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• Kahve ve çay muamele 
vergisinden muaf 

harA~kar~ 18 (Hususi) - Memlekete 
ıcc·.on ıth 1 d'I 

Afyon ve Kütahyada 
sel felaketi 

rnua 1 a e ı en kahve ve çayın rne e ve · . 
sına ·d rgısınden muaf tutulma-

aı olarak h 
Vekiller He . azırlanan kararname 
rnakarnlara t"btıl~?en çıkmış, alakadar 

• e ıg edilmiştir. c ' 
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Afyon (Hususi) - Emirdağ ka -
zasının Asarcık mevkiini sel basmış, 
Ayşe. Emine, Dudu ve Hayriye ile !b
rahimin kızını seller götürmüştür. Sel, 
Kütahyanın Kınık köyü harmanların· 
da da tahribat yapmıştır. Bir ev, bir 1 
ahır ve bir samanlık yıkılmı tır. 

PAZAR 18 AGUSTOS 1940 

AinıanJarın 1 İngiliz 
Londraya İstihbarat 

hava Nazırı 

ıı----~ı 
Reisicumhur 
Anlıara~a 

audet ettiler 

• 
lzmir muhabirimizin telgrafı 

İzmir Fuarı salı günü 
18 de açılıyor .!.iienmu diyor ki : 

Bir halta zarfında Bay Bitleri kabul 
A 1111 a n z ay i a t ı : etmek için artık 

Ankara 17 (A.A.) - Reish:umhur 
İsmet lnönü bu ıün saat 15,35 te o
tomobille Kırşehirdon hareket ederek 
Bili ü1erinden Ankaraya saat 20~0 de 
avdet buyurmuşlard1r. Fuar bir 

kilovatlık 

447 tayyare! tamamile hazırız! 
:ı•cKO $IDDETLI BiiGON INGILTE ~ 

UM GECE REDE HİÇBİR 

Bü;lük Millet 1'tec:lisi Reisi Abdiil
balik Renda, Genel Kurmay Ba~"anı 
lHarcşaJ Fevzi Çakmak, Vekiller, Cum
huriyet Halk Partisi Umumi Katibi 
Fikri Tüıer \'e meb'uslar 1\lilll ~fi 
Dikmende karşılamışlardır. Ankara 
Valisi, Milli Şefimize Ankara vilıil eti 
hududunda milliıld olmuştur. 

ay devam 
elektrik 

kişi 

edecek, 3 milyon 
sarf olunacak, bir 

edecek milyon ziyaret 

•• 
Baş11elıil 

~!._ DURDU! DEHSET YOKTUR ! 
•ubu (A.A.) G 11 

Anlıarada 
Ankara 18 (llu~uıı;İ) - Dün akşam

ki ekıııpre!~le İ~tanbuldan ayrılan Baş
vel<ll doktor Refik Saydam bu sabah 
Ankaraya muvasalat ctmiııtir. 

tu1c ~rkt nııntakası .. a ~a eyaleti ve ce
ıer, hlunferid akınlar uz~_rıne yapılan tek
l'tle~·K~e .Yarısından rnuste&na olmak ü
b.ih,a ıntn lngiltere .. IO~ra dtifman tayya-

"'-Yet butınuftur. uıerındek.i faaliyetleri 
~nubu 
~ , ıarkl mınta1ta ·ı 
Ctllea Uıtrine Yangın sı e Cottages mın
oı- eyaletinde b' bombalan •hlrnıf ve 
"'llUıtur H ır depoy . be 

•Iııı.k .. . as&rat hali[ti a ısa t vaki 
dilınek "'~re bir kaç lı.ı . r · Ekserisi hafif 

:e ledır. şının Yandığı kayde-

k.0:: ,.balı etkenden .. 
l'li&Utı.~ olan londranın dun hücuma tnaruı 
t:ı.i.n i.i e oturan ahali :~nubu garbi banli
llaJtıa zerlerine geldik]' , Uştnan tayyareleri
fııa1tı,ra koşrnu,ıardır 011

1
. ~ zannederek ııgı· • 

r d · · fltl1l4 
Ve! llıl~ı \tşrnan tarafında . olduklan in-
l'ıllJıı ' olan teahb 1 n hır kaç saat ev-

Patı.ın 1 ur u lnf'Lik 
llu h.ı a arından .1 . 1 bombala· 

tıı ta tarfın ı erı gelmiştir. 
~ l'ı>aroı.,; .. da imha e<lil 

iaı>et ku ' RUhde \'a.sa.u 7 en dilfman 
Yatotıne ~duğiı takdirde 6 yı ,bulmu,tur. 
•bn•kt•di rıı 4,5 Alın hır lngjliz tay· 

llu " an tayYare& isabet 
ta halta .. 
l'ı>a,.h h tfındak; Al 

"'Yy•te v •ıı& •lmuıtur :t:,•n ,.~!atı 477 

Al 
• 41 Pilottan l.b t!l1lk .. Yiatı 111 m •retttt. 

.an hücumlarının 
renısr--· d h · ıgı ve ağırlığı 
di:~ra ~ (~a artacaktır 

. Yor: ..\.) _ il" 
lrıa:Hiı h oyt@r ajansı bıl -

'•ka4 · "• 1tu 
"' Iniiliz \rvetierinin rn .. 
1<ı1; llı!rırıeıı. l matbuatında h ukemmel ha-

r. r ık Üadeler·ı •raretli sena 
b,ııy ı.ı.·ı 1 

• Qyde<liimek • 
1 Alın,n ~ Yazıyor: 
~t'. htı]tj deva. taarruzlarının . 

ıitrı tfı;;ı_ da.ha ı.iyad fÜrnul ve sik-
•llarrı "-l\enını ı e &rlacakt 

ı;-a.c .ıı:... e hava k ır, Fakat 
~\r &151nd uvvetıe · . 
titoı Clıd olrn an korkacağımı l'l.rruz, kar
Ua llırırıı.ııa, ~·dığını ispat etrn ~ hlç bir "Y 

de 'd ır kere d h ışlerdir. Hava li e-rtı, a a rnfnn 
'"'• cı... ettarhğımın 

"iııd •ı.ronic) 
bitj ıtırn mu e yazıyor: 
~. Alman harebeılnin 
'Ua de Yakı::_" Ue aded rn.. ıec;en her günü 

ti.iıııu1c ....,tırıyor. Ad usa~.atına daha zi ... 
. ~•Ur ~:rne-ktir. ed rnuaav•tı ise tam 

l'itj Ya ıl i•leie • l!a "'~or: •ın!n havacılık uhar 
ı. >a h'" m • 

ın fld~"""miyeu ı · 
ıııtıy, -· tle dev çın Yapılan rnuh 
~ &ore b· arn ediyor B .. areC-e 

Al • lr ay d . u gun\tij te 
li~ 1l'ı1ııııar . . evarn edebilir. }{ rn
iık! dek; ıımdı Spi!Jir er hal. 

t liıJı lı\rcılarıtnızı e ve Hurricane 
ı.,dır edebildik! .n. hasımlarını kola · eruu ··· Y .. 
~ ogrennıit olacak 

~:ı:iler 1 .. 
~ "1>-atını ngıhz: ıni.ne. 

.... ~:ı•'k 11 <AJıeneınediler 
l'•t:ııl.ıı.rı' latı.dr11 ba. - Nev-York Times 
"'•kı.d •kınıard nliyölerı Üzerinde d' 
~! •• ır~ an bahsederek funlan y•~n 

..,~ ...... t h; . -· 
--~ olduLı ti, •iyaııi . 
•iddeu "'ıtıı h" Parttlerimhin vadet 

b e dt tıtUn Y d • 
<l"l('raıd Vet ~ ar ıınlan yaprnaga 

hakkın 'l'rib Yor, 

lier ~ töyı~ gazetes.i de ayni akınlar 
kuvveu· ntıa tnG.ld7.tnaktadır: 

· 11 daht, •faaııı d ·· kü' ilinden 80 •tırıı.ka un nden daha 
Viyeıı i.i n:a rıatıl r. bulunmaktadır. Altı 
lardır ı..-~11ne hı·:br lngiliz kuvvei mane-. ~~t·~ ._ ir 
bir Utarru 1 olan. bir tesir yapamamıt _ 
t?ıeğ, ve tun Yapılrrı tey varsa, o da, ezici 
trıu,·affal(Ya buna be lf olduiu, fakat ez -

olarnad.Jğıdı~er bir ,ey yapmağa 

\r •ıington • . • 
hn ed 17 (AA) 
•itıııtı,. en hav• rn ·h · - İngilterede rere
c:li~·ol' lti~U1unlln ~ö~re~]eri hakkında tef· 
~ha . altırnoresun 5(.oı:etesi 

ı, b., •ette bul 
Ceaa taber İn&:iJiu~rn.ak mümkün olmamak
~ tete datyana ı erın hem usul, hem de 
1-ı~atibliii, v n tarzıarile fevlcali.de hava 
•' ııö 1 .. ıOıırını •--t . 

ıı~ı. Y •nilebu· ~.- •bnlf olduk-
~r: _rıya •da ır .. Bu günkü buhranda 
1 ~nı habe ıındakılerin birlik ve azim -
ttrrı.ı r vere l . 
~ild 1 •ldukı n •nn yalnız hakikati nak· 

t an &ittik.. .1-L 
'9ıııı... anıaııhn k .,e \.&ölla vazıh bir te-

.., a tadır. 

bünkü b k u 
rile bu .. 0 ~ ınüsabakala
lerinin gutnkfu. spor hareket-

a sılatı 3 .. .. 
sahifernizded' uncu 

• ır. 

Londra 17 (A.A.) - Röyter: Radyoda 
konuşan İstihbarat Nazırı Duff Cooper, İn
gilterenin herhangi bir Alman istili tcşebbü 
siıne- kaymağa haıır olduğunu beyan ede
rek. İngiliz haJkırun Alman hücumlarının 
tesiri altında bulunmadığını ve bu hücum
lann dehşet 1aı;acağına bütün İngilizlerin 
kat'i ozmini kuvvetlendirdiğini beyan etmiş 
\•e demiı;tir ki: 

4'- Hitler'i kabul etmek için tamamile 
hazınz. Şnyed timdi gelmezse cidden inki
sara uRrayacağız. Müstevlinin liyık olduğu 
hararetli istikbali kendisine sahillerimizde 
)&pacağımız hakkında teminat vere-billriz .• 

Geçen haftanın Alman zafer haftası ola
cak yerde İngiliz zafer haftası olduğunu 
hatırlatan Nazı.r, sözlerine fU suretle devam 
etmiştir: 

•- Buıtün inırilterede hiçbir dehşet yok
tur. Bil8kis vatifenin yapıldığı hissi. bir iti
rnad ve zafer hW:i ve yaptıkamız gibi ve on
dan daha mülJıit zayiat verdirebi1mekligimiz 
için dahsıı çok kelimeleri lı>teii vardır. Bü
yük bir facia devrinde ya~ıyonıL Fakat bu 
de\.ir ayni zamnnda büyUk kahramanlıklar 
devridir'. Bu hafta İngiliz tarihine yazıla -

Yunan 
gemilerini 
boınbardı· 
manadevaın 

Milliyeti meçhul bir 
tayyare Giridle 
Yunanistan arasında 
bir 2emiyi bombaladı 

Aüna 18 (A.A.) - Giridle Yunanı.tan a· 
ta&ında muntazam seferler yapmakta olan. 
lıir vapur milliyeti meçhul bir tayyare ta
rafından bombardıman edilmiştir. Bomba
ların gemiye isabet ettiği zanedilmektedir. 

Yunan donanmaaında 
matem 

Atina 17 (A.A.) - Stefani: Bahriye Ne· 
zaretinin bir emrile •Helli• kruvazörüniın 
ziyaı dolayısile Yunan donanmasında iki 
gün matem 118n edilecektir. 

Yunaniııtanda infial 

Salı günü açılacak Izmir Fu~rının İzmir muhabirimiz 
tarafından gönderılen bir res"tli 

~ıl aöa ~tıran muvaffak bir ııuııldir 
(Yaz:uı 2 inci sahi/ede) 

Bugün izmire giden Ticaret 
Vekilinin gazetemize beyanatı 

eaktır. VJlleUmizln ruhunun esir edilmez 
oltlutunun aon delilinden iftlhlır etmeliyiz. 
Gittikçe sıklait'n ve gittikçe ehemmiyet a
lan bu hava hücumları ,ayed bir istilı1nın 

ba~langıcı i,;eler bunun sadece bir fiy'asko 
cılduğunu ıöyliyebiliriz. Alman zayiatının 

rakamları dikkatle tetkik edilmiştir. Aln1an 
zayiatına liyık olduğu ehemmiyeti verme -
diQimi.zi size tl'min ederim. Biz, yalnı:ı düş
tüğünü ((ördüğümüz .. kuşlar• ı ölü olarak 
he!.Bb ettik, Fakat bir çok yarlı •kuşlar• dl 
yuvalarına dönmek ümidi olmaksızın döni.ış 
yoluna çıkmışlardır.• 

Model ucak 
~ 

Atlna 17 (A.A.) - Atina ajansı bildiriyor: İzmir enternasyonal fuarını bir nutukla 
Helli kruvazörünün torpillenmesi bütün açacak olan Ticaret Vekili Nazmi Topçoğhı 

memlekette derin bir nefret ve infial u- bugtin İzmir vapurile İzmire müteveccihen 
yandırmıştır. hareket elmiş., hareketinden evvel bir mu

Gazett>ler, dün, Tinos limanında irtikab harririmize muhtelif meseleler hakkında şu 
E:dilen bu emsalsiz cinayetten dolayı Yu -

ketlere devam eden ticarl muka -
veleleri bu~i.inün icablarınn uygun bir şe
kilde yeniden mütalea edecek ve hazırla
yacağız. 

Rumenlerle müzakereler 

MÜSABAKASI 
beyanatta bulunmuştur. 

nan efkin umumiyesinin hissettiği acı in- •- İzmir fuarını açmak jçln bugün i:ı-
fiale tercümen oluyor ve diyorlar ki: Rumenlerle Ankarada müzakereler devam 

etmekterur. Görü.şmelerin mevzuu karşdıkh 
mübadelenin fazlalaştırılmas-ıdır. Rumenler 
hizdcn bilhassa pamuk talcb etmektedirler. 
Satılacak miktar müzakereler neticesinde 
belli olacaktır. Buna mukabil Rumanya· 
dan petrol ve müştckkatı ithal edilecektir. 

bugün yapılıyor 
mire gidiyorum. Bir kaç gün sonra gene 

Bütün Yunan milleti tarafından duyulan İstanbula döneceğim. Dıt ticaretimizi bugii
acı ve hayı-et hissiyatına bu ani ve i5itil • ün :ıarurctlerine uyarak ink.i~af ettirmek 
memiş darbeden mütevellid çok dedn bir n 

için VekB.let yeniden bazı teşebbüsler yap
nefret ve infial inzimam etmektedir. Bu maktadır. Irak ve diğer şark memleketlc
darbenin malUm ahval ve ferait içinde in-Orta ve ilkmekteb muallimlerile rnü{et

li-tleri için bir ay evvel Galatasarayda açı
lan model uçak kursu mesaisini bitirmiş, 
dün akşam kapanmıttır. Dün akşam bu mü
nasebetle GaJatasaray lisesinde yıpılan top 
lantıda Hava Kurumu havacılık daıreşi u
mumi müdürü yarbay Osman Nuri de bu
lunmuş:, kunu bitirenlere iyi çalışıp iyi 
randıman verdiklerinden dolayı te\ı<'kkür et 
ıniş, muvaffakiyet temennisinde bulunmuş
tur. Buna, kunu biterenlerden bir öğt'P.tmen 
mukabele ederek kendilerine gösterilen a
li.ka ve umimiyetten dolayı teşekkür ct
ınjştir. 

rindc yapılan etüdlcr hayırlı neticeler ver· 
dirilmiş olma~ı çok derin bir hissiyat tev-

miştir. Irak devlet demiryollarının bir mu-
lid etmektedir. rahhasını bugünlerde Ankarada bekliyoruz. Sovyetler ve 'imal mem· 

Bu sabah da, kursu bitirenler ve model 
uçağı olanlar 1aat dokuz buçukta Galatasa
ray !is.esinde- toplanmıflar, Zincirlikuyuya 
Bitmişlerdir. Saat 15 te model uçakları uçu
rarak müsabakaya başlıyacaklnrdır. Müsa
bakada dere<:e alanlara mükifatlar verile ... 
<ektir. 

