
~ Altıncı terlib kitab kupon
larımızın neşri bitti 

4 milyon İngiliz 
silah altında 

ııt 

ıs 

Altıncı tertib kitab kuponlıtrımır.ın ıonuncuııu. 
nu c lk" ·· • .. v-ı:c. ~ gun neş~ettık. Okuyuculanmız bu. 
gunden ıtıbaren, ıelıp yiizde elli tenzille Dünya 
Şahescrlc:rLnin uç .. ncı.i S'l!l"l•İni alabilirler. 

. Y edınci tertib kuponlarmm neırini bekleyi
nız. 

PAZARTESi 29 TEMMUZ 1940 YI L: 23 •· SAYI: 8101 

Londra, 28 (A.A.) - 1906 srnıfına m:nsup 
3<\0.840 kişinin askeri hizmetlerini yapmak Ü
zere dün kaydedilmeğe başlandıkları bildirilmek. 
tedir. Bu suretle şimdiye kadar İngiltere.de as
kere alınanların miktarı 4 milyon ki~rye . ıbaliğ 
olmuştur. 

tDAKE EV1: Ankuıı C'ııd. lSTANEl'l. •Tel::rraf: VAKTI'• Po11tıı "utu~ıı ıtt• Telefrın : '.!Hl ıl ı · ı; . ı; :!~~itl ıtc111.I'•) 

Relik Saydam din 10 ALMAN 
Aa•·ar a do-adı· TAYYARESi • 8J . Dün ingiltereye 

Moa uu·~u ş~r!S hücum etti 
~ U lngiliz avcılariyle yapı-

~~ 

Fransız < 
( 

< 

Nazırları l 
~ arasında l 
<ihtilaf çıktı 

Ticaret vekili Mersinde 
tüccarlarla çiftçilerin 

dileklerini dinledi 
lan muharebe sonunda 

Başvekili Haydar- A~:~~~;~~rr.~:~~~~~~:~: 
'. Hariciye ve 
{ Adliye Nazırları . 
~ çekiliyor , ~ d l d 

mis avcı tayyaresinin işlirnkile lıı-

p aşa a Ug"'ur a l gilterenin ccnupu şarkhı üzerinde 
bir seri hava muharebesi nıkua 

gelmiştir. lngiliı aHı t:ınarelcri 
Evvelki giin ~elırimizl' gelmiş o. liç düşman layyarc:-;i dii~iirrnil:;I iir. 

lan füışycl;il doklor Refik Saydam Alman layyarclcrinden bir taııc.,ı 
ale~·Jer iı;inde ılcnl1.c dii·ııniiş \'C 
iki kişinin parcışütle ı:ılladıiiı ı,ıô _ 
rülınü:;tür. ,\iman layyarecilerini 
kurlarıııak iiıcrc molörlcr harekele 
getirilmhliı'. 

Türk pctrolu ınill1 
ıhtiyaçıar·ını ızı 
karşılarsa .• 

Yazan: Asım Us 
. R<ıınan dağında Mardin • Be· 

!iti muhitinde yapılan petrol 
aı-a~tırnıalann<lan bu güne kadar 
bide edilen netice bi:re nihayet bir 

U!:uk yıl ııonra memleketimi:zin 
P"lrol ihtiyacını kendi mi!li top· 
~ _ l(larıınızchı11 istihsal cdehikce· 
~ tn_İ7.1~aııi\;:ıtiııi "eriyor. Bu saha· 
( ~ ılk açılan kuyudan bir günde r Karılan Pl"~rol milct11rı 15, mcm-
r. cı le bir ~iinde iı;lihld.k edilen 
~Ctrol İ5c 500 ton rılduf,lma g;)re 
1nıan dA.~ının muhtelif rıoktala

r~:-ıdıt 3:> kuyu açılacak olur!a h:ı-
rı.-t~n ' l • k "h . " pc.ro getınne ı tıyacı 

Onclan soııra b"rtaraf olacak de
nı~ktir. 

r Jetrol arıtş~ırma yolunda &ar 
' . .'hn gayrctl0 rin bu suretle 
rnıısbı:t b. . 1 

dün s:ılıah P.o~:ıHhl otomobille bir 
~er.inli ~ n IHlll~. öğle ycınl'ilini Park 
otelde yemi~tir. Başvekil ~:ıat on 
altıya ıloğru olomolıillc Floryrıya 

Jti<lcrct; Hci"<inımhur tarafınılan k:ı . 
bul hu:rnnılrnıı~hır. Raşvckil :\ ııka. 

~aa t on sekizi 
Ba~Yckil Acar 

moıöriinl' hiıır.rek Hayıl::ırrrn,a)a 
E:er:rni<?rrdir. lııünü nıotörrlcn çık· 
m:rnıı5, Ha~n·kıli 11P;urlaılıklıın son. 
ra Flor~:ı)a ılönıııiislür. Baş,·ekil 
eksprese b;ığlrı.rııın husuşi qıı;;onl;ı 
.A'.nkaray.ı dönmü~liir. 

n:ısvcl.i:i htO'iYOlıtla :'ll:ıliye Yr.
kili İ•uat .\ 8r;1J;, htaıılıııl 'r:ıll~i 
Lutfi Kınlar, lslanbul lıiuıııandanı 
grncral hba.k .\vnl. tni'\"er;ile rck
törl.i Cemil Uihcl. Parti Jı:ı~l.:aııı 
Fi'i<rct Sılay. ,·ali ı l'lnavinleri, em. 
niyet miidiiı·ü \C hnlk lararından· 
ıığıı rlaıı ın ıştır. 

D:ALADYE 
Ve arkadaşlarının 

tecziyesini 
Alnıanlar istiyor 
J.oııc/111, 28 (.\..U - De~ li 'feL 

grnf· ı.:azctcsi yazı~·oı·: 

fiden hiikumetinin Dalaıhc ve
s:ıir Frıın<ııı !>iyasi ııdıımlıırı aley. 

hinılc, harp ıııc,ııliyclleri dolayı • 
sile takib:ıl y:ı.pııcağı lıat.ır.rlcri çok 
l'iılui ol:ırak ıc:akki cılilmclidir. Bu 
tc~ebbü.;ün Fran~ız lıır tarafınd~n 

yapılın.ıılı~ı. -.·e fakat :\ lınırnhırın 
mcşul tle,vlrt arlaınhırının şiılrletle 

tcr·ıiyrlı:rin i lr:ılcpleri iizrrinc, Frnn 
;;z:arın 11111\.;:ıbil lckliftc buluntluk
l:ırı um ııulunmaktaJır. 

Tahmin cılildi~iııc göre, Pcten'in 
etrnfınıl:ı buhın:ın isti,arc heyetle. 

l t nctıccye Yarmtş o m a-
81.~111 ı-no:nlcket hesahına ne bü
~uk hir nimet olduğunu söy1eme
~c hacet yoldur. Petrol rnaddesi 
ch~ncl~ilcl hayatta . o der~~cd~ 

dl'lı~ıyet ııı lm1ştrr kı bug unk u 
ille ~n ıy'!fc peh-ol medeniyeti de
rnek d ~ 

rı, Frımo;ız kanunlarının bö~ le mü. 
Jıim ithamlarla iıı .,anlarrn lahtı 

muhakemeye alınmalarına ınii aa
Jc clıncıliklerini ileri sürmeleri do
layl~İlc ı.urcli hal olmak iizerc bir 

tahkibl komisyonunun ıc.~kili der. 

Jllş edilmişlir. Gürünli~e naı:ıran, 
yapılacak ol:.ııı şey de budur. d Qgru olur. Bir mf'llllleket 

:;l .~ "ı · ınaddeai hari~ olarak her ur · :L :ı: r u •ıtiyaçlaı,nd n ııkmtt ha- nu haberiıı ne~ri üıcrine Lon • 
dı·;ul:ı şıı fikir b asll olınuşlur: 

Diğer iki dlışman l<'~.):ıresi sa
hilılen hir ka~· kilometre iı:entle le. 
re dü~mü~tür. 

Jliihııycl ln!.liliz pilolları, ıliismrııı 
·n·cı ta) y.ırclerini ricale mcclıur eL 
nıi~lir. 

(/JrPnnıı 2 ııcidc) 

Slovak 
reisi

cumhuru 
Hitlerle dün 
bir buçuk 

saat görüştü 
Salzburb, :?8 ~.\.A.) - .Alnı.an hli· 

k<ımetinin da··etl üzerine ..Slovakya 
Cumhurreisl B. Tiso, buıııya gelmiş 

ve Bitler namına huiciye nazırı von 
Rlbbentrop ile devletin, fırkanın ve 
ordunun mümessll1eıi tarafından kar
şılanmıştır. 

Reisicumhurdan biraz evvel Slovak. 
ya ba,,nkill Dr. Tuka da. kısa bir zı. 
yaret için Salzburga gelmiş bulunu· 
yordu. 

Salzburg, :?S (A.A.) - Führer, bu
gün saat Hi te SIO\'<\l{ya reisicumhu
ru Doktor Tlııo ile Slovak baıvcltill 
Protesör Tuka ve Sanomahl kabul et_ 
mlştlr. 

Öğleye doğru Alman hal'lciye nazı
rı Ribentropun Fuştaki ııay!iycııindc 
yaptlan bir kabul resminden sonra, 
protokol §efi Baron Dörnberg ve 
Presburg'dakl Alman el~iısl Bernard, 
Slovak devlet adamlarına, yanların· 
da Slovakyanm Berlin elçisi Cernac 
da. bulunduğu halde, otomobille Ober
ıalberg'a kadar refakat eyleml~1erdir. 

Führer, sayfiycnin merdiveninde 
Slovak devlet adamlnrmt karıııt11.mı!j 
ve muhafaza kıtasmdan bir mUfrcı.e 
.sellm re.smlni ifa cylemi§tir. 

Sayliyen!n holUnde, Alman hariciye 
nR7.ırının dil iştlrAkile, B. Tiso, B. 
Tuka ve Sanomah ile görü~meler baş
lamı§tır. 

Sall.burg, (A.A.) - Ftibrer ile Slo_ 
vak devlet adamları arasındaki gö· 
rü§meler ııaat 18,30 dl\ nlhııyete er
ro~tlr. Görüşmeler, bir buçuk saat 
kadar ıUrmU§lUr. İki devlet arasında, 
me"·cut dO!tane mUna_,ebetler dolayt
siyle görüşmeler •. tam bir samimiyet 
havası içinde cereyan eylemi<ıtir. 

CencHf', 28 (A .A.) - 1''ran.sı.z na
zırlar heyeti arasında bazı ihtilAOar 
cıkt!ğl hıık'kmda bazı şayialar deve· 
ran etmektedir. Bu cümleden olarak 
hariciye nazın Boduin'in Lıı.val ile 
olan şiddetll bir mUnakaşa netlce.sin
de il!tifaya karar vermış olduğu, 

gr.nçlik ve adliye nazırı Barnegııraym 
da gazeteciler hakkmda czcUmle Ke
rellis hakkında takibat açılm:\.ııma 

muhııletct ederek çekllmelt niyetinde 
olduğ'u, diğer bir iki nazırın da bun. 
lan ta.kip edeceği tahmin edilmekte
dir. Bu takdirde !lareaaı Fetcnln me· 
ııal arkadaşlarını kAmilen deği~tlre

rek yeni ba§tan bir kabine kuracağı 
da. tahminler arasındadır. 

iNGiL TERE 
. Romanyayı 
protesto etti 
Romanyanın aldığı ted
birler Almanyanın pet-

1'0l mübayaasını 
kolaylaştırdı 

Londra, :?8 (A.ı\.) - Röyler dip· 
lomatik muhabirinin scllhiyettar 
Londra mahfillerinden oğ'rendiğıne 

göre, ln:rillz hükftmeti, Romen hUk:O
metinin son hıırekAtı dolayısıla bu 
hUkümetl protesto etmektedir. Pro. 
testo notası bugün tevdi edilecektir. 

L ondrn, 28 (A .. A.) - Muhtelif İn
giliz kumpanyalanna ait ve 20' yi 
mUtecaviz bUyUk mavnaların Tuna 
üzer.ıııde Romen makama.tı taraündan 
nıUsadere edilmiş olma.sı, 1ngili~ et
kArı umumiyeslni yal'1ndan meşgül et 
mektedlr. Londra sellhiyettar malla· 
fill, Romanya tarafından ittihaz e
dilen bu tedbirlerin İngiliz makamatı 
tarafından Portsaid'dc Uç Romen va. 
purunun tevkifinden daha evvel vaki 
olduğunu ve lngi!i:r.lcrin bu vapurları 
durdurmast keyfiyetinin kcndil<?rl la· 
rafından talcbcdilcn bazı teminatın 

verilmemiş olmasındıın inbia..s ettiği· 
ni ileri· sUrmektcclirler. 
Diğer taranan Tuna Uzcrinde pet· 

rol nakliyatında kullanılan bu mav
naların mU:ıadcrc edilme.sile Romen 
makamatı tarafından bir İngiliz şir. 
ketinin malı olan Astro Romana pet
rol şirketinin zaptedilmcsi arasındaki 
münasebet de ayni ınahafil tarafın

dan işaret nlunma.ktadır. Hiç şUphe 
yok ki, bu tedbirlerin her ikisi de 
Romanyanın kendi menfaallerln1 Al· 
man himayesi altına \'SZcttikten son
ra, Almanya tarafından yapılacak o_ 
lan petrol mUbayaatnn kolaylaştır· 

ma~ıı matuftur. 

miş ve kcndllcr1ndcn çok samimt su
rette ayrılmışttr. 

