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REMZİ KİTABEVİ 

alkan Devletleri 
'1ihvere Geçiyorlar 

Basvekil, Dün Aksam 
• • 

Ankaraya Avdet Etti Şinıdilik Yakın Şark Avrupasında arazi ihtilaflarile ala
~dar olmıyan Almanya, Salzburg mülakatları sonunda 
.u .ınemleketleri Alınan iktısadiyatına bağlamak mesele-

lıni halletmiştir. M .
111

AI s f 
YAZAN: M. Zekeriya Sertel , e imiz, ~aydarpaşada Teşyide Bulundu 

Balkanıann mukadderatıı-------------------ı 
~ •. dir.yukan taayyün HITLER, DÜN' 1 J iNG ILTERE 
~ INGIL TERE, 

ya ve Bulgar Başve- SLOVAKYA 
le Hariciye Nazırlannın ROMANYAYI KIYILARINDA 

YİNE BÜYÜK 
HAYA HARBi 

e birb= so!::~~t:ı~ NAZIRLARINI 
~ilan neşriyata hakıhr- PROTESTO KABUL ETTi 

"'U lllüzakerelerin neticesi 
lı1llisa edilebilir: ED IY O R 

~ya, Balkanlarda mev
IUlh ve sükfuıun devamını 
• Binaenaleyh bugünden 

Ve Tuna memleketleri 
daki ihtilafları halle kal-
burada birtakım kan-

' . çıkmasını arzu etmez. 
'itibarla da Almanya )i.m:iilik 

Şark A vrupasındaki arazi 
ıı.._ ~ e alakadar değildir. Fa. 
"'"laden bu memleketleri or. 
ı....._ederek, Alman iktısadiyatı
~en bağlamak ve bu mcm. 
l&~elti iktısadi istihsali arttır. 
--..ındır. Bu defaki mülikat

bu mesele halledilmiş, ve 
be devletleri iktısaden Alma~ 

~ilaıunıştır. 
realist bir gözle baktığımız 

L IÖriinen manzara ıudur: 

~ya, Sovyet Rusya ile 
hallettikten ve müt

ümidhii tamamen 

ihtilafın Sebebi 

lükreı. lngilterenın 

Menfaatini Haleldar 
Eden Bazı Yeni 

Tedbirler Almıştır 
-0-

lngilizler Akdenizde 
Ü~ Rumen Gemisini 

Tevkif Ettiler 
Loadra. Z8 (A.A.) - Reuterin 

diplomatik muhabirinin sallhi-
7ettar Londra mahfillerinde öl
renditbıe ıöre, lnıilis htik6-
meti, Rumen hilk'*-9tiaia Mn 
harekatı clelayııiyle bu hüktlme. 
ti pJ'otesto etmekteUr...--P~to 

1 
notu.ı ltupa tntli •8:"itir. 

İNGİLTERE, BtlKREŞIN 
HAREKATINDAN 

MEMNUN DE(;iL? 

İngiliz hükumeti Romanya 
hükômetinin hareki tından 
memnun değildir. 

Romanya hükumeti, Roman
;:vadaki İn~iliz menafiini halel
dar edecek hUl tedbirler almış
tır. Bu meyanda Tuna üzerinde
ki İngiliz nakliyatını tahdit et. 
miş ve İngiliz mühendi5lerini Ro
manyadan ihra~ ederek lnKilte
renin petrol menafiine ciddi su. 
rette urar iras etmiş ve Astr11 
Romana Şirketinin idari mesele
lerine müdahale etmişt·r. 

AKDENtZDE 1)Ç RUMEN 

1 

GEMİSİ TEVKİF EDİLDi 

İnıiliz hükumeti, Romanya 
hükumetinin harekatına karşı 
mukabelebilmisil olarak alın. 
maııı lazım gelen tedbirler hak. 
kında bütün serbestisini muha. 
fa:ra etmekle beraber, şimdilik 
Akdeniz mıntakasında bulunan 
üç Rumen ıemisini tevkif et. 
miştir. 

(Sonu Sa: 4 Sü; 4l ·---....... -··-······ .. ·······-···-·-

Müzakereler Dostane 
Bir Hava içinde Geçti 

Rumen Nazırları 

Romadan Ayrlldllar 

MACAR MATBUATI 
ATEŞ PÜSKÜRÜYOR: 

--o--
"Romanyanın Almanya İle 

Dost Olması Menfaati 
İcabıdır, Zira Bundan 
Sonra Ne İngiltereye, Ne 
Fransaya Gü,,enebilir!,, Mılli Şefimiz ve Başvekil. Florya Deniz Köşkünden aynlıyorlar .. 

Salzıburg, 28 (A.A.) - Alınan hü. 
k\unetinin daveti üzerine Slovakya 
Cümhurreisi Tiso, buraya ıelmiı ve 
Hitler namına Hariciye Nazın Yon 
Ribbentorp ile devletin, fırkanın ve 
ordunun mümessilleri tarafından 
karşılanmıştır. 

Şehrimizde bulunmakta olan Başvekil Doktor Refik Saydatn, diin 
•bab, otomobille Beti••İçin4e bir ıezinti yapmıı ve öil• yenıejini otel. 
de yemiştir. 

Dü"'' Refik Sayııla .. üiled~n ııonra otomobille Florya~·a ~iderek 
Cüınhurreisi ismet lnöaüne ınülaki olmuştur. Milli Şef, Başvekille hir 
mü4tlet rirU~mU ler. ıoara ak.-ıma doğru heraherlerlnde Bayan lnöhii. 
çocukları, Ba1i\ekil Refik Saydam, Cümburriyaseti Umumi Katibi Ke-

Reisicümhurdan biraz evvel Slo. 
vakya Başvekili Dr. Tuka da kısa 
bir ziyaret için Salzburg'a gelmiş :.·• -------------"'"! 
bulunuyordu. 

FÜBRER. Tiso VE TUl(A 'YI 
KABUL ETTİ 

Salzbourg, 28 (A.A.) - Führer, 
bugün saat 15 de Slovakya Reisi. 
"Ümhuru Dr. Tiso ile Slovak Başve_ 
kili Profesör Tuka ve Sanomach'ı 
kabul etmiştir. 

Öğleye doğru Alman Hariciye 
1'lazırı Von Ribbentrop'un Fusch'. 

lngilterede 350 
Bin Kişi Daha 

Askere Al•nıyor 

Hizmete ÇağJ,nlanlann 
· Miktarı Bu Suretle Dört 

ieki sayfiyesinde yapılan biı kabul Milyona Baliğ Olmaktadır 
resminden sonra, protokol şefi Ba.. 

1 

J.ondra, 28 (A.A.) - 1906 sınıfına 

1 

~n Dörnberg ve Presburg'daki Al. mensup 340.840 kışinın askeri hiz-
nan elçisi Bernard, Slovak devlet ınetlerini ;yapm.iik üaere ditn kayde-
adamlanna, yanlarında Slovakya. dilmeie başlandıkları ~ildlrllmekte-
'ltn Berlin elsisi Cernac da bulun. dir. Bu suretle şımdiye kadar lngil-
duğu halde, otomobille Obersal. terede askere alınanların miktarı 4 

">erg'P. kadar refakat eylemişlerdir. milyon kişiye balıı olmuştur. 
Führer, sayfiyenin merdiveninde Londra, 28 (A.A.) - Şark mınta-

C)lovak devlet adamlarını karşıla- k~m kom~seri, sahil b.oyunca ışık sön-
•nış ve muhafaza kıtasından bir 1 d'.ırme nızamının, guneş batmada_n 

··r ı· · . Ü 
1 

. bır ~aat evvel başlayıp ~·ıl madan bır 
-nu reze se am resnum a ey emış. . d \ . -t" saat evvelıne kıı ar ıatbık edıleceıi-
ır. . . .. : !lİ bildirmiştir. Sahil boyunca plaj-
. ~ayfıyenın holun~e .. Al~an ~a- İ lara girmek iqln ıaskerl makamatın 
·ıcıye Nazırının da ıştırakıle. Tıso., : mıisaadesi lazımdır. 

(Sonu Sa: 4 Sü: 1) ·: _ı _____ ___ , _ ___ ,.: 

(Sonu Sa: 4 Sü; 4) 

Romanyadan 
Besarabyaya 
Geçme~ lstiyenler 

-0----

Sovyetler, Romanyanın 

TeallUI Göstermemesini 
Talep Etti 

---o-
Roman yadan Aynlarak 
Besarabyaya Dönenlerin 

Sayısı 149,974 dür 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajansı 

hildıriyor: Rumen makamatı, bazı 

hallerde Besarabyahları vatanları. 
na iade etmek hususunda teallül ve 
bunlara karşı yapılan eziyeti teşvik 
ett.:kıerinden hariciye komiserliği 

umumi katibi Sabolev, 13 temmuz. 
d.ı Romanya sefiri Davidesco ile gö. 

Alman Tayyareleri 
Ricat Ettiler 

Holandadaki Üsler 
Bombardıman Edildi 

8 HAVA MEYDANI 
HARAP OLDU 

---0--

Almanlar. Neşrettikleri Ilesrn 
Tehliğde, İn2i1•7.lerin Bir 
Muavin Kruvazörlerilc İki 
Torpidosunu Batırdıklarını 

İddia Ediyorlar 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter: 
Bugün öğleden sonra aagari yet. 

miş avcı tayyaresinin iştirakile İn. 
gilterenin cenubu şarkisi üzerinde 
bir seri hava muharebesi vukua geL 
miştir. İngiliz avcı tayyareleri üç 
düşman tayyaresi düsürmüştür. Al. 
man tayyarelerinden bir tanesi a. 
levler içinde denize düşmüş ve iki 
kişinin paraşütle atladığı görülmüş;. 
tür. Alman tayyarccilerini kurtar. 
mak üzere molörler harekete getL 
dlmistir. 

Dığer iki düşman tayyaresi sa. 
hilden birkaç kilometre içerde ye. 
re rlüşmiiştür. 

Njhayet İngiliz pilotları, düşman 
ıvcı tayyarelerini ricatc mecbur et. 
'1liştir. 

DÜŞÜRÜLEN ALMAN 
TA )'YARELERl 

Londra, 28 {A.A.) - Düşmanın, 

İngiltere adaları üzerinde bu gece 
vapmış olduğu hava harekatı ufak 
mikyıısta olmuştur. Hava hücumla. 
~ı sadece Gal memleketinin ve İn. 
~ilterenin cenubu garbisinin bazı 
mıntakalarına tevcih edilmiştir. Bir 
kaç bomba atılmıştır. Hasarat ehem 
rniy<>tsizdir. Telefat yoktur. 

Bu sabah erkenden düşmanın bir 
bombardıman tayyaresi, cenubu 
ıtarbi sahilleri açığında tayyare 
dafi bataryaları tarafından dı.işürül • 
nüştür. Diişmanın ikinci bir bom. 
l>ardı.man tayyaresi de İngilterenin 

<>nubu şarkisinde düsürülmüştür. 

S P O R 
rii~rt>k Rumen makamatı tarafın-

~--- dan Besarabyahlar hakkında göste. Londra, 28 (A.A.) - Hava Ne. 
---------------------~----------------------------~ r~n~illül~~~an ~~~~ u~icin~hliği~d~&m~~~ 

miisbet deUllerile saymıştır. man tayyarelerimiz, dun gı.indı.iz ve 

ALMAN USLERINDE TAHRiBAT 

Askeri Lileler Spor Bayramı 

<'takeri T~iseler spor bayramı dün kutlandı. Fenerba~ede heyecanl.ı miiMıbakalttr' oe· ı~r yapıldı. Re11imlerde, 
Oe11~ atletlere mükafat verilişini ve geçit resmini' İlttirak edenler i 11örii11or11unın_ Tiif..,,...t ikinci .IJIJUfamudtul.ır. 

Sabolev, zikredilen eziyetlerin te. gece, Şim~li Holandada N?'1see ka
kerrür etmemesi ve Besarabyalıla. I nalını, Frızlerde Stavoren de m~v
··ın normal şerait tahtında vatanla- naları, Hamburg ve Am~terdam da 
-ma avdetlerinin temini için Ro. da petrol depolarını, Wı~helmsha. 

~ . . ven'de dokları, Bremen de gene 

1 

nanvanın lazım gelen tedbırlerı al. d kl H 1 d Al d · . . o arı o an a ve manya a se-
"'IMnm ısrarla talep etmıştır. k" t ' d b b d . ız ayyare mey anını om ar ı-

15 Te_mmuzda Sovyet.ıe.r sefırı man etmiştir. Tayyarelerimizin hep 
~vrPnt~ev Romany~ harıcıve nazı. si geri dönmüştür. 
Manoılescoya aynı me~lde beya. Norveç sahilleri açıklarında dün-

•ııtta bulunmuştur Manoılesco. Ro. kiı hareketlerde bir duşman iaşe 
r.anvııdan Besarabvaya gitmek ar. gemisı bombordıman edılirken, bir 
·u~unda bulunan Besarabyalılann diısman avcı tayyaresinın dı.işı.irul. 

<ırı!7 kı:tldıklan halle-re karşı her müş olduğu oğrenılmiştir. Dun di. 
lr!ü tedbirlerin alınmas•nı Roman. ğer bir diışman iase gemisi daha 
ı hukumetinin tetkik edeceği ce. bombardıman edilmis ve batmak u-
•hını v•rmistir. zere iken terkedilmiştir. 
Rorn•nyı Hariciye Nazın. Sov. Dün öğleden sonra. avcı tayyare. 

·etlerin beyan ettiği hadiseleroen }erimiz tarafından cenup sahili a
'ıazılarına teyit cevabını 21 Tem- çıklannda bir düşman avcısı ile bir 
..,uzda Lavrentieve vermiştir. deniz tayyaresi düşürülmüştür. 

Bildirilen rakamlara nazaran Devriye dolaşmakta olan aveıla-
t 49.974 Besarabyalı Romanyadan nmıztian birisi üssüne dönmemi§
aynlarak Besarabyaya dönmüşler. tir. 
-lir. Tahliye devam etmektedir. (Sona Sa: 4 Sil: 3l 
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;@_G1fN··ı 
.............. .-. ......... : 

rikanın 

~ Uyük Tasası 
1 an: O. Rıza DOGRUL 

tana da 
"· toplanan Amerika 
oırlj·· 

hind gı konferansının müza. 
il ... 1.ch~ ,.e kararlarından an. 

"•U ıın h' ıınd·r ır hakikat. Aıncri. 
!l:tf ... 

1 ık l'n fazla, hl'sinr.i kol 
,·rınd • 

e 1•,. en tasalandıi>ı ,.e hu 
• •te k .~ 

arşı gelmek btcdi~",i-

İııcj k . 
bir 1 ol, hır millet icinde ,·a. 

