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.. k Hava Kurumu t. 

T ur Ik .. .. dc](İ havacı J 
nonun . tini 
kampının faahye • 

.. . • . b r yıl gaıetecı -
gormclcrı ıçın e i •i bir usul
leri davet eder. Bu,. l radaki 
d·; Çil kı·ı· gazetecıler, o 
ıu. 11 1 n kanat-

ateşli gençliği V~ ~n 8~ için na
lı bir Türk neslı o 018 ö _ 
sıl çalıştıklarını yak!~d~~ !rze
riirler· efkarı um unu) e) . , t"I 

' ~· d" biitiin tcsısa ı e 
derler. Şım ı, 1 k ınekte-
nıükcnımel bir havacbı ı kampı, 
b. h ı· . 1 " olan u ı a mı a mı,.. d 'h halin-
henüz bir çadırlı or uga her 
de iken ilk ziyaret. ed~n ~-e erek 
)'az buradaki faalıy~tı gor •ese 
elde edilen neticclerı m~ıka) ze
etmek imkanını bulan bır ga · 
teci sıfatile mcslcktaşlarını11? t~rı-·n t '\'C ıc; ı -
Yaretlcrini cUÇ8~ illi e , :dal; bu-
ınek davamız İ"ID çok fa) t" ' gaze .. -lurum. Bu sene kampı~ 
. . etı 5ırasın-cıler tarafından zıyar d bu _ 

da vazife icabı Ankara 8

1 b 
' d 1 r a e-lunduğum için, arka aş ~- -· . iş 

raber Türk havacı genç ıgını 1 
b ' .. d" H •r sene o -aşında goreme ım. t! 

d - "b" b yıl da ilk fırsatta, . ugu gı ı u .. • . . dece-
lnönü kampını gorınıye. gı tt 
P.inı l\laaınafih bu son zıyare e 

' ı avışıma keudilerile beraber 0 m • h'b" 
rağmen kuvvetli kalem sa 1 1 

arkadas'ıarımın yazılarını oku -
·· ·· ı dar ol -Yarak kampı gornıuıt m 

· d . ı· e icabet dum. Kurumun av e ın 
1 ·· ı "azı ar eden arkadaşlar, guze .J 

Yazdılar- daha da yazıyorlar; 
nıemlek~t gençliğinin ''e halkı. 
nın ruhunda ha\'acılık a~kıoı 

' ·ı . e" -alevlendiriyorlar; saı erı m ., 
kur olsun. 

Yurtta ha'\·acılık aşkı ku,•vct 
buldukça, Türk hav~cılı~ı -~a ~ 
Disbettc yükselccektır. Eskıle 
rin ca k olnıavınca meşk olmaz> 
sözi.i büyük blr hakikati ço~ ku~·
Vetle ifade eden bir vccizedır. ~ıl· 
hassa çocukların ,·c gençl:r~ 
ruhunu saracak olacak bu • • 
tır k" b" . ""kll're rıkararaktır. 

11 iZi go ' . . b"l 
Havacılığın ch<'ınnıiyctııu 1 

-

hassa şu zamanda uzun uzadıya 
iıaba hiç lüzum yoktur. 1\lillet: 
lerin H medeniyetin istikbalı 
havalardadır. Ha,·arılık aşağı ) U· 

karı bu asırla yaşıttır. Daha ev
velki uçma gayretleri su;r:-ma. -
lardan ibaretti. Havadan agır bır 
ltıakine He ilk uçan Amerikalı 
\yright kardeşler, bugün~ü. ha· 
l'ıkah ta •yareciliğin temelını 1903 
de atmışlardır. 1909 da Fransız, 
lıleriot ilk defa l\lansı en dar ye
rinden 'geçmiş: bu 30 kiisur ki-
10ınetrelik uçuş on sene sonra 
1919 da, iki in~liz tay~·arecisi 
~&rafından Atlas Okyanıısunıın 
~~ defa geçilmesi gibi harika1ı 
1 

•r terakkiye varmıştır. (Birçok-
arınııı zannettiği gibi Atlas Ok

Y.anusunu ilk defa geçen Ame -
l'ıkalı Lindberg <Je:<.ildir) tayya-
l'e T x.· ı; b cı 11o;ın 1903 de doğduğunu ka-

ul edersek o henüz bugiin 37 
!~ında bir gençtir. Onunla yaşıt 

nlarımız - Allah cümleye u
:tun ·· ·· 
5 

ornurler versin _ bir 37 sene 
onra, tayyareciliğin nelere mttk· 

(Arkası 3 üncü sa~fada) 
ABİDİN DAVER 

. . 

ReisicumJıurumuzım bımcUın evvel yaptıkları memleket seyahatlerinde alınmış restmlerindcn biri .. 

Reisicumhur hal~ı _alakadar edeni ALMANLAR SON 
işler hakkında ızaha_t aldılar HEZiMETE RAGMEN 

A kara, 9 (A.A.) - Reisicum- cnuşlardır. Mıllı Sef ı?ar<la Mil-

1 ~u"J: Ji~~;~~ö~:,;a~~:f y~~~:k ~~. ~~~~~i~·~~.A:~ı~~h~~d~:.- INGIL TEREYE y EN 
~:~i~ ~~e~~~a:~:.f~i;~:: ~~:~: Genel~~~~~ ~a~~~~ı sa':t°:cı:s;l BİR HUCUM YAPTI 

........ .....,.. .. ------_.. ............. -...,, .. - ---------
Milli Şefin Büstü 
Üsküdarda iskele meydanın
da yapılacak parka konacak 

Üsküdar iskele mcvdanının •TALYAN süratle ecnjşlctilımcsi faalivcti-

M isi R, 1 ne devam .olunmaS1 knrnrlaştırıl-
;mıstır. 

R R U Z U N U Belediye Reis muavinlerinden T AA Lütfi A.ksovun rcislii!inde lbir 

Ev vcllıi P" Jüıürüle11 
Alm•ıt l•)IY•r• I • r inin 
•ay u ı e1ltmıı11 fılıta 

İki Alman torpitobotu 
torpi ilen erek batırıldı 
Londra, 9 (A.A.) - Lc:f Ajan

sı bildiriyor: 
Alınanlar dün thavalarda u.i!

radıkları ezici mnl!lübivete rai!'
anen kendilerini maifüıv olmus 
sayımıyarak ıbu ~ece İnı?iliz şe-

( Arkcısı 3 üncü sayfada) 

Budapcşte, !) (A A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: Pe ter Lloyd 
gaz.ctc~i İspanyanın bu haftn 
harbe gireceğini yazmaktadır. 
Mezkur gnzetcyc göre, Madrid 
hiikunıcti münasip anı bekle -
mcktedir. Diğer bir gnzetc de 
Roma' da, İspanyanın pclt ~ a -
kında harbe gireceğinin tah -
min edildiğini yazmaktadır. 

HiNDİ 

ÇİNİDE 

VAZİYET 
GERGiN 
Japon vapurlarının 

Hong - Kong' • gir

meleri yas•k edildi 
-------

Fr•n•• Japon tohıiJ•-
tın• lı•rıı t•Jbir •lıyor 

Sanclıav. 9 (A.A.) - •Reutcr• 
!Hindıcinide vaziyet atin .ız.cctik
ce ~er2ınleşmektedir. Cır.ın ce
nup sularında Japon haro ıı:e
milerinin ve !kıtaatı naklı~den 
vapurların J?ittikce artan fo.ıli
yeti JaPOnlarm cenupta hnrc
kete J?eQmek üzere buıundukla
rını !l(Östeıımektedir. 

Son ı!Ü:::ıler zarfında Formos i
le Hainan arasında Japon J?e
ımilerinin büyük bir Iaalivet gcs
terdij!i burada malUımdur, Ycl
cular lbu iki ada arasında ve 
:bilhassa Hainanda cok miktarda 
harp ~e.mılerinin toplandıi?ını 
beyan etmcktedirle:r. 

Bu ıı!emıler arasında bilhassa 
truvazörler, tayyare 1.cmileri. 

(A1'kası 3 üncü sayfada) 

. 

YUGOSLAVYA 

1'ransılvanya ve Dobriccyi gosıcrcn Roman11a 1tarıta ı ___ ......., ---- -- ı 

1 Japonların infiali 11 lhtilifın içyüzü 1 

lngiltere · Romanya Baş
Ale.qhinde vekili mühim 
Niimayişler izahat 'Verdi 
Tok}o, 9 (A.A.) - Japon Tı

ımcu ~azctt.si JaPOn hnlkı ara-
sında İrunlıı: nle\ lıtarhC'mm ı?•t
tikçe arttığını bıldıri\ or. 

Osaka, Kobc, N aı?o\ a \ c dıi!cr 

.bir cok Japon şchiı leri önümüz
deki pazar ı?Üniı için Luvuk mi
tinı?ler hazırlamaktadır1nr. 

Hemen bütün J aponyadn vi
layet idareleri hüktimcte ve İn
,ı?ilterenin <liplomntik mümt>ssH
lerine &arar suretleri ı?Önderc

rek Uznk Do{!udaki İnııiliz nü
fuzunun bertaraf edilmesi lü
zumunu ve bu hususta hükume
te müzahir olduklarını bildir -
ımişlerdir . 

HEYETİ VEKİLE 

Bulgar ve Macarlar R .:• 
men tek 1 i fi e r i n i kab JI 
ederlerse anlaşma olacak 

ROMANYA HOYUK 
TOPRAK FEDAKAR
LIGINA RAZI DEGiL 

Bükre , 9 (A.A.) - Basvekil 
G. ~ 

ıgurtu, rad) oda sö~·lcdiği bir 
nutukta •Rumen hükiımetinin 
kom ularile hakiki dostluk esa -

( Arka~-ı 3 i.itıcü satı fada) 
----o-

DÜN TOPLANDI MacarlarRumen
lerle yapılacak 

Ankara, 9 (ı\.A.) - Vekiller 
Heyeti bugiin öğleden önce 
Başvekil Doktor Refik Say -
dam'ın riyasetinde toplanarak 
ruznamesinde me\·cut mc ele
ler üzerinde miizakerderdc 
bulunmuştur. 

müzakerenin ne
ticesinden emin 

---- --

1 R 
:fen heveti dun Üsküdar iskele-

8 E K L Y Q si ve meydanına J?iderek bura-
da cvvelii vıkılacak olan dük -
kanları tesbit etmistir. 

Belediyece 14 bina daha is -
timlak edilmiş olduğundan iske
lenin saf{ ve solundaki bu dük-

-jjgARETLER·; Sua~iye Gazinosu 
Kubbe alta ceridesi 10gun kapatılacak 

Macarlar Diyor ki 
''Direktifler Salzburg 
da Rumen Nazırları. 

na bildirilmiştir 

M:sır hududunda alınan 
Müdafıı tedbirleri 

h
. 

9 
(A.A.) _ lngiliz ha-

Ka ıre, d" . 
va nezareti tebliğ e ıy~_r . .. 

Trablus üzerinde eıı _IJ~)Ö·~ık h~~ 
. b ·· Sıdı mer ın 

\ 'D muharcbesı u~un __ .. f d ) 
(Arkası 3 uncu sav. a a 

= 

kanlar evvela yıkılacaklardı.r. 
Mi.mar Sinanın güzel eserlerin-

den biri olan buradaki cami ile 
kurşunlu medresedeki çocuk b~
kırnevi de etrafı açılmak suretı-
le meydana çıkarılacaklardır. 

Bu meydan bir park halini ala-
cak ve ortasına da Milli Şefimiz 
Jsmet İnönünün güzel bir büstü 
dıkilmek suretile tezyin oluna
caktır. 

l2 AGUSTOS PAZARTESi 

ALI RESÜL 
YARINDAN SONRA BU BOY OK TA· 
RIHI ESERi NEŞRE BAŞLJYORUZ 

-

ötedenberi böyledir 
•Haber• namı diqer •Kubbe 

altı Ceridesi• dün haklı olarak 
yazdıqımız birkaç satıra kendi
sine mahsus qarabeti 1'e ı>alav
rası ile cevap veriyor. 

Bizden bir iki kelimelik olsun 
mükôf at bekliyen kubbe altı 
ceridesini mahzun etmemek icin 
şu cümleleri buraya nakletmek 
faydasız olmnıacak: 

Bau Birader, 
Hakkında vazdıCiımız iki satı

ra sinirlenmişsin. Kabahat bizim 
mi? işte dünkii <'<'ridrn .• Jşte 
dünkii haberler .. 

Seıı sabah qazetelerindeki ha
berlerin altüst edilmis halindesin. 
İğncnden müteessir olduqunu 
söıılcdiqin 1'akibini en e
ni ve en son haberleri vermiş. 

El;er Ankarada adamın ı•arsa 
Ankara. 9 (Hususi muhabirımiz
dcn telefonla) ka11dını ko11du«1un 

<Arkası 3 ünclide) 

Gazino 
suçile 

sahibi ayrıca balkı iğfal 
Mahkemeye verildi 

-Ba ••:ino.l'• •on 15 .. n lfinıl• 105 O• ilıi ilç Hn• 

lfinJc 1000 lir•J•n faale cesa ••ri/Jifi t••"'' eJilJi 

Evvelki .2ece san'atkir Münir 
:Nureddin tarafından Suadive 
;plajında bir Jconser verilımesi 
münasebetile halktan f'evkalilde 
tarif eden fazla avrıca 50 kurus 
duhuliye al,ınmasının dol!:urdu
~ hadise tahkikatına dün de de
vam olunmustur. 

