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ing~ae,·ede harp m!'sraf
larına harcanacak para 

Lcm4ra. ıo (A.A..) - 11a1t7e ~ Kingaley \"\.ıd, 

harp muraııuı - A.ftm Kamarumdaıı bir milyar 
lngilllı llrul tablılat tıltemtfUr. 

Naıı:ı:r b&rı> muratıarmm 90D ' batta ~JDda 
gi\nde yedt buçuk milyon lntWs Uraama yWtaeldll1nl 
blldirmtşttr. 

\'atlkan, ıo (A.A.) - Londradan blldlrilditine 
l'Öı-. Dük de Vlncbıor, Babama adalan vallllflne n btı 
&dallLrda.kl ınll.ııellAh kuv..-etlerln b&~kumandanlığma 
taytn edUmt,ur. ft;A.RE J!:V1: Ankara cad. tSTANBtfL•Tetgnıf: \'AKIT• Posta kutusu: t6•Teldon: 2141~ ı"t'ttzıı . :t•:r;ı ı Tcıare ı 

Avam ıcamaruı tat.enllen bir mUya.rlık ta.halatı 
ittifakla kabul etmlfUr. 

Yunan denizindeki muharebede 1 o. N. e . ajansın ın neşrettiğ i 
~ ~- - ,... ..... ~ - --1-2- ~-~ - -

ltalqanların 1 ~ruvazör, 1 
muhrip, 1 denizaltısı batirıldı 
-------------- , Lundrıı, ın - lngiliz ltalynn de. vetlerinin de işlirakile yapılan bu 

niı: kunetlerl 9 tı-mmuı öğleden deniz har binde ltillyanlar bir kru. 
İ nn. İ l iz • İtalyan 'ı ı;onra ~ı.ııaııın ş:ııuıli şarklsinde "azör. bir denizaltı gemisi ,.e dört 

?') Yun:ın .ıeniılerlı11lr ilk ılcfn olarak tayyare zayi etmişlerdir. Akdeniz • 

donanmaları çarpı~:ı!nr. Bu m: tem:ıı; rrn,man:rı deki lngiliz 1i!O:!IU kumand:ını RÖn-
ııunı ı:b l•bnlıası idn<'~ ~acm3sifc derılili bir telsizle İngiliz donan-

• nelicrll' 1•ll. lta!y• n Jııı-;\·attcrl 1:..1 masının hiç bir hasara uğramadı • 

arasındaki harp zı:-iılı, ı~i ı ..... • :ır.C.r. torpido muh. Jtnı bildirmiştir. Cebeliillarıktan 
rjpJeıi TC torpiJoJarıf • :ı mi\te,ek- Clkan diğer bir fngilfz filosuna da 

yazan: ASIM u ~ kildi. r.ı. rı. .. 1 .Uı1en:1.:c hava kuv- 1 (Dr"Onmı 2 nclde) 

den~:~~:~~~ ~'ı~;~:.~: 1 150. Alman nıaııyle İtalyan donanmas• ara-
sında Maltanın tarkında bir de
niz harbi baılamııtır. 1ngili& do
nanmaaını mütearnz, ltaly.ın 

~~n;~=;~ı b~ü~:;~~a;:;et;~: tay ya re sı· 
~~:~~~:== ed~~i~=:~~;f~ 
faaliyete ge!jtiğini isbat etmesi D. 1 gllt 
~!?:~~~.le husuıi bir ehemmiyeti a D &l'&J& 

Vakıa Alman propaganda vası-
taları hep Britanya adaları üzeri- bl . ttl 
ne mühim taarruz hazırlıkları ya- cam 
pıldığından bahaediyor. Hattl bu 
taarnızun gününü ilin edecek. ka
dar ileriye gidiyor; fakat dığer 
tarartan hadiselerin mantıki ifa
desine göre Alman ve 1talyanla
rın Britanya adaları il.zerine t~
arrıız etmekten ziyade Akdenız 
hakimiyetini tamamiyle ellerine 
geçirmek ve İngiliz donanmasını 
buradan uzaklaştırmak projesi ü
zerin.de çalıştıklarına hükmetmek 
lazımgeliyor. 

Hakikat halde Almanya ve İtal· 
ya Fransa ve ispanyayı, kendi 
)'anlarına müttefik olarak kazan
dıkları takdirde Avrupanın ce
nup sahillerinden batJta üılcr 
Afrikanın Fas. Cezair, Tunus ve 
Tralılusg~rp, Bingazi sahiller ve 
dcYletlcrinin kendi taraflarına 
f'!itncaini, Cebelüttarık boğuını 
ngiJiz donanmaaına kapatmak 
kolaylaımıı olur Bundan sonra 
S?~cyş kanalını da kapatarak 1n
gılız donanmasını Akdenizde hap
setmek veyahut buradan çıkmaya 
ınccbur bırakmak için Alman ve 
İtalyan kuvvetlerine Habeıistan· 
dan ve Libyadan harekete geçe
rek. Mısırı istila etımleri kafi 
gtlır. 

Akdenizdcki tngiliz donanma
~ının daima tedafüi vaziyette ve 
f~rekctaız kalmuı tedrici bir in· 
~-·=~ olur. İngilizler bunu gör· 

u eri için İtalyan donanmasını 
arayıp bulınak ve onunla çarpı-
şarak bu d . d • h~ 
kim b. enız e tamamıyle a-
ded· 1t rncvkie gelmek zaruretin· 
da ~r.k ttc Malta adasının prkın· 
gilte~e ~:elen ?eniz harbi İ?
aıılaşıld ~ üınetıncc bu zaruretın 
._ ıgına bir delil sayılabilir. 

Fransız Par
lamentosu 
Dün ~•tifanameaini 

•mzaladı Ccrıt:Jrı 10 
1litlvor· ' (A.A.) - D.N.B. bil. 

\"i • 
,ı· ılcn \ crr c • 

rıın. Fraıısıt : n b.r habere na~ 
ı.:trıunueaası ~ılU nıecJiıl, Yeni bir 

•ıırlanıaıc için tam 
{Dıtıamı 2 ııcl4•1. 

ingiliz ve Alman tayyareleri arasında 
şiddetli bir muharebe oldu 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter: 1 va muharebesine, yanlarında av
Bugün, lngilterenin cenubi prJd cı tayyarcleriyle otuı: kadar Al
mıntaka.sı üzerinde bilyWc bir ha· man bombardıman tayyaresi lf" 
va muhcu:ebcsi olmuıtur. Bu ha- (De11t1mı J nctde). 

Hitler • Ciano - Teleki 

Münih'te Balkanların akıbe
tini tayin ettiler 
.... ... .. 1111 1 11 ,, lllt' 

rtıacar davası 
Oir ~locar heyetinin Alman .ve 

ltıılyan btışlarile temasa geçmesini 
heJl )facarların d:ı\·asına uygun 
ıerı.ir eınıelı meyil 'far: Macar 
!opnkl:ırının 1914 harbinde R~. 
many:ırıı ıcccn kısımlarından hır 
parçasını olsun Macarl:ıra geri 
nrılirnıeııın, Almanlarla lıatyan
lar knpmnı atmakta el birliAi etli· 
\"orl:ır :sanılıror. Olabilir; fakat 
~bi ele olabilir. ister misiniz ki 
Ribcnlrop az!x misafirlerini bek. 
leıınıeyen bir te-kliC ile aAırlasın 
da şö~·lc desin: _ 

- U:ı3l:ır, biz 191' un rızaya 
nıih!enit o!nııyarak boz~uklarınt 
eski h:ıle ııetinnek hlemıyor mu. 
yuz? Mac:ırislan, o tarihte. Arnıı. 
turya birliğinin bir I.:olu ıdi. A· 
TUsturya şimdi Alman~·a oldu; 
Macarisl:ın:ı ne olmak yaraşır? 

ı-:\"el, Jıakkınız ,·ar, sizin ilk 
hamlede Ronıan)·adan ban yerler 
almanız için llıtıu gelen tavsiye. 
de bulunuruz: IAkin siz de aldılı. 

ı ~·erlerle beraber hiziıu sofra. nı ,, .
1 mı:r.a lııı:)urrnaz mı~ınıı 

O .... ,·:ı ka'fgalı &'f Rvcıba,ının, )., ... 
demiclt'r! ı..;,_ ... , ____ ... ....... .... ..... ...... . 

Nevyork. 10 - Bugün Münih
te, Hitler, ltalyan hariciye nazın 
Kont Ciano, Macar Baıvekili 
Kont Teleki ve Macar Hariciye 
Nann Kont Çaki ile uı:un bir gö
rü~me yapmr~tır. 

Bu müzakere sut 11 den 
13.45 e kadar devam etmiş ve 
toplantıda Von Ribbentrop, Al
man hariciye mü~tcıan Goss ile 
Almanyanın Romanya nczdindeld 
elçisi de hazır bulunmutlardır. 
iyi haber alan mahafilde söylen
diğine göre bu müzakerede yal· 
nızea A vropanın yeni nizamı de
ğil. fakat Ralkan devletlerinin l 
krbe1 i dt G<:!ütülmüı. kararlaştı· 
nlmışt-r 

Münih, 10 - Garp cephealn· 
den gelen İtalyan hariciye nuın 
Kont Ciano, saat 17 de Führen
ban'a gitmit ve Von Ribbentrop 
tarafından kabul olunmuıtur. Al· 
man. İtalyan ve Macar zimamdar· 
lan arasındaki müzakereler, Al· 
man hariciye naı:ırmın odasında 
yapılnuttır. 

Bulıariatanda Büyük Bir 
Alika 

Sob a, 10 - M acar nazırlan 
Teleki ile Çaki'nin Almanyaya 
ieyahatleri, bazı Balkan mctele
lerinin umumi surette hallediJme. 

(lJeoamı t Mfdıl 

meydana çıktı 
Alman ajansı vesikaları tercüme 

ederken tahrif ediyormuş! 
23 numarah vesikanın Fransız sefiri Massigli'nin 

muharref şekli Saraçoğluna mektubu 
Ankara, 10 (A.A.) - D. N. B. Ajansı muhtelif 

Fnuı.su; 8lyul §ahıiyeUerine attedUen veaikata.r ıertst
nl neıre deva.nı etmektedir. 