, riıı·t e\·lete ftlf't olan~ ve o~Lm 
1 y • 

3'erJj erıne gel irınek için ça. 
lıın ~nsur oldu~ıma göre A
nın • er ~e~·clcn önce i~indcn 

a"'a l· . 1 •tııııt i;· 'ar<;;ı tcdhır alma { 
tika l\sc~tiği göıe <;arpı~·or. 
nsıı . harıçtcn istfüı:va ufrra. 
bııısunda ~imdilik ni:.betcn 

... tınınaktad 
~ıt Ok. ır. 

le ... ·~ an us onun bu masuni. 
• "'

1n ed' ı tilafar ı,vor ve hariçten ;:te. 
ırı,.,, a karşı koymasmı ko-

~ ı, ~ "'· ıı .. 
: hun en :ve • .. 1' . 

it • nı \'e en surat ı sı-
~ '1an 'hltıazzam engeli asarak 
lckt ıtı haşına bir istila .. ~ilesi 

erı a · d' "' · lızıın cız ır. Ve bu aciz her-
' \>e A.ca hir müddet devam e. 

tcıı.ıs ~~rika bu nıiiddet zar
ft;ıtbik.a :r silahlanma progra-
1 'stila ~.rnkan bulacak, bu da 
14.hııiıı c~ ılnıez bir Jıale gelme. 
'lalde ccektir. 

ığı bug~~ ifiin Amerikanm 
l,ıalıilide.'1 huyük tehlike, daha 

· l{
0

t'1' Ve bu tehlikenin adı 
, :r:ı.. ,, dur 

"!;an • 
'~ l'e 

0
: hu tehlikeyi hisset-

~,.. oıllt\ a karşı tedbir alması. 
Cidd· Sebepler herhalde cid. 

·tııe11 aı ~lduğu da bir çok ala· 
• ,., n a~ılnııstır 

'-C ~ • 
\eı· tıUbi Amerikanın bir 
ıııı~:d~ Mr darbei hiikümet 

llı;ı81 h alı:rlıkların meydana 
t lki .\ tt alametler arasında
, \11ııurı tnerikayı be~inci kola 

~
Rihi h~~an en miihinı amil 

tseierin meydana çık. 

i le 
İtil 01n~ Amerika da f aaJi. 

. ~ , 'hlesınin birçok sebeple. 
/.: .\~htınlann birincisi iktı. 
1 ~ld P~da yeni bir iktısadi 

1:tde b uıru veya kurulabildi. 
llffa~ tı nizamın i~liychilmesi 

1 •ıkı h· 0lınası icin Amerika 
ır ·k ~ ' kıe • 1 tısadi münasebet te. 

il lıı Şı:ror. Bilhassa Cenubi 
llldıı~eınleketlerinin ~oğu zi. 

t.- ~~n~tt ~e mahsullerini Av-
lıı<1ttı ;rdiği için ona bilmu. 

' I' \'e Ul ll'ıaddeler göndere. 
!!il onu d . . 

; aıah· a yenı nızam çer. 
1 

1t sem •ltnek imkanı, orada 
l.ıl'o:r Pati uyandıftna~a bağ. 

ı; 1~asi tlıu Yiizden iktısadi sa. 
d~ ııhriklere vol acıyor ,.e 

· ı .. :te" · • 
' r lltn nıesclcsini ortaya 
1 • 

. •la .. 
l hur yac:amak ve 

: .1\, ~iidahalel~rden uzak 
~all-ıılha!'isa yeni istila. 

11 lltes tnı~k azminde oldu
k ev/1erı halletmek İ<'İn. her 

t iti ı.~k Re§ inci Kolon· faali. 
1 

il;\) •• 

İt, llnden kazıınıya karar 
. \ı-ııı. 

t hu:~netj gayet sarihtir \'C 

r. bit ltn dünyanın da göziinii 
.~ b~~hİ)·ettedir. Ger~i Av
% lt ıseler Avrupalıları iyL 
ıı,.ahndırnushr, fakat he-. n . 
iıı llııyan varsa Okyanu. 

hiı~ıı ettiği masuniyet~ halı\ 
atla Aıneril<alıların ,·erdik. 

:r hunları da uyaııdıra
t 

1 ti .\tı\e 'k \ ~ lt01 . rı a mesaisini yalnı7. 
, ~ si):ıe nıiicadeleye hasret

, \·e h~lanma işini de ~·ola 
~ft ır taraftan İngiltercvc 
~ce~· . 
~tlcg~ ~ibi deniz, hava, ve 

b~th rını, tek ve toplu kuv. 
:ıt angisine karst gelmivc 

" et · • ~ •t, nııyc kafi bir hale gc. 
~ . 
;,~a h"k• . . k lltııd· 11 tınıctlerı bu tedh•r. 
~leti ~!erini korunuı:yı ihmal 
t~, Ilı \·e · 1 ı · · 1 tl!t' ı ıma ctmı~·ecc c-
t\li ı~·or. 

ijıı <l~ r Amerika. :ıiiplrn yok 
ll~·a için hayırlı olur. 

l'a11, 
J\ı il Anıcrikaya Karşı 

ttl'a ... 
<a gı Tedbirler 

l\.~l!/A.A.) - Kournin ga· 
t ı h•kanın Japon aleyhtarı 
~al>o areketine liiddetle hiL 
~~ti~Yanın milli programı
~ tq~ 1 tahakktik ettirmek 
;q~ll tı biitün tedbirleri al. 