Son 24 saatte 

Yunanistan ihtiyat
ları silaha çağırdı 
Atina 18 (A.A.) - Bir talim devresine 

iştirak etmek ve manevralarda bulunnıak 
üzere bir kaç sınıf ihtiyat zabit ve efradı 
ı eylülde s-ililh altına davet edilecektir. 

Hangisi 
hangisi 

yalan 
doğru? 

Londra 17 (A.A.) - Reuter Aajnsının de
niz muhabiri şu utırlan yazıyor: 
Londranın salahiyetli mahfillerinden alı

nan aşağıdaki istatistikler, hakiki İngiliz d_e
nu zayiatl rakamile Almanlar tarafından 
dia edilen rakam arasında büyük nispetsiz .. 

l - Bu gtte yarwndan aonra saat ikide lıği göstermek itibarile dikkate liyıktlr. Bu 
Şişhanede bir otomobil - otobüs çarpışması istatistiklere sadece düşmanın resmi teb
olrnu,, At:ı.türk köprüsünden geçerek Beyoğ li~lerinde z.ikredilen rakamlar konulmuştur. 
luna çıkmakta olan Receb oğlu Hüseynin Zırhlılar: 
idaresindeki 3103 numaralı otobüs Beyoğ- Hakiki zayiat, harbin bidayetinde mev-
lundan Ka~ımpapya inen şoför Sadedinin cud on beş zırhlıdan bir tanesi. 
idaresindeki 229 numaralı taksi otomobili Düşman ise 32 zırhlıyı batırdığını ve ya
Şişhanr.de işaret memuru kaidesi önünde hud ağır surette hasara uğrattığını iddia 
tlddetle çarpıtmışlardır. Otobüs de, oto- c~ektedir. 
mobil de ehemmiyetli surette hasara uğra- Tayyare gemisi': 
rnıf, otobüJ11te yolcu olmadıRt tçin nüfusça Hakiki ~ayiat, harbin bidayetinde mevcud 
zayiat olmamı,, toförler hafü berefe-nmiş- yedi gemiden ikisi. 
lerdir. Düşman ise on tayyare gemisi batırdı~ı-

~ - Fatihte Halk Parug binasında ta- nı veya ağır surette hasara uğrattığını iddıa 
nurat itinde çalışan ameleden Rami ile etmiştir. 
Abbaıııın, üzerinde bulundukları iskele kı- Kruvazörler: 
rı

1

mıt, iki.si de dGtmütler, Rami başından Hı\kiki zayiat. 62 kruvazörden üçü. 
Ahbaı da muhtelif yerlerinden ağır sutette Dü~man ise 83 kruvazör batırdığını bil-
yaralanmı•lard y 1 1 d' · t' 
d or ır. ara ı ar ha~taneye kal- :!:!'r!!m.!,!ı;::ş~ır~·--------------
ırılara.k tedavi altına alınmışlardır • 
3 - Dün·- t 23 

"""'"'""' 18 te Kumkapıda otu-
ran Naıaret kızı 70 yaşında Marika evinin Rumen - Bulgar 

müzakereleri yarın 

3 
metre Yilqklliindeki pencerede~ dü~

rek muhtelif )'erlerinden ağı.r surette ~a
ralanmıt. Haseki hastanesine kaldırıla~ak 
tedavi altına ahnmı,tı.r. 

4 G ) ta Bükreş 17 (A.A.) - Stefani: 19 ağustos 
S - 1 . 8 8 da oturan 36 ya-. .. da AIJ kı·· 
ıvu ı bm v..... .... pn:ı:arteııi günü Bulgar ve Rumen murahhas 

k et Arnavudköyünde 1ahilde ae h 
zer en denize dU.rnüı bo•uim k .. • - E"yetlerinin Krajova'da buluşarak iki 
iko traltan ' a a uzere memleket arasında muallikta kalan mese-

n • Y•üıilerek kurtarı!rwttır. leleri &örilfecekleri bildirilmektedir. 

Suriye dcmiryolları murahhası da Anka
raya ~elecck, devlet demiryollarımız.la ü
~üzlü bir müşterek tarife haz.ırlanacaktır. 

Balkanlarla ticaretimiz 

Balkanlarla ticaretimiz günden güne in
kişaf etmektedir. Balkanlardan yapılan bir 
çok teklifleri tetkik ediyoruz. Bu memle-

leketlerile ticaretimiz 

Sovyeilcr ve şimal memleketlerile tica
retimiz normal şekilde devam ediyor . .Fin
J:ındiya ve İsveçle Sovyet transilinden istifa 
de etmek !Uretile ticari mübadelcit yapmak 
mümkündür. Halle ekmeği için Vekalet tet
kiklerine devam etmektedir.• 

Halılıı 

dün 
Sa~damın cenazesi 

merasimle defnedildi 

Hakkı Saydamın cenazesi dün medfenine nakledilirken 
İ5tanbul 17 (A.A.) - Başvekil Dr Refik ve takdirk&rları hazır bu!unm~tur. 

Saydamın büyük biraderleri Hakkı Say - Cenaze namazının edasından sonra ta
damın cena1.esi bu gün fevkal8de ihtiram- but

1 
Darüşşafaka talebelerinin ihtiram elleri 

k8r merasimle kaldırılmıştır. üştünde Nişantaşında arabaya nakledilmiş 
Cenaze öğle vakti Yeniköyden Teşvik.iye ve oradan asri mezarlığa götürülerek mak ... 

camiine getirilmiş ve namazı burada kılın- beresine defnedilmiştir. 
ır.ıştır. BAŞVEKİLİN TEŞEKKÜRÜ 

Bu merasimde, Başvekilin tcessürlerine İstanbul 17 (A.A.) _ Başvekil doktor 
iştirak etmek üzere Ticaret Vekjli Nazmi Refik Saydam. karde•i Hakkı Saydamın 
Topçoğlu, Maarif Vekili Hasan Ali Yüe:el, vefatı dolayısile telgraf, mektub, ~clenk 
İktı!'ad Vekili Hüsnü Çakır, Riyaseticum~ d b ı k ı·ı göndermek, cenaze c u unma sure 1 e a-
hur Umumi K5.tibi Kemal Gedeleç, şehri - cılarını paylaşmak IOtfunda bulunan dost
mizdeki bütün Vekiller, meb'uslar, ku - larına ve yurddaşlarına en derin minnet ve 
mandanlar Üniversite profesörleri, P«rti, 
Viliyet ve' Belediye erkinı, muhtelif mü- şükranlarını arzetmeğe Anadolu Ajansını 
es.sese müdürleri, merhumwı akraba, dost memur buyurmuşlardır. 

Fiah 3 kuruş 

SON 
auıııııımıııımıııııınııııınııııııııııını 

HABEll' 
lllllllDIJlllDlllllll11l111111111111Dl 

İngilizler 
Almanyayı 
yeniden 
bombaladı 

İngiliz tayyareleri 
yeniden 9 askeri 
hedefi bombardıman 

ettiler 
Junkers tayyare f ab· 
rikası, Zeiss fabrika· 
ları, sentetik petrol 
tasfiyehaneleri yakıldı 

Londra 18 (A.A.) - Evvelki gece, 
İngiHz hava kuvvetleri, yeniden Alman.
ya ü:ıerinde uçuşlar yapmışlar Ve 9 as• 
keri hedefi bombalamışlarclır. 

Hava Nezaretinin istihbarat se-rvtsl 
bu hücumlara aid fU tafsilit vermekte· 
dir: ' 

Junkers tayyare fabrikasında ve ci
vardaki tayyare meydanında eheuuni
yelli hasarlar ika edilmiftir. İki pilot, 
fabrikodan alevlerin fışkırdığını müşa
hede etmiştir. Bombalar diğer blr bina• 
da infilaklar hu..ule getirmiştir. 

J ena'daki Zeiu fabrikalannda yan• 
gınlar çıkarılmıştır. Pilotlardan biri bir 
Messerschmidt düşürdüğünü beyan et .. 
miştir. Frankfort - Sur - lemein'dekl 
bir demir sanayii fabrikasına ve Kol.-
1eda tayyare meydanına yapılan hü.
curnlar esnasında pek ehemmiyetli ha. .. 
sarlar ika olunmuştur. İnğiliz pilot18!1t 
Leana'da iki bin metrelik me-sahası olan 
Almanyanın en mühim sentetik petrol 
tasfiyahanelerine yaptık.lan hücumda 
m~ neticeler elde etmişlerdir. 

Almanların devamlı bir ateş barajına 
rağmen, fabrikanın üzerine yüzlerce 
bomba atılmış ve yangınlar çıkarılmış
tır. Pilotlar fabrika üzerinden gayet 
kalın duman sütunlarının yükseldiğini 
görmüşlerdir. 

İngilizler Libya, Eritre, 
Somali ve Habe4iıtan• 
daki askeri hedefleri 

bombaladılar 
Londra 18 (A.A.) - Dün lngiliz harb 

gemileri ve tayyareleri Llbyadaki Ca
puızo müstahkem mevkiinl ve Bardi
a'yı müessir surette bombardıman et .. 
mişlerdir. 11 İtalyan tayyaresi düşürül
müştür. 

Bombardıman o kadar tesirli olmuş• 
tur ki İtalyanlar müstahkem rnevkü 
ikinci defa olarak terke mecbur kalmış• 
lardcr. Hatırlardadır ki lngilizler, ltal
yanın harbe girmesinden pek az sonra 
bu mevkii işgal etmişler, fakat İtalyan
lar uzun haftalar zarfınc:Ulı kendileri 
için büyük zayiata sebebiyet veren tld• 
detli hücumlardan sonra müstahkem 
mevkil geri almağa muvaffak olabllmiş .. 
!erdi. Eugün İngilizler bu mevkii lkincl 
defa olarak ellerine geçirtni,lerdir. İn
giliz tayyareleri, dün, Libya, Eritre, 
Somali ve Habeşistandaki askeri hedef
leri bombalamağa devam etmişl@rdir. 

Amerika dev 
adımlarile 

harbe yaklaşıyor 
Londra 18 (A.A.) - Pravda gazetesi 

Birleşik Amerik.ı devleUerinin Avrupa 
harbi rnÜvA;:.-ehesindeki vaziyeti hak .. 
kında f-Ôyle yazıyor: 

Birleşik Amerika devletleri dev a
dımlarile harbe yaklaşmaktadır. Bu 
devlet, İngiltereye yardımda o kadar 
ileri gitmiştir ki, hiç bir şey, hatta İn
gilterenin mağl1lbiyeti bile onu harbe 
girmekten menedemiyecektir. 

Garb nısıf küresinin 
müdafaaaı 

Londra 18 (A.A.) - Dün, Birleşik A· 
merikp Devletleri Cumhur Reisi Ruz
velt'le Kanada Batvekili Mackenzie 
King akşam yemeğini Kanada hudu· 
duna yakın küçük bir mahalde yemit
lerdir. Görüşmenin garb nısıf küresi-
nin müdafaasına müteallik mes.eleler 
hakkında cereyan ettiği sanılmaktadır· 
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P iyasada ihracat 
hazırlıkları 

Jozef Röno'dan 
Amazon kıytlarında 

Hattı ü.stüvaya düşen mıntakalar, ker
van yolları ve avcıhğ1 i~ edinmiş kimsele
rin geçtikleri patikalar haricinde gezilırse 
hemen hemen her adımda fevka13deliklere 
ve inanri:mıyacak şeylere tesadüf edilir. Sı
C;\ktan ölen, sürülerle böceklerin kaba bir 
ıı.<ürültü ile yere düşüşleri, içinden kudret 
ve usare taşıyan hattı üstüva nebatlarının 
bu hava içinde bükülüşleri ara~ında 
gec.,'t'n h8diseler Avrupada gördüğütnüz ve 
bildiğimiz şekli yaşamazlar. Orada geçire· 
ceğiniz günlerde vaktile seyahat kitabhırın
da okuyup da muhayyele mahsulü bir uy
durma olarak t~likki ederek gülüp geçtiği
niz hıldişelerin haddi zatında kuvvetli bir 
eso~ sahih olduklarını görür ve anlarsı
nız Gabon ve Güyan ormanları esrarla do
ludur. Sahillerde güçlükle tutunabil'!.H gı:trb 
mt::deniyeti bu nebati sedleri aşıp ..ıı-man

ların sine~ine giremez. 

Çeviren: Omer Nejad ~ 
sonra yanına arkadaşı Fred Hatrisoo 

Ankarada doktoru 1r""ilsi"'8i'8Eiii'8'""'' Anadoludan fazla 
Tıuuıııı111111111111111111111ıııtıım1111111111ııtı11111111ııu1111ıııııı111 

öldüren ebenin /k:ı:~~İ FİATLARI - Geçen halın itl,.J mikd,arda buğday 
edilen çivi lerin fiatları tespit edilmiştir. 

muhakemesi ::::~~~:!;~:~z:::k~~~~~~:~ gelmegy e başladı 
Tekirdağdan Yugoslavyaya 5000 ton mı~ır 

Dün bu 
ihrac edilmiştir. 

hadisenin 

Piyasada ihracat hareketlerinden 2iyade1 

ihr&cat hazırlıkları göze çarpmaktadır. Ti
caret Vekilimiz Nazmi Topçoğlunun da son 
seyahati bu hazırlıklarla çok sıkı bir su
relte ali.kadardır. 

Dün Ticaret Vekilimiz, Toprak Ofisi mü
diiri.inü kabul ederek, buğday, arpa ve bü
tün toprak mahsullerinin vaziyeti hakkında 
malümat almıştır. Nazmi Topçoğ\u bugün 
İzmir vapurile İzmire gidecek, orada ihra
cat birlikleri mensuplarını kabul ederek, 
bu seneki ihracat hakkında, şimdiye kadar 
yapılan hazırlıkları tetkik edecektır Ken
dbine bu ııeyahati esnasında Toprak Jl,fnh
sulleri Ofisi Müdürü Nuri Orak da re[a
kal edecl'ktir. 

Dışarıya buğday satacak mıyız? 

ve (Jak) a bakarak: f. tl" 
- Bir kaç gündür bilmem neden. Y""-, 

ken, sık aık dönüp .arkama bakıy")I~ 
Amazon kıyılarındaki ormanlarm .b. ; 
e~asmı kavrayamadığımız fakat ~:ıifİ.11' IS'. 
settiğimiz esrarla dolu fevkattabıaY~ iJ 
mayordum, fakat Şek:spir; Ha..--nlct • 
sOyletirken haklıydı. . bil' r 

·Dünyada ve _gOklerde filoz.afların ;.s* 
h::ıyyül edemedikleri öyle kuvvetlet 
ki Horasyo~ • ~ 

Jak bir ağaç kütüğünün üzerine O bit f 
dolu tiıfeğini dizleri Ustüne almlf. ~ 
raftan arkadaşını dinliyor, diğer ~" ('f' 
ortalığı gözetliyordu. Saat on bird• 
Harrison) nöbeti aldı. ıD ' burada 

,ahidleri 
istinabe suretile 

dinlenildi 

* Pt.:ŞTE SE.RGİS[ - Ticaret Vekaleti 
Husud Kalem müdürü Faııl, Peşte sergi
~inde Türk paviyonunu temsil etmek üzeı·e 
Peııteye hareket etmişti.;_. .. * KEÇİ KILI SPEKULASYONU - Kc
ci kılı s~külcisyonu devam etmektedir. Ev
velce piya!'ladnn ucuz mal toplıyanlar, fiat
ları yükseltmek için mal arzetmcmektedir
ler. 