Franaanm Ankara btlyUk elçi.el Ma.ıılgllye at.t'edl
len diğer bir telgrafı &§afıya dercedlyoru.z: 

Franaanm Ankara bUyUk elçi.el lıluıtgU'nln ı fü_ 
san 19i0 da. Daladyeye çektlfl telgraf altıncı Alman 
Beyaz: Kit&bmm 23 numaralı veslkamn t~kll etmek• 
tedlr. 

Kuigll diyor ki: 
•• - 26 Martta İngiltere hariciye nezareti, mlltte

fik devletler tarafından Balro'ya bir taa.rruz yapıldı· 
ğı takdirde Ttlrk hUkQmeUnin muhtemel hareketi ııe 
ola.catmı tnglllz aellrindeıı ae>nnUftur. Setir Slr Hughe 
K.naçbul Hugeaen mezun bulundugımdan bu tebliğe :?i 
Kartta maalahatgüzar hUlft.ııatan qatıdak1 eekllde ce. 
vap vermiıUr: 

ı - TUrk Jıllk1tmetinin hattı hareketinde So\"yet· 
ler Birliğine Jt&rıı btr taarruz harbi lmklnıot derpl~ 
'bahalnde bir terakki mevcuttur. Fakat mezkor hükO
met mUtteflldetle heDUs ~Yl• blr taarruz bazırlıkla· 
rmı mUaak.,_,. &ıude detucUr. 

2 - TOrkfye, ltaıyaya kartı btr harp lm.klnı ba'k_ 
kında müttetlklerle mutabık k&lm&dan önce, Rusyay~ 
k&rfl bir harp projeli bakkmda mtlzakerede bulunmı· 
yacaktrr. 

3 - Sonbahar bitmeden TUrldye Ruıyaya karıı 
harbe gtremlyecekUr. Ve bunu ancak mUttettklerden 
en genlf bir mllzaheret aldıtı takdirde yapabilecektir. 

4 - Buna binaen TUrklyenln mUtteflklerln BakQ. 
)'& k~ı pek yakin bir taarruz hareketine l§tlrA.kten 
lmtlna eyledltlnl ve b6yle bir hareket için Türk mlllt 
arazialnl kullandığı takdirde buna olddeUe muhalt>fet 
edecefinl derplf etmek 16.zımdır. HattA. TUrkiyenln 
milli topraklarından L!ıtltade etmlyerek yapılacak bJr 
hücumun dahi netlcelerlnden endloe ettl.ğint tarzetmek 
lcabeder. 

!5 - KUtteflklerln buırlıklan bitUfl ve ttaıyan 
projeleri mUtteflklerlnklle mutabalcat haline konuldu
tu zaman Türkiye mUtteflkler taratnıdan tran ınım 
toprakları üzerinden BakQya yapılacak bir taarrııza 
nazlanmadan ~tlrlk edecektir. Bununla beraber Tür_ 
kiye Uzerlnden UÇUfU tevlit edecek blr taarruzun blda· 
yettnden evvel Türkiye hUkl)metınln muvafakati ıorul· 
mak ve tatlhaal edilmek icabeyllyecekUr. 

lngtliz nokta! nazarları 661 nunıara.ıı telgrafunda
ld nklrlere genlll mlkyaııta UYJnaktadır. Türkiyenin 
harbe gtrmeğe Amade olacağı tarihe dair olan Uç nu. 
maralı fıkradalcl nokta! nazar, ateıemUtterlm tara· 
fmdan pek bedbin bir ıekllde tellkkt edilmektedir. Di· 
ter taraftan mesai arkllda§Tmm fikrine muhalif ola
rak, ancak kUı;Uk bir TUrk arazi.el tlzerlnden uçmağı 
tazammun eden bir hareket için Ankara hUk(lmetinln 
aarlh muva!akatınl lıtemenln bir tabiye hata91 te~kll 
edeceği fikrinde uırar t'dlyorıım. TUrklye htikOmetlnln 

bundan r esmen haberdar edilmesi kifayet etmek 
•C'lbeder • ., 

Ankara, ıo (A.A.) - J'raıı.sa bUyl1k elçiai Ma.aigll 
tara!mdan Hariciye Yeklllmt:ıe &fatıd&ld mektup 
gonderilml§Ur: 

EkııellLııa Şllkril ~lla 

Türkiye Barlclye l'eklll 
ANKABA 

Aziz Vekilım, 
D.N.B. Ajanıunın bana atfetmek sureWe 10 Tem

muz tarihinde n~retmlı oldufu bir vealkanm mevsu· 
klyetl hakkında ne dUJUnmek icabetUğinl benden 
mırdunuz. 

Geçen blr Nlaaıı tarihinde bUkQ.metime blr rapor 
ı;Hnde•m!§ oldugumu ve onun metni ile Alman ajanlı 
tarafından ne~roıunan metin arasında blr y&kmlık 
mevcut olduğunu hlçbJr mUıkWa.ta uğramadan alze 
bi!dlttblltrlm. Bır yakınlık diyorum, çtlnkU bu vesikayı 
yalııız Allad9lu AJıuaı taralı.pdsn verilen Fransızca 
eek!i Ue gördüm ve ODWl Alm&DCA meUnden tercüme 
edlln:ılt oldufunu tahmLD -4l)onıır. 

P'&.kat Tealkaıun ul.ını bugU.ıı neıroıunan mettn 
Ue mullayeM etUglm n:tıt, ~ekle ait bir çok mııhıua 
farklard&zı tı.fka.. mA.numı derin 'bir surette değiıJU· 
ren eaaaa ait farklar da ıördUm. 

J.. - O.N.8. b&ııa Türk hUkılmeUnln Sovyet Rua. 
yaya lıaqı bir taarruz harbi lmkA.ıılannı aramakta ol· 
dugunu H ta.kal mUtte.flklerle henUz böyle bir taarruz 
hu.ırlıldumı mUz.akereyo tmade olmadığnu .07le· 
mektedlr. Ben raporumda •rurk hUkQmetl.nln Sovyet 
Rusyaya k&r11 bir mUdAlaa harbi lhUmallerlnl nazan 
d!lıka!A &ldığmı ve fakat taarruz harbinin lbzarmı mU· 
zaker,.ye lmade olmadıtım söylemiJtlm kl, D.N.B. ta_ 
ra!ır.d3n yapılan iddianın tam aksidir. 

B - Vealkanm blr fıkraamda ınUttefiklerin pek 
yakın bir t.aıı.rruzJan mevzuu bahaedJlnlı,Ur. 

Halbuki uıl vealkada. ve ancak farazt blr 9'&Hlt.e 
olarak yakm bir taarnızdan bah1s vardır. 

c - D.N.B. Din metnine nazaran Türkiye buz lh· 
Umaller dahilinde müttefikler ta.rafından yapıl&cak 

tir taarruza toUrlk edecektir. Am1 mettndo " 'bullUD 
tam muk&blll olan fıkrada TUrklyeıdD böyle bir taar
ruz karpmda ııe,iicl kaJaca1ı yazılıdır. 

Bu mtallerle tkWa ed17orum. çüııkll bunlar kar· 
ııamda fazla Wıdre lUzum ktlm•malctadır. 

Faik lbtıranıat n a.m1m1 doaUuk hlaleriml ıatten 
kabul bu)"UnlllUZ &&ls Veklllm. 

lınu: H.o\SSlGLI 
A.naclohı A,.'e•smm Nota: 

Her ıeyd•n evvel D.N.B. taratmcSaıı )'a)'llm,ıf olalı 
metnin burada FransJZc&ya terctıme •dDmedlltnl 'Ye 

Berlinden Frauuca olarak çekilmlf bulundufwıu kay_ 
de !Uzum glkUyonız. 

Diğer taraftAıı aradaki mllh1m farklarm tebartlz 
etmeııl için D.N.B. taratmdan Terilen lhtu&ıll ~ cOm 
leyi aynpn lktlbu ettikten aonra her btrtıdlı altuta ~ 
cümleleri Frana btlyUk elçimi t&rat:mıdaa ine edUeıı 
ıekUde yeniden dercediyoruı:: '(Dnt1111ı f • cl dr 1 

................................................... 

iki Leh harp !Yü~sek Mühen~is Okul!Jn~a 
. . dıploma tevz11 merasımı 

gemısı 
1 Afrikadaki Fransız 1 

limanlarından 'ı. · 
kaçarak _r,,; :.»-r-

lngiltereye geldiler 
(l'a:m 2 ncldc) 

11lstanbul,. gazetesi 
kapatıldı 

Franaw:a .. btanbul., gazetesi v .. 
kUler Heyetinin kararlle aeddedllmif. 
tir. JCmnlyet MUdllrJUgU dün gece p 
at.e Ahi'tjno hUk(ımetlıı tebllg'atmı 

bllcUrmi§tlr. Jlr:un tnlcbclcr bir ..,CI :CYazısı 3 ftnctıdel" 
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lap&n ~aarruzuna karşı Çin mukavemetinin / RUZVELT 
Meclis dün toplandı 

Denız n1üsadere 
hukuku kanunu 

Uçli.ncü yıh münasebetile 

Çankayşekin devletlere mesajı ~~~:e:::.~~:~::~7n~ Müstaceliyetle 
li:abul edildi 

"Japonya Hindiçini' ye_ tecavüz e~erse 
karşısında yine hızı görecektı r ,, 

Çunl•ing, 10 (ı\.A.) - Sekiai a. 
jansı bildiriyor: 

Japon askeri taarrmmna .karşı 
Çin mukavemetinin üçüncü yıldö. 
nümü müna.sebetile Ç:ın~ayşek dost 
deTlctlcre aşağıdaki mesajı göndcr
mi~tir: 

1 - Çinliler üç senedir mnkave. 
met etmemiş olsaydılar, pek şüphe
sizdir ki, Japonlar Avrupadaki va. 
ziyelten bilistifade komşu ıuenıle. 
:kellere lıücum ederek, bütün pasi
fik denizi sahillerinde kendilerine 
l>ir bak temin ederlerdi, Çinlilerin 
askerl teçhizat noktasından nok
sanlarına rağmen, Çin devleti, vah· 
det, feragat hisleri ve C\•latlarının 
azmi sayesinde Japonyayı sukutunu 
mucip olacak .derecede srkıştırınış. 
tır. Çinlilerin yenilmez tnukneme. 
tine carpmakla Japonya, askeri e. 
konomisinde pek çok zayıflamış ve 
halk ve askerinin .kuvveimaneviye
si .de feci bir suretle alçalmış bu
lunmaktadır. Hııli hazırdaki yazL 
yet karşısında Japonyanın pasifik 
denizinde hlkim olmak emeli n 
bütün fütuhat hulyaları artık ta
hakkuk edemez )lir hale gelmiştir. 