ınne fer"gt'lt edebilir fakat pet· 
rol Yerine hnşka bir ~dde ikame 
ctııv•k kabil değ;ldir. Harp za
ıı·'"nlannda tank ların tayyarelc-
rın~ <lig" .... r h t•• 1·· , . k " er ur u motorıze uv· 
't:tlerin hım~ketleri de yine pet · 

(Uetıarm ! nrl<lt! J 

.\r:ılıa Alınanların Dalad~e \"e ar_ 

katlaşli'!rı hal.:kında ,·ııki olan lale_ 

lıi. harp me~uJi)·ctini miitlcfi\;ler ü
zerine yiiklcınek iı;in Alınan propa_ 
ganda:-;ının bir manc\'rası olmasın? 

GörU~me nihayetinde. Führcr, Slo
vak reisicurııtıuru Tlıso ile ba§vekil 
Tukayı dı§ merdivenlere kadar geçir. 

Slovak de\·lct adamları, Bertesga· 
ılen mmtakasmda bir gezinti yaptık
tan sonra Salzburga dönmüşler ve bıı 
nkşam saat 19.30 da Salzburgdan ha· 
n~kct etml§lcrdir. 

- ': Mersin - Portsaid yolile ithalatımızı temin 
imkamm gördüm. Ankaraya 

dönünce icap eden tedbirleri alacağım ,, 

Ziraat Bankası ·· ~ 
Bu sene kozadan başka 
çiğit ve pamuk da satın 

alacaK. 
lıfcr.,in, 2S (A.1.) - Ticaret Yr 

kili NRznıi Topçııo~lu refakntindt>: 
ki zc,·ııtla birlikle bu sabah ~IHsi. 

' l 

ne ı;:clmiş ,.e isl:ısyondn vali Saip 
Örge, alay komutanı, belcdin, hal
kevi reisleri ve dcı:aiı· müclil'anı 1 

ithalat , .. e ihracar tacirleri tA.rftfnı~ ,. 
rfan karşılanm ışhr. Bir askeri müf 
reze selam resmini if:ı etmistir. -

Yekil, umumi mağazalar.' Z.il'aat 
Bankası yağ fabrikasınn giderek 
tetkiklerde bulunduktan sonra 7.İ. 
raa! ve li<:aret borsasına gelmiş ve 
burada toplanan ithalat ve ihracat 

(Devamı 2 ncidc) Ticaret V ,I;i/i Sa:ml Topçııoğtu ~ . ~ 
AMERiKADA ı·A~~i·~~-b~·~~~~;;;:ı~~· 
Avrupa müs- ı yüzünden . 

temlekeleri ı Fransa 
statüleri ingilteregi 

ı şiddetle 
değiştirile- İ profeslo etti 

migecek 
Böyle bir harekete 
te§ebbüs takdirinde 

Havana, 28 (A.A.) - Pan Ameri
lı;an konferansının .ııulh idame komiıt. 
yonunun heyeti unıunıiye toplantısın
da Amerikadaki Avrupa nıUııtemleke· 
!erinin .statUlerinde bir defişlltlik ol
mak tehllkesl halinde, Amerika tara
Cmdan harekete geçilmesi hakkında. 
kl karar ittifakla kabul edilmiştir. 

Be§ler komitesi tarafından dUn ka· 
bul edilmiş olan ke.rann diğer iki 
Iıkrasmr kabul etmek U7.ere komisyon 
tekrar toplanacaktır. Bu fıkralarm 
b~cisi, 'Havana beyannamesi,, ismi· 
nı taşımakta ve bUtUn garp y;ı.rım kU· 
resi arazisinin hUrrtyetıerino lıılkim 
olma~ haklarını teyit ettikten ıonra, 
Amerika devletlerinin bu arazide vu· 
k~bulabilecck hukuk htikümranr de. 
ğı~kllkterine karşı müdafaada bulun· 
ınak hakkını illn eylemektedir. 

F.ıkratarın ikincisi, daimi teşekkül 
vazıfe11lne başlamadan evvel vukua 
g-elebilecek her türlü Mdiselerin hal· 
line memur huııust bir muvakkat ko• 
ınltenın tc~kiline mütedair bulunmak· 
ladrr. 

Her iki fıkra birleştirilecektir. Bun_ 
ların kabulil tahrir ve tercüme işleri 
yüz~den tea hlı.ilre uğra ınıştır. 

:\cvyork, 28 (.1 .. 1.J - ~c,·yoı1k 
Tarıns gazetesi ılin JJavıın:ıtlan ala. 
rak nc-;;retllg~i bir ıcl"rara "Öre p . .... '. ,.. J 

:ı nıırncrık:ın .kon fcr:ııı '1. .\ 'i'rupa~ 
da Ye ı\sj·ada süralle inki~ar et. 
nıektc ol:rn buhrana karsı k~ntlisi· .. 

(Devamı 2 nclde) 

Vişi, 28 .(.4.A.). - Havas: 
Raballan alınan haberlere gö. 

re, S'ir İngiliz ıayyaresi, dün Fsıs 
üzerinde uçarak beyannameler el· 
mışlır. Ham dari bataryalannın 
şiddetli nleşi neticesinde tnyyarc 
geri dönmeye mecbur olmuştur. 

İngiliz tayyareleri, Fas Ü7.crindc 
\"C Fransa üzerinde bir çok uçuş
lar yaparak Fransız hükümcti için 

i Lahrikilmiz beyannameler olm15- f 
i lardır. Loııdraya , hıı lıarckctleri J 
i protesto eden !;>İddctli bir nota f 

ıc..,ni eclilmistir. J 1 ................. : ......................... . .. 

Sovyet1er 
Alman harekatını dik

katle takip ediyor 
J,ondrrı. 18 (,LA.) - nöyterlıı 

diplomatik nrnhnrrfri yaııyor: 
Bertcsgadcn ve Roma ı;ıöriişmclc · 

rinin mahiyeti ve şiiınulii hakkın. 

da şimdiye katl:ır hiç bir şey fiış 
cdilmeınişlir. Fakat her şeyden C\". 

Yel çıkan mana, Almanların, :\facn
rislan, Romanya ve Bıılı;ıari~lan al'ıı . 

sın d'l, ekononı ik raııdunanın ve bil. 
has~:ı. siyasi sulhiin iyileşmesi için, 
dalHt iyi bir anlaşma ,·ücucle ~el ir· 
mey(: çalıştıkları merkezindedir. 

Ta ki. Almnnya, büütn encrjilc. 
rinin gnrplald hnrlıc Ye işgali nt_ 
lındAki arazilerin isti<;nı:ırı pl:ln

(Dtvamı 2 nride) 

Askeri lisele·r Fenerbahçe· stadında kutlan.Qı 

60 
20 
oı. 
ttr 

' 
Dünkü bayramdan üç intiba: Genç lcr bir idmaıt harelltllıidc r- 1.taıı 'bul kumanaanı gen;_leri seld.mlıM,oe - SP..orcultıl'. ,geçil rt3minae-

--

· '.(\"azısı 1 \lifcll JabiMG\lide}] 
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Panamerikan 
konferansında 

iskenderige 
bombalandı 70 Alman 

tayyaresi 
( Ba1Lara/ı 1 lnı:idt) 

Bava Nezaretinin Teblifl 

14ondra, 28 ( A.A.) - Ha" ıı neza
retinin tebliği: 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
dun günduz Ye gece, şimall Holnn. 
dada Xo<lsee kanalını, Frlzlerde 
Stavoren'de maTI1alan, Hamhurg Ye 
Amsterdamda petrol pedolarını, 

Vilhelms'hafende dokları, BrenlCn. 
de.gene doklan, Holandn 'c Alm:ın
:\ ada sekiz tayyare nıc) d:ınıııı bom. 
bardıman etmiştir. Tayyarelerimi _ 
zin hepsi geri dönmüştür. 

Nor\·cc sahlller iacıld:ırında dün-
1-u hareketlerde bir cluşın:ın faşe 
scmi'i lıomlArdıman edilirken hir 
chisınan :n cı tayyaresinin .düşürul
ınOş olduğu öğrenilmiştir. Dün di. 
ser bir dbşman ia,e gemisi daha 
hombardıman edilmiş n batmak Ü· 
zere iken lerkedilmfştir. 

Londra, 28 (A.9.) - Hava neza. 
reli tebliğ ediyor: 

l>iin öRleden sonra, avcı layya_ 
relerimi:z: tarahndan cenup sahili 
:ıçı'klarında bir düşman avcısı ile 
hır deniz: tayyaresi düşürülmüştür. 

De\•rh e dolJmakta olan avcıları
mızdan birisi üssüne dönmemiştir. 

ClelJelltttank ~dr 

MadrU, 28 .< A..A). - La l~inca«dan 
bildiriliyor: Dün akşam saat 23,15 
te Cebeliltt.ank semasında bir tay. 
':ıre filosu ıörillmüş ve bu tayyare. 
ler bir takım bombalar atmışbr. A
tılan boml>alar, yangınlar çı.kannıf .. 
tır. 

lkl ~ ııa,.,..,... 411lf8rilldtl 

1.oaclr9, 28 (A.A.) - H&v& illeri 
neuntbWı bir- teblllfnC!e liS71• dall
mektedlr: 
DOpıanm tqlltere adalan 117.eıiD.• 

de bu gece y&pmıf oldutu hava han.. 
kfltı ufak mfkyuta olmllflur. H&Ta 
hUcumJ&n aadece Gal memleketlniD 
ve lngiltttrenln cenubu garbı.inin bazı 
mmtakalanna tevcih edllmlıtir. Bir• 
kag bcımb& atıımrıtır. Huarat ehem• 
mlyetaızdir. Telefat yoktur, 

Bu ııabah erlaendcn dilfmanm bir 
bombardıman ta;r.yareai, cenubu garbi 
sahDJerl aÇJ,ğm4a :ta~e dafil batar
yalar tarafından ctilltfrwm.U§tur. Du.
ma:nm ildncl lılr bombardmıan tana. 
ruf de lngiltıırrenln cenubu ıarldainde 
dU§UrUlmUıtUr.. 

AlQIUlıı Teblltt 

BerUn, 28 (A.İl.) - .Almazı Tebliil: 
Fena havanın C!e\."amma ratmen. ha.
va kuvveUerlmls, !ılanı de:nhdııc!e ve 
İngUt.erenln p.rk aahill açıkl&rmda. 
yedi bin tonn&.t.oluk bir mU&vfn le&· 
vazöril, ikl torpidoyu ve be§ blJl toni
Jltoluk bir ıllebl batırmaya muvallak 
otmuıtur. Dlfel' bir t.arpldo vo ikl ıı
lep bombalarla o derece ağir surette 
haaara utratıtnu,br ki bunlarm da 
kaybolduğu zannolunmalctadır. 

Bundan b&lka Cornval eyaletinde 
S\'ansea limanı teaisatı lle muht.eUt 
tayyare meydaıılan da bombe.rdımaD 
eclllmi§Ur. • ' 

İngiliz tayyareleri, gece ılmall '.Al. 
manya üzerinde u~ken bazı: baJDbl.. 
lar a.ı:nu,la.rdır. Bu bombalar haaar 
yapmaml§tır. 

:M8nf üzerinde bet 1naW. ta.YYa.re
si dUşUrlllmOıtur. lkl .Alman tayyare. 
al dönmeml§Ur. 

'üzerinde ktzılhaç i§&reU bulunan 
sUAbsız bir deniz tayyarul d911!M 
d~U§ olan bir tayyarenin mUrette
batmt kurtarmaya çalııırken lngillL 
ler ta.rafmc1an d01ürillmO§tür. 

Romen Nazırları 
Romadan ôöndüler 
Romenlerin T ransilvan
yada "reyiam,, yapıl

ması isteği 

Peştede hayretle 
karşılandı 

Türk petrolu milll 
ihtiyaçlarınıızı 
karşılarsa .. 

t Huııaraı ı ı 11ıcide) 

rola ve ben:aine ihtiyaç aösterdiii 
için bu madde milli müdafaanın 
da eaaaıdır. Böyle bir maddenin 
kendi hudutlıu·-.nız içinde bulun• 
mu~ olması bizim için ne büyük 
bir saadettir? 

lloma, 2S (tl..LJ - J1oman)a Bir memleketin hudutları için· 
BaşYekill ile harici)c n::ızm, diin de petrol bulunması ne demek ol· 
nkş~m Roman)a sefarethanesinde duğunu daha iyi takdir etmek 
sereflerine verilen ziyafellcn son. j,.in bugiin har.,, halinde olan Al· 
~a sa:ıl 23 le Homn~ ı lerketınişler. Y 

manyanın petrol me.eleıi kar~ı· 
dir. Bn ziyafetle Kont Ci:ıno ile di

ıındaki vaziyetini gözönüne ge· 
ğer bir takım lıal~an ricali hazır 

tirmelidir: Almanyanm büyük 
bulunmuştur. kömür madenleri var ve bu kö-

tınlyan hariciye nazın, Homcn 

( IJ11~ lıır11/1 1 im ıııcJ 

ni mndaf:ıa için Amerikan kılma
nın derhal nim .,, icap eden tcıl

hlrlcri ıızcrıııdc tam bir anl:ı5ıııa

)ıı \armıştır. 

Bu l'an:ııııerikıın müdafıı:ı prog. 
r:ımıııın <'~:ıs noktaları şunl:ırılır: 

1 - ,\mcrıkıı kıt:ısında A,•rup:ılı· 

J:ırıı ail arazinin koıılrolunun ge
çen e~ lôlde hu arnziyi işgali nltın. 
da Jmlııııdur:ıııl:ır ııırafından doğ • 
rudan doğru~·a ve)a bih·asıla diifor 
bir de\'lete deut:dilnırsinln Ameri. 
k:ının enıııivetinc knrsı bir tchillt 
teşkil e~ led.ifiıni lıilıl i~cn hir be· 
y;ınn:ımc. 