Almanyaya ihracat 
yapılacağından fiat
larda yükselme ala-

Mahsul bert>ketli olmakla bt'.!raber, he
niiı miktar tayin etmek müşküldür. 
AIAkadarların ifadesine göre, hakıki re • 

kolteyi tayin etmek için bir ay daha bek
ltmek Jcizımdır. Bir ay sonra, ne kadar 
buğday mahsulü elde ettiğimizi öğrendik
ten sonra ihtiyacımızı tespit edeceğiz. Bi
ze fazla gelen kısmını da dışarıya sataca
ğımızdan henüz dışarıya ne kadar buğday 
satncağıı:nız belli değildir. Maamafih dı?8· 
ndan buğdaydan başka bütün toprak moh-
511lle-imi~ karşı talcbler artmaktadır, Al
manya. Yunanistan, İsviçre bizden buğday 
L<>temektedirler. 

- Hayır, Jak; bırak beni! Sana beni bı
r('kmanı söyledim! Yanımdan hemen uzak
laş! 

Jak çadıra doğru yürüdü. Karısııt 1"" 
nirlerini yatışmı!J tahmin ediyordu. ti' 
sırada beyaz bir hayalin çadırlarıtl }I 
sından geçtiğini gördü. Ornı.anrlR her )ıf 
ket bir tehlike işaretidir. J ak sili~ 
:z:ırladı. Tam hayale nişan almak JI 
ken havretle ac;ılan gözlerile bunut' 

Bir müddet evvel Ankarada bır otelde 
bir cinayet olmuş, .Nacıye adında bu ebe, 
aevi.ftiiı doktor Mehml!d A1ıyi kıskancı.ık 
yurUnden tabanca ile vurarak öldUrını.4tti. 
Methuden Ankara ağırceza mahkemesınd:! 
muhakeme edilen Naciye baı>!ie mahktlm 
edilmış, Temyiz mahkemesi bu karan boz
duğu için Ankarada yeniden Naciyenin mu
hakemesi yapılmaj!ta başJaruruştı. Ankara a
jırceza mahkemesi İstanbulda bulunan ba
zı f8hidlerin lstanbul ikinci agııı:et.a mah
kemesinde istinabe suretile dinlen.ılmeı.ine 
karar vermişti. Dün, ikinci ağırceza mah
kemesi bu tahidlerden bir kısmlnı dınle
mJ,Ur. Şahidlerden Emniyet müdürlüğü 
muamelit memurlarından Fahriye Oıı.>iil 
bildiklerini şOyle anlatmıştır: 

•- Mehmed Ali Haseki hastanesinde asis
tanken Naciye de İstanbul ağırceza mah
kemesinde daktiloluk ediyordu. O sırada 
buluttular ve nişanlandılar. Naciyenin 
Mehmed Aliye para verdiğini bilmiyorum 
ve duymadım.• 

J.1üddeiumumi muavini Feridun Bagana
nın talebile sorulan suale de Fahriye tu ce
vabı vermiftir: 

•- Evet.. Naciye blrisile evli idi. Ondan 
bo'8ndıktan sonra ?.1ehmed All ile nişan

la."ldılar.• 
Diğer şahldler de Naciyenin Mehmed Ali 

Ut nifanlandıklarıru ve blr müddet sonra 
ıvlenmek üzereyken Mehmed Alinin öldU
rüldüj'Ünü duyduklannı söylemt,lerdir . 

Gelmiyen .,.hidlerin celbi için il:Unabo 
bqka cün• bıralulm1'tır. 

Suadiye 
günden 

kazinosu bu 
10 

* '!\t A....~İFATl'RA - Fiat murakabe ko· 
misyonu yarın toplanarak manifatura ce
şidleri fiatlannın te~iti!e meşgul olacaktır. * Dn!İR BORL'LAR - Karabuk !ab· 
rikası demir borular imalitını arttırmıştır. 
FAhrika 400, 450. 500, 550, GOO mJ!imetre 
kutrundaki borular için sipariş almaktadır. * İNCİR FİATLARl - Bu seneki ir.eir 
fiatları te!'lpit edilerek Ticaret Vekiletine 
bildirilmiştir. 

Maarif 

* MECCAISİ TALEBE - Orta okul ve 
liırelere meccani talebe müracaat müddell 
bitmi,tir. Şehrimizden 1500 talebe müra -
ca"tte bulunmuştur. * ftKRET İllTİF ALİ - Büyük '3ir;n 
hatırasını anmak üzere yarın Eyübdeki 
muarı ba;ında bir ihtifal. yapılacaktır. * İLK OKL'LLAR - llk okulların tı>d
rlsatına 23 eylUlde başlanacaktır. 

V ilayet ve Belediye 

*:\1E'.\18A SL'LARI - Bazı memba ru
larının terko~la kan.şık satıldığı anlattl -
mıı-tır. Belediye lüzumlu tedbirler almak
ındır. * OTOBİ1S DERDi - Otobü•lerin mü~
teri almak için istasyonlarda fazla durduk
ları görülmektedir. Belediye bu hale mey
dan verilmemesi için yeniden kaymakam
lara bir tamim yapmıştır. * EKMEK İŞİ - Ankarada bulunan 
Belediye muhasebe müdürü, Belediyeden 

j ekmek meselesi hakkında bir rapor i!te -

nıittir. 

* EKMEK ZA~Oll - Ekme~e yeniden 
um yapılacajı hakkında bir 1abah gau -
tesinde çık.an haberin asılsıı: olduğu anla-
ı;: ılmıştır. 

itibaren 
gün kapalı 

Suadi;:e kazinosunun müşterilerden fa:z:- Deniz ve Liman 

metleri görülüyor 
Son giınler ic;inde Anadoludan mühim 

miktarda buğday gelmeğe b~şlamıştır. Şim
diye kadar mahsul mıntakalarında genil 
mikyasta mubayaatta bulunan Ziraat Ban
kası siloları dolmakta olduğundan faaliye
tini azaltmıştır. Yalnız. son aylar zarfında 
'.iunanistana faz.la ihracat yapıldığından, 

B:\nlta mubayaatını kes:miyecektir. Piyasa
larımızda hiç bir fiat değişikliği olmamıştır. 
Arpa Hatlarında yükselme alimetleri baş
l::ımı;-tır. Almanyaya ihracat yapılacağı için 
ihracatçılar mal stok etmektedirler. 

Rumanyaya yapılan tiftik ve yapağı M

tı,!arından aonra Rusların da bu mahsulle
rimizle alikadar olması, piyasayı gayet is
tC'kli hlr vaziyete getirmiştir. 

Pirine piyasası gayet durgun gitmektedir. 
Devlet hesa.bına taahhüdlerde bulunan tüc
car cü:z:'I miktarda iş yapmaktadırlar. Fab· 
rikalar tam faaliyete geçmemiş oldu~ndan 
piyasa isteksizdir, FiatJar cinslerine göre 
24-30 kuruo aralarındadır. 

Anadolu seyahatine 
çıkan ressamlar 

' Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mem 
leket dahilinde ressamlarımız için tertib e
dilen seyahate bir çok ressamlarımız talih 
olmuşlardır. Şimdiye kadar gönderilen res

samlar kur'a ile seçilmekte • idi. Bu sene 
ressamları Güzel San'atlar Akademisi seç
mektedir. 

Gidecek ressamlar arasında geçen sene. 
g.:-no bu seyahati yapını' olan elemanlar 
bulunma~ının do~ olmıyaca~ hakkında 

ban mütalealar mevcuddur. Bu memleket 
turne~nd°' her ressama 800 lira kadar bir 
para temin edllmektedir. Şimdiye kadar bu 

hjmayeden hiç lsUiade edememlt olan res
la para aldığı için on gürı müddetle kapa
tılmuına karar verilmiş. kaı.ino sahibi 
J.tuııtafa bu karara itiraz etmişti. botahkC'me 

* st~~Eİ HA!\lİYET TORPİDOSU - samlarımız, hizmet arzusu ıöstermektecUr
Umumi Harbde batan torpidonun bu hafta 1 ler. 
p•rça.1anarak çıkanlmasına bqlana.calttıt. 

Tavzih 
İstanbul ikinci Nı;>terinin yolsuz muamc-

' bu sed r.ararını yerinde- bularak t."\rolk et
mif, keyfiyet Kadıköy kaynuıkamlığına bil
d.Jrilml,tir. Kaymakamlık, sed kararını bu
(linden itibaren tatbik etmektı?dir. Ka~ino, 
atusto.!un 28 ine kadar kapalı kalacaktır . 

* ~fÜNAKAL.ıİ.T ''EKİLİ - Jlı' Cttin
ka;· anın tetkjklerde bulunmak ü ere bir 
knç güne kadar tehrimize geleceği söylen-
mektedir. !Atından dolayı hakkında tahkikat açı!dı-

İlk mel.<teb mezuniyeti Müteferrik 
• • • "h 1 1 \ * ZELZELE .- Dün AAat 18 1 5 dakika 
ıçın ımtı an ar açı ıyor 1 geçe .m .. kezi . Isınnbuld•n 820 kilometre 

Ellerinde ilkmekteb şehadetnamesi bu- tark ıstıkametınde orta ,ıddelte hır :zelzele 
lunmıyan 16 yaşından yukan vatandaşların olmuştur. . 
llkmekteb tehadetnamesi a1malan için Im- * GCl\tRi."K KURSU - Gümrük ve ln
tthanlar ac;ılması takarrür etmiştir . Bu im- hı.sa rlnr Vekileli, memurların mesleki bilgi
tihanlara girerek muvaffak olanlara ilk okul !erini artbrmak için 1 ey!Cı.lde Ankarada 
diploma._q verilecektir. İmtihanlArııı ~rmek bir kurı ac;mağa karar vermiştir. 
istiyenler istida ile maarif müdilrlUklerlne 
müracaat edeceklerdir. Bu imtihanlara şeh
rimizde yakında başlanacaktır 
:ım11111111111111ım1111111111111111111111111uııı11m11111ıu11ıııtıı1111ı:, 

1 Malllıkeme~e 1 
i .11111111111111111111111111111111ıııııuııııtııımıııııııııı111111111ııuım;: 

l zmirde hafif bir zelzele 
İzmir 17 (A.A.) - Evvelki gece ıaal 

2.20 de ~iinnendere nahiyesinde hafü bir 
:zelzele olmu,tur. Hasar yoktur. 

ğını ve do!!yalann ikinci ağırceza mahke

mesine sevkedildiğini yazmıştık. Vak'a 

eski İ~h•nbu1 İkinci Noterinin faaliye t za
mAnına aiddir ve yeni İkinci Noterlikte hiı; 

bir alikası yoktur. Tavzih ederiz. 

Manisada üzüm 
. . 

sergısı 

Manisa 17 (A.A.) - Dünyanın en nefis 

çekirdeksiz üzümünü feyizli topraklarında 

yetiştiren Manisada bu sene İzmir fuarının 
devamı müddetince bir üzüm sergisi ve is

tasyonlarda da teşhir pavyonları açılacak

tır. 

Şeker muhtekirinin 
muhakemesine yeniden 

başlandı 
Geçen "'batın f<ker l.iatlan yükseJd;~ı 

zam•n müddf!tl zarfında beyanname vermi
yen ve yapılan aramada 12,000 kilo '4!k(:r 
ldhar ettigi a~lan Yaği.!kelesi.nde yai; ve 
pastırma taciri Seferoğlu .Nikolaki asliye se
kizinci ceza mahkemesinde ild sene aUr- 1 

(Ün ve beı; yüz lira para cezasına mohklım 
olmuştu. Temyiz mahkemesi bu karan 
nak:z:etmiş, davaya dün yeniden başlanmıt-