2 - Çin mukavemeU kendini 
göıtermlştlr. .BllUln mJJiet istikba
le emni7etle l.ıakmalda ve uzun Ye 
muıaffer mücadelesinin semeresini 
beklemektedir. Geçen sene ıf~a
nuı uğradığı ma~lübiyeUer o kadar 
acı olmuştur Jd, aiyast çarelere te_ 
vessül ederek Jmkla mahiyetinde 
olan teşkilatla Çin milletJnin mu
kavemetini kırmağa cahıını,tır. 
Düşman istlIA politikıısınd.ıı.rı vaz 

seçmedikçe orduları topraklar1nı1-
Zl terketınedikçe Çiıı milletinin bir
liği gittikçe takriye bulacaktır. 

;ı - ,!.!kert ve iktısadl noklai 
nazarlardan Japonya o derece ca .. 
nıura batmışlır ki, milcadeleye scr
iJe.stçe .devam edebilecek bir halde 
!bulunmamaktadır. Tamamen ikti
danıız: bulunan bug\i.nkü Japonya 
üçüncü. bir mmete karşı ~eni bir 
harbe- atılmnkltı.dır. Son z.ıma.nlnr
rla şarki Hindlsanda, Hindiçinide, 
Burmn'da tuzaklar kurmaRıı teşeb.. 
:büa clm.edi mi? llnrl>e tevessül ct
melı:slzln bazı imtiyazlar elde etmek 
icin biç bir tnBna ifade etmiyen sü
:r:el gü.tel nutuklaT' söylenmemiş 

midir? Altıkado.r devletler bu teh -
;JiUer:i azimle karşılayıp höylo aıuL 

istimallere kar)ı miic ~ir ledbil'le
rini nlsml:ır. Bunu ~ :ı.pmakla lıu 

devletkr Çin \·e Uz:ık Sal'!iın ii·~c
rine çöken manevi ve hukuki me
suliyetleri bertarar etmiş olurlar. 
Keyfiyet, dünyanın müslakbel ni. 
zamını müdarna iı;iıı lıüti.in dost 
devletlere terettiip eden !Jii~ uk bir 
~·azifedir. Mukden lılldisesi e~n.ı. 

sında bazı dost devletlerin lıük(ı · 
metleri mütereddit \'C kararsıı ı;ö
riinmii5lcrdir. Onların harekclsizli. 
ği yüzündentlir ki, dünyanın iıztri. 
ne cökcn hu karışıklık hmul~ gel
miştir. Eğer bu do~t de~letlcr Hin
diçini, Burma ve şarki IIiııdist:ın 

üzerindeki Jaııon tehditlerini ~·ine 
aliikasızlık: ve göz yummak sure. 
tile karşılayacak olurlarsa çı~a
cak olan neticeler, la~a'Vvur edile
bilecek her şe:rin fevkinde olncak
lır. Çin de,·leti kendi hesalııl':ı Ja. 
pontarın istikbald~. Hindiçint ile 
\·eyahut lıerhnngi bir bn~ka Asyıı 
toprağına tecavüz edecek olurl:ırı;a 
bu lecavüzii kunctle karşılamakla 
hiç tereddiil ctmiyeceklir. 

Du harekeli yalnız kendi emni
)"Cti noktaıından değil, diğerlerin in 
menfaati ve umumiyetle tecavüzle
re karşı mücadele edenlerin men
faati içindir. Hakikatle Japonlann 
bütün hareketleri, Çin devletinin 
istiklAI ·ve mevcudiyetinin imha _ 
sına. matur bulunmaktadır. Sovyet 
Ru~ya ile Birleşik Amerik:ı devleti 
Avrupa harbine Jiarışmarnış bulun. 
duklon cihetle, Japon tehlikesine 
karşı Çin de,;leti lehine harekete 
geçmekte tamamen serbest bulun
maktadırlar. Japonya askert ihti
y:ıcahna lazım olan iptidal n1adde
lerin en büyük kısmını Dirle~ik ;\. 
merikadan illıru ettiği cihetle bu 

devlete tabi bulunmaktadır. Keyfi. 
yet herkesce mallımdur. Amerika. 
da !'loıı nmanlarda verilen ıımlıar
go kararı Japonyaya karş't iktıs11dt 
zccrt tedbirler alınmasını iste~en 
Amerikan milletinin hissiyatına 
tercüman olınuşlur. Birleşik Ameri
ka ile SoYyet Rusya, süralle ıazım 
gelen tedbirleri alıp. mubtac oldu# 
iıtJ malr,emeyi Çin devletine vere. 
cek oluru, ve Çine yardım elmeği 
vaadederse, pa~ifik denizi işlerinin 
cabncak düzeldiğini görürler. Btt 
keyfiyet ise sadece Çin devletinin 
lehine olan bir şey dcgildir, 

Dün Romanyadan bir 
ticaret heyeti geldi 

istanbul-Köstence şilep seferleri başladı 
Romanya hükflmetinin müsaadesi 

üzerine İstanbul - K.öıtence arasııı.. 
da !}ilep seferleri tekrar başlamış, 
ı-e diln Sulina ismindekl ilk Romen 
şilebi limanıroıza gelmi~tir. Şilep 
ıhtiyacımıı olan bir çok ithaJAt q . 
ya!'lı da getlnniştir. ,Buradan J{(is.. 

ten~eye dönerken Romanyaya satı
lacak tiftik Vj) )'ap~ıları yükleye. 
eektir. Şileple beraber Romanya 
:fabrlkatörlerinden ve tüccarların.. 
<lan mllrekkep büyük bir heyet te 
şebrimlze gelmiştir. Heyet aıalan 

derhal allkada.rlar ve piyasa ile le. 
maslara geçmişlerdir. Bir kısmı An
karaya da giderek hükftmetimi:ı:le 
sreni mal elmo.k flıere müzakereler 
yapııcakJardır. Heyet ~ehrimi.tden 
ilk partl olan 3000 ton yapak Ye 
1600 ton tiftik alacaktır. Dunlonn 
$8.hŞ mukaveleleri bugünlerde Jm. 
zalanacaktır. Tüccarlarımız mallan 
hu1rlamı:,tır. Romanya mübay:ıa 
heyetinin itlroesi piyasada ~ok iyi 
tesir yapnıı§hr. 

Hitler - Çlano • Teleki 
(Başta rafı 1 incide) 

si ihtimaline me-bni, Bulgariatan· 
da bUyük: bir altka uyarı.dmnrş.
tır. 

Gayri resmi mahafil Hitler ile 
Macar zimamdarları arasmda Ro
manya meselesinin görii§üldüğü 
ve Macar isteklerinin kolaylıkla 
tatmin olunacağı kanaati vardır. 

Diğer taraftan Bulgarların filc
rine göre, mezkfır netfoel-er ~ 
yanında Dobruca meselesinin hal. 
li de bulunacaktır. 

Macarlara Göre 
Budapefte, 10 (A.A.) - Ste

fani ajansından: 
SaWüyettar Macar mahafili""

de Başvekil Ko-nt Tcleki ile ha
riciye nazın Kont Çaki'nin Al
manya •eyahatlerinin iki aydan
beri Alman hüklımeti ile bilitiU.f 
derpiJ edilmiş olan bir projenin 
tahakkuk ..sa.hasma isali demek 

• • • ..:Y, Joı 1 'ın olunmaktadır. İki 
- Es1 adl.mr, Mün.ilıte 

t:>:'.A % ·ı ricali ile noktai 
· n rı!I - ~de bulw1acaklar---

:ırll\n DönüY'Ot' 

Budapeıte, 10 - Ba~vekil 
Kont Telcki ve Hariciye Nuın 
Kont Çaki yarın Budapeşteye ge
leceklerdir. Memleket için fayda· 
1ı neticeler elde etmis olan bu na
zırlara yarın büyük~ bir istikbal 
merasimi yapıla-caktır. 

Münih görüşmelerinde alınan 
kararlar hakkmda resmen bir şey 
bildiri1mcmekle beraber a15.kah 
m.ahafil bu görü~eler.: taribt bir 
ehemmiyet atfolunması lazım:el
diğini ve mihver devletleriyle 
Macaristanın d06tlukları sayesin
de merkez ve şarki Avrup?.da 
haklı bir niıam tesis etmenin 
mümkün olaacğını beyan etmek
tedirler. 

Romnrıyl\d& Endişe 

Budapeıt~, l O - Roman yada 
büyiik olfr endi~c göze c.arpmak· 
tadır. Bilhassa Trar..silvanyacla 
hiç ik-imsc va::iycttcn emin değil· 
ıclir. Köros, Foro ve Marac'<ia bir
çok ~ehirler ho~altılmaj\taclır. 

Transi1vanyada otura;ı hemen 
bütün Romenler hicret etmis!ı:r
dir. 

l cı~iırr;ton, 10 ( \. \.) - Hlızn~ll 
bugiin gi:iııdcnliği hususi bir ıııcs:ıj. 
J ı kongreden ınilll mildııf:u için ·l 
ınil) ar St8 milyon dolarlık rnıın. 
7:ım s::ırfiy:ıl icı·n-ıııı:ı mü-ı:ı:ıdc İ<;. 
ıcmi~Hı·. 

R~Z\ dl ınesajınd:ı diyor ki: 
Silahlarımızı lıir lecavıi7. lırırbin

tle kııll:ınnııyac:ı,Yız. r:rtcrirnizi .\ \'_ 
rnpnd:ıki harplere islirak etmek ii. 
zere ı::öndermiyecei_;iz. 