:! - Bu nrazinin deni le.şel.ıhıi
sü lal.dirindr. 1111 arazinin 21 J4.me. 
rika cumhııri~ı·linrll'n :ıs~arl 14 ii. 
nün kollektlf idare~i allına konul. misarir1erine istasyona l:adar rer:ı. mürlerden sentetik benzin yap• 
nıa~ı hakkında lıir nnhışıııa pro· kat etmiş ve f~lasyonrla s:ıncak ,.e mak usulünü de bulmuıtur. Bu· 

bandosu başında buhı.n:ın hlr bölük nunla beraber sentetik usulü ile jesi, 
asker tarafından seliimresmi ifa e· yine benzin ve petrol ihti:racmı 3 - Stoklımn dun) ıı Ph :ısaları
dilmiştir. bir türlü karıılayanıyor. Bundan n::ı Ynrnı:ılnrın:ı ın:ıni oJnııık iizcre 

Roman) nlı misafirler, Kont Cio. dolayı bir taraftan Sovyetler Bir- iüıwnu tnkdıı inde nıüstahsillcrc 
no ile di~er tıaly:ın ricaline veda liğiain, diğer taraftan Romanya· ödün~· Yennck me eksi de ılalıil 
ettil.:ten .sonrn hususi trenfe hare. nın petrolca yardımına muhtaç olmak üıcre, Amerik:ın mallarının 
ket etmişlerdir. bulunuyor ve eğer bu yardımdan s:ılılığa çık:ırılrnıı.sı meseleleri üze-

b. .. hrum kal k 1 rinde anlaşnınlaı· :ıkdini t:ıvsi)e e. Budapt.•tt, 28 ( A.ı1.) - Enler- ır ıun ma aca o ursa 

Suıbori, 2~ (.ı..U - lııgıli.t re~. 
ıni tcl.ılıgı: 

Dun sundıız sukin ı;eçmi,tir. 

Ta~ \:tı clcriıııiı. lı:ıll:ııt Somnlisi 
iızeriıull' geniş kt·51r uçuşlıırı :,ap
mışlurdır. 

iyi bir ınenıh:ıılan lıildirilıliğine 
gör~. 5-1G trınmııı gece i bir düş. 
ıuaıı lal.} :ırc~i. illnndcra ile Ma) le 
nrn~ınd:ı tlii1mii5lür. 

ttalyö.d." bir mahal, 28 (A.A.) -
49 numaralı.. bUllen: 1talyan orduta.
rı umumi kararıAhı tebllf ediyor: 

lakenderiye deniz U..U bombardr 
man edllmlDllr. Şimali Afrikada Bin· 
gazi hududuncla başkaca İngilizlerin 
zırhlı lutaıanna kaqı yapılan akm.. 
lar muvaffaldyeUe netloelenml§ ft 
~şmana mUhlm z:ıJ.1at verdlrilmlfUr. 

~ zırhlı otomobil zapt,ecti!mif ve e 
tane3l de mühim aurette haaar& uğra
blmı§tır. Blrkaç eatr almmqtır. Bwı· 
!arın ara.ıımda grup oetı olan bir za. 
bit vardır, Hava fılolarmwı, CSUn 
p.rltl Akdenlzde İngiliz flloeunun cU. 
zütamlarını bombardıman etı:xılflerdlr. 

Mavi Nll'ln imparatorluk arulabı
<ıcıı ç1ktığl nokta olan Buuılıado'da 
kıtaatımızdaJI biri dilımanm birçok 
gruplnnnı mağlQp ve atrr zayiata Uf· 
ratını;stır. 

"' F ı_ ı.ı- tt' w• '- •• ··k den hir karnr sureti, nasyonal Niyuz Servis'in, Romen ransaya aartı e ae e ıgı ouyu • 
f v h b' k • .1..-tm-'- 4 - Yabancı devlrllerin boz~un. M ı• · t devlet adamlarının Salzburgda, Ro. za ere ragmen ar 1 a,.~ ~ USO ını enıs 

t '-l'k · b"l h~1 • ı...__ cıı faaliyetine mani olmak lherc manya ile Macari~tan arasındıı\i en ı esıne ı e a.ıa maruz uu• 
1 elçilikler 'c konsoloslul.l:ır memur 

ihtilACı ıe~kil etmekte olan arazi unuyor. !arının imliy:ızlıınııın ;yeknesak bir oynadı 
mesele~lnin, bir plebisit ile halle· Petrol maddesinin millı· ikb••t - şekilde azaltılmasını lnYsi~·e eden 
dilme!lini teklif elliklcrine l!air bakamından faydalanna gelince, bir kıır:ır surrti, 
vermiş olduğu h:ıbrr, Budape~tcde diğer her hansi bir madene kıyas nu ıınl:ışmanın k:ıti metninin tah· Arkadaşı ile birlikte ha-
büyfık bir hayretle karşıl:ınmışıt.r olunamıyacak kadar büyijktür. riri, pazartesinden encl lıitemi • sımlarına galip geldi 

Tabialile Macar salfıhiyelt:ır ma. Bunu izah edebilmek ic;in sadece '"er.ektir. 
kt " Roma, 28 (A.A.) - D.X.B. ajan. 

barili, mütalea dermeyan etme· en bir senelik petrol sarfiyatmuzın Anlaşma hnkkıncla sarih tafsilat sı bildiriyor: 
imtina elmiş ve prensip meseleJe_ bedelini hesap etmek kili gelir. henüz mevcut <lcğllrlir. l'ıık:ıt bu • Bcynelınllel matbuat mümessille-
rinin Münihle Alman, Jtaıran ve F'lh-'..!'- T" ,_. L ! "Ün malum olanlar dahi, Hııl'ün • b -,. T ı t 
Macar devlet adamları arasında h:ıl. ı -JKa urıuyenin uir sene• " rı, ııgün o'5lcden sonra or ona 

lik petrol sarfiyatı va .. ti olarak tekliflerinin son günlerde y:ıpılan köşkünde Duçenin misafiri olm~ • 
ledilmi' bulunduğunu yen Men tas. 100 000 b. 1 mü1a'kereler net ice~inde hafifle • Iardır. Dure, ikı" ltalyan antren•rfl 
rih etmekle iktifa eylemiştir. Me· • ton ve ır ton petro un .. u 

isveç ticar 
gemileri 

Harp yüzünden )jınClll' 
)arda nıah&ur kaldı 

Stokbolm, :3 (A.A.) - İ9' 
bahri ticaretinin vaziyeti, uıuı,.J 
bir ml11elln vazıyctınln aynidir. ~ 
vaki memleketin malik olduğU ti 
ret gemileri hacminin tıçte Udslnl 1 

kll t:eıen blr milyon ton b:::cmtnde 
mi, ecnebi memlekeUerdcdlr. su 
miler, memlekete dl)nmek lruktn 
mahrum bulunmaktadırlar. ) • 
mUyon ton hacmine balığ olan d 
İsveç gemileri lae, İlveçl cihanın llllı 
ter akMmmdaa tecrid eden ma)'JI ,r, 
rajlan )11zl1Ddea laveç wıarmda 
laka edllmi§ bir vaziyette bulunııı' 
tadır. 

Sovyet donanması 28' 
gemi ile takviye edildi 

Londra, ~8 (A .. ~.> - ;\tos'. 
rad70su, SOTyet filosunun muhı 
rııik~sta tııkviye edilditini dıin 
her nrmi~lir. 

Spiker "İzvesliya" jlaıefesin,Je 
kan bir makaleden bahisle demi l 
ti: 

1 - 1939 daS°'') et filo~u 1l2 
zütam ile lak'\ iye edilmiş.~cn bu r 
:ya lffO ta 188 )eni gemi ilave t 
mittir.,. 

Spiker, en modem n en ~ürıı 
diler ıemilerin de ('lC)k kısa bir d 
manda in~ edileceğini ilfn·e cını 
Ut. 

Ticaret vekili 
Mersinde 

··1 bedeli 200 l ira kabul edilirse bu mi5 olıluj:iu1111 gö termeve kafidir. B. MonegJlt; Ye n. Luorgnan ve ·-
selenin teferrüatının ıesh!t ec.ı ece. ....- k T ,. ·ırı t L"I (Baı •--'ı 1 lncid•) 

madd · • --'-'- tt L--=-- .~evyor - n:rm~ ın ı ıvc en ı • matör D. Balardiııel ile rok heye. •un., .. j!i tarihe gelin<"e, bunun. ~racaris_ e ıçın ıuanu .. e en • ....-- .. 
... ..__ _ :•-•- 36,000,000 dir.diğine göre, .\rjantin hükümeti, canlı bir parıı· '·apma~a ba .. lamıc.. •a-..--'--'' -'•-ileri dil kl o tanla mutabık kalınarak mihver ~ paranın nıuuan " ıs ., v- ._......-ue ~·"' n e erı 
1. old w 1 1 p t l ihti" Hul'un Y\lAnına karşı bida,·etinde tır D 1,. 0 , u a b""la~en kalaba.. d• ı ı ba-L.n .. - 11-..1 devletleri tarafından tayin edilece- ıra ugu an &J1 ır. e ro • ... ., . ı .,;e : n ... , '"ıD.,, f Te •nuunıınıe 

1 T .. k 1 ·ı . aldığı ihtiraz k:ı.vıllı hallı lı:ıreke· Jı'· s ,.. . '-"'ti "nı·n r-ı·mt -11·ıı tar: "i ilftve edilmektedir. Binaenaleyh, yaç arımız ur petro u ı e ternın a. c. ırcı .. u esı _... aı& lll1lf • 
e _.ı J 1 dk • tinden y:ızgeçmi~tir. lar'I k 1 t r Du,.. te,.;.,.. Ba J bu mesele hakkın<ia şimdiden tnrih C'Uİ meie ba, an ı tan sonra ımr " 1 e ·ar~ı anmış 1 • -.~ ........ top anbda ücuet odasın 
nya leferü:ıllan bahsetmek mev. di harice ıitmekte olan hu mil· ancak "cı:en sene bqlımııthr. Par. ~n " enelce teshil edilen d 
:simsiz olacaktır. y0111ar devlet hazinesine girecek, P etrol ve çelik tedariki ti 45 daki.ka de'"am etmiş ve bete Jetleri mabtni rapor okunmuş 

Romen devlet adamlarının SaJz. memleketin imanna sarfedilec:ek- bakımından karşı yedi ile Duç.e ve arkadap dDekJer hKkında izahat Terilmi' • 
fjurga gitmiş olmaları, Romanyanın tir; diğer taraftan umumi müva• Savorınan'ın ıaferile neticelenmjş. tir. 
arazi mesele~ini halletmele meyyal zene için halktan ıimdi alınmılk- • · ı · ı Al tir. Milli terbiye nazın B. PaYOlini Vekil burada mevcut pamuk)arJI 
olduğunu f.~lıat etmektedir. Dijer ta oLuı bir kısan vera1Jerin lıalif• ıngı tere 1 8 man• hakem nzifesini YRı>mıttır. standardiıe edilmiı yapetııann Zi• 
taraftan Budapeştcde şu cihete de letilmeıine ve böylece milli nla• Duı:enin bir it günü hakkında fi.. raat Bankası tarafından derhal !(3. 

işaret edi'lmektedr: Merkez devlet.. hın al'tmasına h izmet edecektir. yanın bugu·· nkU kir edinmek isle)'CD Ameri1tan ... tın ahnmuına emir TermlşUr. 
lerinin düşmanları larnfına iltihak ASIM US ıetecileri bu surelie mabattanııa Bundan sonra ticaret odası zi. 
tarihi oJan 1916 daoberi, Romanya, nsıl olmuşlardır. Şimdi arlık her. yare! odllmiştlr. 