Akdenizde ticari. 
nakliyat yeniden durdu 
Orta Avrupa, Yunanistan, İtalya ve Mısır 
arasında kara yolile nakliyat yapılacak 

~~~~~~~~~~-

.. tir. Şahid celbi için muhakeme başka ıüne 
bırakılmıştır. 

Bir limon muhtekiri 
mahkum oldu 

Limonu fiat murakabe komisyonunca teı 
pit edilen kar. nispetinden fazla kArla aat
maktan maznun limoncu Bekirin asliye Sf'

ki:z:incl ceza mahkemesinde yapılmakta olaıı 
muhakemesi neticelenmi,, Bekirin bu auçu 
ubit görülert>k 25 lira para ceıMına mah
kO.m edilmiştir, 

Balkanlar ve merkezi Avrupa devletlerile 
ticari münasebetlerimiz günden e:üne inki
şaf etmektedir. Diğer taraftan son günler
de vukua gelen hadiselerden sonra Akde -
ni7de vapurla ticart nakliyat yeniden te'k
teye uğramıştır. Bunun sebebi son zaman
larda. Akdeniz. limanlarile Amerika arasın
daki nakliyatın büyük bir kısmının Yunan 
vapurlan tarafından yapılmasıdır. Yunan 
vapurlannın kendı kara ıularıru terketme
meleri lc;in verilen emirden sonra merkezi 
AvruM. İtalya, Yunanistan ve M!!ırla ye-

amanyo u 
Edebi Roma:ı 

TEFRiKA : 1~ 
K~RIME 

NA DIR 

Etrafıma eö:z: gezdirdim. Hakikaten, ab- \ dudaklarımdan isyan ve öfkemin fırlama
lukaya alınmış gibi dört yanım etten kaıe aına sebeb oldu: 
idi. Hepsi de bana merakla bakıyorlar, ce- - Bu mecliste on y8şındaki tey:z:ezade
aaretimi kazandıracak niya:z:kir işaretlerde me ithaf etmiş olduğum çocuk mısraların
bulunuyorlardı. ddll daha ciddi ve olgun mıs.ralara kulak-
Fe~ halde sıkılmıştım. İmdadımo ko- )arını hitfetmi, olanlar var, dedim. Bu 

tacak blr hayır sahibi arıyordum. Ya\-·er mıınzumeler, bütün diğerleri cibl oiirin 
Süha Bey ciddi bir tavırla tekrar!adı: haysıyetini rencide edecek kalem tecrübe-

- Hayd~ ya! .. Bekliyoruz_ ltrimdir 4 Rica ederim, beni sükOtumdan 
Yutkundum. Fakat başlamağa, yahud ayırıp gülün( etmeyiniz_ 

bqlayacak fiiri bulmağ:ı muktedır ol:ıım1- ] Ba<ş1ma kan çıkmı.ştı. Bunu farkcdf'nler 
yordum. Sanki o anda kafam boplmıf, arasında: 
yıllarca ıstırablarıma ve gOz yaılanma ter- - Bırakın .. Israr etmeyin ... SıkıhyorH 
cüman olan mısralar uçup gltmı,u. Gibi mırıltılar dolaştı. 
Kartı tarafta gözlerini kırpmidan yü7.ü- Yaver Süha Bey gülmeğe ba,lamışh. E-

me bakan Didar: Jile yanağımı okşayarak: 
- Niçin bu kadar düşünüyorsunuz? Zü- - Üzülme delikanlı, dedi. Yalnız, ba,-

lll için yazdıklarınız.dan birini okuunıza'. ka bir a:ün 1eninle bu bahsi tekrarlarız. 
dedi.. Bi1 bize .. Eler kuvvetli parçaların varsa, 

Bende bir kırbaç tesiri yapan bu sözler, bunlan bir mecmuada netrederiz olmaz-

niden kara tarikile ticari mübadelit teml
nine çalışılmaktadır. 

Dün ba7.ı Balkan memleketlerile Çekyaya 
450 bin lira değerinde mal ihrac edilmiş
tir. Satılan mallar arasında Çekyaya 50 bin 
kilo keten tohumu, 3 bin aded barsak tııkı
m ı , Bulgaristana 80 bin liralık palamut hu
ıa~nSJ, Yunanistana 115 bin kilo kepek bu
lunmaktadır. 
Diğer taraftan dün kara tarikile İtalyadan 

iki va.ı:on k.Bğıd. Çekyadan da bir vagon 
emaye eşya gelrnlştir. 

n;ı? .. 
Genit bir nefes almıştım. Fakat, cifrr

lerime doldurduğum bol hava, içimde dü
iiımlü duran acıyı :zerre kadar dağıtn1adı. 

Zül.il karşıda idi. Yaşlı bir hanıma ha
raretli hararetli bir ~yler anlatıyordu. 
Yalnız. arada sırada birim tarafa doğru 
baktığını ve topluluğumuzda bu derece 
enteresan ne geçtiğini anlamak için ku -
lak kabarttığını farkediyordum. 

Bu sırada dışanda bir gUrültü oldu. 
Merdivenlerde ka labalık ayak sesleri du
yuldu. Kapıya yakın oturanlar arasınd:ı: 

- Caz geldi! sözü dolaştı. 

Yaver Süha Bey ayaka kalkmıştı: 
- Çok ,ükür damad Bey de te,rif etti

ler, diye gülümsedi. 
Hakikaten Namık terlerini silerek ulo

na girmiş.ti . Bu andan sonra. büsbütün or
tadan silinmek. yok olma1' istedim. 

Herkes karışmıştı. Merasim i('in v1ıiyet 
alınıyordu. 

ÖnUme yığılan başlar, beni adım arlım 
g('riletti. Nihayet duvara dayandım. Yan 
yana duran Zülille Namığın yalnız başla
rını görüyor; Yaver Süha Beyi, mcş·um 
ve ıimsiyah bir hayalet şeklinde fark.edi
yordum. 

Nihayet söze başladı! ... 
Kıııa, hazırlanmış beylik bir kaç CÜl'>\le., 

Ebedi birlik ve saadet temennileri ... 
Sonra, halkaları nipnlıların parmakla -

rına eeçirmek için uzandı. 

A\·rupa harbinin bir neticesi olarak Av
rupada kıtlık ali.metlerinden sık sık bahse
dilmektedir. Bu itibarla Avruparun buğda
ya karşı her :zamankinden fazla taleb gö
receğine "üphe yoktur. Avrupayı beı;leyen 
yerlerden biri de, Tuna havzas~dır. Halbu
ki Macaristrın da dahil olduğu halde, Ru· 
manyada mahsul geçen seneye nazarın 

yüzde 30-40 ni.!ipctinde azdır. 
Cenubi Amerika memleketlerinin kıtlıi;a 

maruz kalan muharib ve harb harici mem
leketlere buğday sevketmesi de mümkün 
değildir. 

Neler •atıyoruz? 
Dün Yugoslavyaya, Tekirdağından 5000 

ton mıstr ihrac edilmiftir. İstanbul liına
nından, Yugoslavyaya ketentohumu, deri 
gönderilmiştir. Bulgaristandan palamut hu· 
li~sı i!'tenilmektedir. İlk posta olarak bir 
parti palı;.mut hullsası Bulgaristann sevk 
edilmittir Yunanistana da 50 ton kepek 
satılmıştır. 

Neler alıyoruz? 

Bu günlerde Rumanyadan e:ene petrol 
ve ben7.in, makine yağı, kimyevi maddeler 
gelmiştir. Macaristan, Çeko~Slovakyadan da 
sınai maddeler beklenmektedir. J-f. A. 
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Dün Büyükderede 
1 yah ile 2 ev yandı 
Dün öğleden sonra Büyükderedc bir 

yangın olmuş, bir yalı tamamen, iki ev de 
kısmen yanmıştır. 

Yangın, BüyUkderede iskele caddesinde 
Tavilı.ade Hafızın yağhboyalı yahsındnn 
çıkmLŞ, yalı yağlıboya olduğu için ate, sür
atle binayı sarmıştır. Yangın mahalline ev
,,·el& İstinye itfaiyesi yetişmiş, fakat, yalıyı 
ateşler içinde bulmuştur. Bir taraftan İs
hnye itfaiyesi çalışırken diğer taraftan da 
Beyoğlu itfaiyesine haber verilmiş:, Beyoğlu 
itfaiye grupu gelinceye kadar, ate,, yalının 
iki tarafındaki Yuvanın ve Feridenin ev
:erine de sirayet etmiştir. 

Yetişen Beyoğlu itfaiyesinin de gayretile, 
yalı tamamen, Yuvanın kirgir evile Feri
denin evi de kısmen yandığı halde yangın 
töndürülmüştür. 

Tavilzade yalısından eşya kurtarmak da 
kabil olamamıştır. Yangının elektrik kon
taSından çıktıı(ı z.annolurunakta, tahkika -
ta devam edilmektedir. 

BASILAIS RANDEVU EYLERİ - Zrıbıın 
dün yeniden iki randevu evi basmıştır. 
Bunlardan biri İstanbulda, diğeri Beyoğ· 
lundadır. Bu evlerde altı kadın yakalan
mıştır .. Beyoğlundaki randevü evinde, bir 
adam tarafından iğfal edilerek götürülmilf 
16 yatlarında bir kı:z: da bulunmuştur. 

Yakalanan kadınlar muayene için :züh
revi hastalıklar hastanesine gönderilml•
lerdir. 

ARABADA ESRAR ÇEKERKEN -
Haydarpaşadan Üsküdara doğru gitmekte 
olan bir arabada bulunan üç kişinin vazi
yetleri zabıta memurlarının nazarı dikkatini 
celbetmiş, çevirdikleri zaman, bunların ara
bada esrar içmekte ve eroin çekmekte ol
dukları anlaşılmış. Üzerlerinde de birer 
miktar e~rar ve eroin bulunmuştur. Al'aba
daki Ali oğlu Vehbi, Muharrem oğlu Hasan 
ve Şevket oğlu İbrahim esrar ve eroini 
Galib oğlu Hasan Çavuştan aldıklarını o;öy
lemişler, Hasan Çavuş da yakalanmış, hepsi 
birlikte adliyeye verilmişlerdir. 

O anda gôzlerimi kapamıştım. Göz ka
paklarımın altında kıvılcımlar uçu,uyor, 
bu kahredici sahneyi hayalimde taktb edi
yordum. 

Sivri bir kadın ökçesi ayağımı ezmesey· 
di, daha uzun müddet böyle kalacalırhm. 

Can acısile kendime geldim. Kısa boylu, 
tıkna:z:ca, ilerisini görmek için önündekile
rin omuzlarına tırmanan bir çirkin taze, 
sürm-cli gözlerini baygın baygın sü:reoek: 

- Ah pardon!.. Ayağınızı incittim! di-
yordu. 

- Hayır, ziyanı yok! .. diye mırıldandım. 
Ve, bakışlarımı onlara çevirdim. 

ZülHI, yüzünde mahcubiyet ve !'laadet 
pembelikleri uçarak Namıkla birlikle el 
öpüyordu. Yavaş yavaş benim olduğum ta
rafa yaklaşhklarını iÖrünce. vücudümden 
ooğuk bir ürpe-rme geçti. Kaçmak lrrtkinı 

oba, bir an tereddüd etmezdim. Fakat, 
dü~ünce \•e tasavvurlanmı u:z:atmafa bile 
vakit kalmad ı. 

Gö7lerime c:n sevimli bakı.şile bak.'lrak 
giilüm~eyen tey:z:ezademin, bana uznnan e 
lini ainirli avuÇlarım ara'.'lına alıp •akarak: 

- Saadetini bütün kalbimle tebrik ede-
ıim, diye fı.sıldad ım . 

Yanımdakine geçmek için istical ederek: 
- MC>rsi Nejad! dedı ve yürüdü. 
Namığın elimi sıkması, parmaklarımı ko· 

parır bir ,ekilde oldu. Saadetini bana 
borçlu imit gibi gözlerime minnet ve fük
ranla bakıyor, tebrik için daha dudakları-

Gene kadın geriledi, ayakları birbirine ta
kılır afbi oldu. Az kalsın düşecekti. Bir hay· 
kırış yaptı. Bu haykırışta bir korkudan t.i
yode (Jak) a kartı parlayan bir hiddetin 
ifadesi ~eziliyordu. Bu gürültü i.i:z:erine bir 
sürü sinek kuşu se!'lsizce uçtular, Jak yeni
den, g~nc kadını kollarına almak istedi. O 
ş-iddetli bir itlşle kurtuldu. Başında men~k· 
fC rengi sazlardan örülmüş hasır bir fap
ka vardı. Gene kadın lüıuct bir hal alan 
tıcaGın Vl'rmiş oldu,iu bunaltıya rağmen 
btHün kuvvctile çadırlara doğru koştu. 

(Anni), {Jak) ın karısı ve grupun rei~i 
nelıat Alimi doktor (Gotbrün) ün kızıydı. 
Gene kc:ıdın ibadet derece~inde sevdiıli ko
casından bir aylık bir müddet ~c;ın bl!e olsa 
ayrılmaj:a tahammül edememiş ve bir ııe· 
batat cemiyeti namına araştırmalarda bu
lun&n heyete iştirak etmişti ve neden'ie 
bir saattenberi kocaMna karşı şiddet ve 
nefret göstermeğe başlamıştı. Kocas.ile ne 
l:onuşmak, ne de onun yanın-la bulunmak 
istiyordu. Se~siz duruyor ve gözlerini ge
ni~ ve muazzam ormanın bir noktasına tes
pit etmiş bakıyordu. (Anni) bc>lki sıtmaya 
tutulmamak için aldığı kininin bciki de 
ormanda çürüyen nebatların çıkardığı bu
harların, yahud da bu meçhullerle dolu ik
limin verdiği yorgunlufun tesirıne kapıl
rn:{t:J. Hattı üstüva üzerinde bilhassa bura
nın iklimine alışamayanlar çok çabuk mu
vcı1rnclerinl kaybederler. Çadır13tın hu .. 
lunduğu mevkii çeviren yerlerin kuvvet 
vErici man:z:ara~ı vardı. Şurada, ourRda ga
rib renkli uzun kuyruklu kuşlar uçuşuyor, 
baıan kemirici hayvanlar ve daldan drıla 
birer cambaz gibi atlayan yaygaracı may -
nıunlar görülüyordu. Ortada aJetıı bir kı· 
list> sükılnu hüktim sürüyordu. 

Doktor Gotbrün ve arkadaşl!'ln vaziyet
ten çok müteessir olmuşa bentlyorlardı. 
Biraz ötede yükleri taşıyan yerliler asık 
suratlarile somurtuyorlardı. Hattı ü~tüvanın 
bir renk ve ı,ık hercümerci olan kı!a fecri 
yüksek ağaçların üstünden sessizce sıyrılıp 
eeçti ve ansııın kesif gece ortalığa bir ti
yatro perdesi çabukluğile indi. 

(Anni.) kimseye aöz söylemeden koca -
sile kendisine tahsis edilmiş ol.ın çadıra 
girip kapandı. Jak karısının bir sinir buh
ranından korkarak onu ta.kib ct.-nedi. E a
ıen bir kaç saat için kampın etrafını gözet
lemek nöbeti bu gece kendisindeydi Biraz 

olduğu~u gördü. ~ 
Gene kadın, gözleri kapalı, ba_şı "1. 

d<.ıtru devrilm1ş, ve ellerini ilcı·n-~.~ 
uzatmış olduğu halde titreyerek y ıJ 'fl,, 
du (Anni) sıhhatli ve kuvve~~ydi· ~ 
hnda sairüliilmenam irazı gosterd""' 
O halde? ~ 

Jak, ~a:mn1 bir .~aç adım. :ırk• ~ 
dalına sılahının tetigınde takib ed1 ; 
Birden ımıaiın kenarında, agaç!8:"111~ 
laştığı yerde garib, çok korkunc bıt' ~ 
gördü. Bu hayvanın tı-ı g;,;Ueri da)' _. 
bir ışık ve cazibeyle pariayor ve ~ )1 
dını kendine doğ'ru çekiyordu. Ve J~,ıf 
dısinin de bu kuvvet t.ırafındm çe 
farkediyordu. 
Dehşet! Bu hayvanın yerde sürürıeP 

rut şeklinde iri bir kafası, dikenli b~ 
nu, ve kuyruj:unda kem;kten ~ 
vardı. Tüylerinin dibind-?n keskıP 
huzmeleri sızıyordu. Yalnız AmaıoP 
kıyılarında bulunan bu korkunc ~ 
ışığının ca:z:ibesile gördüğlinü kendıne ~ 
yor ve sonra tikiırını ı'?niş ve Y~rıl '/. 
ları altında 11&aUerce ezip kemikterı 
dıktan sonra bir hamlede yutu1ord; 
si18hını doğrultup bu korkıınc haY lfl 
te~ etmek istedi. İmklnsız! Tekrıır '":/. 
mek istedi. Bütün zihni ve iradi ~\l~ 
rini bir araya toplayıp bu korkun.. il, 
den kurtulmağa ve ateş etmc~e ~ ~ 
:Fakat kollarının ağır~aşh~ını ~~:e~U :,/. 
radesiz adımlarla cazıbenın tesırıo ,; 
dı. Bu aralık korkunc hayvan ba.ş~ ~ 
~tr havaya kaldırdı. Nef~s alnı• 
~ibi idi. Gene adam bir ıın için bt~ 
!!:&çan gözlerin caı.ibesindcn kurt\J ~ 
Silih1n1 omuzladı ve bu menfur ~ 
kafaya nitan alıp arka aı·kaya iki ~ 
tef etti. Zulmetler i~inde adeta b~~ ·· ıtO 
patlamasını andıran büyiik bir j[lJrUZ 
du ve kurşunlarla beyni delinen h rfı 
,;;zlerinden yakıcı alevler fıskırdı
renkli, müstekreh kokulu bir buh~ 
ormanı kapladı. Korkwıc mahlUk '"*' 

Bu gürültü üzerine çadırlarında.O 
yan ka.mp balkı kofup ~ekliler. 'İ 

(Anni) kocasının kolları arasırıdl ~ 
ku ve oaşkınlık içinde bir uyk· ı~; 
gibi: ! 

- Ne oldu? Sevgilin1 ne oluyo~ 
haykırıyordu. 

.. .. İzmir Fuarı salı gunu 18 de 
İunir 17 (Hususi muhabirimizden) - Ka

pı!=ında bir çok ecnebi devletlerin bayrak
ları dalgalanmakta olan Onuncu İzmiı· En
ternasyonal Fuarı üç gün sonra büyiık me
raı;imle açılacaktır. Bu açılıf töreninde bazı 

vt>killerimi:z:den başka Yugoslavya Tıcaret 
