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(1 BALKAN 
'! iHTiLAfl 
, Rumenler, Bulgar ve 

Macarlann ilk tek
lifine cevap verdi 
Romanya ile Bulgaris· 
tan, Macarlar arasın• 
da müzakere başlıyor 

Bulgar Başvekilinin 
verdiği beyanat 

· · - ~ ıma1ıııa üzerinde uruııorlar Inqılız aqır bombardıman taınıareıcn ~ 

v 4 ........ . .... 
lngiltereye Yapılan 
Hava H ü c u m. ı arı -

nın Manası 

Bül}ük hava 
muharebeleri 
dün başladı ____ , __ _ 

Yüzlerce Alman bomba 
tayyaresi fecirle beraber 
lngiltereye hücum etti 

AI m • n l •r l•r•fıntl•n 
400 • 500 leyy•r• il• 
y•pılotı ba lıücuml•r, 
dalı• ıı:iy•J• büyiılı bir 
t••rruıı:an lı•:nrlılı h•- Korkunç Hava 
r•lı•tlerin• benziyor. çarpışmaları oldu 

Y aıı:an: ABiDiN DA VER _ 
üyük Britanya .~dasına 
Alman hava hucum -
ları sıklaştı ve meto

dik bir şekil aldı, 8 ağust~s günü 
400 Alman tayyaresi İngıltere .
nin Duvr limanına hücum ettı; 
sıhhatine daha ziyade inand~~ı -
mız İngiliz resmi harp teb~ıl!le
rine göre Almanlar 60, İngılız. -
!er 16 tayyare, 3 şilep kaybettı
ler. Almanlar, 11 ağustosta Vey
mus - Portland üzerine hücum 
ettiler; galiba yine 400 kadar tay· 
yare ile vaki olan bu taarruz ne
ticesinde, Almanların zayiatı 60, 
İnP'ilizlerinki 19 tayyaredir. 12 
ağustosta 500 tayyareden mü -
rekkep Alman hava filoları, Kent 
Kontluğu. Vayt adası ile Portsmut 
tersanesine ve Ta,ymis nehri ha
licine saldırmışlar; 61 tayyare 
zayi etmislerdir; İngilizler ken
di kayıplarının 13 avcı tayyaresi 
oldulhınu söylüyorlar. Reuter A
jan.'iı, bu hava hücumunun, şim
diye kadar ingiltereye yanılan
ların en büyiiğü olduğunu kay -
dediyor. 

/n6iliıı:lar 561 Alm•n tay· 
y•r .. i J•h• iü,rı.rdü 

Londra, 13 (A.A.) - Cenubu 
şarki sahllleri açıklarında bu sa
bah biiyük bir hava muharebe
si başlamıştır. Tayyarelerin ek
serisinin bulutların üstiinde bu-

( Arkası 3 üııcü süufada) 

Almanya'nın 
mühim yerleri 
bombalandı ----·---

İngilizler Goth.J tayyare 
fabrikasını tahrip ettiler, 
yangınlar çıkardılar 

Alman petrol de
poları yanıyorl 

Kazobl•nka'dalı.i Fransız. 

6•mİl«rİ zaptedilecek 

Londra. 13 (A.A.) - Hava 
nezareti tebliili · 

İnı?iliz harn kunetleri bom
bardıman tanarderinin hücum 
ettikleri hedefler arasındo Got-

( Arkası 3 üncii saııfad,.,) 

t.R A N 5 A 'ı 

·=----.___ mınıakaları qösterir harita 
Buııük hava mufıarcbeTerine sahne olan 

Bulgaristan 15 sınıfı 
silah altına alıyor 

Budapcşte, 13 (A.A.) - D. N. 
B. salahiyettar mahaCilde öğrc -
nildiğine nazaran Rumen hükii-. ' 
metı tarafından bir muhtıra ve-
rilmistir. l'tlacar hükumeti bu 
muhtıraya derhal cevap vermiş
tir. Ayni mahafil, Rumen • l\la
car müzakeratmın önümüzdeki 
a-ünler içinde haşlıyabileceii ü
midini izhar ehncktedir. 

MÜZAKERE MAHALLİ 
TESBİT EDİLDİ 

Romanya, Macar ve Rumen 
milletleri arasında muallak bir 
halde bulunan meselelerin mü
zakeresine memur murahhasların 
telaki mahalli olarak Korı>ıtlar. 
da Sinapa yakininde ı.A. Osada 
mevkiini intihap etmi" •.• Mac .... 

(Arkası 3 üncü savfcıda) 

Amerika her ay 
lngiltereye 1300 
tayyare verecek 

Bir proğram hazırlandı 
Nevyork, 13 (A.A.) - Dow 

lJones Ajansının Vasinırt<ından 
aldıkı bir habere !!Öre. milli mü
dafaa istisare komisvonu. İnl!i
liz satınalma komisyonu icin bir 
ıırol!Tam hazırlamıstır. 

Bu prol!Tama !!Öre, İnl!ilterc
Ye. avda 1,300 ile 1.400 arasın
da tayyare verilecektir. 

İnl!iliz ınü'bavaa komisyonu 
reisi Purvis. bu proııramın bü
yük Britanva hükümetinin avda 
3,000 tayyare satın almak hu -
susunda izhar ettii!i arzuva ce
vaben hazıırlan:rms oldui!unu 
beyan etmistir. 

Mezkur programı Milli Mü
dafaa istişare loomisvonu reisi 
Knudsen tarafından hazın-lan
mıştır. Burvis, buırün. '.Mor
l!enthau ve hazine müsaviri ile 
görüşmüstür. 

foı:iliz mübavaa lkomisvonu 
reisi bu görüsmeler esnasında 
İnııiltercnin daima daha cok tav
vare btediiiini acıkca sövlemis
tir. Bul!Ünkü sartlar icinde 

Gittikce şiddetlenen bu hava 
hücumları, dün de söylediğimiz 
gibi, uzun vadeli bir yıpratma 
harbinin hücumlarından ziyade, 
bir yıldırım harbinin hazırlık a_ 
leşine benziyor. Böyle düşün -
mcmizin sebebi de, hava hü -
~unılarının hep cenup \'e cenubu 
,arki Umanlarına ve mıntakasına 
tevcih edilmesidir. Hava t&arruz
Jarını" buralarda temerküz ve 
teksif edilmesi, ihracın mutlaka 
buralara yapılacağına delalet et
meı; buraları n1untazaman dö -
vülerek İngilizlerin dikkatleri \•e 
müdafaa kuvvetleri buralara cel
bcdildikten sonra, başka bir yere 
de baskın yapılabilir. Fakat hem 
buraları Londraya yakındır, hem 
de Kale boğazından itibaren, 
Fransız sahilleri, İngilterenin ce. 
nubu şarki ve cenup kıyılarını 
mütenazir bir surette sarar. Duvr, 
Londranın Kale boğazındaki en 
yakın limanıdır. Dövülen Kent 
ve Saseks kontlukları Londra -
nın cenubundadır. Veymus - Port
land limanları ise Londranın ce
nubu garbisinde kiiindirler. Vey
mus ticaret ]imanı, onun yanı 

başındaki Portland'da harp ge • 
mileri üs üdiir. Vayt adası da in_ 
gilterenin cenuptaki Portsmut ve 
Sa\'Zlanpton harp limanlarının 
tf.'nuhunda ve önünde k3indir. 
Bu iki liınanda rcsıni tersaneler 
,.c lıusuç;\ inşaat tczg5.h1arı \•ar
dır. Eı;er maksat sadece, yıp -
ratma maksadile imha ve tahrip 
oba) dı, boska taraflara da hü -
e1nn edilir. hava taarruzları, bu
ralara teksif ve temerküz ettiril
n1ezdL :'.\leselô, İngiliz donanma
sının yeni yapılmakta olana bü
yük zırhlısından hiçbiri, bu Ji -

, • 1 Knuclsen 'bu \talebi kabul et -J spanya da ha- ita yan taarruzu mistir._ • • 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

ABİDİN DAVER 

zır/anıyor!. geri püskürtüldü · :Jfi§ARETLfR ı 
İıpanya, ltalyanların 
Afrikada muvaffak 
olmasını bekliyor 
Kopenhaıı. 13 (A.A.) - Tas 

A iansı bildiriyor: 
. l:ıer!ingske l!azetesinin Liz· 

(Arkası 3 ü.ncü saııfada) 

iki taraf kısmı külliıi mu· 

harebey• devam ediyor 
Kahire. 13 (A.A.) - İnl!iliZ 

umuımi karard.hı teblii!i: 
Somali: Yul!atl!an boi!azını 

tutmakta olan kıtaatLmıza kar
( Arkası 3 üncü s!l11fada) 

Ekmek fiatına 20 
para zammedildi 

15 ağustostan itibaren bir kilo 
ekmek 10. 75 e satılacak 

Biraz daha çabuk, 
biraz daha fazla .• 

Milli hat•acıh(jlmız inkisaf 110-
luna qirmistir. Son qür.lerde 
Hava Kurumuna 11apılmakta o
lan 11ardımı arttırmak maksadi
le Kurum teşkilatı qaııret sarfeı
mektedir. Yurdun muhtelif uer
lerinden aldıqımız haberlerde 
köylü vatandaşların büııük te
berrülerde buluııduklarım ö<i
reniııor ve iftihar duııuııuruz. 
F~kat bütün bu ııardım faali

yeti arasında lstanbullular n adı 
pek eııder qeçi11or. Nıç;n? 

Büııü.k ve milli bir t•azife o
lan lıaı:acılıqa ııardım bahsinde 
İstaııbıılluların biraz daha ça
bıo}-:, biraz dalıa fazla ııardım 

da bulunmalarmrn tabıi olaca
Qını izaha lüztını ı.:ar 1111? •• 

MK 

:==========================~===• 

Milli Şefin Seyahatleri 
REiSiCUMHURUMUZ, iSMET INONU ÇORUM VE MERZIFO
NU TEŞRiFTEN SONRA ANKARAYA AVDET EDECEKLER 

Milli Şefimiz yakında tekrar 
istanbulu şereflendirecek 
İsmet lnönü dün Çorumu teşrif ettiler 

Ankara, 13 (İKDAM Muhabirinden) - Reisi 1 k! gün sonra tekrar İstanbulu şereflendirecekler _ 
Cumhur İsmet İnönü seyahatlerine devam etmek- dır.5 . . . 