.Belediye İktısnt Müdürü Saf
vet Sezer ile Belediye müfettis 
muavinlerinden Hasan Akdeni-
zi no ı;zecc icerivc ızirenlere usul
süz olarak 50 kurusluk duhuli
ve bileti kesilmesini men etme .. 

leri. üzerine iki malive memuru
nun sahneve çıkarak •hazine 
ımenfaatini izrar etmek:. ıddiası
le Belediye aleyhine za'bıt vara-
kası tutımıva kalkısmaları ve 
QlAdisenin ımahiveti Vali ve Be
lediye reisi J..ut!i Kırdarın d~ 
ehaınmiyetle nazarı dikkatini 
celbetımistir. Dün İktısat mü
dürü, Defterdar, Kadıköv kav
makamı C€nab ve bazı belediye 
müfettişleri valinin reislil!inde 
lbir içtima yapmıı;lardır. 

(Arkası 3 üncü sauf adaJ 

" Budapcşte, 9 (A.A.) _ Yan 
resmi mahafilden bildirilivor: 

Budapcştenin siynsi mah.afıli 
&ssy'nin :zivaretinden sonra 
dahi \'aziyctı avdınlanmıs ola

( Arkası 3 füırü sayfada) 

ROMANY ANlf\! 
LONDRADAKİ 
ALTIN STOKU 
ZAPTEDİLDİ -Bu altinlar eski
denberi lngiltere 
Bankasında im iş 

(Yazısı 3 üncü sayf adcı) 
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ER L I K B AH 1 S·L E R İ 

e 
rşı 

V erdeıı havaya karşı 

müdafaanrn şümul da. 
itesi, bu maksada tah-

sis edilen ilahların meozillerile 
~er(evelenmiştir. Her ehemmi -
yelli mmtaka, her yürüyüş kolu, 
hatta her müdafaa manzumesi 
pasif ve aktü defi \'e tart tertip
leriııe ihli)·aç gösterirler. 

- -=====~~~=---

vaya 
··dafa 
Ağır caplı hava toplan üst ta

bakalarda uçan hedeflere karşı 
vazife alırlar. Alt tabakalarda u
çakların bu toplarla takibi imkan
sızdır. O sebeple, çok geçici ve 
~hlikoli olan bu hedeflere karşı 
mükener ateşli ve ufak çaplı ma. 
kineli toplar kullanılır. Bunların 
çapı 20, 25, 37, 40 dır; ufak çap-

Kara hedefle
rine karşı da 
kullanılan sila -
hın me:milin -
den, hava hed L 
)erine kar~ı mu

•--- Y A Z A N : --- t:ılti mermiler 

1 

anıaınen izli • 
Eme/eli Gc11er•l dirler. 

KEMAL KOÇER 
Birmukav-

v aya çar. !----------=--- pınca da ya • 

rettep oldukları zaman, ancak 
üçte ikı itibarile istifade müın· 
kündiir. Bugnnkü tayyarelerin 
10.000 metreden daha yük.ek ir· 
tifalarda dövülme.i mecburiye
ti vardır. Tayyare dilii siliıh -
(ara buna göre menzil, beklenen 
te>1r1 ha iz mermiyi al:w:ak ~ap da 
temin l'dı lnıdidir. Ufak çap. yük
sek hava tabakalarına erişen 
merıninin hava mukavemetleri
ni kıraınama:)ı mahzurunu do -
ğurur. Patlıyan merminin hare
kete geçireceği bava kütlesinin 
:yakinindeki tayyare aleyhinde 
nll sir olabilmesi d<: çapın bü· 

;-üklüii'ünü ica p ettirır. 
Di2'er tayaftan. en seri bir he

d ri olan uçaklar a karşı kııllanı· 
lan silahı bü ük bir ilk siir'a· 
te sahip bulunması zaruridir. Bü. 
yük hız, yük. ek gaz tazyiki yü · 
zünden. nanıluyu yorar, yıpra -
tır ve az zantanda siliıhm ömrü
nü tüketir. Bu sebeple tayya<e 
define tahsis edilen a~ır silahla· 
rın 'a j!;Ömlekkri, ya namluları 
dev· ı ir'lmek icap eder. 

Tavvare ref'ine mahsu.J silih
ların , fenni nlctlcrle islemeleri 1 
rlola:vısil~ de. pahalıya mal olduk
ları ınal i'ımdur. 

Bu mülahazalar. defi ve tart L 
şinin az ehen1miyetli ın1ntakalar
da da tatbik ediJemiyeceğini is
hal edebilir. 

Bununla beraber. a>keri ehem
nıiyeti haiz n11nta l- ::ılarm müda
fa~sına hasredilecek silfılıların 
bu mıntaka semasında deli~iz 
bir ateş barajı yaratabilecek kenı
miyet ve kudrette olmaları ga • 
yeyi teşkil eder. 

Tayyare dcf'ine memur edilen 
silahların, kahil olduğu kadar dL 
ğer hedeflere karsı kullanılma -
mnk surrtilc, ömürleri uzatılır. 
Ancak, bu silahlar, imh~ya te • 
şebbüs eden hu kara hedefine de 
doğrudan doğruya aleş açmak 
mecburiyetindedirler, tanklara 
karsı tevkif ateşleri açmakla da 
mükellef tutulan bu siliıhlara 
zırh ıne-rmi1eri verilir. Asri tank
ları bu silahlarla tepelemek, Fran
sada ct'reyan eden elemli vak'a
Jardan sonra, arlık bir kaide ol· 
malıdır. 

Tayyare defi bataryaları sabit 
veya mütebarriktirler. Sabit ( ça. 
kılı) bataryalar, mühim müesse
seler semasıru müdafaa ederler. 
Sabit bataryaların tahkimi ile 
hava hücumlarından korunma -
!arı me<:buridir. 

Şehir müdafaalarına tahsis e
dilen bataryalar, çok yerde mü
teharriktirler. Tanare defi ba
taryaları motörlüdürler. Bir şe
hir müdafaası, bir kumandaya 
tevdi edilen manzumeler terti • 
bini gerekli kılar. 

Tayyarelere karşı kullanılan 
mermiler izlidirler ve yalnız ha· 
vada patlamak üzere hususi ter· 
tibati ihti\."il ederler. Yerde infilik 1 
eden nıermilerin bu toplarda 
kullanılmalan büyük zararları 
mucip olur. Son günlerde Roma 
müdafaasında İtalyan topcuları
nın halka zarar verdiği ajanslar 
yaydılar. 

ralanan tapalarla mikehhezllir -
lrr. i\lermilerin madeni kanatlar 
üzerindeki tahribatı dikkati c:a
liptir. Birkaç isabet, tayyarenin 
düsmesiui intn~ edebil;r. 
Amerikalılaruı bu harpten ön· 

ce yaptıkları d nemelerde Brav
nik ttifcklerinin kıt'a ateşleri -
le al(a~\.tan uçan tayyarelere ma
kineli tüfeklerden cok d11ha fa:ı
la le•i:r yaptıkları anlaşılıyor
du. Bugi.iıı tayyarelerin nazik ak
samı zırhlanmtştırı k:::.natlarda tü
feklerin bırakac: ğı birçok yara
ların ta~· yareyi yolundan alıkoya. 
madığı da sabittir. 
Yalnız ta,•yare bombalarına 

ka~ı dePil, kendi mermilerimiu 
karşı da korunmak üzere sığı • 
naklar lazımdır. Her bava tehdi
dine defi silahları faaliyeu geç
mekle cevap verir:cr, o halde tay
}"areier boınba atnılı.!ı»a da sığı -
naklara girmek, her vaziyette kcı· 
runmak eJashr. 

Ordularııı tayyare defi batar. 
yaları yüruyüşünJe, konaklarda 
ve muharebe vaziyetlerinde bir
liklere refakat ederler. Bilhassa 
yürüyü lerde ve konaklarda ko
runnıa büyük chemıniycti haiz
dir. Artık tayyareler tıihiye ha
rekatına da refakat eden korkunç 
silahlardır. 

Pike tayyareleri çekilen bir 
kuvvetin semasında, saldıran 
tanklara karşı ve herhangi bir 
hücumu beslemekle büyük rol 
ifa etmektedirler. Tayyare dalga
larının açtıkları ateşlerle bir çe· 
kilrnenin paniğe inkılap ettiği • 
ni Polonyada, IIolanda, Belçika 
ve Fransada görcnlcriıı yazıları 
yarın için dersler teşkil ediyor. 

Artık yürüyüsleri ile ilerle • 
mek ve çekilmek bir kaide hük
mündedir. Millicilerin hava kuv
l·etJe.rini mühimscmiyerek, uzun 
kollarla yürüyüşler icrauna te
şebbüs eden İtalyan motörlü kol
larının İspanyada uğradıkları he
ziıneti Alman mecmualarında 
hayretle görüyoruz. 

Gündüzün yapılan mecburi yü. 
rüyüşler, mıntakadan mıntaka . 
ya sıçramak sur.,lile ve nıotörlü 
tayyare defi bataryaları yürü -
yüş kolları semasını korumak 
üzere tertiplenirh .. r. Avrupanın 
ırtizel yo!Jarı çıık yerde buna im· 
kiıın \lerebilirler. 
Dağlık arazi, hele yolsuzsa, mo

törlü defi bataryaları yollara bağ
lar, bu yüzden müdafaa güçleşir. 

Ancak, dağ yollan dolambaçlı . 
dır. Bu bataryaların yer yer ve 

meharctle tçbiyelcri halinde kol
lar korunmuş olurlar. 

Tümenlerdeki tayyare defi ba 
tıoryaları her vaziyetinde tüme
ni muhafaza edebilecek bir ter
tibe girmedikçe yürüyüş mun . 
tazanı surette akıp gidemez. Ba
taryalarm mevzi değiştirmeleri 
atlamalarla ve birbirini tamam
lamak üzere yapılır. 

Her l;U,lik kendi semasıru ko. 
rumakla mükellef, binaberin hu· 
susi silahlarla mücehhezdir. Nak
liye kafileleri de hususi silahla
ra maliktirler. 
Açık arazi, boğazlar, geçitler, 

orman yolları, birliklerin gizlen· ____ , __________________ _ 

e k Beni Seviyor!.. 
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, __ G_ı_a_ö_M_.o_P._•_•_a_n_1 =~ Selami ı: Sedes 

No.39 11m111 

Yoksa kocam kendiliğinden kal· 
in en farkına varmaz. Ben koca· 
nu biliriıı1 ... 

Üstü•te tekrar edilen kocam 
sözü Pohı :ıı.abil.,,.tirdi. s:ıılrli 
bir sesle: 

- Bıı gece bana ondan bahset
me! Dedi. 

Kad.n şa tı: 

- Neden! Bah•Ptmem liızmı .• 
l\lerak etme, beninıle alakası 
yok. 
Polun aklmdan geçeni anlamış
tı. 

Pol kıskanıyordu. Birdenbire 
Pol diz çöktü, Kristiarun ellerini 
tuttu: 

- Dinle sarmaşık ... 
Sustu. Söylemiye cesaret ede

miyordu. Utanıyordu .. 
- Dinle sarmaşık... Onunla 

nası] sın? 
- İyi ... İyiyim ... 
- l\Jalüm ... Şey ... Na ıl !!Ö) li. 

yeyim bilmem ... Ne olsa tabii ko
can ... Bu aklımdan çıkmıyor ... Hep 
bunu düsünüyorum ... Öyle mnz
tarip oluyorum ki ... Çektiğim a
zabı bilemezsin ... Anlıyorsun de
&;l mi? .. 

Kristian biran tereddüt etti ..• 
Neden sonra işi kavradı ve sami· 
mi bir hamle ile: 

- Bunu aklına bile cetirme 

Belediye yeni iktısa- , .... i H--R A_C_A_T" 

di teşkilat kuruyor MÜSAADESİ 
iktisadi işler ve piyasanın daha sıkı ve 

muntazam kontrolü temin edilecek 
Belediye reisliği iktısadi faaliyet ve hareketleri en geniş bir 

şehir olan İstanbulda iklısadi işlerin belediyece daha iyi ta
kip ve piyasa, esnaf kontrollerinin daha şümullü bir şekilde icra 
olunması için yeni bir ikhsadi teşkilat vücude getirilmesini ka • 
rarlaştırmıştır. Bu malı.salla biitçe tasarruflarından 250 bin lira ay
rılmıştır. Bu yeni teşkiliılın 1 aya kadar faaliyete geçeceği kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

BELEDiYEDE İLKOKUL TALE
ÇALIŞMA ŞEKLİ BESİ ARTIYOR 
İşler her sene grafik
lerle tesbit olunacak 

Bu yıl 80 bini bula. 
cağı anlaşıldı 

Bu sabahtan itiberen 
Mıntaka Ticeret Mü
dürlüğünden alınacek 

Ticaret Vekaleti tarafından 
ihracatımızın kolay ve seri bir 
surette yapılmasını temin için ı 
hazırlanan bir karamame Ve
killer Hey'etinden geçmiş ve 
dün resmi gazetede neşredil -
miştir. Buna göre uzun zaman 
kaybedilerek şimdiye kadar 
vekaletten alınan ihracat mü
~aadeleri bundan sonra mınta
ka ticaret müdürlüklerinden 
ve ihracat birliklerinden alı • 
nacaktır. Böylelikle tüccarla · 
rımızın vekilete müracaata 
ihtivaçları kalmıyacaklır. 