- 1 • k vazı· yetler·ı kes, Duçenin uhhatinin yerinde t gerQll,. :;ulh konferansında, gere· meıeleal hak'·- U"'"'" bir ta-da .. _. _ ld 1 bracatçılar birliği Yeldi .. ererı ,... tJ .,.. ı ı - ,,.,_ ·~ __. o u una n apor yap~ kahlliye,. v 
~ne er •• ıeclisinde, ıerekse ng • 1•"""-·'"""·"•· -oman- il• Jı(a--'- ti d b ı d ~. ne tüccar klübiinde bir oı.ıe zi• il· 
ll rf • • h. ı ~....-........ ,,. ~ -1- _._.. l n c u un Ueunıı ö#renml~llr. ~ ~ 

zlc n garanh shtemıne da ıl 0 • tan ·---da h·1• 1k1 bir hukuki vazt. Londra. 28 (A.A.) - Deyll Teıgrat G • fcli vcrmi~.tir. Zi,·arcıı mlileaklP. __ .... """' azetecılere veda ettikten 5onra " 
mal.: suretilt', aaima Alm:ınyanın yet tee..U• eylevemez. ıuetealnln bir mullarrlrl, rok enlere· sayın vekilimiz, nı:ı,·ı, asri meıar• " "' Duçe tenic; lı:ortıınu terkederek saat ,. 
dÜ$1llanlan tarafında bulunmuştur. aan bir makalede, lngiltcrenln ve Al· lığı, il.'nıc su trsisatını ge1.miş ,, 
Almanya ile müna,ebalının fillen 1919 - 1920 •enelerinde, Romanya :manyanm petrol ve çelik tedariki ba.. 17,30 da Yenedik sarayına ıelmit bir portakal lııılırcsinde ele ııır 
d :ile lııfacariatan aruuıda harp vuiye- lam ve Romen devlet adamlannı kabul ' 

oslane lıir şekil alma'\ı, C\'Velı\ Ro- tt artık mevcut değildi. Fakat Ro- mdan k&r1ılıklı vaziyeUerlnf mu• etmiştir. · müddet hlırahat clllkt~n sonra tı• 
manyanın cfimlel menafiindcn bu.. men kıtaları, Macarataıım saafmd&D k&yeııe eylemektedir. caret muılııka mlidürlfigü,.e gitnıı~. 
lonmnktadır. Zira, bundan sonra, ne LsUfade ederek ve mütareke ıartıan Deyll Telgraf muharriri diyor ki: tir. 
İngiltereye ve ne de Fransaya ıii. hll&fma. hareket eyllyerek ll&c&rUta· Selanik sergi komitesi• Ticaret vekilimiz sc•·ah:ıt t•nın~-Almanya, her sene Uç llA dört mil- " " 
Yenebilecektir. nm bUyUk bir Juammı ıuaı etm.lf ve yon ton petrol ithal etmek mecburi· nin memleketimize bir ları ve lnl ilı:ıl:ırı h::ıkkınrla .~n:ıılo 

J\omen malbuatının Macarjstana llacariltanm bUttlıı eııd08trt tecııtza,. ;yetindedlr. Almanya, bu ithalAtı, ha- cemilesi lQ. Ajansı nııılı:ıhirinc :ış:ıi}ııJnl,i lıe• 
kartı yapmış oldu~u kampanya, tun, vagonları hatta. yuı makbıeei. len, yalnız Romanyadan ve Ruayadaıı yanatta bulıınnıuştur: 
n- "h d 1 tl ·ı telelon maklııul n saire rtbl etJ&YJ -P blll R Tuna ı ile Selônik Fuar komitesi, "eçen s·-.nıu.uanyanın mı ver eve ene <>- eski Romanyayı ~cşkll eden arasl)'e .,- a r. .omanya, yo u L ., ~ "Çukıırm anııı en miihim ııı.ılı u 
lan iyi münasebetlerile kabili telif nakleylem'•Ur. Verııay al.ltemintn cır. samı bil' buçuk milyon ton göndere- ne Fuarda Türk koınl~eri , • r:Jk lü olan panıusıın idrüki nıe\sinıiıı. 
.._, -•·ı d B ·· R " bUlr. ?ıl:Unakalltr iki mlııline çıkana bolonan B. Zeki Do~ano"Junıı, Türk uwunmam .... a ır. ugun oman.. canı olan tasmtnat komı.,onu dahi. " den evvel gelip nınlıımlün ıııü:.ıaJı. 
ya, SovyetJeri meşru haklarını teto bu eıyanın Jaymetlnt Uç milyar &ltm dahi, Romanya deıniryolu Ue 60 blD pavyonnnun l<aıandıAı muvaffakı - ıJlin elinden çıkmadan C\ H·I alı • 
;ı.:ı d · · '· · · taiıdan fazla ihraç edemez. Demek Oo yelten dolo""l bir altın madaJ,·a ile ~ e en azarıyı xendılerıne ,·ere· kurona yakın olarak tubit eylemlft.lr. ıuyor ki, Almanv•nm Roman""".ı"w it· " ~ nacak tedbirlerle lılrık o:clıı"u ım • 

k · t · t "b" d -1-. J-.. taltif etmiş Ye aynca Türtc - Yıı- e 
re araıı amamıye prensı ın en Romanya, bu bU .. 1lk mebıaıı-. verir· hal edebllece:ı.i n.trolUn azami mlkt&- meli bulmasınt du~iinmckte idinı 
arf ll .ğ' p h " ._. 6 r- nan dostlujtunun bir hatırası olmak 6 ınazar e 1 ı ve ransanın e. 1e mahvoıacaır...ı llerl aurerek )ı[~ n ıenede 2.100.000 tondul'. Bu kere ele geçirdiğim bir lkı ... on· 

ZI ti - · h tı h ...1.. ı· · ih 0 - fizere kendisine bir 40eref diplom" ., me uzenne a 1 ar~e ını m riatanm haklı tazminat taleplerlııl " .._ lilk fırsattan istifade eılerck lııı nıııı 
ver deYlelleri politikasına uydur • ret.Uği zaman, bu Romen iıtUA.amuı Ruayaya relince. 'im memleket, ge. sı 1:öndermi~tlr. taıl.:ııya geldim. ?ılii lah illerle tema• 

,,;$ 1 ı ğ b" ı h d "'•" ıene bir milyon ton ""trol 1"-"' Di~cr taraftan verilen mıılümata maea ça ış ı ı ır sıraca, u ev • icabettlrdttl Macar haricl fatlkrumı ..- .-- ... ....., 1'1 ettim. Mahalli şartlRrı ı;ördükteıı 
1 ti i · BMk 1 1 il edfYordu. Bu fhra<"atr, bugUn her hal· göre hükumetimiz bu sene 5 ey .. e er çın u ·reş mese e er e mer. muvattakiyet.ııizllfe ufratmuma ra· sonra alınması icap eden teıllıirJerl 

l l k 1 · l"'·k" k k t de kendi aııkerf fhtlyaçlı:ırr belfeyle- JCılde Açılacak olan Selılnik -re 7 gu oma zamanı ge mış te - ı e- ma almııtı. Faka , nihayet !ılac&l" mektedir. tayin ve tr.sbit ellirdim. Zıraııt Bıın. 
dilebilir. Maamarih ımrası kattdlr hUkiımetl, taleplerini geri &ldıfmı bil- esh!ldc açılacak otan Belırrıııt ser - kasının Adana, '.J'arsu , C:n hrın !\,ıt. 
,.. ı k R'" 'T • ı· "· dlrmeye k nd'-'-• m bu • "•tU lnglltere, petrol vapurlarının mu· "İlerine resmen istirake karar ,·cr-...:ı, ar ı · umany:ı • ersay PO ıluı:a. e ..,..., ec r gurm"9 • " · heleri mahııulleri ilk r. ıktı"'ı r.fındrn 

d · ı ı· ,_. Bununl& beraber, bu keyfiyet, lılaca.. azı:am tonllAtosu aayealnde Atlantlk· nıişlir. "' 
sın an ,.e yırm senet ır la..:ıp et.. • ... ötede bulunan bUtUn m•nb&Ja-'·- --------------•· itibaren mübı~aala lıaTlı • ı"ııktır 
!rn• Jd ğ lit"'· d ristanm tazmin edilmek hakkmı hlÇ• ...,... "' • ._.. J 

ış o u u po ı..:n an nzgeçme - bir suretle haleldar etmez. Bllha.u& o petrol ithal edebilir. Ahmet Milat E fendi- Bu sene müstahsile bir kola~ !ık ol· 
lidlr. zaman Macariıtan Ue Romanya an,.. Çellk meaeıeılne gelince, harp teç.. ması kin koıa ve ci!ıitle pamuk ııı 

S ti Peete.r Loyd'ln bir maka.leei mıda harp hali dahi mevcut defildl. hizalı ıı.azın, lngillz çelik endüııt.rlsl· nİn eserleri satın alınacaktır. Geı:en sene ınii· ovye er Harp hali mevcut ol.sa dahi, La Haye nln tamamlle §&yanı memnuniyet bir Ankara. 28 (A.A.) - Maarlt Ve. bayaat biraz ıec kalmış oldııi;ı.ındfın 
ı.o1;:;~;.':; _ 2~om~~.Aj~~: anla§lllıuııı mucibince, dll§man memle- mahiyet gösterdiğini blldlrmi§Ur. Çe- kllllğl, merhum .\hmet lılitat Eten- müstah~il bundan istifade edenır 

( Baıtara/ı 1 inddı}. hakkmda nqretUtt bir bqmakalede ketindeki eıhasa alt mallara hUrmet ilk ve demir iııtihsall, ııulb zamanmda diııln tstanbulda satılmakta olan ki· mişti. Bu defa geçen senenin ter. 
Jarının inkişafına lüıumlu bulun- acl1mle diYor kl: edilme.si icab<!cllyordu. l.ıuanlyet vlc- azamı randımanla.rma nlıbetıe yüzde taptarmr tetklk edttek deferlerinl rObesinden istifade ederek ilk Rün. 
cluğu bir zamanda, arkasında ihU.. danı ve tarih "ka11ımıda, .Ka.carllıtan, l50 zlyadeleımtıur ve çellfln İngiltere- teıblt etmek için tl'nlveralte IJUtQp. den itibaren hemen hemen thrac:ıt 

1919 • 1920 •enelerinde Macarllta.. Romen lıt.illamdan dolayı m·~·· •·-1. de ancak es••lı ve mUblm itler'"- hane•! müdUril Fehmi Etem Karatay f" l k b' · h fiill:ır korkusundan Ari kalsın, -- - - """ ~ ıya ına Y• ·ın ır ıı.evıyede müsta · 
!::ırnıRmomemien1 ~.ı_aı:_r:_ .. :artaa!lanmd=0~ dığı zlyanlarm ta.zmlnl istemek mu- Jcullanılmumı temin nıakaadlyle mQ. ile Ji'aUh Millet kUtUphan93l mUdtlrO sil malını sııtmı~ olacaktır. 