. . • . . amsun, 13 (A.A.) - Reısı<umhur bmd lnö-
tedırler. Mılli Şef Çorum ve MerzıConu teşrıf et • nü dün akşam saat 22 de Samsundan aJrılmışlar-
tikten sonra Ankaraya avdet buyuracaklar, bir i. (Arkası .1 üncü sa11fada) • • 

Meb'uslarımız dün 
Eminönü ve i atihte . . 

Halkla görüştüler 

Meb'uslarıınız Eminönü Halkevinde, halkla aörü.şüııor •. 

İstanbul mebuslarının halkla dertlerini ve temennilerini din -
temaslarına dün de devam olun- )emişlerdir. 
muştur. Evvela saat 14 de Emi- Muhtelif vatandaşlar tarafın. 
nönü Halkevinde toplanan me- dan yapılan temenniler şunlar -
buslarımız buradaki kesif halkın dır: (Arkası 3 üncü sayfada) 

ARNAVUT 
iSYANI 
GENiŞLEDi 

İıal11an - Yunan hududu 
Londra, 13 (A.A.) - İIU?iliz 

radvosu bildirivor: 
Seliınikten alınan habere ~ 

(Arkası 3 üncü sııutada) 

SOVYETLERE 
GÖRE HARP 
UZAYACAK 
Moskova, 13 (A.A.) - Tass A

jansı bildiril·or: 
Pravda gazetesi. beJnelmilel 

hadisatı mevzun bahsederek şun
ları yazmaktadır: 
Fransanın tesliminden sonra 

Birleşik Amerikanın ,·ardımları
na istinat ederek mii~adelue de
vam etmekte olan İngiltere~in Al 
manyaya karşı olan harbi, yeni 
bir safhaya girmiş bulwunakta_ 

dır. l\lüşkülat şuradan doğmaktadır 
ki, bu muharebede kara cephesi 
mevcut değildir. İngiltcrenin Av
rupa kıta>ı üzerinde Alman ·aya 
karşı hiçbir hareket üssü mev -
eut bulunmamaktadır. Alman 
yüksek kumanda heyetinin kar
liJSına da olduk~• mü•kül vazife
ler çıkmaktadır. 

İngiltere ile Almanya arasında
ki muharebe denizde ve havada 
yapılacak harekata münhasır ka
lacak olursa bu harekat istedi~ 

kadar şiddet kesbetsin, mııha • 
rebe gayri kabili içtinap bir su
rette uzamış olacaktır. 

1 Avustralyada 

MÜHİM BİR 
KAZA OLDU -Oç Avustralya Nazırı 

tayyare kazasında öldü 
Caıınberra. 1 3(A.A.) - Co.m

berra - Melboı.rııe hattında is
liyen bir tayyare Camberra ha· 
va meydanı civarında yere dü
şerek parçalanmıs. ıcindc buıu
nan 10 kisi kömür haline l!el
mistir, 

Ölenler arasın<la ıılç :ııazıırla 
Avustralya l!cnelkurnıavı bas
kanı -Oulıınmaktadır Kaza. alçıııt 
irtifada ucark~n tan"-' r su • 
atini kavbetm :;inden ilerı ızel
mistir. Resmi tahkikı.t basıa
rnıstır. 

Faciden'le dcvkt nazırı !han
dan Mobride·in mu\'akkat ha\ a 

(Arkası 3 iirı.cü sayfada) 

General Gol 
İngiltere ile 

ittifak aktetti 
Hür Fransızların şefi

nin söylediği nutuk 
Londr a 13 (A.A.) - inıı 1 z 

radyosu bildırıvor. 
Bütün hiir Fransızların Sefi 

l!eneral de Gaulle radvoda s<iy

lediği bir nutukta. İngiliz huku
nıetile imza et:'lis olduğu as -
keri ıtııaCnamcnin esbabı n.u
cibcsinı ızah ederek suı::!·-ı ılii
ve c\·Jemiotı.r: 

•Bu iıilıifname le lıarbın dc
vamma iştirak edebılmelcri ıchı 
bütün serbest Fraıısı- kıı ı; tct

lerini ı.eşkilıitlandırma11ı taalılıiiı 
ettim. Inqi!iz hükumeti de Fran
saya, istiklal ve bütıiilclüqünü 
iade etmcııi taahhüt eıılcdi. 

Mütareke imza edildiüı ::ama" 
henüz Fransaiın elinde kuv. 
vetli müdafaa vasıtalarının mev
cut bulunmııs olması. mü.tareke-
11ı imza etmiş olanların i !edik
leri cürmün aüırltaım isba~a ka
fidir. 

Amerika. silah imali kın elin· 
de bulunan muaz:am kavnakla· 
n müttefiklerin emrine verece
ciini vadetmistir. 

Maarif Vekilliğinin mühim bir kararı 
lOVilayette Seyyar Köy San'at 
Kursları ihdasına karar verildi 

Yazısı 3 üncü Sayfada 



SAYFA-t İ KD A M 

• 

ı Oilrıilrı vmevzu.lar• • ~[Dli5 • U 
Havacılıgı ucuza mal R . h ·'r----.. 

t k .. k.. d.. umen tıcaret eyetı 1 Geçen sene 
e me mum un ur ld. A k •tt . ! olan ge ı, n araya gı ı 250 ye 

Tecrübenin yerini bilgi ve enerji ile işliyen Rumenler memleketimizden pamuk almak ve r 

bir teş• ilatla doldurmak tazım gelmektedtr mukabilinde kereste vermek istemektedirler 

ll-JI avacılık bahisleri ü:re
u--JI rinde konu.şuldoğu za-

man, hemen hemen da
imo, hu işin pahalıya mal oldu
ğunu söylerler ve sözü, çok defa
lar, bir imkansızlık hükmile ka
parlar. 

Biziın kulağımıza kadar gelen 
ve tayyareciliğin pahalı olduğu. 

!arı gözönüne getirilirse memle
ket içinde imalin muayyen bir 
müddet sonra na~nl ucuza ma) o
lacağı kendi kendine meydana çı
kar. 
Diğer mühim bir nokta küçük 

ve biiyük siparişlerde vahit fia
tın gösterdiği değişikliktir. Yir
mi tayyarenin bedeli 220 tanesi
nin arasuıda, tek tayyare fiatı 

Jolarak yüzıde 

dar bir fark 
Y az•n 143 - 47 ka -

Hazım Ergökmen vardır. 

nu isbatte kul -
tanılan iddialar- , 
dan bir kısmı 

şunlardır: Ş. 
1 - Bir tay- ------------' 

yareyi hizmette 
tutıııak icin ona her sene en u: 
h<dcli kadar ınasuf yapmak la
zımdır. Tay ·are ise çok paral·a 
mal olan nazik bir vasıtadır. 

2 - Bir tayyareci yetmi · sek
sen bin liral·a yetişir. Bin tay -
yareci yetiştirmek için 70-SO mil
yon liraya ihtiyaç vardır. 

R ecel Karo! vapurile dün Romanyadan beş kişilik bir ticaret 
heyeti şehrimize gelmiş ve akşam Ankaraya gitmiştir. He

yet Maliye Vekaleti umumi katibi Yordanis, İktısat Vekiıleti mu.. 
kavele şefi Barba!, pamuk fabrikaları mümessili Kastelet, Nikola 
Manolesku, mensucat fabrikaları mümessili Golman'dan mürekkep
tir. Arrıea petrol birliğinin bir mümessili ile tiftik ve yapağı fab
rikaları namına da bir mümessil sebrimize gelmiştir. 

Rumen heyeti memleketimizden pamuk almak ve mukabilinde 
petrol ve kereste vermek istemektedir. 

Uç çocuk bir 
bakkalı soydu 

Dükkanda kendilerine 

bira ziyafeti çektiler! 

Divanyolunda tramvay cad -
desinde 148 numaralı Feyzulla -
hm cYeni Genç Türk> bakkaliye 
mağazasında garip bir hırsızlık 
olmuştur. Yapılan tahkikata gö
re hadise şöyle cereyan etmiştir: 

24 Eminönünde 
saat çalışma 

Meydan aybaşına 

mutlaka bitirilecek 

Eminönü meydanının tanzinıi 1 
faaliyetinin ay nihayetine bitiril
mesi için burada günde 24 saat ça
lışmıya geçilmiştir. 

odun bu sene 

400 kuruşa! 
Fakat Belediye ara
dı ihtikar bulamadı 

Şehirde yeni 

depoları 

kömür 

açılacak 
Şehrimizde odun ve kö -

mür fiatlarında ihtikar yapıl
dığı hakkında vaki şikayetler 
üzerine belediye iktısat mü -
dürlüğii tarafından yapılan tet
kikat ikmal olunmustıır. Ne
ticede ihtikar görülememiş -
tir. Yalnız; nakliye mas.-afları 
arttığı için fiatların biraz yük
seldiği teshil olunmuştur. Hal
buki gc~en sene çekisi bu mev
simde 250 kurus olan me'e o
dunu bu sene 400 kuruştur. 
Diğer taraftan maden kö -

mürü satışları için şehrin1izin 
muhtelif semtlerinde 10 depo 
tesis olunması kararlaştırıl -
mıştı. 

Belediye talimatına aykırı ha
reket eden bir müfctti~ zabıt tut
mak için hayli terlemiştir. Sc -
bebi? Zabıtasızlık. Bay J\tüfcttiş 
p~k haklı olarak elini şakağına 
dayayıp diişünmü tür: Ne yap -
malı? .. 
Akıına ilk gelen şey kayına -

kam olmuştur. Kaymakam aynı 
zamanda belediye şube müdürü
dür amma, gece makamında bu
lunnuya biç te mecbur değildir. 
NasıJ ki, belediye miifettişi de 
kaymakamı buJaınamış, bunun ü
zerine emniyet imirini aramıştır. 
Emniyet imiri de - isnıi iistünde -
doğrudan doğruya belediye işle
rile meşgul olmakla mükellef de
ğildir; paydostan ronra; eğer cm .. 
niyete müteallik bir mesele yok_ 
sa; makamında da oturn1az. Mü
fettiş onu da bulamamı~. Bunun 
üzerine baş komiserüen, yine te
lefonla zabıt tutulmak iizcre, bir 
komiserle iki polis istemiş ve şu 
cevabı alnııstır: 

- Erenköy merkezi Suadiyeye 
daha yakındır, oraya telefon edi
niz! 