Teşkilata bağlı olmıyan mad
delerimizin lisansları mıntaka 
ticaret müdürlüklerinde kuru· ' 
lacak bürolar tarafından veri
lecektir. Bu sabahtan itibaren 
ilk olarak İzmir ve İstanbulda 
bürolar faaliyete geçecektir. 
Bürolar olmıyan yerlerde bu 
teşkilat kuruluncıya kadar yi- ' 

Belediye Reisliği: her şubenin 
bir yıll ık faaliyetınin ttnuntazam 
ve rakamlı l!fafikler !halinde tab
lolarla ı:ıösterilınesinin us.ut it
tihazını Belediye müdürlükle· 
rine bildirmistir. İlk ı:ıraf>kler 
hazırlamnışlır. Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdar kendisile ı:ıö

rüşen _gazetecilere bu veni çalıır 
ma sistami ile sehrimi7.de her vıl 
yapılan mulh telif Bele<li ve ça
lısmaları artL' nisbetlerinin mu
kayeseli bir -şekilde belli olmus 
bulunacal!ını söyliyerek su iza· 
hatı veıımistir: 

Sehrlmiz dahilindeki reı.ııni iLk 
mekteplcrın sayısı 4J6 yı lıul -
u:nuot.ur. Yeniden acılacak o
lan ilk okullarla bu yekunun 
440 ı bulacağı anlaşılmıştır. An· 
cak in.saat malzemesi buhran.ı. 
yfaünden bu dört iJ.k okul için 
yeni 'bina ~pılamıyacak. kira 
ile bina tutulacaktır. 

1 

ne Vekalet müsaade verecek -
tir. 

" -~ 

•- Ezcümle şehrimizin ima
rı için evvelce her 111! vasati o
ıa,-ak 128 • 800 bin !i7a!ık istim
!dk 11apılırdı .. Son 11ılda ise 'llani 
1939 da 1 milııon 367 bin lfralık 
istimldk ic1"a o!unmU$tu1'. 

1939 yılına kadar 11oı iTışaat ve 
tamiratı için her ııı! vasati ola-
1'ak 185 ~ 385 bin lira sarfo!unur· 
du. 1939 da sarfo!unan paranın 
miktarı l milııon 300 bin lira o!· 
muştur. 

1939 yılına kada,- imha olunan 
şehrin çöp 'tlekunu 13 milııon 
kilo idi. Yalnız 1939 'l/\!ında ise 
250 milııon ki!o çötı imha o!un
mıı.ş tıı r. 

Muhefez• genel komu• 
tanının tefti~leri 

Gümrük Muhafaza _genel ko
ımutanı General İbrahiırn Lutıfi 
Ka•a-•nar dün Ankaradan seh· 
rimize ,_gelmis ve teftişlerde bu
lunmıu;tur. Kaınutan Sark vi
larretlerindeki teskilatı tetkik 
ebmek üzere yarın vapurla Ka· 
radenize hareket edecektir. 

mesini güçleştirir. Örtiilü arazi, 
gizliyen ağaçlılllar, sık orman -
lar havaya karşı tesettürü temin 
edebilirler. 

Tayyare defi bataryaları mazi
ye nisbetle bugün daha büyük 
bir isabet ihtimali ile alış yap • 
mak kııdretindedirler. Ancak, 
dağılmayı mucip birçok sebep · 
ler, atışlarda tam bir emniyet 
elde edilmesini miimkün bulun· 
du.rmamaktadır. Bundan ötürü, 
her bava müdafaasında asıl va· 
zifeyi yine tayyare ifa eder. Her 
yerin silôhla müdafaası imkan • 
sızdır, fakat tayyare, haiz bolun· 
duğu sür'at sayesinde, en kuv · 
vetli hücnm dalgalarını karşılar 
ve kırar. Burada da asıl söz, tay. 
yarenindir. Göklerini koruyamı
yan memleketler, harablye sürük
lenirler!. 

KEMAL KOÇER 

d~, ben ~enin~m ... Yalıw. seni- ı 
nım... Senı seYıyorum .. 

Pol tekrar başını genç kadının 1 
dizlerine bıraktı: 

- Amma mademki kocan • e
linden ne gelir . Kocan! .. Mcse- ı' 
la bu gece ... Yarın gece ııe yapa
caksın? .. 

Kristian: 
- Ona gebe olduğumu r~yle· 

dinı dedi, bu kafi geldi. .. Neyse, 
artık bundan bahsetmiyelim ... 
Beni müteessir ediJorsun ... Bana 
itimat et. 

Bir müddet daha yanyana o
tnrdular .• 'ihavet kadın: 

- Artık gid;,fou dedi. 
Öpüsliiler, Kristian önden ko

şarak ·üriıdu. Pol arkasından, 
saa~eti ~lindcı~ kaçıp gidiyormuş 

1 
gibı hazın hazın baktı. 

İKİNCİ BÖLÜ:\I 

-1-

Erlesi sene 1 temmuzda An. 
val kaplıcalarını güç tanıdılo". 

Haziranda 73 bin olan ilk o
kul talebeleri yekununun ise bu 
derş yılında 80 bine yaklaşacağı 
da tahmin olunmaktadır. 

BELEDİYE 

Yeni tarife tatbikatı 
Belcclıye reis muavinlerinden 

Lfıtfi Aksoy Çamlıca. Üöküdar. 
Fenerbalıce ve Kalamıstaki tek· 
mil içkili, ic;ıkisiz yerleri teftis 
e!ımistir. Bu teftiş neticesinde 
ilk defa. tarife harici bir hare· 1 

ket ı:ıörül.neınis ve ceza kesil
ımemıştir. 

Dığer taraftan evvelki aksam 
Kaclıkıöyündc yapılan teftişler
de. vapur iskelesi civarındaki 
İnci 11azinosıında müşterilerden 
adam basına 5 kurus fazla ücret 
alındıl{ı ı:ıorülerek ceza kesilmis· 
tir. 

MAARİF 

Nakil istiyen muellimler 
Hari;; vilayetlerden nbkil o

luıunalarıru istiyen muallimler· 
· den bır kısmının vililyetimiz Ma
arif Müdürlüiıü emrine verildik· 
!eri dün Maarif Mü.dürlüf!üne 

· lbildiril.ı : .stir. 
Diaer taraftan sehri:miz dahi; 

tinde nakillerini arzu eden 300 
ımuallimden ancak 25 inin nakil· 
!erinin yanılabilecei,ıi anla!Ul· 
rrustır. 

Küçük ha~e'ı t 

* İthalat ve ihracat birliklerin
deki katibi ımııımilıkler liıi?vo-

. lunınus ve ıheı:ısine bir tek umu
mı katiplik bürosu teşkil edil
miştir. Birliklerde bırer kati.bi 
umumi muavini bulunacaktır. * İstanbul Mıntaka Liman Rei
si Refik Ayantur bazı tetkikler 
icin dün Bandııunava 1?itmistir. 
..;, Üsküdar ve Kadıköydeki te
ıınizlik tes.kilatı dün !Beledi ve 
reis muavinlerinden Lutfi Aksoy 
tarafından tetkik ve teftis olun
mustur. Buralarda da tanzifat 
ameleleri icin modern vurdlar 
yapılmas.ı kararlastırılınııstı. 

Dağın yamacında bir küçük or
man yaratmışlar, küçük bir park 
~·apnıışlardı. 

Daha aşağılarda, bağlarda al
tı köşk pml pırıl parlıyordu. Ya· 
macın ort3sında büyük bir bi • 
nada Oriol - Tepesi oteli idi. Bu 
otf>lin altında mütevazi ve geniş 
bina da kanlıcalardı. 

Bütün binalar beyaz, bembe
yazdı. Heni.iz anıcle işlerini bi
tirrne mi c;; ti , çalışıyorlardı. 

Daha ilk günlerde Oriol k plı
caları nıüc.ssislcrindcn umdt.lt -
!arından çek daha fozla rağbet 

gördü. Üç taıımmış profc ör, dok
tor Rıı.sel. Kloş ve Remfüo kap. 
lıcaları hin1ayclcriııe almışlar, bir 
mliddct kaplıcalarda oturma)·ı 
kabul etmiş l erdi. 

Onların ni.ifuz ve telkini n-. has
talar akuı cdi~· ordu. b · . ü Ori
ol oteli doluydu. 

Kaplıcalar haziranın birinde 
açıldığı halde resmiküşat lem -
muzun biriwle ya;ııldı. 

Ta tepede, iki yamaç araşın
da muhteşem bir binft yükseli • 
yordu; kapısında altın sarısı harf· 
lerle cKa:ıino. yazılıydı. l 

Kazino bayraklarla donatı( -
maslı. Bu kazinonuıı ınüdürlii -
ğüne tayin edilmiye muvaifak o
lan Bay Petrü MarteL bu bay. 

Tiftik i ş i 
Dedikoduların mahi
> eti dün anlaşıldı 

Yeni bir birİik kurul
ması ileri sürüldü 

Tiftik ve yapaııı tüccarları dün 
Tkartt Odasında dıs tıcaret u
ıııunı mudi..ırü Servet Berkinin 
rcıslıı?ınde toplamnı.şlardır. 

Servet Berkin tiftik dtdiko
dusu üzerın<le yaptıı?ı telkikle
rin nctıcelerini anıatmıstır. 

Bu izahata ,göre. R.ımanyaya 
gönderilecek malların tü.cx:arlar 
ara;ında.ki tev:ziatta talimatna
me harıcinde bazı kimselere pav 
verildıği doı:ırudur. .Birlık idare 
heyeti ·bu tevziata ait listeleri 
umwni heyete arzetmııs ve iti
raz edilmedığini _görünce V ekii
letc _g<indermıştir. Ve.kiilet de 
uımuımi heyetin kabul ettiği bu 
tevziatı tatbıke bir mahzur ı:ıör· 
ımemi!;tir. 

Sonradan dedikodular üzerine 
talimatname haricinde pay alan· 
!ar haıklarından feraııat ettikle 
rin&!n 86 ton kadar olan mallar 
siınrli evvelce az hisse almış tüc
carlar arasında tevzi ooilecek -
tir. 

Ellerinde mal saklıvan ve böv· 
lelikle yapa;! fiatlarıru yükselt
mek istiyen kimselere kar~ı ted
bir !er alınmı.s ve bıitün tüccar· 
!arın stoklarını bilcliıımek için 
·n.;rer beyananme vermesi isten· 
mistir. Bevanarunelerinde yan
lış rakanı verenler haKkında da· 
ha şiddetli tedbirler alınacak
tır. Dünkü toplantıda söz alan 
bir yapa'1 tüccarı . kendilerinin 
zarar ettiklerini. birliğin tiftik 
stokcuları birliğinden başka bir 
şey o1madıi(ım. bu vaziyette av· 
rı bir yapağ ihracatçıları birliği 
kurulması lazun ııeldiğini ileri 
sünınüstür . 

Dış ticaret umum müdürü 
bu teklifi tetkik edecektir. 

Ulmu.mi ahval k&rŞJ.Sında iyi 
islivomiven ithalat birlikleri ü
zerinde lbazı tedbirler alumıası 
düşünülmektedir. 

raklar arasında kendisini misli 
görülmemiş bir geminin kaptanı 
sanıyordu. Beyaz önlüklü gar -
sonlara gürliyen bir sesle emirler 
veriyordu. Sesi köyden duyulu
yordu. 

Andermat soluk soluğa taraça· 
ya geldi,Petrü l\Iartel koşup kar
şıladı, selam verdi. Banker sordu: 

- İsler yolunda mı? 
- Her şey yolunda bay reis. 
- Eğer beni ararlarsa nıüfet-

li> doktorun odasındnyım. Bu sa
bah ictimannız \•ar. 

Aşa~ıya, kaplıca binas.ına in. 
dı. Eski hapishane gardiyanı as
kerce >clnın durd·ı. Öteki, dilen
ci gibi boyun eğdi. 

Andcrmat sordu: • 
- l\1ü1etti · burada mı? 
- llar •• <la c(endinı; hepsi gel-

diler. 
Anderınat kendisini hürmetle 

sclanı veren ınlistahdemlcriıı ara
sın~an geçip bir odaya girdi. İ
dare meclisi fızalarınııı ellerini 
sıktı. Oturdula•. Andrrmat söz 
aldı: 

(Arkası var ) 

Ecnebi terimleri türkçele5tir
mck Jiızım ınıdır değil midir? Ya
bancı kelimeleri kullanmalı mL 
yız kullanmamalı mıyız' l\lüna
kaşaları devam ede. dursun, biz 
bıtgün: S. O. S!.. i~aretini veriyo
ruz; cİmdat!. diye haykırıyor 
•yetişiniz!.. Dil kurtartın yok 
nıu?, Diye bağırıyoruz, çünkü 
güpe gündüz, kalabalık ortasın
da, gözönünde Türk dilini boğaz. 
lıyorlar; hayır boğazlıyorlar de
ğil; Türk dilini işkence yapa ya
mı, dağlıyarak, ınilliverek, diri 
diri çarmıha gererek öldürüyor· 
lar; bunu da Hüseyin Cahit Yal
çm'ın başmuharrirliğini yaptığı, 
sahibinin Mehmet Akifi müdafaa 
ettiği bir gazetede, eski ordu ku· 
ınandanlarınuzdan emekli Orge
neral Ali İhsan Sabis yapıyor! .. 
Asker gözilc yazdığı bir maka
leye şu serlevhayı koymuş: Bazı 
harp «anecdote. ]arı! .. 

mu? 
Anecdote'cla ne demek? .. İlk 

önce ve birdenbire kavrıyama -
dık, kavramak istemedik; türk
çe bir cümle orta!Una sı.lw;tırı • 
lan bu lıenkçe kelimeyi gerib
sedik •.. 

Anökdot'u haydi kullandı diye
lim, fakat imlasını da muhafazı 
ederek Aneedote şeklinde yaz -
maklaki maksadı bir türlü anlıya 
ımadık.,. 