Nazırı doktor İvan Andersen'in de hazır 
bulunma!'ll çok dikkate şayan bir h8J.i!'e sa
yılmaktadır. 
Fuarın açılma töreni salı günü saat 18 de 

Fuarın Lozan kapısında yapılacaktır. Lo
zan antresinin sağ tarafında ecnebi devlet· 
ler sefir ve konsolosları, meb'uslar, yurdun 
muhtelif yerlerinden gelecek heyetler hu· 
lunacak, sol taraf gazetecilerle fotograf ve 
sinemacılara tahsis olunacaktır. Ecnt:bi a· 
~ans ve gazetelerin Türkiyedeki müınessil
lerile Yugoslav gazetecileri de açılma tö
r('ninde bulunacaklardır. 

Saat on sekizde Fuarın açılma törenine 
bandonun çalacağı İstik!AI mB111l• başla· 
nacak ve bayrıjımız Fuarın şeref direğinıe 
c;ekilrcektir. Bunu müteakıb İzmir Bele
diye Reisi Dr. Behçet Uz tarafından bir nu· 
tuk söylenecek, buna hük üm.et adına F u 
arı açacak Vekil cevab verecektir. 

Saat 19,15 te, Fuarın açılma törenine da 
vetli bulunanlar Fuara girerek toplu bir 
şekilde pavyon lan ziyaret edeceklerdir. 
Hep~inden evvel Yugo!Jlavya devlet pav -
yonu merasimle açılacak, bundan sonra di
ğer devlet pavyonlarının açılma törenleri 
yapılacaktır. Fuarın açılması müna'!ebe .. 
tile gece Fuar kazinosunda 2000 kifilik bir 
ziyafet verilecektir. 

Fuarın devam edeceği bir ay içinde üc; 
milyon kilovatlık elektrik sarfedil~eği ve 
bir milyon kişinin Fuarı ziyaret edeceği 

nıı oynatmadan bana coşkun tefekkürlerle 
mukabele ediyordu. 

Yarabbi, niçin bir saadet, hazan bir baht
aı:z:lığın Amili oluyordu? Ve, niçin sevinen
lerin net'esini bütün cihan kutlarken, 
uıtırabımın kimse farkına varmıyordu? .. 

Bu, yer yüzünün haksız, en hakhlz ka
nunlarından biri değil miydi? .. 

Yürüdüm; kalabalığın arasından \ıyr1 -
?ıp çıktım. Sofada tek tük gezinenlt>r \'ardı. 
Bunlan birer gölge gibi farkettijtim için 
hiç birine dikkat etmedim. 
Omuzlarım düşük, gönlüm yaralı mer

divenlerden inerek kendimi bahçeye atlım. 
!\-lehtab~ız, fakat yıldızh bir gece tdı. Yap~ 
raklardan hafif bir rü:z:gir geçiyor. deniz 
sessiz uyuyordu. 
Yalının pencerelerinden vuran ışıklar, 

sahilin bir kısmını tamamlle aydınlatıyor, 
daha uz.aklar, silik bir loşluk içinde kalı

yordu. 
Bu lot kımıa doğru ilerledim. Zütille 

bir çok defa yan yana oturmuş olduğumuz 
tahta kanapeye iliştim. 

Serin hava ve tenhalık başımı biraz ha
fifletmişti. Bu hafifliğin verdiği rahatlıi:3 
kendimi bı raktım. Kan;ı sahilde yanan 
ı~ıklar ve denizin W;tünde koşuşan silik 
1iyn parçaları gözlerimi oyalıyordu. 

Bu ne acıklı haldi Allahım! .. Bu kadar 
güz.el bir ya:z: eecesi, neden me,'um bir ta
rih oluyordu? .. 

(Arkul var) 

hesablanmıştır. IJ 
Bu Aene devlet pavyonları ara~ 

gıltere ve İtalya en başta gelmek ça) 
muharıb devletın pavyonlarında bit 
su.c:iyetler naz.ara çarpmaktadır. _.,, 

İngiltere pavyonunda, bütün Bri~"' • 
paratorluğunu temsil eyleyen iki 
tablo göze çarpmaktadır .. 
İtalyan pavyonu gayet geni.f bit / 

işgal etmektedir. İtalya bize satma),;; 
sunda bulunduğu mamulatın nürfl · ). 
ni İzmir Fuarına getirmiştir_ tff) 

Almanya pavyonu, harb halin• 
bu memleketin beynelmilel iş birliJtı" .J
diği ehemmiyeti göstermektedir. 1Jfl"'i 

Bu sene devlet pavyonları , "'i ti / 

ve İran haric olmak üzere, tethirU.ı 1 
de temsile kıymet vermişlerdir., " 
Jet pavyonu kendi ülkesini temsil . f 
paganda gayesini istihdaf eyleıni!ltit· 
de' İran ve do.st Yunanistan, bize he 
olduklarından nakliyat sıkıntısı çe_ 
ticari emte;ilarıru İzm.iı·e taşıyab~ ~/ 

Fuar olgun ve dolgundur. Büyiik 
fakiyetler kazanrnıya namzettir. 

Behçet Uzun lı 
fuarı hakkınd• 

söyledikleri 
İzmir 17 ( A.A.) - An karadan 1 

ze dönen Belediye reisi Dr. !Jt b ~ 
kendisini kar,ılıyan gazetecilere 1" 
natta bulunmuştur: . •f ,J_. 

•- Reisicumhurumuz Aziz ~~ 
mize hemşerilerimin derin tah ~.I 
ve tnzimatını ar:z:ederek fuar gurıle ~· 
miri şereflendirmelerini istirh•rtl ,-~, 
Bü)'ük Milli Şefimiz çok samunl ~~ 
tebessümlerile aY:ni hasreti duyd\l 1/f I 
fade buyurarak l:zmirlilere seli~ b'./ 
habbctlerini götürmekliğlrni emil' _.,, 
dular. .. i)) I"~ 

Bir kaç gün sonra fzmirin buY ~ 
ıad bayramını tes'ide başhyaca11•1•ııs 
reketlı aylar içinde yalnız. İ~Jr ıtf 'ı 
bütün Tlirkiycnin heyecanla takıb tf'J 
ettiği müteaddid günluimiz d~tl .Jf 
Milletimiz için her bakımdan mııt d,;v) 
reketli olan bu &fuılerimtt.i Yo' cf ~ 
her tarafından gelecek yü:z: binler ôfl"" f 
daşlarımızla ve haricden gelecek tı" j 
mı:z:la kutlarken, ev sahibi ola~~ , 
midiye dülftn mühim va:ı:i!elerı 
muyoruz.• ~ 

Dr. Uı, İunirlHerin bu vaWeyi kl;o 
ne!erden daha kusursuz yapaca tfl'J 
mın olduıl:unu söyledikten ve fu•~ 
Vekilinin açacağını kaydettikten .) 
lerini ~öyle bitirmiştir: ~'. 
•- Fuar günlerini de haricde';; ~ 

ayni zamanda bi:ti tanımak fırsS 'I') 
zanacak do~tlarımı:z: samimi bit r'~' 
sulh ve sükUn havası içinde bll ti 
milletin millt1 tktısadi ve medeP~, ıl 
s:ın1 vRı.ifelerini nasıl yaptığını •b-ıl rJ 
sallerini, mes'ud Türkiyemizin ~ 
"hrimizdeki inkıllbı ve imar b 
biı'llkte aöreceklerdir .• 
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HAKiKAT 

~G .... u .... · "-.ü"--Y~ 
Mangal ko"m·· " d urun en 

Avrupada 
HARB 

SPOR 
Prost planına 

Dün geceki boks maçları Diink·· T 
bu . u aıviri Efk• d 

zııya z d ar a sayın E-
. a • V l"d •llıal •ıtitiıni e 1 

• Bulgaristandan 

• 
lngiliz resmi tebliği 

ıaıeteai.nin bz mangal kömürlerini 
baz thnittir &f Yazısına mevzu itti
den ve ın..; Kıt yaklatırken kömür
le Ytrinded·Raldyn bahsetmek elbet
hltvzuun tet~·. . alnız, yersiz o1an 

Londra 17 ( A.A.) 
Hava NezaretlıUn tebliği: 

Dü,mc.nın ı>e11embe &ünü İngiltereye 
Y~P~ğı taarru:ı.lar emasındaki kayıb fimdi. 
nıhaı olarak teşpit edilmiştir. 180 düşman 
tay)·areai ınuhakak. olarak düşürülmüştiir. 

Bugün Kuleli Askeri lisesinde askeri 
mektebler susporları şenlikleri yapılacakbr 

Bay Eb·· ~ı !arzıdır. 
ıariaıandanuzzıy~ Zade Velid, Bul
ıal köıniır"' ?n •• milyon kilo man-

b. u ııhal el k _ 
•u ır ıazet d me le olduııumu-
lıalmıılar h "ı· e. okumutlar, hayrette 
ın· ' a ımıze ve b ik ... 

~.z~ •tıınıtlardır. .. .. ecer aızliğı. 
ınurıi ınilli ın ' çıınku mangal kö· 
C•len bir ibı·ahrukatımızın başında 
d b" •Yacımız • ıze b .. mı• ve «sonra 
ın'l u ll'ıın bu ·ır ih · ,1 Yanlarla. k'I .. mı ı hyacunızı 
bır çok P 1 0 Rondererek bizden 
ha dün dara çeken Bulgarlar da da-
ın •necek k d • anda bizi .. a ar yakın bir za-
•kendilerinZn oz tebaamıZ» imişler, 
lopu otuz, b .. b .!~rı yarıya ayrılalı 
tak altını, ı us ulun ayrılalı da an
bu müddet •ne kadar olmut• imit 
hangi bir .:hr~nda Bu.lgaristanın he; 
olan Türlıiyed a vaktile ana vatanı 
ve lekômüle en çok fazla terakki 
:!""•k ~oiiru m:~ar oldu~nu far • 
b lf, VazıYeli amak lazım geJir-
ıkerne ed' Yalnıı nazariye ile mu 

•ım •nce d - -ıelrni, ' 0ıru olmamak )i. 
•asüf buna ~ın"!a hakikatin ft'laaıt.; 
lediğini de akuı •ureııe tecell"ı ey 
m.. ıu 15 · • ur ıneaele& . "!'!Yon kiloluk kö-
mecburiyeıin~ın ~elalelile itiraf etmek 

~ııhlerem ~ .?lu~uyorlarmış. 
lı~~·. aıfatile lıe b:;••~a Zadenin bir 
rı ılır miyim: n ı erınden acaba IO· 

lıi!;;- Bulgarisıandan . 
ned ınanral kömür· ~n beı mılyon 
n • . •n acınacak hu ıllıal etmekle 

lı~~ın becerikıı"z alhde oluyoruı ve 
Om" " • llll}'l y ? uru ihtiya oruz • Mangal 

l•t tatrn. cırn121n lam b" 
ını? . ın edemedi"" . aınını ız. 
L ~ Eıı:er teeasUr llımızden dolayı 
oe0 bu . ve tees ··fı . 
1ı· ıse bilme! . . . ıu erme ••-

ı, ~ odundan k'~r• .. •ktıza etmez mi 
'lllı b · k oınur 1ı ır anunun Yapmak bu-

DUnk.ü taarruzı..r em.asında düşürülen 
tayya~e ıdedi 75 tlr. Dutman dün per,emoc 
glinkünden çok daha az tayyare kullanmıt. 
fakat maruz kaldığı zayiatın yüzde nispeti 
ayn! derecede büyük olmuştur. 

Biz.im dünkü zayiaUmız. 22 tayyaredir. 
Ancak bu tayyarelerdeki piloUardan 14 U 
6ağ ve salimdir. 

D\in &ece dUşmanın İngiltere üzerinde 
(;ıaliyetinin hafif olmasına mukabil bom .. 
bardınıan tayyarelerimizden mürekkeb 
ku..,-vetU bir filo Almanyada mühim hedef
ler üzerine muvalfakiyetle taarruı!~rda 
bulunmu.ttur. Bu hususta tam raporlar gel
mem1t1e de Leipıig yakininde ki.in Lleuna 
IU 1le müteharrik elektrik fabrikasında çok 
büyük hasarlar vukua getirildiği şimdıden 
tespit edi.lmjf bulunmaktadır. 

• • Londra 17 ( A.A.) 

Hava Nezareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri bombardıman 
tayyare filoları tarafından dün gece Al .. 
nıanyada yeni hedefler Uz.erine muvailakl
yetlı ve genit hilcumlar yapılmıştır. Bu he .. 
defler arasında Bohlen'de bir benzin tas
fiyehanesi, İena'da Zeiss fabrikaları, Angs
bourg'da Messerschmidt fabrikaları, We -
mar'ın timalinde Kollegı tayyare depoları 
vardır. 

Berburg' da J unkerı 
Frankford"da tayyare 
hücum edilmiştir. 

montaj tesisatına ve 
fabrikUllUI tekrar 

Ruhr'da demiryolları, Almanyada ve it· 
gal altındaki topraklarda bulunan tayyare 
meydanları bombardıman edllrniflerclir. 

Bütün bu harekita itürak eden tayyare• 
lerimizden 3 U üslerine dönmemişlerdir. 

Sahil muhafaza teıkilatına mensub bir 
Hudson tayyaresi Stavanger1 fiyordunda bir 
tayyare dafi gemisine hücum ederek hasa
ra uğratmı,tır. 

Gilnetin çıkmasını taklb eden 12 saat zar
fında bu&ün inııiltere üzerine hiçbir dilt
man hücumu yapılmamıtlır• 

Ötedenberi seyretmediğimiz. boks müsa
bakalarını nihayet dün ak.p.m boks ajan
lığının Halk sinemasındaki organizasyo
nunda gördük. Tertlb ,eklinde eğer ulak
tFıfek noksanlar olduysa bunu bir başlan;;ıra 
bağı.tlamak lAzımdır. Bizce şayanı :ıııem

nuniyet olan on çiftin istenildiği vakit dürı 
akşamki gibi bir araya getirilebilmesidir. 
İLK MAÇ: Kemal - Hüsnü 51 kilo 
Daha bidayette Hüsnü hakimiyeti ele Aldı 

ve birinci raundun nihayetinde Kemal dö
vüşü teı·ketti. 

iKiNCi I\1AÇ: Kaplan - Hidayet. 
BobörJer arasında kilo farkı olduğwıu 

iddia ederek hakem Zeynel maçt yalnız bir 
raund oynattıktan sonra tatil etti. 

ÜÇÜNCÜ MAÇ: İsmail • Selim ~7 kilo 
İsmail sayı ile galib gelmiştir. 
DÖRDÜNCÜ Maç: Muzaffer • Mehmed. 

66 kilo. 
Bu maç aı teknik fakat çok çetin oldu. 

l.!uzalfer bidayette kazandığı avanuaJla 
maçı aayı hesabile ıalib bitirdi. 
BEŞİNCİ MAÇ: Yani - Sotiri. 61 kllo. 
Her ilti bok&Or de farklı bir dövüş yap

madılar; neticede maç berabere bitti. 

ALT!r.'CI MAÇ: Hômid - Hasan. 72 kilo 
Hasan .stilli ve ıiantilik: bir boksör; HU

ruid kuvvetli, ıuplesi yok, fakat ankesör, 
maç benbere nihayetlendi; fakat biıe 

•boka· u Hasan göeterdi. 
YEDİNCİ MAÇ: Semih - Angelos. 61 kilo 
Her iki bok.sör de çok çalıı,tılar, fakat 

birbırlerine tefevvuk edemediler. Netice
de maç beraberlik.le bitti. 

sEKiziNcl MAÇ: Muhteşem - Abdi, 66 
kilo. 

Abdi bqtan nihayete kadar üstün dövüt· 
tü: bilhuaa M>l direktlerile sal ıuingıeri 

çok kuvvetliydi. Neticede sayı hesabile ka
z.andı. 

DOKUZUNCU MAÇ: Adil (103 kilo) -
İlyas (85 kilo) ağır sıklet. 

Adil kuvvetlı ve kiloca faik olduğundan 
avantajlı idi. Fakat İlyas çok cesaretli dö
vüştü. Adilin neticede sayı ile galib Uin 
edilmesıni halk şiddetle ve ıslıkla protesto 
etti. 

ONUNCU MAÇ: Abdi • Cevdet. 61 kilo. 
İlk anlarda her iki boksör de müsavi do-

ı:?un da •aırlar .me.vzuudur. Ve bu 
k~ı ~i~i mütalea ~~·~adınca kendi • 
d ınuru ınilli ihr uruterek •mo.nııal 
Y: ~elir» fetvaıı~~aclarınuzın ba4ın. 
o~Unden mütemad· vermi, olanlar 
<ud anlarımızı kor..::•n Yakılmıı olan 
değ~ ıeıirilıniııir. ya maksadile vü· 
k.. .. de on beı .1 ok, ıebeb bu 
ooınurünü - İlad mlı ~on kilo mangal 

• • 'ü,tületj fa.kıt ikinci raundun ortasında 

Londra 17 ( A.A.) Abdi rakibini kontraya dütür•rek nak
down etti, bunu bir nakdown daha takib 

•mani d e erıne b-'-le!ı 1 •vletiıtde b .. ....,ıınca • 
miş :~• ~•ne mi, aı':.n, ııabütün • ayn
ıarisıa~~R'u P•k anlaııi.::,ne mı reç
nu d an ll'eti- . Yan Bül-

Bahriye Nezareti tebli;i: cUi. Fakat Cevdet tam grogi olacağı sırada 
Akdeniz filoları başkumandanının ve _ , ıong lınd_adına yeütti ve üçüncü raundu 

dijl bir raPor• aore, kumandumdaki Zll'~- Hidalli. davüştü: Neticede Abdi ancak sayı 
lılar ve kruvazörlerinden mürekkeb İngiliz ile ıalib ıelebıldl. 

•ıne'- · ··.,•mız m"d• ? 
Yek· "' ıatiyorl 1 ır · Bu· 

deniz kuvvetleri Trablusgerbda Bardia Ue Müsebkaların hep.i üçer dakikadan üç 
Fort-Cnpuuo'yu ve civarda bulunan diğer raund olarak yapılmıftır, 

ununa . ar1a iht" 
nıür" nıapetle k ıyacımızın 
len u .nereden itha~o dıa'! kalan kö

~· 1 F akaı, "'"· e. elım? Kardii-

ukeri hedefleri bu sabah bombardıman et- Maçlardan .aonra kazananlara madalyaları 
"eril.miştir. Altınordu ve bilhassa Alemdar 
gibi küçük kulüblerimJ:tln bu müsabakada 
e~y adam dövü,türerek gösterdikleri var
lık pyanı taklrclir . 

melı llledi"" """Uzzıya Zad • d 
ııı tudur• enın •· 

.. - Biz • . 
buıÜrı R'•rı kald k 
ınıı ayrılalı otuz ı . llizden büı-
•lti j•ne 7) olan B ••ne (Yahut alt
ıaı; •le delili: Biz ulııaristan terakki 

Yor. Parala e ınanııal köm·· .. 

il 
lakin, bu k~·rn'.~1 alıyor! uru 