Belediye müfetti~i Erenköyii-

!( - AÔUSTOS 1940 

• 
ne telefon etmiş, hadiseyi anlat-
mış ve neden sonra istediği ınc· 
murlar gelmişlerdi. 

Peki amma; o anda Erenköyde 
bir yangın, bir hır .. ızlık vak'a~ı, 
bir cinayet, her hangi bir zabıta 
vak'ası zuhur etn1iş olsa~· dı,~ l.u 
memurların merkezlerinden ay .. 
rılmalarına acaba imkin olur ınu 
idi? .. 

Belediye müfettişi bir hayli 
dü<ündükten ve bir hayli tele
fon ettikten sonra, gördüğü bir 
yolsuzluğu .yüz üstüne bırakıp 
gitseydi, kendisine ne diyebilir
dik? .. 

Müfettişin işini kolaylaştıra -
cak, dağ başında ~·aşıyormıışuz 
gibi hareket edenlerin bu hare -
kellerine son verecek belediye 
zabıtaS1dır. 

Belediye zabıtası olmadıkça, 
belediye tefti !erinden İ.:;kni -
len verim c-ldc edilemez, csa~en 
verim de beklenemez. 

Gündelik belediye i >l~rini yo -
luna koy mal{ ic;in bel ... ..ıi , e zabı. 
tası teşkil edilmelidir 

SELA'.\Iİ İZZET SEDES 

(Deve) mi, (kuş) mu? 3 - Her tayyare, yukarıdaki 
senelik ma rafından başkaca, 
hangar gibi bir tesisatı için yine 
bedeli kadar bir masrafı mucip o
lur. 

4 - Benzin, yağ çok pahalıdır. 
Basit bir hava kuvvetinin lü -
zum gi;stereccği kırk bin tonluk 
benzin ve yağ nıilyonlar iste -
ınektedir. 

Hava endüstri
sine fovkalade 

ehemmiyet vererek yedek parça
ya cok masraf yapmamak, harp 
tan·arelerini asgari hadlerde u
çurarak talimlerde ııcuz ve ben
zer evsaftaki tayyareleri kullan
mak, tayyarecilikte kullamlacak 
ve ithali IH.zımgclen benzin, ma
kine v .s. gibi eşyadan l(Üm -
riik alınnınak, tayyareciliği halk.. 
!aştırıp tayyarenin kötü şöhreti
ni ortadan kaldırarak tayyareci
leri gençlerin en kabiliyetleri a
ra. andan seçmek ve bu suretle 
in)an ve malzemeyi ömürlendir
ruek ~· ollarile muayyen bir mali 
imkandan azami randıman al -
mak kabildir. 

Ali, Kasımpasadu Aynalıçeş -
mede oturan Yaşar ve Aksarayda 1 
turşucunun oğlu Servet adında 
13-14 yaşlarında üç çocnk, cumar
tesi günü ak~amı gece saat 11 sı
ralarında bu bakkaliye dükkanı
nın caddeye bakan bodrum pen
ceresinden girmişler ve pazartesi 
sabahına kndar tanı 36 saat dük
kan içinde kalmışlardır. Hırsız 
çocuklar bu müddet içinde 3 ka
sa bira ve bir miktar şarap içmiş
ler, dolmalar, ka~ar peynirleri 
ve çcşi tli yiyeceklerle kendileri
ne ziyafet çckmi ıdcrdir. Yunıur. 
taları duvarlara vurarak kırmış
lar, dükkandaki yağlara gaz, şe
kerlere yağ kurıstırnıı~lur ve çek
meceyi kırarak buldııkları 80 li
rayı da aşırmışlardır. 

Ortadan kenara alınmış olan 
tranıvay rayları yerlerinin dü -
zeltilmesi ile beraber mescit ar_ 
kasındaki asfalt yolun inşaatının 
da ltitirilmesi o vakte kadar ka
bil olacaktır. 

Fakat bunların gayri kafi 
gelecekleri anla•ıldığından kay 
makamlıklara dün verilen bir 
emirle yeni depolar açılınası 

Döviz kacıran bir ~~:n~':,ı":;~;~~ ::~~~~:ı~~er 

"Lokanta,, ise ecnebi garson ça. 
lıştırabilecek, "gazino,, ise yasak 

5 - Geri hizmet ve teşkilatı
na da, endü triye ... Y.S. daiıııa 
ta) l are bedelleri ile ifade edilen 
por.ılar harcanın:ık 15.zıındır. 

İlk olarak sunu üylemeliyim 
ki, filhal. ika birçok memleket
ler - ucuı.a nıal etnıck imkan .. 
larını ciddi surette ara~tırn1ak
s1Lın ve.) a kendileri için böyle 
hir imkan bulunamadığı için -
Bu paraları sarfctmeı.te biribir
lerile ildcin yarı~n11şlar ve dü -
şünmck liy:ıkatiııi göstereme -
mi.ş n1cmlcketlere kötü ve muzir 
bir örnek oln1uşlardır. 
Şunu kat'i surette tebarüz eL 

tirn1cliyim ki, az para ile yani 
bug-ün sarfı itiyat haline gelmiş 
bir para ile pek çok bü) ük bir 
tayyare ve tan·areci kuvvetine 
malik olmak imkiıııl~ı. bir t:ıkun 
memleketler için, mncııttu; iyi 
ve enerjik bir çalışma yolu tu -
tarl:ırsa halen de m!imkündür. 

Bu işte benim, tahakkuk etti
rilecek kıymette olduğuna inan
dığım kanaatim şııdıır: İlk 
kuruluş masrafları hariç ol
mak ve her sene beşte bi
ri yeni tiplerle değiştiril -
mek şartilc bin tayyarelik 
ıniıphem bir hava kuvvetini otuz 
milyon lirayı gcçmiyccek bir büt
çe ile be lcmek kabildir. 

Otıız milyon liranın mutat sa
yılara nazaran azlığı, kimsede, 
yapmak istediğimiz işin eksik o
lacağı fikrini hasıl etmemelidir. 
Biliıkis, tayyarccilığin malum her 
tıirlii ihtiyaçlarını - benzin gibi 
hususi şartlara bağ:h olanlar nıiis
te na - tamaınen mcnıJekct içinde 
bulup çıkarınak, iptidaı malze ... 
me haline koymak ve nihayet tay
yareyi keliıncnin tanı m3nasile l 
ml'JJllcket ınalzenıesile meydana 
gclırmek bu heı.apta hem bir a
na şart, hem tasarruf teınin eden 
muvaffakıyet amili olarak rol oy
namıştır. 

Kısa bir mazisı olan tayyareci
lik her sahasında kcriibe denen 
sermayeye malik değildir. Ve tec_ 
rübcnin yerini bil~i ve enerji 
ile i~liycn bir te~kilatla doldur
mak lazungelmektedir. 

Hülasa tayyarecilik, kendi için
de kendine göre yapılan hesapla 
dahi ucuz olduğunu daima isbat 
eder. Başka silahlarla karşılaşh
rıJdığı zamansa ucuzdan da daha 
aşağı düşer. 

S. llAZJM ERGÖKMEN 

Her şeyi tersine yap
mak itiyadı 

İstanbul Belediyesi her gün 
ana caddeleri yıkatırdı. Fakat 
bu faaliyet ilkbahar günlerine 
rastlnrnnda olduğundan ekseri
yetle yolları yıkamak vazifesi
ni yağmur yapıyordu. 

Buna rağnıcn ıslak yolların 
tanzifat amelesi tarafından 
tekrar sulandığını sık sık gö
rüyorduk. Yağmurlu günlerde 
faal iyetle bulunan belediye _ 
miz ağustosta ana caddeleri 
yıkamaktan vazgeçti. Vakt:Je 
Ankara caddesinde sabahları 
görülen faaliyet hiılen tatil c
dilmi~tir. Bunun sebebi her -
halde tersine iş yapmak itiya
dımızdan geliyor. 

Belediyenin yazın daha faz
la ehemmiyet vern1csi liizım 
gelen bu işi niçin tatil ettiğini 
bir tül"lü anlıyamadık. 

Bu garip vaziyet karşısında 
belediye temi~lik işleri müdü
rünün ne diyeceğini 

Soruyoruz 1 

Tayyarenin üzerine takılan bir 
parçanın toprak altından çıkarı
lıp mükemmel bir hale gelinci
ye kadar kaç defa şekil değiştir
diği düşüniilür ve bizde~i işçi ı 
ücretlcrile Amerikan, Ingiliz, 
Fransız, Alman işçilerinin aldık.. ~-------------• 
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ihtiyar söylene söylene çıktı. 
idare h<·ycti azal a rı yeıueğe git
tiler. Ti~ntro saat yedide ba~lı -
yacaktı . 
Hın ki~ i h~tiap etlt.! n kazino sa

lonunda s "hne :vaı.ıılnu~tı. Saat 
yedi buçukta her yer doldn. Per
de açıldı. iki perdelik hir vodvil
den sonra Sen ... I Ja mbrinin bir 
opereti t c nı si l edild i. 

Kristian en ön ~1r3da kora...~le 
kardesinin arasında oturuyor, sı
caktan ikayet ediyordu. 

Mütemadiyen: 
- Artık tahammül edeıniye -

ceğim! Diyordu. 
VodviJden sonra operet baş

layınca illerine fenalık geldi; 

ko<;asına diindli: 
- Ben çıkıyorum dedi, yoksa 

bayılat:ağım. 
Banker mütee . ir oldu. Bu me

rasinıin hiç aksanıadan nihayet 
bulnıasını is.ti:yordu. 

- Yalvarırım sana, ~ayret et, 
sonuna kadar dur dedi. 

Arkada Pcliin yanınd:ı otu • 
ran Goııtran duydu, e~ilip sor
du: 

- Cok mu sıcak? ı 
- Evet. boğuluyorun1. 
- Öyleyse dur. Şimdi gülersiıı., 
Yakında bir pencere \"ardı. 

