Rus. 
1hqilaı alkanlarda yeni emrivakiler 
~?~tlt:a ~.csebbüs etmesi ihtimali 
llıYet · Çunkü Moskova. bütün em
~e~Rtıl trıınt~akalarını Alman,vanın 
lır. ~ Oldugu sıralarda işgal etmiş. 
te ile ll defa da Almanyanın İngilte. 
:~erek: ll'leş~ul olmasından istifade: 
. 1lrnıya Yenı emniyet mıntakalarını 
1 e l\.l teşebbüs etmesi, ve bu vesile 
~ll<lııtı rtıanyanın muvafakat ettiği 
~~l~ana~ı aşması da mümkündür. 
~'.lı.reı~ ı~lerini peşinen halletmekle 
~'~: ~0~.1~. bir ihtimalin önüne 

Yı duşunse gerektir. 

~ lllldan maada Almanya bu se
ll~aq1 l'le çetin bir kışla karşı kar
~'l'ını t. Alman tahakkümü altına 
~t~\ı ş olan Avrupadaki nüfusun 
~aı e~~ 230 milyondan fazladır. tş.. 

1 en mcmleketl~~abrika
(Sonu Sa~~~'trı.) . 

Amerika, Bazı 
Maddelere 

Ambargo Koydu 
----oı----

Bu, Mihvercilerle 

Japonya Aleyhine 

Bir Karar Sayılıyor 

· Japonlar KızdJlar 

Amerikaya Derhal 

Mukabelebilmisil 

Yapılması İsteniyor 
Nevyork. 27 (A.A.) - Petrol, 

petrol müştakatı ve hurda demir 
ihracatının kontrolü hakkındaki 
Birleşik Amerika hükumetinin ka
rarı, Amerikada büyük bir alaka 
uyandırmıştır. Bütün radyo mü
nekkitleri. bu kararın, Japonya ve 
İspanyaya gitmekte olan bu mad. 
deler üzerine fiili bir ambargo koy
makta olduğunu mütalaa etmekte. 
dirler. Pek iyi tanınmış olan rad. 
yo münekkidi Raymond Swing, şu 
mütalaayı serdetmiştir: 

'·Bu ambargo, Japonyanm askeri 
kuvvetini zayıflatmaktadır. 

Mezkur kontrol, Çine doğrudan 

doğruycı bir yardım teşkil etmez. 
Ancak bir mania yolunun kapan
masına bir telafi gibi telakki olu
nabilir. Bu karar. Birleşik Ameri. 
karım harici siyasetinde yepyeni 

(Sonu Sa: 4 Sü: J) 

!l 

Baş\.'ckil Refik Saydam Haydarpaş a istasyonunda kendisini karşılı.. 
yanlar arasında 

Başvekil R. Saydam 
Şehrimize Geldi 

Milli Şef, Floryada Başvekilimizi Kabul Buyurdu. 

Akşamüstü Parkote]e Uğrıyan Cümhurreisimiz, 

Yemeği Otelde Başvekille· Birlikte Yediler 
Başvekil Refik Saydam, dün sabahki Anadolu ekspresi

nin arkasına bağlanan hususi bir vagonla, yanın~a Hususi Ka
lem Müdürü Hasan Şükrü Adal olduğu halde Istanbul~ gel
miştir. Başvekilimiz, Haydarpaşa garında, Reisicümhur Ismet 
İnönü namına, Riyasetkümhur Umumi Katibi Kemal Gedeleç, 

----, Başyaver Celal, .. R.~y~seti~?mhur 
Hususi Kalem Muduru Sureyya, 

~ İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Lutfı Kırdar, İstanbul Komutanı 
Tümgeneral İshak, İstanbul Parti 

Rei!'i Tevfik Fikret Sılay, Vali mu
avini Hüdai Karataban, Emmyet 
mi\ı;ji'rü :Muzaffer Ak al n, Üııi ı·er. 
site Rektörü Cemil Bilsel, Prı>tesör 
•doktor Tevfik Sağlam ve İstanrnıl
da bulunan Mebuslar. hükumet ve 

Parti erkanı tar;afından kar5'1Jan
mı:;Lır. İstasyonda bulunan kalaba

lıK lrnlk kütlesi Başvekili selamla-

! 
ını~tır. : 

Doktor Refik Saydam, Haydar
paşHdan, Acar motorile doğruca 

Almanların, Wilhelmshafen'deki büyük bahri üsleri: 

Floryaya giderek, Cümhurreisi İs. 
met İnönüne mülaki olmuş ve öğ
leye doğru Floryadan aynlar:ık o
tomobille şehre inmiş ve Parkote
le misafir olmuştur. Başvekillmiz, 
istirahat maksadile birkaç gün İs
tanbulda kalacaktır. 

A: Liman, ve kaza kanalı, B: Zıhlılar (Dıişman tayyarelerine xarşı), C: Ye_ 
ni mer.derek, D: Bentlerin müstakbel methali. E: İnşa halindedir. F: Şimal lima. 
nı, G: Su bendi, H: lcabında bir kanalı derinle~tirmiye yarıyan tırmık, 1: Deniz_ 
den toprağı c:ıkarmıya yarıyan aletin müntehası, M: Kışlalar, K: İnşa halinde 
kızak. L: İnşaat hizmetinde kullanılan bir demiryolunu da ihtiva eden şose. 

(Fotoğraflar, Almanya üzerinde uçmu3 İngiliz keşif tayyareleri tarafından 

çekilmiştir.) -2-'<J, ]-
1 
~(-ı.Q 

Başvekil otelde Vali ve Belediye 

(Sonu Sa; 4 Sü: 5) 

'-----------------------------------·------~ 
Führer, Bul9ar 

Nazırlarını 

Dün l{abul Etti 
---0>---

Bu Mülakat da İki 

Saat·~en Fazla Sürdü 

Ve Görüşmeler Bitti 

Nc.~:.:.rlar Dönüyorlar 

Ziyaret1 Ananevi 

Dostluk Tezahürleri 

İçinde Geçti 
Berlin, 27 (A.A.) - Bulgar Baş.. 

vekili Profesör Filov ile Hariciye 
Nazırı Popof bu sabah Salzburga 
gelerek Von Ribbentrop tarafından 
karşılanmışlar, daha sonra Alman. 
ya Hariciye Nazırı ile görüşmüşler_ 
dir. Bulgar ricali saat 16 da Führer 
tarafından kabul olunmuşlardır. 

Protokol şefi Baron Von Odern. 
berg ve Soiya Alman sefiri Baron 
Von Richthfen, Oesterreichischer 
oteline giderek Proİ. Filov ile Po
pof'u almışlar ve Berghof'a kadar 
kendilerine refakat etmişlerdir. Bul 
gar nazırları Berghof'un avlusunda 
Von Ribbentropla Führer'in yaver
leri tarafından karşılanmışlardır. 
Führer, Bulgar devlet adamlarını 
Berghof büyük holünde selamla. 
mıştrr. 

(Sonu Sa; ( Sü: 2) 

Ankarada Dün Gece 

Sabaha Karşı Büyük 

Bir Yangın Oldu 
Ankara, 27 (TAN) - Ankarada 

senelerdenberi görülmiyen büyük 
bir yangın oldu. Samanpazarında 
Koyunpazan caddesinde bir bakknl, 
iki ayakkabıcı, iki hırdavatçı, bir 
boyacı dükkanı ile bir tuhafiye ma
ğazas1 olmak üzere 6 dükkan v·e bir 
ev tamamen yandı. Bunların yanın. 
da olan bazı diikkanlar da yangını 

söndürmek için itfaiye tarafından 

tahrip edildi. . 
Yangın. gece 24.15 te başladı, yan 

gın saat ikide başka mıntakalara da 
sirayet etti ve büyümeğe başladı. 

İtfaiye bütün gayretiyle çalışıyor. 
daha ne kadar dükkan ve ev yana
cağı belli değildir. 

•Yangını söndürme faaliyeti esna
sında bir kaç itfaiye neferi yaralan
dı, yangın, yüksek bir mev~ide ol. 
duğu için ve hava da rüzgarlı bu. 

(Sonu Sa: 4 Sü; 4) 

Bir kaç gÜndenberi Salzburgtıı: Balkan 
devletleri ricalile görüşen Alman Hariciye 

Nazm Von R1BBENTROP. 

Balkan Meseleleri: 
Duçe,Rumen 
Nazırları ile 
Dün Görüştü 

-o--

~ovyetler. Romanyaya 

ihtarda Bulundular 
Roma, 27 (A.A.) - Romanya Baş. 

vekli ile Hariciye Nazırı Manoiles
co bugün öğleye doğru Romaya gel. 
mis1er ve Kont Ciano ile diğer ze. 
vat tarafından karşılanmışlar, öğle 
üzeri Kont Ciano tarafından Villa 
M::ıdama'da şereflerine verilen ziya. 
fette hazır bulunmuşlar, saat 18 de 
Mussolini tarafından kabul olun. 
musJardır. Mülakat bir bucuk saat 
dcv"'am etmiştir. Akşanı Rodıanya se 
faretinde Kont Cianö şerefine bir 
a~şam ziyafeti verilmiş ve bu ziya. 
fette Rumen nazırları ve Rumen 
sefirinden baska bazı İtalyan ve 
Rumen erkan{ hazır bulunmuşlar. 
dır. Saat 13 de Başvekil Gigurtu ve 
Hariciye Nazırı Manoilesco Bükre~e 
avdd etmişlerdir. 

RESMİ ',l'EBLii'K 
Bükreş, 27 (A.A.) - Neşrolunan 

yarı resmi bir tebliğde deniliyor ki: 
"Başvekil Gigurtu ile Hariciye 

Nazırı Manoilescu'nun Almanya ve 
italyaya seyahatleri Romanyamn 
Tuna ve Balkan devletlerinin müş. 
terek hayatına ve Avrupanm doğu 
cenubunda barışın muhafazasına 
fiili bir surette hadim olmak anu. 

(Sonu Sa: 4 Sil: 6) 

· I YAKIN ŞARK Amerıkanın J • • . •

1
• 

l ·ıt Mdl·etlerı lngı ız 
ngı erege • . 

v d 1 Zaferıne inandı 
.ı ar zm arı 

Avrupanm Son 

Kalesi Şiddetle 

Müdafaa Edilecek 

İngiliz Donanmasının 

Faaliyeti Buna 

Sebep Oldu 

Deniz Harbiyesinden Mezun 
Olan Genç Za"!,itlerimizin 

Heybelideki Veda Müsameresi 
Nevyork, 27 (A.A.) - Reuter: 
Bugün Nevyork Times ve He

rald Tribune gazeteleri, Amerika
nın harbe girmesi hariç, her suret. 
le İngiltereye daha büyük bir yar
dımda bulunulmasını istemekte
dirler. Herald Tribune diyor ki: 

"Destroyerlerimizin, yeni bombar. 
dıman tayyarelerimizin ve to:-pille 
mücehhez yeni motörbotlarımızm 
bazılarının satışı imkan dahilinde
dir. Ve azmedilince yapılır. Müda
faamızın Avrııpdaki son kalesi da • 
ha muhafaza edilebilir. Bunu yap
mak için memleketin bir cüret ve 
şiddet siyasetini takv .ye edeceğini 
zannediyoruz. İngiltereye Hitlere 
karşı yaptığı mücadelede dah:ı fiili 
bir yardım yapmaktan imtina edi
yoruz. Çünkü çok uzak dah1"' olsa 
bir harbe sürüklenmek tehlikesin
dtn kaçınmak arzusundayız.,, 
YENi FABRiKALAR AÇILIYOR 

Milli Müdafaa Komisyonu İma
lat İşleri Eksperi Knudsen, İngil. 
tere ve Amerika için ayda 3.000 

(Sonu Sa: 4 Sü; 2) 

--o-·-
İngiltere ve Almanya 

Arasmda Şiddetli Hava 
Harpleri Oluyor 

Londra, 27 (A.A.) - İngiltere 
Ha\'a Nezaretinin tebliğl~rine · sö
re, di.in akşam İng i liz tayyareleri 
geniş bölgeler üzerinde bi.iyi.ik mik. 

yaı::ta harekatta bulunm11~lardır. 

Evvelkilerde olduğu gibi, ou hare
katın da hedefi. benzin depolarım. 
tayyare fabrikalarını ve hava mey
danlarını bombardıman etm~k su
rctile Alman hava kuvvetlerinin ta
arruz kabiliyetini azaltmaktır. Bu 1 

suıetle Bremcn, Sterkrade, Bot- l 
trop. Castrop, Aauxel, Dortmund 
ve Kanen'de benzin depolarında 

yangın çıkarılmış, Asscl, Eschwege 
ve Gotha tayyare fabrikalarile Ho
landa ve Almanyada 14 tayyare 
meydanı bombardıman edilmiştir. 

Bu esas hedeflerden başka, Dort
mund _ Ems kanalı, Hamburg dok
ları ve Ruhr'da yüksek fırınlar ve 

(Sonu Sa: 4. Sii: 3) 

-~·· 

Deniz Harp Okulunun Harbiye son sınıfından hu 
yı] mezun olan gençler donanmamıza iltihak etmeden 
fü1ce gerek Lise ve gerek Harp Okµlundaki arkadaş
ları !)erefine dün Heybelideki mektep binasında bir 
veda milsameresi vermişlerdir. 

Merasime İstiklal Marşı ile başlannmı bunu mu
,·affakı;vetli bir geçit resmi takip etmiştir. Mektep 
miidi.irü Yarbay Zeki Iııının bir nutkundan sonra m11•1-
tclif spor gösterişleri yapılınış ve çok alkışlanmı~tır. 

t 

Bundan sonra davetliJer Jıazırlanan mükellef büfe.ye 
alınarak ağırlanmışlardır. Saat 17.:W da merasime ni
hayet verilmi!?tir. 

Mezun gençler hir kac giin sonra asteğmen riil · 
besiyle şanlı donanmamı7da vazife alacaklardır. Res
miınizde tertip edilen miisamered~ muhtelif snor ttö~
terlleri :'i'apan Lise talebelerinin (!eçit rc.. ... ınİ\ le :\tclt
tcp Kıımandanr Zeki lşın'ı davetliler önünde söz. SÖ:'i
lerken görü:vorsunuz 
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JXAZAN: iSMAIL HAKKI BA~AK 

Vatanımda, Her H·aktan Mahrum 
·Bir Firariden Farkım Yoktu 

,... 
-"' l6 - zifenln Anadoluda becereceğim işten çok 

daha mühim ve çok daha elzem olduğun-
•- Simdi size kendi elimle nefis bir de dan emindim. Sağdan soldan aldıt:ımız 

çay plılreyim .. İçiniz ısmırl,, bütün vaatlere rağmen bizi gittıkı;e dU-
Biraz sonra sıcak çaylarımızı içerken, 

söze baaladık. TcıkiUlta glrmiyc tercddllt. 
suz razı olan Mustafa Beyin derhal tah. 
Iırini yapmakta zorluk çekmedik: Çünku 
b~nim üzerimde tahlif varakalan mev. 
cu:tu. 

Mustafa Bey; bize bir şey söyletmeden 
bl' yüz 1: rn verdi ve: 
"- $ md l le bunu nlın ... dedi. Ve pa-

r dan y n hl erak etmeyin. Sizi dar-
da hır km y c tımd n emin olun!" 

Yorgun olduğu anlaşılan Mustafa Bey! 
f zla oturtm dık Z tC'n, evde de, SOkrü 
b kkmekteydl. Biz te ekkUr ederek ay-

~ndüren cihet, yine para meselesi idi. 
Anadoluya gidecek arkadaşlar iı;in 100 

bin ve aleyhimizde yapılan propaganda
ya karşı mi.ıcad ... lc etmek Uzcre AmC'rlka
ya gidecek ark, dr lar (3) lc,ın de 30 bin 
lira para lazımdı. 

Bu işi iane toplıyarak başnrnmıyncnğı
mızı anlayınca, iş yapmıya karar verdik 
ve komisyonculuga ba ladık. Bu 1 i tutu
şumuzdnn sonra fsmnil Cebbarenin, El
k"ıtip zade Kfımilln, Bulgurlu zade Tev
fiğin ve ham llnr kfıhynSJ Snlih Reisi11 
bize gösterdikll'ri yardımlı:ırı şükrı:ınla 

rılırken, o: anmıık vauf<'Tl'izdır. 

''- Aman t~uklar, diyordu, göreyim Hep~i de ke'ldi işlerini bızc veriyorlar, 
· 1: Bu mlll tin yU llnil, dU~mana karşı bize bırcok karlı l!iler buluyorlar ve milm 

kün fl'ertebe bol kazanmamızı temin lı;in 

d n bir milddet sonrn, refl- üdet:ı birbirlcrile yarı; ediyorlardı. Hat
k mı, "e iki eocuıtumu t tnnbuln, kain ta zavnllı İcıtanbul hamalları, bizden, nnk 
p de "n ·n y nın yolhPnıştım. E\•de yııl- tiye ücretlerinin ynrıc;ını alıyorlardı. Çok 
nız Kör Ali (Ali İhs:ın Bey) kalıyordu. geçmeden, mn\•nncılnr da hamalları nU
Bizlm ku t gizlenen Ali Beyin blltün munei imtisal edindiler. Ve bütün bu 
ihtiynçbn da yengem t..ırafındnn temin ynrdımfann giin geçtikçe artması sayc
olunmıı taydı. Nevre rdınd:ı bir kızı:::ı- sinde, nisbeten rahat bir nc!cs alabildik. 
ğız d cın:ı y rdı""! ediyordu. Ben, maalc- e 
sef, or yn pek u ıyn"Jlıyordum. Çünkü f stanbulun işgııl olunduğu gün, ben 
itilaf<'t1 r, l i iyice azıtmışlardı. Onlar Göztepedeki köşkümde bulunuyordum. 
tarafındı'l tl' kil olunan "İngiliz mu- O gün ziyııretlme gelen ŞUkrU Bcy (sa
h plerl ce'll y ti", her t:ırııfa saldırı- bık İstanbul mC'busu) bUyCik bir telaş ve 
yordu. Bunl r, ııral:-ırına bazı kndınlan ıstır:ıp icindeydl: 
d al'"!'!ı l rdı. Bu kııdınlıır, nlleler arası- ''- Haydi, diyordu, oturma, fırla ... 
r.a giriyor r, ve 1 kdıklcrini öğrenmek Derhal İstanbuln bir arkadııs yollıyahm. 
i in her c r ye başvuruyorfardı. Kati Oradaki vnziyet hakkında mal(\mat nln
d recrd~ y rdım görd ikll'ri için bol bol hm!" 
p ra har<" t:ın d çckinmiyorl:ırdı. 