C ubu Şarkı Avru l .. u ....- ....-- .... kaddea hakkma malik bulunmaktadır. fetti§ler tayin edllml§tlr. lmıail Hakkı llteri memur etmifUr. 
en P~ı ~rmc ~-------------~~--------------------~-------•-------------~ & arada ~m~fi~lı kadar 

~~~~!~d~ıe~:~=lia~)~anı~en~l~r~~ lılüjgfln "Ayten,, ismiyle glidllfl Küçük hikl ye bi göııterlyordu: mm.tahsilin eline ıeı:ecek para ı:ı. 
kadar hariçte bınılkılması şayanı randevu evinin kapımıdan çıkarken Nihat.. mnmf'n taayyün elmiş bulunııcaktır· 
dikkattir. l\laamafih \'ugoslaYyanın bu takma 11Dll yine oracıkta. ıilkJnip Bir 9ftledlr fnkalide meııattum.. Adanada yeni te,kil edilmiş o!Pll 
ltnf)a em.rinde bir paylnk olarak bıralavermlf ve çocukluk ilmlyle aJ.I Ka~a n se vgı· ıı· Beni kötü nıuhJttM kurtardın, Fakat pamuk satış kooperatifi tevsi edi· 

le yuvaamm kap1.1mı açmııtr.Jkl ae- içimde oyutmuı olan kurt ..-enıden can lecek ve Ceylıan ve Tarsuı.lu hirf'r 
Jnrnkılınış bulunması muhtemeldir. ~ ~ 

ahamafih Y~o~a~a daha rlpde ~~~----~~-~-~-------~-~-~-~ •---~·~~~~ palıamıılks~lı~ kollopen,tifi~ur~maJif~ serkeş bir paytak olabilecektir. Cün_ • - •• " ·- ç şı aca ır. u ~a ış t\ooperat • 
kü, y,,,,oslav,·nnın SO\"'-'eilcr BJrli,.i dola~tr. Beni arama. Unut. 8eD1 klmae ayıp- leri teşkilatı CukuroYantn hü) ük bir 

..., ., ., & Nihat Nadi MUjglnı ••"!kalana Baylece aylar geçti ve aylar birbiri azama.ta Y&rdıl&r. Wç k1mae Nihat lama&. Benim lçla: NNIJaayeı emkl ihtı"yacını kar ı . k ·· .. ·nı 
ile olan münasebeUerJndeld gittik_ _.. şı ı):ıca ''e rn uu:. . 

U.Ulzıde görmlyordu. Fakat onun te. üııUlne yt\klenerek bir sene alap rttU. NadlJ1 PJrmem)ftı. IDNleflııe döadll,, derler. t).- "-'" dertlerini ortadan kal ılıracaiıı;tır. Sıı 
çe fazlalaşan samimiyeti ,;özden mlz bir alle yuvamıı dU§kün hayatı• Karıalyle kumrular glbl lleVi§iYor1a~ MDladm b07tlk bir ıztırap içinde cllnL. AYTllN bş kooperatifi ortaklarının yalnıı 
ı.:açınnamak lazımdır. na tercih edecettne kanaat getirmlf dı. Eııkl feWcet gtlıılerl tam&men u.. 'lıubmmı• mllmldlııdU. En ltıb lçkJ- (Çlliaktl artık MllJsb dfıtlll&.) mallarını değcrlcnılirruck deyil ,.,. . 

ve onu yllzdUğü kötü muhitten tubıp nutulmuıtu. Nihat Nadi Aytenlnfn lt lokantalarduı en &dl koltuk mey- Arkadqlan Nlhadr yabrdıktan -. i . 
J~ıı inkişaflar :karşısında Sovyel çıkarmııtır. <Mlljgt.nm) IDUill hakkmda dertn hanelerine kadar her yer ·arandı. Ni· ra ayrıldılar. ~·zamanda istihslilin icap ellir<lıeı 

hattı hardkeli, karanlık kalmakta • Nihat Nadi Amavutköyll mrtıarm- tahklkata bOe lbum görmeml§U. hat Nadiden eaer yoktu. Valdt gece Erttııl aabah Ni!ıadı aormata Dit .. t ve makineler müba)·aatınd• 
dır. l\lih'ierin ya Sovyet muvafakati da gUzel bir ev tutmuıt.u. Kuaııcı Arkadafl&n ara m-a Nihat Nadiye yanmnı geçmlıU. Arkadqlan Anın· gelenler hizmetçiyi delıfet içinde balo mustahsile büyük faldeler temin 
ile \"eyahut Sovyetler lehine hare- mükemmeldi, ailesinin her ihUyacmı ufrayor ve onu da hiç olmua Qda wtk6y clvarmı da gözden ıeçirdlkten dular. Nihat Nadi gece YarmmlD edecektir. Bu arada Adana, Mersin 
ket elliğine dair hiç bir emare mcv kar§ılryabtllrdl. bir kendi bek&r mecu.Jerbıe 10r11kll· 80IU'& bir defa evine bakmaft dotzı,ı IMlnr& uyanmq ve aaba!a& kadar ,... tllccarlarile de temas ederek dilel·· 
rut değildir. Maamafih muha'k.kak Ayten MlljgAıı olduktan llOIU'& ço- ;rorlardı. buldular. Mehtapta J&V&I y&vaJ ba. diktan acıara elinde kalem~ lla1- Jerfni dinledim. İcab eden tedbirle· 
olan bir şey varsa o da, Almanya. cukluk meziyetleri avdet elmlf, mil· Yine böyle bir alqam arkadqJarı yıra tırmanırken yolun kenarmda al· de don s&nJek dqanJa tU'1amlftL rlalacatız. Akdenidn kapalı olma. 
nın Karadenize yerleşme! uzere al- kemmel bir aile kadını tez&hQrlert Nihat Nadi.ye uğramrı, !ak&t flrket· yah bir kWçe g6rdWer, ;vaklaıtııar: ArkadafJan Nlha9e'riD arJcaemdtt· aına ralmen NeraJnin Suriye '"e 
dı~ı her tedbirin derhal Sovyeller g&ıtermeğe b&flauuttı. ten o gUıı lfe gelmedlftnl öfrenmif• Nihat Nadi bitkin bir halde yatı;yor- ki bir tepeye c;dmuf .... plert 18l'ID. FUistinden ba~lararak Mısıra kadar 
Ilirli~i ile bir: zıddiyet tevlit ede. Nihat "Nadlnln birden aile hayatına lerdt. Evine telefon etuıer, hlmıetçl du. Olmeml§tl, yaralı detfldi"" Sız- den tn1amıf bir bal\le, elfDdekl kalem- ihncatını artırmak ve PortsaHten 
ccği dir. Sovyetler Bir1iğinin şimdi. d&uneal arkadaflan al'UIDda prlp Nlhadm 48 ıaattetıberi eve gelmemi§, mqtı. le ufuklan lpret ederek arkaamdald idbalitımm lemirı etmek imklnl 
lik mih\'er devletlerinin Balkan _ ka.rfilanmakla beraber blrçoklarmı ve hanımın ds ikl gtlııdenberl evden Arkadqları Nihat Nadiyi evine 'booluklara: · oldulunu gördüm. Ankara)'& nde• 

da memnun etmiJU. NfhadJ hemen aynlmıı olduğu cevabmı Terdi. :naklettiler. Odamıa çıkarıp yatırdı.. - Sezarm orduları, qk lllhul lir 
Jarc1a sulbü idame ve kendi ekono- herkes acver. Onun mesut. olmasını Tcll§a dll§en arkadaşlan Nlhat Na- Iar. Nihat kendine malik detfldl. Her •ıra kaçmrı. hücum. timde bunun icıb eltiMill tedbir. 
mik menfaaUerini inkişaf ettirmek lııterdL Ancak arkadqlarmm bir dlyl aramağa karar verdiler. tıe en halde pek çolc 1çmııu. BUkWerek bil' Diye emlr verir buldular. leri alacalım. 
hususundaki faaliyetlerini en biı - dertleri vardı. Nlb:ıd1 fçkl masasından ya km dostlara aonı§turmadan tıa,,la. köşeye !ırlatılmı' bir klltıt parçaııı Zavallı Nihat. Nadi çıldırmtıtt. "Ticaret Vekili mir. bugün saat 11 
yük bir dlklkatle takipten baska hir kaybetmi§lerdl. yıp nihayet teker teker meyhaneleı1 Nihat NaC!l)i tct's.sUre uvkcdcn acbc. l'IUZAFFER ACAR de Ailıın:ıya dönmüş n iıtasyond• 
şey Japtı~ı muht~ncl de~ildi~ ~------------~--~--~~-~~-~~~~~~-~~~~-~---~~-~~-~-~--------~ mcra~imle uiurlanmı~ı~ 



t Politika: 

Y ~rınki Avrupanın 
11• ı kllsadi nizamı 

A iman lkbsat Nazırı Funk 

ıJ 

jııl 

lı~ 

-'- harp sonrası diinyaımın 
""'ononıik 
fİıııdiden ı:nzaraıı hakkında 
l111lt' edil ~ . lar hıı.zıtlamağa me 

ff tıuttır, 

bak~ ·~~ı-aıı iktııat plinlan 
aat bQı a ır nutuk aöyliyen iktı· 
Yeaj hak~vrupanırı yarmk.i bün 
ıniitaleaı ~· ~ldukça aarih bazı 

Bu ın ~r ılen ıiirmüttür. 
tabir)erl utalealar kısmen teknik 
beraber N ~·k.elenmj! olmakla 
ne d llZızmın hala davıuma 
Ya • :ce . aadık bulunduğunu, 
ile nı r bır arazi parçası içinde 

en, dogan b" "deol .. . • 4 
~ ır ı OJının ııyası 

C<>ğnfd Ya tartları değittikten son· 
ra a aynen ı· '- • d ••• • .. paasını ııte ıgmı 

goıtentıektedir. 

Ekonomi §&hıi fikirlere, Jahıi 
h!zd~lara rleğil, bir takım objektif 
a Helere., ıebebJere göre inkitaf 

eder. 

Hatta rehber rolünde olan 
~~rtlerin bu itteki rolü ıebep de· 
aıt, neticedir. Bir neticenin for 
ıniH halinde, inıan kafasında, in· 
aan iradesinde bir §ekil aJmasıdtt 
yarınki A vrupanın nizamını d~ 
bu zaruretler ifade edecektir. 
Fakat Kompiyende bir harbi ta

•li mamlarnış olan Almnnya yarınki 
· Avı-up · 8 nıza.mını tasavvurda yal-

ı nız realitelerin en sathisi olan i~
gal kudretini hesaba katıyor Ve 
bugün fili bir surette hakhn er 
lan Alınnnyanın bütiln kudretini 

• 
5a~e~e bu seyyal temele istinat 1 ettınyor. 
Avrupanın ekonomik nizamı : 

.1 - Milli ünitelerin kapitalist 
~ göre iş bölümü hududu 
•Çlnde birleımeleri ile tahakkuk 
eder. 

ni B 
n· u hal Milletler Cemiyeti te• 

iCkkülünün daha icM.l bil' fekle 
ı~kularalc, daha ideal bir ekono

' ":"k bünyeye aahip olmaıı demek 
lir. 

Büyük harpten aor.ıra Milletler 
Cemiyeti fikri sadece nazari hu· 
ku~ olmaıına inhiaar etti. lktı-

1' sadı aahada iae "otarıi,, ler, infi· 
i· ratlar Avrupaya ikhsadi bir orta 

:ı:aman manz.ara11 verdi. 
Otar!i beynelmilel bir iı birli· 

j . ği vücuda gelmesine mani oldu. 
H-:tta. o kadar ki Avrupa' devlet• 

i· ler, bıle aralarında bir tecanüs 
a. \'ÜC:uda getitemcdiler. 

:~~ . il t- Avrupanın nizamı sosya• 
lııt bir plana ... öre ve ısnıf dava11 ·e • 

ır nın laıfiyeıi esasına göre tanzim 
edilebilir. 917 denbcri ·Sovyet 

~: Rusyada yapılan ekonomik hare· 
k~t bunun tatbikatından batka 
bir ıcy değildir. Fakat bu hare· 
~~t ınuayyen hududlar içinde 
~ldığmdan, ve kapitalist nizam 
;•e baıka türlü ölçülere aahip bu· 

1~duğundan kapitalist ve sosya• 
•st nizamlann tezadmı cemede-
~~ bil' be!eri iı bölümü camiası 
Ylictıda ı:etirilememi§lİr. 

nu anlaımanın temin edileme
l?ı~sidir ki kapitaliıt ve soıya]iıt 
~U<:ade1eleri keakinlcıtirmekıe. 

n·. Mücadele azami haddine var 
tlıadıkça bir sükun <!evre.sinin 
geleceğini sanmak hatalı olur. 
A.vnıpanın yannki nizamı mev• 

;u.u hahaolduğu bütÜn nokaanbk
an, bütün eksiklikleri ile Avru· 
P~ konfedertll)"Onu için iki tip 
tostenlehilir: 

A) BMeşik Amerikalar. 

~u tip yarınki Avrupanuı kapi· 
~liat esaslan muhafaza ederek 
~~ İ§ birliği yapması temayÜ)Üne 
ıore taaavvu'r edilebilir. 

~' So~et Rusya ltt.ihadı. 
1•1 

u hp sosyalist nİ7.amın ihti-
~ denb.eri aldığı şekilleri realite 

e en bir misaldir) • 
.ı.~~~kat Doktor Funluın ileri sür 
... ~u ~va. ne kapitalia~ ne de 
IOSYaliat nı:zama göre bil" varlık· 
tır. FlUl&uın ileti .. d··-·· · 
•çık "AJ . sur ugu m7am 
.. ça ınanya Ç4kiç dünya 
orı,, olacak demektir. ' 

Funlc Alınan • 
iştir• '~-.ı __ . parasının, ya.nı 
~- a .ııaıunıtı Almanya tarafın· 
-n dıkte ettirilen paranın dün
~ay• h~kirn olacağını aöylüyor. 
l İe bir Para itimadına nede milkt ~ araıında müaavi §81'tlı bir 

0 nlederasyo.na ta-LL--dır F--'
•ıuıa .. ..a.uar , UJıa 

• . Yun A.l.ına.nyaya mah.sua bir 
:t.i~ olacağını, imtiyaz keli· 
d •ını kQbu§mııya lü:ı:um görme· 'S habrlabyor. 
k.ti unu ? kadar emniyetle ve 
R Yetle ifade ediyor ki Sovyet 
n::ıanın. bile bir ham' madde 
bi'd·~~etı olarak Almanya ile ir 
[)·· ıgı Yapacağını ümit ediyor. 
t.:'Yanın diğer taraflan için de 
değjW:.ları bundan baıka bir ~ey 

n·· 
~ekliu;.Yanın yarınki ekonomik 
'bild'~· ~lcun beyanatına l"a.zaran 

ıgunız ve c3tci zamandanberi 