HıtzYcltin yeni tnlebiııılc siliılı · 
l:ınmak için bu içtima ıleHe<1i znr. 
hndıı knnı:rrenden islcnilrn meblrı. 
i{ııı ~·cküııu g(isterilmiştir. Uu da 
tahmineı1 10 milyar clol:ırdrr. Bu 
kadar ~eni5 bir program çelin bir 
v:ızife H:ıde eder: Bütün memleke
tin, memleketin tam ıniid:ıf:ıasına 
istiraktir. l\lemlekctimiz, rcclaktır -
l;kla ve anud:ıne bir me~:ıi ile hür 
kalmak i~tiyor. Simdiyc kadar har. 
bin verdiği esaslı ders, k1srueıı ~·a
pılan müdafaanın, miiılafaa olmadı. 

ğıdır. 
İstenilen mebnliğ aşoğıcla'ki mak~ 

sntlara sarfedileceklir: 
1 - Hasım deniz 1'uHelleriniıı 

iınkb dalnlinde görebilecekleri hii
Hin komlbnezonlara kıırşı koymağa 
hazır bir hale gelinceye kadar bah. 
ri teı;lihata deTam etmek. 

2 - Tahm!nen 1.200.000 ki§illk bir 
kara. ordll3unu tamamfle teçhiz et
mek. 

S - Bundan b~ka. da.ha. 800.000 kt
ıi için tank, top ve cephane lhtiyat 
stoklan meydana ı-etirerelt ilıtiya~ 
olduğu takdirde 2 milyon ki~illk bir 
ordu çıkarmak. 

' - İhtiyat motörlerl ve modern 
aillh ,.e teçhiz&Uarile orduya 115.000, 
donanmaya da ,,000 yeni tayyare te
min etmek. 
Altında inea.nlarm konuıa.madrğı, 

clinllyemediği, dUşllnemedtğt yeni ih· 
tarm tehdidini Amerika tamanıile an
la maktadır, Bu tebditıe:- gUDden gllne 
çoğalmakta. ve çirkin ma.na.ı.a.rı gün
den güne daha. açık gelmektedir. Bu 
tehditler, tam bir mUd.a.faa. ile J<ar!!f 
koynıak huawıunda Ameriktuı milleti. 
nltı azmini kuvveUenclipnektedir. Nl· 
.hal zatere olAn tlmitterlnden een.ret 
alarak tecavüze k&r§ı kab.ramanca 
ınllcadeleye devam eden bUyük mil
leUed de görUyoruı. 

Mutlakiyet tara.ftarlan ve on· 
lara bozguncu veya ~tıftmA;I aız
lanışlarla yardım edenler ibütün 
enerjilerimizi gilaha ve harbe ha
ıırlamaya Uhsis ettiğimiz için 
şimdi müdafaadan aci~ bir vazı.. 
yette !bulunduğumuzu rsrarla söy 
lemektedirler. Bu iddiayı redde
derim. 

Harbiye nazır muavini Jooıon. 
Ruzvelt tar.tfından teklif edilen 
pıojeye tevfikan öniimürdeki t
kincild.nunda ordunun 24.591 
tayyaresi ola.çaktır, dcmi!jtir. 

Şimali Atlantiğe 
mayn döküldü 

Nevyork, ıo - Londradan bildiril
diğine göre lnglllz donamna.sı Ştmall 
.Atlantik: deJJizlne yemden mayıı dök. 
n1U,tUr, Bu yeni aaha. İrlanda ,ımıı.un· 
den Groenlıı.nd'ın 11imali carldaiııe n
dar rc:rı.Iş bir &aha Uıerlnde uza;nm&k· 
tadır. :tnrnız amlralli#l bitaraf geml
ıcrtn bir kazaya utrama.ınalan 1çl.ıı 
ma;)>'n. tartalım ara.'Şillda bırakılan ı;e· 
çitlert resmen blldl.rnıltıtlr. 

tııglltereııin &lmağa lUzu.rı:ı.lu gördü
ğl1 bU tedbir Ue 1ngi.Iterenlıı çevril· 
mestno rnani oluııa.ca.ktır. ÇUııkU İn. 
gUU:, Fra.n.sız ve l~yan don.a.nına.Iari· 
Ierlyle uğraftıklan bug1lnlerde Alınan 
40 na.nmasmm bir harekette bulunma
ııx ihtimalinden çekinmel~led.i.rler. 

Vesikaların foyası 
ıneydana çıktı 

< /Jo;ı,larııt ı ı t ndcJe) 
A - D.N.B. Din metnJ: 'l'Uı'k hükü

metinin hattı hareketinde Sovyetler 
Birlft~• krı.roı bir taarruz harbi fm
k<l.nmı derpi§ bahsinde bir terakki 
mevcuttur. Fakat mezk<ı.r hU.kiımet, 
müttefiklerle hcnUz böyle bir taarruz 
ha?.ırlrklarmı müzakereye d.made de. 
filclir. 

B. 1\1.asigli'nln metni: Türk hUkO.· 
metinin be.ttı hareketinde Sovyetıer 
Birliğine l.arşı bir mUda!aa harbi !m
klnuıı derpiş bahsinde bir terakki 
mevcuttuı-. l•"akat mezkO.r hUkO.met, 
mUtteflklerle lıentiz bir tıı.arruz ha:ı:ll'· 
ııı.cıarmı mil.zalcereye Amade de{;-ildlr. 

n - D.N..B. niıı metni: Buna bl. 
ııaeıı TUrltiyenln mUtteiilılerin Baku· 
ya karaı pek yakm bir taarruz hare~ 
keline i.~tirakten imtina eylediğini, 
illlı .. 

U:ısigllnln m~tnl: Buna binaen 
Tiiı kiyenin nıUttefilderin Bak(t'ya 
kar~t ya.kın bir tt.trruz hnrelcetıne I§· 
tlral•ten imtina cyledl~r.i, ilrth .. 

c - n.x.n. 11\Jl metni: TUrldye, 
ınüttefi:..kr tara. ;od<ı.n !ran milli 
top:e)tjıt:-t üzerinden Bııkfl'ya yapıla. 
ca.k bir tMrruzıı nu!anmadan i"tirAk 

,\nl.ı\r:t, ıo (A.A.) - IlUyUk MH. 
Jel Meclisi bugün Şemıettin GUnal· 
wy'ın başkan!r~ında toplanarak 1936 
n-...all "Ilı hazine hesabı urnum~ne. 
posta," tel;;r:ıf ve telefon umum mil· 
dUrlüğli 1937 malt yılı hesabı kaliıı1-
ne alt mazlıata.larıa. Erzlncan \'e Er. 
zuruın yer saramtrsıııd:ın mUteeseir 
olan mıntakaya yardrm için yapılan 
ve yapılacalc her nevi nnlillyattan alı· 
nacak ücretlere ait kruıun layıhasmı 
ı:nUz.akere ve kabul eylemiştir. 

Yine bu toplantıda., askerlik kanu· 
nunun ceza !ıııılına bir madde na.vcsi
ne, ecnebilerin TUrklyede ikamet ve 
seyah.a.tıeri haklwldaki kanunun 16 
ıncı maddeı!ne bir fıkra ua.veslne alt 
kanunların da birinci mli.zakereleri 
yapılmrştır. 

Meclis, deniz müsadere htıltulrnna. 
dair kanun layihasını da. .M.llli Mlida... 
faR VekA.letlnin talebi üzerine mUsta.· 
celiyetıe müzakere ve kabul ederek 
t.oplantmna nihayet verınJştlr. . 

BUyUk Millet Meclisi müteakip ıç
timaınr öntimUzdeki Cuma ı;ünU ya. 
pacaktır. 

Rusyada madenler 
komiseri azledildi 

Moskova, 10 (A.ıi.J - Röyter: 
Dildirildiğine ı;örc, demirden 

maada madenler komiseri Sanıok. 
valof, merkez komitesinin tav:;lyesi 
üzerine vazifesinden azledilmiştir. 

Samokvalof, "miktarı elde etmek 
için evsafı feda'' etmiş olmakla it
ham edilmektedir. Yerine ayıll ko
miserliğin komiser muavini Lama. 
ko getirilecektir. 

Lamako, bir hafta icindc değiş • 
tirilen n azledildikleri alenen bil. 
dirilen ikinci yüksek So\")'el erka
nındandır. Geçen carşamba Stııli· 
nin .kaynı, Kaganoviç, nğır ııanııyi 

ı.omiserliğinden dcğiştirilmi~li. 

Ticaret Vekili Aydına gitti 
lzmir, 10 (A.A.) - Ticaret 

Vekili Nazmi Topçuoğlu bu sa· 
bah Aydına gitmiştir. Vekil ora
daki tetkiklerini ikmalden ts0nra 
tekrar İzmire dönecektir. 

150 Alman 
tayyaresi 

( Ba~ tara/ ı ı incide) 
tirak etmiştir. Alman bombardı
man tayyareleri. hava dafi batar
ya.lan ve spitfire sistemi İngiliz 
avcı tayyareleri tarafından dağ1· 
tılmıstır. İngiliz a~ılan, bwm 
ınütcakıp, .geri kalan Alman avcı 
tayyareleri ile muharebeye tutuş
muştur. Muharebenin sarih neti
celeri henüz malfun değildir. Fa
kat müteaddit Alman tayyareleri
nin düşürüldüğü sanılmaktadır. 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter: 
Hava nezareti tebliği: 

·Bugünkü muharebe karışıklığı 
ailsilesi içinde d~tna.nın hakiki 
zayiatını tayin etmek müşküldür. 
Düımantn 10 tayyaresinin düşü
rüldüğü bilinmektedir. Bir mik
tannın da tahrip edildiği bildiril
miş, fakat henüz teyit edihnemit
tir. 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter: 
llugün lngilterenin cenubi şar~ 
kisi Uzerinde c~reyan eden büyük 
hava muharebesi hakkında Röy
ter ajansının muhabiri aşağıdaki 
tafsilatı vermektedir: 

En aşağı on Alman tayyaresi
nin denize düştüğü göriilmiiştür. 
Uç bombardıman tayyare&i spit· 
fües pil.otlan ta.rafından üç daki
kadan az bir zaman zarfında dü
şürülmüştür. Diğer bir Alman 
iayyaresinin arka ktsmt topçu a
teşiyle uçurulmuştur. Bir bom• 
b«rdtman tayyaresiylc ~ir avcı 
tayyaresi havada müsademe et
mişlerdir. Bir Alman avcı tayya
desi arka ta.rafından parçala· 
narak denize şakulcn düşmüştür: 
Birçok. Alman hücum tayyarelen 
büyük hasara uğramrşlar ve du
man keyuvererek Franşa sahille
ri istikametinde uzaklaşmışlardır. 