Bu sur tl , C'rkC' ·Uı di ilı c "IU51ann ço
lın ort 1ı ı doldurmnsı, ve umulmadık 

Y rlere k d r lrip çıkmnsı, bizim vazl
yetimi2! de mlı k illestirml ti. Gündilzleri 
:: rn a cı' bil"Ilemiı. bıle, Mühim tehll
k krl göz<.' l mızıı ba l "lmıs gibi idi. 

Ü tellk, t m o ır d , Maarif Nanrlı
~ına p,etlr r""l Doktor Rı n Tevfik, ma
hut "Pey " f zete.,inde, 1ngillzlerı bl
zım ı-leyhlmlze biraz dnh:ı kı 'nrtıyor ve: 
"- Evv k , a·yordu t tanbı.dd.:ı Uç 

bes tane "İt• h t VC' T rak ti" kllibil var
dı. Vdkıd biz, bmıhrın hep lnJ ltııpattık. 
";' kat alınını bulunan bu kdblr kOfi 
d lldlr. ÇU l\ bugun, \)n ta Alcltı lyndl 
hını olm k Oze>rC' Ömeı: Abld Hanı, Abid 
H nı, V ' ıf Hanı g bi birçok hıınlnr, bi
rer İttlh t ve Terakki klu'>n h:ıllne glr
mi tir!" 

Bu makale>nln int' ::ır ettliU gün, bizi'll 
/\ lrk iyııdl h nındıkl 17 V<' 18 numa
ralı ya h rıel miz bıı ıldı. Aynı günde, 
} oşktc d ıkı b r arama yaptılar. HatW. 
y n o sır d , bir gun, te • iltıtımıza da
hıl bulun n \ c o zaman Kızıltoprak mer
kez m muru ol n S dullah Bey, (1) cm
n'yet ett i b ,. sivil memurla bana liU 

haberi g nd rml.şU: 

"- K nd slnJ tevkif etmek için, İn
gilizlcırden katı emir aldım. Yakalayıp, 

polis müdil 'yetin<' göndermek meeburl
yetind"Ylm. B Stnın çare ine baksın!" 

Ben o gün, bu haberi alınca, Göztepe-
7 gitmiş ve Ycnibah<;ell ŞükrOnfin yen
gesinin cvındc sa'tlanmıştım. Fakat ora
sı da emin bir yer de ildi. Sukrü Beyin 
yenge i Hufıza Hanıma (2) vaziyeti 
nl •um. On , Şükruve soyllyeccği şcy

lerı bıldirdim ve kadiy ye giderek, Şa
vars Mı kyanm nnrucının cvıne kapağı 

attım. 

Kendi vatanımda, her hakkından mah-

Gö'lderdlğimiz arkadaş, ne Haydarpa
şadan, hattfı ne de tisküdardan fstnnbu
lıı ge~ek imkAnını bulnmnmış. Beyler
beyinden bir sandala blnmlıı ve yoldn, 
torpidol:ırd:ın birinin yaylım ate<ılne uğ
ramış, ıüç halle Beşiktaşa çıkabilmiş. Ga
latalı Şevket (4) Beyi bulmus. Ona, bi
zlm haber ve emir beklediğimizi söyle
miş. Fakat Sc\ ket Bey, onun sözlerine 
ıodecc ~ cevabı vermiş: 

"- Bir ııcy yok: SeHlm söyle!.." 
Biz bu kuru scl5mı alınca anladık ki, 

İstanbul t~kllAtı hcnllz gaflet içindedir 
ve hiı;blr harekete geçmemiştir. Halbuki, 
bir işgal vukuund:ı muhaberntın jandar
mnya geı;meııl, teşkilfıt lcabatındandı. Bu 
vazifeyi görmenin bize dOşlliğilnfi kes
tirince, Şükrü Beyle oturup şu tebliği 

yazdık: 

ÜıkUdar Jnndarma Tabur Kumnndanı 
Remzi Beye: 

Teşkil!it mucibince, İstanbul işgal edi
lir edilmez muhaberenin jandarma vası
tacıllc yapılm:ısı icap ettlgindC'n, aşağıda 
yazılan talimat dairesinde ve derhal hıı
rekete geçmeniz lUzum ve ehemmiyetini 
bildirir ve bu tebliğe memur İsmail Hak
kı Bey kardeşimizin, bu huııustn &lfahen 
de sizi tenvire memur edildiğini arzey
ler, muvaffakiyctinizi dileyerek gözlerin
den öperiz karde&im. 

Karakol Cemiyeti 
Merked Umumisi 
(Devamı vnr) 

(1) Bir mOddet evvel lıtlnbul Polis 
MUdUrlyetl Birinci Şube mUdür muavini 
idi. Sonra Emniyeti Umumlyeye naklo· 
lunarak tekaüde ıevkedlldl. Halen, Ka· 
dıköyUnde oturmaktadır. 

(2) Şimdi Ankarada, zllt itleri mUdür 
muavini Sııdl Beyin kalnvaldeıl. 

(8) Sonradan bu lıe gazeteci Ahmet E· 
rum ve firar! bir sabıkalıdan farkım kal- mln, Bayan Hailde Edip, vo ılmdl adını 
mamırtı. Bu v..ı:zlyct içimi isyanla doldu- hatırlamadığım bir zat gltmlılerdl. 
ruyordu. Anadoluya geçmeyi düşünmu- (4) ErkAnıharp Mlralaylıljından mütc. 
yor de ildım. F kat vaziyeti çok iyi bil- kalttlr. O zııman Boğaz mUıtahkem mev
d im, o sır da İ tar.buld:ı görece Hm vn- ki kumandanıydı. 

l\Iütefcı;rik : 

Bir Paraşüt Kulesi 

Daha inşa Ediliyor 
Türk Hnva Kurumu,, memleketi

mizde fazln miktarda paraşütçü ye
ti ,tinnek maksadıyle İstanbulda bir 
paraşüt kulesi insa etmiye karar 
vcrmistir. Kulenin in n edileceği 
yer ynkındn tesbit edilecektir. 

TÜTÜN İKRAMİYELERİ 

Harp malulleriyle şehit yetimle. 
rine her sene verilmekte olan tütün 
ikramiyesinin tevziine önümüzdeki 
&.y içinde baslanacaktır. Bu seneki 
ikramiye, geçen seneye nazpran bl· 
raz daha fazlasıyle birinci derecede 
malıillere 239, ikinci derece 215, ü. 
çüncü derece 167, dördüncü derece 
143. beşinci derece 95 ve şehit ye· 
timlerine 25 lira olarak tesbit ediL 
miştir. 

"Anadolu,, 30 Yaşında 

Spor: 

Kürek Yarışlarını 

G. Saray Kazandı 
Büyükdere ile Bebek arasındaki 

mesafe üzerinde bütün klüplere a
çık olmak üzere tertip edilen kü
rek mukavemet yarışı, dört tek ve 
iki çifte fıtalarla yapılmış ve bu 
müsnbnkalarn Galatnsurny, Fener
bnhçe, Beykoz klüpleri i~tirak et
miştir. 

İki çifte fıtalarda birinci Gala
tasaray, ikinci Beykoz olmuş ve 
dört teklerde de yine Galatasaray 
birinciliği, Beykoz ikinciliği kazan
mıştır. 

* İntibak kararı veren klüplerin 
teftişi devam etmektedir. Dün de, 
emniyet üçilncü şube müdlirü, isti
şare heyetinden iki ve bölgeden bir 
kişiden miirekkep heyet, karşıya. 
kada klüplcri gezmişlerdir. * At yarışlarına bugün devam 

tzmirde çıkan ''Anadolu,, refiki- edilecek ve beş seri olarak ~apıla
aıız 30 yaşına basmıstır. Te!:mk e. cak bu koşularda b~rinci koşu müs
deriz, muvaffakıyetler temenni e-j tesna, ~sgari altışar hayvan iştirak 
derl:. edecektır. 
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\.. 
• Yugosknrya Ticaret Müzakereleri . . Başlıyor --) Fiyat Mürakabe 

Teşkilatı için ~ 
Son Hazırhklar~a 
İç Ticaret Umum Müdürü Calt ~a 

ile, Mıntaka Ticaret Müdürü p..;~ Ilı 
dtin şehrimize gelmiı;lerdir. cııtı ta 
Vl! Avni, manifaturacıları dawt tI 
de1 ek, V ckilletın verdiği dire1<~"1 s 
da.resinde kendilerile görüşmelcfl1rı c 
oaslamışlardır. Avni, bir muher ~ \' 
r ını7.f' şunları söylemiştir: ~~ııJ 

" - Mıntakaya taalluk ı?den b• 
meseleler hakkında Vekfüete 1\ ·~ 
h::ı vererek. yeni direktifler aldı .c 
Bilhassa tesbit ve murakabe I< 

1 

mıs) onunun faaliyeti ile manifııt 
ra if:!er•nı iznh ettim. Cahitle b11 hıı 
likte Vekfılcte ait hususatı tctl< ıı c 
edeceğiz Mnntfaturada perakcr. \ 

1 

,. ·ı a 
riyatlurın tesbıtine ve toptan fı~ (. 
lar hakkında varılmış neticeleri ~ a 
kıkc çalışacağız. Murakabe teşkıl s 
tı için hazırlıklara başlıyoruz. ?ıi~ laı 
rakabc biırosunun kadrosu, }lc)'c Y 

Vekileden çıkmak üzeredir. J{J \' 
royu teşkil için eski elemnnlard 
istifode edeceğiz ve icap ederse, 

1 

1Jii11 Şehrimize ,qele11 Yugoslav ticaret heyeti 

ni elemanlar alacağız. Bu teşkil' 
murakabe komisyonu kararlorı 

tatbikatını kontrol edecektir. !' h 
zartesiden itibaren faaliyctilll •tc 

Şehirde Buğday 

Ve Un Buhranı 
Haberi ·yalan 
İstanbuldn, bir un ve buğday 

buh,.anı mevcut olduğu, Toprak O
fisi tarafından verilen buğdayların, 
şehrin ihtiyacına tekabül .:ıtmediği 

hakkında dünkü gazetelerden biri. 
sinde çıkan haber, asılsızdır. .Nite
kim, bu neşriyat üzerine belediye 
iktısat müdürlüğü de, gerek ~ehir
dek: un ve buğday stoku, ;erekse 
Toprak Ofisi tarafından her gi.in İs
lanbula verilen buğday miktarı 

hnkkında rakamlar .tesbit etmiştir. 
Bu rnkamlara göre, halen !stanbul
da bir buçuk aylık stok un ınev. 

cuttur. Bundan bnşka şehrin gün. 
lük buğday sarfiyatı 350 ton oldu
ğu halde, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
evvelki gün 1800, dün de 600 ol
mak üzere şehre 2400 ton buğday 
vermiştir. 

Ofis, İsttınbulun fevkalade vazf_ 
yetim de gözonünde bulundurarak, 
bu buğdayın kısmı azamını da yu
musak buğdaylardan temin etmek
tedir. 

Belediye reis muavini Lutfi Ak
soy, dün bize şunları söylemıştir: 
"- Şehirde bir un buhranı mev

cut olduğu hakkınclaki haber, doğ
ru değildir. İki gün zarfında Top
rak Ofisinin lstanbula verdiği buğ
day miktarı 2400 tonu bulmuştur. 
Bu şöyle, böyle şehrin yedi gün
lük ihtiyacına tekabül etmektedir. 
Hatta şunu da söyliycbilirim ki, 
her gün verilen buğdnydan da bir 
miktarı stok için tefrik edilmekte
dir.,, 

Adliyede: 

Bir Dövme Davasında 

Davacı Mahkum Oldu, 

Suçlu Beraet Ett i 
Tavukpazarı bekçisi Salih, ev\•el. 

ki gün Sait isminde bir kurabiye. 
cıyı kendisine küfretti, samırak 
dövmiiş, sonra da Saidi karakola 
götürerek hakkında kanuni tnkibat 
yaptırmıştır. İş, cürmümeşhut ka
nununa göre hemen adliyeye iııti. 
kal etmiş, bekçi Salih davacı, da
yak yiyen Sait te suçlu vaziyetinde 
sekizinci asliye ceza hilkimi huzu
runa çıkarılmışlardır. 

Yapılan muhakemede, Saidin 
bekçiye sövmediği anlaşılmış, be. 
raetlne karar verilmiş, bekçinin ise 
Saidi dövdüğü sabit olmuş, bunun 
için kendisine 20 gün hapis, 13 ay 
da bekçilikten memnuiyet cezası 
verlimiştir, fakat hakim, ce?.ı.yı 
bekçinin sabıkası olmadığı içın te. 
en etmiştir. 

HAPSE l\IAIIKUM OLDU 

Polise hakaret suçundan hapse 
mahkum olup, bir ay evvel hapis
haneden çıkan İlhami, evvelki gün 
Be~iktaşta Suat Parkta halkı rahut
sız etmiş, kendisine ihtarda bulu
nan polis memuruna da: 
"- Bana Beşiktaş Algapon'u 

derler, şöyle yaparım, böyle kese
rim,, tarzında kabadayılık taslamış
tır. 

İlhami dün adliyeye tevdi edil
miş, Sultanahmet üçüncü sulh ce
za mahkemesinde bir ay 18 gün 
hapse mahkum edilmiştir. 

Türk-Alman Ticaret 
Anlaşması, Dün 

Tüccarlcira Bildirildi 

artacaktır.,, 

Poliste~ 

1 
Mezarhklardan 

Yüzlerce Kilo 

Demir Çalmışlar 
. 
ir 
Cb 

Yugoslavyadan da Bir Heyet Geldi 
Bir müddeltenberi şehrin mull\ 

lif mezarlıklarında demir parJ11' 
lıkları aşıran sabıkalılardan f{aS' 
Şükrü ve Niyazi dün yaka1anf11 
lardır. Doğruca Emniyet Müdür! 
ğiine götiirülen hırsızlar $uçıarıf 
itiraf etmişler, çaldıkları demirl~ i 
Unkapanında hurdacı Eşrefe ve ar 
rapcamiinde Remziye saltıkla~ r 
söylemişlerdir. Çaldıkları deJl'l1 

430 kilosu bulunarak müsadere 
cHlmiştir. Hırsızlar yarın adli;e. 

Almanya ile yapılan 21 milyon
luk ticaret anlaşması, dün alaka
darlara tebliğ edilmiştir. Anlaşma
nın tatbikatına geçilmek üzere, ya
rından itibaren faaliyete başlana

caktır. Piyasadan verilen maluma. 
ta göre, 21 milyon liralık ihracat 
kontenjanının yedi milyonu tütün, 
bir buçuk milyonu kuru üzüm, bir 
milyonu kuru incir, bir buçuk mil
yonu zeytinyPf, bir buçuk milyonu 
arpa, bir milyonu muhtelif yağlı 
tohumlar, bir milyonu tiftik, bir 
milyonu fındık, bir milyonu huğ. 
da 1 bir milyonu deri, üç yüz elli 
bini tuzlu balık, üç yüz bini nohut 
ve bakla, üç yüz bini kuşyemi, üç 
yüz bini Pirine yağı, 200 bin lira
lığı da pamuktan ibarettir. 

Bir Türk lirası, harpten evvelki 
vaziyetine göre ve eskisi gibi, 1,97 -
1,98 mark olarak tesbit edilmiştir. 
Alakadarlar bu kuru çok muvafık 
bulmaktadırlar. Anlaşmaya göre, 
ihraç edilecek bfitün mallar, ihra. 

cat birlikleri tarafından sevkedile
cek ve hükümetin murakabesi al
tında tutulacaktır. Birliği bulunmı. 
yan maddeler için de ayrı bir şe. 
kil düşünülmüştür. Birliklere gır· 
memiş tüccarlardan, ellerinde mal 
bulunanlar birlikleri vaktinde ha. 
berdar edeceklerdir. 

YUGOSLAV HEYETi 
Türkiye ile Yugoslavya arasında 

yeni bir ticaret anlaşması müzake
releri yapmak üzere, Yugoslavya 
Tlcaret Nezareti Dış Ticaret Umum 
müdürü doktor Mihailoviç'in riya. 
$et.inde, Dış Ticaret Dairesi mi.idiir. 
lerindcn Dorcgeviç, Toprak Ofisi 
müdürü Ç. Neviç ve Redgoviç'den 
mi.irekkep bir heyet, dün sabahki 
trenle İstanbuJu gelmiştir. Heyet 
reisi Mihalloviç, gazetecilere de
miştir ki: 
"- Yarın akşam Ankaraya gl. 

diyoruz. Memleketinizden pamuk, 
yapağı vesaire almak için bir an
foşma imzalamak üzere müzakere
lerde bulunacağız.,, 

;erilecek lerdir. 

BİR OTO:\IOBİI4LE BİR i 
MOTOSİKLET ÇARPIŞTn,~l& ~ 
Muzafferin idare ettiği 208 nıı~j11

1 

ralı motosikletle şoför Enverin ° rlas 
mobili arasında Tophanede bir. Çş • l 
pışma olmu~tur. Her ikisi d ~bCf.' ılı 
miyetli surette hasara uğramıs. ol it 
mobil müşterilerinden Ali başınd' d 
yaralanmıştır. / l't 

ASKERLiK iŞLERi : 
lı, 

Şubc~·e Davet 

------------------------
t.mınönU Yerli Aı. Şubesinden: ,. , 
316 ıırı 333 dahil do~umlu henUz asl:e; Ilı 

liğinl yapmamış süvari sınıfına mcrı'° 

Belediyede ~ 

Elektrik ve Tramvay 

Malzemesi Ge t irilecek 
Türk - Alman ticaret anlaşmas1-

na göre Almanyadan memleketimi
ze ithal edilecek maddelerden bir 
kısmı elektrik, tramvay ve şimcndL 
fer malzemesidir. İstanbul belediye· 
si nnlaşmadaki bu malzemeden isti
fade etmek için daha evvel, İstan· 
bulun ihtiyacı olan elektrik ve tram 
vay malzemesi hakkında bir liste ha 
zırlıyarak Nafıa Vekaletine gönder_ 
mişti. Bc]cdiye, 2 milyon lira tutan 
bu listeclcki malzemenin Almanya
dan celbi hususu hakkında alaka
dnrlarla temas etmek üzere elektrik 
idaresi miidürü Mustafa Hulkiyi 
Ankaraya giindcrmiye kilrnr ver. 
miştir. Eğer bu listenin tamamen 
ınübavaasına imkiin hasıl olursa fs
tanbuİun iki senelik ihtiyacı temin 
rdilmiş olacaktır. 