Qltnektedir. •ll"ll ... 

~~~-
~~ ~i~Yii Reisi Bcrlindc 
~~r A...f\..) - Faşist Sana

~! , <ısYonu Reisi ayandan 
iltı~a~anayi sahasında İtalya 
lıı11eı 1~ mesai birliği yap
~~l~.esıni ı::örüşmek üzere 

~tir. 

AMERİKADA 

Bulu~an 

Mülteciler İçin 
---o---

Yeni Bir Karar 

Roosevelt, 200 Milyon 1 

Do!ar Sarfı İçin 

tAezuniyet Verdi 
Vaşington. 28 (A.A. ı - Reisi

cümhur Roosevclt. Ziraat Nazırı 
Wallaee ile Maliye Nazırı 

0

\1o.rgr>n
tau 'yu. muharebe dolayı.sile )· uva. 
lm ını tcrketmiş olan A nupa mül
tccılcrine verilmek üzere, Birlc~ik 
Amerika dahilinde her tiirlü zirai 
maddeler. giyecek \'c ilaç mübayaa 
etmeğe memur etmiştir. Bu nıüha
yaat için icap eden 50 milyon do
larlık meblağın stırfını kongre ka. · 
bul etmiş bulunmaktadır. :\1übayaa 
edilecek olan eşya, Salibiah:ııcr de
laletile Anupaya göndcriltp lc>\'Zi 
edilecektir. 

Beyaz Sarayın matbuat ~uoesi 
müdürü olan Early'ye, İngilizlerin 
bu iş için ablokayı ka ldırmıya razı 
olup olmıyacaklarr hakkında soru. 
lan suale mumaileyh, tevzi i~inin 
sırf Salibiahmere tevdi edildiğini 
beyan etmiştir. 

iKİ YUZ MİLYON DOLAR 
Vaşington, 28 (A.A.) - Roose

velt, Amcrikaya gelmiş olan Avru
palı mülteciler için 200 milyon do. 
lar sarfına mezuniyet vermiştir. 
AVRUPALILARIN MUSTE'\f-

LEKELERI KORUNACAI{ 
Hi;vana, 28 (A.A.) - Panameri. 

kan konfcrasının sulh idame ko
misyonunun heyeti umumiye top
lantısında Amerikadaki Avrupa 
müstemlekelerinin statülerinde bir 
değişiklik olmak tehlikesi halinde, 
Amerika tarafından harekete geçil. 
mcsi hakkmdaki karar ittifakla ka
bul edilmiştir. 

MUDAFAA PROGRAMININ 
ESASLARI 

Nevyork, 28 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Havanadan ala
rak neşrettiği bir telgrafa ~öre, Pa. 
namerikan konferansı. Avrupada ve 
Asyada süratle inkişaf etmekte ~ 
lan buhrana karşı kendisini müda
faa için Amerika kıtasının deı hal 
almasr icap eden tedbirler üzerin
de tam bir anlaşmaya varmıştır. 

Bu Panamerikan müdafaa pro. 
gramının esas noktalan şunlardır: 

1 - Amerika kıtasmda Avrupa
lılara ait arazinin kontrolünün ge. 
çen eylülde bu araziyi işgali aitm. 
da bulunduranlar tarafından doğru 
dan doğruya veya bilvasıta di~er 

bir devlete devredilmesinin Ame. 
rikanın emniyetine karşı bir tehdit 
teşkil eylediğini bildiren bir be. 
yanname. 

2 - Bu arazinin devri teşebbü
sü takdirinde. bu arazinin 21 Ame. 
rika Cümhuriyetinden asgari 14 ü. 
nlin kollektif idaresi alttna konul
ması hakkında bir anla~ma projesi, 

3 - Stokların dünya piyasaları. 
na varmalarına mani olmak üzere. 
lüzumu takdirinde müstahsillere ö • 
dür.~ vermek meselesi de rlahll ol
mak üzere. Amerik'an mallarının 

satılığa çıkarılmasr meseleleri üze
rinde anlaşmcılar akdini tavsiye e. 
den bir karar sureti, 

4 - Yabancİ devletlerin bozgun
cu faaliyetine mani olmak Ü7ere 
elçilikler ve konsolosluklar me. 
murlarının imtiyazlarının yeknesak 
b;r şekilde azaltılmasını taysıye e
den bir karar sureti. 

Bu anlaşmanın kati metninin 
tahriri, pazartesinden ev\'el bitemi
yeccktir. 

-------0---------
De niz li Köylerinde 

Verilen Konferanslar 
Denizli, (TAN) - Cümhuriyet 

Halk Partisi vilayet idare heyeti. 
köylüleri irşad için bir heyeti muh
telif köyleri dolaşmıya memur et. 
miştir. Parti Başkanı avukat Hul(ı
sinin riyaset etti,ği bu heyet. -:ıra. 
sile Baklan nahiyes'nC', Cıtak köyü. 
nf'. Işıklı nahiyesine, Çivril Kaza
sına, Süller köyüne. Bekilli koyü. 
ne, Çal kazasınaı Boldan 1'azasma 
gitmiş ve bu suretle ilk seyahat ta. 
mamlanmı§tır. Bütün bu yerlerde 
heyet reisi HulCıc;i ve heyet iızasm
dan avukat Nail Küçüka tarafından 
halka ve köylümüze muhtelif kon. 
feranslar verilmiştir. Bu şekildeki 
ha!;;'bihaller ayın sonunda diğer ka
zalarda da tekrar edilecektir. 

Sofyada Bir :Madende Yangın 
Sofya, 28 (A.A.) - Bir Bekib 

müessesesine ait olan Alchinaz kö
ınUr madeninin bir kuyusunda yan
gın çıkmıştır. Galeride kalmış olan 
11 nıadcn amelesi telef olmuştur. 

---· -----------" -
FRANSADA 
Harp Mesulü . 
ArGnıyor 

--o--
Londranın Kanaati 

---o----
11 Almanlar , 

., 
1 

Sima ve Surai 
Yazan: B. FELEK 

Bu iki kelimenin IUgat manala. 
rı birdir amma halk dilinde. 

l.i ifadeleri birbirinin zıddıdır. 
Sima: a~a~ı ~·ukarı mülayim ve 

~iill't :\'iizlü bir çehre ifade eder. 

Gu··nahını Mu··ttefı"klere ken. surat. abus bir çehre anıatır. 
- Suratsız! dc~·incc hed çehre, 

• 'ani f'irkin demek isteriz. 
Yüklemek istiyor·lar,. . - suratı asık! ıleriz de. ncdt>n: 

1
1 - Sima~ı asık! deıne;viı:. 

. L~ndra. 28 ':--·~·) - . Daily Te. Çiinkii hu iki kelimeyi dil ayn 
ıegr<ıph gazetesı ~azıyor. ayrı kullanını!'.tır. 

P::-tain hükumetinin Daladicr ,.c · · • 
ı;~ir Fransız siyasi. adaıı:ları alc~:- Eskiden ha~· at icaplannt tetkik 
•,ın~c. harp mesulıyctlerı i:iolayısı. d k . d L' d' · - ı 1 · k e er en hır a amrn zc ... 1 ı. le tr;kıbat :vapacagı 1ahı=r crı ço . . ~ .' . . 1 

-idd' olarrık tC'liıkki edilm"Jidir Bu r:ıveflı. hılgılı, tcrhı~·elı olmasını 
ıec:cbhiısün Fransızlar t;ı·afı~dan ıniinaka~a <'dilmez birer lüzum ola. 

rak :öriirdük. vapılmadığı ve fakat Almanların 
Rugiin hunbra ~iizelJik, kn"Tak. 

~ 
mesııl devlet adamlarının şicldetk 

lık meselesini de il:hc etmek. hatta tecziyelerini talepleri üzerine. Fran 
~ızların mukabil teklifte bulunduk. lıunn ha~ta görmek lüzumunu hi:s. 

İngilteresahillerindc tayyare dafi topları için mevziler hanrlanmı~
tır. Müdafaa tertibat ve tesisatı ikmal edilmiştir. Yukarıda gördüğiinüz 

resim, bir daii topunu atış esnasında gösterme~tcdir .. 
~--------------------------------~~---

İngiltere ve 
• • Almanya lçın 

Petrol ve Çelik 
Tedariki İşi 

Daily T elegraph 

Gazetesi Şayana Dikkat 
Bir Yazı Neşretti 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Te. 
legraph gazetesinin bir muharriri, 
çok enteresan bir makalede, İngil
terenin ve Almanyanın petrol ve 
çelik tedariki bakımından karşılık
lı vaziyetlerini mukayese eylemek. 
tedir. 

Daily Telegraph muharriri diyor 
ki: 

"Almanya, her sene üç ita dört 
milyon ton petrol ithal etmek mec
buriyetindedir. Almanya, bu itha. 
latı, halen, yalnız Romanyadan ve 
Rusyadan yapabilir. Romanya, Tu. 
na yolu ile a"Zami bir buçuk milyon 
ton gönderebilir. Münakalatı iki 

misline çıkarsa dahi, Romanya de
miryolu ile 60 bin tondan fazla ih
raç edemez. Demek oluyor ki, Al-

manyanrn Romanyadan ithal ede
bileceği petrolün azami miktarı se
nede 2.100.000 tondur. 

Rusyaya gelince, bu memleket, 
geçen sene bir milyon ton petrol 
ihraç ediyordu. Bu ihracatı, bugün 

her halde kendi askeri ihtiyaçları 

belcylemektedir. 
İngiltere. petrol vapurlarınrn mu 

~zzaın tonilatosu sayesinde Atlan. 
tikten ötede bulunan bütün mem
balardan petrol ithal edebilir. 

Çelik meselesine gelince. harp 
tec:hizatı Nazırı, İngiliz çelik en
düstrisinin tamamile şayanı mem
nuniyet bir mahiyet gösterdiğini 

bildirmiştir. Çelik ve demir ıst ihsa. 
li, sulh zamanında azami randıman 
!arına nisbetle yüzde 50 ziyadclq. 
mi~tir ve çeliğin İngilterede ancak 
esaslı ve mühim işlerde kullaml
masını temin maksadile müfettiş. 
ler tayin edilmiştir.,, 

Ahmet Mithat 
Efendinin Eserleri 

---o---
Bu Kitapların Değerleri 

Tcsbit Ettiriliyor 
Ankara. 28 (A.A.) - Maarif Ve. 

killiği. merhum Ahmet Mithat Efen 
din!n İstanbulda satılmakta olan ki. 
taplarrm tetkik ederek değerlerini 
tesbit etmek için Üniversite Kütüp
hanesi Müdürü Fehmi Etem Kara~ 
tay ile Fatih Millet kütüphanesi Mü 
dürü İsmail Hakkı İltcri memur et
miştir. 

----Oı----

Trakyada Koza l\lalısulü 

Londra, Funkun 
Planına, Tarihte 
Misli Olmıyan 
Sistem, Diyor 

11 Plan. 
Lehine 

Almanya 
Bir iktısadi 

Rüçhan Sistemidir., 
Londra, 28 rA.A.) - Rayşbank 

direktörü Doktor Funkun, Avrupa.. 
va Almanyanın vermek istediği ye. 
ni ekonomik nizam hakkındaki be. 
yanatı hakkında Londrada beyan 
edildiğine göre, Funkun verdiği iza. 
hat, umumi iddiasına rağmen, yeni 
'konomik nizamın yalnız bir tek 
hedefi güttüğünü göstermiye kafi. 
dir. Bu hedef, Almanyanın vesaye. 
tine tabi memleketlerin h ususi men 
faatlerine hiçbir ehemmiyet ver. 
meden Almanyanın vaziyetini iyi. 
lc§tirmektir. Rayşbank direktörü. 
nün müsavat esası üzerinden tica. 
ret diye tavsif ettiği şey, hakikatte, 
tarihte başka misli olmıyan Alman. 
va lehine bir ekonomik rüchan sis. 
temidir. 

JA PON GAZETELERİNE GÖRE 
Tokyo, 28 (A.A.) - Japon gaze. 

teleri Alman maliye nazırı Dr. Fun. 
kun altının kambiyo esasr olması 
sisteminin terkine müteallik olan 
beyanatını tebarüz ettirmekte ve bu 
beyanatını müsait bir surette karşı. 
1aınaktadırlar. 

İSVEÇİN BAHRİ TİCAFF.Tİ 
Stokholm. 28 (A.A.) - İsvcç'in 

bahri ticaretinin vaziyeti, nı uharir 
bir milletin vaziyetinin aynıdtr. Fil
vaki memleketin malik olduğu tic:-ı. 
ret gemileri hacminin ÜC'te ikisini 
teşkil eden bir milyon ton hacminde 
gemi. ecnebi memleketlerdedir. Bu 
gemiler, memlekete dönmek imkii. 
nından mahrum bulunmaktadırlar, 
yarım mil:yon ton ha.emine b~liğ o. 
lan diğer Isveç gemileri ise. Isveç'i 
eihanm diğer aksamından tecrit e
den mayin barajları yüzünden İsves
sularında abloka edilmiş b~r vazi
yette bulunmaktadır. 

Yanda Bir Liseye 

İhtiyaç Var 
Van, (TAN) - Van. Şarkın en 

güzel ve en mamur şehirlerinden 

biri haline gelmiştir. Bilhassa tabii 
güzelliklere \·e zenginliklere malik 
bulunması bu şehrin hususiyetleri. 
ni arttırmaktadır. Nafia ve Bele
diye. şehrin daha ziyade irnarı hu
susunda büyük bir gayret ~arfet. 

mektedir. Hemen bütün kazalarda 
mektep binaları inşa olunmuş ve 
kaza ve nahiyeleri denize bağlıyan 
yollar tamir ve ıslah edilmiştir. 

Şehre su tesisatı yapılmakta ve 
bu su Zernehat denilen mevkiden 
getirilmektedir. Halkevinin bu yıl 

açtığı okuma kurslarına yine yüz. 
lcrce kişi iştirak etmiştir. 

Vanda bir liseye şiddetle ii?-tiyaç 
hissedilmektedir. 

Edirne, (TAN) - Bu sene, yağ
murlar ve diğer bazı sebepler dola-
yJsile tahmin edildiği gibi k~za mah -o--
sulü 30 bin kiloyu geçmemiıtir. İspanya İle Macaristan 
Yaz koza mahsulünün satışları ge. Arasında 
çen hafta nihayet bulmuş ye vila- Barcelonc, 28 ıA .A.) - İspanyn 
yetin en fazla koza yetiştiren böl. ile Macaristan arasındaki ticari mii 
gesi olan Meriç kaz:ısr, ko7.a malı. bade leleri artt1rmak maksad ile hu
sulünün daha iyi olduğu anla~ılmtş- rada bir İspanyol - Macar Ticaret 
tır. ·Odası ib.das .-d.ilzrıi..stiı'. 

l~rı zannolunm;:ıkfadır. -.c<li~·oruz. 
Tahmin dildif!inc E?örc Pctain'in fl<'nccek şu ki. simdi hir adamın 

c-trafında :ulunan isti sar~ hcvet le- ahlakını. t~rhi~ esini. bilgisini anş. 
.-ı· Ji' n kanunlarının bövl~ mü. j hrnıa<lıuı evvel simasına, ta,·rma, . . ra sız • k f · ı 
lıim ithamlarla insanların tahtı mu. kıhl~ ını et~~e hakıy~r ar. . 
hakemeye alınmalarına mfü;aadc et. B11:de ~.c~uz tınnunıle~memı-:; o. 
mediklerini ileri sürmeleri dolavı- lan hu mulahaza. Anupa, hele A. 
cile sureti hal olmak üzere bir t~h- mer~kada al~u~ ;\·ii.riimii~ti~r. 
kikat komisyonunun te~kili derpiş Bır yere ~~r 3~,:'.mı anga3.~ ~tm~-
d ·ı istir. Görünüse nazaran va. den e\'n~I ~uıellı~ıne. tenrluruoı;tlu. 

e ı m ~ • ' .. • .. d l k kt d l ı k olan sev de buı:lıır. ~unc Ye c asına la ·ma · a ır ar. 
nı .ııca , - ~ z· h'll hd t ı·h' tr Bu haberin neşri üzerine Londra. ~ı~·a .. ı 1a5sa ma u sa a ı~·e 1 

da su fikir hasıl olmu~hır: ı n~adu~ .ı~lC'rde .yukarıd~ı~ ı:cl~cek 
"Acaba Almanların Daladier ve d~re~hfın tathı~ına kafı zeka \'e 

k dasları hakkında vaki olan ta. bılgıden fazla hır şey aramıyanlar. 
ar a .. 11· - · k kl • 
1 b . h , esuliyetini müttefikler memurun gıızc ıgıne. n·ra ıgına 
e ı. arp m d h · d · · d' 1 O d .. · "klemek icin Alman pro. a a zıya e ıtma c ıyor ar. ra a 
uzerıne yu , k • b' k 'd h r . 

rs ndasının bir manevrası olma- artı unınmı ır aı e a ınc gır. 
pa~:. mis olan im kıwgu}·a hiz de hnsu~i 
•1tn. FRAN!'iIZ KARİNESİNDE ~a;·atımız~a hi~erc~ bilm.iye~c.k i'5-

İHTİLAFLAR tmık cderız. Bır hızmetçı, hır aş<;ı 
tutacak olsanı7. gelenin ~·ii.ziine. ı:ö. 
zii.ne, haline. kıyafetine bakarsınız. 
Vapurda, tranwayda, trl'nd<> ı;ıırat. 

sı7. hir yolcunun kar~ısına dii~ıne. 