Bunlar hedeflerine vasıl ola
mıyaeağa benziyorlardı. Bu ha
va muharebesine 150 tayyarenin 
i'jtirak ettiği tahmin edilmekte
dir. Tayyareler semanın lıer tara
fından gözükmüşler ve tayyare 
<lafi bataryaları da birkaç millik 
bir mınt.a.ka üzerine ateş açmışlar
dı. Hedeflerinden uzağa düşen 
bombalarını attıktan sonra Alman 
bombardıman tayyareleri, İngiliz 
avcı tayyareleri tarafında,, takip 
edilerek çekilmişlerdir. Bu sıra
da ~ok yüksek irtifada bulutlar111 
arasında gizlenen nuis avcı tay
y~releri pike yapcırak hava muha.
rel.>eşi.rıe iştirak etmişlerdir. Ye
nidtn havalanan İngiliz avcı tay-

c-ıc~l(ttr. 1 . ·1 Al ta 
::ltad.ı;ll'nln ııwtııi; 'fı.irluye. mlitt!'!· yare en ı e maıt aycr . YYCl-1:~-

f.t.·:er ta:-a~mdtın 1:-.ı:ı mılll toprııkle.rı leri arasında §iddctlı ınıtralyoz 
u:::erinden Ra'kl)';.o. yapıiacak bir ta- ı düellosu olmuş ve Almanlar kaç-

~ı':llZ"- \artı ıeylrc1 \:.lt..:aktır. mr$larclır. 

İtalyan filosu kaçtı 
( lJaşJaraf ı 1 incide}, f niıin diğer .bir böJ.iesi nde Parti) an 

ltalyanlal' havarlan taarruz etmiş • denizaltımı~ bir ltalynn denizaltısı. 
ler.se de muvaffak olamamışlardır, na batırmışttr. İtalyan gemb;i kısa 
ı İtalyan tayyaresi tahrip olunmuş mesafede deni:r. üstünde gönilünce 
yedi tane~i de hasara u~ratılınıştır. Partiyan torpilini atmış ve ltah_an 
Su i.h:erin ıle harp olm:um_.tır. dcnlıal\ısına isabet ettirmiştir. l • 

Loııdru. 10 (.1.,4.) - Bahriye snbeti müteakip İtalyan denizallt~ı. 
nezareti telıliğ ediyor: nın parcaları ha'\aya fırlamış ha. 

~lcrkezi Akdcnizde , e :\fallanın şı blkarak 70 derecelik bir zavh e 
şarkında r:ıpılmakla olan harekat üzerinden batmıştır. 
esnasıııda başkumandanlık düşman 
lrnn-ctlcrilc bir temas temin ettij;;i. 
n i blldirnı iştir. Düşman kuvvelkri 
iki zırhh "Ve sekiz ve allı pusluk 
toplarla mücehhez müteadılit kru
vazörlerle destroyerlerden ruürek -
kcplir. Teması hemen takip eden 
dakikalarda dü~ınan ktndi deı.tro_ 

yerleri lnrafınd:ın :rapılan hir dıı_ 

ınrın perdesi arkasıııa (;'ekilıni~se de 
daha dumanlar arasından kaybol
madan zırhlıl:ırımızın lıirinin ateşi 
bir İtalyan zırhlıs1 üzerinde şid
detli tahribat :1·apmıştır. Deniz tay
yarelerimiz muharebe esnasında 

düşmana laarrur. etmişlerdir. nu 
harekatla ınütcrafik o!arak merke. 
ıi Cebelüllarık olan bir filomuz 
merkezi Akdeniıe doğru hareket et. 
mişlir. Bu kuyvet dört diişman lay. 
yaresinin t:ıhrip edildi~ini, 7 ade
dinin y:ıralandığ1111 ,.c bunlardan 
üç tanesinin ağleblihtmal merkez -
lerine döncıniyecck halde oldukta. 
rını bildirmiştir. nu müdclc! esna. 
sında filomuz hiç bir düşman bahri 
lmvvetıne tesadlif elınernlştir. 

Londra, 10 (.L4.) - Bir İngiliz 
zırhlısı aleş esnasında hir ltalynn 
zırhlısı üzerine tam lJir isabet el. 
de etmiştir. 

İngiliz Bahtlye ~eı;aretiııin Tebliği 

Lond.r&, 10 (A.A.) - l3a.hrlye ne
zaretinin ak§am tebliti: 

Akdenlzde İngiliz: ''e ltalyan deıılz 
kuvvetleri ara.emda dün ~11.Iyao nıu
ha.rebe Akdeniz bsşkumaııdam tar11.. 
fmdan yeis verici bir hareket ola.rak 
tari! edilmektedir. Bunun aebebl, J.ıı.· 
glli.z filosunun düfX:n.aıU fillen yakın
dan harl;ıe mecbur etmek tı.raatmı bu· 
lamamı§ olmasıdır. Filomuz 1talyan 
kuvvetlerini sahil g6rUlünceye kadar 
takip etmi§tir. F"ali.at maalesef ]{ara 
mildafaalarmm himayesine t:Jrmeden 
İtalyan fllosınıa yetl§ilemem.i§tir. 

HUcum esna.smda deniz kuvvetler!. 
ne meruıup ta~relerin attıtz torpll
forden. biri bir dU§man kru va.zörüno 
iııabet e~Ur. Bu hava hticumuna, 
ttalynn kuvvetlerinln rıcatl kesebil
mek Umiclile ve tayyare da!i batarya· 
lıı.nnm etddetll a.te~Uıe rağmen dU§. 
man kuvvetlerinin tam ortasına ya· 
pılmt§br. 

Bu.gün neşredilen ltalyan tebliği, 
bir İtalyan cüzütamına isabet ol • 
duğunu kabul etmektedir, Bıı isa. 
betin kuvvetlerimizin 15 pusluk bir 
lopundan olmas1 ihtimali vardır. 
Bahrll·e nezaretinin evvelki tebli -
Rinde bildirildiği vcçhile, dünkü 
muharebede İngiliz gemilerine hiç 
bir zarar gelmemiştir. Dün Akde. 

ltAlylllllaml Tebliği 

ltal3 ada. bir nın.bal, 10 ( A.A.) -
İtalyan· orduları umumi kıu·ard;'tbıtııo 
tebliği: 

Seltiz Temmuz günü ke~it tayyare
leri Uç guruba. a.yrı:lıuış ve bllbusa. 
a&f!ı ııarp ,.e tayyare ;emilerindt:·n 
mürekkep .lııgiliz deniz kuvvetlerinin 
Girit ada..."1 ile glmal1 .A!rıka ara!ıı:ıda 
garbe doğru ilerlediklerini ha.b"r ver. 
mi§lerdir, Bir tahtelbahiriml.t biltba · 
re bu haberi teyit etmıııtır. Bu talıll'l· 
bahir dUşman mulıriplerinden birim 
torpilleyerek bat.n.-ıqtır. Ta.yyarelert· 
miz derhal üslerinden hareketle dı.i~

man. gemilerini biltlln gUD !a.sılıunz 

ve mUe:sıılr auret.te bombardıman et· 
mlşlercllr. Dilgman gemilerinden bazı· 
Iarına i.~betler vaki olarak ağır ha· 
sam uğraınrşlardır. Bu gcmilerı;le 

yangınlar çıktıı';t görülmUştUr. Bir ıe 
ıniııln ve bilytlk bir ihtimalle bir .a.f 
fıharp gemlıılnin battığı zannedilmek. 
tedlr. BUtün tayyarelerimiz Uıılerlnc 

dönm~lerdlr. Yalnız blr tanesi Yu
nan topraklarına inmeye mecbur ol· 
ınuştur. Mürettebatı sağ ve aallmdir. 
Harp g~mlleri zayınamt§ olmaıanna 
rağınen. yollarına. devam etml§leı:dlr. 
Bu gemilerin denizden ve karadan 
m!Uıtm sahil merkeılerlraizden birlae 
taarruz etmek için ort& Akdeolz<le 
bir akm yapmak istedlklerl zannedil· 
mektedir. Bu itibarl3. bu te§ebbüse 
ınani olmak için İtalyan filosu.ııun mu 
bim kuvvetleri denize açrlmrflardır, 

Dokuz 'fenımuzda. "Balea.r ada.tarı. 
hava g&.rtla.nnın fenalığı, hava ke§iL 
!erini gti~leitirml§ oJmaınna. ı·ağmen 

filomuz Ywıan denizinde düşmanla 

temasa muvaffak oımu;ılur. M\lhlm 
nılktarda olan tayya.relerimlı: b&\'ll· 

dan hareka.ta l(ltlr!k et.m.l§lerdlr. Dilş· 
nıan kili& ve glddetU b1r ateşten sonra 
mücadeleden vazgeçerek cenubu P,t'" 
ktyo dogru rlcat etml§t1r. Deniz bir. 
lik!erlmizden ancak bh' t.ıı.neslııe ıs.

bet ve.ki oımuotur. Bu geıninlu rall· 
neleri birkaı; güne kadar tamir ~le· 
bilecektir. 

Muharebe .rı.ıttceaınde be.lırlyıltl.ı-1.. 
miı:den 211 kt_,l ölmü~. 69 kiti yaralt.n· 
mı§tır. 

Hava kuvvetıeı1.nili: pek ıiddctü o
lan hava. de!i ba.ts.ryala.rınm at~toe 
rağmen d~manı hiç dur.m&dan günll.ll 
son saatlerine ka.dar takip ederek ba· 
zı gem.llere bUyUk ~apta bombalar i. 
sabet cttirml.şlerd!r. 

"Ze!flro,. muhrib~ batm~ ıse de 
mürettebatı .sagd:ır. Ta.btelbahlrlerl
ınl.zde21 biri U,şsüne dönmemiftlr. 