E:\fİNÖNÜ .:\IEYDANINDA 
Eminönü meydanında yapılmakta 

olan yeni tramvay hatlarından biri 
dün gece ikmal edilmiş ve buna mu 
kabil meydanın ortasından geçen 
nski hatlardan biri de sökiilmüştiil' 
Galata cihetinden gelen trnrnvoylar 
dün sabnhtan itibaren hu yeni hat
tan işlemiye bnslamışlardır. Mey
danın asfaltı bitinciye kadar bu ye. 
ni hat üzerindeki durak yeri Yeni 
cami duvarının tramvay hattına U

?andığı noktadadır. Eminöni.i mey. 
donivle birlikte Yenlcamiin arkasın 
do ki~ saha da asfalta tahvil edilmek
tedir. 15 Ağustosa kadar gerek mey. 
dan, gerekse camiin arkasındaki 
lnsmın asfaltı ikmal edilmiş olacak
tır. * Dahiliye ve Münakale Veka. 
lctleri. Haliç İdaresinin bugünkü 
vaziyeti ve idare şekli hakkında yc
n i bir rapor istemişlerdir. 

Haliç İdaresinin de Denizyolları. 
na bağlanacağı tahmin edilmekte· 
dir. 

Piyasada : 

Birlikler için Geniş 

Teşkilat Kuruluyor 
Ticaret Vekaletinin dış ticaret iş

lerini daha şümullü bir teşkilatla 
idareye karar verdiği haber alınmış
tır. Bu teşkilat ithalat, ihracat, tet
kikat ve mukavelat şubelerini ihti
va edecektir. Kurulmuş olan ihracat 
ve ithalat birlikleri de daha sistem
li bir tarzda teşkilatlandırılacak ve 
birlikler birer umumi katip tarafın· 
dan tam salahiyetle idare edilecek_ 
tir. Şehrimizdeki ihracat ve ithalat 
birliklerinin umumi katipliğine ta
kas limitet şirketi müdürü Snlihin 
getırilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

R0:\-1ANYAYA SATJS 

Romanyaya satılan yapak ve tiL 
tiklerin bedelleri formalite noksa
nından dolayı tüccarlara ödencmP.· 
mişti. Bu noksanlar tamamlanmış 
olduğundan yarından itibaren Zira
at Bankası tarafından tüccarlara te· 
diyata başlanacaktır. Romanyaya 
yapak ve tiftik ihracı için hazırla. 
nan ikinci tevziat listesi Vekaletçe 
tasdik edilmiştir. Bu listeye göre 
ikinci partide 500 ton yapak ve 500 
ton tiftik gönderilecektir 

AKDENİZDE SEFERLER 

erat sevkedileceklerinden 29-7-940 ( 
saat (9) da ~ubede bulun,maları uaıı 
ıunur. 

• 
Emlnl:lnU Vab. As. Subeılnden: s/ı ~ 
Talim mnksadlle sevkedllecek 327, S' 

329 doğumlulnrdan henüz Eminönü )'~ 
As. şubesine mi.ıracaat etmiycn yabafl iP' ~ 
Jıırın hemen şubeye müracaııtlnrı. f>_tf 1 
takdirde mUracant etmiyenier cczalw · 
dırılncııklardır. 

• Fatih Askerlik Şubesinden: 

1 - Emekli levazım yarbay Ali şı,J a 
o:. Ahmet Cevdet (323 - 327) ile yedeJ S 

2 - Hesap memuru Mehmet KArnll J l 
Mehmet Tevfiğin (2424) hemen §Ub 
milracaatıarı ilfın olunur. 

• Eminönü Yeril Aı. eubulnden: ~ S 
Şu~~miz 6/2097 sıra knydındıı cJJ'le 1 

Tbb, On. Yzb. (35682) Abdurrahmnn oJel 
303 doğumlu Ömer Dcrmnn çok ııc 
şubemize müracnııti. 

Bugünkü Program: 

8.30 
8 35 
9.00 
9.10 
9.20 

12.:rn 
12.35 

Program 
Müzik (Pl.) 
Ajans haberleri 
Yemek listesi 
Bando pltıkları. 

• 
Program 

Türkiye ve Yunanistan ve Akde 12.5Q 
nizln Şark limanlarında işliyecek ta.o:; 
Yunan ticaret gemileri seferlerine 11·2ı> 
başlamışlardır. Pireden limanımıza 
gelen ilk vapur olan Rulla Yunanfs •. 18.00 
tan ve Mısıra götürmek üzere muh- 18.05 
telif mal.lar yüklemiştir. Bu gemı 18.45 
1skenderıyede toplanan, ve piyasa- t9.3G 

Jarımıza getirilememiş olan muhte. 19.45 
lif ithalat eşyasını yükliyerek Uma- 'lO.Oo 

nımıza getirecektir. Bu eşya arasın 20.ıs 
da piyasamızın beklemekte olduğıı 20·45 

sekiz milyon çuval bulunmaktadır. :!.~~ 

Sa7. eserleri 
Ajans haberleri 
Şnrkılar 

S:ılon orkestrası. 

• 

* Son haftaya kadar 2475 kuruşa 22.3
0 

yükselerek tenezzüle başlamış olun 22.45 
altın dün 2075 kuruşa kadar dü~ 23.00 
müştür. 23.25 

Program 
Miizik (Pl.) 
Miizik: Caz orkestr~s: 
Alaturka mU:ı:ik 
Ajans habcrlrri 
Halk türkfücri 
Fasıl heycU 
Konuşma 

Alaturka mllzik 
M!izlk 
Ajans habcrfol'f 
Ajııns spor servis 
Ca7.band (Pl.) 
Yarınki program 
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llrg• dan Sonra 

a Mülakatı 
arı. ö 

• · Rtza DOCRUL 
ltıcıı devi t . . 
Calj \' e rıcalı Alman ri. 

5011 
c .devlet reisi ile göriiş. 

ek ~~ Italya devlet ricali ile 
ıcın Ro . ·ı ıı . . maya gıttı er '\'C 
arıcı" N . \'tkiJ ·,~ ı azırı Kont Cıano 

İtler Sınyor l\Iu ı;olini ile 

an..... . 
• Jq rır.al' · le lll ının Roma miiliı. 
i ta esgul oldukları sırada 
:ıf 1~~1\dc\'let adamları da Hit. 
l'lld n kahul olundular ve 
h an haber 'ld'W' .. ouq·k \'Crı l(!lhC gore 
tıın. t 1 

.llarpt<'ki silah arka. 
<'rrıın ett•w. • \as

1 
• • ıgı anancvı dost 
ıçındc saatlerce göriiştii. 

ar • rıcalj • 
sırada nın hu seyahate rık. 
ları '' taleı>leri lehinde ka. 
•· senıhat' • . 1 • -'Orlard !" ~~·ı ı:enış ctmı~ 

,'e lttat~ lngıltere siyasi ma. 
1 ))01ır uatı Bulgaristmıın 
11tın1 /~ayı istirdat lehinde 
İliz ız emiyor ve Romanva 

İin kugarantisini reddetıne;inl 
1ı vverı Uluıı 1 c Alnmn.ra~·a yar. 

terjl'orırrıasını affetmedikleri. 
ardı, 

re 'b ~ 
.. .l\.Qınanya ~ 

rfsait'd t 
lıirka e ngilizler tarafından 
iizer~ numen \'apurunun 
. ille n 

!rıliz Jı oınanyanın Tuna. 
k11hct ~trol gemilerini tevkif 
• ~~ e l>ulunması da in. 
İt Saflıarıya nıünaschetlcrinin 
heJıi ~Ya girdiğini gösteri. 

lılJı en altım. Romanya, Al. 
lere Sahf0~ muhtaç olduğu 
hlll:d Ptır. Bunlar da pc1 

aydı ı· . -
l\lın r. ngıltere, hu mad. 

it anyııva 't · · · 01rıan v gı mcmesını ıs. 

lerj ,. Ya da Alman::raya hu 
. erer-ek ~ ııı et onun muzalıerc. 

lltazi teyj \'e höylec~ miite. 
rarıa al~plcri karşısında as. 

' llrad çı nıavı umuyor. Ro. 
ltıekıe a )ngiliz garantisini 
t<ık' .. lngilterenin izzeti 

hıııtın agır ı::-clecck hir hare. 
' • llıus S t B' l'W• ·1 lllı h' ·· • ovye ır ıgı ı e 
~~İtın ır do tluk tesis edece. 
1Stikb 1 ~?nzumcsine katıl. 

tılıı 11 tı a ını korumayı düşün. 
~ıl11 Yor, 
t n bu h ngilt attı hareket hir ta. 
dıh ı;;i~~edc ho nutsuzhık u. 
1t11, ıları 1 Sovyct maha(ilindc 
doJı1 a· lllamıstır. 
er llr Jansının bugün verdiği 
ltonıa:s~nda Sovyet radyola. 

rini il J :dan ne ~ekil de hah. 
ahi\'e~· atnn biri, ~iddetli bir 

tıı.rıırt ın~edir. 
~·a, d~rı lngiltercYi darıltan 
tı' 1Cer t • 1 de h araftan Sovyet 
kahiı .ı\0!inut etmemis \'e hu
tıllıd .. ' 1anva \ ' C İtalyadan 

Ugunu .. t .. 
tı gos ermıştır. 

Yanı v n aziyeti : 
aba it 
ltıed~~tltanya, umduğu hu 
C;ık 1 bulacak ve kendini 

~ ltıı? 

ıı ku in ·1· 
·' di gı ız matbuatı açıkça 
lto ~or ,. Al · · 
1 

llıan e manya ıle Hal. 
ı:al'ist Yaya karşı Macaristan 
r· an nıet 1' b. · · 'ili a ı ını tervı~ e. 

arı "' a.rılatıyor. 
ı'İtıj iJ~~lYan menabii de hu. 
iltııı A ıa etmi)·or. Bilakis 
kabul lnıanyada gördiikleri 

, tsı il' ~lnıanların, Roman. 
ı d erı sü .. 1 e s ru en Balkan me. 

leı-.... enktPati ile kar§ıladıkla-
1 '"le l<Xf ' de ır. 
. . ner 
1l'ı~ karı •ce ne olahilir? 
laıı111 }l.ar anlaşılan bir şey, 
.tıtınıi . ·•ikan ihtilaflarını ta. 
h~ ile ~et \'erdiği ve ihtilaf. 
~\irıt~tıştırnrnk istediğidir. 

11111 Yat U Vaziyete göre, Al. 
labtik ıştırrnak i tediğini İn. 
dell . etmek fikrindedir ,.e 
"" ltııhv ... r · . . . h"•e İle '" ın sı:\'asetı ycnı 
~ ltıit. karsılaşınaktadır. 
g' •ıve b •lir . r tı sadıncyi hcrta. 
ht tııı ~· k . . . \" Cak ' · 0 sa ınuhahf sıya. 
tt olur tnu? 

le t~ı~lıhakl~ak 
0

ki, en derin 
ke layıktır. 

~l''k 1 ada ş·· h ı· ~f· up e ı 
ıı ll6~1ar Oldu 
a ıı~Sbur 
t lltvald g, ~7 CA.A.) - Reu. 

Olzrıua bırbiri ardından in. 
~~tı"k~tur. Roodepoort'de 

t ~İdelbanları hasara uğra. 
t un ergde bir infilak ol. 
~ıllcln ge~c Nigel ile Heidel. 
~l't\ır Yuz metrelik bir mc. 
~Utt~~~u tahrip edilmiştir. 

t a.~l't •rnleri aramaktadır. 
.t'a.tıil ' bu suikastlerin siya. 

· Yapılmadığını beyan 

Amerikadak; 
Avrupa 

Müstemlekeleri 
Arjantin Delegesi 

Mutavassıt 

Hal Sureti 

Bir 

Buldu 

Havana Konferansı 

Pravda, Bunu 

Latin Amerikaya Bir 

Hücum Sayıyor 

tffifK 
Sc'r.anhk Muhabbeti 

Yazan : B. FELEK 

S
ıcağın tadını, Adanın, J.\loda .. 

nın, Bii) iikdcrcnin serin göl· 
gclikh•rindc oturanlar tadaınaı.lar. 

Cnun ic•indir ki; böylelerin hirço. 
ğu hu nimetten istifade edcbHmel\ 
iciıı pl3jlura ~iıliı,, kendilerini gü. 
nesl' ~ a~ maktadırlar. 

Halbuki bunlar sıcağın şu bol 
oldı:ğu günlerinde tramvaylarda i· 
ki sefer yapsalnr, hem 1cak tedavi. 
si, hl•m masaj temin etmiş, hem de 
plnjların akş pahası pahalılıkların. 
elan ;o.m·ar görmemiş olurlar. 

ı ... lcri icabı giinde bir, iki defa 
bu ıuiıll'lıarrik fırınlara binenler İ· 

rinde bir l''atih • Hltrhi~·c derinde 
iic· kilo ka~ bedenlere tcsadiif edil. 
digini meraklılar sö~·liiyorlar. 

Havana, 27 (A.A.) Dun gece bir 
saat suren bir celseden sonra, Pa. 
namerikan konferansının "barışın 
muhafazası" komitesi Arjantin de
legesi Melonun Avrupa müstemle. 
kelerinin vesayet allına alınması 

hnkkındaki mutavassıt sureti tesvi. 
ye teklifini kaleme almağa memur 
tali komiteye girmesine karar ver. 
miştir. Arjantin delegelerinin son 
teklif~ diğer delegeler tarafından 

barış komitesinin bu sabah aktede. 
ceği umumi celseye tevdi edilecek 
mutavassıt sureti tesviyeye doğru 
bir adım olarak telakki edilmekte. 
dir. 

.. Antakya. (TA.~) - Hata~n Knrtulus Bayrnını , bii l ıniifrezelcri, hiitiin kıtaat. sporrular, izciler. (•İ\·ar \'İ
tı~~ı H~tayhların a:tcn gelen he~·ecanı \'e hiiyiik teza. lfıyet lıC'~·etleri , , ·e on binlerce halk havraınu istirak et. 
hurlerı arasında .kı.ıtıannu~tır. _Merasim fc.\'kalad~ gli- nıi~t! r· Vali Şiikrii Siikmeno;iier tarnfı°ndıın bi~ gardeıı 
zcl olınu~tur. ~lıllı kıyafctlerıyle su varı 'c pıy:ulc ı>ıtrtı tertip edilmiş , .e gece fener alayları ~ nıulmıştır. 

Bu suretle bir vakitler cüzdan \ ' E 

pnra çantası ka)·bedcn tranl\'ay 
~ okularr şimdı, sıkletlcrini kaybc· 

di~ orlar. 
Bu snhanhklardan birindeyiz. 
Şişman bir şarapçı, öyle ekşi ko. 

kuyor ki, üç defa aksırdım. Enfi. 
yeden keskin. 1\liiharek tombalak, 
kıprastıkça ensesinden tebahhur et· 
miş ter, adeta islim gihi çıkıyor. 
Benim de burnum fena bir tesadüf 
eseri. olarak ondan 12 santim mesa. 
{ede ... 

Havane'dan Nevyork Timcs gaze
tesine gönderilen bir telgrafta yazı. 
h olduğuna göre, iktısadi mcsailin 
Vaşin.gtonda toplanacak Amerika 
devletleri mümessillerinden müte
~ekkil mali ve ikhsadi bir istisarc .. 
komitesine })avale edileceği anlaşıl. 
maktadır. Bitaraflık meseleleri Rio 
de Janeiro'da bulunacak ve Ameri
ka devletleri mümessillerinden mü. 
rekkep daimi bir komiteye havale 
"'Clilecektir. Avrupa harbine taal. 
l(ık eden umumi meseleler ve bun. 
1arın Simali ve Cenubi Amerikada. 
ki ihtilat.lanna ait meseleler her 
ihtimale göre şiddetli noktai nazar 
"yrılıklarına meydan verecek ve 
belki de bu nısıf kürenin şimal ve 
cenubunun ayrılmasına sebep ola
~ak bir mevzu haline girecektir. 

Bu suretle konferans, Avrupa 
harbi yüzünden doğan vaziyet kar. 
şısında hiç değilse yeni dünyanın 

ittihaz edeceği hattı hareketi ciha
rıa Hşa etmekle vazüesini yapmış 
olacaktır. 

PRAYDA'NIN MAKALESi 

Moskova, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Pravda gazetesi başmakalesinde, 
Havana konferansının Latin Ame
rıkaya karşı Birleşik Amerika dev
leti tarafından yapılan büyük bir 
taarruz teşkil ettiğini yazmaktadır. 
Mezkur gazete, yazısına şöyle de
vam ediyor: 

Gençlerimizin Hava 
Kamplarındaki 

Çalışmaları Hızlandı 
Paraşütçülerimizı Yurdu Birer Birer Dolaşarak 

Deneme Uçuşfarı Yapıyorlar 

Antalya, 27 (A.A.) - Hava Ku., alaka ve takdir ile takip olunmuş 
rumu tayy~.re filosuna mensup tay. tur. Genç tayyare ve paraşütçüleri: 
yareı~:ıe .. dun buraya gelmiş olnn miz seref~nc askeri mahfilde bir öğ. 
paraşutçuler tayyare meydanında le ycmcğı ve Halkcvi salonunda 
vilayet ve Parti erkanı ile binlerce Parti tarafından bir cay ziyafeti, 
halk tarafından •coşkun tezahüratla nkşam da Belediye tarafından bir 
karşılanmıştır. 7.iyafet verilmiştir. 