ulııar· omurle 

r· lllana alı re mukabil b" 
•Yoruz? y ın mı d'· . • ız 

1 ok •ovız· 
t: ınh 'b' ıa, ar•- d mı ve. 

•<ı ınc lı ~ .. ız alr.i k 
mıyan b e •ndiaind mu ave· 
Yi EL" .azı •tYan • ınevcud ol· 

ouzzıya z mı? M l 

mişlerdir. Bombardıman esnasında hedef
lerin tayın! için donanmaya mensub tayya
reler kullanılmıt ve bunlardan alınan ma
lümala nauran salvolar hedeflerine isabet 

etmişlerdir. 

Bu bombardımanı müteakıb filo İtalyan 
tayyarelerinin bombardımanına maruz kal
mıışsa da hasar ve zayiat yoktur. :Erı aşaiı 
ilci düşman bombardıman tayyaresinin, in-
ailiz. hava kuvveUeri tayyareleri tarafından 
düjürüldüiü gemilerden görülmüştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 17 ( A.A .) 

•dec k •de r"b· ••• • -
ah·ı • ~lan bir Bulrar' ı muhakeme netı m h • Alman umumi karareôlıuun tebliği: 
Şu hald <eye varacak d ~. arrıri de 
tni.iııa e, Yakın koın egıl midir? Hava kuvvıllerim.lı; dün gündüz ve 17 
h •ebet1erirni • ~ulanrrnzla ticari gecesi İngiltere adası.na karşı faaliyetine 
uı ınuııak b" •• mı "••elim? devam etmiftir. Londra civarındaki hava 

Fakat .. ır. otar4iye mi 'd ! •- , meydanile tayyarelere kartı mUdafaa mev-
la! köın'··E.buzzıYa Zade y .il''. elım? :tileri ve balon barajları, doğu cenub böl· 
it.tının Urde bu dere e!ıdın m:ın· aeıi, orta inıllteredeki harb fabrikaları, 

•ehebi, Yaztl ce alakalanma- Cardiff, Newfort ve Bristol limanlarına mu
laıı"';i içinde Yaıad karına. ~ore, ikidir: valfakiyetle taarruz edilmlf ve Wight ada· 
kir 1h •kların1 llllndı~ lar ın yakından sı civarında bir torpido muhribi bat.ırılmıt· 

•!kına h .. ~~rı lıtanbulun f Ur, Bu hücumlar esna.'1nda Alman avcı 
-- Bulgar·0' Rorunrnek. •· tayyareleri lngiliz avcılarile muharebeye 

Yüzme tetvik müaabakaları 
Su Sporları ajanlığı tarafından tertib e

dilen yüz.me teşvik mü.şabakalannın ı dôr
dünciliıü dün Büyükderede Beyaz Park 
havuzunda yapılmıştır. En iyi yüzücülere 
malik. buluna Galatasaray ve Beykoz ku
liıblerinln iştirak etmediği bu müsabaka
lara Betikta-tın gene yüzücülerden mürek
keb ek.ipi airmit ve aiyah beyaz talwn ra
kibsiz olarak yarı,mıttır. Bittabi müsaba
kalar eskisi &ibl z.evldl olmamllttr. 
Al~ neticeler tunlardır: 
100 metre serbest: 
Birinci İsmail 1,40, 

Besim. 
100 metre ıırtüatü: 

ikinci Oi;uz, üçüncü 

Birinci Necati, 1,39, ikinci Adnan, üçün· 
CÜ İmıall. 

100 metre kurbağalama: 

Birinci Hikmet, 1,45,2, ikinci Fikret, ü
çüncü Necati. 

200 metre serbest: 
Birinci Hikmet, 3,42, ikinci Turgud, Ü· 

çüncü iı;mail. 
Türk bayrak yarışı: 
Birinci (Adnan, Fikret. Turgud) S.34, 

ikinci (Hikmet, İsmail, Besim) 5,46. 

ı:::::::::::::::~:::g:::~:::§.:::~::::::::::::::1 
Askeri mektebler 
susporları şenlikleri 

Her sene büyük bir muvaffakiyetle ya
pılmakta olan askeri mektebler deniz şen
tkleri bugün Kuleli lisesinde tekrar edi
lecektir. 

Geçenlerde kara ıporlarında olduğu gibi1 

askeri mektebler talebesinin bu günkü de
niz spor ve eğlencelerinde de muvaffak o
hıcakları yapılan provalardan anlaşılmak
tadır. 

Bu ıünkü ııırogramı tetkik edecek olur
sak, yapılacak jşlerin evveli bir insana, 
!onra bir sporcuya, nıhayet bir askere 18.
::ı:ım olan hareketler olduğunu görürüı. 
Kurtarma ve taşıma gibi insanf hareket
ler, muhtelif deniz sporları ve elbi..e ile 
atlama ve soyunma, teçhizatlı atlamalar 
gibi her askere liz.ım olan faydalı hareketler 
bugün h!!m scmbolize edilecek, hem de 
seyredenlerin zevklerini tatmin edecek ka
dar teknik bakımdan tam olarak yapıla· 
caktır. Bu günkü program •tai:ıdadır: 

1 - İsUkl!l martı, 2 - Bir söylev, 3 - Ge-
çid resmi, 4 - Çalışma: 

a) Tramplen ve kuleden atlayıtlar, 
b) Liseler bayrak yarıtı, 

c} Elbi!!:e ile atlama ve soyunma, 
d) Suda boğuşma, 
6) Kurtarma ve taşıma, 
f) Elbiseli yüune, 
g) Su altında yüzme ve tabak toplama, 
h) Teçhizatla atlamalar, 
!) Rndlbot. 
j) Filika yarışları, 
k) Şarpi yarı,ları, 
il Sutopu . 

Tenis maçları 
Geçen hafta yapılıp İstanbulun farklı ga

lebesile neticelenen İ5tanbul .. Ankara te
nis müsabakalarının revanoı bugün Ta -
rabya kortları.ndl\ yapılacaktır. Ankaralılar 
takUTt itibarile İstanbuldan api:ı olmak -
la beraber içlerinde kıymetli elemanlar 
mevcuddur. B\I' meyanda Bayan Parkan ile 
Tandoğan nar.en di~ati celbetrnektedirler. 

Bu &iınkü karsılaşmalarda Arevyan-Ttın
dof(an maçının heyecanlı olacağı h.t.hmin 
edilmektedir. 

lzmir fuar müsabakaları 
İzmir Fuarında yapılacak spor müsaba

kalarına iştirak etmek üzere İstanbuldan 
bir futbol ve bir güreş ekipi davet edil
miftir. EylO.l bidayetinde İz.mirde maç yap
maları taleb edilen İstanbul sporculan için 
bu tarihlerde Iutbol müsabakası yapmak 
ancak nispeten hafif bir takımla mümkün 
olahilecektir. Eylôl bidayetinde Fenerbah
çenin yıldônümünü kutlarken Gradyans
ki ile kartılaşması, Galatn!'>Dray ve Beşikta
şın da ayni takımla birer maç yapmalan 
kuvVetle muhtemel olduğundan İstanbulu 
temsil edecek futbol takımında, bu üç ku
lüb oyuncularının yer elamıyacakları an
laşılmaktadır. Güreş temaslarına gelince, 
güret teknik komitesi bu husU5ta faaliyete 
geçmiş ve İstanbul güreşçilerini İzmir Fu
arı müsabakalarına hazırlama~a koyulmut
tur. 

Afrika da 
HARB 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Kahire 17 ( A.A.) 
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Politika - Askerlik 

Akdenizde vaziyet 
gittikçe gerginle.iyor 

Büyük Britanya adalarına karf1, 
1000 tayyare ile yapılan Alman hü· 
cumlan devam ederken, Akdenizde 

İııgı'l' h k - 1 de vaziyetin aittikre nazikJe,tift.ine da-
ız ava uvvet eri karargahının teb- .., "' 

liğl: ir haberler gelmektedir. Tinos ada• 
Tayyarelerimiz Tobruk. limanını tekrar sında Hazreti Meryem yortusu kut

bomba.rdıman etmiflerdlr. Deniz petrol de- lanırken bahnlan Helle kruvazörü 
po~una, denizaltıların rıhtımiJe esas rıhtı- hidiseıinden sonra, timdi gene hü
ma doğrudan doğruya i!U\betler kaydr>dil - viyeti meçhul tayyarelerin ve bir de
miştir. Bombardımanın tevlid ettiği yan - nizaltının iki Yunan destroyerine ta• 
gınlar uzun müddet sonra h8.I8 görül - arruz ettiklerini öğreniyoruz. Vakıa 
mekte idi. 

Tayyarelerimiz. düşmanın yer değiştir -
melerini jz'aca devem etmitlerdir. 

İngiliz Somalisinde, bombardıman tav 
yarelerimıı ZeHa'yı ve Adadle'ye yakın. bir 
adayı. bilha~q. askeri hedeflerle kıtaat ta
haşşüdlerini istihdaf etmek suretile bom
bardıman etmişlerdir. 

İngiliz Somalisi dahilindeki başlıca yollar 
üzerinde bir çok iatiktaflar yapılmıştır. İ
talyan bombardıman tayyareleri Berbera
ya taarruz teşebbüsünde bulunmuşlıi:rsa da 
mürettebatı Fransız olan ve düşman bom
bardtman tayyarelerinden birini düşürmeğe 
ve diğerlerini uzaklara kadar kovalamağa 
muvaffak olan bir tayyare tarafından çev -
rılmillerdir. 

Yukarıda zikredilen İtalyan bombardımı:.n 
tayyaresinin tahribi, Fransız mürettebab -
rnn İngillı hava kuvvetlerile fa.r.l bir surette 
teşriki mesai.ı;inin ilk örneğini teşkil et
mektedir. Fraru:ız müretlftbat şimdiye ka
dar yalnız islikşaflarda bulunmuş:ardır. 
Halen bu mürettebatın hava muharebcle -
rindeki kıymetli tecrübelerinden istifade e
dilmektedir. Filhakika Bcrbera üzerınde 
dün cereyan eden harek&t F-Pansızların İ
talyanlara faikiyetinl l.spat eylemektedir. 

İtalyan resmi tebliği 

b.u taarruzlar neticesiz kalmıtlır; fa· 
kat mahiyetleri itibarile Üzerlerinde 
alaka ve ehemmiyetle durmak la
zımdır. Öyle anla,ılıyor ki, Almanlar 
ve İtalyanlar, biribirlerile tam mRna• 
sile danı,ıklı dövüt halinde hareket 
etmektedirler. Alman tayyareleri in .. 
giliz adalarına ve bilhaııa Londraya 
kartı hombardımanlıt.nnı teksif eder .. 
lerken, doğrudan doğruya Mısıra te
cavüz edemeyen ltalyanlar, timdi en 
kolay yolu Yunaniıtana kar•• bir·ba
rekete geçmekte· bulmut aibi ıörünü-
yorlar. 

Bunun ıebebleri ne olabilir? 
Sebeb gayet açıkhr: lıalyanlımn 

i•tedikleri Balkanlarda bir zafer le• 
min etmek değil, ayni zamanda 
kendi donanmalarını da emniyet al· 
tına almRktır. Yunanistana kartı it
tihaz edilen hareket: tarzının en mü· 
him sebebi bizce, Almanlara kendi
lerinin de hoJ durmadllc:larını gÖs• 
lenneğe çalııırlarken, bundan 17 
ıene evvel olduğu Kibi ufak bir Ar· 
navud kellesini bahane ederek Kor• 
fu adasını ele geçirmek ve Adriya • 
tik denizini lng'İliz donanmasına 

ltalyada bir mahal 17 ( A.A.) kartı kapamaktır. Çünkü, Akdenizde 
de artık teferrüce çıkamıyan lıalyan 
donanması İçin en emin melce Adri• 
yatik sularıdır. Ve hemen hemen bü· 
tün filo, buraya sıkanmıt vuiyet• 
tedir. ltalya bu suretle kolay 
bir hllreketle, hem kendi efki.n umu• 
miyeıini, hem Almanyayı avutmak 
aevdasına kapılmıthr. Yoksa biliyor• 
sunuz ki, Balkanları ,imdilik ite ka· 
ntbrmak hiç kimsenin itine gelme • 
n1ektedir. Romanya meselesi, hallo
lunmu4tur. Bulgaristan ve Macariı • 
tan meselesi hallolunmak üzeredir. 
Yugoılavya, zaten ıon zamanlarda 
Sovyetler Birliğile sıkı bir doıtluk te
ıİ'\ etmittir. Bundan dolayıdır ki, Al· 
manya Yugoslavyada Bonot havali• 
sinde yaşayan Alman ırkdatlanndan 
son zamanlarda bahsetmez olmuştur. 
Romanya, Bulgari!\tan ve Macaristan .. 
da AlmAnvanın daha doğrusu mihve· 
rin istediği «yeni nizam• teessüs et• 
tikten ıonr11., artık buralardan ize.mi 
derecede ekonomik istifade temin O• 

lunacaktır. Bundan dolayı Balkanla.r
da bir karısıkhk hiç de arzu edilmİ· 
yen bir şeydir. Kala kala Yunanistan 

İtalyan orduları umumi karargahının 69 
numaralı tebliği: 

İnailiı. Somalisinin z.aptı için be, günden
beri yapılan kanlı muharebeler dün azami 
şiddetini bulmuştur. Dütman bütün cep
hede ric'at ebnektf'dir. Tayyarelerimiz, İ.s
kenderiye limanının tesisatile limanda bu
lunan harb gemilerini bir saatten fa:ı.la 
bombardıman etmişlerdir. Bu harekete iş
tirak eden bir tayyaremlz dönmemiştir. Di
ğer bir tayyare de Kız.ıldenizde yaptığı bir 
keşif den avdet etmemi•tir. 

İngiltere ile 

Amerika arasında 

bir mübadele 
Amerikalılar İngilizlerden 
deniz ve h ava üssü alıp 
yerine d estroyer vermek 

istiyorlar 
V n•İngtion 17 ( A.A.) kalıyor. Yuno.nistan lnıı:iliz gar&ntisi· 

.,. ne bağlıdır. Almanvamn istediği onu 
Ruıvelt matbuat konferansında bulunan İngilizlerle olan al&kasından ııytnna.k 

ve Yunani~tanı bir n.-vi Romanya va· 
ziyetine ıokmllkhr. İtalyanın iıtediii 
ise yukarıda da izah ettiğimiz gibi 

gazetecilerden, deniz ve hava üslerinin alın
ma.aile destroyerlerin verilmesi meselele
rinden bahsebnemelerini taleb etmiş oldu
ğu halde, konferanstan çıkan bir siyasi ınü
şahid fU beyanatta bulunmuştur: 
·- İngiltere bu gemilere sahih olabilir. 

Reis Ruı:velt'in arı.u edilen İngiliz üslerini 
almaktaki azmini nazarı itibara alırsak Bü
yük Britanyanın bunlar için destroyerle 
Odcnmek üzere, istediği fiatı taleb edebile
ceği dütünülebilir. 

Böyle- bir mübadelenin, Amerikan mil -
dafaası için ilk derecede ehemmiyeti olan 
bu ihtiyacı yerine getirmek için, en müna
sib bir sureti h.al tetkil edeceği düşü

0

nüle
bilir. Fakat acaba kongrenin aksül&meli ne 1 
olacak? Fakat merkez.1 hükUmetin bir çok 
ricali, çoktanberi Antilles'lerde bir Ameri
kan deniz üssüne olan lü:rumu idrak etmiş 
ve buna sahih olmak için fedakarlık yap
manın h.ızumunu da anlaınıt bulunuyorlar

dı. 

. . 
Korfu'yu ele geçirmek ve Yunan11-
tanı İnstiliz garantisinden vaz geçi • 
rerek. Almanyavı memnun edip, ken• 
di efltftn umumiye•İne kartı ds kolay 
bir ıaferle öii'ünm~k olsa ııerektir. 

Mümtaz Faik FENiK 

( __ B_U_L_:_M_A_C_A~) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• 1 1 1 1 1 1 I• 
1•1 1 1 1 \ l•ı . 
1 1 1 l•I l•I 1 
\ 1 1 1 '"•ınizde!ıi h•.•land~n köınür r tutuprak bombardıman tayyarelerine va

R•r körnürı ~k!'"elı anlamıy gk ırt • z.ıfelerini muvafiakiyetle ifa lınk.Anını ver
nıklı oldu· erının bizimkilerdara d Bul- mekte idiler. 
ı.alaıay1 ~ ••habile düıtük~n. aya. 17 gecesi İngiliz tayyareler! Almanyanın 
hk " 1 hıaıa ve ik erı nıu • muhtelif noktalarına taar .... •• ederek mah .. 

,,. •n 14 rn.. hsada ·· • -
Plônınd utalealarla k ınuteal· dud hasarat vukua getlrmi,lerclir. Bir kaç 
bahse b~n ve Yabancı •Parken Proıt eve bomba isabet etmif, iki sivil olmüt ve 

lfalk ır daha fırsat b farıonlardan beu kim•eler yaralarunıft.ır. 
lırı.ru ~ .. dü•Ünen, 

0
:u:u4iho!mak. Düşmııının dün aündüzkü zayiatı 59 u 

land Uspeı ıek"ld lıyac • hava muharebelerinde olmak llzere 89 a 
!aza"· !lir lara~an 1 

• dikkate •· ballt olmuıtur. Bunun 23 ü toprak üzerin
ton eden ve diier tormfanlan muha. de tahrib edilmi, ve yedi tayyare de gece 
ı· mangal k.. · ara lan 15 000 dafi topları tarafından dütürülmilftUr. 

a ou,entn dostu 
Methur söz.dür: Dütenin 

Fakat bu hakikati yeryüzü, 
tütünü takib eden 
ıünlerdek.i kadar vu
zuh ile aala görme
mittir. Şimdi dünya-

dostu olmaz. 
Fransa.nın dü-

mu.savat fikri o kadar ayağa düşmüştü ki 
nihayet bu mii1'avat bütün unsurları bir bi
rine düşürdü. Şimdi kadınla erkek arasında