Anökdot menkıbe demektir. 
Muhterem general bu kelimeyi 
beğenmedi diyelim, acaba kıssayı 
da mı beğenmedi? .. 

Biz içtimaiyat yerine sosyolo· 
cya, ruhiyat yerine pisikolocya 
demek taraftarıyız. generalimi -
zin hatırı iç1n haydi kı-.a yerine 
anokdotü de hoş görelim, fakat 
anecdote'a ne diyclinı? .. 

- s. o. s.ı.. 
İşareti vermekten ha• ·~ çare 

kalmıyor. SELA:vıi İZZET SF:DES 
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Kira arttıran bir yalı sahipleri 
dün mahkemeye verildiler 

Beylerbeyinde sahibi oldukları yalının kirasını yüks.-ltmek sn. 
retile Milli Korunma Kanununa muhalif harekette bulunmak sn~i
le Agavni adında bir kadınla llerant isminde bir adam adliyeye ve
rilıniş ve dün 8 inci asliye ceza mahkemesinje muhakemelerine 
başlanmıştır. 

Tahkikata göre, Agavni ile Herant, her sene yalılarını aylığı 
18 liradan kiraladıkları halde bu defa 20 lira~·a kiralanı.slardır. 

l\Iaznunlar, yalının 25 lira kiraya mulehammil olduğunu, nite
kim evvelki senelerde de 25 liraya kiraladıklarını iılılia etnıi5lerdir. 
Muhakeme karar verilmek üzere başka ırüne kalmı~tır. 

Deniz Kaza ~ı / 
iki rrı üfeitişin 3 çocuğu / 

ez daha boğuluyordu 
Hay~rpa;ada oturan de\'let 

demirvolları amelesinden Meh-
met Ozdemir dün kem:ıısine ait 
sandala devlet demirvolları baş 
müfettişinin 13 yasındaki o,:ilu 
Orhan ile 9 yaşındaki kızı Nu· 
ran ve Liman mufettişi Puladın 
oj?lu 13 yasında Halı1k'u alarak 
Ha ydarpa.şa ile Kadıköy arasın
da bir deniz _gezintisi vaptınnak 
isteınbtir. Fakat sandalda açtı
ğı yelkenin idaresiru oocuklara 
\bırakmış ve biraz sonra vanlıs 
bir ımanevra neticesinde san
dal devrilerek içindekiler deni
ze dökülınüşlerdir. üc çocukla 
iMehmet denizde bir havli ça
lbalaımışlar ve hadiseyi etraftan 
~rerek yetişen sandalcılar ta
rafından kurlarılmıslardır. Meh
met hakkında yelkenin idaresini 
QOc t<klara bırakırnasından dolayı 
takibat yapılmaktadır. 

Kahveci çırağı ağırce

zaya verildi 
Tahtakalede Osman adında bi

rini bıçaklıvaı-a.k öldüren kahve
ci cırai(ı Halid hakkındaki s.or
_gu tahkikatı bilmis ve evrakile 
!birlikte ikinci ai(ır ceza mah -
ikemesine verilrni•tir. 

Şüpheli bir sabıkalı 
mahkum oldu 

Mazanneisu erbaıbındah sahı-
. kalı Halid Bevazıtta süı>lıeli bir 

vaziyette dolaşırken yakalanmış 
ve Asliye 8 inci ceza mahkeme
sinde bir av hapse malı.küm e
dilmistir. 

Üç limoncu 
İhtıkar suçu ile mu· 

hakeme edildi 
K0<;0, Bekir ve Yakup adların· 

da üc lim.oncu fiat rnürakabe 
:k.am1svonu tarafından tavin e
dilmiş olan fiattan fazla olarak 
bes kurusa limon satt ıklarından 
dolayı Milli Korunma kanunu
na ııöre Adliyeye veril.misler Ye 
dün 8 inci Asliye ceza mahke
mesinde avrı. ayrı muhakeme e
dilmişlerdir. Maznunlar limo
nu 4,5 kurustan aldıklannı. an
cak 20 para zamla sattıklarını 
sövleanislerdir. 

Fatura iıbraz edemediklerin
den limonları aldıkları ada:nla -
rın celbi için muhakeme başka 
!?Üne kalmıstır. 

Küçük Zabıta Vak'elar! 
- -.........., 

* Beyoğlunda Macar caddesin
de 35 numarada hi:ııınetcilik ya
pan Sof ya Meşruti yet caı:ldesın
de Leon pastahanesinde mu:;te
riye iskambil ıfalı bakarken suç 
fu.iünde vakalanmı ve evrakile 
Adlıyeve verilmistir. 
* Sülevmanivede Hatun cadde
sinde Şa.b.dar ookagında 6 numa
rada oturan Avni Kuçüker dıin 
bir müddettenberi avrı vasadı
li:ı karısı 40 yaı;larında Masume
yi bıçakla sol mcımeslnden ve 
l-;olundan aiiırca yaralamıştır . 
Kadın Haseki hastahanesine 
kaldırılmış. Avni yakalanmıs

tır. * Yeniıkövtle daire sokai!ında 
İtalyan tabaa5ından Marva Alli
vanaka'va aıt ahşap evın üst ka· 
tından vanııın çıkmıs ve bu kat 
kısmen vandıiiı halde itfaiye ta 
rafından söndlirülrmüstür. 

., •• r ~·A.~;"t .' • ı..~:. ... ·' .• • 
:· N . O · TL ·A. ; R :' .. -
. . . . . -
BİR DE ŞU ADA

MA DELİ DERLER -
Bir gazete anket yapıyor: 
- Liseler neden iyi raudı • 

man vermiyor? •. 
l\lub:ırrir bu suali 1\1. ·sami 

Karayelden de sormw; ve şu 
cevabı ahnış: 

_ Aksaklık maarif sistemi • 
mi:ıdc değil, iş üzerine miies .. 
ses ilk, orta, lise ve üniversi
te talısilinıizin olmayışında • 
<lır. 

Nanemolla da bu cevabı O• 

kumuş olacak.ki: 
- Bir de Samiye, deli .. der· 

ler!. 

• 

Dedi. 

MEC.ER 

ÇİNGENE İMİŞ 

Tanrı misafiri mi, sözlü mi· 
safir mi, hangisi pek belli de
Oil. Fakat, misafir gittiği ve i
ki tek altıktan sonra evdeki 
kızı iki lira mukabilinde ni • 

kahlayıp hemen glive~·i gir • 
mek istediğini gazeteler haber 
veriyorla~. Nancınollaya ha • 
vadisin özünü söyleyince, kü· 
çük dilini yutacak oldu ve: 
- Kimmiş bu adam?. 

Diye sordu. 
- Cumhuriyet gazetesi bir 

kıpti oldu~ınu haber veriyor .. 
Cevabını verince; geniş n~ 

fes aldı, 
- l\IuamelP bu kadar pe in 

alış veriş esasına is.liuat etti· 
ğine göre besbelli! .. 

Dedi. 
İŞPORTADA 

SATILACAK! 

cTan. refikin1iz yeni ycnı 
çıkan gazetelerden şikayet e· 
diyor. Bu!'lar gazele d~ğil de 
gazetecik. Kırk paraya, alt 
mış paraya. 

Nanemolla ile konuşuyor 
duk da: 

- İş galiba o mertebeye va· 
racak ki, yakında işportada 
besi bes, yirmisi çeyrek!. Diye 
gaz.,te satılnuya başlanacak·· 

Dedi!. A. ŞEKl1' 
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Roman yanın 
Londradaki 
A:tan Stoku 

Bu altuniar eskiden• 
beri İngiltere ban• 

kalarında imiş 
Bi>kreş, 9 (A.A.) - Stefani bil· 

dirıyor: 
lnı!iliz hüklımeti Rornanyanın 

Londrada 'bulunan altın stokunu 
mü,a<k!re etmistir. Bu hl:'1'e.r 
Stokholm<len alınmıştır. Sozu· 
ne ıtımad edilir mahfiller bu me
sele hakkında şu mütalaada bu· 
lunma,ktadır: hmi· 

Müsadere edilen altın ta. d 
nen 200 milyar leY kn·metınaı~ 
dir. Bu altınlar eoev ~nın 
danberi Ir>uiltere ban aedil· 
mahzenlerinde ırnııohaf~\Uıneti 
ıınekte idi. Romanva u Arfıe
il:ıır müddet evvel bunlai';.ıeleri· 
rikava nakle\mE'.k 1.cın hü1<Uıne
ni istemişge de In~.ıiız alına· 
ti -Ou takbi nazarı ıtıbara 
ınıştı. 

ihtilafın içyiizii 
· ayfode} 

(Baştara1< 1 ine\ s şnıa arzu. 
sıaa ınüste~it bir .. 11 ~c~niş ve şiın· 
sunda oldugunu 5") J"st b"u tarz· . rca 1. 
diki ınc~elelerın. . . tüzunıunu 
da müzakere edıfınesı 
kaydetmiştir. . Bulgaris • 

Ba~vekil, R.oman) a:Oevcut nıub 
tan ve J\Ia.carıstan~oda rakanı 
telif ekalhyetler b Romanya ile 

lar zikrettikten sonra b" anlaş • 
. ında ır 

.l\lacarıstan aras labilecc -
"k" ' !dan varı maya şu ı ı.' ~ b iki mem-

ğini söyleını~tı.r: y~a ·~naya var
leket derhal hır a.nt.Jiklerinden 
mak irin toprak ıs ··ru··-iye ' . !ilde yu •u 
vazgeçerek hır 

1 
k"katini teslim 

ınccbur oldukları ıa :anılı bir su· 
etmeli, yahut da de k jein nü • 

. · ye "nrrna " relı tesvıye . fle Runıen· 
fus mlibadclesı sure ı 1 dır ki 

1 yır1na ı , 
!erle Macar arı 8 k t.avizlerini 
bu da küçiık topra 
tazammun ~der. am etmiştir: 

Gigurtu şoylc de~·tandan iste· 
Herhalde l\iacarıs aınen tari· 

nen fedakilrlığın tanı nıukabil, 
hi mahiyette o::::ıasıoa biyeli balı 
Rom~n.~a, dev ı:ı~eti tarafın
ve butun R~enb. nla""'a ya· 
d k b ı edılen ır a .,... an a u .. ""k olacak o· 
pıldığı ta~diı:de ku~ fedakarlı· 
lan hakikı bır topr 
ğı yapnuŞ olacaktır. . tli . beınmıye 
Başvekil daha 8'I e. 

8
,;yetin 

olmakla beraber 8l'.nıti;M hak • 
Bulgaristanla olan _ıh bildir • 
kında da cari oldugunu 11;· _.,.. 

. 1 . eok es 1 ~ 
mış ve Ruınen erın ' • b 
deniyet hatı.ralariyle ~aglı ~~ 
lundui(u Bulgarlar!~ ~ıd:a:ıduJ<... 
viyeye varmak ii~ıd_an 
larııu ilave eylemıştu. 

MISIR 
(BMtarafı 1 inci s~11!ada{5 prbında cereyan etmı.ş.~- ili 

Italyan avcı tayya~si. duşuraW 
nıü~tür. Tayyarelerı.nuzden 
kayıp addedilmektedir. Bu. '!'"t 
harebede İngiliz t.ayyarelerın~n • 
talyau tayyarelerine karsı nısbe
ti iki •e karşı bir idi. 

Kahire, 9(A.A. ) - Reuter A· 
jansı bildiriyor: . . . 

Bir taraftan Somalideki Ital • 
Y•n ileri hareketi tevakkuf eder· 
ken diğer taraftan da Mısıra. kar· 
'' olacağı tahmin edilen Afrika· 
daki esas tazyik henüz başlama. 
nuş bulunmaktadır. Mısır ?udu· 
du yakiuinde tahaşşüt etınış. olan 
düsman fırkaları arasında Ital· 
ya~ın ,;izide alaylarile siyah 
göm !ekliler vardır. .. 

İtalyanın taarruz edeceği, çun· 
kü bunu yapmıya mecbur oldu
ğu zannedilmektedir. Zira, Ha· 
h<>şistaıı ile hayati n~ünakale yo
lu mcvzuubahistir. Jtalyanııı sa. 
hil yolu geçidini adet fazlalığı 
tazyikile zorlıyacağı düşünül~ : 
~·or. Fakat İngiliz • Mısu teşrıki 
lrıesaisi çok ilerlemiştir. ---
lşaretler 

Kubbe altı ceridesi 
Ötedenberi böyledir 

(Baş tarafı 1 incide) 
1_ınberin docjrusuııu 11ııni ~ktır 
~'" •aatıe ol.an Jııidı.se1!i ver. E· 
q~ adamm ı;oksa o haberi sa· 
00h çıl·aıı •Cumıhuri11ette"" al· 
dıQını sak la mal.. 

fi em -en iqııe çuvaldız bahsin· 
den, ö!ume sebep olmak sevda· 
~~ıa düsmekten ve hatta bize 

ıl u.zatm.ıktan evvel tepende 
~atlarından birini bildiren şU 
n/avı dü elt: .$ON HAVA: 
k SLRE. oyle sanıyoruz ki 
turşun harfl~r bile senm aslı,., 
ahrif etmene tal4amınül ede-

'lneın._zer. M. K. 