Hava Kurumu tayyare ve para- Ankara, 27 (A.A.) - Hava Kuru. 
şütçiilerinin Antalyayı ziyaretleri mu ge~çlerinin havacılık kampla. 
ile istihdaf edilen a •e ve ara. rındakı çalışmaları harar?tli bir 
. . ... w.. . . .g Y P duruma vaı-mıştır. 1 Hazıran 15 
şutçulugun _ıst~balı, Hava Kuru- Temmuz akşamına kadar İnönü 
munun faalı:_ctı c~rafında söyJcneıı kampında ı 1.655, F,timC'sut kampın. 
n_~tuklar1 mut~akıp yapılan para. dn motörlü tayyarelerle 8280 uçus 
şutlc atlama gösterileri büyük bir yapılmıştır. ~ 

Almanlar, Duçe 
Sıhhattedir 

Diyorlar 
-0-

Mussolini,. Ecnebi 

Gazetecilerin Önünde 

Spor Yaptı 

Port Saitte Üç 

Rumen Gemisi 
Tevkif Edildi 

----o----
İngiliz Tunadaki 

Petrol Gemileri 

Müsadere Edilmedi 

Harp sebebile Lalin Amerika 
devletlerinde zuhur eden büvi.ik 
iktısadi ve siyasi müşkülattan,· A
merika vesveseden azade emperya. 
lizınini tatmin için vaziyetten isti- Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. ajan. 
fadc etmeğe teşebbüs etmiştir. sı bildiriyor: 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter'in 
diplomatik muharririnin yazdığına 
v,ore, Portsait'de üç Rumen gemisi.. 
nin tevkif edildiği Londrada resmen 
teyit edilmektedir. Diğer taraftan 
İngilız petrCll dubalarınui Tuna ü. 
"erinde müsadere edildiğine dair 
verilen haber teyit cdilmemistir. 

Amerika devletleri arasında bir Kindar bir propagandanın, İtnlyn 
ihracat carteli teşkilatım istihdaf hükumet şefinin sıhhatinin harap 
eden Roosevelt'in projesi, Ameri- olmuş bulunduğuna dair. zaman za_ 
ka kapitalizminin Latin Amerika man yaydığı haberleri, Bcnito Mus. 
memleketlerinin harici ticaretini \'e solini tekrar tekzip etmiştir. 
ihracatını tamamile inhisarı altına Otuz beş ecnebi gazeteci, Ducc·. 
almak. Latin Amerikanın iptidai nin mütadı üzere giinlük vazifesine 
maddelerinin ihracını tanzim et- b ı • aş amadar. evvel yaptığı at gezin. 
mek, Cenubi ve Merkezi Amerika tisine şahit olmuşlardır. Saat sekiz. 
ticaret münasebetlerinde Amerika- 0 b' k d k'k 
yı ön safa ve birinci mevkie nctir- len ır aç a ı a evvel, çok neşC'li 

t> o an Duce Hanovre şchrı'nı·n k ncl' 
mek tasavvurlarını meydana koy. ı . ' · e 

1
-

t sıne hediye etmiş olduğu ve en sevw 
muş ur. 

Yugoslav Naibi 

Son Vaziyetlere 

Dair Nazırlarile 

istişare Yapıyor 
.Belgrad, 27 (A.A.) - D. N. B. bil. 

diriyor: 
Başvekil Svetkovitsch bugün tay. 

yare ile Bled mıntakasında Veldes. 
deki yazlık ikametgahına gidecek. 
tir. İyi haber alan siyasi mahfiller, 
Başvekilin Kramburg civarında 
Bado'daki şatosunda Naip Prens 
Paul tarafından kabul edileceğini 
1 ahmin etmektedirler. 

Svefkovitsch, Prens'i, Nazırlar 

Hcy"ti ictimaında görüşiiler mcse. 
lelerden haberdar edecektir. Avni 
zamanda Mason localarının kapa. 
hlması meselesi üzerinde de konu. 
şulması muhtemeldir. 

BESARABYADAN ÇIKACAK 
ALMAN TEBAASI 

Moskova, 27 (A.A.) -Tass ajansı 
bildiriyor: 

Bcsarabya ve Şimali Bukovina. 
dan çıkmak isteyen Alman tebaası. 
nın tahliyesi hakkındaki müzakere. 
lcr 23 Temmuzda Moskovada başla. 
mıstır. 

gili atı olan "Le Ticne" ile birliktc 
manej yerine gelmistir. Mussolinı , 

trıs ve dörtnal ile birkaç tur yap. 
tıktan sonra, bir metre elli hes san. 
tim irtifaında manialar atla~ıstır 

Biliıh:ırc matbuat miimC'sc;illerinc 
hıtabcn "Hasta mıyım? Yorgun mu. 
yum?'' diye sormuştur. Bütün ga. 
zctcciler, bir sesle, kanaat getirmiş 
bir adam sesiyle "Hayır" cevabını 
vermişlerdir. 

Duçe, at gezintisinden sonra, işe 
başlamak üzere Vcnedik sarayına 
gitmistir. Saat 14 de villasına av. 
det ederek, beynelmilel matbuat 
mümessilleri huzurunda her g nkü 
tenis partisini yapmıstır. 

Yeni Dahiliye 1\1i.istcşarı 

Ankaraya Gidiyor 
İzmir, 27 (A.A.) - Dahiliye müs. 

teşarlığına tayin edilen eski vali 
Ethem Aykut, sabah ekspresle An. 
kar&ya hareket etmiştir. 

Erbaada Yine Zelzele Oldu 
Erbaa, 27 <A.A.) - Dün gece oı'ı 

buçukta burada beş saniye süren 
şiddetli bir zelzele olmuştur. Zayi. 
at yoktur. Halk korkudan geceyi 
dısarda geçirmiştir. 

Nevyork Times gazetesi tarafın. 
dan verilen mahimata göre tevkif 
"lunan vapurlar sunlardır: 4500 
tonluk Bucegi, 6'Hl4 tonluk Ollenia 
ve 3152 tonluk nomıınia vanurları. 
1ır Ayni gazcteye gor<' Köstenccde 
1Julunan İngiliz gemileri bu limar. 
rl;m ayrılmıslarclır 

B ikres 27 (i\ A) - Reuter: 
Galalz limanıııdan gel<m habcrle. 

!'(' J,!nr(' numen limanlnrlle sarki \'(' 
"Arhi Akdcniz liııınnhırı arnsıncla 
C'yrlist>ferlere tcknır ha~laıımak 
~7.C'rcdir. 

Gc:>miler, İn~iliz • italvan harbi 
iırdügı.i miıddetce scyrüseferlcrine 

rl.ev::ım edeceklerdir. 
--~-----o-------

Tapu ve Kadastro 

Kanunu, Medenf 

İhtiyaca Göre 

Yeniden Y apdd~ 
Ankara. 27 CTAN) - Hükfımct 

bir kadastro kanun fıyihası hazırlı. 
yarak Bliyük ~~ıllet i\lecl sine scv
ketmiştir. B u n a, halen meri
yct mevkiinde bulunan kada:stro 
kanununda. kadastro faaliyetinin 
tesrii hususunda beklenen gayeyı 

tem· n edememekte olmasıdır. 
Bu layiha ile eski kanunun ilga. 

st teklif edilmektedir. Yeni kanun, 
kadastro ameliyesinin daha seri ve 
siüim esaslar dairesinde neticel<'n
m('sini ve medeni kanunun emrct
tigı veçhilc yeni tapo sicillcri \•ii
cude getirilmesini temin edecek e-
11asJ;n ıiht.iv• ,..lmrlctod.ir 

. . . . 
j Sovyet Donanması ı 
I Uzak Doğuda ve i 
1 : 1 Hazer Denizinde ~ 
ı Manevra Yapıyor : 
1 i 
J Moskova, 27 (A.A.) - Moskova ! 
i radyosu dün akşamki neşriyatında S 

Sovyct deniz kuvvetlerinin Uzak Do- i 
ğuda Amur nehri üzerinde büyük : 
mikyasta bir manevra yaptıklarını i 
blldlrmlşlir. ! .. 

Hazer denizindeki Sovyet harp gc- • 
mileri de Pazartesi J:Üniı manevra: 
yapmak üzere Bakii'da toplanmıs- ~ 
!ardır. . ~ ___ ... __....__.. ........................ -... . 
HARİCİYE 

Memurları 

Arasında 
Ankara, 27 CTAN Muhabirin

den) - Hariciyede yapılan yeni ta
yin ve nakilleri bildiriyorum: 

Mi1iıno Başkonsolosu Fuat, An
vers Konsolosu Fethi, l\loskova Bü
yük Elçiligi Konsolosluk şubesi miı
düru Cemal. Kabil Biiyi.ik El1riliği 
ba~katibi Hakkı, Londra Biiyi.ık El
çiliği başkatibi Fehmi, Atinn Bu
yuk Elçiliği başkatıbi '!'evlik. Ber. 
lin Büyük Elçilıği baskatibi Galip, 
Boenos Aires Elçiliği başkatibi Re
şit, Brüksel Elçiliği başkatibi Bur-

hanettin, Madrit Elçiliği başkatibi 
Rıfkı, Sofya Elçiliği ikinci katibi 
Nuri, 1'okyo Biiyiik Ekiligi üçüncü 
katibı İhsan, Üsküp Konsolosluğu 
maiyetinde Konsolos Ziya, Prag 
Konsolosluğunda muavin Konsolos 
Muzaffer, İskenderıye Konsolos-
1 uğu muavin Konsolos Salahat
tin, Rızaiye Konsolosluğu Knnc;ıla

rı Salıh, Kıbrıs Konsolcıslugu Knn
çıları Cemal. Moskova HüyLık Bl
çihgi Konsolosluk şubesi Kançıları 
Kiımil, Hamburg Ba konsoloslugu 
muavin Konsolos Lütfi, Varna Kon 
solosluğu Kançıları Fuat :!\'ler~<ezc 

nnklcdildilcr. 
Nlilano Ba~konsolosluğuna Yar

mı Konsolosu Diırru, Vnrna Kon
soh•ı:luğuna İskenderiye BaşkPnso. 
losu Muhittin Erdogan. İskcnderi
ye .füışkonsolosluğuna 1\forl,ez<lcn 
:Muhittin, Anvers Başkonsoloslu~u
na Merkezden r'iruz. Moskova Bıi
ytik J<:lçiliği Konsolosluk '?ııbc i 
l\1iırliirlüğiıne illcrkezdcn Cav t, 

Londra Buyiık Elçılıgi Başkiıt •pli
gınc Merkezden Orhan, Kubil Bu
yiık Elçiliği ikinci kiıtipl ~ınc Mer
kezden Haydar, Berlin Büyiık Elçi
liğı Başkfıtiplıgine Polonya hüktı
mctı nezdinde Turkıve Buv;ik Ell·İ
ligi Başkatibi Kemnİ \'(' ,rnun yc~i
nc Merkezden Samım, Tokyo 13ti. 
yiık Elçiligi ikinci kat plıgin .... M<'r
kezden Cevat, Sofya Elçilıgı ikinci 
katipliğine McrkC'.zden Osman, Ati
na Büyük Elciligi iıçuncii kfıtipli
ğinc :Merkezden Necdet Brüksel 
Elçiliği iiçıincii katiplıginc ~1crkei.'-

den Talat, :\1adrit üçi'ıncü ı.:aı ipliği
ne 1\ierkezdnn Mustafa. 8tokholın 

ElPiliği başkntiplıgınc M crln zden l 
Nurettin, Rızaiye Konsoloslu{tu va. 
zifesini ifaya Merkezden muavın 

Konsolos Rıza, Üsküp Konsoloslu
ğu Kançılarlığına Merkezden Hak
kı, llamburg Başkonsolosluğu Kan. 
cılarlığına Merkezden Necmettin. 
Prag Konso1osluğu Kançılarlıgımı 

Nierk~zclP.n Cemal. Mo kova Biıyı.ik 
Elcı!iği Konsolosluk sub"'<;İ Kancı
larhğına Merkezden Ruhi. Rızaiye 
Konsolosluğu Kançılarlıgına ~er
\czdP- Asaf. w•.,.rna V•..,ı;olf'ftloıau 

- Of! dedikçe, herif döniip, gü. 
liimsiiyor. Bu sırada da işman ma. 
d:tm girdi. Olduk mu iskarça .• 

- Azıcık yer verirsiniz? de. 
yince, ben onun nereli olduğunu 
anladım, Bıraktım, geldi; benim 
)'erimde şa:.apçının ardına düştii. 
fakat sırtını döndii. lkisi arka ar. 
knya yapı~tılar. 

Tramvay bu, durur mu? Bir sar· 
sınh, bir daha! 

l\ladaın haı:ladı §ikayete: 
- Ay! Ya\·as ol kuzum. Sirtinu 

binoorsun! Sen -ne kaha adamsın? 
~arapçı, Kal~·oncukulluğu şive. 

sile: 
- Pardon madam. Ne yapaliın! 

Çok sıkışık: 
Voyvodada arabaya lir kişi daha 

girdi. Birisi sağlam Jle~inci Kolon. 
iri, yarı .. Diğeri iki elinde iki çan. 
ta, bir familya bahası, iiçiindisii R• 

yn~ında karyoka, bir sokak kızı. Ol
duk mu, bir marmolat? 

Yola diiştük. Kıı. sakız çiğniyor 
\'e sakızı (çat!) patlatıyor. 

Tükrükler madama gidiyor. 
- Dikkat et matmazel. l'ukriik

lcr iistüme gcli~ or? 
- Şemsiye a~ kokana! Sakız çiğ

nemek te mi yasak? 
Şarapçı karı~h: 

- Affedersiniz, hani yok saku 
çiğnc<mcyiniz: Amma patlama~ ınız! 

- Sen patla! Zaten tulumu dön. 
ıııii~siin! 

nikt<.:i: 
- Yeni gelen lor! Biletl 
Alış, \'eriş! On para \ ' CT, yirmi 

para al. Bileti verdin, \•erınl'<Hn! 

Ve tam o sırada bir feryat: 
-Ay! 
:\Jadam bağırıyor: 
-- Ey\ ah mnf old ııın. 

- ~c oldu ınarlnın! Hir ŞC'' ınl 
kn:yhettin. 

1\ladanı dile göhc~indcn nşa;ı bi• 
~eri tutu~or: 

- 1711 kuru!jtım g-itti 
- Kim raldı? 
Hemt•n s; rnpt;ı : 
- Bi.1: almadik.' Rit•a ecleriın ara. 

~iniz. 

l~ndın ilf" e ('(ti: 
- Çorahım yırtıldı canım! Kim· 

sı• çalmadı .. 
Bir istasYonrlrı snra(lCI inmek is. 

tt>di ;\liiınkiin mü ? • 
Madam da hcrahcr 
- AYol. heni ne ı koıırs•ın"' 
Uh (' kachnr·aa-17 lıAcırdı. Jlri!cr 

sarnpl'ıııııı sırt·mı gı~ clı~i :'i ~iimlc 
{tinin :ırkasınrfal-; kemeri" dtiğı11e

si. nuıdnıııııı et<•kliğiniıı lıilıncın ııe 
n•r,İm· takılnııs .... 

~nhanlı~ı hosalttı!nr H ' ilJ İ$ 

ın:ını ct\'11 dılar 

Tl·krnr :-ol:• dıi.c;t il· Tl'r <.ıı•rk 

111 fc!. koku \'l' ,,al~ı.ı: ı ntlıı"ı (Hl\ mı• 

cdh or~u 
~<' kcrnındır hu tranı\ .ı~ lar' ı· -=· 

le ~ nr.ın! 

llJ;;,.,.. tfl),. M "1 " I'! • • • ,.,. ,. - - "°' ~ .._ -~ 
~ ""~~ ~tı l'., .... .:_,,._, .. 

Ankara 27 ıT/\Nı - Ttirkived 
harp. silah ve mühimmRt yapan hu 
ı;usi ~mai müesseselerin kontroli 
hak~ındaki rıizamnam(' ta. dik edil 
'Ttic::tir 

Kancılaı lığına M kC':ı:rlen \hmrt, 
Klbrı Kon oll"c::lu u '<ancı rırlığıııa 

Merkezden H'kmet. Tsk"nder ye 
Ba~konsoloslu~u Kancılarlıı'.':ına 

Merkezden Fuat nakil ve tavin .. 
~:1~11 ..... 
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ALMANYA 
Bal anları 

Organize Ediyor 

(Bn ı 1 incide) 
]ar kapanmış. istihsal durmuş, tar. 
la lar randıman veremez bir hale 
gclm tır. Bütiın Avrupa sahilleri 
hcıriçten gelen ithalata karşı kapan
mıstır. Ru kış Avrupa korkunç bir 
;orlık , kıtlık ve i izlik tehlikesi ile 
ka sı luırşıyadır. 

f ngiltereyc vapılacak taarruzun ne 
kadar ürecegi kcstirılemez. Bu 
muddet zarfında arkada ekonomi 
hakımından aç, issiz, harap bir Av. 
rupa, Alman ordusu için en buyuk 
tehlikedir. 

Almanya bu tehlikeyi önlemek 
i in, harpten uzak kalmış yegane is
tihsal ahası olan Tuna ve Balkan 
! rın or~anizc edılmesine ihtiya~ 
._ a.,.dır . Almanyavı. İngillereve ta
c:-rnızdan ev\cl Tuna ve Balkonları 
orqanize ctmiye scvkeden ikinci se. 
bep budur. 

A lmanyanın B lkanlar ic-in dti-
ı.indtigu katı ekli hilmiyo· 

ruz. Hudut ihtıiaflnrını hir emirle 
h'lllC' mm affak olup olmıyacagını 
da evvelden tahmın mumkun değil 
dir. Fakat Garp Cephesindeki mu. 
v3ffakıyetlerin Balkanlarda bıraktı. 
gı tesir, bu hususta Berlinin muvaf
fak olmasını kolaylaştıran amiller· 
den biri olacaktır. 

Fakat Almanyamn şimdilik Bal. 
kanları iktısaden organize etmek, 
ve Sovyetlerin evvelce tekarrur c. 
d<.'n hudutların haricine cıkmasına 
mani olmak gibi yine mahdut bir 
gaye ile hareket etmekte olması ıh· 
timall çoktur. Çünkü Balkanlardaki 
hudut ihtilaflarının ve siyasi mese
lelerın halli uzun zamana mütevak. 
1<ıftır. Almanyanın ise bu kadar u. 
zun bir müddet beklemiye vakti 
yoktur. Zaten nihoi zaferi kazandık
tan sonra bütün bu ihtilatları kc; 
künden Jıalletmek daha kolay olur. 