mi~ e dikkat edersiniz. 

C~nevre, 28 (A.'A.) - Fran.;ız na. 
z1rlar heyeti arasında baz\ ihtilaf. 
lar çıktığı hakkında bazı sayialar 
ıeveran etmektedir. Bu cümleden 
nlarak hariciye nazırı Baudouin'in 
T.aval ile olan şiddetli bir münaka. 
,a neticesinde istifaya karar vermiş 
olduğu, Genelik ve Aile Nazırı Bar. 
-ıegaray'ın da gazeteciler hakkında 
ezcümle De Kerellis hakkında taki • 
·~at acılmasına muhalefet ederek 
C'ekil~ek niyetinde olduğu. diğer 
:,ir iki nazırın da bunları takip ede. 
·eği tahmin edilmektedir. Bu tak. 

dirde Maresal Petain'in mesai ar. 
kadaslarını · kamilen değiştirerek 
,,eni baştan bir kabine kuracağı da 
tahminler arasındadır. 

'MESAİ l\1ÜKELI,EJt'İVETT 
Cenevre, 28 (A.A.) - D. N. B. 

hildirivor: 
Paris _ Soir ga7.dcsinin bildirdi. 

~ine göre, Fransamn a;.le ve .t!enc-lik 
nazırı Barnegaray. mesai mükelle. 
riyeti tesisi hakkında çok ~C'niş bir 
"'roie hazırlamakla meşguldür. 

Gazete diyor ki: 
"Her sınıftan çocukların aylarca 

'1ıüşterek bir hayat ge~irnıcleri 
'F'ranc;ada ve Rhin nehrinin öbür ta. 
·;:,fında birçok meseleleri hallC'd~
~ilir. Mesai mükellefiyeti, ziraat. 
vol, köprü ve sehirlerin imarı i~lc
·ind<' tatbik edilecektir." 
"AS ÜZERİNE RRVı\NNAMELER 

ATILIYOR 
ViC'hy, 28 (A.A.) - Rab::ıttan alı. 

•·an haberlcrP göre. bir İngili7. tay. 
varesi. dün Fas üzerinde ucarak 
ı1cyannameler atm1stır. Hava dafi 
··ataryalarının :oıidd~tli a lesi net i<'e. 
•inde tayyare geri dönmiyc mecbur 
,ımuc;tur. 

İn~iliz tayyareleri. Fas üzerinde 
·:e Fransa Ü7.erinde birçok ucuslar 
•apı.:ırak Fransız hükfımeti için tah. 

lçframiz beyannameler atmıslardır-. 
Londraya bu hareketleri protesto 
~·den şiddetli bir nota tevdi edilmiş. 
tir. 

Malatya HalkeYinin 
· Açtığı Sergi 

lfalkevimiz, bundan üc ay evvel 
yurt bayanlarının istifadnlcrini te. 
min icin bicki. dikiş. nakts, yağlıbo. 
ya, ~apkacılık ve çiçekçilik dersle. 
rini ihtiva eden bir kurs acmtstı. 

Bugün deı't's müddeti muvaffakiyct. 
le sona ermiş bulunduğundan €'hli. 
yet kazananların diplomaları mera. 
"iml0 tevzi edilmiştir. 

Bu münasebetle, talebelerin üç 
aylık mesailerinin hasılasınt taşı. 
yan bir sergi de açılmıştır. Sergi. 
çok rağbet k/zanmıştır. 

---oı---

Eğridi~ Gölü Taşil 
Isparta, (TAN) - Eğridir gö1ü, 

uzun senelerdenberi temizlenmedi
ği için son yağmurlardan sonra taş. 
mış ve ekilmiş araziye hasar yap
mıya başlamıstır. Vilayetin teşeb. 
büsü üzerine Naficı Vekaleti •m iş. 
leri dairesi reisi Salahattin Biıge, 

bere.berinde mütehassıs mühendis
ler bulunduğu halde schrimize ~t>l
mi~ ve göl mecrasında tetkiklere 
haşlamıstır. 

Rımclan ne anlaşılır? 
Dikkatli adamlar çok şey anlarlar. 

"Siyreti surette mum.-undıır tcnıfıı;i 

eylemek" 
~öziinii söyliycnler boş laf ctme

mi~lerdir. 
- Aman hu ht>riCin suratı C''kıya. 

va bcnzi:ror! dediğ'imiz bir adamda 
irlcal bir hüsnü ahlak bulacağınızı 

7annetmck nafiledir. ' 
Amerikada bü~ iik miiesscsclcrin 

zat islerilc ıneşınıl olan dairelerin. 
de adam seçme ıniitehassıslan ,·ar. 
mı~. 

Bunlar, namzetleri hesaptan. ki. 
tahcUcn, usıılii dl'ftcriden imtihan 
<'decck :yerde oturtup kaldıT'ı:vor; 
rasi!!elc iki ii~ sual sorm·or ''e al. 
dığı ilk intıhaa ~öre onu kabul edi. 
:\'or \'C etmiyormu<j. 

Bu usuli.in o kadar fa,·dasr ı:öriil. 
ınüş ki; şimdi orada hemen hemen 
taammiim etmiştir. 

Bi1.dc de lıirçok ~ençleTin, ınc. 
ınurların, nanueflcrin miiracaat et. 
tiklc-ri ;\·ulerdc bıraktıklar1 ilk intı. 
haın m<.'nfi oht!'.\I onl;:ırın hayatla. 
nnclıı hclki dl' ~::.aslı hir tesir yap. 
nıaktadır. 

Jlcı·kcs qiiz<') olahilir nıi~ 
Vallahi fl€'k ıı7. ama }l<'k a7 j ... 1i"· 

na~i)c h<'rkes rirkin olnıı~·ııhilir. E!. 
"r.rir ki; kendi kendini çil·kinlC'ştir. 
nw,in. 
Ren övl;' endamlı, ö~-ll' miitc11:..,ip 

rlC'likanlılar görüyormn ki; kendi!<'. 
,.ini güli.inç ,.e çirkin ,·aµmak irin 
:'ıdcta pal'a sarfcdi;\·orlar. 1{ .. ~·afctle. 

rini, saclarını, tavır \'e edalaTllll, 
:riirii~·ii~lerini ı·c laf edi~1erini ne 
kRdar miimkünsc o kadar çirldnlc!'i
t it·i vorlar. 

İnsan )'a~adıi\'ı muhitin irapları
.,a uymazsa eksantrik, yani zt\'ana. 
~ ız olur. Bu da ancak hazı zen;rin 
Amerikalıların karıdır. Çiinkü hu 
<'irkinliklerini ve bu zıpırlıklarını 

;ncak paralarilc :vutturabilirle1' .. 
Rir :ıdam k\ilhanheyi olur. Onun da 
kılı~ı. kı~·afeti. ~·olu ;\·ordamr ''e 
raconu \'ardır. Yapma7:sa sümsiiklP. 
...ir. Bir ad:ım sporcu olur da cnt11. 
ri gi~·er. lapçmla gezer~e kepaze ol. 
•rnu: mı? 

Gcnr, ncs1imi1 • hilha""" erkek. 
ıf!r • ı!İİ7<'1rlir. Eğ'Pr k<'ndi Ö7<~ntile. 

:-ile kendilerini çirkink~tirmczler. 

c;;c ••• 

• s öıforimi toparh~·aytnt. 
Çehre ve ta ,·ır ı:üzellii:i bu. 

~iin muvaffakıyet şartlarının başın. 

-la ı:elmektedir. Gen~ler ha~·nta a. 
·ılırken hu cihete dikkat etmelidir. 

Runun ölcüsii nedir? 
Basi ~ !'ıey.. Dün)·a matbuatı i1o 

mecmualan, radycıları ve ~eri nakil 
~mtalarile o kadar ufaldı ki ; alc

·nin - amma normal alemin - nasıl 
·:1enip nasıl he7.endi~i mc;\· danda. 
1 ır. Runa bakarak temi7.. t'ahıtal ı 

•ir h~l ''e ed;ı almak her hal de lıil' 
•'iı m l armın ya '?h kları l!İhi ziiflf'" · 

'"c;mck \'<"Ya npırlaşmaktan çok 
1 aha kolaydır 

• 
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HITLER, DÜN 
SLOVAKYA 

NAZIRLARINI 
KABUL ETTi 

(Bası 1 incide) 
Tuka ve Sanomach ile gorüşmelcr 
ba lamıstır. 
1\11.iı,AKAT DOSTANE BİR JIAVA 

İÇİNDE CEREl' AN ETTİ 
Salzburg, 28 (A.A.) - Führer ile 

Slovak devlet adamlan arasındaki 
~orüşmeler. saat l6.30 da nihayete 
<>rmiı;i;ir. Görüşmeler, bir buçuk sa
at kadar sürmüştür. İki devlet ara. 
sında mevcut dostane münasebetler 
dolayısile görüsmelcr, tam bir sa. 
mimiyct havası içinde cereyan ey. 
lemiştir. 

Görüşme nihayctind~ Führcr, 
Slovak reisicümhuru Tiso ile Bnş.. 
vekil Tukayı dış merdivenlere ka. 
dar gecirmis ve kendilerinden çok 
samimi surette ayrılmıştır. 

Slovak devlet adamları, Berchtcs. 
gaden mıntakasında bir gezinti yap. 
tıktah sonra Salzburga dönmüşler 
ve bu akşam saat 19.30 da Sali
burg'dan hareket etmişlerdir. 

• 
RUMEN NAZIRLARI 

Roma, 28 {A.A.) - D. N. B. bil. 
diriyor: 
Öğleden sonra Romanya Başvc. 

!tili ile Hariciye Nazırı rcfakatlerin_ 
de Romanyanın Roma sefiri olduğu 
halde evvela Pantheon'daki Kral 
mezarlığına. müteakiben de Meçhul 
askerin mezarına ve Capitol altında 
yatan faşist ölüleri abidesine çe. 
lertkler koyne.ışlardır. 

NAZIRl,,AR ROMANYAYA 
HAREKET ETT\İLER 

Roma 28 (A.A.) - Romanya Baş. 
vekili ile Hariciye Nazın, dün ak. 
şam Romanya sefarethanesinde şe. 
reflerine verilen ziyafetten sonra 
saat 23 de Romayı tcrketmişlerdlr. 
Bu ziyafette Kont Ciano ile diğer 
bir takım İtalyan ricali hazır bu
lunmuştur. 

İtalyan Hariciye Nazın, Rumen 
misafirlerine istasyona kadar refa. 
kat etmiş ve istasyonda sancak ve 
bandosu başında bulunan bir bölük 
asker tarafından selam resmi ifa e. 
dilmiştir. 
Romanyalı misafirler, Kont Cia. 

no ile diğer İtalyan ricaline veda et. 
tikten sonra hususi trenle hareket 
etmişlerdir. 

KRAL, ROJ\IANYANIN DERLİN 
ELÇiSiNİ KABUL ETTİ 

Kral Carol, Salzburgdan derhal 
Bükreşc dönmüş olan Romanyanın 
Berlin elçisi Romaloyu dün akşam 
kabul etmiştir. 

SALZBURG MÜLAKATI VE 
LONDRA GAZETELERİ 

Londra, 28 (A.A.) - Salzburg 
konusmalan hakkında İngiliz mat. 
buatında birçok mütalaalar yuriı. 
tülmektcdir. Bu gazetelerden bir 
tanesinin Sofya muhabiri, Dobruca 
üzerindeki Bulgar müddeiyatı hak. 
kında İngiltere tarafından ittihaz 
edilmiş olan müsait tarzı hareketin 
Bulgar siyasi mahafilindc pek bü. 
yük memnuniyeti mucip olduğuna 
işaret etmektedir. Ayni mesele hak. 
kında Times gazetesinin diploma
tik muhabiri, İngiltere hariciyesinin 
Dobraca üzerindeki Bulgar müdde. 
ivabnı çok cvveldenberi meşru gör. 
düğünü ve İngiliz nüfuzunun b'ir. 
~ok defalar bu meseleyi muslihane 
bir surette halletmek iizerc imali 
nüfuz etmiş bulunduğunu kaydet. 
tikten sonra şu mütalaayı ileri sür
mektedir: 

"Romanya, Büyük Britanya tara. 
fından verilmiş olan garantiden 
sarfınazar <'ttigini ilan t?ttikten son_ 
ra. Biiyiik Britanya hükumeti Dob. 
ruca meselesinin Sofya ile Bükrcş 
arasında dostane bir şekilde hallini 
istihdaf etmekte olduğunu Sofya 
hükumetine bildirmiştir." 

PEŞTEDE HAYRET 

Nafıa Vekcileti, 

Sürgü Suyunu 

ihale Etti 
Malatya, {TAN) - Malatyanın 

TAIN 

Başvekil Dün Akşam 
Ankaraya Avdet Etti 

can damarlarından biri olan Sürgü mal Gcdcleç ve diğer maiyetleri e.r:kanı olduğu halde Acar motörü ile 
suyu, Nafıa Vekaletince müteahhi- Deniz Köşkünden ayrılarak saat 1.8,45 te Haydarpaşayı şereflendirmiş. 
dine ihale edilmiştir. )erdir. Cümhurrci i, burada, Ba ''1Ckile iyi seyahat temennisinde hulun. 

istikbalde Malatya icin genis bir duktan sonra, rcfikalan, cocukları, maiyetleri erkanı ve Başvekili teş~ i 
inkişaf temin edecek olan bu suyun icin Ha) darpaşaya gcJmiş bulunan İstanbul Parti idare Heyeti Reisi Tev
her şeye tercihan ihale edilmiş ol. fik :Fikret Sılayı alarak yine Acar motörü ile Floryaya dönmüslerdir. 

Başvekil Doktor Refik Sa~cbım, saat 19 da kalkan, Anadolu Eks-
ması halkımızı cidden sevindirmis. . . k b ~ 1 h • h. ı b b · d H • K . '.. _ ~ presının ar ·asına ag anan usu ı ır vagon a. era erın e ususı a-
tır. Su~gu ~uyu. sulıyacagı sah.anın Jcm Müdiirii ve Yaveri olduğa/ halde Ankaraya hareket etmiştir. . 
chcmmıyctı. hak.~mı~dan eskı .~""I Doktor Refik Saydam gama Maliye Vekili Fuat Ağralı. Riyasctı· 
manlarda bıle mutalaa ı;erçevesı ı. cümhur Hususi Kalem Miidiirü Siircyya Vali \'e Belediye Reisi Doktor 
cine alınmıştı. Hatta Yemen fatihi Liıtfi Kırdar, İstanbul Komutanı Tiimgc~cral İshak Avni Akdağ, ÜnL 
Sinan Paşanın Malatyaya uğrak \crsite Rekförü Cemil Bilse), istanhulda bulunan Mebuslar, İstanbul 
verdiği sıralarda, halk, paşndan bu Emniyet 1\Tiidiirii Muzaffer Al:alın, Hükumet ve Parti erkanı ile bir çok 
suyun kanallar vasıtasile isalesini dostları tarafından uğurlan1113şhr. 
rica etmiş, muvafakati üzerine i~e ,.......,...... _._...,......_...._..._.. .. .__ .... 
başlanılmıştı. Fakat, binlerce altın 
sarfedilmis olmasına rağmen gaye 
istil'ısal eclilememisti. 

Ciimhuriyct hiikumetimizin su 
mevzuatına verdiği ehemm'ıyet clo
layısile Sürgü suyu tekrar ele alın. 
mıştır. Evvelki sene bir kısmı ya. 
pılmıs olan bu suyun son kısmı da 
ikmal edildiği takdirde (Arhaç) dii. 
zü denilen geniş ve mühim hir sa. 
ha coraklıktan kurtulacak, Ciimhu_ 
riyct Nafiasının kudretli eli bur;ı. 
ya da yeni bir hayat serpmiş ola
caktır. 

burga gitmiş olmalan, Romanyan1n 
arazi meselesini halletmC'ğc meyyal 
olduğunu isb:'il etmektedir. Diğer 
taraftan Budapeştcdc şu cihete işa. 
ret edilmektedir: 

"Merkez devletlerinin düşman. 
lan tarafına iltihak tarihi olan 1916 
danberi, Romanya, gerek sulh kon. 
feransmda, 2erek milletler mccli. 
sinde, gerekse İngilizlerin garanti 
sistemine dahil olmak suretlıe, dai. 
ma Almanyanm düşmanlan tara.. 
fında bulunmuştur. Almanya ile 
münasebatmın fiilen dostane bir 
şekil alması, evvela Romanyanm 
eiimlci menafiinden bulunmakta
dır. Zira, bundan sonra, ne İngil. 
tereye ve ne de F,ı:ansaya güvene. 
bilecektir. 

Rumen matbuatının Macaristana 
karşı yapmış olduğu kampanya, 
Romanyanın mihver devletlerile o. 
lan iyi münasebetlerile kabili telif 
bulunmamaktadır. Bugün Roman. 
ya, Sovyetlerin meşru haklannı 

teşkil eden araziyi kendilerine ve. 
rerek arazi tamamiyet prensibin. 
den sarfınazar ettiği ve Fransanın 
hezimeti üzerine hattı hareketini 
mihver devletleri politikasına uy. 
durmağa çalıştığı bir sırada, bu 
devletler icin Bükreş meselelcrile 
mesgul olmak zamanı gelmiş telfık. 
ki edilebilir. Maamafih surası kati. 
dir ki, artık Romanya Versay poli
tikasından ve yirmi senedir takip 
r>tmis olduğu politikadan vazgeç. 
melidir." 

REUTER'IN l\IUTALAASI 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter'in 
diplomatik mÜharriri yazıyor: 

Bcrchtesgaden ve Roma görüş. 
melerinin mahiyeti ve şümulu hak
kında şimruye kadar hiçbir şey ra
sedilmemiştir. Fakat her ~eyden 

evvel çıkan mana, Almanların, Ma
caristan, Romanya ve Bulgaristan 
arasında ekonomik randımanın ve 