Sekiz Temmuz günU Ccbeltıttank· 
tan hareket eden ba.,ka. bir İngiliz fr 
losunun §İDl&ll §8.l'kt iııUkaluetl.nde i.. 
lerledlği haber aıuım11tır. 

2 Leh harp gemisi Fransız par
Loııdra, 10 (.t.A.) - Afrikadaki 

Franınz limanlarından kumandan
larının cesurane J;.:'lrarile kaçm:ı.ğa 

muvaffak olan iki Leh harp gemisi 
lngiltcreye gelmi~lerdir. Fransız 
ınakamatı bu gemilerin jkisini de 
denize acılmaktan ruenetınişti. Da
kar'da bulunan birincisi Stalova 
Vola limanındandaki Fransız pro_ 
jöktörlerlnin ziya huıme:sinden ko
runarak denizaltılnra :hrşt lııru
Jan ağlarm üstfindcn geçmiştir. l\o
nakri'de buhınan ikinci5i, Pula.ski, 
iç limandan gece Ye sahil batarya
larının ateşinden ıarar görmeden 
kaçmıştır. Şimdi her ikisi do Jııgi_ 
Ji:r; limanlarında bulunan gemilerin 
kaptanları, İngiliz deniz makarnalı 
tarafından tebrik ecülmişlcrdir. 

İngiliz Hariciye 
müsteşarı diyor ki: 

"Çanakkale hakkında 
muhtelif görü§ler 

olacakhr,, 
Londra, 10 (A.A..) - Radyoda. söz 

ıöyllyen harlclye mllııte!lıırı BuUer, 
Avrupa sahnesinde lnklıat edebilecek 
ihtilAtıar UzeriınJzden <iU~manm dik· 
kat n:ızarını çekebill.r, Hattı hareke· 
timiz azlmkAr ve sarih olduğu takdir· 
de bu ihUlltlar daha em.in bir ;ckllde 
inkişaf edebWr. Tablyetıert altm& gf. 
ren milletlerin çıkaracakları muhte· 
mel mUşkUlttta.n başka, .A ımanıar, 
devletler araıımdak1 eski rekabete de 
karııı koymak mecburiyetinde kala,.. 
eaklardır. Balkanlar hakkında, İtal
yanın \'e SovyetJerin kendilerine 111alı... 
su.1 noktai nazarları, lıpanya.nm l<en.• 
dine ha.<J anane ve gururu olaea'ktır. 

Çıı.n:ıkkale hakkında mulıtclif 
görüşler bulunacaktır. Akdcnlıde 

Lir çok ~esler :rükselecektir. En 
kıınctıi ses h:u·p momuıun büyük 
loplarının çıkardığı sec; olacaktır. 

.\nup:ı kılasını ve cihanı tahak
kümü allına alnı:ık isteyen hangi 

lamentosu 
( Ba.~t.arafı 1 incicicJ 

salfı.hhet \eren kanun projesini 
kııbul. etmişflr. Üçüncü cuınhurlye. 
tin son parlAmentosu bu tas ... irına
mo ile beraber istifasını ds imza· 
lantıl} oluyor. Mebusların ç;oğu h;ı. 
ı·ekct hazırlığında bulunmaktadır • 
lar. Ayandan Urreibel Te mehı.ıı; 
Tlxier Vigna nxur'un takrirler üze. 
rine ban münakaşalar :\ arıma~ı 
ınüınküudür. Bu iki zat hük\ı.met
ten, FraM~YI harbe te,'fitc edenler· 
le harbi uzatan mücrimler aleyhine 
derhal dan açılmasını lalep et. 
mekledirler. 

Şimdi teşebbüs hükf'.lmetin elin _ 
dedir. Şimdi Vişi'de yalnu: mesai. 
sinde hükümete )·ardnu edecek 
parl:lmento encümenleri .kalacak • 
lnrdır. 

Olüm 
Yoısnt hAkimi B. 
\hmet'in karde~i 
ve 19 5ayılı teftiş 
komisy0n reisli. 
ilin den mütekait 
Topçu Yarbayı 
Redri Alkıhc lma 
bir hastalığı mil
teaklp !) /7 /9-lO 
~oh sabahı Pen
tlikte vefat etmi:ı· 
tjr. Merhum 32:l 
scnrsinde Mektebi 

JUırbiyeden neş'et etmlş, Balkan 
ye Umurnt harplerde ve bilhassa 
MiJli mücadelen.in son demlerine 
kadar vııtanına büyük hizmet n 
yarnrlıldaı· göstermişll. (1'905) 

devlet olurs:ı olsun ona karşı kafi 
gelecek kadar ihlilAller çı'kaea1ı.br. 
!nondığımıı ı1eyi ·kurtaracak, ken~ 
di gayretlerimizle ve öniimüıde1'i 
tehlikeye 1arşı koyacağımız ıı.dmlt. 
dost kaz:ınrıcnğız. :Pıfo3·dan okuma:.\'• 
ancak heyccnnh sıçr.ıyıl}larla karşı 
~elebiliriz •• hrupanın önünde bulu· 
nu:ı:oruz. 
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Madeni eşya ve yedekı 
parça buhranı artıyor 

.stanbu Levazım Amırligı satınalm~ ı 
Koınısyonu ılanıarı 

.:~-------
ı.rn ıun 'laı.k 'ı,.ı nlıııac:ıl-.lıı. hııpalı .ı:arllıı eksıtıınu ı 1.ı/7 1 9111 

p.ııaıtco;ı ı;ımu a:ıı 15 de foplıancdc t.v. ~nıırllğı :ılın alma komis)o 
nunıl ı ,·aıııl ıcııklır. Tohının hcdclı 119;,ou lır:ı ilk temırı:ılı 87:.!5 lır:ı. 

dır. !prtııaıııesı 'H i kuı u~o koınısl ondan nlınır. lsteklılcrm l.:onııni ''e
o;ık ılııı ıle lıı-ı lhc.-r ırlilıf 111cl..luplııı ını t•l,~illnıe saaııurlrn hır sAnl e' 

Madc:ıi eu a ile teneke ve ye
dek parça buhranı şid.dctlcn"Cek· 
tedir. Otomobil levazımatı ve las· 
tiği de piya&ada bulunmamaya 
başlamı§tır. Aı·deniz vaziyeti yü
zünden de Ame:-ikadan otomcbıl 
)a$tiği ve Je..,azı:natı gelmesi im
kansızlaşmıştır. 

Bir zamanlar Fransatl.an gel"n 
otomobil lastiği ve levazımatı cla 
bu memleketteki sanayiin tahrip 
edilmesi yüzilnden gelmez olmuş
tt:r. 

Otomobil ~hiplcri şimdiden 
nıüskül vadvctte kalmışlard r. 
Eski kırık dökük yedek parcalar 
tamir edile edile kullanıhr.aktad:r 

Lastikler de mütemadiyen ü t· 

Ta 

us.te yama 'ile kaynak } apılmak
tadır. Fakat bu gidi~k bu carenin 
de bir gün para etmıyec:gi ve ya· 
vaş yavaş otomobil. kamyon ve 
otobüslerin seferden kalk:ıcakları 
anlaşılmaktadır. 

Ellerin.k rcdck malzeme bu
lunan birkaç kisi de bunları sak
lamışlar ve müthiş fiyat zamları 
ile satmaya baslamışlardır. 

Teneke buhranı ytizü'ld:n kon. 
s .. rve fabri'.alarr r:na vaziyette
dir. Konsrrvelerhi kovac2k kutu 
bula1T.amaktadırlar. Buhranı gö· 
n.ilcn lxı::ı ma-:ldelcrin yeni yapı
lacak ticaret anlasması ile Alman
yada:ı tC"cladk cdilcb~le:cgi unıit 
olunmaktadır. 

• e 1 

Kaptan Akdenizde geçirdik
leri macerayı anlatıyor 

Akden.izdc bulunan \C harbin bu \ Or:ından lı:ırckct ellikten bir sün 
denize kadar y:ı)ılm:ısile :ıkıbellc. sonr.ı lııe:llızlcr J"ınnsız donanma -
rinden endişe olunan şılepleriıniz. sını boınb:ırılıın:ın etti. Bizim bir 
den T:ın dün limanımıı:ı geldı. Ge- gıin C\'\el limanı lcrkcdişimlı kur· 
mi seldıkten birnz sonra )eni yol· tulmnmız:ı sebep olmu~tu. Czeri. 
cu salonunun rıhtımından \ clkcn. mizde lngiJlz toH ıırc i dolaşırken 

cilcrin moforiine binerek "Tan" n Oran hadi esi ccre}:ın cdi~ormuş. 
doğru ncıldık. Şimdi "Tan" ın mer. Ilalcar adalarını ~:ıkınd:ın geçtik .• 
divcnlerinin başında bulunuyoruz. Derin yerleri t:ıkfJl ediyorduk. MaL 
Gemi sahibi Yelkenci J.(itfi, şilebi ta acıkl:ırınıl:ın ge~erc1' Mat:ıbano. 
ı:;a~ salim getiren gene ve cesur sü. ya ,.:ı'lıl olduk ve hiç durmadan se
vari Kemal El'Sey'ı nlnından öp!ü. kiz gümle geldik. 
Sonra getirilen iri bir koyun kur- l\Iotürüınüı Tnn'ılan ayrılırken 
hıın edildi. kahraman balırb clilcrimiz bizi lu· 

kcnmez tebessümleri 'e biikülme:ı: 
Eski bir deni:ı: .kurdu olan çark· kollarile seliimlıyorlardı. 

tıbaşı Kndri gülüyor: Kadri Ka11abal 

- .Kırk beş senelik denizciyim, 
öiyor.du" Falı:at hu seferki seyahat
te :duydu~um heyecanı hiç hisset_ 
mcmişUm •.• Dilşllnün hir kere, iko_ 
ca Akdeniz ..• Gözünüzün görebildi-