Amerika, Bazı 
Maddelere 

Ambargo Koydu 
(Ba ı 1 incide) 

bir haleti ruhiyeye işaret etmekte
dir.,, 

Diğer bir radyo münekkidi, hu 
kararın yeni Japon hukfımeti üze
rine tesir icra etmege matuf bu. 
lunduğunu tahmin etmektedir. 

JAPON SEFİIUı.TIN BU 

YOLDAKi TEMASLARI 
Japon Sefiri Kensuke Honinou

chi, bugi.ın Hıriciye Nezareti Mus
te arı Summer Welles'i ziyaret et
miştir. Petrol ve demir ihracının 
hususi müsaadeye tfıbi olmasına 
mütedair Roosevelt'in kararı etra
fında konuşulduğu zannedilmekte
dir. 

Gazeteler toplantısında bugün 
Roosevclt bu meselede bir ambargo
nun bahis mevzuu olduğunu inkar 
<'tmiş ve bu, sadece bir milli rnüda-
f aa meselesidir, demiştir. ·~ 

JAPONI .. ARA GÖRE 
Tokio, 27 (A.A.) - Japon matbu. 

tıtı müttefikan Roosevelt'i ve Ame
rika Cümhurrreisi tarafından petrol 
ihracı için konulan takyidatı tenkit 
etmekte Ve bu tedbirlerin yalnız 
mihveri değil, Japonyayı da istib. 
daf ettiğini iddia eylemektedir. 

Nhdnişi gazetesi, Uzak Şark'ta bir 
"kapalı kapı,, siyaseti tatbik etmek 
suretiyle mukabelebilmisil tedbirle
ri alınmasını tavsiye ~tmcktedir. 

• 
Yeni beynelmilel vaziyet dolayı· 

siyle takip edilecek politika hak
kında, hükumet ile İmparatorluk 
Genel Kurmayı arasında tam bir 
mutabakat hasıl olmuştur. 

Bu nmtabakatın serbest ve sami. 
mi noktai nazar taatilerinden ve bir 
cok müzakerattan sonra husule gel. 
mis olduğu da ilave edilmektedir. 

Romanya Hükumeti 
İstanbul General 
Konsoloslu!:rımdan : 

Romanya Petrol Şirk~tlerinin 
hl se senetleri sahipleri, Hamil bu. 
Jundukları hisse ve cshamr damga
latmak üzere 27 Temmuz 940 tari
hınden itibaren her gun saat 10 -
I 3 arasında Tak mde Sıra Seki
lerde kilin Konsolosluk Kançclar
yasına davet olunurlar. Bu müna
sebetle, mubayaa bordroları He hü
viyet ve Mılliyctlerini müsbit her 
turlü vesaiki ibraz etmeleri Hızım 
gelc1ıği ilim olunur. ~ 

RAŞİD RıZA TİYATROSU 
28 Temmuz P r G n A k mı 

Ged p d Az B h l' inde 
'ONLAR ERMiŞ MURADINA" 

Koml'<iı - 3 - Perde 

f Führer Bulgar 
Nazırlarını Dün 

Kabul Etti 
,M (Başı 1 incide) 

Führer'in, Filov ve Popof'un ara. 
smdaki görüşmeye Von Ribbentrop. 
tan maada Bulgaristanın Berlin se_ 
firi Draganof ve Almanyanın Sofya 
sefiri Balon Richthofcn iştirak "t
mişlcrdir. 

MÜLAKAT BİTTİ 
Mülakat saat 18 de nihayet bul

du. İki saat süren mülakatın, umu
mi harpteki silah arkaqaşlıgı ve iki 
millet arasında o zamandanberi hiç 
bir değişikliğe uğramıyan ananevi 
dostluğun samimi tezahüratı içinde 
vuku bulduğu öğrenilmiştir. Müla· 
katı mliteakıp Bulgar devlet adam. 
lan Führer'in davetlisi olarak onun. 
la birlikte çay içmişlerdir. 

Fiıhrer'in kôşkünu terketmcden 
evvel Bulgar Başvekıli Filoff m;,1.L 
yetindekilcri Führer'e takdim l'.!t
mistir. Bu merasimden sonra Hitler 
Bulgar misafirlerinden mi.isaade Rl· 
mıstır. Bulgar Nazırları Alman H a
riciye Nazırı Rihbentop tarafından 
arabalarına kadar goturulmuşlcr
dir. 

NAZIRLAR UÖNÜYOR 
Bulgar Başvekili ve Hariciye Na. 

zırı kendilerine refakat eden proto 
kol sefi Baron Von Doerherg ve S<ıf 
ya Alman sefiri Baron Von Richtho. 
fcn'le birlikte Salzburg'da indikleri 
Oesterreichischenhof oteline gitş 
mi.lerdir. Von Ribbentrop buradan 
!erdir. Von Ribbentrop buradan 
kendilerini alarak Salzburg garına 
refakat edecektir. Bulgar devlet a. 
damları saat 19,30 da Viyana tari
kiyle Bulgaristana avdet edecekler· 
dir. 

Tİl\IES'E GORE 
Londra, 27 (A.A.) - Times ga

zetesinin, Rumen hükumetinin Al. 
manyaya teslimiyeti hakkında tcf
siratta bulunan diplomatik muha-
biri diyor ki: . 

"Romanyanın 1ngiliz _ Fr<ı.:-ısız 
garantisinden vaz geçmesi, bazt İn
giliz tebaalarının teb'idi, Tuna ü
zerinde vapurların tevkifi, İngiliz 
ve Holanda maliyecilerine ait bulu. 
nan "Kastra Romana,, korporas
yonunun kontrolü için bir komiser 
tayini, bütün bunların Romanyayı 
yen: toprak tavizlerinde bulunmak. 
tan kurtaramaması muhtemeldir. 
İngiliz Hariciye Nezaretinde uzun 
zamandanberi mevcut kanaat şudur 
ki, Bulgaristanın Cenubi Dobruca 
hakkındaki mutalebesi yerindedir 
ve İngiliz diplomasisi, bu isteğin 
bir anlaşma ile tatmini için bir
kaç defa nüfuzunu kullanmıstır. 
Şimdi Rumenler, İngiliz gar:ı.ntİsin 
den vaz gecmiş olduklarına göre, 
İngiliz hükumeti Sofyaya tebligat. 
ta bulunarak, Dobruca meselesinin 
uzlaşma suretilc bir sureti tcsv:ye
ye bağlanmasını müsait bir surette 
karşılıyacağını bildirmiştir.,, 

DOBRUCA KOYl. USUNÜN 
JUR ANA 'ESi 

Sofya, 27 (A.A.) - Reuter: Bir 
anane ve uğur temennisi olarak, 
Dobruca köyİüsü kıyafetine girmiş 
gene kızlar hava yolu ile Bitlere 
m\iliıki olmak üzere bugün hareket 
eden Bulgar murahhaslannın önü
ne toprnğa su dökmüştür. Viyana. 
dan sonra Salsburg'a doğru yolla
rına trenle devam edecek olan mu. 
rahhaslar hareketleri esnasında l. 
talya, Yugoslavya Sefirleri, sara
ya mensup zevat ve yüksek hüku
met erkfını tarafından sclti.mlanmış.. 
lardır. Romanya ve Sovyctler tl'Ş
yi merasiminde temsil edilmemek-
te idiler. ...,,, 

Amerikanın 
lngiltereye 
Yardımları 

(Başı 1 incide) 
tayyare imali hakkındaki Lord 
Bervcrbrook'un bahsettiği planın 
tatbikinin rnotör ve parçaların ima
li ve tayyarelerin montajı için 38 
yeni fabrika tesisine mütevakkıf 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

AVRUPAl..I ÇOCUKI..AR 
Avrupalı çocukların harp mıntn

kası haricine Amcrıkan gemileri ta. 
rafından nakline ait kanun projesi 
bugün Mebusan l\leclisi Hariciye En 
cümenince tasdik edilmistir. Kanun 
projesine nazaran bu m~ksatta kul
lanılacak her gemi muhariplcrden 
bir teminatname alacaktır. 

Bugünkü gazeteciler toplantısında 
Roosevelt İngiliz çocuklarının tah
liyesine yardım etmek için Ameri
kanın elinden geleni şiddetle yap
mnk arzusunda bulunduğunu ve şa. 
yet bu mülteci cocuklar Amerikaya 
Amerikan gemileri tarafından geti
rilecek olurlarsa tam bir emniyet 
icinde nakledilmeleri için miıkül tc. 
minat talep edebileceğini beyan et. 
miştir. 

T AN 1 

YAKIN ŞARK 1 

Milletleri lngiliz 
Zaferine inandı 

(Başı 1 incide) 
marşandiz garları dahil olmak üze
re dığer bazı askeri hedefler de 
bombardıman edilmiştir. 
Bombardıman tayyarelerimize hü. 

cum etmeğe teşebbus eden bir düş
man avcısı düşüriilmüştür. Beş 
tayyare üslerine dönmemiştir. 

Almanların İngiliz sahillerine ve 
topraklarına karşı yaptıklıın tcıar
ruz!eırın ehem.miyetsiz hasarlar 
verdiği bildirilmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

Dortmund elektrik santraline ve 
Holandada Shipol ve Waalhaven 
tayyare meydanlarına dun gtipcgiin 
iiiz hücum etmişlerdir. Tayyarele
rimizin he!)si salimen donmüşl~r
dir. 

Dün aksam gayri müsait hava şe. 
raiti ytiziinden hava bombardıma:ı 
harekatı bilhassa Cherburg, St. No. 
zaire ve Nantes petro.1 depnlar•n:ı 
vapı:lan hücumlara inhisar etmistır. 
'I'ayyarelerimizden biri donmcmıc:. 
tir. 

n ıgün sahil müdafaa hava kuv. 
vetlc:rinc mensup bir tayyaremiz 
Norveç sahilleri acıklarında bir dü~. 
man muavin gemisini muvaffrıki. 
yetlc bombardıman etmiştir. 1\liiret. 
tebatın bu gemiyi ıterkettiği görüL 
müc;tür. 

Hcber alındığına göre, Alman 
tayyareleri Şimali İrlanda ahilleri 
açıklarında bir nakliye gemisi ka
filesine hücum etmiştir. Hava mü. 
drıfaa topları derhal harekete geç
miştir. 

Bır hava kc~if kolu, Manş deni. 
zi üzerinde ogleyc doğru bır düş. 
man avcı taxyaresi ve cenubu şar
ki sahilleri açıklarında da öğleden 
sonra ikinci bir düsman avcı tay. 
yarcsi düsürmüşlerdir. 

Almanlara Göre ~ 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman teb

liğine göre, bir Alman tahtelbahi. 
ri 33,700, diğer bir tahtelbahir d~ 
26,338, üçüncü bir tahtelbahir de 
5 ,260 tonluk gemi batırmışlardır. 
Bir İngiliz destroyeri de batırılmış. 
tır. Hücumbotları 32,000 tonluk 4 
gemi batırmışlardır. 

Alman muhabere tayyareleri, 
Kardif, Aberdthow ve Hastings li
manları tesisatı üzerine hucum ede
rek birçok yangınlar husule getir. 
mişlerdir. Tunbridge - Wells ilti
sak hattı ve Thameshaven petrol 
tankları üzerine sair hücumlar icra 
edilmiştir. 

26/ 27 gecesi, İngiliz tayyareleri 
Almanyanın Şarki ve Cenubu Gar. 
bisi üzerinde uçuşlar yapmışlardır. 
Atılmış olan birkaç bomba hasarat 
yapmamıştır. Bir hava muharebesi 
esnasında bir düşman tayyaresi ve 
hava müdafaa toplarile de bir di. 
ğeri düşüriılmüştür. :Manş denizi 
üstünde cereyan eden bir hava mu
harebesi esnasında bir Alman tay. 
yaresi düşmüş ve bir diğeri de 
dönmemiştir. 

İtalya - İngiltere 
Kahire, 27 {A.A.) - İngiliz filo

sunun son üç hafta zarfındaki ic
raatı Yakın Şark milletlerinin İn. 
giliz nihai zaferine olan itimadımı 
takviye etmiştir. Mısırın tecrit e
dilmis bir vaziyette kalması endi
şesi şimdi zail olmuştur. Filhakika 
İngiliz :filosu İtalyan filosunun or. 
tasından geçerek, İngiliz tiC'aret 
scyrisefainine yolu açmıştır. Akde
niz kafilelere açılmıştır ve bu kafi
lelerden bir çoğu askeri mühim
mat ve diğer malzeme ile salimen 
İskcnderiycye varmış bulunmakta. 
dır. 

İngiliz filosu Şap denizinde, de
nizaltıları batırmak surctile İngil. 
terenin Kap burnu iizerindcn Sü. 
veyşe de yolunu açmıştır. 
Diğer taraftan Libya re Habeşis. 

tan yan yanya tecrit edilmiş vazi. 
ycttedir. 

Muharebenin cereyan edeceği yer 
heniız belli olmadığı için, İngiliz • 
İtalyan harbi, izaç stratej isine da. 
yanmakta berdevamdır. Bu strate
jide ilk mülahaza malzemenin ko. 
runmasıdır. Bu hususta İngiliz kuv. 
vetleri vaziyete çok daha ziyade 
hakim bulunmaktadır. 

Sudan'da, kahir bir surette faik 
İtalyan kuvvetlerinin çok zayıf bir 
surette müdafaa edilen karakolları 
zaptetmek suretilc elde ettikleri 
sözde muvaffakiyetler, İtalyan pro. 
pagandası tarafından Habeşistan. 
da tecrit edilmiş vaziyetteki İtalyan 
cenup ordusu ile İtalyadaki sivil a. 
haliyi tesci için izam edilmektedir. 

Hiçbir zaman şimdiki kadar sıkı 
olmamış olan İngi1iz - Mısır dost. 
luğu ile, Mısır milleti İngilterenin 
nihai zaferine kuvvetle inanmak. 
tadır. 

İSKF.NDERİYEYE HÜCU!\t 
Bu sabah erkenden İskenderiye 

mıntakası üzerine bir hava hücumu 
yapılmıştır. lliicum yarım saat sür_ 

Avrupada 
Yeni Nizam 

Meselesi 
Holanda, Danimarka \'e 
Fransanın Vaziyetleri 

Londra, 27 (A.A.) - Avrupanın 

Hitlere gôre "yeni nizamı" hakkın. 
da tcfsiratta bulunan Daily Teleg. 
raph gazetesi, şöyle diyor: 

"Hitlcrin düşüncesi hakkında ic. 
raat veya beyanattan ziyade müp. 
hem telmihlerden manalar çıkar
mak mümkün olmaktadır. Holanda, 
Danimarka ve Fransa gibi mcmle. 
ketlerin sanayiden tecrit edilerek 
tamamen ziraate münhasır kalacak. 
)arı ve Almanyanın tabii birer mah. 
reci haline gelmeğe davet edilecek. 
leri anlaşılmaktadır. Böyle bir sis. 
tem bu memleketlerin refah seviye. 
lerinin fevkalade ienezztılünü ve 
iktısadi hürriyetlerinin ellerinden 
alınma~ını intaç edecektir. 

Bunların siyasi vaziyetlerine ge
lince, hundan bahsedilmemektedir 
ki bu da hayra alamet değildir. Ifü. 
ler, harıtasını göstermeğe mütema. 
yil olmamakla beraber, İngiltere 
mngliıp olduğu takdirde Avrupayı 
ne yapınak istediği hakkında kim 
senin siiphesi yoktur. Hitler bu tak. 
dirde bütün Avrupa kıtasını şu veya 
bu şekilde iktısadi veya siyasi esa. 
ret haline koyacaktır. İngiltere Av. 
rupayı, kendisini ve d!ger kıtaları. 
bu iıkıbetten kurtarmak için har
betmektedir. Mihverin olmıyan bü. 
tiin memleketler, artık fikirler ini 
bildirmek icin serbest olmıyanlar 
dahi, hlirriyetlerin in iadesi ve İn. 
ı:dltC'rc ile birlikte müstereken is. 
tedikleri gibi b ir Avrup~ nizamı in
tıbaı iı,:m İngiltereye teveccüh et.. 
mektt'<lirlcr. Bize olan inanları in. 
kisnra uğramıyacaktır.,, 

Ankarada Dün Gece 

Sabaha Karşı Büyük 

Bir Yangın Oldu 
(Başı 1 incide) 

lunduğundan şehrin bir çok yerle
r inden görüldü. Yangın mıntaka· 
sındaki halk gecelikleriyle sokağa 
fırlamıştı. 
Yangının neden çıktığı ve yaptığı 

z:ırar miktarı henüz belli değildir. 
Tahkikata devam ediliyor. Yanan 
dükkanların çoğunun sigortalı oldu. 
gu söyleniyor. 
Yangın yerine Belediye Reisi Mu. 

aviniyle Polis Müdürü geldi ve tah. 
kikatla bizzat meşgul oldular. 

miistiir. Birkaç bomba atılmışsa da 
hasar ve telefat olduğuna dair bir 
haber alınamamıştır. 

1\1ALTAYA TAARRUZ 
İtalyanlar Maltayı şiddetle bom. 

qardıman ettiklerini ve iki İngiliz 
tayyaresi düşürdüklerini bildiri. 
yorlarsa da İngillzler İngliz avcı 
tayyareleri karşısında İtalyanların 
bir tek bomba atmadan kaçtıklarını 
bildiriyorlar. 

İngilizler Trablusgarpta Dcrneyi 
bombardıman ederek 4 tayyareyi 
ciddi hasara uğratmışlardır. 

Eritrede Essab'da bahriye depo
larına Ranweita'da askeri hedeilere 
havn hücumları yapılmıştır. Mille. 
de tı:ıyyarelerimiz yerdeki bombar. 
dıman ayyarelerini bombalamı~
lardır. Bombardımanda tayyarelerı. 
miz dönerken düşman tayyarele
rinden duman yükseldiğini görmü~. 
lerdir. Dün üç düşman tayyare fi. 
losu Malta üzerinde uçmuşlardır. 