ki müsavatsızlık.tan tiklyet eden bir ayyat 
kadın oluyor. Fek.at onun asıl fikiyeti mü .. 
savatsızlık değil, hürriyetsizlik olacak, Sa .. 
bıkalarının durmadan dinlenmeden tekra
rına mani olan hürriyetsiz.lik. 

İnfirad taraftarı ekalllyetinin protestol3-
rının Onüne geçmeğe tabii imkıin yoktur. 
DUnkü matbuat konferanaının bariz h&di
ae1erinden biri de reis Ruzvelt'in takındığı 
azimkin tavırdır. Mevcud bulunan yüzler
ce gazetecinin suallerini beklemeksizin reis 
doğrudan doğruya meseleyi mevzuu bah
setmiştir.• 

l•I I 1 
1 l• ı 

1 
2 
3 
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1 1•1 1 
1 1 1•1 1 1 1 I 
\ 1•1 

s
1 

1•1 
9 •I 1 

Soldan sağa: 

l• ı 1 1 1 1 

l~ı 
1 ..!.!.J 

nın her tarafında 

. ınde harı"·d komür.ünü mal muk'b. 22 >n hU!ı• ' •u ll'•lırtm k a ı • baraj balonu dü1Urülmüştür. 
uınet aihi. e çaresini bu- 31 Alman tayyaresi kayıbdır. 

":::. Nasuhi BAYDAR Bir Alman denizaltısı kafile halinde sefer 
edPn ve y~kO.nu 27 bin tona balit olan va-

SABAH purlar batırmıştır. Bunlardan biri 5.900 

~SVtıı.ıtF GAZETELERi 1 !unluk bir sarnıc gemisidir. 

~ıc KAR • 
\,\\ 
~lAı{ • 11'ALy \S 

. EbUZZiya Za İlıtı~tAti · V IlARBi ÇJK. 
•niıaltı tar de Velid, rn· . Alı ~U? 
azbrünü 1 hlından hat ıllıyetı meçhul bir 
ıcralinin .°ld' .. •larak l°"'Jınıan Yunan kru-

0 ur ·ı "' te b" · ıunrnasını.n K u rnest d'l)a . ır ~talyan 1te-
eiip 20 k" . ·,rfu •da Yıslle ltalyan do-

l!Şinın '"1.. sını bo b 
alanrn ° umun m ardıman 

RMna lf:beb e ve 50 k" .. etrnekt oldu.. ışının ya-
ıtınbta:;no zaman İtaly:~ı~u rnevzu.u h<'ıh
erne-kte. b~~~m:n Yerine t:l~bl~ .. r:'nl Yu
:ruvaıc; .. ıunku Davud ~ tirdıgıni söy
ii cü _run batıtılmam ar cıca hidiseıdle 

rumıe Ratndaki · 
illila varıı C<ııa ırasında . nıspeU7-
Uniarı . ına.sı teklinde .~15ı>etsiz bir i(-
l' 1 IOyI,nı,}t~ ınutaleadan sonra 

• • nız h r. • 
"lllll ı u hadi • h et er l~lrı d ' arhe dahil 1 

ıur e '" ,.,r .~ .. o mı~·an 
'llt.a k\le rahat kaltn.•d ~ \lzunde •rbk hıç 

anlı b' ıgına ç k l\Jlrl" . ır delild' 0 canlı \e 
ı en bu 'le. ır. Ku,·\·eti 

urette •uih.:ı )·a.,t.a ve bu ka.ı:, tnüte -
n i · tnal edihn . r ı>ervn!ı.lz 

nek ~~~ı -hi r.iyatıııa. kap'ı'' karllit'.'nda, in-
-.a ili "1 1 ıp da 'ı• ütl · . " nıu)'or F "~an t:lıne-

L~ u 1 1l5'8nlık ,., · ak~t ınaatteeuU( her 
ıutdar p · n\edenıset 'l ayırnaı t.dild"~· .. t!lilblannın 0 
L er nıillet için hl 1 ııcı ıun1ere di.i<ıtu·· k k' 
''t'labl • !'i e de'·ı . ı, 
lint .ı:.~•reket etnıek :~ ancak akılla ,.e 
~ bulunuyor.. nıecburiyet ha-

Almanya lngiltereyi 
abluka ediyor! 

Berlin 18 (A.A.) - Reuler: Almen bat· 
~uı:nnndRnlığından bildirildiğine nazaran 
lngılterenin tam surette abluka altına alın
ması derhal meriyete girecektir. Batku ... 
ın_a~danlığın beyanatında bundan aonra İn· 
~lıı ~ularına girecek bitaraf gemilerin im-

o. edılrnek tehlikesine maruı bulundukl&
~· bütün mı.ntakanın nıayinlerle dolu ol

uju ve tayyarelerin her gemiye hücum , .. 
deceııı ilive edilmektedir. 

J aponla r bir Cin adaıini 
zaptettiler 

Tokiol7(AA) Do •. d" · · · - meı aıansının ver
i ıl}:_ı ~ir tell(l"afa na%&ran cenubi Çin sahil
;;ının ablukasını sıkı,tırmak makMdile 

pon deniz. kuvvetleri Kanton nehrinin 
:•.nubı açıklanndaki iki adadan biri olan 
d ıoııçuan'ı tamamen itıal etmitlerdir. A· 
~ya ıs rıtustoala aabahleyin erken a .. •ıun 

hır ··r '"" d mu reze çıkmıt ve deniz tayyareleri a-
anın kartı~ında bulunan Kuonıı;hoi -

Sunhonı daııllryolunu bombardıman el • 
mlıUr, 

Fransanı.n günahtan 
biı· bir yüzüne vurulu
yor. 
Biıim gaz.eteleri de 

gözden geçirirseniz her 
gün üç bet tarize rutlarsınıı: Frang işi 
aefahate vurmuş:, ordusunu ihmal etmiş, 
Fransa hürriyetin serkeş.liğine uğramış, 
Fran!Qld& vatanperver kalmamı,; binaena
leyh lkıbeti başka türlü olamaunış. 

Halbuki ild ay evvellne gelinciye kadar 
biz. bu Fransaya ne kadar gilveniyorduk! 

Evve.lld gün bir b8'muharririıniz. de Fran
sanın mağlO.biyeti sebeblerini sayıp döker
ken: .Fransa bir meyd,.n muharebesın~e 
kaybolmuştur. O uten kendini ke.ybetmış· 
ti• hükmünü verip i,in içinden çıkıyor. Fa· 
kat bu sebebler içinde bir tek sağlamına. 
rastlamak kabil ohnadığı halde bu hüküm 
şu •kaybolmak• kelimelerindeki oyunun 
habrı için verilmiştir: Muharebede kay -
bolmamı,, kendin! kaybetmiş! ... 

0 MUaavat ve hür riyet 
Mahkeme huzurunda yirmi sabıkası olan 

bir kadın. Bu bir Türk kadınıdır ve ism1 
Hidayettir. Sabıkala -
rı.nın hepsi ayya.;;hk -

ı... tan ileri gelıniş. Bu de: 
.;>l~ fa da bir meyhanecı 

;\rı '" .... ~" W• r~: ma.hkemeye duışnıUli 
'W -;ene mahkUm olmuş· 

tur, Ancak hikim artık 
.. uslanması için nasihot 

ederken o bir feY is
tiyor: Erk.ekle kadının müsavi olmasını. 
Bazı meyhanelerde onll erkeklerle miliıavi 
muamele edilmiyerek rakı verilmemesinden 
mUttelddir. 

Bir ıamanler Osmanlı un.surları arasında 

o sazendeler arasında 
Belvü bahçesinde ince saz. heyeti geçen 

gün kalın seeler çıkarmıı. Tamburi Sali.-
hJddin, Piyanistin 
falso yaptığına kana
at getirerek bu zata 
hücum etmiş. Şiddetli 
bir kavganın güç halle 
önü alınmış; fakat bu 
sazendeler şimdi hi.ki
min karşııııına çıkıp da
valarının hallini iste
yecekler. 

Bir mın.ikifinaMn 
falsolu bir sese kartı hassasiyetine, hatta 
as."lbiyetine hak vermek l&z.ımdır. Ancak. a
caba bu asabiyet ve ha.ssae:iyet yerinde mi? 
Yani, acaba tamburi SalO.haddin o fasıl esna 
sında piyanistin falsosunu takdir edecek 
halde mi idi? Çünkü bizim bildiğimiz. bu 
nazik t.amburt çok defa ve bilhassa fuıl a· 
ralarında gaşy içindedir. Hele fasıl batlayın 
ca mestolur. O fasılda da itiyadı bili.f.ına 
hareket etmediyee, falso piyanist arkada
şında değildir. Mahkeme tebii bu ciheti de 
tayin edecekbr. 

a Alkol ve petrol 
İngilteredeki meyhaneler nüfusun 430 

da birine, Almanyada 270 de birine, Fran
sada ise 80 de birine isabet edecek kadar 
çok imiş. Petrol istihlik.i de tabii o nispette 
çok demektir. 

Franııada Mareşal Peten içkiye k8J1ı fid
detli bir mücadele açarken haftanın bau 
günleri içki yasağt konuyor ve yemeklerde 
içki içilmesini kat'iyyen menediyor. 

Bu tedbirlerin Avrupadak.i petrol kıtlı
ğına da müessir olmaaı ve bu teklifi daha 
çok tahammül edilir bir hal• koymaıı mi.ım-
kündür. B. S. 

Bazı müşa.hicllerin şimdiden ileri sürdük
lerine nazaran, reis Ruzvelt'in niyeti, halkın 
dikkat nazarı İngiliz. semalarında cerey:ın 
etmekte olan hava muharebeleri üz.erine 
tekisüf etmit bulunmakta iken, İngiltereye 
yapılacak yardım tedbirlerinin tesrii mer
kezindedir. 

Tayyare harblerinin 
6 günlük bilançosu 
Londra 18 (A.A.) - Yeniden konlrol 

edilen rakamlar resmen neşredilmiştir: 
Dünkü cuma ak.famına kadar altı gün 

zarfında İngiltere ve civan üzerinde Al .. 
manhırın zayi ettikleri tayyarelerin adedi 
492 yi bulmuttur. Bu suretle va5aU olarak 
günde 82 Alman tayyaresi düşürülmüt bu
lunmaktadır. Şöyle ki: Pazar günü 66, p3-
ıartesi 62, ıa.lı 78, çarpmba 31, perşeınhe 
180 ve cuma 75 tayyare. 

Ayni altı gün zarfında İngiliz hova kuv· 
vetleri US tayyare kaybetmişlerdir. Bun
lardan 26 sı pazar, 13 ü pazartesi. 13 lü salı. 
7 si çartamba1 34 ü pertembe, 22 li cuma 
günü diifmiiflerclir. Bununla beraber du
şcn İngiliz tayyarelerinin pilotlarından 46 
sı sağ ve salimdir. Halbuki düşen Alman 
tayyarelerinin pilotları ya ölınüt veya eair 

edilmi~lerdir. 
Gene ayni müddet zarfında tayyare dafi 

bataryaları da 57 dü-tman bombardıman ve 
avcı tayyaresi dütürmü.flerdir. Bunlar ara
sında Douvreı tayyare bataryaları topçuları 
pertembe aünU 9 dü,man tayyaresi düşür
mek aureille ön &afta bulunrnalct.adırlar. 

Bunlardan 10nra 6 Alman tayyaresi dü~ür
milf olan Tyne topçuları gelmekteclir. 

1 - Ramazana mahsus namaz. 

2 - Tahtad.An çıkar . 

3 - Boş ve lüzumsuz - Uzaklık ifade e• 

der. 
4 - Su bendi - Bir müphem sıfat. 

5 - Almaktan emir - Eğri değil 

6 - Geniı - Milletlerin hayatından bah• 

sedcn ilim. 

7 - Genişlik - Ev eşyasından. 

8 - Bir nevi yara. 
9 - Sevgiliye okunan ıarkı. 

Yukarıdan aşaiıya: 

1 - Doktorluk. 
2 - Hava vasıt.alarındPın biri. 
3 - Lokman ruhu - Iıoimlerden sıfat yap• 

mak için kullanılan edat. 
4 - Gözlr.mek - Çayır. 
5 - Bir renk - Elyafından çuval yopılan 

ncbı;t- Alfabenin ikinci harfi. 
6 - Mevcud - Vakit. 
'1 - Fiil - Çok gü7~" 
8 - Kurmak. 
9 - Açıklık. 
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Orman Umum Müdürlüğünden : 
Bursa ve Bolu Orman Mekteblerine Alınacak 

Talebenin Kayıd ve Kabul Şartları 
1940 - 1941 tahsil devresi için Bursa ve Bolu Orman mekt.eblerine parasız yatılı 

100 talebe alınacaktır. Mekteblerin tahsil müddetıerl üç ••nedir. Mezunları 
(Orman Mühendls Muavini) unvanile meslekte kullanılırlar. Ist.ek!Uerden 
aşatıda yazılı .şartlar aranır. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti t.ebaasından olmak. 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak. 
3 - Sağlık durumu normal derecede, yanı dil, göz, kulak ve vücudünde 3.rıza 

noksanlıl!;ı bulunmamak, Arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmeye, hayvana 
binmeye bünye teşekküliıtı müsald ve dayanıklı olmak. 

4 - Iy! ahllklı. hüsnü hal sahibi olmak, geçmiş mahkumiyeti bulunmamak. 
5 - Orta mektebi pek iyl veya iyi derecede bitirmiş bulunmak. 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa Orman mekt.ebl müdürlüğüne hltaben 

yazıp gönderecekleri dilekçeye: 
A - Nüfus cüzdanı, asıl veya tasdlkll sureti. 
B _ Uçüncü maddede yazıh sağhk durumlarını btldirlr tam teşekküllü has

tanelerden veya bu hastanelerin bulunfuadıkları yerlerde hükümet doktorların· 
dan alacakları tasdlkll raporu. <tam t.eşekküllü hastane olmıyan yerlerden kabul 
edilecek isteklilerin kayıdları mektebce yaptırılacak muayene neticesine kadar 
esaslandırılmaz ve bu muayenede yazılı evsat kendisinde bulunmıyanlar mek
tebe alınmaz.) 

C - Çiçek aşl.';ı vesikası. 
D _Dördüncü maddedeki yazıya göre Beledlye veya polis merkezleri tarafın

dan tanzim ve tasdik edilecek hüsnü hal mazbatası. 
E _ orta mekt.eb şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve, 
F - 6'><,9 eb'adında 6 fotoğraf. 
Bağlamalıdırlar. 

No'ksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş nazarile bakılır. 
7 _ Mekt.eblere gireceklerin kayıdları 1 eylül 1940 tarihinden 15 eylül 1940 

akşamına kadar yalnız Bursa Orman mekt.eblne yapılacaktır. 
rst.eklller, evraklarını doğruca bu mekteb müdürlüğüne ya blzzat veya taah

hüdlü olarak postaya tevdi etmelldlrler. 
Kayıd ve kabulde müracaat sırası nazarı itibara alınır. Şu kadar ki istek-

11Jerin miktarı blr günde yüzü tecavüz ettiği takdirde kur'a yapılacaktır. 
a - Beşinci maddede yazılı şart.iarı haiz talebe, kadroyu doldurmadığı tak

dirde orta derecell istekliler arasında bir müsabaka lmtlhanı açılacaktır. 
9 _: Kayıd ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mekteblerlne kur'a 

Ue ayrılacaktır. 
10 _ Mekteblere alınan talebeler. kendilerine verllecek nümuneye göre No

terlikt.en tasdikli birer taahhüd senedi vereceklerdir Bu senedi iıetirmiyenlerln 
mektebe devamlarına müsaade edilmez. ('7316) 

Kilis Gümrük Muhafaza Taburundan : 
1 _ Müt.eahhidl nam ve hesabına (31861 kilo sadeyağ açık eksiltmeye 

konulm114tur. 
2 - Muhammen bedeli (3982 lira 50 kuruştur.) Muvakkat teminatı (298 

:ıra 69 kuruştur.) 
3 _ Eksiltme 27 ağustos 940 sah günü saat 15 te Tabur Satınalma Ko-

misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi bedelslz verilir. "147) 

- --------- --- - - - . . 

HAKiKAT 
18 AIUıtoı 1940 

--- ' ~. 

C..__R _A_D_V_O _ _ ) 
P-----..,.------ Telefon: 80547 ----

ERKEK 
12,30 Program ve memleket saat ayarı -

12,35 Türk musikisi - 12,50 Ajans haber ... 
leri - 13,05 Müzik: Türküler ,ve oyun 

havaları. 13.25 - 14.30 Müzik: Radyo salon 
orkestrası - 18 Program ve memleket saat 

ayarı. 18.05 Mürlk: Pazar çayı (Pl.) -
18,30 Müzık, Çigan Roman!iları (Pl.) - 18A5 
Müzik: Çıı:ı-an Romansları (Pl.) - 18.4.5 r-.ıu

rik: Radyo caz orkestrası - 19.30 ~'lüzık: 

l'atyos - Kürdili .H. tarkı - 19.45 Memleket 

saat ayan ve ajans haberleri - 20 Müzik -

20.15 Saz eserleri - 20.30 Müzik - 20.4.5 Ko

nufma - 21 Müzik: Fasıl heyeti - 21.30 Mü

zik: Puccini - Butterfly operasından - 22.30 

.Memleket saat ayan ve ajans haberleri -

22.45 Müzik: Caıband (PL) • 23-25-23-30 
Yarınki program \.'e kapanış. 

KIZ ŞiŞLİ TERAKKi LiSESi 
ANA - İ LK - ORTA - LİSE 

Yabancı dillere b ilh assa itina edilir. . . . .. aca• 
ı - Eski talebe, eyliıle kadar kayıdlarını yenilemelidir. Kayıd için velilerın mektebe bızzat mur 

atleri gerektir. d d he! 
2 _ Eski ve yeni talebe kayıdları 15 ağustosa kadar pazartesi, perşmbe günleri ; on an sonra a 

gün csaat 9 - 17• ye kadar yapılır. 
3 - Bütünlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. 

GÜNDÜZLÜ YATILI! , 
~~~~~~~~~~~~~~__:Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddeler inde 