Gontran bir iskemleye çıktı ve 
kim. eye görünmeden pencere
den atladı. Kazino_ya girdi, hava 

Zabıta dün sabah bunlardan A
liyi üstüne yeni elbise ve ayak_ 
kabı alırken çarşıda yakalamış 
ve suç ortaklarını da kendisin
den öğ'renerek hepsini ele geçir
mi~tir. Sabıkasız olan bu çocuk
lar suçlarını itiraf etmişlerdir. 
Hırsızlar dün adliyeye verilmiş
lerdir. 

V!LA.YET 

Bir köy halkının şikayeti 
Çatalca kazasının Karacak.öy 

nahiyesine tiıbi Ormanlı köyü 
halkı vali ve belediye reisi Liıt- ı 
fi Kırdara müracaat ederek muh
tar intihabında yolsuzluk yapıl
dığını bildirmi~ler ve bunu şi
kayet ettikleri için köy halkına 
düşman olun Karaca kö)·ü nahi
ye nıüdürünün mütemadiyen 
köylerine sebepsiz yere haciz )"ap
tığını ve bu suretle ayda 20 haciz 
vak'ası kaydolunduğunıı iddia 
etmişlerdir. Vali derhal bir nıiL 
fettiş yollıyacağını bildirmiştir. 

----<ı·----

MÜTEFERRİK 

Gümrük ve münakalat 

müsteşarlarıı 
Sehrimizde bulunan gümrük ve 

inhisarlar Vek31eti ıuüsteşarı 
Mahmut Nedim dün gümrükler
de ve inhisarlar fabrikalarında 
tetkikler yapmıstır. Münakalat 
Vekaleti müsteşarı da Vekalete 
bağlı dairelerde çalışmıştır. 

fişeğini aldı, çıktı, ateşledi. fiş~k 
havalandı, miitlıiş bir tarraka ile 
patladı, etrafa yıldızlar sacıLı. 

Tiyatro salonunda biri haykır
dı:. 

- Fişek eğlenceleri başladı! 
Kapılara yakın olan seyirciler 

kalkıp çıktılar. Diğerleri pence
relere bakı)orbr ..e soruyorlar
dı: 

- Sahi fisekler atılıyor mu?. 
Dı~ardan bir ses duyuldu: 
- E'\·et, atıh;yor! 
Bit' an içinde bütiin salon a

yakl:ındı. Herkes kapılara kcstu. 
Salon bosddı. Yalnız Sen - Lam_ 
bri orkestrayı idaı.-e elnıl!kle ıncş
gııldü. 

Dışard:ı üstii,tc fiş • lder atılı
yor, havalarda patlıyordu. Bir -
denbirc bir ses gürledi: 

- Durunuz!.. Durunrı!.. Du
runuz! .. 

Pötrii :\lartel deli gibi ko ' u,·or. 
fi~ck atnınlLrına nıani lılnıal is
ti~·ordu. 

Kristian Poliiıı koluna girn11ş, 
geniş nefes alınaktan nlemnuu, 
havaya bakıvor, giiliiınsiyerek 
fi~eklcri seyredi)·ordu. 
Kardeşi geldi: 

. ..!'!'!'!!!!!'9 . . . .6 

kitapçı yakalandı ·Yeni yapılacak yollar 
Macar kitap.çının hayli icin tahsisat 
pııra kacırdıgı sanılıyor • 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
döviz kaçakçılığı yapan Beyoğ -
)unda bir kitapcıyi yakalamıştır. 
Bu, Elhamra pasajında Macar tc
baasıııdaıı kitapçı İmre'dir. J\te
murlar bir müddetıenberi kitap
çıyı göz hapsine almışlar ve dün 
bir arkadaşile beraber dolar sa
tın alırken cürmümeşhut halin
de yakalamışlardır. 

Macar kitapçının şimdiye ka
dar harice ~ok para ka ırdığı tah
min edilmektedir. Suçlu cvrakile 
beraber adliyeye verilmiştir. 

İKTiSAT 

Ot sahiplerine demir 

tel veril~ce'~ 
Ot sahiplerine mubsulferini de

met )"&pnıaları için deınir tcı ve
rilıncsine n1iisaade edilmiş ve Ti
caret Vekaleti dün bu hususta 
mıntaka ticaret müdürlüğüne e
mir vern1i~tir. Bunun iizcrinc şeh 
rimizdcki demir tel fabrikalarma 
derhal imalata ba~lamaları ve ot 
sahiplerine müsaade mukabilin -
de mal vermeleri bildırilmi~tir. 

Aylardanberi telsizlik yüzün_ 
den acı 1 .ta kalan otların çürüıne
sinin öııüne geçilmiş olmaktadır. 
Bugündeıı itibaren de"rhal tcvzi
ata başlanacaktır. 

TlCARET 

Dünkü ihracat 

Dün İsviçreye 10 bin kilo iç 
fındık ile 28 parça halı gönderil
miştir. Halı inıaline yarıyan ip
tidai maddelerin hepsi pahalı _ 
!andığı halde ihracat olmaması 
ve dahilde de satış yapılmaması 
yüEünden halı fiatları bilakis 
düşmektedir. 

- Nasıl dedi, muvaffak oldum 
mu? .. 

Kristian mırıldandı: 
- N<'? .. Bu işi sen ıni yaptın? 
- Ben yaptım >a ... İyi olınadı 

mı? 

Kristian gülmiyc başladı. An
dermat perişan bir halde geli _ 
yordu. Kazinodan isaret fişen~i
ni çalıp atmışlardı. Herhalde bu 
suikasti yapan eski nıüc~~esenin 
sah iplerinden biri olacaktı. Dok- 1 
tor Boıııiyin adanıların<lan biri 
yapmıştı muhakkak. 

Sô)lcniyordu: 
- Rezalet.. :\-lahvolduk! .. İki 

bin iiç yüz franklık fişek ziyau 
oldu. 

Gontran: 
- llal:ır. ancak bir çeyreği zi

yan o1du, iist yanını davetlileri
niz se ~r'-·tt 1 l c r ... 

Ba.1ker kay nı hirudeı-ine hid -
dd ı e nd i ; ~olundan tuttu: 

- Seninle ciddi konusn1alı -
yım dedi, ı;cl bakalım, söyle bir 
dol asalım. 

Sonra Kristiana döndü: 
- Seni do!'ttuınuz Pola emanet 

ediyorum; amma dıs~rda fazla 

Daimi Encünıen dün 
yeni kararlar verdi 
Belediye daimi encümeni dün 

toplanarak 100 bin liralık muh
telif yol inşaatı İf;İll icap eden 
tahsisatı vermiştir. 

Bu para ile Nişanla ında em
lak caddesinin mütebaki kısmı 
parkeye çevrilecek, ·air Fitnat 
sokağı, koca Ragıp paşa çeşmesi, 
Yeşilköyde Giil İbrişim ,,e Gül
şen sokakl:ırı, yapılıp Beylerbe
yinde de bir mendirek inşa olu
nacaktır. 
Diğer taraftan Caddebostanı 

ile Çifte Havuzlar, Selami çeş
me yolunun 5000 lira sarfile in
şası da belediyece kararlashrıl
mıstır. 

Ayrıca Florya ile Küçükçck -
mcce arasındaki yol da 6800 lira 
sarfile esaslı bir surette tamir 
olunacaktır. 
PO L i S 

Bir sand~l devrildi, bir 

kişi boğuldu 
Evvelki gün Haliçte bir sandal 

devrilmiş, bir kişi boğulmuştur. 
Sultan Selimde oturan Niğde-

li İsmail ile Balatta Tulumba so
ka·•ında 25 numarada oturan İs
mail kızı 19 yaşında Resmiye, ay
ni sokakla 5 numarada oturan 
20 - •<mda Leman ve Karagüm
rükte Acıçeşmede oturan kundu
racı çırağı Osn1an adlarında iki 1 
genç erkekle iki kız Fener iske. 
lesinden Yakubun sandalına biJ)
mişler, Kağıthaneye doğru gider
lerken sandal tentesi rüzgarla 
dolduğundan devrilmiş, yetişenler 
üçünü kurtarmışlar, fakat Osma
nı bulamamışlardır. Bilahara ce-ı 
sedi çıkmıştır. 

kalmayınız. Soğuk alırsın. 
kat et. 

Kristian mırıldandı: 
- Merak etıne. 

Dik-

Anderınatla Gontran yürüdü. 
ler. 

Halktan uzaklıısınca banker 
durdu: 

- Sana mali vaziyetinden bah
sedeceğim dedi. 

- Anlamadını? 
- . lali vaziyetini biliyor mu-

sun? 
- Ha. ·. fakat bana borç ver

diğinize göre siz herhalde bili
yorsunuz. 

- Evet, ben biliyorum. Bildi
ğin1 için konuşnıak istiyoruın. 

- Amma sırası' değil .. E~lcn
ce gecc.~i, fişekler atılırken ... Ba. 
lodan evvel... 

- Tam sırasıdır ... Sana nıall 
vazi;\·ctini sü~ 1 ycyiın: Bor('tan 
başka bir ~erin ~ok. Yalmz bor
cun var. Ve daima borçlu kala -
caksın, başka bir şeyin olmıya
cak. 

Gontran ciddilesti: 

- Bııuu pek sert söylüyorsu
nuz? 

(Arkası var ) 

Fakat hem "Gazino,, hem . de "Lokanta,, oıanl•r 

hakkında ne muame1e y•pılac•gı anlaş lamıyor 
Taksim \.'C } eni Yolcu salonu 

gazinolarında Ron1anyal1 ..,arson· 
ların ça]ı~tırıhnaları üzerine yer
li garsonların cen1iyctl eri vası

tasile harekete geçtikleri ve iti
razlarda bulundukları malumdur. 

İstanbul emniyet müdiirü Mu
zaffer Akalın, eldeki mevzuatın, 
c Lokaııta ve gazino . garsonlu -
iunu küçük san'atler kanununun 
Türk tehan>i113 hasrettiği işler -
den sayınadığını, ecnebi garson. 
ların sadece «gazino larıln (3h
şaınıyacaklarınt sö;ylemi•.tir. 