Velles Beyanatta 
bulundu 

Vaşirı;ıton. 9 (A.A.) - Summer 
. tığı bevanatta Amerika 

VelsSovaP,tle·· Birliı!inın münase
ile 1 .vy~ıslhlıa c;ahstıklarını ih· 
bet eruu 

sasV~~isdt::~ Sovvctler Birliği 
Cı.>, ·1 t .. ·ük elcisi Umanskı ı e yap ı-

lbu~ • ··ısmeden bahsede· 
· uzun ı?Oll 
ııı .ki memleket münasebetle-
r~k 1

1 
Llük eden bir çok mese-

rıne aa ·· t b. 
lelerin dostane . ve mus.oe k ır 

. . t . iresınde muza ere 
zihnıve . . . . 
edildiğini bıldırmıştır. 

f talyada müthiş 
bir infilak oldu 
Fabrika harap oldu 

:19 kişi öldü 
Roma. 9 (A.A.) - Dün öi!le- ı 

den sonra Emilie eyaletinde kain 
Plaisance şehrir>de bir mermı 
atölyesinde inıilak .. olımJt;tur. 
infilak nctı.cesinde atölve hemen 
kamilen haraP olmu:;tur. Bun· 
dan başka atölve civarın<_la bu· 
lunan bir kışla hasara. ugranu3 
ve şehrin bir çok. evlerının cam· 
!arı kırıhnıştır. Iş oba'1~a bu· 
lunan ameleden 39 kısı olmus. 
bir kac yuz kişi varalamnı.stır. 

[111
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Jng;İte;e c~ö~::.::ü~:z;~sı1r, Vatan a fedakarlığı 
Romanya. 'ya Diin aksam, Nuruosmaniyenin • 

arka taraflarından geçerken, bu 

nota verecek ~iscsardıardmakulaı:ıınaçarp- Varlığını İstiklôl ve kurtuluşa tahsis 

Rumen polisleri bir İn
giliz kuryesini tabanca 

ile tehdit etmişler 
Londra. 9 (A.A.) - Reuter 

A iansının dıoloınatik muharriri 
yazıyor: 

Dün akşam Londranın sala
hivettar mahfilinde öğrenildi • 
ğine nazarar İngilterenin Bük
res ekıliı{i. Ruııncn oolisi tara
fından bir sefaret kurvesine va
pılmış olan fena muamel~vi şid
detle orotesto edecektiı. 

Londrava gel en malümata gij. 
re, mezkur kurye oolis mer.kezi
ııe götürülerek bazı mallımat 
hakkında isticvap edilmistir. Ma· 
lUmat veııınekten ictinap etti
iii cihetle. kendısi ta'banoa ile 
tehdit edilmişlr. 

Büyük Britanya elçiliği derhal 
talı.ki.kat yapılarak .rnes'ullerin 
tecz.iyesini talep etmektedir. 

-----0--

Çörçil beyanatta 
bulunacak 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter A
jansının parlamento muharriri 
yazıyor: 

Avam Kamarasında harbin 
sevk ve idaresi hakkında yaoı· 
lacak olan müzakerat e5nasın
da. ha •· il va7.iyet hakkında 
bevanatta bulunacaktır. Müzake
ler. 19 ağustosta baslıyan hafta 

- Altmış paraya sütlii mLstr! b 1 - Kırk paraya gazete! eylemegv i i en vatandaşın Kuvayı 
Siitlü ınısırı anladık aınn1a ga-

~:ı~~~. ~~~~=. i:! ~~~~::.~:n: Milliyeci ruhu hôlô yaşamaktadır 
!imsiz, kavruk ve bermutat yalı-
nay_ak, başı kabak, gömleği sekiz 
yerınden yamalı \"e dört, bes ye
rinden yırtık, kısacik pantaİonu 
yelimyclali bir oğlan, elinde dört, 
beş alaca yaprak, çarşıkapıya doğ 
ru bağırarak seyirtip duruyor: 

- Kırk paraya g1lzetc, yazıyor, 
en son havadisleri! Yazıyor! 

Ne 3lfl, sütlü mısırdan ucuz, 
hı~ar turwsun<lan ucuz .. Öyleya, 
sütlü nusırın, hem de pişn1i.şiniıı 
tanesi altmış ı•ara .. Hıyar turşu. 
~unun ~ozalakları elli, iriceleri 
ıs.~ yetmış para, ikı kuruş, hatta 
yuz "ora ... 

Dikkat ediyorum, a~n~ı, yu -
karı ve az çok her şey fırlamada, 
gazeteler ise düşmede .. Kırk pa· 
ralık gazete birken iki oldu. Fa
kat, is bununla da kalmıyor. 
Kaç gün var ki, gündüzleri öl:
leden ve aksamları yeJi, yedi 
~uçuktan sonra, bazı g·azeteler, 
fıotlarından Jİrmi para, kırk pa
ra eksiginc satılıyor. Dörde, dört 
hu('uğ-.ı, yüz para;ya, iki kuruşa 
satan satana, alan alana ... Ilat
ta bunların arasıuda pazarlılda 
satılıp alınanlan dn var. Hani, 
seyyar ve pa7.areı esnafının, ba. 
zı ntelları satarlarken: 

- Haniya yüz paraya, vurdu 
karaya! 

- Yağmur yağdı da böyle ol
du! 

~ n bir bucuk aylık hil.. 
~ diselcrin korkunç ma-

hiyetini ve harbin geç
miş veya gelecek neticelerini 
işlemiye c;alısmı:yahın. Bu, uzun 
belki de lüzumsuz olacaktır! Fa
kat b.'.idb.,cl<>rin ö::rctici özünü her 
fırsat ve vesile ile hatırlamak • 
ta büyük faydalar bulunduğunu 
knhul elmck 18,,mdır. 

bir para ihtiyacı karşmnda bu
lunduğu manasını çıkarmak yer
siz olur. Bununla beraber tek
nik sahada inkişafın ı~mun1i va
ziyetler dolayısile pabalılaşıp 
güçleştiği bir tarihte her teseb
bi.isün norınalden çok fazlaya mal 
olacağını ve bu suretle İfa prog .. 
ramlarınm tatbikinde gerikile • 
ceğini dii~Ün('bilcn her iyi vn _ 
taudaşın böyle bir yardım üze

Bizce, olan 
YA Z A N :' --. 

rinde durn1asını 
doğru bulnıak 
Jizımdır. 

şeylerin öi;'J"c!ti· --
tiği çok n1ü .. 
him bir muvar. Ş. Hazım Ergökmen Biz o k a -

naatteyiz 
ki, hükllmet, 

imk3nsız dcnf'cek kadar bU -
yük ölçülerdeki :vüzlerce milyon
hık teşebbüslere, vatanda ın fe. 
dakirlı~ına \'C ;yardımına daya .. 
narak giri'- ... ilir. 

Iakıyet şal"lı l--------------ı 
vardır. Bu ana 
şart ınillelın l.ak·ki bir birlik tes· 
kil etmekte oldu~u halde biitün 
ınaddi , ınanl'\ i kt1\'\'Ctlrrini hü
kümetin en1rlnc amade bulun -
durmasıdır. 

Filhakika, yapmnkta olduğu. 
muz karı~ık dcvird<' aklı basın
da nıille-tll'rİn, mal \'C ranlarını 
hüklln1ctin ('Jnir \'e tasarrufuna 
bırakarak Milli Müdafaa tertiı>· 
)erinin bir an e\'vel ve en nıü -
kemn1el srkildc haıırlonmnsını 
temin mcrburi~·ctinde bulunduk
larını artık herke.. ögrcuıniş bu
lunsa gerektir. 

Türkün lıiırriyet ve istiklali u
ğurunda gö;ıc aldırnbilecci:i fe
dakarlığa bir lıiıd w hudut çi • 
zilmek kahil değildir O, sırtın • 
daki gönıh~~ğine kadar bütün ına~ 
lın1 ve ınülkünü ve canını \·ata .. 
n111ın sl'lÜnıeti i•:in eve seve ve
rir. 

L 
d a sinemalarında esnasında vukubulacaktır. 

on r . . Romanya Almanya'ya 
- Satalım da sermayesini top

lıyalun bahaaam ı 

Bugün harp dışında bulunan 
her memlekette vatanda:;, •er • 
vetsiz hür adam ,-(':ya paralı 
bir esir oln,ak ıklarınd:ın birini 
tercih etmek gibi tehlikeli bir va
zi) ete düsmü~ti:r. i~te böylece, 
istiklale kı~·met ,eren ve harbi 
kaybetmekle uıun bir esaret dev
rinin başlı,-acağını takdir e<len 
milletler de, vatanda~ln ser,·et -
siz fakat şerefile yaşıyan hür a
danı kahnay·ı tercih ettiğ·ini ve 
normal bütçelerle teminine im • 
kan bulıınnııyan hazırlıklar icin 
hükiımctlerinin yardımına koş. 
tuklarını söylerken yeni harp 
tarzında mukavemet ve muvaf· 
fakıyetin sırrını ifade etnıi~ olu
yoruz. 

Ku\"ayi nıilli~·eri ruh, lnaddi, 
manl:'\'İ \·arlıf'li11 i tiklal ve kur~ 
tulu!:?a tahsi~ C} l Ull'Yİ vazl{e hi
len vatandas rulıı ,.a..:! ıflaruıdan 

:ıerrc ka) Uctıncnıi~lir. 
Biz, işte bu bir sıra fikir \'C ka

naatlerle, daha kunetli ve daha 
iist!in olınnk :volundaki le eb • 
büslerimizc daha hhyiik bir hız 
vcrınek. )'ani kısa 7.antanda daha 
çok \"e daha muazzam i~ler ta · 
hakkuk cttirınl'k İçin vatandasın 
)·ardııuuıd:ın i ·ti{ade cdılıue i im_ 
kanını tebariiz ettirmek istedik. 

gösterılen fılmler h b b t ·· d · u u a gon erıyor 
Stoklu>lım, 9 (A.A.) - D. N. B. 

bildirivor: 
Nya Dalliı?t Allenha~e ııaz.e

tesinin Londra mulıaoırı. Lond
ra sinemalarında 'halka f_as~asız 
bir surette At.men para:;utcüle • 
rini imha usulünü tabın :cten 
filmler _gösterilmekte olduııunu 
bildiriyor. ----0---
Macarlar diyor ki 

(Ba;;tarafı 1 inci sayfada) 1 
ak telakki etmemektedir. Bu 
~ . hakkında ne.>redilen beva· 
n~~:asn anJaşıldı.ö"ı. üzere Bossy 
Başvekil ve Harıcı~e nazırına 
sadece resmi hır zıvaret vaıı· 

t r Binaenaleyfı ne bır tek. 
mışı. ı1a lif apal>ilın:İS ve ne de yap • 
4ıil~ek olan teklifleri kabul e-
deilıilmiştir. . . 

IJoBsv'nin Budaoeştedeki :\ka-
ti ne kadar kı.sa olsa. Macar 

~umetin.in vaziveti hakkında 
malüınat ed.inmJye valut olınuş-

t Ltr. ah filin" : " Meıkür siyasi ıın a =· 
ettıııine ııöre. bu husus hak· 

vke da Bossv ~·eni hır sev bek· 
ın k ·rı M .. li ezdi. Zira dire tı er u· 
n~ kesbi kat'iyet etmıs ve 
Salzburı(da Rumen nazırlarına 
bildirilınis bultınuvordu .. 

B dapestenin diploınatık mah· 
ıfilinuin ,kanaatine ııör.e, Bossv'nın 

. arett" n3yri resmt 0Jdujhı Cl· 
zıy ' ., k"l t . 
hctle. ilk bir adım. tedş kı. enkm~s 
. d meselenin atı e ı ı t· 
ıse .C. pratik bir kıymeti haiz 
safı ıçın 
b Junmamaktadır. 
uılfükumetle rabıtası olan n:aha· 
. e mesele llıakkmda daha 

fild . .'k bir ketu.ınıyet muhafaza 
bUVU 
ediLmek_t_edir_· _· --0--:;-

R eİSİ CU mh ur 
Yozgad'da 
(Baş tarafı 1 ınci saııfada.) 

F . Çakmak ile Vekiller. Cum-
evzı t Halk Partisi ııenel sek· 

burıye . "d he·~ 
t . Parti uınwnı ı are .~ 

re erı. ı elkur ti azaları. mebus ar, ııen • ~ 
.M . 111• JV! üdaJaa Vekaletı 

mav, 1 ·· 

k
. V ckıiletlcr ve muessese· 

er anı, üdür· 
]er ınüstesarı ve uımum "1c<i· 

Bükres. 9 (A.A.) - Romanya 
dan Abnanyaya hububat l!Ön
derilmesine dair Ahnan • Ru· 
men ticaret mukaveksinin mü
zeyyel protokolu dün aksam 
Bükreste imza edilmiştir. 

İspanyol gazeteleri 
direktörleri Berlinde 

Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. 
En .mühim İııpanvol ııazeteleri
nin direktörleri Abnanvanın da
veti üzerine kısa bir ziyaret için 
Berline ııelıru.;lerdir. 

Bükreşte 22 gazeteci 
tevkif edildi 

Bükres. 9 (AA.) - Telaş U· 

vandırıcı hıiberler i•ae ettikle
rinden dolayı dün ·büyük bir kıs
mı yahudi olan 22 ııazetcci tev· 
kif edilmiştir. 

Bir lngilizin orijinal 
tavsiyesi 

Londra, 9 (A.A.) - Bir oku
yucu Daily Ekspres gazetesine 
gönderd.Wi ımektupta. kibrit fab· 
ri.kal'orının kibritlerin iki ucunu 
da iliıçlamaları ve bu suretle 
bır kibritin iki defa kullaııılına
sıru tavsiye etımektectir. 

Hind içini 
(BMtarafı 1 inci sayfada) 

bir QOk muhripler ve nakliye va
pw·lan bulunmaktadır. 