Derhal havalanan avcı tayyareleri. 
miz düşmanı püskürtmiişlerdir. Hiç 
bir bomba atılmamıştır. 

İTAI.YAX TAYYARELERİ 
BİRBİRLERİNE GİRDİLER 

Londra, 27 A. A.) - Times gaze
tesinin havacılık muhabirinin bil. 
dirdiğine nazaran, salı gecesi İtal
yanlar kendi tayyareleri üzerine a. 
teş açmışlardır. İtalyan ve Alman 
gazetelerinin yazdığına göre, bu ha. 
disc esnasında bazı sivil ahali de öl. 
müştür. Mezkur muhabir şunları i
lave etmektedir: 

Londrada resmi makamattan ha
ber aldığıma göre, o gece Romanın 
iisti.inda lıic bir İngiliz tayyaresi uç
mamıştır. Esasen, İtalya harbe gir
diğinden beri hiç b ir İngiliz tayya. 
resi Roma üzerine gitmemiştir. De
mek oluyor ki İtalyanlar kendi tay. 
yareleri üzerine ateş etmişler ve iki. 
sini düşürmüslardir. 

CİBUTİDE 
Cibuti, 27 (A.A.) - Fransız hü

k\ımetinin mümessili general Ger
main diin Cibutiye muvasalat ede· 
rek askeri ve sivil valiliği deruhte 
etmiştir. Mütareke şeraitini müza. 
kere etmek maksadı ile bir İtalyan 
komisyonuna Diredoua'da mülaki 
olmak üzere bir Fransız komisyonu 
teşekkül etmiştir. Cıbutide idarei 
örfiye kaldırılmıştır. 

Eski Fransız 
Dahiliye Nazırı 
İtham Ediliyor 
Fransanın Bir Vilayeti 

Milli Bir Devlet Olabilecek 
Hale Getirilecek 

Vichy, 27 (A.A.) - General de 
Gaulle, ademi itaat suçu ile itham 
edilerek beş sene hapse mahkum oL 
muştur. General, bu kararı , askeri 
temyiz mahkemesi nezdinde temyiz 
etmiştir. 

• 
Sabık Nazırlardan George Man. 

del, devlet emniyetini ihlal ile it. 
ham edilerek muhakeme altına a. 
lınmıştır. Rennes Mandel de muha. 
kemeye sevkolunmuştur. 

TUNUS VALİLİ(h 
Tunus valiliğine tayin olunan A

miral Esteva vazifesine başlamış. 

tr. 
.:UİLLi DEVLET OLACAK 

RİR EYALET 
Paristen alınan bir habere göre 

milli meclisin icra komitesi vakti 
gcldigi zaman Fransız vilayetlerin. 
den Britan~anın milli bir devlet ol. 
masına karar vermiştir. 
1\IEKNES V.AP UR U IIAOİSESİ 
Fransız hiikumeii neşrettiği res

mi bir tebliğde diyor ki: 
İngiliz ve Alman kaynakları 

Fransız bandıralı Meknes vapuru 
Fransız kıtaatını hamil olduğu hal. 
de İngiltcreden hareket ettikten 
·onra Manş denizinde torpillendiği. 
ni bildirmişlerdir. Fransız nezareti, 
diğer mülteci mübadeleleri için tat. 
bik edilen usulün aksine olarak, bu 
vapurun ne hareketine, ne güzerga. 
hına, ne de hareket limanına dair 
İngiliz hükumetinden hiçbir tebli-
gat almamıştır. . 

HARP MESULLRRI 
Fransız gazeteleri harp mesulle

rini bulmak ve muhakeme etmek 
lüzumundan bahsetmektedir. 

Oeuvre gazetesinde Deat: 
"Harp partisinin" mesulleri hata. 

!arını ödemelidirler. Bir adam öldü. 
ren bunun cezasını çekmelidir. HaL 
buki bunlar Fransanın hayatına 
kıym1 lardır." diyor. 

·Echo de Paris gazetesinde Fer. 
nand Laurent şöyle yazmaktadır: 

Mcsuliyctler müteaddittir, fakat 
bunların en kahir olanı talim ve ter. 
blvecilerc raci bulunmaktadır. Na.. 
zırlar, prefeler, maarif müfettişle. 
ri, hulasa maarifin bütün mesul şef_ 
leri. hadisat ve vaziyetlere göz yum 
dukhırı nisbette, memleketimizin 
manevi zaafından dolayı töhmet al. 
tında bulunmaktadırlar. Bunlar, 
muhtelif derecelerde olmakla bera. 
ber, memleketin felaketinden me
sul oldukları muhakkaktır. 

Baş vekil · miz 
Şehrimizde 

(Bai:iı 1 incide) 
Reisini kabul ederek şehir işleri 
hakkında görüşmüştür. 

!\IİUJ ŞEF PA RKOTELDE 
Dün öğleden sonra otomobille 

şehirde bir gezinti yapan Milli Şef, 
akşam üstü Parkotele uğramışlar, 
akşam yemeğini Başvekille birlikte 
otelde yemişler ve gece geç vakit 
Floryaya dönmüşlerdir. . . 
MİLLİ S EF ~IALİYE VEKİLiNi 

D E KABUJ, B UYURDU 
Reisieümhur, dün iigleden sonra 

bir aralık Maliye Vekili Fuat Ağra. 
lıyı da kabul ederek bir mürA~t 
kendisile göriişmüstür. 

Z iRAAT VEK ILINlN 
Y UJt T TETKJKLERİ 

Ankara, 27 (A.A.) - Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen refakatinde 
ziraat mütehassısları bulunduğu 

halde, otomobille Orta Anadoluda 
bir tetkik gezisine cıkmıştır ... Zira
at Vekili, bu gezisi esnasında Kon
ya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğ 
de, Aksaraya uğrıyacak ve bu ha
vai ide umumi zirai durum ile bu
ralarda çalıştırılmakta olan ziraat 
makinelerinin işletme vaziyetlerini 
tetkik eyliyecektir. 
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Duçe, Rurn 
Nazırlarit 

Dün GörÜŞ 
(Başı 1 jıtC 

sunu göstermektedir. Rurnell 
adamları bu istikamette lll 
lan anlaşmaların husulünt 
mirastan hicbir suretle vaı 
sizin hadim olacaklardır. rt 
Romanyanı11 fedakarlıkla 

de bulunduğu intıbaını \'C 

türlü neşriyat asılsızdır. 
metpeı-ver bir siyaset tak•P 
Romanya, komşularile olatl 
nasebetlerinin daha ziyade 
lacağma itimadı vardır. J\te 
te milli menfaatlere doku1111 

müsaade etmemek ve idlb 
menfaatleri silahla müdıtf 
mek azmi mevcuttur. RuJJ1e 
met! müsalemetperver ' 
bırlesmiş bir milletin ve b 
bir ordunun müzaheretilc 
mektedir . ., s1 

R0 :\1ANYA - l\lACARl 
Rumen matbuatının bild 

göıe, Baschler Nachrichtctl 
tt'sinin Blikreş muhabirine 
natta bulunan Romanya 
Gigurtu, ezcümle Roman)• 
caristEın arasında yalnız ıtl 
bir komşuluk değil, ayni 
bir dostluk tesisinin de ıtl 
olduğunu beyan etmiştir. 

Romanya gazetelerindcll 
tul diyor ki: 

"Almanya ve İtalyanın ?ıl 
AVl'upanın Cenubu şar 
milletler arasında bir uJJ1ıl 
hali tesis etmektir. Romarı)• 
Roma _ Berlin mihveri sı 
tamam ile iştirak etmiştir .. P 
set esasen Romanyanın ını 
trseıdi menafiine uymaktıtd 

Romania gazetesi de Rll 
Jet adamlarının AlmanyndB 
ya ile Romanya arasındll 
süren dostluğa tekabül edcC 
bir emniyet ve anlayış hB~ 
duklarına işaret etmekteclıf 

S OVYETLERIN l\IUJlll\l 
İHTARI 

Biikreş, 27 (A.A.) - Re 
jansı bildiriyor: 

K ief radyosunun "Hudııt 
!erine,, işaret eden bir ~ 
Rumen hükumet mahfiller 
dişe ile karşılanmıştır. SO' 
yosunun spikeri her gütı 
yadan binlerce mülteci 
ve bunların Rumen rejit11 
zaliminden şikayet ettikle 
dirdikten sonra: 

"Bu muamelenin ıslahı i 
aksi takdirde Sovyet ıı 
"'hudut tedbirleri,, almıY' 
kalacaktır,, demiştir. 

• 
Romanyayı terkctmek e 

lan yirmi Fransızdan scldıl 
duda sevkedilmişlerdir. 13~ 
rasında "Colimbia,, petrol ~ 
yası idare meclisi reisi Pi • 
lond da bulunmaktadır. lJ 
sız da bugün hareket edcC 

GAFE!'llCO'NUN ııvsı; 
VAZiFESi 

Romanyanın Moskov.ıı 
tine tayin edilen sabık . 
Nazırı Gafenco, hususi b 
derulıte ederek 10 AğustoS1 

ket edecektir. 
Şimdiye kadar MoskoV~ 

bulunan Davidesco, ayJl1 

Hariciye Vekaleti emrine il 
tır. 

--- ~ 

Edimede Nüfus Sa~ 
Hazırlığı İlerledi 

Edirne, (TAN) - 20 iU< 
yapılacak olan umumi 11ii! 
mı hazırlıkları hayli ilerle~ 
hazırlıklar için numerotaj '• 
yanın hemen her yerinde ııı 
gibi, kaza ve nahiye ve oıı.1 
!erimize kadar, İstatistik 
dürlüğü tarafından kontr0 

pılmaktadır. 

E. SA Di T EK T IVA"T"ftÔ 
Bu gece (Taksim) Aıtıntepetlt 

gece (Be lktas> SuatpstJ 
"AKTÖR Kİ N " 

Hitler Bana Dedi 
Günün 

ALI 
bu en canlı kitabı, değerli gazeteci 

NACI KARACA~ 
ta:afından büyük bir itina ile lisanımıza tercüme ed' 
HITLER'in en mahrem arkadaşına yaptığı ifşaatı nakl 
b~.yü~ .kıtada 272 sayfa .~uta~ bu mühim kitap, baş.ındB 
nucllıfı RAUSCHNİNG m Hıtlerc yakınlığını gösteren 
bir vesika ile 

( Semih Liitfi ) Kitabevi 
tarafından neşredildi. 

Fiyatı : 60 Kuruıtur. 



BEDELi 
Ecnebi 

1 •cno 2800 Kr. 
6 Ay 1500 11 

" 3 Ay 800 • 
etler 1 Ay 300 • 

0ıı:ası llOsta ittihadına 
ıe b :~ lllemlekctler için 
16 9' eli tnüddet &rasiyle 

' ' 3 5 li ııeşlııd: radır. Abone be-
~tu ır. Adres değiıtirmek 

10 ;· Cevap kin mektup
uruşluk pul W.vesl 
lAzıındır. 

an Sualleri ve 

benin Vaziyeti 
ıı. bir 
Orta tnuddet evvel bu sütun-

~~ 0kullarda, ve l;selerde ta-
Cih olu 

tlndf!n nan imtihan sunllcrlnln 
~l bahset.mi~ ve bu mühim llde ı 
~ srarla durmu:ıtuk: 
il al orta okul ve lise imti-

• ınan ti k" ' ne ce, o zaman ·ı 
ot: .,;aaıeseI fiilen teyit etmiş 
tıetıc~ta. 0kull1rd:ı ve liselerde 

Ct1,'aplırerı niçin :fena!" sualine 
~: • BU e!lmıcıer Jçinde top-

tbe-.ıe • • 
Yn, l:OCUkla aldkndar dcğil-

Sıtı.ıf!a , 
'leııı r kalabalıktır, 

lnıliha . b 1 %ı:tettecı· n &ekillcrl tale ey 'l'erun ır, 

Yl~tı nıescıesı, talebenin vaı.ife
tacak bir şekle sokulma-

ldunuıın 
\elerı klerın talebeler üzerinde 
burıı alınnrnııtır. 
~r, .rnaanfirnlz:Jn yeni kc:ı

~~kla~ı değildir. Vakıfı, cbe
l'ııaarırr 11 ıncsgul olmasını temin 
. Pa•- il b&§arabileceğl bir vcızlfc 

ıı:a~ 2 
ille - 3 ve 4 numaralı mah-

1 •'l to~ ortadan kaldırmak, ma
lt!iıtetaı kol.aylıkla başa~ıınbile
llelnc ı. ~ır hizmettir. 5 inci 

1 
dc4u~· bıı:, böyle di.ı:ıünenlerle 

<a!cbclcr 
etı!e: arasında hocalarına ser

!\ '•nan Varsa, bu, muallimlerin 
, 1ullıııaıa C3kl otoritelerini kaybet-
~ ı:ıı:ından değil, talebelerin 
bunıa lllernelcrindcndir. 

ı.rının ra, ortamektep ve lise 
\ıtı'dı a&ırJığını da iltıve etmek 
llı~eı;· 'l'ürkiyede bir lise biti

"! bfr ta <'Unenkaya tahsile giden 
' lıerb !ebe, - o lisanı öğrenmek 
lıat14 :'.1'i bir Üniversitenin ü
~: ,. .

1 
Ordüncü sınıfına girebil

. .._.en ks 
. •Ol la' c erlsi, tahsil hayatına 
llılq rtlar ıçlnde devam eden 

'-•lkııı~:e ağır bir programın al
llılsaı lllecburJyeUnln yükletil

bUyillt d~n de bellidir. Çocukla
ol:\ıı. At ir kısmını mnnlcsef o
ba,le ekteplerlmlze glrcbilen-
hır11kı birçok rnüşkfiltılln karııı 
~c~ak, milleti umduğumuz 
tı~ ebUrnemızı kendi elimiz-
~ 01Uru.z. Saydığımız mah-
1!.lc~ an kaldırılması ise, mnn-

~ ''lıU:Udiyetınden ııilphcleneml
eıc ttlü~ niyet" den ba§kll hlç

\'akkı.r değlldlr. 

• 

TAN 

1 L HAFTANIN l 
..J 

MUSAHABESI 

Hocanın F ıkralarile 
Bir Mevsim Sohbeti 

N asr~ttin Hoca bir gün cami

de vaaza çıkmış; fakat, ga. 
liba, şimdiki gibi dünyanın karı
şık bir zamanına rast geldiğinden, 
belki de, ahval icabı belalı mev
zulara temas yasak edildiğinden 
sakala bıyığa, suya sabuna dokun
mamak ve herkese nikbinlik ver
mek için: 

- Ey cemaat, demiş, şükredi-. 
niz ki, Allah deveye kanat ver
medi. 

Halk hayrete düşmı.iş ve birisi 
dayanamayıp sormuş: 

- Vers,.ydi rıe olurdu? 
- Damlarınıza konar, evlerini-

zi başınıza göçertirdi! 
Bugünkü in:ı;anlar deveye kanat 

vermediğinden dolayı cenabı hak
ka artık hamdü ~ena edecek va
ziyette değildirler. Fen, develer 
nerede, tayyare ve paraşüt şeklin
de filleri, gergedanları, mamut
ları bile kanatlandırdı; kerpiç bi
nalar nerede, beton armeleri bile 
hlık ile yeksan etmiye başladı, bi
naların sağlamlaşması nisbetinde 
tahrip vasıtaları kuvveLlcndi. Es
kiden hakikaten, deve dama ko
nabilseydi evin hayrı kalmazdı. 
Nitekim bu kabilden binalara da
ir de hocanın bir fıkrası vardır: 
Seyahatte iken bir tekk'lYe misa
fir olmuş. Fakat bakmış ki, yattığı 
odanın tavanından ve kirişlerin 
arasından korkunç çatırtılar işiti
liyor. Hemen şeyhi bulmuş: 

- Efendi, demiş, bu çatı, gali
ba bakımsızlıktan göçecek ... 
Şeyh işi mugalataya vurmuş: 
- İşittığin sesler tehlil, tesbih 

sesleridir. Sade biz değil, tekke
miz de sabaha kadar zikirle me§-
gul olur. / 

İşte ben de sonunda sizin gibi 
vecde gelip secdeye kapanmasın. 
dan korkuyorum a! 

TTT 
Harp tayyaresi ve bombar-

dıman liı!ı oldukça hoca. 
nrn bu iki fırkasını daima hatırla
rım. Sürat bahsi olurken de hoca
nın eşeği batınına gelir. Öyle bir 
kanaatim vardır ki, hocaya ilham, 
nikbinlik, ne§e, sinir rahatlığı ve
ren, bu eşsiz zekanın lnkişaCrna 
yardım eden hep o eşektir, eşek a
dımile ağır, sakin gezi,lcri ve ge 
zişler esnasında huzurlu düşünce. 
lere dalabilfşlerldir. 

Yazan: !Ret ik Halid 

Çoğu hayvanın düşünen bir 

hali, vaziyeti vardır, ma
ltim ... Fakat eşekteki bu hal, in
sana her hayvanınkinden daha de

rin ve filosofane olduğu zehabını 
verir. Bir manda dahi geviş geti
rerek düşünür görünür, bir koyun 
ve bir keçi de ... Ama bize iıyle ge
lir ki, manda ciddi ve mühim bir 
şey düşünemez, koyun da oylcdir, 
kafasına bir şey sıgdırama7.; keçi, 
olsa olsa şeytırnlık ve ziyankiırlık 
düşünı.ir. Halbuki eşek, dii

~ünüşünde bir alim, bir idealist, 
dünyaya yeni bir nizam vermek is
tıyen bir filosof vekarı, derinliği, 
manzarası ve tesiri göze çarpar. 
İnsan, adeta bir müddet sonra e
§eği sarsarak: 

- Ey, haydi bakalım, epeyce 
mesele hallettin, söyle de kitaba 
geçirelim! 