Halbuki İstanbul l\lüddeiumu
miliVi, TürkiJede Türk vatan -
daşlarına tahsis edilen san'at ve 
hizmetler hakkındaki kanunda 
cotel, gazino, danşiııg ve barlar
da garsoıı. luk hizmetinin de sa
rahaten Tiirk tebaasına talısis •
dilmiş olduğunu söylemekte ve 
İstanbul zabıtasının yabancı gar
sonları işten mcnetn1esi icap ede-

ceği kanaati izhar olunmakfnd,r. 
Diğtr taraftan kanun c lokan

ta adının buluınnarııası buralar
da ecnebi garsonların f;Slı~nıala
rına ınüsaade edildiği nıaııasında 
tefsir edilmektedir. Al\tak hem 
cLokanta ve hcn1 •gazino c l a ıJ 
miiesseselerin vaziyeti gariptir. 
Bunlar, kanunun taliınatnaınesi ... 
ne ve şimdiye ka~ar ~chrinıizde
ki tatbik tarzına göre, Lokanta. 
sayılıyorsa ecnebi gar~on kullu
nacaklar, fakat cgazino sayılır
larsa kullanamıyacaklar demek 
tir. Yahni ecnebi garson kullan
mak için •Lokanta • lıklarına bü_ 
rünüp cgazino . luklarından te
cerrüt etn1eleri 15.zungelrnekte -
dir. Çiinkü kanun .. gazinoda gar
sonluk. u Türk tebaasına hasret
mektedir. Bu vazivetin nasıl hal· 
!edileceği bentiz ~nlaşılumamak. 
tadır. 

,M.ıt~ ·J:l,N~~~r.~:·-. ;:, . :;~~.,->:-c:.lfı;r~--~./~: .. :· .di 
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BİR BİLMECE

NİN HALLİ 

Nanemolla ile sabah kahve
si içi~·orduk. Gazetelerin hal!
ni bahis mevzuu ederken ha
diselere sayfalara, şekle şuna 
ve bun~ d:ıir bir hayli konuş
tuktan sonra sözü bir aralık 
getirdi. 

- Sana bir bilmece söyliye. 
ceğinı, bakalım cevap verebi
lecek 111isin?. 

Diye sordu. Bilmecesi: 
_ Aradı, taradı bu iş kime 

yaradı?. 

Cümlesinden ibaretti. Dü -
şündüm düşündüm: 

- Halil Lutfiye ... 
Cevabını verince, üstat kah

kahadan bayılacak gibi oldu! 
Fakat, bana öyle geliyor ki, 
Halil Lutfi, Nanemolladan 
çok daha önce bayılnuştır; bel
ki şimdi ayılmak devresinde
dir. 

KİMİ KASDETSE 

GEREK?. 

cŞairi muharrir kılığına so
kan sihirli bir kitap> başlığı 
altında dünkü Vakit'te bir ya_ 
zı vardı. Ukdeli, ağdalı, daha 
tilrkçesi nıızmız, buruntulu, 
sıkıntılı bir yazı. İmzası da "ba
ni şıı pencereden başını uza
tıp da: 

- Ceeee .. ! •. 
Diyenler gibi sadece bir (C) 

Yazı Necip Fazıl Kısakiirek'e 
taalluk ediyor. Filhakika, bu 
genç, ateşli, kendi pek ve ce
sur muhnrrire dokunulmak e
sasen büv!ik bir cür'et ifadesi 
olmakla beraber her na.~ılsa bu 
şartı göze alınış bulunan Bay 
Cece Necip Fazılın tek eiim -
lesini alnıış, onu uınwıll fikir 
ve eda ınanzuınesinden ayır-

;- ........ _l-1':· • ..t.ı:"~ ~ . .'<. . '.'t"''.·-.~o. ,)1 

mış, böylece meydana tatsız 
bir mahsul çıkarınış! 

Nanemolla ile konıısuyor • 
dıık da, üstat: 

- Ben Necip Fazıl ile ko -
nuşmadım amnıa, esasen Kı
sakürek yazısı ile bu nevi C 
den ve sudan muharrirleri ta
rif, tahlil ve kast etmiş olsa 
gerek! .. Cevabını verdi. 

O HALDE DAHA 

GELECEK VAR 

Bir zitı sütôde sıfcit sevini
yor: 

- Fransada matbuat hürri
yeti kalkmamıştır .. 

Diye. Nanemolla, bu •erlev
hayı görünce: 

- O halde Fransanm daha 
başına gelecek var .. 

Diyerek, ilave etti: 
- Malum ya, Fransa neye 

uğradı ise o mabut tarzındaki 
matbuat hürriyetinden uğra. 

dı! 

PİREYE 

YORGAN 

İtalyadan yine bir tehdit se. 
si yükseldi. Resmi Ajansın 
verdiği tebliğdeki bu tehdit 
aşağı yukarı: 

, - Arnavutluk - Yunan hu
dudunda bir tek adam daha ö
lürse karışmam ha ... 

Diyen bir ton taşıyor. Na
nemolla ile konuşuyorduk da: 

- Eskiden Arnavutlar tar<f 
edilirken cpire için yorgan ya
kan adamlardır. denirdi. 

Diyerek iJave etti: 
- İtalyanlar da Arnavutlar

la düşüp kalktıkça galiba bu 
huyu iktisap etıniye başlB.JJUf 
olacaklar! 

A. ŞEKİP 



( 
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Maarif Vekilliğinin 
mühim bir kararı 

• 
İngiltere'nin 
ablukası 

devam edecek 

10 Vilayette Seyyar Köy San'at 
Kursları ihdasına karar verildi 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz 
radyosu bildiriyor. 

Times -"!Zetesinin dıioloınatik 
muharriri, Hoover tarafından Al
manlarca Jsgal edilmekte olan 
Avrupa arazisine vivecek mad
deleri ,gönderilebirnesi hak.kın
da İngiliz hükumetine vapılmıs 
talebin. Büvük Britanvanın ab
luka politikasının hiobır suretle 
tadil etırniveceğini söylemekte -
dir. 

Ankara. 13 (A.A.) - Bir çok 
köv !erimizin dainnık. kasaba ve 
şehirlerden uzak olusu lkövlü
nün evinde ve isinde hemen da
ima kullanmak mecburivetınde 
bulunduğu vesaiti kolavlıhla te
min edebilmesine veva bunların 
taımirlerini 1htivac hasıl oldu
ğunda hemen yaptırabilmeleri

Memleketin Fktısadi havatile 
yakından alakadar bulunan bu 
meseleyi Maarif Vekilliiti ele al
mış ve seyyar köy kursları ac -
mak suretile köyün kücük san'
atkar i'htivacını temin etmive 
ve geçen ders vılında üc vila -
yette açılan bu ikursları bu vıl 
viUıvete daha tesmile ikarar ver
mi,tir. ne engel olmaktadır. 

~~ ........ .,,.., ......... ~.~-~----.............. -.~-~-~· 
Şano hay' da ki 
imtiyazlı mı ntaka 

Arnavut isyanı 
re, ltalyan askeri makamatı ar
na vu tJarın isyaııunı tenkil et -
mckle me~gUl ouıwınıal<tadır. 

1'.ı<>clıaı:ı,ge telegram Aiansı
na nazaran 500U Arnavut şimali 
Arnavutıuı<ta 30UU kisi de Kral 
Zo_gonun dogdUl!il ver olan Ma
tinın civarında tahassüt etmis 
bulunmaktadır. 

Bir kabıle reisi, İtalyanlar ta
ralından havvanatın tekalifi 
ıharbiVe suretile toplanmasına 
mhayet verilmesi ve Arnavut
ların İ\alvan ordusunda hizmet 
e\Jrnelerine icbar edinueınıeleri 
hakıkmda mutalebaıta ıbulun
muştur. İ\alvan ordusunda hiz
met etmemek için dağa cıkma
larını tavsive eden bevanname
ler tevzi ettikleri i<:in mevkuf 
bulunan Arnavut millivetcileri
nin tahli veleri de talep edilınis
tir. 
Şimdiye kadar İtalyan ve Ar

navutların çarpısmalarından 
ıntütell'Elllit, İta! yanlar taralfın • 
dan ölü ve yaralı clarak 4 kisi 
kaydedilmistir. 

YUNANLILARIN CEVABI 
Atina, 13 (A.A.) - Atina A

jansı bildiriyor: 
Bir Arnavutvatanperverinin 

giıya Yunan ajanları tarahndan 
katledildiği hakkında Stefani A.. 
iansının Tiran'dan verdiği haber
lerin tamamen asılsız olduğunu 
beyana mezunıız. 

Bundan takriben iki ay evvel 
Yunan topraklarına girmiye mu
vaffak olan iki Arnavut derhal 
tevkif edilerek isticvap edilmiş
lerdir. Bunlar bir kavoıa esnasın
da, meşhur bir şaki olan ve başı
nı getirene Yunan bükliroeti ta
rafından 20 sene evvel mükafat 
vadedilmiş bulunan Davut hoca. 
yı öldürdüklerini bildirmişlerdir. 
Yunan hük:fı.ıneti tarafından va
dedilen bu mükafat Davut tara
iuıdan Yunan arazisinde yapılan 
katiller ve diğer adi suçlar sebe
bile vadedilınişti. 

Yunan hükiımeti katilleri tev
kif ederek kanuni takibat yapıl
ınasını emreylemiştir. 

25 temmuzda Atinadaki İtalyan 
elçiliği Yunan Hariciye nezareti
ne gelerek Arnavutluk adliye ne
zareti tarahndan mücrimlerin 
iadt:::ıi için nıerasimi dairesinde 
miiracaat vaki olacağını bildir -
miştir. Mücrim Arnavutları tev
kife devam eden Yunan makam
ları halen bu talebe intizar et -
ınekteJirler. 