bilhassa siyasi sulhün iyileşmesi i
çin daha iyi bir anlaşma vücudc gc 
tirmeğe çalıştıkları merk';!zindcdir. 
Ta ki Almanya, bütün enerjilerinin 
Garptaki harbe ve işgali altındaki 
arazilerin istismarı planlarının in
kişafına lüzumlu bulundu~u bir 
zamanda, arkasında ihtilatlar kor
kusundan ari kalsın. 

Cenubu Şarki Avrupası ~atranç 

tahtası üzerindeki bu yeni aranj. 
manlarda Yugoslavyanın şimdiye 

kadar hariçte bırakılması şayanı 

dikkattir. Maamarih, Yugoslavya
nın İtalya emrinde bir paytak ola
rak bırakılmış bulunması muhte 
meldir. Maamafih Yugoslavya daha 
ziyade serkeş bir paytak olab:Ic. 
cektir. Çünkü, Yugoslavyanın Sov
yetler Birliği ile olan münasebet
lerindeki gittikçe fazlalaşan sami
miyeti gözden kaçırmamak lazım

dır. 

iNGILTERE 
KIYILARINDA 
YiNE BÜYÜK 
HAVA HARBi 

(Başı 1 i&.cideJ 
Madrit, 28 (A.A.) - La Linca

dan hildiriliyor: Dl.in aksam saat 
23.15 te Cebelitarık semasında bir 
tayyare filosu gorülmiış ve bu tay. 
yareler bir tnkım bombabr atmış. 
tır. Atılan bombalar, yangınlar çı
karmıştır. 

AL1\1AN TEBLIGI 

Berlin, 28 (A.A.) - Alınan teb. 
liğl: Fena havnnın devamına rağ. 
men, hava kuvvetlerimiz, Manş de
nizinde ve fngilterenin şark sahili 
açıklarında, yedi bin tcmilutoluk 
bir muavin kruvazörii, iki torpido. 
yu ve beş bin tonilatoluk !bir şilebi 
batımııya muvaffak olmustur. Di. 
ğer bir torpido ve iki şilep bomba
larla o derece ağır suret.:tc hasara 
uğratılmıştır ki, bunların da kay. 
bolduğu zannolunmaktadır. 

Bundan başka Cornwan eyalc. 
tinde Swansea limanı tesisatı He 
muhtelif tayyare meyd:anları '1a 
bombardıman edilimştir. 

İngiliz tayyareleri, gece Şimali 
Almanya üzerinde uçarken bazı 
bombalar atmışlardır. Bu bombalar 
hasar yapmamıştır. 
Manş üzctinde beş f ngiliz tayya

resi düşürülmüşti.ır. lki Alman tay. 
yatesi dönmemiştir. 

Üzerinde Kızı1haç işareti bulu
nan silahsız bir deniz tayaresi de
nize düşmüş olan bir tayyar!!nin 
mürettebatını kurtarmıy:a cahsır. 
ken İngilizler tarafından düşürül. 
müstür. 

Afrikada 

İTALYAN TEBLflii 
İtalyada bir mahal, 28 (A.A.) -

49 numaralı bülten: İtalyan ordula· 
rı umumi karargahı tebli[! ediyor: 

iskenderiye deniz üssi.i bombardı. 
ınan edilmiştir. Şimali Afrikada 
Bingazi hududunda başkaca İngiliz
lerin zırhlı kıtalarına karşı yapıltın 
akınlar rnuvaffnkıyetle neticelenmiş 
ve dlişmana mühim zayiat verdiril. 
miştir. 

4 zırhlı otomobil zaptcdilmis ve 
6 tanesi de mühim surette hasara 
uğratılmıştır. Bir kaç esir alınmış
tır. Bunların arasında grup şefi o
lan bir zabit vardır. Hava !iloları
mız, dün Şarki Akdenizde İngiliz 
filosunun eüzütamlarını bombardı
man etmişlerdir. 

Mavi Nil'in İmparatorluk arazi
sinden çıktıgı nokta olan Bumba· 
do'da kıtaatımızdan biri düsmanın 
bir çok gruplarını mağlüp v~ ağır 
zayiata uğratmıstır. 

iNGİIJZ TEBLİGİ 
Naibori, 28 (A.A.) - 1ngiliz resmi 

tebligi: 
Dün gündüz sakin gcçmistir. 
Tayyarelerimiz, İtalyan Somalisi 

i.izerinde geniş keşif uçuşları yap
mıslardır. 

tyi bir membadan bildiri1diğine 
göre, 15/16 Temmuz gecesi bir düş
man tayyaresi, Mandera ile Mayle 
arasında düşmüstür. 

Küçük Memleket 
Haberleri 

Romanyadan 

Besarabyaya 
Geçmek lstiyenler 

(Başı 1 incide) 
Muhtelif 1nglliz kumpanyalarına 

ait ve 20 yi mütecaviz büyi.ik mav
naların Tuna i.izerindc Rumen ma
kamatı tarafından müsadere edil
miş olması, İngiliz efkarı umumi
yesini yakından meşgul etmekte
dir. Londra salahiyettar mahafili, 
Romanya tarafından ittihaz edilen 
bu tedbirlerin İngiliz makamatı ta
rafmdan Portsnid'de üç Rumen va
purunun tevkifinden daha evvel 
vaki olduğunu ve İngilizlerin bu 
vapurları durdurması keyfiyetinin 
kendileri tarafından talep edilen 
bazı teminatın verilmemiş olmasın
dan inbias ettigini ileri sürmeklC'
dirler. 

TEDBffiLERIN l\fAHIYETI 

Diğer taraftan Tuna üzerinde 
petrol nakliyatında kullanılan bu 
mavnalann miisadere edilmesile, 
Rumen makamatı tarnfınclan bir 
İngiliz şirketinin malı olan Astro 
Romana petrol şirketinin zcıptedil. 
mesi arasındaki münasebet te ayni 
mahrıfil tarafından işaret olunmak
tadır. Hiç şiiphe yok ki, bu tedbir. 
!erin her ikisi de Romanyanın ken. 
di menfaatlerini Alman himayesi 
altına vazettikten sonra, Almanya 
tarafından yapıl:\cak olan petrol 
mübayaatını kolaylaştırmıya ma
tuftur. 

RUMEN PETROL KUYULARININ 
TAHRİBİNE AİT PLANLAR 

Londra, 28 (A.A.) - Resmi bir 
membadan bildirildiğine nazaran 
ıstilaya uğradığı takdirde Romanya 
petrol kuyularının istüadc edile_ 
mez bir hale getirilmeleri lçin hazır 
lanmış olan plana dair Almanların 
neşrettiği beyaz kitabın Londrada 
münı;kaşaları yapılmaktadır. Bu 
maksat icin hazırlanan tedbirlerin 
Romanya ile olan ittifakın tabii ne. 
ticelcrinden madut olduğu Londra. 
da tebarüz ettirilmektedir. 

Londra salahiyettar mahfilleri 
bu meşru müdafaa planlarının sade 
Romanya hükumetinin mutabaka. 
tile yapıldığı hususunda değil, fakat 
topraklarının müdafaa tedbiri cüm_ 
lesinden olarak tatbiklerinin de ta. 
biatile, bizzat Rumen makamatı 

tarafından temin edilecekleri hak. 
kında ısrar etmektedirler. 

Öz menfaati için ve menfaatinin 
böyle olduğu tasavvur edildiği bir 
devirde bizzat Romanya tarafından 
yapılan bu planlarla, Türkiye ile 
mutabık kalınarak miittcfiklerin 
Sovyet topraklarında bulunan Baktı 
petrol kuyularını tahrip edecekleri 
hakkındaki yalan iddialar arasında 
hiç bir mukayese yapılamaz. 

Romanya meselesinde, bu mem. 
lekctin hükumeti, milli serveti hak
kında istediği gibi hareket etmek 
hakkına tamamen sahipti ve yalnız 
Rumen hükumeti bunun mesuliyeti 
ni deruhte etmişti. 

Alman propagandasının Sovyet 
petrol kuyuları hakkında çıkardığı 

yalanda ise diğer bir memleketin 
milli serveti bahis mevzuu idi. 

Budapeşte, 28 (A.A.) - L'İnter. 
ıational News Service'ln, Rumen 
devlet adamlarının Salzburg'da Ro_ 
manva ile Macaristan arasındaki ih. 
tilfıf~ teşkil etmekte olan arazi me. 
;<.'lesinin, bir plebisit ile halledil. 
mesini teklif ettiklerine dair vermiş 
:::ıldu~u haber, Budapeştede büyük 
bir hayretle karşılanmıştır. Bu inkişaflar karşısında Sovyet 

Tabiatile Macar salahiyettar ma. hattı hareketi, karanlık kalmakta
hafil'. mütalaa dermeyan etmekten dır. Mihverin ya Sovyet muvafaku
imtina ctmi~ ve prensip mcsclcle- ti il.: veyahut Sovyetler lehine hare. 
riniıı Miınihtc Alman, İtalyan ve ket ettiğine dair hiç bjr emmare 
Macnr dcvlc-t adamları arasında hal. mevcut değildir. Maamf\fi4 muhal}
lr.ni1mis bulunduğunu yeniden tas. kak olan bir şey varsa o da, Alman
rih etmekle iktifa eylemiştir. Mese. yanın Karadenize yerleşmek üzere 
lenin teferrüatının tesbit edileceği aldığı her tedbirin derhal Sovyetlcr 
tarihe gelince, bununJ Macaristan_ Birliği ile bir zıddiyet tevlit edcce
ln mutabık kalınarak mihver dev- ğidir. Sovyetlcr Birliğinin, şimdilik 
l<'tlcri tarafından tayin edileceği, mihver devletlerinin Balkanlarda 
i av<' edilmektedir. Binaenaleyh, bu sulhü idame ve kendi ekonomik 
m<!Sele hakkında şimdiden tatih ve. menfaatlerini inkişaf ettirmek hu. 
va tc!crruattan bahsetmek mev. susundaki faaliyetini en biıyük hir 
;fm~ olacaktır. dikkatle takipten başka bir şey 

MAHMUDiYE - Zirnat Vckt\lctl an
cılık mütchııs ısı C-01 l Dnvut tarafından 
arıcılık hakkında bir konferans vcrilml , 
köylUlcr arasında buyuk alaka uyandır· 
mı tır. 

Kızılcahamamda Bir 
Mütecaviz Tutuldu 

Rumen devlet adamlannın Salz. yaptıgı muhtemel değildir. 

ISPARTA - Ilirkaç giıııdiir chdmiz
dc deh etli sıc klnr devnın etmektedir. 
Gölgede 35 - 38, güne te 58 - 63 derece 
kadardır. 

MU RATL ı - MuraUı ve hnvalisindc 
çekirgeler yazlık m. hsulfıtton oy çiçcgl, 
mısır ve sair mczruata zarar yapmakta
dırlıır. 

ÇOR u - Muratlı ile Çorlu arasında 
Sarılıı koyundcki durak mahallinde 
güzel bir 1 t ı yon y:ıpılmı tır. 

ORHANELi - Hukümet kon:ığı civa
nntln bir \ol .} bol aha ı haurlanmı ve 

·rıç'C'r bu l" da !naliyetc ı;:cçmi lerdir. 

Kızılcahamam, (TAN) - Süley
man isminde bir mahk(tm, jandar
ma nezareti altında soğuk sulara 
giden yolun inşaatında çalıştırılır
ken bir fırsatını bularak oradan 
ayrılmış ve Kızılcahamamda otu. 
ran Deli Yusuf kızı 12 yaşındaki 
Fatmayı yoldan geçerken çevirmiş.. 
tir. Süleyman, kızın ırzına tecavüz 
etmek istemiş, fakat kız kardeşinin 
feryad• üzerine yetişenler mahku
mu jandarmanın miıdahalesıle ya. 
kalanmışlardır. Suçlu, adliyeye tes
liın edilmiştir. 

Balkan Devletleri 

1 
Mihvere Geçiyorlar 

(Başı 1 incide) B alkan1arın Almanyaya iktısa
den bağlanmasından doğa

cak siyasi ne~iceler ne olabilir? 
Almanya siyaseten Balkanlarla a

Hikadar olmadığını söylemektedir. 
Fakat iktısadiyat siyasetinin teme. 
lin! teşkil ettiğine göre, Balkanla. 
rm i.ktısaden Almanyaya bağlı bu
lunuşu, onların siyasetleri üzerin
de de müessir olacaktır. Bahusus 
bu iktısadi bağ, bizim bilcliğ.miz 
serbest iktısat sistemine dayanmaz
sa, binaenaleyh Salsburg mülakat
larından sonra Balkan devletleri. 
nin mihvere müteveccih bir siya. 
set takip edeceklerine şüphe yok
tur. 

Zaten Romanya siyasetini de tes. 
bit etmiş bulunuyor. Yugoslavya, 
siyasetini serbestçe tayin edecek 
vaziyette değildir. Bulgaristan da, 
Scvyet Rusyayı idare etmekle be
r~ber, Alman nüfuzu altına giri
yor, demektir. 

Bu suretle, bir vakitler müttefik
ler tarafından kolaylıkla elde edil • 
mesi mümkün ola~ Yakın Şark 
t..'l.rnamen mihver devletlerinin nü
fuz mıntakası haline gelmiş ola. 
caktır. 

Yalvaç Deri Fabrikası 

İş1emiyc Başladı 
Isparta, (TAN) - Uzun zaman. 

danberi kapalı bulunan ve memle
ketimizin en mi.ikçmmcl ve modem 
deri fabrikası olan Yalvaç deri fab. 
rikası olan Yalvaç deri fabrikası hü. 
kümetimizin kıymetli yardımı ile 
Sumerbank tarafından işletilmeye 
başlanmıştır. 

29 - 1 - 940 

Prof. Mükrimin 

Malatyada 

Konferans V 
Malatya, 28 (TAN) -

bulunan İstanbul Ünivcrsiııl 
Profesörü Mükrimin JJ• 
Halkevinde "Milattan eV'lt 
ra Anadoluda Türklerin 
vaziyetleri,. hakkında bir 
vermiştir. Konferansta VaJI. 
ye Reisi, askeri ve mülki 
tun te ekkiıllcr ve kala 
halk kütlesi. memurlar ve 
lcr hazır bulunmuşlardır. 

---oı----

Alman yaya 

İhraç Edilec 
Yeni ticaret anlaşma.Si 

Almanyaya iizüm ihraç 
malümdur. Son iki sene 
Almanyaya 65 bin ton ii 
olunmuştu. Bu sene ne ka 
satılacağı henüz belli olın 
raber geçen seneki rekolte 
bin ton olduğuna göre, b" 
aynı miktarda üztım ist' 
ccgi ümit edilmiş ise de 
ynğan yağmurlar bağlar i 
Iı olmuş rekolte miktar~ 
tona düşürmüştı.ir. 

Romanya Hük 
İstanlN.ıl Gcneıtl 

Konsolosluğundal' 
Romanya Petrol Şit 

hi~sli senetleri sahipleri, 
lunduklan hisse ve csbaııı' 
!atmak üzere 27 TemmU: 
hinden itibaren her gün 
13 arasında Tnksimde S 
lcrdt) kfıin Konsolosluk ~ 
yasına davet olunurlar. v 
scbctle, mübayaa bordroı.ı' 
viyet ve Milliyetlerini Jfl ..ı 
türlü vesaiki ibraz etmelB" 
~eldiği ilan olunur. 

Hitler Bana Dedi 
Günün bu en canlı kitabı, değerli gazeteci 

ALİ NACI KARACAr' 
tarafından büyük bir itina ile lisanımıza tercüme e · 
HİTLER'in en mahrem arkadaşına yaptığı ifşaatı naıd 
büyük kıtada 272 sc:ıyfa tutan bu mühim kitap, başınd8 
nüellifi RAUSCHNING'in Hitlere yakınlığını ııöstereıı 
bir vesika ile 

f Semih Lutfi J Kitabevi 
tarafından neşredildi. 

Fiyat. : 60 Kuruştur. 

Mühendislik Kursları Duhul İmtihanına 
Girecek Fen Memurlarına : 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
S ve 6 Ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer 

kursları dühul imtihanına İstanbulda gireceklerin yüksek Vekaletin ıce 
viiki telıli~ ya:ı:ısı ve ispatı hüviyetlerine medar olacak vesaik ve ıkişer • 
torya eb'admda fotoğrafları ile birlikte nihayet iki Ağustos 940 a(tşarııııı' 
okula müracaatla imtihana kabul karneleri almaları lazım aeldiği ve kaf11 
mıyanların imtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle ilin olunur. 
"'7>LA• - -- - --- - ---- ---.- _.-( -- -- -~A$4JL--»->-SJL..$V~~~zın.w..<...4LZ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

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

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamefolm 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankaeında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ell 11 