Taksim bahçesinde 
halk konserleri 

•i kadar hir enginlik içinde saat- lst:ınbul konservatuvarı yatı kıs. 
Jercc gidiyorsunuz, fakat etrafta ne mı orkestrası t:ır:ırınclan halka hu
bir tekne ne de bir harp sef.iııesi susI konserler \"crilmcklcılir. Or· 
'"ar ••. Yalnız bizim şu kütfik gemi / kesıra önümüzdeki cumartesi günü 
ve onda daJgnJ:ınnn Türk bayrağı... saat 18 de T:ı'ksiın balıı;e~inde bir 
Akdenlue haşb:ı~ayız.. Topsuz .,.e konser '"erecektir. Lı ksi pauır Ye 
tüfeksiz ... fnkat bundıın no çıkar., perşembe gnnü de eynı ıon11tlcrde iki 

ı:ski denizci nmbarın üzerine sc-
rılmiş ol{ın ba3Tağı ıösterdi: 

- Yalnız bu krıfi •• 
Kemal kaptan il!ive elti: 

- Evet knfi, dedi, nitekim Oran. 
dan a)Tıldıktan sonra üzerimizde 
bir İngiliz tayyaresi peyda olu\"er. 
di. Tay}nredekilerin makineli tu
!eklcrini bize karşı çc\'irdlklcrini 
ve hnzırlnndıklarını farkettik .. Yak
l:ıştı, yaklaştı 'e yaklaştı.. :>onra 
birdenbire sanki yaptığına pişman 
olmuş gibi uzaklaşıverdi. Çfinkü 
ambar üzerinde serili olan bu bay. 
rağı görmüştü .• 

İngiliz tayyaresi gittikten .biraz 
sonra milliyeti mc~hul bir tayyare. 
~ e daha rastladık. üzerimizde ile 
devir yaptıktan sonra o da çekilip 
gitti. 

- Daşkıı be~ccanlı 'akalar ı.·ar. 
dır elbet - dedik - süvari devam 
etti: 

- Amlrallıkten izın alnı:ık mus
tesna pek o kadar müşkülat karşı
sında kalmadık .. \ alnız M:ırsib·a. 
dan nyrılır.ken bızi amirallikten ça. 
ğırdılar. Amıral: 

- Solleleceklerimi dıkkntle din. 
leyin dedi. li'.afile halındc gidecek
siniz. Eğeı• m:ıyn tarlasına dıışeı se
niz biltün J.:afile sırııl:ı dizilerek 
komodor seınisıni lükiı> edersiniz. 
Düşman tan aresine raslladığınız 
takdirde derhal dagılııcal:sınız .• Ye 
Ş3let yolunuza harp serincleri çı. 
kar :ı siz hemen duıneni 1 pan) a 
sularına kırın 1 er:ıkıılinizdcki lı rp 
gemileri cluşmaııın h:ırp serınclc_ 

rine karşı .ko)ncektır. 

Bu talim:ıtı nlılıktnn onı a i\l;ır • 
sılyadıın h:ırel..ct ettik. lnal da bi
zim karHedc buluııu:1ordu. nir or:ı· 
lık tahtelbahir hissedildi. Hefok:ı. 

limlzdcki muhrip \'C kru\'nzörlcr 
su lıomb:ı~ı otm:ı:ı:ı lınoı;Jaclıl:ır. lıe. 

mimlz s:ırsılı)orılıı. ~e ise hu 'ar. 
1arı d:ı nllnllık ,.e gece ıiriri lıir 

karanlıl.tn Oran lim:mın:ı girtlık. O 
karıınlıkt:ı llman:ı sırişiınız ııck le 
kolay olmaılı. 

Belediye kadın temizlik 
amelesi nhyor 

Eclcdı)e tcmizlık nnıelc i ha at 
!:leuimı munasebclile hn) 11 ozal. 
nıı~hr. llu \llZİ)et knrşısmda temiz. 
!ık amele ine 'erilecek a:ı !ık 20 lı
ı adan 2:> lıra:ıa çıkarılmıştır. 

neJcdiyc. kadın amele .kullana • 
caklır. İstekli ol:ın !kadınlar kayma. 
karni ra ıniıracnat ederlerse hemen 
:ımclc olarak knydedileceklerdir. 

konser daha Ycrilcccklir. 
---0--

Tanrı misafir i girdiği 
evde ne yapmış? 

Serseri takımından Bahtiyara
cında bir kadın Uzunç.arşıda Ma
rikanın evine giderek, kendisini 
bir gece misafir etmelerini rica 
etmiş ve ertesi günü gördüğü iyi
liğe mukabil evden bir sürü öte
beri aşırarak savuşmuştur. 

Bahtiyar, şikayet üzerine ara
nırken Sultanahınette Fadıla a
dında bir kadının evini de soy
muş, nihayet yakalanmıştır. 

Birinci sulh ceza hakiminin hu
zuruna çıkarılan Bahtiyar, sorgu
sundan sonra tevkif olunmuştur. 

--o-

Hataydan getirilen 
kaçak ilaçlar 

Bily~ay~!yada oturan Tıb Fa· 
kültesi talebesinden Hataylı .Mehmet 
Fahri Uç ay evvel şehrimize gelirken 
üç büyük sand:ktıı. muhtelif clna ec
zayı tıbbiye ı;etlrmt;,. burada ecza de· 
pola.nnn. eatmalt lstemlatlr. 

Zabıta bunu haber almıa, talebeyi 
taldp etmiş, bu malların Surlycdcn 
Hataya ltac;ak olarak gctlrlldfği tes. 
b!t olun:ntı§ ve talebenin evlnrle ara
ma yapılarak Bayer nılistahzer&tm
dnn muhtelit illıçlar bulunarak mUsa
dere olunmu§lur. Zabıla tahkikata 
devam etmektedir. 

- Ankara 10-7-940 -
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gUrbllz bır nesil mt~·dana r;eUrmek 
için de ı;aıı,mak1.aJır. Bu hususta pn· 
rasız te\•zt cttı:ı ı Ann<"lere ô41lt) 
a1lı ı.ıuı.pl3rdan ez de ıstcylniz! 

Çocuk F~ır; •rııc Kurumu 
••encJ Mf'rkrz.l 

ZA 1 J - 792 numaralı blsı .ıct p!Ak.'l. 
mı zayi elt1nı. \ cul3 nl n.lacat;ımdnn 

e kısırım buKmlı yoklıır. 
h.uı.ma l'uırıuJ.o~lıı 

<32SO•O 

Fatih ~ulh lcra~ından: 

Habilıeye 140 lira borçlu J."alllite 
Ha.Cız pa:;a caddes\nde u/ ı No. kahve· 
hanede hah\·cci \ a.nrın lt:bu borcun. 
dan dolayı Eyllptc 1 opçularda Top 
çular caddcslnue 7,i mükerrer No. 
tapu kaydında ııa~ taratı Şemsettin 

araasr, sol taralı ı:. nruk Dr.}'111 nrsaııı, 
arkası mU!rcz n.rsa, önU tariki ~m ile 
maııuut biri 42i nrşın ıs pannıık n 
diğcrı 427 arjm mll(tarınuakl iki ar
aanın )"~ara alt bulunaıı yarısı Eytip 
tapu mUdUrlyeUnin 2U Haziran 9:;{1 
tarihll vesikası ile Habıbcye birincı 

derecede ipotekli olııı:ıema ve boıcun 
vade.sinln bitmealoe bloaen ödenme. 
mi;ı olmaat bascblle alacaklı tarafın· 
dan relınln pat aya çevrılmeırl yolu ile 
yapılan takıp neticesinde i§bU iki ar· ı 
sanın Yaşara. a.ıt olan iki araasrrun 
nuııt hissesinin paraya. çevrilmesine 
karar vcrllml§ bulunduğundan ehli\'u. 
kut tarafından beher arşın murabba· 
ma. 20 kuruı kıymet takdir edilmekle 
ltideltl li&f"tlar dalremndo 2:.!/8/940 
tarihine müsadlt Perşembe gtinU aaat 
U. • 16 ya kadar yapılan artırmada 

muhammen kıymetin ~1lz:de 75 ini 
bulduğu ve ipotek bed~llnln temin eL 
tııı takdirde o J;iinU fhele edilecek, 
aksl takdırde en son artıranın taah· 
hlldU baki kalmak Uzere 6/9ı9t0 ta· 
rthine mUsadif Cuma ı;UnU aynı ııaat. 
te artırmaya de\·a.m edilerek ipotek 
bedeli tcroın edlldlğl takdirde en çok 
artırana ihale eclllcccktir. 

ı - lşbu gayri menkulde mUsccceı 
ve gayri müseccel hak sahiplerinin 
tarihi ilAndan itibaren 20 gUn zarfın 
da YCB~ikllc birlikte mUracaallan JA.
zımdır. Ak.sl takdlrde gayri mlliıcecel 
hak sahipleri paylll§madan barig ka.. 
Jırlar. 

2 - Artırmaya. girecekler yll.zde 
7,5 nisbctlnde pey verecekler. 

3 - Artırma bedeli ihale tarlhln· 
den itlbaren 7 J;ilndo verilmek IAzım. 
dır. Verilmezse ihale feshedilerek gay. 
rt menkul yeniden artırmaya çıkarı· 
1Ir ,.e en çok artıran& ihale edilerek 
aradaki fark ve zarar müıteriden 

almır. 

" - .lıı:.le tariblne kadar vergiler 
satış bedelinden almrr. 20 stnellk ev
ka! taviz bedeli t10 2,5 telhUlye m~. 
teriyo aittir. 