Meb'uslarımız 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Tütün işçisi kadın ve erkekle
rin çocukları için gündüzleri yurt 
!ar açılmas.ı, hiç olmazsa işçile -
rin tramvaylarda aktarma ile ve 
tek biletle seyahatlerinin temin 
olunması, kapalıçarsının vali ve 
belediye reisi Lfı.tfi Kırdar tara
fından vido)unan iınarmm sü
ratle yapılması, mezarlıkların i
marı; ekalliyetlerin türkçe ko
nuşınalarına ehemmiyet verilme
si; kundura imalathtuıeJerinin 
vergilerinin azaltılması, elektrik, 
bavagazı faturalarının ay niha
yctlcrinde tahsil olunduğu gö -

• riildüğünden bunlar için verilen 
son tahsil müddetinin memur -
)arı düşünerek ay başlarına ka
dar temdit olunmalan istenil -
ruiştir. 
Mebuslarımız müteakiben Fa

tih Halkcvine gitmişlerdir. 
FATİH HALKEVİNDE 

Fatih Halkevinde mebus.Iarı -
mızdon yapılan temenni kendi
lerine bildirilen şikayetler de hii
lfısaten şunlardır: 

İJaçlar pahalı olduğundan hiç 
olnıazsa en Jii.zumltı ilaçların u
cuzlatılması, Samatyada bir kız 
orta mektebi açılması, asker ai
lelerine yardınt işinin ıslahı, ve 
Yedikulede 74 fabrikanın bulun
duğu sahanın ışıklandırılması, 
radyo rcsıninin ucuzlatılması iş. 
siz vatandaşlara kolaylıkla iş 
bulunmas.ııun temin olunması. 
Mebuslarımız bugün de Eyiip 

Halkcvindc saat ıs de hallumı -
:r.ı dinliyeceklerdb' 

Hava muharebeleri 
(Baş tarafı 1 inci saııfada) 

lunmalarına rağmen mitralyöz
lerin takırtısı vazib bir surette 
işitilmekte idi. Dinleme cihazla
rında bulunan bir müşahit düş -
maıı tayyarelerinin her iki . veya 
üç dakikada bir dalga halınd~ 
gelmekte oldukları hissini verdik 
!erini beyan etmiştir. Dli;:er bir 
miişahit bir anda yiizle~·ce ta:l'.
yarenin havada bulundugunıı bıs
settii!ini söy]enıiştir. 

Dü;man tayyareleri bu .saba~ 
dalga halinde cenubu şar_kı s'.'11ıl
lerinin diğer bir noktası uzerınde 
uçmuşlardır. Çetin bir muharebe 
olmuş ve boş kovanla~. yerler~ 
diişıniyc başlamıştır. Yunkers tı
piııde sekiz tay~;are görünmüş ve 
derhal avcılarımız tarafından ta
kibe başlanmıştır. Yakinlerde bir 
bombarıl.ıman düşiirülıniiş ve 
bir diğeri de alevler içinde deni
ze düşmüştür. 

Baraj balonlarına karşı da AL 
man hücumları vaki olmuştur. 

BERLİNDEN GELEN 
HABERLERDE 

Bu sabah fecir vaktinden iti
baren Alınan bombardıman tay
yare filolarının İngiliz adas.ı se
malarında uçmıya başladığı. res
men bildirilmektedir. 

Hava nezaretinin öğleden son
ra neşrettiği tebliğde şöyle denil
mektedir: 
Düşman tayyarelerinden bazı

ları cenup sahilini geçerek Hamps 
bire kontluğundaki kır mınta.ka
larına bombalar atmışlardır. İn
giliz avcı tayyareleri düşman tay_ 
yarelerine hücum etmişler ve tay 
yare dafi bataryaları ateş açmış
lardır. Diişrnan zayiatının fazla 
olduğu zannedilmektedir. Mufas
sal raporlar henüz gelmemiştir. 
Şimdilik bilinen düşmanın on 
bombardıınan ve bir avcı tayya
resiniiı hnha edilmiş olmasıdır. 

Bugün 57 düşman tayyaresi 
imha edilmistir. 

Dün İngiliz sahillerine )'apı
lan taarruzda öyle bir an olmuş
tıır ki, Almanların 500 tayyaresi 
birden faaliyet göstermiştir. 

Hava nezareti istihbarat büro
sunun bildirdiğine göre. İngilte
renin cenubu şarkisi ve Manş de
nizi üzerinde dün cereyan eden 
harekatta Almanlar 100 den çok 
fazla ınuollim tayyareci kaybet
mislerdir. 

Valiler arasın
da değişiklikler 

Şan_ghaY. 13 (A.A.) - San11-
ihavdaki /JaPOn kuvvetleri ku
mandanı A.mll'al lake Sanghav
da bulunan ecnebi garnizonları
nın kumandanlarını 15 ağustos
ta içtimaa davet ei:Lustir. Ami
ral. İnıüliz kıtalarının geri alın
ıınası ile tahad<lüs eden mesele
lerin tetkikini ve İngiliz kuv -
vetleri tarafından simdive ka
dar muhafaza edilen mıntakala
rın .bundan sonra Japon kuvvet
lerinin kontrolüne bırakılmasını 
istiyece'ktir. ıJ aı:ıorılar bundan 
sonra Şan.ızhavda nizam ve asa
yisin muhafazasını deruhte ed(!
ceklerdir. 

KISAA.J~NS 
tlA BERLERi 

* Cenevre, 13 - (D.N.B.) Frarv
sız rad~osunun bildirdıiiine na
zaran, Parisıe bt.. çok tiııatrolar 
ve bu meııanda Komedi Fransez 
ııakında oyunlarına tekrar bas
lıııacal<lardır. * Cenevre, 13 - (D.N.B.) Fran
sız radııosuııun neşrettiiii bir 
habere göre, Malsilııada aiıtık
re kuvveı!enen bir ııalıudi aleyh
tar!ı</ı baş ı:ıöstermiştir. * Sofııa, U - ( D.N.B.) B~e
ki! Fiİoff, Maarif nezareti ta
rafından ııenç!ic)in beden terbi
ııe•i antrenınanı ve milli terbi
yesi için bir kanun lciııihası ha
zırlanmakta o!duiiunu beııan et
miştir. 

* Stokhoım, 13 - (lsveç Ajansı) 
İsveçin içtimai işler ofisinin bi!
dirdiliine ı:ıöre, ııa-rdım talebirv
de bulunan işsizlerin adedi ha
ziran sonunda 5.406 kisi olmuş
tur. * Nevyork, 13 - (Tas) Nev
york Times qazetesine nazaran 
10 amtstostan itibaren, Fransa 
ile itaıua arasında tren nak!iııa
tı ııeniden faaliııete qeçecektir. 
* Biikreş, 13 - ( Stefani,) Bük.. 
re~ zabıtasının Romaılııada te
lilş uuandıracak haberler neşı • 
retmekle maznun 50 kişiııi tevkif 
etmiş olduqu teeııııüd etmekte
dir. * Buenos-Aires, 13 - El Mun
do qazetesi, Santia110 del Este
ro eııiiletinde veba çıkmış ve bu 
ııiizden simdiııe kadar 16 kişi
nin ö!müs olduiiunu haber ver
mektedir. 
* Bern, 13 - Vazifeleri başın
dan aıınlınıııacak olanlar müs
tesna olmak üzere İnqilterede 

Ankara, 13 (İKDAM Mııhabi- bulunan İsveçlilerden son k.afi-
rindeıı) - Valiler aras.ında ye- le buı:ıün Panama bandıralı iki 
niden değişiklik ve tayınler ya- vapurıa Bilbao'ııa hareket ede-
pılmaktadır. Bu değişikl_i~le~e gö cektir. 
re Ordu valisi Mithat bırıncı u- * Moskova, 13 - Sovuet Rus-
mumi müfettişlik baş müşavirli- ııa ile Birleşik Amerika arasırv-
ğine Tokat valisi Sal3haddin Ço- da mev=t olan ticaret muka-
nıh ~alili"iııe Bingöl valisi Saip 6 - 1941 " ' l' velenamesirıin aqustos 
Yozgat valiliğine, Seyhan \'a ı 
muavini Kudret Mardin valiliği- tarihine kadar temdidini Birle-
ne tayin edilmişlerdir. oik Amerika reisi ile. halk ko· ----0----· on'.serleri heııeti ta.sdık etmtş-

h al yan taarruzu ı lerdiı~~A.) 
(Baş tarafı 1 inci sa)lfada) A vustura lyada 

sı yapılan umumi taaruz hak
kında alınan haberlere nazaran 
akaktan ucan tavvarelPrlll ke
sif yardınnına raitmen bu taar
ruz, topçumuzun ve ı:ıortatif si
li\hlanmızın atesile dafrrlıı1ınıs 
ve püsktirtülmüsttir. Bir mahal 
de. <lüsman. mevzıi bir istifade 
elde etmisse de el.er.hal muka.bil 
hücuma maruz ka1ınıstır. Pi -
vade atesimizle büyük bir düş
man bombardıman tav-varesi dü-

sürülmüstür. 
ITALYAN TEBLİGİ 

İtalyada bir mahal. 13 (A.A.)
İtah•an orduları umUJ111i karar
gahının 65 numaralı tebliin: 

İnıtiliz somalisini müdafaa e
den düsman kuvvetlerinin kıs
ımı küllisi ile ilik müsademe saat 
13.11 de vukubulmustur. Kıta
larımızın bu taarruzu dm bircok 
cetin ımuharebelerle adadleh mm 
takas..nda inkisaf e1ımis ve mez- !\ 

kı'.lr mahal isE?al edil.mistir. Mu
harebe devam etmektedir. 

(Baş tarafı 1 inci saııfada) 
ve harbiye nazırı srfatile bir kac 
güne kadar vemin edecekleri 
resmen bildirilmektedir. 

Londra. 13 (A.A.) - Cörcil A
am Kamarasında. Avustralvada 

~tcl<ubulan tayyare k.azıı,sında.n 
bahsederek su sözlen SOY Jemıs-

tir: .. 
B. ta"ııare kazasında henuz 

• ır ~ · b' k'ld e n.ç yaşta v• fecı ır se ı e 
~ıen qiizide Avustrcılııa ııaıır ve 

zabitıerinin ölüm haberi hepi
mizi derin surette müteessir et-
mistir. 

Çör<;il, sözlerini söv le bitir -

·mis tir: 
•Harbin bu saatinde herkes 

tarafından kıı.bul edilecek .. o~n 
ve uine içten qelen bır dıısıın
cemiz vardır: •Safları sıkıstıra
lım ve mü.cadeleue devam ede

lim.• 

İKDAnf 

·---·ı Milli Şefin 
Seyahatleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dır. Milli $ef burava gelişle
rinde olduğu gibi ayrılışların
da da halkın sonsuz sevgi ve 
boğlılığıııın ifadesi olan içten 
tezahüratla uğurlanınıştır. 