Çinin cenubundan Hainaıı ada
sına mühim miktarda Japcın as
keri naklcdildigı zaıınolwuna1<.
tadır. 

Çunkingden alınan malümata 
göre, H ıııd~inideki Fransız ma
kamları süratle müdafaa ted
birleri almakta ve sima! hudu
duna Armam ve Tonken müt -
rezeleri sevkelmektedırler. 
Diğer cihetten Hindiç.inide 

bulunan Japon umumi miifcttı
sı tarafından Fransıı!' valisine ya
pılan •teklifler• e henüz bir ce· 
vao verilmemistir. 

Oi;ve bağırdıkları gibi korka
rım ki, bu gidisle. güuii~ birin -
.ı~, kadrosu son zamanda pek ge
nışlı~cn ve daha da genişliJeeeğe 
1>enzıyen müvtzzi r:ocukl::ır bu o
<nz ~.ıetoleri de bu tarzda sat • 
ınıya kalkısınıısınlar! 

OS:\-TAN CEMAL KAYGILI 

1 ~N~IOOILlUJ 1 
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Kayseride harman 
Makinalarının 

Tecrüb~si yapıldı 
.. Kay.eri, 9 (A.A.) - Buraya 

ııonderılmis olan hanıı~n maki· 
nelerınin tecrübeleri ımı tehas -
sıs mamurlar tarafından diin 
Yapı.lınıştır. Vali ile bir kısun me
ıınurlar ve çiftçiler bu tecrıibe
lerde hazır bulunmuslaıdır. 

Çiftçilerimiz elde edilen neti
celerden fevıkalil<le meıı;nuıı ve 
hi.ıklıımetin kendilerin~ bu vası
taları temin etmek suretile ~cis
termis olduğu yakın alakadan 
.bilhassa minnettardır. 

Yugoslav pavyonu 
İzmir, 9 (A.A.) - Bu .>ene 

İzm.r Enternasvonal Fuarına ilk 
dl"fa olar&k istirak et.mekte olan 
Yugoslavva pavvonu çok zenıı·n 
bir sekilde tertip edilmesini :.ı;. 
temis ve bu maksatla J?Önderdiıii 
lhevet şehrimize ııehnistir. Yu. 
ııoslavva pavyonunda teshir e
c1;ı0cek hütün eşya da ııelmıs hu
lu maktadır. Heyet ımcsaisine 
başlamıştır. 

Fındık rekoltesi fazla 
Trabzon. 9 (A.A.) - Yeıti fın· 

dık mahsulünün toplanmasına 
ımıntakamızın her taı'lıfın<ia bas
lanmıstır. Rekoltenin geçen se· 
neve nazaran ancak vüı.de yirmi 
nisbetinde fazla olduğu taJıak
kuk etmektedir. 

Yabancı memleketlere 
ihraç edilec~k mahsul 

Bir hakikati ne kadar sttt ve
ya acı olursa ol un olduğu gibi 
gö mek bir eseri ce•aret değil, 
vazifedir. Bugün karşısında bu • 
lunduğuınuz hakikatse, hükume
te ıı.lacağı müdafaa tedbirlerinde, 
icap ettiği gibi çalışmak iınkii • 
nını vermek n1ecburiyctinde ol _ 
duğumuzdur. Hükumete alacağı 
tedbirlerde, az veva çok mali bir 
darlık hissctnıcksiıin tam bir 
kuvvet ve vüs'atlc harekete ge-

1 
çilebilmelidir. 

Bu sözlerden hiikı'.ımetimizin 

Yaptlacak sayı~ız i~ler vardır. 
Ve bu işlerin bir kı. n1ı ~-arına bı~ 
rakılamıyacak kadar ıniihiın ve 
ciddidir. Bütçelerin elleri kelcp
çeliyen saylarını unutınak, !..ütün 
vatandaşların ınii$terek malı o
lan vatan ve istiklal için ciddi, 
geniş bir el birliği temin etmek 
mecburiJetindcyiz. 

Dıs münascbdlerin darjığı mü
him bir engel olabilir, fakat 
bir yerine beş vererek iın.kins.ız... 
lıkları dişlerimizle kemirerek is, 
teklerimizi yerine getirmekte 
güçlük yoktur. Hüsnüniyet, ener
ji ve bilginin halledcnıiyeceği hiç 
bir mesele bulunanıaz. 

Fakat her şeyden ev\-el, dedi
ğimiz büyük ve kurtarıcı t~ri· 
ki mesainin lüzunıunu kabul et
n1ek, bunun için de iyice düşün
mek lılıııudır. 

Sal<ir Hazim ERGÖK. fEN 

Havacılık Vekaleti lazımdır 
(Basmakalden devam) 

tedir olacağını göreceklerdir. O 
vakit, insanların ayağı )·erden ve 
sudan ke>ilccektir. Medeni mil· 
lctlcrin mümeyyiz vasfı ,U(ar 
millet. olacaktır. Türk milleti do, 
hür, müstakil \.'e medeni bir ınil
let olarak mutlaka uçacaktır ve 
uçmak mecburiyetindedir. 

Slyast~~ 
Vazıyet 

Sulh gayretinden 
sonraki harp 

Y_AZA!i.: B. Nu:at IKMAJt 

Ş i~1~ik'. ha~hin 939 ey;: 
]ulunun bırinei günü, 
Alınanyanın Lehista • 

na tecavüzü, İng-i1tere ile Fran• 
sanın, Nazi Alman)·a hükıimc -
tine karşı harp ilim etmeleri Ü• 
serine başlamasından evvel ve 
sonra, Papa 12 nci Pie sulh ve 
müsalemetin iadesi is)ı.andillcrin· 
de, teşebbüslerinde bulundu. Bir
leş~ Amerika Cumhur Reisi ile, 
Danımarka, Belrika krallarilc 
Holanda kraliçesi gibi şimal v~ 
garbi şimali Avrupadaki hüküm· 
darlar dahi Papanın bu tesebbü 
sünü kısmen teyit ettiler," kıs : 
men de ıniizahcrette bulundular, 
Fakat hepsi boşa gitti. Bundan 
sonraki sulh teklifleri de muh
telif sebenlerle reddedildi 
~imdiki \'aziyet, sulh ve. u41.Jaş

ma t · · ı emınınc ça ı~an sahsiyetlerin 
b.':I nıeyanda Papa lZ nci Pie'nin 
sukiltlarını istilzam ettirİ)'Or. İ· 
talyanların Afrikadaki kı mi ta
nrr_uz h~reketlerinin, Aden kö .• 
fezınd~ Ingiliz somalisini ve Ber. 
ber~ .Iın1anuu işgali i?ttihdaf ey
ledıı:;ı görülüyor. Ga.~e, Sü\"eyş 
kanalı volunu, Hint denizi A • 
de körfezi, Kızıldeniz lınlida -
dm~a kapatmaktır, A.kdenizdeki 
Ingıltcre donanmasının Süvc)'ş 
kanalı yoluyla bu denizlere çık
n~a-'ına nıani ohnaktır. Akdeni
z!." Atlas denizine knpı;ı Cebe • 
luttarık kı'1nındaki ı arruz ha 
zırlıkları da, bu yolu iki israf : 
tan kapatmak mak.,adını taki 
eylemektedir. P 

lng:Htcr<!nİn Al.deniz ve ana • 
\'alJn filosile, Singapıırdaki do
n_?nma_<;ının yeni hareoketleri, hü
tun bu taarruz, i krınde lehli • 
keyi önlemek içindir. Sulh ) ap
~ayı ~a~~h ınenafiine muga~ir . 
gorcn Ingdtere hükünıcti, ntuka .. 
\·cmct \:e müdafaasına cn1niyeti. 
o!d frunu ilandan çekinmem~kte 
dır. 

HA.MİT :-.uRi IRMAK 

SUADiYE 
'• .<B~şım·aıı 1 rncı sa uf ada) 

. Ndıceae Suadıve ııazinosuna 
ılk takdır olunan 3 l!UnlLik ka· 
oa:ma kararı az POrulerek bu 
n;udd~t 10 .!!Üne çıkarılrnı.stır. 
! .. czkur ceza dün Daımi Encü
men tarafından lasdik olunmus-

Ayrıca müessese aleı·hine 
,para cezası da kcsiLmistir. Bun
uan ba,;ka: halkı iıtlal c1ıme'k su
çu ile de Suadi·· laiı sah>bı 
Mustafa hakkında ımahkemeve 
vcrilınek üzere adli takibata 
baslanmıstır, HadıS<>niıı adlı cı
~eıten tah.k.ikatına Uskıidar miJJ. 
deıumu.miligi va.z'ivet etmistir 

. O ııeee gazinoda bulunan 4ÔO 
kısıden 53 ünün isim ve adresle
ri .tesbit olunarak bunların el
lerındeki bilet parcaları da tah
kıkat evrakına ifütirilmistir. Bu 
:ııevat sahit sıfatile dinlenccek
lerdır. Gazino sahibi de mahke
me··e müracaat ederek zabta ve 
kap~!"'a kararına itiraz etmistir. 

Dıger taraftan Suadıye plajı 
ve gazınosuna 15 gün içinde btı 
kabil beledi suclardan dolavı 1!1.1 
lira para cezası kesildiği halde 
müessir olmadııh ve 2 • 3 vLl icin
dc bcledivece verilen cezaların 
vekununun ise 1000 liravı teca
vli' ettiği de tesbit olunmustur. 

ALMANLAR 
(Baııtarcıfı 1 inci •a~fada) 

hirleri üzerine tekrar taarruz 
etmişler fakat bu hiıcumlardan 
bekledikleri neticeleri alamamış. 
!ardır. Bununla beraber bir 
miktar ölü ve yaralı kavdedil -
ım.iştir. 

Londra. 9 (AA.) - Reutcr: 
Hava nezareti teblil!i: 

Dun Mans denızi üzerinde ce
reyan eden hava harekatına ait 
alınan tam raparlar cem'an 60 
düşman tavvaresinin irnha edil
dil>ini ve daha bir coklarıııın ha· 
sara ui!ra<lı.ğıru mevdana cıkar· l . Ankara Vali ve Be ıve 