-~-- -- - -
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Nüfus sayımı 
istatistik umum müdürü BU - o " 

f 'Lr ~~q~ -~ı~ .... ~~· • izahat • verıyor 
YAZAN MUZAFFER ESEN 

İstatistik umum müdürü Cclı'tl 
Aybar :ıo ilkleşrin pazar günü ya_ 
pılacak nüfus sayımı hakkında şu 
lıeyanaltn bulunmuştur: 

"- Bütün memlekette hazırlık
lar sistematik bir şekilde kontrol 
ediliyor, hu kontrol birfoci derece. 
de sayımın esasını teşkil eden bi
nalar 11ümerotajının ,.e binalar 
cetvellerinin iyi yapılıp yapılmadı. 
(tına aittir. İkinci derecede sayını 
memurları tedariki ve bizzat sayım 
ameliyesinin organizasyonu gelir. 

Bu iki noktayı temin etmek üze. 
re mcmurlanmızdnn en Jiyaketlile_ 
ri memleketi dolnşına~·a b:ışlamış· 
Jardır. Bu dotaşm:ılar her vilaye_ 
tin bütün knz:ıln.rınn, zaman ve 
yoların nıüı;:ıadesi nisbelindc bir 
kısım .köylere de şnınil olacaktır. 
Bu kon 1 rollerin iki aydan fıızla de. 
vam erleccği ni ta hın in odiyorıız. 

Büyük şehirlerde sanm işinin 
!eşkillltı umumiyetle büyiil.: müşkü
tat arzetmektedir. Sayımı -ynpmak 
icin en mebzul elemanlar olmakla 
beraber organizasyon iri olmazsa 
sayım çok fcne olabilir. Onun için 
bu gibi :\·erlordc nüfus daireleri 
leşkiUtiyle bu işi çevirmeye im. 
kan yoktur. Bu sebeple 1stanbulda 
vali muavini n. Nihat Pepei'nin re~ 
isliğinde helediye harita miidürü 
Galip, nüfus tnüdürü Faik, meclisi 
umumt başkatibi Zühtü ve mektup

çu Osmandan ve 12 memurdan mii. 
rekkep bir s:ıyım bürosu teşkil o
lunmuştur. Bu zevat lstanbul şeh:
rini en iyi tanıyan memıırlıırdır ve 
geçen sayımda gene bu işle çalış. 

mışlardır. 

lstanbulda nümerolnjı bilen yer_ 

tatbik edilen bir usulün yeniden 
ve pervasızca ortaya abbnaaıdır. 

Sanayi bu dünya ortasında bir 
. .nevi Metro Pol vazifesini gören 
Almanyaya inhisar edecek, buna 
mukabil ham madde ve ziraat 
~~etI~r! tıpkı eski A"Vr11A 
kapıtalizmin1n kurulma devirle
rinde müstemlekelerde olduğu gi• 
bi sanayiJe§meden mcnolunacak-
ttr. 

Bu J>lari tahakkuk edebilir mi? 
Bu p)in iki sebepten dolayı 

tatbik kudielliıden mahrum bJa .. 
cakbr: 

1 - Almanya dost münaııebet
ler idame etmek mecburiyetinde 
olduğu İtalya ve Sovyet Ruan 
Bibi mmnJeketleri mesela Polon
ya, Çekoslovakya, Felemenk ııibi 
iıtila edemiyeceği için bu aaha.
larda ekonomi tezini iıtediği gibi 
tatbik edemiyecektir. Yeni Avru· 
pa nizamı içinde Almanya h8kinı 
kudret halinde tasavvur edildiği 
için bu dost devletler ele kendile
ı-ini kuvvetli bulundurmaya çalı· 
pcaklar ve kendilerine göre eko· 
nemi rej.iıni kumınya çalrtacak· 
!ardır. Bu hal Alman tasa:vvuru• 
nun tahakkuku demek değildir. 
Müatakil Ruaya ve İtalya kendi 
iıtiklfillerini tamamlayacak bir ik• 
tısadi bünye yaratmaya mecbur 
olacaklal'dır. 

il - istila edilen yerlerdeki 
hik:imiyet sadece silah kuvvetine 
müstenittir. lkhsadi iıtiamar an· 
c:ak bu zaviyeden tetkik olun• 
maktadır. 

istila es.asına dayanan hiçbir 
ekonomi rejimi ayakta durama· 
un.ıtır. 

SADRI ERTEM 

ler ınerke21den gönderilen dört 
memurla inceden inceye kontrol 
edilmektedir. Aynı şekilde kontrol· 
ler A.nkarada dıı yapılıyor. lcap e. 
derse lırnir ve Ankara için de bi-

Aliler kavga 
etti 

Biri hapse mahkum 
oldu 

RanJıcada Körfeı caddesinde 52 
numaracl:ı oturan Osman oğlu Ali 
Erdem .kendisini geçen sene yara
layan Aliye rastlamış öç almak nr. 
1'.usile kavgaya tutuşmuştur. Kav _ 
ga neticesinde Ali, Ali Erdemi bı
çakla yaralamıştır. 

Vaka di.in nöbetçi bulunan Sul 
tanahmet 3 üncü sulh mahlı:emesi 
tarartndan bakılmış Ali Erdem bir 
ay on gün hapse mahkC\m olmu~ 
ve derhal tevkif edilmiştir. · 

Poliste: 

·Bir araba devrildi 
Elmadağında Ycdikuyul:ır soka ·_ 

ğında 45 numarada oturan Yorgi 
idaresindeki çift atlı araba ile Ye
niköye giderken Mecidiyeköy tram .. 
vay deposu önünde araba birden • 
bire devrilmiş, yanında bulunan 
kardeşi Roç-0 ağır surette yaraJo.n
mıştır. Yarnlı Şişli hastnnesine kat.. 
dırılmı,şlır. 

YOKUŞTA. DOSEN ÇOCUK -
Nişantaşında Ya1·JA caddesinde 8 
numarada oturan Necdet oğJu Gö .. 
nül Fındıklıya inerken yokuştan 
aşağıya yuvarlanmış, 'riicndilnün 
muhtelif yerlerinden yaralanmış -
tır . 
DUVARDA.~ DÜŞÜP YARALA."!\\. 

Dl - Beşiktaşta Yenimehallede <>· 
turan Talibin 3 yaşındaki kın Su
na ismindeki küçük yavru 15 met. 
re y(i.kseklikteki duvardan ılüşerek 
ağır surete yaralanmı,tır. 

Kısa haberler: 
---------------------• Evvelki gün gcccyarısından 
~onra Ankarada Samanpıızarında 
bir yangın olmuş, Koyunpazan cad. 
desinde iki hırdavatçı, bir bakkal, 
iki ayakkabıcı, bir boyacı Ye bir de 
tuhafiyeci dükkanı yanmıştır. 

• Dahiliye müsteşarlığına tayin" 
edilen İzmir valisi Elem ·kut 
dün İzmir.den Ankaraya hareket 
ebniştir. 

• Türk ha\•a kurumu lst:ınbulda 
da bir paraşüt kulesi 5·aplırlflaya 
karar vermişli r. ... 

• Haya kurumuna mensup lııyya. 
reler .Antalyadan lsputaya gitmiş
lerdir. Orada paraşüt gösterileri y:ı
ı>acaklardır. 

• İktısat \'ekaJeti halihazır ,·aı.i· 
yet dolayısile teşkllatındald bütiln 
izinleri kaldırmış ve ancak sıhhi 
sebepler \·c fevkal~de mazeretlerle 
izin Yerilmesini alakadarlara bil. 
dirmiştir. lzinli olanlar da derhal 
vazifeleri başma döneceklerdir. 

• Adlile Vekaleti tıınıfından hn.. 
zırlanan yeni kadastro kanun pro· 
jesi meclise verilmiştir. 

• Bıı sene pamuk rekoltemiz ge. 
çen seneden 100 bin balya fazla -
dır. Geçen seneki rcko1le 300 hin 
balya idi. 

Afyon 26 (Hmıuııl) - Afyon balkevi büyük bir faaliyet göstermektedir. 
Lozan günll bwlanan zengin bir programla kutlanmıştır. Geçen hafla bir 
de köy gezisi tertip edilmiştir. Halkevl reisi Galip Demirin başkanlı~ında 

Jıalkevi muhtelif ınc!!lelc ve sanat sahibi zevatm teşkil eylediği ka.file E~ret 
ve Sincaplı nahiye merkezlerine gitmi§Ur. Bu nahiyelere civar köylerden yüz 
ıercc vatandaş gclmi-, bulu;.myordu. Toplanan köylUiere lmlkeYl başkannnız 
mill~t. parti _ lıUkiımct birli~imizin ayrılık kabul ı-tmez bütiln!UğUnU ve 
dünya harbi kıırcıerndn bu birtığ·in memleket istikla.li ve istikbali bakımından 

rer sayım bürosu teşkil olunacak· 
tır.,. -12-
Sayımda kullanılacak evrakı 

İnalbua azami tasarrufla tertip e. 
dilmiş olmasın arağmen 40 tonu 
rnütccadz knğıda ihtiyaç ı;töster_ 
miştir. 1stanbulda te~is eıli1en di
ğer bir !lcrvis hunların viliiyellere 
se\'kine başlamıştır. 

Diğer taraftan hazırlıkların ek 
sizsiz olması ve sayım. günii gerek 
sayım memurlarının, gerek halkın 
vazifelerini tereddütsüz Ye noksan. 
sız yapabilmeleri için başlanmış 

bulunan radyo propagandası git
tikçe arltırılncru. ve bu \•aı;ıtadan 
başka şekillerde de istifade edile. 
ceklir. Sayım günü, sayım işinrle 
çalışacak memurlarrn 200 hine :ra. 
kın olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu memurlara sayımdan evvel, ~·a
pacakları iş hakkında merkezden 
radyo ile konferansl:ırla izahat Ye_ 
rileeektir. Bu .konferan!iiların tertibi 
için nerelerde, hangi sııatlerde iyi 
radyo dinlenilebildiği bir anL:eUe 
tesbit edilmiştir. 

Bu anketten aldığımız neticelere 
göre memleketimizde, 11ece ,.e gün
düz elektrik cereyanı olan şehirler_ 
de 1783 umumi radyo vardır. Bun. 
larla900bin.ldşi radyo dinleyebilmek 
tedir. Yalnız gece elektrik cereyanı 
olaı\ yerlerde $23 umumt radyo 
mevcullur, bunlardan da 175 bin 
~i istifade edebilmektedir. Aki.i· 
mülatörlü radyo kuIJıınnn yerlerde 
969 umnmi radyo vardır. Bunları 
da 135 bin kişi dinli3-ebilmekledir. 
Yani rnenilekette bir milyondan faz. 
la ''alandaş radyo ile öylenecek 
sözleri umumt yerlerden dinleve. 
bilmektedir. Evlerdeki radyohtr .bu 
ra"kamdan hariçtir. 

Merkezden verilecek .L:.onlcraııs
ları dinleyenlerin gene tereddütleri 
oluna bu müşküllerini şeflerine 
not ettirecek ve bu yolla bize bildi. 
receklcrdir. Kendilerine mi.ileakip 
konferanslarda bu tereddütlü nok _ 
talara ceyap verilecek: hulasa hiç 
bir mfışkül .kalmamasına çaJı,ıla
ca.kt1r ... 

BU SAYIMDAKl I\OtAYLIKLAR 

Bu defak.i sayımın bilhas~a mu .. 
vasalo. bakımından çok kolaylıkla 

yapılabileceğini anlamaktayız. Çün
kü 935 te lstıınhula en uzak mesa
fe posta için 39 gün iken, şimdi hu 
mesafe 12 güne inmiştir. Evrak 
sevki bakımından hu nokta bizim 
için çok mühimdir. Ma:ıhaza gönde. 
rilen sayım defterlerinin kafi geL 
memesi ihtimaline binaen Afyon, 
Erzurum, Diyarbakır, Adana Ye An· 
karada stok merkezleri ıe~ıs edile .. 
cektir. 

Beria ıı1mdl bir kitapta olrnduğıı 
blr ctlmleyi hatırladı. Muharrir eski 
zanıarılarm kırık ve gözleri yaşlı A· 
nadolusundan bahsederken "Oradrı. 

neşe bile hüzündür.,. diyordu. Neşe.si 

bile hUziln olan yer, B0rianın naza
rında §imdi bu konak idi. 

Beria daldığı düşüncelerden silkine· 
rek annesine baktı ve kadının yü
.zllnde kendisini UrkUtnıekten çekinen 
bir gll1Uş buldu. 

- Giyineyim mi anne? Elbisem U. 
.zerimde ya. 

Anne.si kızını tepeden tırnağa kadar 
aUzdU. üstündeki siyah rop insanın 
içine kaııvet veriyor, bu genç kızı ol· 
duğundan çok yaşlı gösteriyordu. 
Yalnız sa.rx sa.çlar bu yasa iştirdk et
miyor, gülm1yen yl!zUne gençlik ifa· 
desi verlyorlardt, 

Annesi: 
- Kızım, dedi. Nişanlını ilk defa 

olarak eve davet ediyoruz. Biraz ol
aun kendine bak.san iyi olur sanırım. 
Ne de olsa. nl§anlın. 

Beria. annesine susmasını işaret 
etti: 

- Rica ederim an.ne! şu kelimeyi 
ağzına alına. Her işittiğim vakit Tur
IUdU hatırltyoruın. !çim yanıyor. Ben 
bir kere nişanlandım anne. Kocam o 
olabllirdl. ~a§kaııt değil. 

SUheyltl dudaklarını ısırdı. Beria 
devam etti: 

- Yine tekrar ediyorum anne bu 
bir evlenme değil. Bir oyun, bir ko
medi... Galiple karşı kar§1ya bir ko_ 
med1 oynayan iki aktörden farkımız 
yok. .• Vakıa bu komedi bir faciaya 
da benziyor ama za.rarı yolt... Onun 
tçın başka bir şey yapmama imkdn 
yok... Sen de beni olduğum gibi ka
buı etmeliSin. 

- Peki dediğin gibi olsun, fakat 
oyuncular sahneye tuvaletle çıkarlar. 