Çorum, 13 (A.A.) - Reisi -
cumhur Milli Şef İnönü, bu
gün saat 17,50 de şchrin1izi şe
reflendirmişlerdir. Vali, aske
ri komutan, şehrimizde bulu
nan Büyük Millet Meclisi aza
ları Parti ve Belediye reisleri 
tarafından viHiyet hududunda 
karşılanan Cumhur Reisimiz, 
şehir metbalinden ikibaren sev
gili Şeflerini selamlamak üze_ 
re çok erkenden güzergahı dol
duran yirmi beş bin Çorum 
halkına ilaveten kaza ve köy
lerden gelen binlerce balkın 
coşkun tezahürat, ya~a, varol, 
yüce Şefimiz nidaları ve al -
kışları arasında Parti binasına 
şehir methalinden itibaren s.ev-

Halk, büyük bayram günle
rinden birini yaşamaktadır. 

•· liıl 

Balkanlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ristanın bu teklifi kabule amade 
olduğu teyit edilmektedir. 

BULGAR - RUMEN 
Bükreş, 13 (A.A.) - Cenubi 

Dobricc ı11cselesinin halli. ~in 
müzakerelere başlanmasına dair 
yapılan ilk Bulgar tekliflerine Ro 
ınanya tarafından verilen cevap 
dün Bulgar hükumetine tevdi e
dilmiştiı·. Roınanyanın cevabı uz
laştırıcı ve n1üsbcttir. Bu itibar
la bundan sonra yapılacak temas
ları müteakip nihai anlaşmanın 
akdi icin başlıyacak müzakerele
rin gecikmiyeceği tahmin edil -
mektedir, 

BULGAB BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Sofya, 13 (AA.) - D. N. B. 
Aıansı bilclirı vor: 
Basvekıı ı• ııoff, harici politi

ka hakkında Bulgar matbuatına 
yapını:; oldu.ğu bevanaıta. bu -
güıı halleclilmemis bulunan me
selelerin halli icin sükıin ve so
ğuk kanlılık hava.-;ının hüküm 
sürmesi lazım gekfüıini isaret et
ımiştir. HiLkün1et, memleketin 
ıınemaatlerini müdataa ebmek 
için elinder, .ızelen her sevi yao
maktadır. Basvekil sözlerine 
wyle ni·havet veııınistir: 

• Y aııılan sauialarırı hilafına 
olarak Sobranııanın fevkaliide 
bir içtimaa davet edilmesi dü
şüıızii!memektedir.• 
15 SINIF ASKERE CAGRlliDI 

Sofva. 13 (AA.) - D. N. B. 
Aiansı bildiriyor: 
1906 ısınıfından b~larn ak üze
,... sIDıdiye kadar askeri hiz -
metlerini yapmamı.s olan 15 sı
nıfa mensup efrad 1 evlıildan iti
ibaren 75 günlük bir talim ve 
terbiye devresi yapm,lk !üzere 

, askere davet edilmistir. 

ispanya 
(Baş tarafı .1 inci saııfadc) 

'lıon muhabiri lspanvanın as
lkeri ha.zırlıJolaı· yaı:xrrıakta ol
masından !bahsederek sunları 
yazma.ktadır: 

•İs-paıı·~ol qemileri de-rhal İs
panııol veua bitaraf limanlara 
hcreket etme emrini almışlar
dır. Telı:ıraf ve Telefon muha
be-ratına ispmwacla siddet!i bir 
sansür kcmulmıı.ştuT. İspanı;a
nın sal<ihiı;ettar mahfili tam bir 
ketwmiııet muhafaza etmek.te
diT!e-r. Fakat müteaddit emiire
le-r İspan11anın 1talııanın 11anın-
da harbe ı:ıirmiııe hazırlandıiiını 
qöstermektedir.• 

İlkkinuttWl sotu.k l'UZS"an peııce• 

releri sarsıyor, içinde OOun buhın
m.ıyan ocağu1 önünde titreşen ço

cukl&nn saçJarmı da.tga.landıru.yor -
du. 

Feride, üç ya.vrusunun açhğmı 
düşünüyor: Ne yapa.cağını, kannla
rmı nasıl do:;-uracağuu bilm.lyordu. 
'l'.'11. baba)arı o gece de ell boş gelirse 

ne yapacaktı? Bu ihtima.1 ile kalbi 
eziliyor, gözlerinin pınarlanna biri
ken yaşlarını akıtmamak için cebri 
nefsediyordu. 

Ka.pu açıldı. Zaylf. bit.kin bir adam. 
içeri gi.rdl. Otuz beş yaşlarında ya. 
var, ya yoktu. Kadri; çok dürüst, ça~ 
lışkan ve namuslu btr demlrcl us

tası idi. haya.tınt fazla.sile kazanı

yordu. Fakat harp çıkınca vaziye. 
ti bozuldu. ÇatLŞıtğı fabrika, ka. -

panmıştı. 

Birkaç a.y. evvelce tasarruf etti
ği para. ile geçindi. Sonra ı>arasız 

kaldı. BiT iş de bulamamıştı. Sefa

let baş gö~k>-rm:iıti. O gün rene bir 
ook. yerlere baş vurmuş. hf'psinden 
menfi ce .:ap almıştı. Ümtd~lz bir 
h&lde evine dönmüştü. Oda.ya ~cır 
ginn~ cebindeki son beş kurutU çı .. 

kardı. ve: 
- Necdet, de4L Ba.ydi, git, köse-

fiatına 
para zammedildi 

Ekmek 20 

Beledi ve Daiıni Encümeni dün 
akşam toplanarak Ticaret Veka
letince şehrimizde buğday fiat
larına dün öiHeden sonra yapı
lan 20 - 30 Para zamdan sonra 
ekmek narhınıı:ı veniden sür'at
le tesbit oluıııması icabettiğini 

kararlaştırmıştır. Gerci narhı.n 

15 .ızünde bir tesbit olunması ica
betmekte ise de yapılan tetkikat 
sehrimizde eSki ucuz fiatlarla a
lınıp öğütülmüş unlardan ancak 

Alrnanyanın mühim 
yerleri bombalandı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ha tayyare fabrikası ile Al
manvanın şiıınali _garbisinde ve 
Franoa ve Holandada Alman 
işgali altında bulunan ıtoorak
larc.a bulunan baska hedefler de 
vardır. Avni ıamanda 17 tay
vare meydanına ve Borkum de
niz ta;•vareleri üssüne hücum 
eciilmıstır. Bu harekata istirak 
eden tayvarelerimizden dördü 
üslerine dönmenili;lerdir. 

Holo.nda sahillerinde Helder 
limanı donan•mıva mensuo tav
yare kuvvetlerinin :istirakile 
ooo:nbard>man edilmistir. Bu
_günkü hava faalivetine ait ak
şama doğru alınan raoorlar. av
cı tavvarelerinıiz tarnfındn 27 
düşman tayyaresinin d;ist düdü
ğfüıü .ızöstermekledir. Avcı tav- ı 
yarelerimi.Wen dördü :ııayi ol-. 
mustur. 

Orta bombardıman tayyare
lerimiz bugün İntland'dan Gas
konva körfezine kadar olan mın
taka üzerinde harekatta bu-
lwınıuslartlır. Ta\•varelerimiz

den 12 si üslerine dönmemis
lerdir. 

Fortmund'da bir sınai petrol 
tasfiyehanesini bombardıman e
den bir İnııiliz tavvaresinin mü
rettebatı ~bard>rnanı müte
akip vukubulan infilakin son 
derece siddetli olduğunu ve se
sinin yüksek irtifaa ve nıotö
rün gürültüsüne rai?ınen isitil
di!'!ini sövlemislerdir. 
Yanın saat süren bir bombar

mandan sonra baska İnı!iliz tay
yareleri Wintershall'deki Kloo
kuer petrol tasfivehanesini a
levler icinde j!Örmüslerdir. 

Bu sabah erken Wanne Eickel
de Kauff Treibsoff W arke pet
rol tasfiyehanesinin bombardı -
manından sonra İnE?iliz pilotl~rı 
ın11htelif vane:ınların rıktıibnı ve 
ir:ılıilakler ıolduğunu ıırörmüsler
dir. 

GelsenkiTchen'de ıGelsenberg 
benzin petrol tasfiyehanesi ü
zerine 50 den fazla büvük ca.pta 
bomba ve bir cok vangm bom
baları atılmıs ve İn.ıziliz pilot
ları vanE!m cıktıi!ını ve infila
klar olduğunu mi.i~ahede etınis
lerdir. 

Nevvork. 13 (A.A.) - Tas A-
iansı bildirivor: 

Nevvork Tıtvmis gazetesine 
E?Öre. İnE?iliz gemilerile İn11ilte
reve iltihak ebmi• olan bazı Fran
sız haro ~amileri Kazablankavı 
zanta tevPssül edocel<lerdır. Ga
zeteve na7ar•~ hunun S<'bebi 
üsleri Ka'"bfonkada olan tay
varelerin Cebelüttarık'ı bombar
dıman etnwleridir. 