S - Şartname bugünden itıbarco 
lıerke.aln görcblloceğl surette ac;ıkur. 
Fazla mal1lmat iatiyenlerln 940/254 
Xo. ile nıemuriyetlmlze mUracaatları 
llA.n olunur. (32881) 

' ~rşembc 
i.::o Progı-aın, i.35: MUzik: Karl{ık 

b fi! mUzlk (Pi.) S.00: Ajans, 8.lO: 
Ev kadnıı, 8.20 S 30: M!l:ı:lk, 12.SO• 
Progmm. 12 05: :MUTJk, Okuyan: licf. 
baret Yıldınnı, 12.5-0: A~ııns b3bcrleri 
13.05: Mtizfü: Oyun ha\ıılıtrı. 'e tür
küler. 1s.20. ı.ıuzJk: 10..ıoıı ı.oo: MU. 
zık, 18.0Q: Pıoı;raın. lS.O:i: Mllı:ık: 

Melodiler IPI.) lS.30: Mfu:Jk: Radyo 
caz orkestı"a91, Soprano Bedriye 1'11· 
zUn'Un i~tlrAklle, JP 10: MUzlk, Oku
yan: Mııı:aC!er tıkar. l9.4fı: Memleket 
ııut ayan \'e Ajans, 20.00: Mtlzllc 
F"asıl heyeti, 20.30: Konuşma, 20 4~: 
MU:ı:llc Dinleyici dıl .. kleri, 21.00: Ko· 
ou~ına: (Sıhhat sa.attı. 21.la: Mtiz1l.< 
Viyolonsel ve piyano, liesut CemU 'llC 

tnvı Cemal. 21.ıo: Konuşıua (Radyo 
ga::etcsl ). 21:4.5: MU:ı:ik: nadyo orkeıı. 
trasr, 22.30: l>femleket ı:aat ayarı, 

Ajans, z.?.43: MUzlk: Cazband (Pi.) 
2S.25/23.30: Yarmkl program \'C ka
panı,,. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Tiyatrosu 

BU GECE Boataneı hkele Gazlno
aunda: YAP..L'\' GECE: Heybellada İs. 

kele gazinosıında: 
SAÇLARIND.\S U T AN 

----0--

Raşit Rıza Tiyatrosu 
11 •remmuz Pcr§Cmbe gUnU akşamı 

Kadıköy, SUreyy& Bahçesinde 
V\'EY BA.llıUI 

\'0<Ml (3) Perde 
Heyet ber peroembe akşamı KAdı

köy Süreyya Bahçesindedir. 

Tütün satışında 
fazlalık var 

Son bir kaç ııeııe urfmda mütema. 
dl bir tczayUd ve tnkl~at arzatmekte 
olım tütün mamultl.tı ııa~ları, Mayıs 
1910 gaye.sinde aona eren malt yıl 
iı;:inde yenl bir rekor lt'{kll etmı,tır. 

tnblaıı.rlar tdarcsl tarafından ahi ren 
teablt olunıuı 1h%ai1 r~kamlara g öre 
me::))Qr aenenln dahW tUtUn mamu· 
IA.t aatı~ı 14.357.110 kiloya baliğ ol
mu~tur. Ge!:en seneki satış mlktan 
13.~93.11 O kllo !dl. Jl'ilbft ktka on dört 
klliıur milyon kilo Reji §lr keli z:aına.. 
nı da dahil olduğu halde gerek Oı· 
manlı imparatorluğu, gerek TUrklye 
Cumhuriyeti devlrltrfndc mıınıOl tU· 
tün satışının \"at'ablldlği en yükaek 
haddi te~kil etmektedir. Bilhassa 
Rtji zamanmdakl normal satışlann 8 
ml:yoı:ı kilo raddesinde olıtuğıı l'&jaDl 

kayıttır. 

Fransızca ders 
Orta ıııcli.ltp ve Jı-.ı•lcrıh· 1k111alt 

kalanlarıı ve frıua 'l12c:ı51nı llerlet· 
nı .k i,t,·~rnl ere mi\saiı şerıt·'le 
rrıın'll71'3 rlers ,.eri lir. 
Arıu eden ler \'akıt rııalhaa!ında, 

'"Fransızca O~rC"lmcnl" ismine şl· 
fahcn Ycya tahriren müracaat 
edebilırler. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AKTiF 

J\.a!l..'\ : 

Altın: San Kılogram 
Banknot • 

71 721 381 

Uialdılt . • 
DahUdel.I lluhabirler: 

Türk Lirası • • 
Hariçteki 1\luha birler : 

Altın: San Kilogram R 691 89ı 
Altmıı. t&hvıli kabil oı;croost do· 
vlzlcr . 
Diğer dôvizler ve borçlu h11ring 
b:ıklyelerl • 

Hazine Tah\ iJl(!rl : 
Deruhte edilen e\'rakı nakdiye 
karşılığı • 

Kanunun 6 • S maddelerine tevfi· 
kan Hazine tara!mdan \'Akt tc. 
dlyat • 

St-ııetl:ı t <Jıudanı: 

Ticat1 Scnedat • 
E!;haııı , .e tah\ ilAt elu:danı: 

Deruhte edilen e\·ralu lli\kdi· 
yenin knr§ılrğı eııham \e 
tabvitılt ftlbnrl loymcUc • 
Serbest Eshnın ve Tahvi!M: 
A \ıut lıır : 

Hazineye kı.sa vadeli n\·ana • 
Al tın ,.e dth1z üzerine • 

Tahvila.t üzerine • 

Hissedarlar • 
Muhtelit • • 

t 00-881·86~·21 
10.3!)3.108·-

1·8l0°6t4-t8 

3-909· 'H 1$' 

9 .112·678·10 

58°775·21 

:? t .1 s:>.226-:19 

158·i 18·:S63-' 
1 

19·310-196·-

!!j!).,j{) f .718°97 

11-971·1 .i().93 
s.2u.:-ı20.r;2 

10 . .'.;9:!.000-
9.1 25. 7 SiS.-

7-808.722-

T ek fln 

1 Temmuz 1933 tarlbtn'.lı:n ıUbarcn : 

Lira 

113.085·92 4-69 

3·909-241.82 

30·G36·6i9·90 

13!) 13R.SG'7-

!?.>9 ·50 t -718.97 

56.245-677 04:. 

l S.409·8-l 7 .;);) 

4-500,000·-
24.488· u 7.93 

650-:!18 .i9S 31 

,------~--------- •. -mil-~,.~~ 
Türkiye Cumhuriyet i 

Ziraat Bankası 
Kuru1ul2 1 arihi: 1888 

Sermayesı : l oo,000,000 Türk lira&ı 
Şube ve Ajana ndedi: 265 

7.irai ve tİC'ari her nevi hanka mu- 'lleleler i 

rara brr ıktlren lere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
t.ıruar Hsnka-.ııııJı. kumhıtralı \e L t.a.,11ı-ru t hesaJJlft. 
rtnılu rn ttı l'lO llrıt-.ı hcılıırıurı l artı "'<!nl'ıle 4 ı1 cfn c;ckllec·ck 

ku r'a ı le ıt'jağıılıt ki 11lfuııı ~öre llnaıniy<' tlağ;ıtı ls.t·ııktır. 

• "dı>t r.oofl ı .ırıılıll ı 000 Um 

• 600 • !.000 

' • t:ıo • ı .ooo • 
40 llHI • c.ooo 
ıoo • l\O • 5 flOO • 
l'.!0 • •n • ı.xoo • 
uw to • 11.200 .. 

OIKKAT: Heı::tıphırındakl paralar t>lr 13ene 1ı;lnde 5U 
hractaıı 11şağı rtUşııılyenlere lk,.anıtye çılttığı takdirde% 201 
fazlaı31yle verllec•ektlr. Kumlar senede 4 dPfa: 1 EylOI. 
1 Hirlocikftnuıı. 1 Mart v~ 1 H:ıılrnrı ıarltı!...rinr1P celtll:::.:::. 

istanbul Belediyes i 
ııanıarı 

Ke;,lf hk 
bed('ll temlnat 

8378,55 628,~!l Kııhal'1§ vapur iskete~! yanmda yap•laeak rıhtnn \"O 

kaldırım inşaatı. 

'ii!l,!iS 58,4.0 Fıoryada kaza ve belediye blnnları ile Ç&r§ı arasında yapı-

lacak adi kaldırım ınaaatı. 

Keşif ve talını!n bedelleri Ue ilk teminat miktarları yukarda yazılı tı:ter 
ayn ayn açık ekırlltmeye konulnıu~tur. Keşif ,.e prtnameler Zabıt ve Mu&· 
melAt mOdilrlll~U kaleminde görUlccelcUr. lhale 26/7/9<0 Cuma günU saı-.t 
14 de Daimi EncUmCllde yapılacaktır. Taliplerin Hk teminat makbuz \'e)"B 
nıtklul)lan, ihale tarihinden ı:ı gUn en•el fen işleri mULlUrhlğUne mUracaalla 
alae11.ktrın fenni P.hllyel ve 910 ),ima ıı.lt Ticaret Od11.sı ves!kalarlle ihale gU· 
nll muayyen &antte D:.\lml EncUmenrle bulunmaları. lfıfl!lS) 

Al s , •••• -·=·· ....... :m 
ece • --

S:ıhıbı: ~ .')/.4J US 

11a"ılıJıAı ~er: \',t/\/7 A:uıtınıısı 

Bankası 6/7/ 
PA S t F 

Semınse 
ihtiyat a.kÇf'.ıl: 

Adi n fcvkal!de • 
Hususi. 

Tcda\·Wdekl Banknotlar : 
Deruhte edllen nTa!u nakdiye 
ı..;anunun 6 • 8 lnci maddelerine 
tevfikan Hazlııe tar&fmdan \Rld 

tediyat • 
Deruhte edilen evralrr nakdiye 
~kiye.si • 
Kar§ılrğı tamamen aıtm olarak 
l!A.veten tedavüle va~dllen . 
Reeskont mukabut lll\·eten tcda. 
,·azed .• 

l\IE\ "DUAT : 
TUrl< Li ra!! 

• 

Altm: Sa.'l KUogram M:itl 930 
Dörlz Taahhüdat ı : 

Altlna tab,·111 kabil dö\·lz!er . 
Diğer dö\"lzler ve alacaklı ı..;ıt· 

rlng b&klyelcı1 • 

Muhtelit . 

Umum neşri~·atı idare eden: 

Utfi!. Alımel Stven(lll 

1940 vaziyeti 

ı;. 188-666· ı:; 

6000.000--

l 58· 748·563.-

19.310-196--

13!>· 138·3Gi--

l i·000.000-

Lira 
15-000 °000,-

12·188 <l6G-t :; 

:oo.500.000.- s.;G.nSS.~67-

41°607°710.41 
78°124°167·90 119·731-878-31 

33,;D,76 

!lS.717°227°40 29-'720.M'7.16 

11G·GS9.099·G9 

650·218·598·8 l 

I 
iskonto badd1 % 4 Altm Uzerlno % 3 