e~ı._ Merkez Kumandanı. Em· 
~~~s~t direktörü tarafından uihır· 

Suretı u:nıumıvede zannedildi
ğine göre. Japcınlar Hindicıni
de askeri, deniz ve hava üsleri 
tesis ct.mek ve Çine cenuptan 
taarruz edN<'k C.ıni Birmanvava 
,bağlıyan simcnd>fer hattını kes
mek için Japcın kıtalarının Ton· 
kmdcn ııeamesini istemektedir· 
!er. 

Ankara. 9 (iKDAM Muhabi
rinden) - Yabancı ülkelere iJı. 
rac edilec.-k ımahsuliıt ve ma· 
ımulalın li ansa tabi tutulması 
hakkındaki kararna:menin sure
ti tatbikine dair talimatname 
Hevetı Vekilece tasdı.k edilmı.ı;
tir. 

Uçar millet olabilmek için de, 
havacılığın her şubesinde yük.. 
selmek şarttır. Metörü, gövdesi, 
bütün alelleri ve te~hizatile 
tayyarelerin her şeklini evvela 
taklit, sonra icat yoluyla kendi 
ıneınleketimizde kendinıiz yap
mamız 18zımdır. Aziz arkadaşuıuz 
SeHlıni İuet Sedcs•in hava ordu
swıu kara ordusundan ayırarak 
bir hava ordusu vekaleti teşkili. 
yolundaki teklifini, biz, seneler
ce evvel, çok d&ha şümullü bir 
şekilde, yani Türkiyede biitiin 
havacılık işlerinden mes'ul bir 
\•ckalet te kili suretinde ileri 
sürmüştük. Çiinkii, askeri hava
cılık ve hava ordusu, hir menı • 
leketin bütiin havacılığının yal
nız bir ciiz'iidür. Uavacıbğın, sa
nayi, askerlik, teknik tecriihe ve 
tetkikler, nakliyat, mekteııler, 
spor meteoroloji, hatta propa -
ganda gibi diğer esaslı kısımlan 
vardır; bununla beraber, isin en 
can alacak kısmını tabiatile ba. 
vacılık sanayii ile hava o.dusu 
teşkil eder. Bazı memlek tler • 
de, pa•if hava miidafaası dahi 
hava nezaretine bağlıdır. Her 
memleket, bavacılıl:ıru terakki 
ettirmek gaye.bini temin iı;:in, 
kendi biin~·esine ve ihtiyacına 
göre, teşkilat yapm~tır. Bizim 
de nıallübumıız, havacılığın te
rak.kisidir; şu veya bu şekil üze
rinde ısrar etmek değildir. 

Jnanlar heba ettikten sonra, bu
giiu de Avrupa harbi, bu eıneli
mizin tahakkukunu, ne \"akit ge· 
leceği meçhul bir yarına bırak -
mıştır. Bununla beraber nıc\.·cu
du, mümkün olduğu kadar tak
viyeye çalışmak ve yol bulunca 
Amerikaya talebe göndererek a. 
ti için hazırlanmak lazımdır. Fil
viki, bugün için, yapılacak en 
mühim şey, havacılık personeli
ni, yaııi işin asıl ruhunu te<kil 
eden insan malzemesini, nıü:O -
kiin olduğu kadar bol miktarda 
y~tiştirmektir. Türk.kuşunun İnö· 
nu kampına gi<len gençliğin sa
yısı her sene pek çok artmakta
dır._ Bu, Türk ~nçliğinin, hava. 
eılıga kal:"$1 olan •evcisinin arttı
ğını gösterir. Fakat bu heJecao, 
yalnız planörcülüğe, velken ve 
:ın.otör uçu~larına miinha u kal
mamalıdır. Yiik.jc•k mühendis 
:ın.ek~binde, şayet mevcut değil
se, .hır tayyare mühendisliği şu
bcsı açmalıdır. Aynca bir hava
cılık sanayii m"ktebi de tesis et
melidir. Hülasa, hnacılığıınıı:ı, 
medeni memleketlerdeki emsa. 
line benzer ve kendi kendine ye
ter bir hale getirmek için, her ne 
lllınısa yapmalıdır. Bunu başar
mak için, akla gelen ilk tedbirde. 
havacılıkla mesgul olauk bir 
devlet dairesi, bir havacılık ve
kaletidir. Bugün için yeni bir ve
kiilet teşkili (Ok masraflı görü
}i;rse, ilftide vekillet haline ge
tirilmek ve o vakte kadar bu i i 
esas~ surette hanrlamak üze • 
re, hır umumi müdürlük de teş
k~.~leb.ili_r. Yukarıda da söyle
dı?'m~ gıbı, isteğimiz, temenni
mıı Türk havaalığının sür'ati 
terakkisi ve inkisafıdır· yoks e 
teski!atm şöyle v'eya Myle ol ~ 
ması değildir. 

, mıstır. 

Janmıbt;JÜ yo?JGADI TEŞRİF 
IN BUYURDULAR . . 

d. 9 (AA. ı _ Reışıcum· 
Yol4'!a · ·· ·· buj!Ün sa· 

h hınıet Inonu 
ur d y 074tadı te"if bu· 

at 16.30 a M il" Şef Yerköy 
yurmuslardır. l ı r Jmak Ü· 
istasvonunda basta 'a ı .o 1 • 
zere askeri ve sivil erkan ~e e 

di 
e p~rti başkanları ara· 

ve v t Sebrın 
tından karşılanrnıs ır. il 
methırlinde ve şehrin anavo arı 
üzerinde toplanmış olan h~ 
kütleleri tarafından cosku_n . 

ah
.. tla selfı.ınlanan Millı Sef. z ura . b .. k. 

!biribirini tak>ben P'.'1"tı, u u· 

t 
BelcdiYevi zıyaret eyle-

me ve 1 . da 
. e bu zivaret erı esnasın 

D"ll< V z·k d 
vilayeti ve halkım~ a ~ da artee-t 
den umumi isler uzerın. e • 
J.dkierde bulunınus ve alakadar· 
!ardan izahat almışlardır. 

Çin matbuatı buııün vaziyet 
hakkında heyecanlı haberler nes
retme.ktodir. Matbuat Tonken 
körkzin<le 20 JaPOn harp ~€"l?li· 
sinin toplandığını ve Formos 
adasından hareket eden kuvvetli 
bir filonun Hindieini istikanıc
tinde ilerlediğini bildirmekte -
dir. Bununla beraber bu haber· 
ler resmen tee) yüd etmemiştir. 

Hongkong, 9 (A.A.) - lnııiliz 
bandıralı Fatshan vapurunun 
ııecen haftadan berj bir romor
kör ücreti ihtilafından dolavı 
Kantonda tevkifi üzerine Honıı
konedaki İngiliz makamları Kan· 
tondan ııelen Japcın bandıralı 
Kaijuımal ve Siraııamemaru va· 
purlarının Honkonl! limanına 
airmelenni ımenel;mıştir. 

kaymıkımlar arasında 
tayin ve nakiller 

Ankara, 9 (İKDAM Muı!ıabi
rindcn) - Kaymak"'1lllar ara· 
•ında Ksai?ıdaki nalul ve tavın· 
!er yapılm1$tır: 

Beyoiilu kawnakaanı Ahımet 
İstanbul Vali muavınlığine, Ba
Jcırköv 'kavmakamı Ga.liı.ır Be
vo~luna . .K.ırtal kaymakamı Ba· 
hir Ba.kırkıöv kavınakamlıih
na. Ulukı<la kavmakamı Dafir 
Adnan Kartala. Hafik kaV'!Tlaka· 
mı Ahmet Dahilive V eka.letı Hu
kuk müsavİ!"lii!i muhakem.at su
:ı:.esi anüdürlüiiüne. 

En müstacel iş, bizi ecnebi 
memleketlerine muhtaç bırak • 
mıyacak ve Türk havacılığının 
istiklalini temin edecek tayyare
ciliğe ait bütün sanayii, bilhas • 
sa n1otör sanayiini kurmaktır. 
VA,.k kL bu sahada kıymetli za. 

Büyük Milli Şef, havuılığm 
kıymet ve ehemmiyetini yıllar
ca evvel ve ~k iyi görmüştür 
~eııınyoUarmıı:ı, onun azim v; 
hinımefile vii~ude cetdflti gibi 
lr.endi kendine yeter havacılı.i:ı : 

Lo~ra, 9 (A.A.) - Dün cece 
Tavmı.s nehri kenarındaki bü
yÜk bir hangarda milhim za
rarı mucip olan bir vıınınn cık· 
ı:nı.stır. Bir taraftan itfaıye kuv
vetleri ateşi söndürmiye calı<ır
ken diğer taraftan projektörler 
kilometrelerce mesafeden görü
lebilen alevlerin dü man taYva· 
eelerinin isini kolavlastıımasına 
ıınani olmak üzere ııök Yiiziinü 
aY<hnla1ımıva calısmıslardıı. 

Londra, 9 (A.A.) - Veril~n 
ıınalfunala nazaran. """"iki ~ece 
'.Mans denizi üzerinde bir ln
ııtiliz kaı!i]cs!ne ~ırpılan taarruz 
esnasında iki diisman torpido 
ibotu torpil1"renek batırılmıstır. 

nuıda. yine onun azim ve him • 
ıneüle vücut buhcaktır. 

aBIDİN DAVER 
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Ali'nin zülfikardarbesi, Musevi peh-
1 

. livanının kafasını ikiye ayırıverdi 
Bu harp başlıyacağı esnada 

(Ali), gÖzlerin<len son derecede 
muztarıpti. Bundan dolayı, har
be giden orduya iştirak edeme -
ımi.şti... Lilkin, Medinede kalan 
(Alil. Resulullah Efendimi2den 
birkaç giınlük ayrılığa bile ta -
ha,.,,mül "iisteremedi. Derhal a
t,rıa binerek, Hayber kalesi kar
~ıs ndakı ordu.gaJıa geldi. 

Bu sırada da Restılü Ekrem E
fendimiz, hem yarıın baş ağrısın. 
dan muztarip ve hem de, harp va
zi' etinin cereyanından müteessir 
dı Çünkü, harbin b~ad~ı gün 
ilk hucum emrini (Ebubekir) e' 
vermiş, fakat hiç bir muvaffa:kı
yet elde edilememişti. Ertesi gün 
ayni vazifeyi deruhde eden (0-
mer) in bütün gayretleri de ayni 
5uretle neticelenmişti. 

O gece, teessür içinde bulunan 
Resulü Ekrem Efendimiz, c.;habı 
kiramı ile mülakat buyururlar
k .. n; 

- Yarın, sancağunı öyle bir za
ta tevdi edeceğim ki, onun şid
cictli hamleleri, daima tekerrür 
C'der. O, düşman karşısından fi. 
rar etmez, Allah ve Resulünü se
ver. Allah ve Resulü de onu se
vcr;er ... Cenab:hak; fetih ve nus
rc:ı onun eline vcrmi~tir. 

Dedi. 
Bu sözlere, herkes taaccüp et

tı. Ve o gece, bu bahtiyarlığa 
kıınin nail olabilecel(ine dair, es
hab arasında uzun munakaşalar 
geçti. 

Ertesi sabah, Hazreti (Ali) çıka 
geldi. Gözlerinden o kadar rahat
sız iai ki, iki adun ilerisini göre. 
cek halde değildi. 

Rcsulıi Ekrem Efendimiz, sev
gilı yeğenini ı:ıiirür görmez büyük 
'bir beşaşet gösterdi. Ve. kendisi
ne derhal sancağı şerifi teslim 
ederek hücuma memur edeceği
m söyledi. 

(Ali), harp edecek halde olına
dı f:• için, yalnız Resulü Ekrem 
Ef!'ndimizin hasretine tahammül 
edemiyerek oraya geknişti. Fa
kat kendisine vukubulan bu em
ri nebevi karşısında son derece 
de sevindi. Gözlerinin tahammül 
edilmez ıztırabma ra~mc-n; 

- Ya Resulullfılı! .. AJ,am, ba. 
bam sana feda olsun. Emir ve 
fermanının icrasına hazırım. 

1 
Diye, .mukabele gösterdi. / 
Resulu Ekrem Efendimiz, temiz ı 

su getirtti. Bizzat ken<ii ellerile 
(Ali) nin gözlerindeki kan ve ce
rahatleri temizledi. Sonra, san
cağı. şerifi kendi '.ine teslim ede
rek hareket emrı verdi. 

(Ali) sancağı hüronetle ald1. 
Tertip edilen hücum kolunun ö
nilne düşerek: 

- Ya Rab! .. Sen muva!fakı -
yet ihsan etmek istersen. ona 
'biç bir kuvvet mani olaımaz. 

Diye ba_ğırarak ileri atıldı. Tav 
sif edilmesine imkan olmıvan 1 
ıbir sür'at ve şecaatle kalenin 'ı 
(Kamus) denilen burcuna yak-
laştı. 1 

Yahudilerin en namdar miiıba-
rizleri, ortaya çıktılar. Fakat kar- 1 

sılarında (Ali) vi bulur bulmaz, 
derhal kaçtılar. (Merhap) deni
len bir pehlivan vardi ki, ancak 
!büyük mübarezelere istirak e
derdi. Bütün H;caz muhitinde 
meşhur olan bu müıbariz, üst 
üste iki zırh giyımiş oldui!u hal
de meydana 11eldi. Dillere des.
tan olan şecaat ve hamasetine 
dair uzun uzadıya, şiirler söyle
di. l\Iübarezeye hazır olduğu
nu bildirdi. 

(Ali) , bütün bunları sükun i· 1 

le dmledi. Ve sonra: 
(Ben o kimseyim ki daha be

şikte iken annem beni (Havder) 
[l] tesmiye etmiştir.) 

Mealinde bir beyit söv lcımek
le iktifa etti. Derhal kılıcını çe
kerek, Merhap'ın hücumunu 
bekledi. 

Merhap'ın korkunç saldırma
sı, ibir cam parçasının taşa çarp
ması gibi, (Ali) nın karsısında 
kırılıverdi... O anda mukabil ta
arruza geçen (Ali) nin (zülfi
kar) d®besi, hasmının kafasın
daki kalın miğferi vanp iki kat 
zırhını de kest.kten sonra. mu
se,_;; pehlivanının kafasını ııüiı
~üne kadar ikiye ayırıverdı. 

(Arka'1 var) 

[l] Hayder, (Aslan) demek
tir. 

• 

Pirinç unu - Mercimek- Bezclya • Yuıaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M.NURİÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

inhisarlar Umum MUdürlUOUndan 
Cinsi Mildan Eksiltme tekil Saati 

Lipton 5900 Kg. Pazarlık 14 
Reçine 14250 > • 14,30 

Alçı 8300 > • 15 
Sık.lop ç=ıberi 60 ton • 15,30 

Şartnameleri tre sıkloıt çenberi nümunesi mucibince yukarıda cins ve 
miktarı yazılı dört kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 19/Vlll/940 puzw:·tesi glinü hizalarında yazılı saatlerde K.a

bataşta levazım ve m.iibayaat s·ıht-sltıc.leki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler sözü geçen şubeden para.c;ız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
ceklen fiat üzerinden yt.ı:.ı:;de f.5 güvenme paralarile birlikte mezkUr komis-