lirası bulunanlara &enede 4 defa çekilecek kura ile aıallıdıkl pil"' 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. .. 
il 

• 
• 
• 

ikramiye daiiıtılacıktır 
1.000 Llrılılc 

500 .. 
250 
100 

50 
'" 40" 

20 

.. 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
s.ooo 
4 .800 
3.200 

Dl KKAT: He aplarındakt para!Rr bir ııene içinde 50 liradan aşal!ı d 
yenltte ikramiye çıktığı takdirde % 20 fulaslyle vcnlecckUr. IC 
senede t de!a, 1 !:ylıll, l Birlnc:lkftnun, 1 Mart ve ı 

n n •01 
t.ırlhlcrlnde çeknccckUr. 
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,AN 
Ot-tE BEDELi ,. 

Ecnebi 

1 ıene 2800 Kr, 
6 Ay 1eoo " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 
sı posta ittihadına 

Olııııyan memleketler lçln 
11, ~eU müddet sırasıyle 
~,5 liradır. Ahonc be

' ır. Adres değı&lirmıı}ı; 

10 
Ur. Cevap için mektup
kuruşluk pul !Hivcsl 
Uıı.ımdır. 

tetkikat yapmış, ve an

~ iti, evvelce menedilmeıs.ine 
Jatı bir çok bostanlarda mah

llı &ularile sulanmaktadır. Ve 
'ddı gaitası g\ıbre makamında 

Jıaıa . İstanbulun scnclcr-
kurtulamadığunız müzmin 

'da, lfığımla sulanan bos
~Yelli bir yer işgal edip 
~ lıalbukl ikide birde kendl-

1et olunan bu bostanların 
llıııa))>endlr. Yerleri malı.im
"ne kontrol edilmeleri, ka
~ar külfetli değildir. Ve her 
~lerilc anlaşılmaktadır ki, 
'tı-oınn ihmal olunması yil
ilı bulun uğradığı zarar bü

haıde, büyük zararlan önll-
0laıı bu kilçük vazife nıçın 

hı... tlnutuJUT? 
-~ sebebi, belediyenin kon
llıetocıik bir sistem vcrmcmc
tlteıe geçmek lçfn dalma. za
;esını, yaranın açılmasını 

· Ve bu, yalnız lağım suyu 
~bostan meselesinde dc~ıl. 
ııı.., e de, pahae'l gaı.lno işinde 

~ ltıru h:ımam, doktonım pliıj, 
"1nde de ve daha bfr çok l~
~ef böylcdlr. Bu slstcm

ber, daha bir çok dertlerden 
da aşikardır. Biltün bun-

~ ll'ıalCımdur. Ve yegane meç-

'-\ itiınıze göre, yakında açıla'lan İz.mir fuarına, bugüne 
llt edecekleri anlaşılan mil
haı <vı biri bulmuş. Dunyanın 

1ıınır belediyesinin, fuara 
ragbet temin edebilmesi sOp
e değer bir muvaffakıyclUr. 
kı1etıi blr organizasyonun, 

~~ci bir propagandanın mO
)ı ıc~idir. 
~ İı.rnır Enternasyonal fuan
lidenler arasında biz de var

llo llauın dikkaUmltl en fazla 
ltta, otel buhranı idi. Bu buh-

~ yab:ıncı ziyaretçilerden 
!tısını bile, hususi evlere 
lerdı. 1zmlrc gezip görmi
iye gelmlıı olan ecnebilerin 

düinlektcn ho nut kalmadık-
._,dtôtürür bir vflkıfı değildir. Ve 

etıerinde anlnttıklnn intıba
tuarının lehinde bir tesir u

~ tır. İzmir şehrinin, fanlli
llk bahsolunan maruf ve 

~ li bir belediye Tclsl var. Biz, 
et !ahib! zata bu noktayı ha
~ kttn ~eleceğlne kanilz. Bal

etin onun tarafından daha 

' ış bulunduğunu da aanı
tı...~ temenni ederiz ki, bu 
-~ gidecekleri ayni lıkıbe

koruyacak tedbirler de 

okuyana afili bir cevap 
'ıa lllakasını uyandıracak hale 
'~rna. danışıklı bir müsaba

'ılı ~hnyet bulur. 
lirse göriililr ki, scnelcrdcn

~irde, biriblrlerine bu sı.ı
okuyan pehlivanlar, ayni 

' Görülilr ki, o pehlivanları 
lıııCl'ıreıUren malı.im organiza-
~ ltı Pehlivanlar gibl hiç de

dıı, halkı istismarın Tiırkiye
'darı IUıal olunmuş modern 
. lterhangl bir kanun mfida-
~ harekeUerlni kitaba uy
~ )ı kolaylıkla aıyırmalan 

bu danı§lklı dövOş kahra
\ lt0runmak, ancak kendi fe

ltatimizle kavuşabileceğimiz 

\:ulllıünO daha erken kavra
~ , bugOn bizim yaptığımı:ı 

ltaııo lku etmeyi bir zah-

1 i\ N 5 

( Modern Harpte Havacıhk ) 
~ 

1 1 aggareKarşısında 
1 Balonculuk lf llis 
Etmiş Sagı/a·bilir I 

YAZAN: A. AHISKAL 

Balcın11n 1arihi çok eskiye dayanır. Mon~olf~~~- birad~crl:r~n zafc. 
riylc wkışafa başlıyan bu vasıta tayyarccılı~ın tckamulunde en 

btiyiık roliı oynamıştır. Havadan hafif olan balonla 1ıavadan ağır olan 
tr1yyarcnin boy ölçüşmesi fen adam !arını ikiye ayırmıştır. Bir kısmı ha 
vadan ha!if vasıtalarrn muvaffak olacağında ısrar ederlerken. diğer 
tarafla bazıJurı da havadan ağır UÇUŞ aletlerinin Üstünlük göstereceği. 
ııi iddi:ı cd"yorlardı. 

Adada istilaya karşı her tiirlü tedbir ahnmı5tır. Resim, bir a~ır makineli tiifek mevziini gösteriyor .. 

İşte bu havadan hafif ve h;ıva. 
dar agır ıı;ızariyecilcri :iidımrken, 

tanarclcrin galebe çalacagını 
mujdcliyen benzin motôrlcri llH'Y

dana çıkarıldı. ller jki nazaı iycei
ler de kar~ılıklı scvinmişlcrdi.1 Ne 
de olsa, yapacakları uçuş vasıta
larma istikamet ve hız verecek 
kuvvet müşterekti. Hele :>u mo
törlerin buhar ve elektrik motot
Jcrine nazaran hafif olu u, halan 
tarnfını tutanların iddialarına 

kuvvet verdi. 

Taarruz lngiltereye 
Muvaffak Olur mu? 'fctkiklcr devam etti ve hangi 

tarafın kati galebeyj temine mu
vaffak olduğunda kati bir karar 
verilmemiş iken, Cihan liarbi c·at
t!. Balonun askerlik bakımından, 
tayyareye bu vadide öndcrlıgi 
vardı. Daha önceleri balon taras
sut işlerinde kullanılmıştı. Bil
hassa yegane meziyetini devamlı 
bir tarassut kulesi vazifesini h"
şarmakla göstermişti. Buna mu
kabil kolay avlanıyordu. 'fnyyare 
ıse, şakuli tarassuda yaradıgı gi
lfi- müteharrik oluşu, uzaklara 
kadar gitmesine yarıyor ve )~r si. 
!ahları tarafından muharebe dışı 
edUmesi giıç oluyordu. 

D ünya askeri edebiyatı, bu
günlerde bir tek mevzu et. 

rafmda konuşmakla meşguldi.ır: 
"Almanya İngiltere adalarına ta
arruz edecek mi? Edecekse, bunu 
nerede ve nasıl yapacak".',, 

Almanların, bizzat kendilerini 
de hayrete sürüklemiş olan, yıl
dırım zaferleri, bazı kımseleri Al
man süratine, Alman tekniğine 

o kadar inandırmıştır ki, İngil te
renin derhal işgal cdilebilecegini 
söyliyenlere rastlamak mi.ımkı.iıı 
oluyor. 

Bunlara göre: 
Ortada bir Norveç ihracı var. 

dır. Almanlar geniş bir deniz ge
çerek, Norveçe denizden ve hava. 
dan nasıl ihraç yaptılarsa, bunun 
aynini İngiliz adalarına da yap. 
malan miımkündür. 

Halbuki, bir bakışta insanı te
reddüde sevkeden bu basit fikir, 
üzerinde duruldukça kolaylıkla 
aydınlanıyor. 

1 - Norveç sahilleri, hir Al
man ihracına karşr müdafaaya 
hazırlanmamıştı. Almanların höy. 
le bir maksadı olduğunu, Norveç 
hükiımeti belki de maksadın tat. 
bikatile birlikte anlamış bulunu
yordu. 

2 - Norveç, mahdut ordusile 
her hangi bir taarruzu karşılıya
mıyacaktı. Buna rağmen, İngiliz. 
leril) yardımını istememiş, sonra
dan bu işte pek geç kalmıştı. Şu 
halde ortada Alınanyanın lehine 
olarak ezici bir üstünlük vardı. 

3 - Norveçe baskın şeklinde 
yapılan ihraç, İngiliz donanması. 
nın asıl tesirinden masun bulunu
yordu. Ağızı mayin tarlalarilc tı
kanmış Baltık torbasında Alman 
deniz harekatı oldukça serbest is
liyor, olsa olsa hava tnarruziİe 
hırpalanıyordu. 

Ş u halde bütün bu avantaj. 
lara rağmen, Alman do

nanmasının verdiği büyük zayiat 
ve İngilterenin kendi isteğilc çe
kilmesi üzerine, Almanların ko
layca kazandıkları Norveç zaferi, 
İngiliz adalnrına yapılacak bir ih
racın ölçüsü olmaktan çok uzak
tır. 

İngiliz adaları, istihkamcılık n. 
minin bütün esaslanna dayanıla
rak tahkim edilmiş bir haldedir. 

Modern askerlik bilgisinde, ih
raç yapmak istiyen bir düşmanı 
karr.ya ayak basmadan tepelemek 
esas olduğuna göre, İngiliz ordu.. 
sunu, adaya yapılacak her hangi 
bir ihraç hareketini bu esas da
hilinde karşılamıya hazırlanmış 
kabul etmek akla en uygun gelen 
bir düşüncedir. 
Almanların buna karşı ne gibi 

tedbirler almış olabilecekleri me
rak edilecek bir şeydir. İng'lizler 
düşmanı denizden çıkarmamak is.. 
terken, acaba Almanlar mutlaka 
karaya ayak basmı:ık için neler 
dı.işünmüş olabilirler? 

Diyorlar ki: 
Seri Alman mayin dökerci ge

mileri, geniş mayin hamulelerini 
birdenbire Boulogne ile Hastings 
arasına, Şimalde de mesela, Os. 
tende ile Ramsgadc dökerek ge. 
niş mayin barajları vücude geti
receklerdir. Bu biiyük barajların 
ortasında kalan temiz bölgeden 
kiiçük bahri vasıtalarla ve birden 

--YAZAN-

Sezai Attila 

bire baskın şeklinde İngiltere sa
hillerine çıkaran bir kopru başı 
tutacak, sonr.a bunu tıpkı Polon
ya ve Fransa harekatında gördu
ğiimüz şekılde mükemmel hir a
henkle genişlctere}> tanrruılarını 
İngiltere topraklarında ileriye go. 
ti.ırcceklerdir. 

Y ine di:vorlar ki: 
Binlerce tayyare hırdcnbı

rc İngiliz müdafaa tesislerinin 
arkasına kolordular halinde para
şütçü indirecek, bunları havadan 
beslemek, havadan ce )hane ve 
mühimmat ikmal etmek suretile 
tutturmıya muvaffak olacaktır. 

Her iki dlişiincenin de nihnyct 
birer fantezi olabilecekll'rini ise, 
bize realiteler gostcrmektcdir. 

İngiliz hava kuvvetlerlle, İn~i
liz donanması, l\Tans'da mi.ıtcma
diyen devriye halindedirler. Deni. 
zin yüzünde bir balık hareket et
se, bunu derin bir tecessüsle ya. 
kından takip ettiğine şüphe ede. 
miyccegımız İngiliz gnzctlemesi
nin, Almanların mayin d<ikm<' ha
reketlerine seyirci kalacaklarını 
beklemek doğru dcğlldlr. Sahil 
projektörlerinin mütevali ışıgilc 

çin de vasati 4000 av trıyyuresi 
kullanmak lazım gelecektir. Bu 
kesafet jçinde yapılacak hava ha
ı ekfıt ve muharebelerinin ve niha
yet paraşütçüleri Ingiliz dafi 
bataryaları ile İngiliz avcılnrı kar. 
şısındn, yerdeki rngiliz miidafansı 
uzerine serpmenin ne demek ol
duğu kısa bir mülahaza ile kcndi
lig'ndcn anlaşılır. 

Bunlar, her ne pahasına olursa 
olsun, İngiltereye inseler dahi, 
hunları mütemarliyen hava yolilc 
beslemek imkanı mevcut olamaz. 

1ngiliz adalarının Almanlar ta. 
rafından işgali bahsini, i'imtlılik 

Almanya için tehlikeli bir oyun 
kabul etmek günün en doğru fik
ri olabilir. Nitekim Anadolu Ajnn. 
sının 25/'femmuz/940 tarihinde 
Reuter'den naklen verdiği bir hn. 
her de Alman erk{mı arasında, bu 
yıizden, ihtiUıflar çıktığı bildiril
mekte ve Göring, Gobbels \'e Kei
tel'ic İngiltereyc hücum yapıl
maması bahsinde ısrar etmekte 
bulunduklarını söylemektedir. 

İtalyan donanması tarafından 
da en küçük bir yardıma 'llazhar 
clamıyacak bir deniz hareketine, 
Bitlerin bir macera arar gibi ka-
rı:ı.r vermesi bcklcnemiycceğine 

göre, muharebenin nasıl bir cere-
yan alacağı gerçekten merak edi
lecek bir şey olur. 

B üyük Harple son harp ora
sında tayyarecilik o kadar 

ileri gitti ki, balonculuğun buna 
yC'tişmcsine imkan bulunmadı ve 
balonlar sardımcı sınıf ?]arak or
duda bırakıldı. Hazarda yapılan 
denC'melerden sonra barikat işin
den başka bir şeye yaramıyacağı 
tcsbit edilerek ihmal edildi ... 

Almanların jeplinlere verdikle
ri kıymet ve foşaatındaki teknik 
muvaffakıyetler bugün için boşu
na harcanmış kabul edilebilirler. 
Çiınkü, uzun seferler \'e fazla yük 
taşıma kabiliyeti, bugünün seri 
ve ateş kudreti fazla tayysrt'leri 
kr.rşısında avlanması kolay, ken
dini müdafaadan aciz bir h~def o
larak balonları iflasa doğru sü
rüklemekte önayak oldu. 

Fransızlar, daha ziyade balonu 
topçu atışlarının tanziminde sa. 
bit tarassut kulesi halinde kullan
mayı düşünüyorlardı. Zaınıtnın 

bir gündüz gibi aydınlanan Manş 
üzerinde bu hareketi gecenin ka-1. 
tanlığına gömülerek yapmak tr, 1 1 
mümkün görünmüyor. LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Almanların mayin barajlarını 
yaparak, kendilerini İngiltcrr.yc 
isal edecek bir deniz koridoru 
viicude getirdiklerini kabul ede
lim. 

Bu koridorda asker ta~1yacak 
kiiı;iık gemiler nasıl tedarik eni
lccektir. Bir an için, bu korido
run teessüs ettiğini, Almanl~rın 
burada mebzulen küçük gemi de 
bulduklarım ve bu gemileri sahi
le yerleŞtirecekleri yeri de uzun 
monzilli topların ateşile himaye 
ederek, ihraç kuvvetlerini ingiliz 
sahillerine yaklaştırdıklarını da 
kabul edelim. 

Sahil müdafaasına tahsis edil
miş milyonluk İngiliz kuvvetleri
ni, gittikçe bariz üstünlük gbstc
ren İngiliz hava kuvvetlcrıni bun
lara ilaveten muhteo::em !ngıliz 
armadasını ellerini, kollarını bağ. 
lıyarak Almanları seyre dalmış 
bir vaziyette tahayyül etmPk aklı 
selimin karı olmasa gerektir. 

Havadan ihraca gelince: Va
sati bir kolordu indirmek 

lazımdır ki, bunlar vasıtasile bfr 
mevki işgal edilsin ve denizden 
yapılacak mütemmim harekatla 
karadaki mevzi arasında bir iş
birliği vücude getirilebilsin. 

Bu kuvvet orta bir tahminle, 