ı~©~~~ı 
17 Ağustos t940 

r AB~NE $ARTLARI' 
Türkiye için; 

Bir aylık 
Üç aylık 
Alh aylık 
Senelik 

Yabancı memleketler için: 

90 
250 
475 
900 

kuru~ 

• 
• 
• 

Altı aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 • 

İmtiyaz sahibi ve ba:ı::muharriri: 
N ecip Ali K ÜÇÜKA 

Umum neşriyatı idare eden Yazı 
İşleri Müdüril: 

Ce'ltal Hakkı SELEK \... ________ .) 
Basıldıjı yer: Cumhuriyet Matbaası 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
?rag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Devlet Limanları İşletme 
Umum 

Açılıf Kapanış 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

5,24 
132,20 

29.6875 

0,99JS 
1,6175 

13,90 

26,5325 
0,625 
3,1750 

31,1375 
31,0975 

Müdürlüğünden : 
işletme lhtiyacı için satın alınacak muhte11! tipte <12000> aded kömür çe 

valyesl kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli t6275> lira ve muvakkat teminatı <470> lira <63> kuruş 

tur. Ihalesl 26•81940 tarihine raslayan pazartesi günü saat on beşte Galata 
rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komlsyo 
nunda yapılacaktır. Ist.eklllerin teklif mektublarını bildirilen vakıtten en geç 
bir saat evveline kadar Komlsyon Reisllğine tevdi etmeleri lazımdır. Şartnamesi 

her gün sozü geçen Komisyonda görülebllir. (7126) 

V AKIT AKİTTİ . 
5 porsiyonluk bir komprime He (Su ve ateşten gayri harkden h{~ 

bir madde ilave etmeyi düşünmeksızın) . 15 kuru~ mukabılınde a• 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve ıştıhalı bır sofra hazırlı)' 
bilirsiniz. . . b )1 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefıs hır çor a 

her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık selize kot;1primelerirııi· 
zin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahıd olacaksuııı-

CAPAMARKA 
MER~İMEK, BEZELYA, NOHUD ve sair hububat sebze ve çorba)J]ı 

kornprimclerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Şile kazası idare heyetinden: 
GAYRIM E N KULUN: 

Y eclek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir 
zamanda kıymeti daha çok takdir edilir· 

SENED 
No.sı 

113/25 

155/41 

VE DOSYA 
Borçlunun ismi ve adres! Bulunduııu yer 

Usküdar R~mi Mehmed Paşa ŞUe 
mahallesinde mukim Şileli 
Mustafa oğlu Ali Baltacı 

ŞU•den Hii.s•yin varisleri Şe
rife, Mustafa, Emin, Ayee 

Abdullah kızı Seher. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Cinsi 
Tarla 

Bağ yeri ve mülk 
gurumu 

Tarla 

Bağ f'! ri mülk ve 
gurumu 

> 

Tarla 

> 

> 

> 

> 

Bahçe 

Bağ yeri ve gurum u 

Bahçe yeri ve eşçarı 

Tarla 

> 

> nısıf > 

> > > 

> > > 

> > > 
> > > 

> > > 

> > > 

> > > 

> > > 

> > > 

Mevkii 
Çavuş Imam bayırı 

Maslak korusu 

Kömür ayazması 

Vasiyet derunü 

Maslak düzünde 

Çavuş 

Çavuş vasıt altı 

Kara Ahmed 

Karamandıra uzun 
parça 

Karamandıra 

Tutu tarla 
Kara mandıra 

> Kıy bucağı 

> Köy içi 

> Çakılburıiu 

> > 

> Iskele 

> Kaya altında 

> Dere başı 

Miktarı 

5514 M2 

1838 M2 

919 M2 

3676 M2 

1373 M2 

1373 M2 

6433 M2 

2757 M2 

3676 M2 

2757 M2 

4595 M2 

230 M2 

2676 M2 

919 M2 

919 M2 

919 M2 

919 M2 

1938M2 

1379 M2 

> Batak ıhlamur 1838 M2 
> Çayırlar 2297 M2 

> Suptarla 2297 M2 

> Yerkörüsü 1838 M2 

> Kayaaltı 1838 M2 

> Cezdlni 2297 M2 

> Savacık deresi 6892 M2 

HU DUDU 
Şarkan Aşık Ali garben Kara Ahmed 

1 Rels şimalen Imamol!;Iu kerimesi Ayşe 
cenuben Mehmed kerimeler! Zeyneb 
ve Rukiye 
Şarkan tarik garben Kocakoroğlu Meh
med şimalen tarik cenuben Hacı Is· 
mail bağları. 
Şar<l<an Futu tarlası ve garben yol ve 
şlmalen Boduroğlu Ahmed tarlası ve 
cenuben Karaca~lu M ehmed tarlası . 

Şarkan Burunsuz Ahmed ve ıı:arben de
re ve şimalen Niyako tarlası ve ce
nuben yol. 
Şarkan Ali garben yol, şlmalen Va
hide Hanım ba~ları c<!nuben tarlk. 
Şarkan Mustafa balı ve garben ve ce
nuben tarik ve ştmalen Deli Ahmed 
oğlu Ali bağı. 
ŞarkAn semerci Ali ve garben Hacı 

Yani ve şlmalen Helvacıoğlu l\'lehmed 
ve cenuben Ali tarlaları. 
Şarkan Kaı; ve garben Kara Ahmed 

şimalen yol cenuben Sadık Süleyman 
Ali ve Ibrahlm ve sahibi sened ve yol 

Şarkan Ibrahlm garben Koca lbrahlm 
oğlu şimalen cenuben Hacı Osman 
tarlaları. 

Şarkan Hacı Osman garben Molia Ha
san şlmalen cenuben Kara Mısdık. 

Şarkan Ali garben sahibi sened, şlma

len Ismall cenuben tarik 
Şarkan tarik garben vakıf tarla olup 
işbu bahçe yerine şimal cihetinden bir 
hatve mesafe.si olduğu şimalen cenu
ben Mustafa 
Şarkan yol garbcn dere şim~len Ali 
cenuben Jbrahlm. 
Şarkan Bayram garben Nokola şlma
len cenuben Alt. 
Şarkan Hacı Omer garben All şimalen 
Keleşoğlu cenuben yol. 
Şarkan Mustafa garben Süleyman şi

malen yol cenuben dere. 
Şarkan Ismail garben dere şlmalen 
Mustafa cenuben kaya. 
Şarkan Mustafa garben Isınan şima
len cenuben yol. 
Şarkan garben şlmaen cenuben yol. 
Şarkan Keskinoğlu garben H. Ali E
fendi şlmalen Oruçoğlu cenuben Aydın 
oAulları. 
Şarkan Emin Çavuş garben Süleyman 
.ıJ:1malen cenuben yol. 
Şarkan Ahmed garben Osman şima-
1en Mehmed cenuben dere. 
Şarken garben İbrahim şimalen cenu
ben yol. 
Şarkan Süleyman garben Osman şl
malen dere cenuben yol. 
Şarkan Mustafa garben Ismail şima
len cenuben yol. 

T. C. Ziraat Bankası Istanbul şubesine 2814 sayılı kanunun şümulüne dahli lkrazattan borçlu bulundukları meblağın taksltlerinl muayyen vade
lerinde ödemediklerinden borçlarının tamamı muacceliyet kesbeden borçlu !arın yukarıda cinsi ve evsafı sair.si yazılı ve mezkur Bankaya ipotekli gayri 
menkulleri tahsili emval kanununun 13 üncü maddesine ·tevfikan 21 gtin müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Katı lhale 9/9t940 tarlhine t.esadüf eden pazartesi günü saat H te Şile kazası Idare Heyetince icra kılınacaktır. 
Açık arttırmaya iştirak için taliblerln 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ne! maddelerinde gösterilen şartlar dairesinde ve şartnamesinde 

yüzd• onu nisbetinde muvakkat t.eminat akçesini T. C. Ziraat Bankası Ista ·nbul şubesine yatırmaları Jiizımdır. 
Tellô.liye, ferağ harcı ve.sair bilümum vergi ve rü.<um müşteriye aiddlr. 
Daha !azla izahat almak isteyenlerin her gün T. c . Ziraat Bankası Ista ııbul Şubesi Zirai ikrazlar Servisine müracaatıerl ilan olunur. 
N o T : Satış peşin para ile olduğu gibi müşteri vade ile almak lst.edlği takdirde müzayede bedelinin dörtte birini peşinen ödemek suretııe 

gayrimenkulün ipote~i mukab11lnde beş senelik vadeli ikrazata kalbedilecektir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zama~ 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 5 
gramlık bir komprimeyi 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruı· 
tan alabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

da Fuarinda Milli Piyango 
çekilmek üzere bir 

İzmir 
Zafer Piyan· 

etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmı• olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 

tertib gosu 
tarafında 

63,345 tanesi mutlaka ikra· 
miye kazanacaktir. 

Tam biletler (2) liraya ve yarim 
satılmaktadır. (1) liraya 

bilet Zafer Piyangosuna siz de bir 
alarak İştirak ediniz. Verec!ğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasitalardan biri olan Hava Kuvvetle· 
rimize sarfediJ.,.cektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus favkallda 

İkramiye adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

piyangonun pllnı 
İkramiye miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

İkramiye tutarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

FOS L F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan lıınnızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoi!:altu. Tatb qtab temln eder. 
Vücude devamlı ı:enclik, dioclik verit. Sinirleri canlandırarak asabi bubranlan. uykusu2lui!:u ırtderlr. Mnannld lnkı
bazlarda. bar•a k ternbellii!:inde, Tifo, Griıı. Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel ıı:e91eklii!:I ve adeınl iktidarda ve 
kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

-

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubu 
F O S F A R S O L' ün : Di iter bütün kuvvet surublanndan üstünlüitü DEV AMLJ BiR SURETTE KAN, KUVVET, 
İ$TİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ı:östermesldir_ 

Sıhhat Vrkli letinin resmi müsaadrsini haizdir Her eczanede bulunur. 
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