Demek arzusunu duyar, hususi 
katiplik rolünü almıya yelten:r. 
Hat~ daha ileriye varacagım: Ben 
kedi, köpek, at, öküz, kuş gibı .) a
kınımızda yaşıyan hayvanların ö
nünde hareketlerimi idare etmek, 
yapacaklarımdan çekinmek lüzu_ 
munu hissetmem. lakin eşekten 
kuşkulanırım. Sanırım ki, maddi 

ve manevi Ialsolarımızı gören, 
gülen, acıyan bir mahlı'ıktur, mü
na!!ebetsiz bir vaziyet veya dlisiin 
ce beni hemen kavrayarak için
den: 

- Hele §U kendini beğenmişe 
bak, hiç te yerinde olmadıgı hal. 
de bir kabarıyor, bir adnmlık tas
lıyor ki. .. demesinden, güHinç ol
maktan, acınacak hale düşmekten 
korkarım. Değil yukarda isimleri. 
ni saydığım hayvanların, değme 
insr.nların bile ekseriya bıma bu 
endişeyi vermediklerini de ılfıvc e
deyim. Hulasa Nasrettin Hocanın 
istidat, olgunluk ve ilhamında n 
mahlukun tesiri büyi.ıktür. 

Şimdi meyvaların boll. ştığı 
şu mevsimde, her siyasi ve 

içtimai hadise gibi, önüme serilen 

yemişler dahi bana hocayı ve ho
canın fıkralarını yadettiriyor. İn
cir henüz kemale ermedi ama 
dallarında olgunlaşmıya başladı, 
iÖ:ı.:Üm Üzerlerinde... Merhumun 
incir hakkında iki fıkrası mevcut-

Merhumu küçük bir Ford için
de dolaşan Amerikalı bir protes
tan rahibi şekline, o hayata, bizim 
asra sokunu:ı.:; nihayet komik bir 
adam olabilirdi, her fıkrasında bin 
hakikat ve misilsiz bir kemal ese
ri bulunan beynelmilel bir dahi 
olamazdı. Eşek üstünde, her yer
den ve her vasıtadan daha güzel 
düşünüldüğüne, insan tiplerinin 
daha iyi tahlil edildiğine ve gü-
lünç, aksak noktalarının pek mü. tur ve birisi meşhurdur: 
kemmel görüldüğüne bizzat nef- H~~~~ Timu~lens: ayva bedi. 
simde yaptığım tecrübelerle kana- ye goturmek ıstemış tc karısı işe 
at getirmişlerdenim. Anadoludaki 

1

_ -- . 
uzun uzun eşek gezintilerim bana 

1 
iyice eserler ilham etmişti. Okuyucu Dilekleri 

~ .1'1. 
Tabiidir ki, her eşeğe binP-n ve 

işlerini eşekle gören muhakkak bir 
sanatkAr ve bir me§hur olamaz; 
istidat şarttır. Fakat hepimizin 
bıldiği o meşhur köylü zekası ve 
mantığı, o şehirliyi şaşırtan ve 
~oğu defa mat eden köylü felsefesi 
yok mu, işte bu, eşek sırtında va. 
kit geçirmenin mahsulüdtir. Pa
t:.ka yollardan, aheste, bCFte, sa-
atlerce, yurgunluk vermiyen tatlı 
muntazam bir sallantı ile, uğultu
suz, gürültüsüz, harharasız ve - ne 
boru, ne düdük sesi - o telaşsız gi
diş zihne bir tend!üs yerine geçer. 
Tefekkür alemine daldrğmız za. 
man sakin bir denizde yü:ı.:üyor
muş, yahut ılık bir banyoda uyu
yormuş kadar rahatlık, yumuşak
lık duyarsınız. Sonra, belki de ü
zerinde bulunduğunuz hayvanm 
nikbinlik ve epikürist felsefesin
den de bir ''sereyan" hasıl olur, 
düşüncelerinize tesir eder. 

Divrikte Ecza Fiyatları 
Pahalı 

Dlvrlkten yazılıyor: 
"Kaza merkezinde mevcut cczanrdc 

HAçlar en u: Uç misli fiyaUn satılmak
tadır. Bu hal, vilAy<'t merkezinde ayni 
reçete ile daha ucuza yııptırılıııı iıtıçlarla 
sabittir. Halk, bu pııhalılık yüzllnden 
ılAçlarını umumiyetle vHfıyet eczanele
rinden getirtmektedir. Fakat, mustacel 
«hvalde bu pahalılığa katlanmak mec
buriyeti haklı şikfıyetlere yol nçmakla
dır. AlAkadrırlıırın nazarı dikk:ıtinl ccl-
betmcnlzi rica erleriz." 

• 
Buz İhtikarı 

Nuri Toksöz ve Malike Cevher im··n. 
larr ile gönderilen bir ınektupta buz ihti_ 
karır.dan bahıcdilcrck !iÖylc deniliyor: 

"Hıç bir yerde bayiler buzu yliıı para_ 
ya satmıyorlar. Kalıplardan ikirıer, Uçer 
kilo olarak kestikleri ıibi narh üzerı.ıdc:ı 
fiyat veren müşteriyi de çok defa tersti. 
yorlar ve daha sıkııırlarsa "bua kalmadı,. 
cevabmı veriyorlar. Bunun önüne geçmek 
için, alikadarlarm alvil ve müşteri vazi_ 
yetinde memurlar vasıtuiyle kontrol!ar 
yaptırmaları en muvafık yoldur. Beledi_ 
yemiıln ehemmiyetle nazarı dikkatini çel_ 
mcnizi rica ederiz." 

karışarak incir götürmesini tavsi
ye etmiş, o da "kırk yılda bir ka
dın sözü dinleJ'' nasihatine uynrak 
bir sepet incirle zamane cihangi. 
rinir.. huzuruna girmiş. Meğerse 

'l'imurlenk, yahut, tarihe sadakat 
etmek lazımsa _ zira hoca o devir
ılc çoktan göçmi.iştü _ Selçuk heyi 
bu meyveyi hiç sevmezmiş ve an
laşılan terbiyesiz bir herif imiş 
te, başlamış incirleri birer birer 
sepetten alıp getiterıin kafasına aL 
mıya ... Öbüriı her darbe yeyişin
dc: 

- Çok şükiir yarabbi! 

Dermiş. Nihayet bu ham:Hisena
nııı sebebini merak edip soran be
ye demi§ ki: 

- Nasıl şükretmiyeyim, karının 
söziinü dinlemeyip te ayva c;etir
mlş olsaydım şimdi kafam bin par 
ça olacaktı! 

Fakat şu hikfıve daha latiftir \"e 
daha az işitilmiştir: 

Zenginlerden biri hocayı davet 
edip yanında aşçıya kaymakh in
cir tatlısı emretmiş. Niayet vakit 
gelmiş. sofrayn inilmiş, yemekler 
ycnmi~ ve bltmiş, incir tatlısı g;;_ 
riinmcmiş. Boca mahzun mahzun 

otururken ev sahibi o zamanki u.
sule uyarak hocaya kur:ımke\'"im. 
rlf'ı. bir "hızıp" nkııın;ısım. siiyle

miş. Hoca besmeleyi cekmis, ku
randa olduğu gibi ayete "'vcttini 

vc1.zcyt uni" diye başlıyacağına in
cir manasına gelen "tin" kelııncsi
ni hazfedcrek: 

- ... Vez zeytun. 

Diye başlayınca zengin zat iti
raz etmiş: 

- Efencli, demiş, "vc:ttini"yi u. 
nuttun mu? 

- Onu, ben değil, siz unuttu. 
nuz! 

Hocanın ''Onn değmiş, buna 
değmemiş" ibareli karpuz 

fıkrasını yaznnya lüzum yok; ev
vela attıklarrnı onra sıkışınca tut. 
mak zarureti itibarile hayata uy
gun ve çok manalı ise de temiz hir 
fıkra değildir. Üzüm iistiine şu fık
rasını hatırlıyorum: 

Bir akşam kendisine u:ı.:nk mem 
leketlcrindcn bir misafir gclmi~. 
hoca bunu yedirmiş, ı~·ırmiş, 
nihayet tam yalılacagı sırada mi
snfir, her devirde emsali gorülcn 
bazr arsız şairler gibi matlubunu 
\'cznc sokarak: 

Bitim iller, bizim iller 

\'ntarken de fü:iiın ycrl~r! 

Diye bir de yemiş ve gece kah
\'a~tısı isteyince hoca derhnl şu 
şekilde kıtayı ikmnl etmiş ve aç 

özliiyü susturmuş: 
Bizde (iyle adt't yoktur 
Saklarlnr dn kı~ın ycrll'r! 
Hocanın yaz mevsımine ve mey-

va bolluğuna ait bir fıkrrısı da bıı
d~r: Ahbaplar kendisini yaylaya 
davet etmişler; hava serin, su so
ğuk, kimsenin canı kasabaya dön
me}: istemiyor. Nihayet bir karar 
vermişler, herkes üzerine nır mas-

r;ıi alncak, irfane ile beş, on giin 
kalacaklar. Kimi: "eti benim üze
rime", kimi: "Meyvası benim üze
rime ... ,, diye birer şey deruhte et
tikten sonra susup duran hocamı t' 
yiiziine bakmışlar. Hoca: 

- Bu ziyafeti terkederck ayrı
Jırs::ım Allnhın llıneti de benim Ü
zerime! demiş. 

Pazar giınlcri vaptırlardıı tıklım 
ttklıın ve kıyılarda omuz omııuı 
yaz gcziııtikrine çıkmış olan ahnli. 
yelkenleri fora, yahut makinclC'ri 
fayrap ederek denizi yara yanı ~i
den hususi kotralara ve mntörk
rc öyle bir bakıyor ki, bana Nasret 
tin hocanın deınlnki fıkrasını ha
tırlatıyor. Sanki n talili aıiaınlarm 
arasında ve ziyafet sofra~ının ba
şındadırlar ve şöyle söyliiyorfar: 

- Şu rahatı ve şu boJluğu tcr
kerlerck aranı1dan ayrılırsum, Al
lalıın Jfıneti de benim iizerime! 
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( ___ i_k_tı_sa_d_i~fl_a_f_ta ___ J 
Bu Hafta İhracat Hazırhğına 

Verildi ... Bir Hafta Zarfında 

Aldık ve Neler Sattık ? 

Hız 

eler 

P iyasada, alıs vcriı:;ten .. ziyade, 
ihrncat hazırlıkları goze çarp 

maktadır. Gerek resmi ve gerekse 
hususi müesseseler bu sene ne mik
tar mal satacağımız hakkında bu
yük bir faaJiyct sarfediyorlar. 

Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçu. 
oğlu, pamuk ihracatı hakkında ya
pılan hazırlıkları görmek üzere A
danaya hareket etmiştir. Dış ticaret 
müdür muavinlerindn Turhan Ce
liıl, yeni açılan Bağdat yolundan ne 
dereceye kadar istifade edeceğimizi 
öğrenmek için 13ağdada gitmiştir. 
Vaktiyle Varşova ticaret mümessili 
olan Baha da Bagdada ticaret mü
messili tayin edilmiştir. 

Göriiliiyor ki ihraç mevsimi gel
meden evvel her tarafta yeniden tcs 
kWit yapılmaktadır. Butiiıı bunlar_ 
dan başka zirai seferberlik sayesin
de köylü de gece ve gi.ındüz çalısa_ 
rak mnhsulü tarladan kaldırmakta
dır. 

Büliin bu hadiselerden sonra, ya
kında geniş mikyasta ihraç hareket
lerinin başlıyacağına şüphe yoktur. 
Yeni yapılnn ticaret anlaşmaları da, 
ihracat arifesinde okluğu için, piya-
5adaki hazırlıkları teshil etmiştir. 

Bahsettiğimiz anlaşma, TurJ.."'iyc
Almanya anlaşmasıdır. 

Esasen Türkiye - Almanya nn
hı nıası etrafında aylardanbcl'i mü
znkerekr yapılmaktaydı, yeni nı1-
laşma mucibince yapılacak ilhaHıt. 
daha ziyade devlet miiesseseleri, 
hususi idareler ve belediyelerin e. 
lindeki sınai miisseselerin ihtiyaçla
rını temin edecek mahiyetle olduğu 
için, piyasada hiiyük bir nluka da 
uyandırmamıştır. 

Türkiye, harp şartlarınn, hatti'"ı 
normal ticaret yollarının kapanmn
sıııa ragınen, ihracat maddelerini 
satacak pazar bulmuştur. Tiftik ve 
ynpnğı, tütün, fındık pamuk gibi 
maddelerden stok kalmamıştır. Hat 
tfı pamuklu ve dokuma fabrikaları, 
pamuk, tiftjk ve yapağı ihracatını 
tenkit ediyorlardı. "ller:;cydcn ev
vel milli fabrikaların ihtiyacını u. 
nutmamalı, dısarıya satacak bol pa
muğumuz yoktur,, diye yapılan şL 
kayctlcri hatırlarız. Bu itibarla Tiir
kiyede, satılmamış, elde kalmış, 
<;tok tehlikesi de yoktu. 

Bu Hafta Neler Sattık? 

H artanın en mühim ihraç hare-
keti, Romanyaya yapılan 1,5 

milyon liralık tiftik satışıdır. Bu sa
tış, elimizrle mal kalmadığı iddiası
nı mi.ikemmcl bir surette tevsık et
mektedir. 
Di~wr sal ışlara gelince, bu haft\I 

!\hcaristanla olan tıcari mi.ırıasebet_ 
!erimizde beklenrn inkişaf ı;özn 
çarpmakt<ıdır. Macaristana sattığı 
mız eşyanın arasıııda tiitiin, fındık, 
harsak, palamut, mcyırnkiikii hiiyiil~ 
bir yekun işgal eder. Macaristancluıı 
gelecek olan bir ticaret heyeti, ticn_ 
ri miibanclelcri daha gcnis bir su
rette arttırmıya çalışacaktır. Bun
dan bnşka Macarlar, ilk defa olarak 

GÖ Ü 
Fatihten gazeteye mektup gönder -

mi::ı olan okuyucumuz Bayan Nimct'c: 
- Gönül, Saglık Ogutlcri sütunund;ı 

ı:kzcmadan ıla bnhscdıldı&:ini goı ıııck 

istiyor ... 
Diye yazıyor. Doğrusu, bunu iste_ 

mekte yerden ı;ôcc kadar hakkı da var. 
Bu sayın okuyucumuz üç seneye yakın 
zamandanheri ekzcınadan nıuztarip ol. 
ducundan kcndı&ini tedavi ettirmiş, b_ 
kat damarları iğneden naı;ır halini aL 
dığı ve tiirliı pomatalnrdan vucudu tah_ 
riş edildiği halde- ekzeması hala ı::e~

mcmiş, 

Sayın okuyucumu:ı: hayan olmayıp 
ta erkek olııaydı, ekzcmaaının geçmcı_ 

diğinden dolayı kendisini tebrik ve 
doktorlarına bilhaıısa teşekkür ctmeıılnı 

tavsiye ederdim. Bayan olduı:u için bu
na dilim varmıyor, Çitnkü ckzcma, çık_ 
tığı yere göre, çok defa r:ih:ellicc do_ 
kuııan bir cilt hastalıcıdır. Onun iç"n 

bu cilt hastalığına tutulan kııdın olun. 
ca oııdan şikiyct etmekte haklıdır B<". 
rekct vcr:.in ki say111 okııyııı uınuz p 4 1c 

akıllı bir hayan olducundaıı fennin iter. 
!emesi ı;aycsinde herşeyin carcsi bulu. 
naca ı kanaatiıJdc olduı;ıınu yazıyor, 

yalnız: bu ha talıfın sebeplerini öfre_ 
ıteınediğine eı;eflcniyor. 

gkzema hastalı~rnın ı;ec;mcıncsindcn 
dolayı sahibini neden dolayı tebrik er_ 

ml'k 15.ı:ım olduğuna gelince ... Eskı za. 
man hekimleri bırinin vucudüııde ekze. 
ma çıkınca rnemnıın olurlar ve bu cilt 
hastalığını geçirmekten sakınırlRnrıı§. 

Yeni :ı:aman helciınlcıi d~ mrı;J~lclrrin. 

Ankarada bir ticaret ataşeliği de 
ihdas ctmişlcrdır. Bu da gostcriyor 
ki M acaristanla olan işlerimiz art
maktodır. Piyasada Macaristanın 
cndustri maddelerine karşı talepler 
artmaktadır. Barsak ihracatı da ih
racat listemizde büyük b\; yeki'ın 
tutmaktadır. Harpten evvel, barsak 
ihracatı aşağı yukarı Almanyaya 
inhisar etmekteydi. Halbuki son za
manlarda İsvcçtcn, İsviçreden ve 
:!\facaristandan da barsaklarımıza 
karşı talepler artmaktadır. 

Ilu haftaki ihracat arasında, Bul· 
garistana yapılan zeytin zeytinyağı 
satışlarına, Çekoslovakyaya gön_ 
deriln susam, keten satı§larını da 
kaydetmek Jıizımdır. 

Neler Aldık? 

oıc:;ardan aldı~ıınız malların ~·e. 
kıinu pek azdır. Yunanistan. 

dan kiınye\'İ ınactcllcr, Homanyndar 
petrol, benzin, soda, ilaç gibi macl 
deleri birinci plHnda tutmak icar 
eder. 

Beklenen mallara gelince, Bağdn• 
yolundan kahve, çay, kakao, jut, \U. 
va!, Hindistan cevizi. ham deri 
kebrato, kalay beklenmektedir. Fa. 
kat bu yol etrafındaki tetkikler bit 
mediğl için, heni.iz bir şey gelme. 
miştir. Maamafih bundnn bir iki a; 
evvc 1 Bağdat yol undan ka•ıçuk gc. 
tırcnlcr olmustu. 

lliiscyin A1•11i 

lhıglinkii Bulıııat'aırıız 

1 z 3 4 5· 6 7 

SOLDAN SAGA: 

8 9 

1 - Ek - UstUncfo yazı yazılır 2 -
Dini mcrnsım - A mak. 3 - Ş:ırt t'cla
tı - Notn. 4 - ncnk - Ayının evi. 5 -
Arz - Bir kaza merkezi. 6 - Bir notıı -
Siz. 7 - Bir nota - İliıve 8 - J<~ımeklcn 
emir - Siz. 9 - Meyl111 - i plrlo. 

YUKARDAN AŞACI: 

l - 'l'ore, kıınun - A •ız 2 - Bir uz
\•umuz - Uıu\ilar. S - Not,1 - Rlr uz:vu
ınuz. 4 - L!ıhza - Sıı 5 E er, .ılı'.ırııct -
Bır cıılgı. 6 - Nota - Rır sayı. 7 - 1 im 
- Bir nota. 8 - Dır erkek ıı;r.ıi - Kabile. 
o - Dun onund, oylC'nır - rı ilk. 