50,000 kişiden az olmaz. Bunl<ırı 
havadan beslemek, hava yolilc 
bunlara ait cephane ve miılıiın
mat ikmalini yaratmak işi, hiçbir 
tarafında kolaylık görülm;ycn tir 
hayal telakki edilebilir. 

Her ikisini akordedcrek, hare
kata havadan ve denizden ayni 
zamanda başlamak keyfiyeti, ın. 
sana daha cazip geliyor. Fakat 
paraşütçü nakliyatı için vasati 
2000 tayyare bunların himavcsi i-

Yakından Göremiyen Gençler 
Ya11lılıkta yakutdan göremeyip te göz. 

lUk takmayı herkes kabul ederııe de Y•t
lılıktan önce, hatta çocuklukta yakmdan 
görememek çok kimselere haylice ıarlp 

gelir. Herkesin bildiiine cöre yakından 

görememek yaııh gözlerin pnıdır. Genç_ 
lcrin gözünde bir bozukluk olursa, an. 

cak uzaktan görmek mümkün olamaz. O. 
na da miyop derler. 

F.İbette bilirsiniz ki göz bir fotoğraf 

makinesine -daha doğrusu fotoğraf ma 
kinesi göze- benzer. Fotoğraf makin<". 

sinde objektif ile film arasındaki mes.ı. 

fe tam münasip olduğu vakit fotoğraf re. 

sımlcri net olarak çıktığı gibi, gözde a. 

dese ile gözün gören tabakası arasında 

mesafe tam kıvamında olunca ıöz de 
-gençlikte- uzaktan ve yakından her. 

liCYİ net olarak görür. Fakat bu mesafe 

bazılarında tam kNamında olmaz. Ki. 

misinde fazla uzunca olur, uzak ıörc. 
rnez. Öyle göze miyop derler. Kimisinde 

fazlaca kısa olur, yakından göremez, 
böyle göze dc_ipcrmetrop derler. 

Yaşlılıkta ıözün yakından ıörememe. 

si ıözün fazla kısa olmasından değil, göz 

adesesinin yakma veya uzağa bakıldığı. 
na göre genİlilcyip daralamamasından.. 

dır J<'otoğraf makinesinde objektif bir 

dufmcyle ileriye geriye gider, y ıhut bir 

adese önüne başkası getirilir. Göz adc. 

usi de küçücük adalcı;iyle genililer, da. 

ıalD', uzağı ve yakını görür, Yaşlılıkta o 
küçücük adale yorulmu~ bulunduğundan 

r,öze yakından 
ffiemez.~ 

göstermek için takallüs 

Genç ııözü kıvamından kı!lll olursa 
o küçücük adale kuvvetle takallüs eder, 

sahibine ya1onr da net olarak gösterir. 
Fakat bu da az, çok uzun bir milddct 

iein. Sonra -insan daha ya~lanmadan
adale yorulur. Gözün kısalığı meydana 
ı;ıkar; yakmdan göremez olur. 

Bazılarında eözün kısalıiı pek fazla 
olur. O zaman kiıc;ücuk adalenin gayre_ 
tj bu fazla kısalığı kaybettiremez, İnsan 
daha genç yaşta iken, hattl çocuklukta, 
yaılılar gibi, yakmdan ıöremez. 

Böyle fazla kısahk çocuklukta mey. 
dana çıkınca. çocuk kendisi iyice ayırt 
edemediğinden, ne uzaktan ne de yakın_ 

dan göremediğini söyler. Evde büyük 

annesi yahut biiyuk babası var da göz. 

luk takıyorsa çocufun yakından göre. 

mediiini anlamak kolay olur: Yaıı;lı ıöz. 
liliünü takınca çocuk ta iyi cbrür ... Ev_ 

de gözlük takan yaşlı bir kimse bulun. 

mayınca, çocuğa uzağa ve yakına ayrı 
ayrı baktırarak dikkat etmelidir: Yakına 

baktığı vakit uzata baktığı vakitten da. 
ha ziyade dumanlı gördüiünU söyler. 

Bir de, yakından göremiyen gene; göz 
çok defa küc;ük olur. Göz çukuru içine 

gömülmüş gibi, orada fır fır döner. 
Halbuki uzaktan görcmiyen genç göz. 

iri, göz çukurundan dışarıya fırlıyor. 

muş gibi ve hareketleri ağır olur. Uzak_ 
tan göremiyen miyoplardan bir c;ofunu:ı 

patlak gözliı olduğuna, şüphesiz, dikkııı 

etmişsinizdir. Bundan başka U7.aktan go. 

remiyen göz, daha iyi göreceiini uma. 

rak göz kapaklarmı biribirine yaklaştı. 

rıp aralıktan bakar. 

Yaktndan göremiyen gene; gözler de 

çare -yaşlı kimselerde olduğu ~bi

gözlük taktırmaktır. Fakat çocuk göı:tl 

olursa gözlüğü her vakit taşıyacaktır. 

Çocuk biribiri arkasından yakına. uzağa 

baktığından gözlüğü dima takm;m;ı:ı l[ÖZ.. 

Jerinin yorgunluğu artar. 

İngilterede kullanılan Baraj 
balonları 

hareket harbi buna da imkan ver
medi. Balonculuk artık silahlı!dan 
çıkmış oldu. 

İngiltere memleket müdafaasın
da balonlan barikat işinde kul
lanmıya başlamış bulunuyor. Duş 
man tarafından geceleri yapıla
cak taarrpzlara karşı müdafaa ted 
bir ı mahiyetinde uçurulan muh
telif cinslerdeki balonlar birbirle
rine ve hepsi ayrı ayn toprağa çe. 
lik tellerle bağlanarak, yerden 
göğe doğru gerilmiş bir ağ teşkil 
etmektedir. Baskın yapacak tay. 
yareler,· gecenin körlüğünde bu 
ağlara takılarak di.ışecektir. Tay
yare filolarının uçuş irtifalan ba
rikat balonlarının irtifaından az 
olduğu takdirde, bu faraziyenin 
muvaffakıyet ihtimali mevcuttur. 
Aksi halde balonların iistünden 
geçecek filolar için hiçbir tehlike 
bahis mevzuu olamaz. Burada mu 
dafaa eden tarafın biricik kazan
cı, taarruz eden tayyarelerin mu
ayyen bir irtifadan aşağıda uça
mamalarıdır. Bu irtifa farkı, ya. 
pılacak bombardımanın isabet sıh
hati üzerinde bir tesir yapar, fa_ 
kat esaslı olarak taarruzu defcde
mez. İş, yine müdafaa teşkılatın
da yer almış bulunan batarya ve 
tayyarelere kalır ..• 

B urada merakı mucıp olan 
bir taraf vardır: Barikat 

balonlarının irtifaı ne olabilir? .. 
Ve işte bu nokta, müdafaanın bn
lonlarla gerilecek çelik ilJlara bC'l
bağlayıp, bağlıyamıyacağını ıız, 

çok izaha kafi gelebilir. Bu ırtiCa 
balon cinslerine, tek veya çift o-
larak kullanıldıklarına göre dcgi. 
şir .. Vasati olarak iki bin ve iki 
bin beş yüz metre arasını kabul 
etmek lazımdır. Buna göre, taar
ruz eden tarafın üç bin metreden 
uc:ması zaruridir .. Unutmamalıdır 
ki, tayyareler için bu irtifa, giin
düz uçuşlarında normal olmakla 
beraber, gece uçuşlarında fa7.!a
dır ... Şu halde barikat balon.arı
nın mevcudiyeti düşmana korku 
vermekle beraber, muayyen bir 
irtifadan aşağıda uçurtmaz . rBu 
da miidafaa batar •alarınııı ı,J.,rı

ni bir dereceye kadar ko .ıylo~tı. 
rır. 

'!l'ardımcı olarak miidafaa terti. 
batında tutunabilen balonculuk. 
tayyarenin afacanlığı Karşı'iında 

çok ürkek ve çelimsız kalmıı?tır. 
İflas eden bütün varlıkları öniin
de. balonun erışilemiyen t<?k re
koru irtifadır. Yınnı iki bın mr•t
relerde dolaşan bu rakam. hiç te 
mağlüp olacağa benzemivor. Ba· 
lonculuk bununla teselli bulmalı
dır ... 
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Satınalma Komisyonu· 'il~nlan · ·. 
Tut.arı 

Lll'a Ki', 
Mıktarı 

adet 
Cınaı 

313,904 4,863,000 '.fat kaput dugmesı 
2B,973 4.139,000 " ceket 
6,828 1, 13B,OOO "' küçi.tk " 
2.41!~ l ,972,000 Küçük made11I dtiğme 

lB,792 50 13,195,000 Büyük " 
809 60 306,000 Sakandırak dügmesi 

4.872 50 1,949,000 Küçük kopça 
6,062 1,732,000 Büyük " 

Vukanda miktan yazıh 8 kall!Tl'l düğme ve kopçalar 9/8/9~0 Cuma g\inü saıı.t 
15,30 da Tof'hanede İst. Lv. Amirliği satın alma komiııyonunda. kapalı zarfla sa_ 
tm alı:nacalrtır. Hepsinin tahmin bedeli 108,676 lira 60 kuruş. ilk teminatı 6683 
lira 85kuruştar. 8 kalem olan bu mal,.eme bir talibe ihale edilebileceği ı:ibi ayrı 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Nümuneleri komisyonaa görülür. İsteklilerin 
knmıl veııib.larlle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko 
m.is7ona vermeleri. ' (136) (6425) -

* * • Cinai 

I0,000 200.000 27 milimetre fitillı şerit. 

44,000 400,000 27 • düz 
41,l!OO 520,000 21 • " .. 

147.700 422,000 50 .. fitilli .. 
48,91!0 144,000 80 " düz " 

YttnndA 7Uih bt$ kalem ıerlt malııeme 9/8/940 Cuma giinü saat t ti dıı 
f.tıphanede İııt. L•. Amirliii ~tın alma komisyonunda kapah zarfla satm alma. 

caktrr. Hepsinin talımin bedeli 312.260 lira ilk teminatı 16,240 lira 40 kuru$tur. 
Nürrmneleri lcomiıJOOnda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarmı ekailtme saatinden bir ıaat evvel komisyona vermeleri. (155) (6424) 

499! imi ıavema! kömürd ahnacak-1 
a. Pazarlıkla urutmesi ı.s.94o per~~m- Sizi Saadete Götüren 
be ~11 saat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satuııalına komisyonunda 
:J'aPl],acaktı:r. Tahmin. bedeli 67.405,5 lira, 
ilk t.em.inatı 4620 lim 27 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülılr. İsteklilerin 
kmmd vesikalarile belli saatte komisyo
na ıelmelerl. (187 - 8623) 

• ' 1252 tıo!l stmrlkok kömillil almacakttt. J 
Pazarhkla eksiltmesi 1.8.940 perşembe 
giinil. saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
sat:ınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli yirmi sekiz bin yüz yet
mi$ lira, ilk teminatı 2112 lira 75 kuru;s
tur. Şartnamesi komisyonda görülur, is
teklilerin belli saatte koıniSYona gelme
leri. ( 188 - 6624) 

••• 
9500 K~ 'be?leme 
sooo Kıl~ 
9500 x.ıı kolan 
9500 ~ıl yem torbu 

aoooo Kıl cebre 
Yukarda ,.ar.ıh beş kalem tnuytab!ye 

almaeakm. Kapah zarlla eksiltmesi 
!1-S-940 Pazartesi günü saat 15 de Top-

~ede İst. Lv. ~frljği satın alma Ko. 
tll::ı '.?l.pılacaktır. Tahmin bedeli 75375 

l~ t.mlnatı 5018 lira 75 kunı$
tur. Şartname ve nümuneleri Ko.da 

rülür. İtteklilerin kanuni vesikalari
le bt!!l'aber teklif mektuplarını eksiltme 

PUDRA 
RENGiNi.Z 
Hangisidir? 

1' AN ,.-------
Kapalı vcrzqette 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işlemesilc 
hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade (SİNGER) saate sahip 
olmak adeta bir saadettir. Fevkalade güzel ve zarif olan bu (SİNGER) ı;aat_ 
leri en müşkülpesentleri dahi tatmin edebi1ir ve bütün bu meziyetlerinden 
maada saatlerimizin on beş senelik bir müddet için velev müşterilerinin me_ 
suliyetinden olsun her türlü arızaların müessesemiz tarafından hiç bir iicret 
almmaksızm tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

1 S • t,1 G r! R No. 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 
1 Si - Emsalleri gibı on beş sene garantilidir. 

Adrese dikkat: SİNGER SAAT Mağazası - İstanbul Eminönü 

~.-.--&m:~·--------.................... , 
inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Nümunesi mucibince 1500 adet büyük boy süpiırge müteahhidi nam "e 
hesabına pazarlıkla satm alrnacaktrr. 

II - Pazarhk 31/VII/940 Çarşamba günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

IIJ - Niimune sözü geçen Şubede görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekle!"İ 

fiyat üzerinden 3 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur komisyona müraca_ 
atları. "66 O 8., 

,--------~------------------' Devlet Denizyolları 
İşletmesi ilanları 

29 Temmuzdan 5 Ağustosa kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isim1eri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

1 B•nd"m' h•tt"• 

Kuablgı hattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir Sürat hattına 

lzmlr aralık poata11 -

NOT: 

Sah 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Ege) ve Pazar 16 
da (Tar.ı). Galata rıhtımından.. . . 

Salı 18 de (Mer~in), Cumart~si 18 de (Antalya). Siı 

keci nhtımmdan. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane rılı. 
tımrndan. 

Pazartesi 13, Sah 9.50, Çar$aınba, Perşembe, Cuma lr 
da ve Pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca Cumartesi 14 de v 

Pazar 19 da (Marakaz). Galata. rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marak;ız). G;ı_ 
lata rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Antalya), 
Cumartesi 20 de (Mersin). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımmdan. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtmımdan. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Ulgen). 
Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtrmmdıtn. 

Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtımından. 
(6636) 

Vapur geferleri hııkkmda her türlü ma!O.mat aaaiıda telefon 
yazılı Acentelerimizden öğ-renilcbilir, 

numaraları 

Galata Ba1 Acentellği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdiırlüğu binası altında. 4236Z 

- Galata rıhtnnı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci ,. - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

~ ...................... ııı:mı .. ~I 

1 SAAT L'Eii"I 
Je ay~ 1

--;;;t°ograf makineler! l 1 BİSİKLETLE,. 1 
....!:"k (Alman 1: 3,5 Eterna (Alman) 

Luxor radyoları, AEG Elektrik 
aletleri, Havagazı aletleri, avizeler, 
kadm çantaları, hedıyelikler vcsaırc. 

TAKSİTLi 
O S M A N Ş AK A R ve Şki. 

Galata: Bankalar caddesi No. 59. Tel : 42760. - Beyazıd: 
idan•$İ karşısında No. 28 - Kadı!;;öy: İskele caddesi 

170 Metre Mikabı 3,50:4X0,14:0.15X0,025 M. eb'adrnda çıralı c;af11 