Bunun için .. 

- Hayır anne, daha fazlasını yap
mama imkb yok. 

Beria. ~ınt tekrar dayamış olduğu 
camdan kaldırdı. Annesine .aert sert 
baktı. Ruhundaki bUUtn isyan hisle· 
rinl açığa vuran bir bakışla! 

- Dinle a.nne, dedi. Bu son sözüm
dür. Ben bu işe kencllml dUşünerek 
değil, sizin için razı oldum. Benden 
beklediğlni:d yapını§ olmak için pekl 
dedim. tn~s edeceğ1mizi, belki de se
~ete dilşeceğ:i.miZi biliyordum. Aile
mizin isminin ve ıerefinin bir parahk 
oıacaıma inanmıştım. Valua benlrn 
uğradığını f'ellket ):anında · bütün 
bunlar çok ehemmiyetsiz kalıyordu 

ama sizin için öyle olmıyabllirdl. Bu 
yllzden Gallbin teklifine evet dedim. 

- Fakat .... 
- Fak.ati yok anne... Bu adamın 

ae~timizl kurtaraeak bir tek in.san 
olduğunu siz söylediniz. 

..._ Fakat herkes öyle diyor .. Onun 
1f ba§ma getirileceğini işiten alacak. 
lılar, bir müddet daha beklemeğe ra· 
ZI oluyorlar. Bu adam alacaklılarla 
konuşmaıımı iyi biliyor. 

- Tabii. Aynl nıuhitin insanları 
birbirine çabuk ısınırlar. 

- Sitem yok Beria. Ben aa.na. koca 
olacak bambş.Jlrn. bir tip tahayyill. e
derdim ama ... Bu iş böyle oldu i§te ... 
Sana kar~r çok mahcubum. , 

- Hayır anne, ne kendine acı, ne 
de bana. Mademki kurtulmak için bu 
adamla evlenmem \ıa.:mn. Ben de bu 
işl yapıyorum. Bence buna. lllzum 
yoktu ama .... 

- Nasıl lUzum yok Beria ... Galip 
vaziyetimizi kurtardıktan sonra, e· 
mek vererek, çabala.yarak kurduğu 
l.ıu binadan atılmıyacağma. bir garan
ti istiyor. 

Bene. acı bir gUIUgle: 
- Demek bu garanti ben olacağım, 

dedi. 
- öyle görünüyor. O da. senin is· 

tlkbalin kurtuluyor diye bu işe dört
elle sarılacak. Bu istikbal Jkinize de 
alt. Sonra muhakkak olan bir nokta. 
var: Galip seni seviyor. 

Beria bu sefer acı bir istihza lle ce. 
\'ap verdi: 

- Çok mütehe.aais oldum doğrUBU. 
Ben iııe benden ziyade §lrketin para
larını seviyor sarı.ı:nıştım. 

- öyle de olsa yine me.kul .. 
- Tuhaf şey, doğrusu anne. Bu 

sözleri .söyleyenin sen olduğuna 
IJir türlü inanamıyorum doğru.su. 

. )laziyi ne kadar çabuk unutuyor_ 
sunuı. Beş sene evvel Galibin .ba· 
bası beni istediği vakit "Bir uslaba. 
şınm o~luna kı:ı: mı verilir?,, diye 
kıyametleri koparan siz delil miy
diniz. Anlıyorum anne insan para
.sız kalmak: ihlimalile karşt karşı. 
yn seliııce her ~ey alt üst oluyor. 

- Hayır çocuğum. Ondan değil. 
lıısan zamana uymAk mecburiye_ 
tindedir. Eskiden şöyle düşünür
lermiş böyle yaparlarmış diye her 
işte çıkmaz hayallere saplanıraak o 
vakit hiç bir şeyin sonu gelmez. 

- Ha}ır anne! rica ederim açık 
kalpli ol. .. Beş ı;ene .evvel bu tek. 
lif hoşuma gidebilirdi. O vakit hu
nu ailemize bir tahkir sayarwk 
reddeden sizdiniz. Şimdi roller ve 
fikirler cleı;işti. Zanlh Turgudun 
genç ölümü h:ıris ihtiyarla paraya 
susamış Galibin elinde iyi hir si
lah cldu, llugün Galipten nefret et. 
mek ir;in hiç bir sebep o)m:ısa bile 
im kMi ! 

- Beria bu söıleri söyleıne~e 
hiç. hakkın ~;ok senin ... 

- Sus anne ... Bu işte sen olm:ı. 
~:ıydın ben yapacağımı bilirdim. 

- Yine yanlış düşünüyorsun 1.:ı 
zım .. Du bana :ıit bir iş değil.. Sen 
de düşeccğiıni7. sefalet hayatına 
dayanamazsın. Bir kere nasıl ye. 
liştiğini, nasıl terbiye gördü~ü 
düşün.. Sonra içtindeki lüks ihti
yacını göz önüne getir. Güzel şey
leri sevdiğini, sonra sayısız para 
SArlctmcj;(c alışhğını hatırla ..• 

(Devamı var) 
Soracağımız sualler geçen sayım. 

da sorduklarımııın l:ımamen aynı
dır. Yalmz meslek lıakkındald ııunl 
iki lo.11 suale ayrılarak meıılek ııa. 
biplerinin mesleklerini hangi nevi 
müesseseler dahilinde (sınar. tica
ri, zirai gibt.~) yaptıkları YC mes· 
!ekteki va.ziyeUerinin ne olduğu 
(patron mu, işçi mi, usla mı') ııo. 
rulma.ktadır .• 

VV"v"..GAAu.A/" .. ~VVn'"""Q~n..l"VVVaV'Vk"""nAAs..l'V"OVVeVVr'V'-D"A~ 
Türkiyede dahili turizm 

Sayımın cfuütarn bakımından 
prensipi ka!iyen değişmemiştir. Sa. 
yun günü yazılacak olan nüfus her 
mevkide şahsan hazır bulunanlar
dır. Bir mevkiin ahafüinden olup 
ta o gün hangi bir sebeple başka 
yerde bulunanlar yaz1lm1yacaldar. 
dır. Cünkü onların olduklar1 yerde 
razılmalan icap etmektedir . ., 

G 

~ 

ehemmiyetini. a~lntmı~.köylUl~re . dU;ı~n Vu:!lenin islihııali arttırmak oldui!u· 
na i~aret .etmıştır. Halkevi.reıalnın hıtııbe~inden sonra dil edebiyat kolundan 
Zeki Elerın par~Ut ve bcşınci kol mevzulu konferansı dinlenilmi doktor 
arkadaşlar . köylUleri muayene ederek i~A.ç d~ğıtmış, ziraatçılar da ;~nl tevzi 
edilen .ma_kıneler etrafında ı~~at .. vermışler~r. Makinelerin kullanışı köylUyo 
g1lsterılmiş, bunların eUratlı ış gormelert koylUYü ııevindlnnl§tir. Kafile her 
iki nahiyeden btiyllk tezahllratln uğurlanmıştn·. 
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At yarışlarının 
ü~üncü haftası 
Çok heyecanh 

hlanbul al yarışlarının üçünciı 
hafla koşuları dün çok heyecanlı 
'Çe zevkli oldu ve oldukça sürprizli 
neticeler verdi. Son senelerde ı;ok 
ı·ağbet gören al yarışlarına d~n 
fazın alın i,tiral.:i koşuların zc;ki_ 
ni büsbüli.in artırmı~Lı. Yarışlarııı 
neticesi şunlardır: 

BİRİ.:\Ct KOŞU: (Satı,t /.;o~usuJ 
3 ~·aşında halis kan ıırııp erkek 

ve dişi tnyl:ı.ra m:ıh.su~. mesafesi 
ı iOO metre, stl.;lel 60 kilo. 

1 - Tuna 
2 - Ferhan. 
Birinciye g:ı nya n 120 k ııı·u~. 
Daha ba~langıçlan itibaren Tuna 

başa geçti ve rakibini 30 metre 
fukla geçerek rahı:ıtı;a lıirinciliği 
kazandı. 

lKlNCl KOŞU: (Gonk bayırı ko. 
. ~usu) 
· Yerli yarım kan tn1o1iliz all:lrının 
i~tirak ettiği bu koşu Pren~ Halim 
a'ıurı ile Lutf1 Karaosnıan ahırı ara· 
~ında çelin bir mücadele ~eklinde 
cereyan ettikten sonra Prens Ha • 
lim ahırının zafcrile neticelendi. 

1 - Poyraz (Preııs Halim) 
ı - Şehnaz (Prens Halim) 
3 - Nirvana. 

ve sürprızli oldu 
1 - :\lis (:\ıhal Atlı) 

2 - Sifkap (Ferruh .\t:an) 
3 - Giirayak. 
;\füe Orhan. Sifkapa da Sait biıı. 

ıui~lerdi. 
Birinci~e ganyan 150, pl:hc 100, 

ikinci~:e plase 200 kuruş \'enli. 
DÖRDÜ:\ CÜ KOŞU~ 
Halis kan tngiliz :ıllarına lah~is 

olunan bu koşu fe;kaliıde heye • 
canlı geı,:ti >e hak ika ten güzel bir 
~ürprizle n!hayel buldu. 

1 - Dandi <Salih Tenıcll 
2 - Abin Puro (Prens Halım) 
3 - Taşpınar. 
Birinciye ganyan j70, plao;e 300, 

ikinci)C pJase 13;) kuru~ verdi. 
3 iincii ve dördüncü ~arış ara. 

~ınd:ıki çifte b::ıhisıc Mis, D:ınrli 
çiftini bulanlar bir lira:\a mu~ı:ıbil 
1600 kuruş aldılar . 

BEŞİ:-i'Cl KOŞU: mnndikrıpJ 
Dört Ye dah:ı yukarı y:ışta hali-; 

kan Arap atlarıııa tahsi~ ohın3n hu 
yarışta Yükselden ziyaıle ikinci ııe. 
len Yaman güzel bir surpriz ynp
nıııı oldu. 

t - Yükse! (.\sım C:ırpaıı) 

2 - Yaman (l. ..\ter) 
3 - tnlü (ı\. Gebis). 

l:lJ·Il:l 
29. 7.940 Pazartesi 

7.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 7.315: MUzik: H~!ff Müzik CPl.l 
S: Ajans haberleri, 12.35: MUzik: O· 
kuyan: Sadi Hoşse~. 12.50: Ajans ha
berleri, 13.05: Müzik: • Olmyan: Azi. 
ze Tözem. 13.20 • 14: .M:üzlk: Karışık 
program (Pl.) 18: Proı;ram ve mem· 
leket saat ayarı, 18.0;i: Müzik: Opera 
Ar yalan, (Pi.) lS.30: Müzik: Radyo 
caz orkestras1 ( tbro.him özgUr ida-
resinde.) 19'.lO: Müzil\, 19.45: Alemle. 
ket saat ayarı, ve Ajans haberleri, 
20: .Müzik: Fasıl heyeti, 20.30: Ko· 
nuşma. 20.45: Muzik: Dinleyici <}ilck
leri, 21.10: Müzik: Oda musil<isi, 
21.30: Konu~ma: <Radyo gazetesi.) 
21.'15: Müzik: Radyo orkestra:n. (Şef: 
H. Ferid Alnıı.rJ. ::::.:ıo: Memleket 
saat ayarı. Ajans hobcrlcri, !!2.45: 
Müzik: Cazband, 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece Beşik taşta r Suat Park) ta: 
AKTÖR KIN • 

~ perde 1 tablo ve vodvil 1 perde 
--0---

Raşit Rıza Tiyatrosu 

20 Ternmuı Pazarte~i J:"Ünti ak~amı 
B:şiktA,ş H~lm Bey Aile Bııh1,<"ııind€ 

"ONLAR EUMtŞ MCRADIN.\,. 
Komedi 13) Perde 

Yeni N eşriyaf 

\'.\ItLIK - 8on gelen nüshadan gU
zel hikA.yeleriyle tanınmış Sait Faik 
A bnsl Yanık'ın bir şiirini okuyoruz. 
Mehmet Süleyman Paşiı;;, Bosna 
Müs!Umanlo.rmın büyül\lerinden veya 
dede hakkında bir tetkik yazısı 
''ermiştir. (Aşık Garib) adlı bir ma 
~at lezzetle olmn:ın bir tcreU.nıedir. 
Bu güzel ı:ikit' mecmuaııını takip e
diniz. 

.\KSU - Giresun halkevlnin çıkardı· 
~. mecmuanın Temmuz sayısı da 
~eldi. Emek mahsulü bir escrdlr. O. 
kunmasını tavsiye ederiz. 

Fransızca ders 
Orta mektep \'c lısı•lcrıle ıkmııfe 

Kahınlara ve Fransıırasını llerll't· 
'""k ıst,•vt'ulere nılls:ııı ~era·tll! 
lrıınsııca ders verıhr. 

Arıu edenler VRkıl rnalha:ı~ında, 
"Fransızc3 Öğretmeni" ismine ş(. 
fahen veya tahriren müracaat 
edt!hilırler. 

r ~ 

VAKiT 
Gazetede ı;tlt;ıa tılıtUn yazı ve 
resıınlerln bulrnltu mahfuzdur 

ı\HONE fAJ-UFESJ 
Memleket MPmlel<et 

lçinde dı~mda 
~ylık 95 l 55 lü'. 
;~ tı~ ilk !fiO 42.5 • 
ti 03 lılı 413 1420 • 

Blrinicye ganyan 120, plıise HO, 
ikincinin plasesi 120, üçüncünün 
plasesi 100 kuruş. 

Birinciye ganyan 2i0, ı>lase 1.jO .ılfl'- , 
kuruş, ikinciye prn•e 710 kurıı~ , _ l 

1 yıUıJı 1100 l flllO " 
ı arıteoen Balkan BlrlıgJ için ay. 

1a otuz kuruş dU.şUıor. Posta birli. 
ğtne glrml >en yerlere aydıı yetml~ 
beşer kuruş ZAmmcdUlr. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (Centilmen ko. 
,,uscı) 

ve1ı:İi bahis bu yarı~ iislüncle idı. Meclis-i Meb :usan 
Oç ~e daha yukarı yaştaki İn

giliz atlarına tahsis olunan bu ko. 
~u.yu hu senenin en iyi nziyetle 
hulunan hayvanlarından lıiri olan 
?lfü (Sahibi füh:ıl Atlı) güzel bir 
birincilikle bitirdi. 

Yüksel • Yaman ikisini bulan. ~ 

12 9 3 
= 

18 7 7 lar l liraya mukabil ~:; lira aldı· ı 

lar. ! 

A ı.one !>aydın, bildiren mektup 
ve tell!;raf Ucretinl abone paraıunıa 
ı.ıosta veya bankll ile yotlflroa LC· 
retini idare kendi llzerioe alır. Üçlü bahisle Mis • Dandi • Yiik- 1 

sel üurine o:-.ııayanlar l liraya 
mukabil 3:; lira aldılar. 

ı 

Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin 
kere/eri: 

400 blıylik l!lahltıılık bir kltab. 