yona müracaaUarı. (6854) 

GAZOZClJLARA 
ıc. H. Partisi Taksim 
şubesi tepebaşında büyük 

müsamere veriyor 

VE 

AÇIK BiRA 
SATANLARA 

BiRADAN iSTiHSAL EDiLEN 

İNHİSAR 
ASİT KARBONiGi 

10 Kiloluk tüplerde 250 kuruşa satılır. 

.. 
' BOYlJK TARiHİ ROMAN: A~ 

SEKERPIRE SULTAN; 
- t 

• 1 

M. SAMI KARAYEL 1 Yeıaıı: 
.... - - .... 

Yeni Şeyhülislilmın ılık 
ZU )°'O'ktU. Bütün iktidar 
Hocada idi. 

nüiu
Cinci 

Kara Mustafa paşayı, meza
ra soktuktan sonra, Silfulıtar pa -
sanın ve veziriazamın da kud
retleri Cinci hoca ile müşterekti. 

Fakat, veziriazam 'Mehmet pa
sa, oyun bozanlıiia başlamıştı, 
Çükü Silahtar pasa, Girid se
ferindetı muvaifak olarak İstan
bula 11elınisti. Padişahın esasen 
ıgözfüıde olan Siliıhtar Pasa, da
tıa yakini olınw;tu. 

Mehmet paşa, Silahtar Yu-
suf pa,adan çekiromiye basladı. 
IBelki, erine veziriazam oluı·du. 

İ'ki paşa, arasında müthis bir 
adavet baş gösterdi. İkisi de bir 
türlü biribirlerini cekemiyorlar
dı. 

Veziriazaıının mevki ve sala
ilıiyeti yüksekti. Llıf dcf!il, pa
disah vekili idi. Hükümleri mut-' 
!aktı. 

Bununla beraber. iki pasa. su
reta biribirlerinin vüzüne ırülü
yorlard1. Eski dostluk baki i
•m.s f!Lbi dananıyorlardı~ 

Fakat. ilk fırsatta biribirini 
ıınahvetmive ikısi <le can atıvor
lardı. 

Silahtar pasa. Hanyayı fethc
dıo İstanbula 11elince, s<.ra)·da ve 

halk nezdinde itibarı fevkalade 
arttı. Mehmet pasa. endi~e i
çinde idi. Hanva fatihi sağ ol
dukça rahat ve huzuru olaruya-

caktı. 1 
Veziriiızam, Silahtar pasa, Gi-

ridden İstarlbula ı:ıel.meden evvel 
derhal Mısıra tayin etmive te
şebbüs et.misk 

Lakin Silfilı tar pasa. haber a
larak doi[ruca İstanbula ge1ınisti. 
M<>hmet paşa, simdi !hasmım vok 
etmek için baska çareler düsünü
vordu. Sultan İbrahimi kan
dırmak kolaydır. 

Evvelamirde Silahtar paşanın 
~rdüiıü hizmetleri hice indir
ıınek lil'zımdL Mehmet paşa, 

ıbir ııün Sultan İibrahime su mü- 1 

taleada bulundu: 
- Şevketlu padisahı:ın.. Bu 

kadar hazine ve emvali azirrıe 
sarfedip her ne arzeyledi ise 
müsaade olunup deriit olun.ma
ıınısken bir !<Uru kalevi sulhan 
alıp içinde olan küffarı lbu ka
dar kerre yüz bin· altın ve ce
vahir ve nevadır ile sal!: ve sa
lim ı?emilere ko,vuo daru1küfre 
yollamak ukala isi ımidir? .. Me-

Bu akşam C. H. P. Taksim 
şu'besi tarafından Teııebası Be
lediye bahçesinin alaturka kıs
mında gayet zengin ıbir müsame
re tertip edilmistir. 

Bu müsamereve 20 kisiden mü
rekkep saz heyetile birlikte ba
yan Safiy, temsil hevetile bir
likte san'atkar Naşid, :Macar 
kadın orkestrası ve canbaz kuro
panyasile ·bera:ber M~e istirak e
decek ve ayrıca veni büyük var
yete programı tatbik edilecek
tir. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
CUdlı'e n rillre'flJ'e miilebauul 

Adres: Uabı!ll Cafalotlu 
yolul!ıu k6şeolnde No. 43. Tel. %3891 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıg, yer· 

SON TELGRAF Basunevi. 

iıer ki kendisi küffarı mahz sı
kılayıp mebaliiıi azimc almıs o
la .. Ve illa bu kadar ganimeti a· 
zi:meyi bos yere elden cıkarmak 
reva anıdır?. Hazinei 3.mireden 
bu kadar bin kese sarfolunup 
ve .bu kadar ibiıi rical düşüp mu
kabelesinde bir •boş kale ki, be
lıer sene ıınüstııhızlarına bu ka
dar ıbin ıkurıı.s asitaneden ııı:it
ııniye muhtaç ola .. Fethettim de
yu padişaha iki meıııner direk 
ııütünnek ·bir is midir? .. Masari
fe muvazi ve · ıınukabil hazine 
i_ğtinam oluıımıyan is iftihara 
sayeste hizmet midir? .. Zannım 
'budur ki, k.afiristana volladıiıı 
iküffıirdan vafiri mal ve tahfü 
cevahir alınmıstır. Sual ve te
fehh ümde iıbram lbuyulursa zu
hura çıkar .. Dedi. 

Sultan İıbrahiın, vezırıazam 
!Mehmet pasanın lbu kallesce sö
züne inandı. Sonra. ortada 
hükmi ıpara ve ıınüceWıerat me
selesi mevzu" idi. DEimek Silah
tar 'Pasa. Giiid seferinden rıe
lirken servet ile ,gelınisti. Bun
ları 'hazırlop ahveıımek Iazım 
eebnez miydi?.. (Arkası var ) 

1 

Yaz3n: Na.zarı 1'-1.. )<AY AHAN 

Bilhassa deniz 
kıyafeti ile 

maki ya j fenadır 

Gecelik ve Lizöz 

Sizin ıçın 

kaç 
faydalı bir 

tavsiye 
Spor tayyor, Şor-rop veya de· 

niz mayosu ile çehreye fazla 
makyaj yapmak büyük bir hata
dn. 

Çehreniz ziya, güneş karşısın· 
da ve yağmınlu havada çok çir. 
kin bir manzara arı:eder. Bozu
lan makiyaj kadar göze fena gö
rünen bir şey yoktur. 

Bununla, kat'iyyen makiyaj 
yapmayınız demek istediğimize 
zahip olmayınız. Yüzünüzü, sı -
caktan rüzglirdan muhafaza için 
!:afif bir krem sürünüz. Zira, gü
neş ve rüzgar cildi kınutın, sert
leştirir. Buna meydan vermemek 
liizımdır. Bazı bayanlar, gündüz. 
!eri, cildi sertleşmekten koruyan 
ve sam yellerinden muhafaza e
den kremler kullanırlar. Yanak. 
lar üzerine hafif bir allık sürmek 
caizdir. 

1 - Havaı mavi satenden gü
zel bir gecelik. Yakası ve kol a
ğızları pikürlerle süslü. 

2 - Geniş kollu pembe saten
den ve içerisi pamuklu dezabiye. 

3 - Çok &iizel bir Lizöz. Dan. 
telalarla süslü krepten. Kollar 
gayet geniş. 

( - Başka b~im de bir Lizöz. 
Göğös krep döşioden ve pikeli. 
Kolları türküaz rengi kadifeden. 

Dudaklar için tabii bir ruj kul
lanılabilir. Gözlere kat'iyyen sür
me ve rimel sürmeyiniz. Yalnız, 
kapaklarırlın üstüne ve kirpik -
!erin dibine biraz hui]e ~ürünüz. 
Tabii biı' parlaklık verir. 

Saçlarda biiyük bir dikkat ve 
itina ister. İyi bir permnnat yap
tırınız. Kıra çıktığınız zaman bir 
kurdela veya Fularla tutturunuz. 
Tarama ve firkete kullaruruya lü. 
zum yoktur. 

= FAY DAL! BiLGiLER __:_ 
Ayakka plarının giizelliğ ini 
muhafaza için ne yapmalı? .• 

Tırnaklarınızı, biraz kısaca ke
siniz. Ayaklara da dikkat etme
lidir. Çok yol yürüyorsanız, haf
tada bir kaç kere alkollü bir lo
siyonla ayaklarınıza masaj ya
pınız. Ve eve döndüğünüz zaman 
da sıcak su içinde on dakika ka
dar tutunuz. Sıcak su yorgunlu. 
ğn giderir ... 

KOCOK 
--· TAVSiYELER 

• Gümüş takımları yıkamak, 
temizlemek için birkaç dakika a· 
şağıdaki mahli'ıl içerisinde bı -
rakmak kafidir: 100 su, 15 gram 
Hiposülrit dö siid ... Sonra, bol su 
ile yıkayıp kurulamalı. 

• 50 gram tatlı badem yağı, 
40 santigram Tentür Dambr ve 
25 santigram limon ruhu karış
tırılırsa iyi bir briyantin yapılır. 

* K&dın olsun, erkek olsun ayak
kabılarının •özel.l:iiiui muhafaza iç.in 
buıılara dUılLal etmek mecburiyeün
dedlrler. Elbise nya rop ne kad:Ar 
•ibel olursa .olsun, ayakkabı yeni 
veya iyi muhafaza. edilmiş olmazsa 
9irkln görünür. Şunu da unutmama
lı, ilk ıöze çaı-pa.n şey ayakkabıdır. 

TeyekkeH: cdost. üste, düpna.u a1ai'a 
bUan demeıııişltt. 

* Ayakkabılarmızı ar.ıtm...ıan çı
brdmız mı, hemen bir kalıba koyu
nuz. Ka.lıbuuz yok lıH içerisi.ne ca
w.ete kiiğıdı doldurunuz. 

* AyU.kabıla.rınw. ve aya.klannum 
•ıhbatinl muhat- ioln ayni ayak

kabıyı, tisi üsle ikl &iiıı giymeyiniz. 
Bir gün ara veriob.. 

* Ayakkabıl&rmızı mılllakla fırça.

lama11mz. tlzerierloılelıi lotlar ba
valamr, ocaia dofru gider. tJ..,rlııde 
bulunan y~eklerbı üstüne konar. 
Bu da, söylemiye liDom yo~ nll

bale mıWrdir. Şu halde balkon, 
pmcere kenarı, eofa veya avluda yani 
rüqirda, tozlan alıp götüretı<il bir 
J'erde fırıaJayuus. 

* Eier, ııyallkabıian ook lı.iril ise 
bir tabla ~e çamurlan bldırı· 
ıuz. Asi& bıçak kullanmayJDD. Bel
iti deriıiiıı.I keoersln.lz, * AJ>al<kabılan ince ve DMilı: de
iil&e bol su ile yıka1mız ve ayak• 

bbılan bın.kıııız, iyice kurusun. 

* Çabuk k1ınısun dl.re ateşin ke
narına. veıa. &"ÜDetili bir 7ere koyma• 
1um. İçerisine kiiiıl doldunmıı&. Bı· 
rakınıs, ktiMU kendine kurusun. * A& mikt&rda. boya ııriı.rimöz, OD 

dakltia kadar bıralunı:ıı. Sonra fı,.ça 

ve bezle parlatmıs. 

* Parlak rvca.o isbı'plnlcr ..ıı 
fırçala.nma.z,, Bwıları, soluk suy• 

babnlmvı bir ı~erle ııtıını., oonr• 
ince bir bezle lnınılaymız. Ken.ı.r

lannda.Jti çamöll'lan, eert bir fırça i]e 
çıl<arablllrııiniz.. Sonra beyaz bir cilıi 

ıürcr, bir fa.nli parçası ile pa.rta.tır"' 

nnuı. Cil&yı, onu eclenm.iz bbııal 

J'&palılllnlnıb. İşie lyt bir fonnul• 
İki corba k&t•iı &ıau krem, »d oor· 
ba ka4Jiı da !<elen YaCI. İyitt kanşo' 
llnr, bir bba komınwı, lotedli
uman bir bede ııiirenılnh. * Sabahları aç karnına bir por

takal yiyiniz. Bu hem vücudün 
hararetini giderir, hem de cilde 
revnak verir. 

* Tırnaklarınızın çabuk kırıl
ıınası y·umuşak olıruılarından ileri 
gelir. Tırnaklarınızı makasla kes
meyiniz. Daima törpü ile biçim 
verirseniz tırnaklar sertleşir. 

Ültramodern abajurlar 

Geceleri yatarken tırnakları. 
ruzın cilasını çıkarıp köklerine 
bir yağ sürünüz. Vazelin, badem 
yağı, hintyağı, zeytinyağı, her 
hangisi olursa olsun tırnakları -
nızı besler. 

Beşlklaş Birtncl Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Veli Eryüksel: Beşiktaşta Ihlamur· 
da Uzunraova çeşme sokak 88 No. 
da mUtekaid Recep nezdinde mu
kim iken hfilen ikametgfıhı meçhul. 

Ziraat Bankası Vekili avukat Sıt

kı Koralın aleyhinize açtığı 50 kıt'a 

senede müstenit 145 Hra 60 kuru.şun 

faiz, muhakeme masrafı ve avukat
lık ücretHe birlikte tahsili dav~
sında: 29/7/940 tarihli muhakeme 

celsesi için tarafınıza gönderilen da
vetiyeye miıvezzi taralından ika -
ınetgô.hJnızın meçhuliyeti bildiri! -

mil oldugundan bu kerre muhake
menin muallak bulunduğu 20/9/940 
günü saat 10 da Beşiktaş Birinci 
Sulh Hukuk mahkemesinde bulun
madığınız veya usulüne tevfikan tan
zim edilmiş vek31etnameyi haiz bir 
vekil göndermediğiniz takdirde mu-
hak emenin gıyabınızda yapılacağı 

davetiye makamına kaim olmak üze
re yirmi gün mtiddeUe ilfuı olunur. 

(28544) 

, 

--· .. 

1 - Yeşil ponjeden. 2 - Krem 

rengi ponjedeıı. 3 - Kaba kağıt

tan ve ipek harçlarla süslü. 4 -

Kovu pembe taftadan. 5 - Tür

küaz rengi ponjeden. Ü t tarafı 
ayni renkte kadife kurdeladandır. 

6 - Kaba parşümen kağıttan ve 

yünHi örgülerle süslü ... 

IS TAN BUL BELEDi HSINDEIJ 
Ortaköy camii etrafının acıtması için istimlak edilen Ortaköyde l\.1e

cidiye mahallcfinin vapur iskelesi sokağında 17-19-21 en yeni numaralı 

bina enkazı satılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. Tahmin bedeli 
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GAZOZLU 

PÜRGOliN 
MÜSHİL LİMONATASI 
Piyasaya çıkmıftır• 

Çocuk H ekımi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

4 
874 lira ve ilk teminatı 65 lira 55 kurustur. Şartname, ve Zabıt Mua~c
ıat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. ih~1e. 2~/8/940 paurtesi güniı aat 
14 de Dainıi Enclin_1ende ya}:.ı!a.Caktır~ TaLJı!C'rin jJk teminat nind.buz veya 
mektuplarıle ihale günü ~ucı;'Yfll snatLe. Da:rtıi. E'lcun~end~ L"" unn1aı"' .. ı. 

. · ' (71C~)' 

~aluinı-Talimbane Palas ?lfO· 1 
Pazardan ı.naada her gün sa• 
J'i ,ıpn <onra. Trl: 4R127 
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