170 Metre Mikabı 3,50:4X0.18X0,025 M. eb'admda çıralı çam taht 
160 Metre M;kabı 3,50:4X0,20X0,025 M. eh'adında c;rralı çam talı~ 
335 Metre Mikabı 3,50:4X0,2ZX0,025 M. eb'adrnda çrrah çam tahta~ 

83 Metre Mikabı 3,50:4X0,25X0,025 M. eb'admda çıralı çam talı 
82 Metre Mikabı 3,50 :4X0,20X0,2ZX0,03 M. eb'adında çıralı ~aıtl 

Tamamen çıralı çam vermek mümkün olmadığı takdirde her kaleJll 
beyu küknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli "50.CIOO,. lira olan miktar ve eb'ııtları yu)(arıll 
altı kalem ve cem'an 1000 metre mikabı Kereste Askeri Fabrikalar V 
dürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 6/8/940 Salı günü s11at 15 oı 
zarfla ihale edilecektir. !Şartname "2,. lira "50,, kuruş mukabilinde koıtU' 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "3750,. lirayı havi tcklir nıe 
mezk(tr gı.inde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kcndilerini11 

numarııh kanunun 2 ve 3. m;ı.ddelerindekı vesai":lc komisyoncu olfll~d 
ve bu iı;le alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vcsikasilt 
gün ve s;.atte komi:;yona mürcaatları "6319,, 

* * 
45 TON ARAF' SA BUNU ALINACAK 

Tahmin edilt>n bedeli "15.750., lira olan 45 ton al·ap sahuııu askeri f 
lar umum mudürlüğü merkez satın alııu komisyonunca 6/8/tl40 Salı ~ 

1 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komJ5yoıı 
lir. Talipl~rin muvakkat teminat olan "1181 .. lira "25,. kuruşu havi tt~ 
tuplanr.ı :nezkur giinde saat 15 şe kadar komioı:yona vermeleri ve ı.e-~ 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiklt> komisvoııct.1 ° 
larına ve bu işle alakadar tiıccardaıı olduklarına dair Ticaret Qı}aşı 1 

mezktlr gün ve saatte komisyona müracacı.tları "6320) 

* * 41 Kııfem Muhtelif Eb'atda Demir j minat olan (5046} lira (63) \..'1. 

Malzeme Alınacak teklif mektuphırım mezkür !!°"' 

1 Tahmin edilen . bedeli (75932) lira (50) 14 de kadı:ır komisyona vermcJef 

1 tturuş olan 41 kalem muhtelif eb'atda ::!ilerinin de 2490 numaralı kıırı 

l 
1e·m· i.r. m .. aı __ zeme askeri fabrikalar umum J(O _ ~ mııdclelerindeki vesaikle \• 

1 ınudurlugu merkez satın alma komisyo- ·ıı;a 
nunca 9-8-940 Cuma günü saat 15 te ka- olmadıklarına ve bu işle ııJa .1 

1 ::-alı zarfla ihale edilecektir. Şartname cardım olduk!Rrına dair Tica· ' 
l3) lira (80) kuruş mukabilinde komis- vesika~ilt mezküı gün ve saııttl 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te- yona müracaatları. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanhğl.ndat1; 
Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü namına istimlak tdtf 

raıtümrük Çukurbostan sahası içinde bulun<ın aşağıda cins ve evsafı "' 
yazılı ı\~açlar yerlerinden köklerile çık.arıtmak suretiyle satılacaktır. 1 

T:;.lıplerin mezkiır ağaçları yerlerinde ıı;örüp tetkik ettikten sonra ~ 
Perşt'mbe günü saat 15 de Taksim Sıraserviler caddesinde Bölge binasıı1 
lacak olan münakasaya iştirak etmeleri lüzumu i1an olunur. ·tl 

9~ incir, 87 dut, 26 erik, 25 ayva, 2 kayısı, 8 Armut, 1 Ahlat, 2 Çı 
Şeftali, 1 Aylandos. Mecmau 253 aiaç. (6571) 

SÜMER 

SELlÜLOZ 
BANK _ _, 

SANAYii 
MÜESSESESİNDEN: 

Müessesemizin lzmitten İstanbula ve bilmukabele lııtanbuldan 
!evkedeeeği her türliı emtianın, 

&ntinden bir saat evvel Ko.na verme
leri. (132 - fil91) fena renkte 

kullanır 

, ........................... ll!ml ........ , MOTÖRLERLE DENİZDEN NAKLİ İŞİ 
bir sene müddetle bir müteahhide verilecektir • • 3000 adet maınO.l tevhid semeri alına-

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 Sa
lı ~nü saat 15 de Tophanede lıt. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yiız yir
mi dokuz bin altı yüz lira, ilk teminatı 
7730 liradır. Sartname ve nümunesi ko
misyonda görulıir. İsteklilerin kanuni 
veııik<ılarile belli saatte komisyona gel
meleri. (148) (6337) 

• Eir milyon doksan beş bin altı yüz 
ki,ll'J saman alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 30-7-940 Salı günü saat 14.30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirlijiıı satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
dıoli otuz sekiz bin üç yüz kırk altı lira, 
ili': teminatı 2875 lira 95 kuruştur. Şart
nam~ komisyonda görüli.ır. İsteklilerin 
kanun~ vesikalarile belli saatte komi~vo
tıa geı.ıneıert. (14.9) csaa9) 

• 
918.000 kilo tmn odunu alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 Salı g\inü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliıii. satın 
alma kimi!>yonunda yapılacaktır. Tahmin 
b<.-"!leli 13,311 lira, Ük teminatı 998 lira 32 
kuru~tur. Şartnamesi komiRyonda görü
li\r. hteklilerin kanunt vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(154) (6340) 

• 
"rıoo adet demir yarım yuvarlak halka 

rııütP.ahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 Salı günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alına komi~yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 340 lira, kati teminatı 51 

Fena renkt.e bir pudra, 
yuzunuze "makyajlanmış" 

ve ı;irkin bir manzara ve
rir ve sizi daha yaşlı gös
terir. En muvafık rengi 
bulmanın yegane çaresi, 
yüzünüzün bir tarafına bir 
renk ve diğer tarafına baş
ka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu. te~ri.ıbeyi To
kalan pudrasırun yeni ve 
cazib renklerile yapınız. 

Bu yeni renklel' gııyet 

modern "Chromoscorc" 
makinesi sayesinde karış

tırılmıştır. Sihramiz bir 
göz, hemen kusursuz bir 
itina ile renkleri intihab 
eder ve artık "makyajlan
mış" manzaraya nihııyet 

verir. Cild He gayet güzel 
bir tarzda fmtizaç eden bu 
pudra adeta tabii gibi gös
terir. Tokalon pudrası hu-
susi bir usul dııhilinde "Krema kö
püğü" ile karıştırılmıştır. Bu saye
de bütün ,ınin :-abit kalır ve ne yağ
mur ve rüzgardan .ne de J fazla terle
meden katiyen müteessir olmaz. He
men bugünden Tokalon pudrasını 
tecrübe ediniz. Teninizin güzelleşti
ıini göreceksiniz:. 

Deni:ı · Levaıtm Satınalma 

Komisyonu İlanlan 

lirııclır. Niimunesi komisyonda ı:örı.i- Maaa Alınacak 
liir. İsteklilerin belli saatte komisyo- 53 adet muhtelif eb'atta masa 31 Tem-

na gelmeleri. <153 > <5344> muz 940 Çarşamba günü akşamına ka-

• dar pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin her 
Dört yiiz kırk beş bin dört yüz adet si-

:--ah ve beyaz makara alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 30-7-940 Salı günü saat 
] ı de Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 22.715 lira 40 kuruş, ilk temi
natı 1703 lira 65 kuruştur. Numuneleri 
komiı;yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte kol'l41f'YOna gelmeleri. (159) (6428) 

• 
Orljincıl kaplar ir!tıde Socony, Shell 

marka 7000 kilo ince makine yagı alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 
Salı srunü saat 16 da Tophanede Lv. A
mırliı;:i sııtın alma komisyonunda yapı
l::ıcııktır. İ stek lilerin teıninatlarile belli 
saatte komi,.yona 5(elmelerı. (172) (6515) 

• 130 ton kuru sngan alınacaktır. Pazar-

cıün Kasımpaşada 

müracaatları. 

bulunan komisyona 

(6495) 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
Halide Pi~kin beraber 

29 Temmuz pazartesi ı::ünü akşamı Be

şıktaş Haşimbey Aile bahçesinde 
"Onlar Ermif Muradına" 

Komedi 3 Perde 

• 
E. SADİ TEK TİYATıı.OSU 

Bu gece Beşiktaş (SUATPARK) da 
lAktör Kin) 4 perde, l tablo ve vodvil 
1 perde. 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiumuıniliğinden 
İstanbul ceza ve tevkif evi kamyoneti için alınacak 4500 litre benzin i1e 190 

kilo muhtelifülcins makine yaiı açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be. 
del 1225 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 91 lira 92 kuruştur. Şartnamesi 
çalışma saatleri dahilinde hergün adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksilt_ 
me 6/8/940 Salı günü saat (14) de İstanbul adliye levazım dairesinde yapıla. 
caktır. (6382) 

T. iS BANKASI 
KüçuK 1940 

CARI HESAPLAR 
İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: -
1 adet 2000 liralık = 2000.- llra 
s • 1000 • == ~ooo- • 
6 

12 
40 
75 

210 

• 
• 
• 
• 
• 

500 
250 
100 

50 
25 

• 
• 
• 
• 
• 

= 3000- • 
= 3000.- .. 
= 4000.- • 
= 3750.- • 
= 5250.- .. 

Ketldeler: 1 fUbat, 1 mayıı 

1 aOuatoa. 1 lkincite,rln tarlhler1nd' 

Talip olanların fiyat tekliflerini havi kapalı zarflarını 500 (Bef' 1ii~1) 
Lirahk muvakkat teminatları ve bu gibi işleri yaptıklarına dıı.ir vesılt11 
birlikte 5 Aiustos 940 Pazartesi günü saat 14 de kadar İımitte müesst•

1 

dürlüğüne tevdi etmeleri ilin olunur. 
Şartname İzmitte Müessese Merkezinden bila bedel tedarik edile~ ............... _____ .. .,,,, 

Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi 

Müdürlüğii~ 
192S - 19:29 yı:lmdanberi mektebimizin yükiek ikhsat ve ticaret 1" I 

''Eski Uluma Aliyei Ticariye., mezun olanlardan diplomalarm1 almamı$ ~ 
aşaiıdaki malumat ve vesikalarla 10 Ağustos 1940 tarihine kadar müdiil'1~' 
raeutlan. 

I - Evvelce verilmiş olan muvakkat mezuniyet vesikası, 
n - 6 adet "6 x 9" kartonsıız fotoiraf, 

lll - Adz, babasının adı, soyadı, 
IV - Doğum yeri ve yılı, 

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

VIl - Meşguliyeti ve ev adresi, 
'nII - Bir liralık damga ve bir kuruşluk tayyare pulu. 

Askeri L.i.selere Öğretmen Yetiştirilmek 
Uzere Talebe Alınacak 

,ı - Askeri liselere askeri öiretmen yetiştirilmek üzere Harp 01'111~ 
suna altı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harp Okulu talebesi olara'k Ankara.da Dil - Tarill 
rafya fakültesinde yabancı dit tahsili görecek ve askeri ö~retmen yeti~tirile' 

3 - Kabul şartları. 
A - Harp Okuluna giriş şartlarını tamamen haiz olmak 
8 - ı:.,e olıtunluk imtihanım vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak. 

4 - İsteklilerden s_eçilmek suretile alınacak taleb,.ler İngilizce. Fl'arı~' 
man~a branşlarına taksım ve fakültenin 940 : 941 tedrisatına iştirak el 

!erdir, . . . ~ 
.5 - hteklılenn evrak ve vesıkalarr ile Hıı.rp Okulu Komutanhiıt'' 

ta{sılit almak istiyenlerin de askeri liseler müfettişliğine müracaat ett'1 
olunur. (5470) 

Devlet Onnan İşletmesi Çoruh Revir Amirliğindeı1 : 
1 '"".'"" De_vle~ Orman İşletmesi Çoruh reviri Borçka Balıklı bölge<;İ 1'~ 1 

dan sahıle yırmı kilometre mesafede Çifte Köprü k'" d · t "ft 1043 ·k· d . mev ıın e ıs ı e ı 
mı ap 46~ esımetre mikap muadili 2996 adet kabuklu kızıl ağaç toıı1rıı 
arttzrma ılt' satılacaktır. 

2 - Arttırma 5/8/940 Pazartesi günü Borçka O t ı t · de 
caktır. rman s e mesın 

3 - Beher metre mikibın muhammen bedeli 14 lira 66 kuruştuı 
4 - Muvakkat teminatı 1147 lira 29 kurustur 
5 - İsteklilerin muayyen günde saat 14 de h· · b ı ı aztr il nnmıı. ıı. rı 

Devle~ ~im~ları İşletme Umum Müdür1iiğündct1 : 
Atelye ihtiyacı ıçın kapalı zarf usulile "20,. ton katranh üı:;tübü ~iltıı1 

caktır. Muhammen bedeli "6600,, lira muvakkat teminatı u 49s l'r dıf'· 
12/8/940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat "15 d G 1'' 

1 

ıı Rıhııt1' 
··d·· J"'k .. e aata 1, umum mu. uru binasında toplanacak olan satın alma komisyonumfa yafl1 

Şartname!lı hergün sözü geçen komisyonda göri.ilcbilir l 

İstekhl~rin teklif mektuplarını bildirılen vakitten ·en .., b' t ev'·t11 

d k 
. ~ec: ır saıı. 

ar omıı;yon reisliieine tevdi ctnı,.Jeri lazımdır. "6480 .. 

Sahip n Neı:riyat Müdürü Emı"n UZMAN G ., - azetecilik ve 

min bedeli 6175 lira, ilk teminatı 463 lira 
12 kuruştur. Şartnamesi komisyondıı ı;:ö
ri.ılür. İste!dilerin kanuni vesıkalarile be
rtıbcr belli saatte komisyona ~clmele
ri. (176 - 65,19) 

vıınılır 

lıkla rkslltme-i 2-R-940 Cuma günü ~aa1 
15.30 da Tophanede Lv. Anurlıgı satın 
pi.na Kom s~·onunda Y<ıpılacaktır. Tah- ~---- T. L. $. - Tı\N MATBAASI 
&2----··--c$-----.-iiııiıİİiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiıiiliiii--~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~İiiiİiiİİİİiiiiiiiiiiiiiil~iiiiiiii~iiiiiııİ!~ .... __.;--..;;;o.;;;;;;.. ______ ~------------------.;,..;-;;;;;---;-;;;;;.;;...,.;;;;;iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiliiiiilii~~~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiİİ-;; 