Her kitabcıda bulunur 

fiitklyl"n in hP r posta ınt•rıu•z.Jndı-

V t\ Kn:•a abo•ıe ya:ahr. 
6-drel! d~ğtştirme l!cretl 25 Kr-ş 

lLAN OUKJı;TLEHI 
rıcaret UAnlarmm sanUın • ııa... 

tırı ııondan itibaren llft.D ı;ayCals. 

rmda 40, !Q saytalarda 50 kuru~. 
dördl\acU sayfada l; llttnci ve 11-
çüncUde 2; birincide 4; h"'}lık yanı 
kesmece r 11radır. 

Askeri liseler dün 
Fener stadında 

Senelik spor bayran1larını kutladılar 

BUyilk; çok devamlı. kUşeıı 
renkll U~,, verenlere ayn ayn in. 

··!i!~~!!!ii.!!!!!i!_!!_!!_!!i!!~~:=-- •• -· oirmeler yapılır. l{esml UAnlarm 
Dr. NECAETTf N 

1 
·~atim satırı 40 kuruştur 

Askeri liı.eler spor ba)ramı, 10 
hın den faıla bir seyirci J,;a la balığı 
i:inünde dün Fenerbahçe stadında. 
~·aınldı. 

rıra -f l'tla hl)·~ttl! c.lmı3 aıı 
ATASAGUN 1 Kll~Uk llilnlar 

Bir defa 30: !ki de!a..<11 M, Uç de 
Sabahlan 8.31l a kadar. A.k rası 65, dört defası 75 ve on defası 

samlan 17 aen sonra Lfıleli ray ıoo kuruştur. Oç aylık ııa.n veren· 
yare Ap. DairP 2 No. t7 dt> 'erin bir rtefıısı bedavadır. Dört Si\.. 

b&stıılıutnı "'"' •il I eder. t-ırı G"e<;cn- tl.ıtnlarro fazla aalırlan 

~ t800 den fazla dinç ve seçkin 
ııencin iştirak ettiği bu bayram 
Türk ordusunun müstakbel nesli· 
nin nasıl yetiştiğini, göt;üs kabar
lıın bir sninc içinde görmek. im
kAnını verdiği kin mesut bir vesile 
oldu. 

!iden Hüse)"in 22.9; 400 metre Ku. 
leliden Hüse~ " ;)4,1; 800 ınelrc 
Ma1tepeden Osmun 2,17; 1500 metre 
Kuleliden Remzi, 3000 metre Mal· 
tepeden RaJımi 10,20,l; 4X100 b:ıy. 
rak Kuleli, 4X100 bayrak Kuleli. 

~" e on: ?::'!l.1:'i 
• · -~~~~~!!!!!iii!!!Jilli V-ııkfti bem ı!ot'f'uda11 dopuyıı 

r 
' 

f , l b~ş kuru,tan besap edllJr. 

Ba) rama İstiklal Marşile başlan. 
dı. Oııdan sonra Jisclel' ıniifetlişi 
kurmay Aclil Türer kürsüye gelerek 
beden terbiyesine ,·erilen ehemmi_ 
yel me~zulu kısa, fakat veciz bir 
natuk :sö:rledi. Bunu müleakjp te 
mü~Uat tenii merasimi yapıldı. 

Dağıtılan mükafat, 939 - 940 
devresi içinde Kuleli, Deniz Harp 
okulu ve li!;esi, Maltepe, Bursa ara. 
sında yapılan ve atletizm hendbol, 
basketbol, Cu tbol, Yolcybol, boks 
şubelerinde yapılan müsaba.kaların 
neticelerine aittir. Kuleli füesi bu 
müsabakaların hepsinde hiç ~:enil
meden tnm pu;-an olan :ıo puvanı 

almış, Deniz lisesi 16 pu":ınla ikin
ci gelmiş, Maltepe 13 puvanla üçün. 
eü olmuş, Bursa füesi de dördüncü 
selrnişlir. 

'.\fükMalları kumı::ıy albay Adil 
Tiirer dağıttı. Birinciler şunl:ırdır: 

Atletizm: 100 metre Deniz lic:e 
sinden Şerir 11,6; 200 m,.tre Kuıe: 

Yüksek: Denizden Hüsanıcllin 
1,68, Sırık: Kuleliden Fikret 3, U
zun: Bursatlan l\IeHh 6,i8, Oc adıın: 
Kuleliden Sadi 12,57; Cirit: Kuleli. 
den Ali 47,72; Disk: Kuleliden H:ıy_ 
ri 37,4; Gülle: Kuleliden Nadi 11,51; 
Bomba: Kuleliden Hayri 69,11. 
Bok~: 51 kilo Kuleliden Burhan, 

53 kilo Kuleliden Osman, 57 kilo 
Kulelidl'n Şefik, Gl .kilo Kuleliden 
Şaban, 66 kilo Kuleliden Halil, 72 
kilo Kuleliden Muzaffer, 79 kilo 
Kuleliden Hayri. 

Atletizm, Voleybol, :Saııketbol, 
Hentbol, Futbol, Boks birinciliklerini 
KUlell almıştır. 

MükAfat tevzitnden sonra müzikle 
beden hareketleri ve bokı göııteri§le-
rf yapılmış, bu hucketler bUyUk bir 
alAka toplamış ve alkıılanmt§tır. 

Çok merakla seyredilen bu hareket· 
!erden sonra ıoxıoo bayrak yarışı 
yapıl.mı§, bunda deniz lisesi takımı 
ltazanmıştrr. 

Bunları müteakip deği§ik vasıtalar
dan iııtifade ederek haber getirme ya· 
rışı, elbise giymek ya.rışı, hokey ve ı 
hentbol gösterileri yapılmış ve spor 
b.ı.yrıı.mma geç va.kit nihayet \•eril. 
ınJştir. 

Hava kurumu paraşütçüleri lspartada ı 
tspırta, 28 (A.A.) - Türk hava bir nutukta tayyare ve parnşUtUn 1 

kurumu tayyareci ve P&ra§Utçillerden yurt mtidafaasmdaki faydalarını te
mUrekkep bir heyet iki tayyare ile barüz ettlrmi§Ur. Bundan sonra para. 
dUıı aa.bah buraya gelmişler ve tayya. şU.tçUlerimi% - parll§Utle atlama tecrti
re meydanmda on bınlerce halkın sev- beler1 yapmış ve bu muvaffakiyeUI 
gl t•zahi.lratı ile lcar::lanmıı,dardır. uçuşlar alkr~larla l<ar~rlanmı§, bllha.ıı· 
İstikbal edenlerin ba§ııı:'la Vali, Tüm ııa Tilrk kadmmm büyük hamuet ve 
komutanı, Cumhuriyet halk Partisi ce!Adetlnden '·ir timsali olan Baya, 
mntetti§t, belediye ve parU başkanı Edibenin muvartakiy~tll atlayı§lım 
da bulunmakta. idi. Tayyareclterimlz Ttirk kadını üzerinde bUyUk alAkayı 
,.e paragUtçUlerlmiz alandaki halka çekmiıtir. 

paraşütlerin kUllantlma.ııı şekillerl et- Gençlerimiz §eretine dün öğle ve 
ratmda izahat verml~ler ve mtıteakı· nkşam ziyafetler \"erilml~tir. 
ben ha.va kurumu mllfetüşl söylediği 

Kar mı~takalarında trenlerin emniyet tedbirleri 

- -- keud.1 idare yerinde, hem Ankara 
caddeslode Orbsııbey hanında KE. 

SJhıbi: ASIM U.'> MALEDDIN tREN Dıtn Bürosu 
n:ı<1ılriıılr Vt'r: \'M<fT Mllthrınsı , f'liyle ilan kabul eder. (Rtinıoııo 
lJmııın ne5rıvolt iılare ecll'n: ı,clefonıı : ZO;il:i). 

f-ff'fl" A hnı,.ı <;rı•,nrırı 

Devlet Demiryolları, kışın çok 
kar yağan mıntakalarda bu karların 
seyrüsefere zarar "Vermemesı ıçın 

Iı:atl tedbirler almağa kanır Ycr.miş
lir. Malum olduğu ii1ere ~eçen se. 
ne Sırnslan ileri<leki i~ia,yonlı:ırd:ı 

ya~an karlar :yolları kııpatnıı~ \"C 
trenler bir kaç gün güçlükle Ye rö. 
tarlarla :rollarına devam edebilmiş_ 
!erdi. Hatta Erzincan felaketinin 
akabinde Ankııradıın kalkan ilk im
dat treni de bu yüzden Kar.ıı:töl i~. 
tasyonunda 38 s;ınt gibi uwn bir 
ruüd<let beklemese mecbur olmuş 

ve kar klircrlrrin gelip yol açma
sını beklemiştir. ------------- wıo IKRA~nYEJ.ERt :-

~cvıe.L Demirynl~ıırı bıı ,·aıiyct_ l 
lerın hır daha \e!;c ·rür etmenıc-"Jı 
için Sinıs • Çetink:ı}a ileıuiryolu 
üzerincle 'e F.~kiköy • füıraı;:öl is. 1 
tas:ronl:ırı ara\ında crıııan 130 mel. 
re uzunluğunda k:ır tii ıeileri ile l\a. 
ragöl ist::ısyonund:ıki 11tftklurnaları n 
üstünün k;ıpatılması işlerini bu kış. 
tan en-e1 bitirmek kararındadır. 
Ru i~in 90.000 lira)-a çıkabilect·si 
tahmin ohııımal.taclır. 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

HesaplaT 

ikramiye Plô.m 

ı ı&det 2000 Ura. • 2000.-llra 
3 • ınoo .. - gooo.- • 
6 • ~00 .. - 3000.- • 

17 .. 250 
40 100 
75 .. 50 

210 • 2~ 

.. 

.. 
• . 
--.. -

8000.- . 
4000.-. 
1!750.- • 
15!!50.-. 

Ke~ideler: 1 Şubat. 1 Mıı. 
yıı, l Ağustos, 1 lkindtc~rin 
tarihlcrincfe vapılır 

1 

,-----------~ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bii.nkası 
Kurutuş f arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
ŞubA ve Ajans. adedi: 265' • 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
~ ~ 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Veriyor 

t.traar Hanka.-ııuda kumbaralı ve :·.· ·- .,_ tasıLrrut hosapl~ 
rınıla en ııı 50 Urası buluııanlara oıeueıle 4 defa c;ekilccck 

kur'u ile aşağıdak.J plfinıı gi)re ikramiye ılnğıtrlacaktU'. 

4 Adı:& ı.ooo Lira hl' t.ooo Un 
• ~ • ~oo • ı.ooo • 
t • 2~0 ., ı .ono • 

- ı:.!O • ıo • ı.ımo • 
t tifl • !O ' • S.200 ., 1
. .~: : ı:: : ~-~: : 

1 DTKKAT: Hes:ıpl::ırındakl paralar bir sene içinde &0 

1 
ıırııdarı aşağı dlişuıtyeolere Uı:raınlye çtktığr takdirde % %0 
fazlııslyle \'erllecekttr. Kuralar senede 4 defa: 1 EyJQJ. 
t Blrıoı-lkAoun, 1 Mart ve l HazlrRn tnrihlPrlnrtP cekllerPktH 

WliWikM·ME iilffi' CPMNW 
--~----..:....--·-----------------------~-~~ 

. 
ıstanbul Belediyesi 

ll&nıarı 

Yıllık llk 
Kirası Teminatı 

310.00 23,2:-i Kercstecllcrr.le kAin Mı:Tkez HAiinde l5 numaralı Yazın&J:11 

310,1)0 :?3,2.5 
" 8 

250,00 18. 75 
" .34 " .. 

370,00 27,715 21 .. " 370,00 2;,7:; .. " " 250,00 18,7;) 
" 60 " 230,00 18,7.J .. 48 ,, 

.370,00 26,7ô 
" 16 " " 370,00 27,75 

" 30 
2;;0,00 18,75 

" ro 
:ııo.oo :!7,75 23 " 430,00 ~Z,25 .. 20 
250,00 18,75 

" 
52 

" 370,00 27,75 26 
" " 370,00 27,73 17 
" 310,00 ~3,25 " " 18 

370,00 :n,75 .. 27 
" " 250,00 13.iS 42 

" 250,00 18,75 43 
" " 370,00 27,75 " .. ,, 

" 1 .. 
Yıllık klrn muhammcnlerl ile ilk teminat miktarlnrı yukarda ~·aıılı Y" 

zıhaneler birer sene müddetle kiraya verilme\; lizcrc ayrı ayrr ac;ılt arttır

maya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamel:lt MUdUrlUğündc görUlC• 
ccktır. lhalc 6/8/940 Salı ı;;ünli saat H de Dalml Encümende yapılacaktır 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mektuplariylc 9-iO yılınn ait Tice.rtl 
Odaııı ve !ktısnt nıtidUrlUğUnden alacakları vesikalarını hamilen ibRle gtıııô 
muayyen saatte Daimt EncUmende bulunmaları. ( 6308) 

;y;. ~ 

Haseki hasta.hanesi için !Uzumu olno 2500 metre Gaz ldro!il 2ı90 111J' 

maralr kanunun 46 net maddeRlnin L fıkrasma tevfikan pa:zıı.rlıkla ııatm a.Jl' 
nacaktır. Tahmin bedeli 625 lira, teminatı 93 lira 715 lturu~tur. Şartname Zil 
bıt vo 1<fuameldt MUdUı'IU~ü kaleminde görülecektir. lbaie 31/7 /910 çar· 
şamba gUnU ııaat 14 de Daimi EncümenJe yapılacaktır. Tııllpleıin teminııt 
makbuz veya mektuplariyle ihale gUnll muayyen saatte Daımı Enctimenıl' 
bulunmaları. (6556) 

J. GN. K. Ankara Jandarma 
Komisyonundan : 

Satınalma 

Bir metresine otuz dokuz ku~ flya.t tahmin edilen YetnHn bin metre 
yataklık bez J. GN. K. Ankara Jandarma Satmalma Komisyonunca 30 Tel'.11' 
muz 940 Salı gUnU saat 15 de kapalı zart ekailbnesile almacaktır. Şartna.Jll' 

(137) yüz otuz yedi kuru~ mukabilinde lııtanbulda Jandarma. Muayene ~· 
Ankarada J. Santmalmll Koınl.syouundan verilir. NUmune komayonda ııct 
gün görilltir. latekl!lerin muvakkat teminat olan lkl bin kırk yedi lira eJll 
kuruşluk vczae makbuzu veya banka. mektubunu muhtevl l<anwıwııa gort 
yazıimı,, kapalı zart mcktuuplarını malı:buz ka.roılığında ihale gilnti sa81 

14 e kadar Satınalma komlıı}'Oll11muza verm.ıerl. (60H) (3672) 

p 1----
1 VA KIT matbaası 

Kitap ·kzsınını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır. 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizfü işleri alır. 

wa 