DUNl{U BULl\lACA~IN 

JIALLEllll.l\11~ şmn.ı 

SOi.DAN SAGA: 
l - Ar - Fas - Ak. 2 Ne - Ari - Ta 

4 - Lfı r - J~za 5 He - :U . 6 f'I -
Re. 7 - J:"u - Eı. D - La ~ Su. O - \'ot -
J.;ıi. 

u 
··~ 

de eskidikçe eski umnn hekimlerin=n 
fikrini tasdık ctmiye tcmay.ıl goıte. 

riılcr, 

Sebebi, ckzrnıa h;ıstnlıcıııııı. hem n 
daima clenılccek derecede çok defa. ha -
Jı başına bir hastalık deg 1 bunycdc bır 
iıstid.ıt, bır bozukluk, neticeı;iııde mcj'_ 
dana çıkan alametlerden biri olma ıdır 

Bir ekzcrııanın kapatılınası,belki, m!inı_ 

kündür ve miitchassıaları onu pek k". 
lay knp;ıtırlar. Fakat ekzrmanın knpan_ 
mnsıyle buııyedeki ho;ı:ukluk gcçmi• !<ıt. 

yılmn:r.. O kaldıkça ckı:emanın yerınc 

ba~ka bir alamet meydana çıkar: ı:n ha_ 
fifi baş agrısı. sinir airılnrı hazımsızlıl< 

fakat aı:ırları da olur: Nefe11 darlıgı 

mlizmin goğ11s ha tıllıfı heyint kan 
hücum etıneı;i, hcpsinrl n fenası mııımiıı 
ve bir tiirlil önıi almnmıyacak devam! 

bir ishal. Bunun da insanı nercyr ı:ö. 

türecccini tahmin etmek kolnydır .. Ba_ 
zılarıncla ekııcma birdenbire ve kertd 
kendine ı:cçiverır. fakat ht'mcn :u ı:. 11111, 

dan ntcşli ve ağıf bır 1ı ı tıılık ı:eUr 

Onun icirıdir ki rk.ıcnıa e kö z ırı• 11 

heklmlrriniıı ve ycnılcrdcn de bir çoı;u. 
nun fikrine gore, vucudun bir mudJfaıı 
vnsıtası sayılır Bu vaıııta kayb--lunuı 

bunycdeki istidat daha :ı:ararlı b: nar!. 
fct göstcrehılir. 

Ekzcmayı kokilndeıı ı:cdrrnd: kin n 
ıstid:ıdı tetkik etmek ve ı;kzemayı nıe". 
dana c;tkaran sebenleri ofrenmek "
zımdır. Onun için aaym okuyucumuzun. 
tıikliyetinc ı;ebep olan hnstalıklarrn ıte., 
bcbini öğrenemedim diye eseflenmesı 
(\4>\r v,.fi,,.:ı,.,rur, 
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B UGÜN 

Büyük dere : BEY AZ PARK 'ta 

Bayan M U A L LA 
Kemani SADİ ve arkadaşları 

Rosell kadın orkestrası - Varyete , ____________________ , 
T A K S İ M : S 1 R A S E R V İ L E R - 86 

Yabancı diller öğretimine 
Önemli surette çalı§mak üzere tesiı edilen 

YE Nİ - KOLEJ 
hk, orta ve lise sınıflarına Kız ve Erkek talebe kayıd ve kabul ederek bu 

1 ders senesi başın?a tedrisatına başlıyacaktır. Leyli kısıı:n yalnız Erkek tale· 
beye mahsustur. Izahat almak ıçin her gıin Mektep Idaresine müracaat 
edilmesi. Tel. : 41159 , .................................... ~ , ................................... ~ 
Mimar Mühendislere : Müsabaka llcinı 

Irak Hükümetinin Bağdatta inı,asını tasmim eylediği Kültür Enstitüsü bina_ 

smm mtibteker bir Krokisinin mücavir Arap memleketlerle Türkiyede bulu.. 

nan Mühendisler tarafmdan takdim edilecek Krokiler arasında intihap olunması 

kararlastmlmıştır. Birinciliği kazanan Krokiye (200) İngiliz Lirası, İkinciye 

(100) İngiliz Lirası, Uçüncüye (75) İngiliz Lirası, Dördüncüye (25) İngiliz LL 

rası diğer On krokinin her birine (10) ar İngiliz Lirası mükafat olarak tahsis 

edilmiştir. 

Tafsilat ve şeraite ittila arzusunda bulunanların Ankarada Irak Sefaretint-

ve lııtanbulda Irak Baııkonsolosluiuna müracaat eylemeleri rica olunur. 

İRAK BAŞKONSOLOSLUGU 

'~------..------------------" İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Miıdiıriyetimiz üniformalı zabıta memurları için 625 adet yazlık caket ile 

825 arlet kasket kılıfı diktirilmesi açık eksiltmeye konulmuştur. Caket ile kılıfın 
kumaşı bizden diğer levaznn ve harcı müteahhide ait olmak üzere beher caket 
ile kılıf dikiminin muhammen bedeli 200 kuruş muvakkat teminatı 93 lira 7.5 
kuru~tur. Eksiltme 30/7/940 Sah günü saat 15 de Müdüriyetimiz binası içinde 
yapılacaktır. İstek!ilerin tartnameyi görmek için Ş. 3 Müdürlüğüne müraca. 
atları. ''6040,. 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den : 
Kuleli askeri lisesine okur yazar ve tercihan terzilik. kunduracılık. her. 

!terlik, motörci.iliık, deniz motörciılüiü, maranıozluk. hallaçlık, sıvacı, dtvar. 
cılık, garsonluk, ahçıhk, vesaire gibi az c;ok sanat işlerinden anlar ve yaşlan 
(40) dan fazla olmıyaıı hademeler alınacaktır. Ücret liyakatlerine göre 25-35 
liradır. İstiyenlerirı Temmuz 940 ıonuna kadar en son bonservislerile ve bi
rer istida ile bizzat Cenıelköyünde Kuleli Askeri Lisesine miiracaatlan. , • 

Müide! 

NOVOTNIDE 
Meşhur açık bira vardır. 

ÖCLE ve AKŞAM 

' 
MüzlK VE ŞARKI 

• 
, 

(366 - 6240) 

Askeri Fabrikalar .Satınalma 

Komisyonu ilanları 

1500 Takım Kıtlık Erat Elbiaeıi 
Yaptırılacak 

TAN 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

12.000 metre kolanlık şerit alınacaktır. 
Pazarlkla eksiltmesi 2-8-940 Cuma gü
nü saat 14.30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 4200 lira, ilk teminatı 315 
liradır. Nümunesi komisyonda görillür. 
isteklilerin kanuni vesikalarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. (170 - 6513) 

• 400 adet tevhit semeri iskeleti alına-
raktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1-8-940 
Perşembe günü saat 14.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komisyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 1600 lira, 
ilk teminatı 120 liradır. Nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (185 - 6598) 

• 15.000 adet boş un çuvalı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi taliplerin getirecek
leri nümunelerden beğenilmek Uzere 
1-8-940 Per~embe günil saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin nümu
ne ve teminatlarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (186 - 6599) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
ıvıunaınnu;n Dt:otı. l't'IUV ı.1 ... "'"ıı ""u aut:1 ~ "'""' vago11ıdrı11a :.u vcınıc" 

için bezli içi ve dışı helezoni telli lastik hortum 5/ 8/1940 Pazartesi günü saat 
(15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tara. 
fından Kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1080 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vesikalarla teklıflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat (14,30) on dört 
buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazundır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olaralr dağıtılmaktadır. 
(6284) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu İlanları 

13100 Metre Kablo Alınacak 
On kalemde cem'an 13100 metre çelik 

izoleli kablo 30 Temmuz 940 tarihine 
kadar pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
her gün Kasımpa§ada bulunan komisyo
na müracaatları. (6397) 

• Marmara ÜnU Bah ri K. Satın Alma 
Komlıyonu Bafkanlığından: 

1 - Çene dağından Derince iskelesine 
isale edilecek su tesisatı işi kapalı zart 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 64775 lira 35 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8 Ağustos 940 Perşem
be günü saat 16 da İzmitte Tersane ka
pısındaki komisyon binasında yapılacak
tır. Bu !ıie ait muvakkat teminat 4488 li
ra 77 kuruştur. 

4 - İstanbulda zuhur edecek istekliler, 
bu işe ait fenni şartname, plan, resim ve 
sair evrakı takım halinde K8$ımpaşada 
deniz levazım satınalma komisyonu baş
kanlığından, Ankaradaki talipler de M. 
M. V. deniz levazım şubesi mUdürlüğün
de ve komisyonumuzdan 324 kuruş bedel 
mukabilinde alabilirler. 

5 - isteklilerin şimdiye kadar bu 
miktar ve buna benzer taahhüdatı ifa 
ettiklerine :ialr icap eden vesika, mahal
li emniyet müdürlüklerinden alacakları 

hüsnühAl kAğıtları ve yukarda yazılı ilk 
temlnatlarile birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını muayyen gün ve sa
atten tam bir saat evveline kadar ko
misyon ba~kanlığına vermeleri ilim olu
nur (6384) 

• 

muz !J40 Salı günü akşamına kadar pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin her gun ' 
Kasımpaşada bulunan komisyona mü
racaatları. (6533) 

• 
Marmara Ünü Bahri K. Satın Alma 

Komiayonundan: 

Sade Yağı İlanı 
1 - Komutanlık ihtiyacı için 25000 

kilo sadeyagı kapalı zarf usulile eksilt- , 
meye konulmuştur. 1 

2 - Eksıltmesi 12 Ağustos 1940 Pa- 1 
zartesi günü saat 16.30 da izmitte tersa- ı 
ne kapısındaki komisyon binasında ya- 1 
pılacaktır. ı 

3 - Yağın bir kilosuna tahmin edilen 
fiyat 130 kuruş olup muvakkat teminatı 
2437 lira 50 kuruştur. Buna ait şartname 1 
163 kuruş bedel mukabilinde komisyonu-
muzdan alınabilir. ı 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek istek
lilerin 2490 sayılı kanunun tarıfatı vec-ı 
hile bu isle alakadar olduklarına dair Ti
caret vesikalarını ve yukarda yazılı ilk 
teminatlarile birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını muayyen gün \ e sa
atten tam bir saat evveline kadar komis
yon başkanlığına vermeleri. (6539} 

• 
1 - Deniz fabrikaları uı:num müdür-Tahmin edilen bedeli 19.125 lira olan 

1500 takım kı§lık erat elbisesi askeri 
fabrikalar umum müdürlilğU merkez sa
tın alma komisyonunca 5-8-940 Pazartesi 
gunü saat 15 de kapalı zarfla ıhale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 1434 lira 38 kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkür günde saat 14 de 

20 adet Lavmana komple 
25 " Lavmana aynası 

kadar komisyona vermeleri ve kendileri- 300 " Fayans 

lüğü için 41.466 metre mikabı muhtelif 
cins keresteye 27 kalem muhtelif cins 
malzeme ile deniz levazım deposu ihti
yacı için numunelerine gore. 500 kilo yu
varlak tomar teli 500 kilo yassı tomar te
li ve 100 kilo sert tomar kılının 29-7-940 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 
de adi pazarlığı ya/.Hlacaktır. 

2 - isteklilerin belli gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaatları. (6615) nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Yukarda yazılı üç kalem eşya 30 Tem-

maddelerindekı vesaikle komisyoncu ol-

T. IS BANKASI 
KÜÇüK 1940 

CARI HESAPLAR 
iKRAMlYE PLANI 

madıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair Ticaret Odası ve
sikasile mezkur gün ve saatte komis

( 6250) 

l H O İKRAMİYELERi: 
1 a det 2000 llralık = 2000.- llr• 
a • 1000 • = aooo- • 
1 • 600 • = 8000- • 

12 • 260 • = 8000- • 
40 • 100 " = 4000- . 
76 • 60 • = 8750.- • 

210 • 25 • = &Ho- • 

Ketldeler: 1 ıubat, 1 mayıa. 

1 aOuatoa, 1 lklnclteırln tarlhlırlnde 
yapılır. 

lıabıp ve Neın7at Mudurü Bmin UZMAN - Gazetecilik ve Ne;ıriyat 
T. L. Ş. - TAN MAT~AASJ 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
• 

l - Nümunesi mucibince 1500 adet büyük boy süpiırge müteahhidi nam ve 
hesabın3 pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 31/VIl/ 940 Çarşamba günü ııaat 10 da Kabataşta Levazım ve 
Mubayııat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

II~ - Nümune sözü geçen Şubede görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 

fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarıyle birlikte mezkur komisyona müraca. 
atları. "6608., 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen Kıymeti 
Lira Kr. 

1000 Beyoilunda Çukur mahallesinin Trişe ııokaimda eski 8 ye_ 
ni 10 No. lu kiıir ev, 

1200 Boğaziçinde Sarıyerde Dere Sokaiında eski 100 100, 100 ye. 
ni 56 No. lu ahşap ev, 

40C Boyacıköyünde Reşit Paşa mahallesinin Mektep ııokaiında 
eski 1 mükerrer 7eni 84/1, 84 No. lu ahşap ev, 

1600 Hasköy'de Keçeci Piri mahallesinin Çöplük sokağında eski 4 
mükerrer yeni 12, 14 ve No. taj 14, 12 sayılı ve beheri sekizer 
yüz lira kıymetinde ilD ev. , 

Yukarda yazılı gayri menkuller peşin para ile satılmak üzere 15 gün müd. 
detle açık arturmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 12/8/ 940 Pazartesi ıünü saat 15 de. 
dir. İııteklilerin akarat, mahlulit kalemine müracaatları. (6617) 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden : 
25/7/1940 Per3embe günü saat 14 de birinci vakıf han birinci kattaki mües. 

sese merkezinde ihalesi kapalı zarfla münakasaya konulan, Gümrük tahmil ve 
tahliye ve nakliye işleri hakkında mezkur gün ve saatte yalnız bir firmadan 
başka müracaat eden bulunmadığından talibi uhdesine ihalenin 8 Aiustos 1940 
Per.,embe ıünü sııat 14 e talik olunduiu taliplerin müracaatları ili.n olunur. 

"6606,. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Polis suvari hayvanları için almması kapalı zarfla eksiltmeye konulan azı 

85.000 çoiu 90.000 kilo yulaf ile azı 92.000 c;oiu 95,000 kilo yemlik ot ve azı 
61.000 çoğu 65.000 kilo sap samanın almınası 30/7/940 Sah ıünü saat 15 de 
Müdüriyetimiz binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. Muhammen fiyat yu. 
lafm beher kilosu 7 kuruş 25 santim yemlik otun beher kilosu 6 kuruş 50 san. 
tim yataklık sap umanm kilosu 3 kuruş muvakkat teminat 1098 lira 75 kuruştur . 
İsteklilerin teklif mektuplarım aynı ıün saat 14 e kadar Komisyon Reislifine 
vermelerini ve alınacak malların evsaf ve ıeraitini öğrenmek için de Ş. 3 Mü. 
diirlüiüne mürAcaatları. "6041,, 

Ticaret Vekiletinden: 
Ölçüler ve Ayar Müdürlüğii kadrosunda münhal bulunalı 3UO ura ücretli 

Fen Müıısvirlia;ine elektrik ve makine mühendisi alınacaktır. 
Talip olanl:ırın tahsil ve askerliklerini ifa ettiklerine dair evrakı müsbi_ 

telerile birlikk İt Ticaret Umum Müdiırlüğüne bizzat müracaat etmeleri ili.n 
olunur. "1.014,, "6536,. 

Mi LLİ PİYAN 
Üçüncü Tertip Birinci Keşide 

7 Ağustos 1940 
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Bu tertipte mevcut (200.000) numaradan 

keşidede % 21,1 ine yani 42.247 sine ikramiy 
edecek v~ bu keşidenin 400.000 liralık satış has 
% 60 ı ikramiye olarak dağıtılacaktır. 

İki lirdık tam biletler planda yazılı ikra 
tamamını, bir liralık yarım biletler de yarısını 

Biletinizi almakta acele ediniz. Kırk bin lir 
yük ikramiyeyi kazanacak bilet belki de yarın 
satılmış olur. ' . Devlet Havavolları Umum 

Müdürlüğü 
1 - Elazığ Tayyare Meydanı ptankotelleri i1e pist inşaatı ıki s 

den ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - a) Sisteminin muhammen bedeli 312.883 lira 17 kuruş olu 

teminat 16.266 liradır. 
b) sisteminin muhammen bedeli 264,244 lira olup muvakkat te 

liradır. 

3 - Eksiltme 5/8/1940 Pazartesi günü saat 11 de Hava Yollan 
kain umum müdürlük binasında toplanacak komisyon tarafından icr 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartnamelerle mukavele proje v 
Lira mukabilinde Devlet Hava Yolları Tayyare meydanında kain U 
liık binaııında bulunan Alun satım komisyonundan temin edilir . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Münakalat Vekaletine ihale tarihi 
sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları 

İstidalarla buna benzer işleri yaptıklarına dair işi yaptıranlard 
vesikaları raptedeceklerdir. Zamanında müracaat etmiyenler ve ehi 
almıyanlar ıiremezler. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden bir s 
siltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve hangi siste 
tenzilatla kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri lazımdır. "637 

................................................................................................ .--
TUR K l YE . CÜMH U RIYE 

ZİRAAT B ANK A S I 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja ns adedi : 265 

Zirai ve t ieari her nevi banka muameleleri 

Para Bin1'tirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbaraız tasarruf hesaplarında 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aıağıdaki pi 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. .. .. .. .. 
• 

ikramiye dajiıtılacaktır 
1.000 '.iralık 4.000 

600 .. 2.000 
260 • 1.000 
100 .. 4.000 

!SO .. 
6.000 

40 • 4.800 
20 .. 3.200 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. 
senede 4 defa, l .,Eylül, 1 Birinci kAnun, 1 Mart ve 1 

tarihlerinde çekilecektir. ............................. --............. 
--~:::::::~~~~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