--<>---
Muanıele vergisin-

den muafiyet 
Ankara, 13 (İKDAM Muhabi

rinden) - Maliye Vekaleti mu
amele vergisinden istisna edile
cek makine alatı ve bunların ye
dek parçalarına ait yeni bir tamim 
hazırlamıştır. 

iki günlük stok mevcut olduğu
na _gösterdiğinden ekme!k fiat
Ia1·ının da iki gün icinde arttı

rıJ:ması zaruri ııörü1müstür. 
Daimi Encümen bu münase -

betle ekmek fiatlarına 20 para 
zam Y""ılarak 10 kurus 10 para 
yerine 10 kuruş 30 parava satıl
ması kararlastırıhnıstır. Bu zam 
15 ağustos ııersembe ıııunun

den itibaren muteber olacaktır. 

lnoiltereye yapılan 
Hava hücumları 

(Basmakalden devam.) 
manlardaki tersanelerde inşa e-
dilmemektedir. 1 
Almanların bava harbi usulünü 

bilenler son hücumların daha zi
yade bir taarruzun hazırlıkları 
olduğunu kabul ederler. Alman 
hava harbi, rastgele tahrip ve 
imhadan zivade, bir taarruz için 
faydalı muayyen hedeCJere çulla
nır. Mesela, büyük taarruz es -
nasında İngiliz hava kuvvetleri, 
Almanya dahilinde, llaınburg li
manı gibi harp meydanından tL 

zak mevkileri dahi bombalar -
ken Alman hava ordus.u, Büyük 
Britanya adasını ihmal ederek 
bütiin kuvvetile muharebe mey
danları üzerine "'C etrafına hü
cum ediyordu. Halbuki Alınan 
havacılığı sayıca lıasmılarından 
üstündü. O da, pekala, muhare
be me~ danından uzak hedefleri 
bombalamak için, bir miktar 
kuvvet ayırabilirdi. Öyle yap -
madı; askerliğin, eldeki bütün 
kuvvetleri kat'i netice alınacak 
yere toplamak prensibine hava
da da riayet etti. Bir İngiliz ge.. 
nerali •İstenilen zaman ve yer
de üstün kuvvetler yığmak, za
ferin esas reçetesidir> der. Al -
man hava sevkulceyşi ve tiibiye
si, 10 mayısta başlıyan Büyük 
taarruzda bu n1cşhur reçetayı 

muvaffakıyetle kullandığına gö
re, şimdi de onu kullanmaktadır 
ve kullanacaktır. 

İşte bu düşüncelerdir ki, İngU
tereye karşı başlıyan hava hü_ 
cUJnla.\tnı~, yıpratma harbinin 
umumi imha ve tahrip gayesin
den ziyade yıldırım harbinin 
muayyen hazırlık maksadına 
müteveccih olduğuna hükmedi
yoruz. 

Bu Alman taarruzlarının bir 
maksadı da, İngilterenin müda
faasına uıemur İngiliz avcı tay
yarelerini vurmak olabilir. Al -
manların, İngiliz avcılarınt yu
valarında bastırmak münıkün o. 
laruadığını görünce, bunları har
be icbar etmek yolunu tutmuş 
olmaları muhtemeldir. Faka!, e
ğer doğru olduğunu sandığmuz 
ln~iliz zayiat listeleri hakikatin 
tam ifadesi ise, Alınanların bu 
gayesi kendilerine pek pahalıya 
r,ı.al olacaktır. Bununla beraber, 
hava hakimiyeti elde edilmedik
çe İngiliz adalarına ihraç yap
mak ve bu ihracı istismar etmek 
imkansrzdır. Bu meselede deniz 
hakimiyeti ikinci derecede bir rol 
oynar; birinci rol hava hikinıi
yetindedir. İngilizler, adalarımn 
havasına hiikinı oldukça Alman
ların karaya büyük mikyasta ih
raç yapmaları ve orada tutuna -
bilmeleri mümkün dei(ildir. Böy
le bir hareketi, evvela lngiliz tay
yare ~!oları karsılıyacak, ondan 
son~a Ingiliz karas.t, ve daha son
ra lngiliz donanması ıni;dabale 
edecektir. Vaziyet böyle olunca 
Almanların İngilizlerin hava ba
kiıniyetini izaleye çalışmaları, ta
bi~tile ön salta gelir. 

lngiliz havacılığı, tarihi ve ha.. 
yati bir vazife karşısındadır. 

ABİDİN DA VER 

Ikdam'ın hif..ayeleri ---~ 

CCZDAN 
deki sütçüden kardettn 1çl:n süt al, 

gel. 

N.uet, beş kuruşu aldı. Soka.i'a 
fırladı. Minimini lı.&rdetlni sevlnd>
receğini düşünüyOI' ve sevht.iyordtL 

Siilçıınön düı.ıı.Uunır. vamıadaD 

kal'lanıı üzerinde oiyalı bir ,,.,. &'Ö

züne ilişti.. Etildi. akli. BU mU'Ö
ken bir cüzdandı. Aot.. ıoerisincJe 
bir deste banknot vardı. Saydı, la

mam yjrmi ta.ne. Hepsi de beşerlfk! .. 

Büyıik bir servet! Noodelln gözleri 
btıla.mnışto. Evı.orindcld oçakta bi>

yıilı. bir a.teş yandığını, tabla -
om üzerinde S1Ca.k blr torba,, kıtar

mış 1;ovuklar. çeşit, çeşit paslaJar, 

me.yvalar rörüyordu, Ba.ba.smın., aa-
neslnhı neş'eleri yerine gelm6şti. ı 

Bü1ün bunla1, sotuldan donaa _....

1 
mak.14" ara.smda. tutiuğv.. cittdan• 

M:lnde«I -- blrWn ,,.__ 

Bedi GUndU:ı --1111 
Si ne husule gebttişıtf. 

Net>det; olduiu yenıiı dunı:yor, dü

şünüyoniu. Ne yapaea.kiı? Nereden 
l'e.dii'hıi bllemedlil bir ses ona: 

- Ne<ıde<! bu para 9eDiıı deitJ,
dlr. Bnnu mu.hafa.a ve sarietmeıı. 

hlJ'Slzl* olur! .• 

niwr &ibl geliyordu. Kıı>:ıınıu 

verdi. Doinı maballemu kuakolu

"" Plil. cilıdaııı lı.oımberi:ıı 1ll"8all 
ii"Zerine bB'akiı. Va.zifesinl yapkğı 

için =ınnım bir halde eve döndü. 
Ni~ g.eclkt.iilJ>I ıınl&U.. Ba.bMt ona 
k.oll:umuı arasmda ıı.tkz.üe sıı.tı, al

o.mdan öDtö.: 
- iyı ya__,, otıumı Dedi. in

._ Sefalet ~e ilteıı blle -us 
ve do.tnıhıtda.n a7ftlmamahdır. 

Necdet bafllll eiııll, aflamıya bq

IMl.ı. Telifla kank.ola &iderkeıı 001'
re&lnl ılu•ilrınllı, ~U. 

sıyast 

Vaziyet 
Dış ticaretteki 

buhran.da türkiye 
YAZAN: B. NUKİ IBMAK 

M illetler arası .ıniiba-;ı;;::
lenin esası olan dış ti
C"!et 939 yılı ey!Cılün

den başlıyarak içinde bulundu -
i(umuz aya kadar daima fazlala
şan manialar, genişliyen tehlike.. 
!er karşısında kaldı. Fral18'.nın 
yaptığı miitarekeye rağmen, İn.. 
gilterenin donanma kuvvetleri
nin açık dellİ;Zlerdeki üstünlüğii, 
Almanya ve Italyadan başka ka
ra Avrupadak.i diğer memleket
leri abluka setleri karşısında bı
raktı. 

Harbi kazanacak muharip ta
rafın, zaferi ve meyvalaTını ko
l~y.ca el~e edeceği hesapları, şim 
dılık mucerret tahminlerin hu
du~larını ~şaınaz. En doğru ve 
selamete gıden yol, harbin yayıl
masını, uzamasını, tahribatını 
durduracak çarelere tevessiilde 
;"!.aşmaktadır. Fakat muharip '. 
erın bu yolu tutacaklarına dair 

emareler, ufuklarda hı'le .. "l · ıroru C· 
ınıyor.__o halde hükiiınlerimizı 
tereddut etmeden ver r k' 
Türkiye Cumhurı·,·etı· h'~k-ı .. m t, 
t' . d ., u ume -
ının ış ticarette tutt ... , . 1 b .. k" Ul(l JO , 
ugun ıı şartlar içinde en fayda 

lı ve emniyetli olanıdır. Bu }Oluı 
~na hatları şunlardır: Harp eden 
~şgal altında bulunan, bitaraflı_ 
g1nı muhafa~a eyliyen Avrupa 
m~_mleketlerıle ticari işlere ve 
mubadelelere dqvom el1leınek 
B_asra yolurla, Ok~·anuslarn sa
~ıl '?enıleketlerle ticari mübadele 
ımkaolarını araştırmak, tatbik 
eylemek ... 

Bu suretle Türkiye istihsaliitı
nın satılacağ'ına, ınukabilinde 
ınamul ve gayri mamul ihtiyaç
lanm12ın getirileceğine kani ol2-
rak müsterih bulunabiliriz 

HAMiT NURİ IRl\İAK 

1 ~Nffe.fidl©tb.U 1 
• __;;..;H:...:A~B:...:E::....!!R..!L~E~R:.!I_ 

İstanbuldan İzmir f u. 
arına gönderilen eşyA. 

İıımir, 13 - F~ara iştirak e
decek olan İstanbullu ekspoz
ların bü;-ük bir kısmı esvaları 
ile beraber dün şehrimize muva
salat etmişlerdir. Yarın da bir 
ıkafile beklenmektedir. 

Yugoslav sefiri izmir 
Fuarına gelecek 

İ'Zlnir, 13 - Yugoslavyanın An
kara sefiri Fuarın açılı.5 merasi
minde bulunmak üzere İzmire 
.ızelecei!ini Fuar komitesine bıl
diı-mistir. 

Reji Jeneral firkati hal.:· 
kında verilen karar 
İzmir, 13 - Vilayet. turistL1<: 

yoHarı yapan reii ieneral s.irke
tmın mukavele hükümlerini tat
bik etmediğini tesbit ederek te
mınat akcesi olan 95 bin liranın 
irat kavdedilmesine. insaatın Ya 
pılınaması vüzünden vilayetin 
uğrıvacağı. zarar ve ziyanın sir
kete ödetilmesi icin takibat Ya
pılımasına ve insaatın derhal mü
nakasa va cıkarılarak taliplerıne 
ihalesine karar vermistir. 

Burhan belge Giresunde 
konferans verdi 

Giresun. 13 - Şehrimizde bu
luwnakta olan matbuat umum 
müctru.lüğü bas mü.."'1viri Bür
'han Bel.!!e tarafından parkta 
•umumi vaziy,etin ve biziıın va
ziyeti.mizin tetkiJd• mevzulu bir 
konferans verilınistir. 

Kaybolan beş kuruş bu sefalet tab
losunu daha fazla hadn leştirm.i,\i, 

Birden bire k.apu ça.hndı. Bu saatte 
gelen kim olabilirdi?. Necdet, &'it
li ıu.pııyu açtı. hı clnnınlş bir adam 
~er.i oirdl. Ve: 

- Kadri "5ta l1ıe konuşmak tstiyo. 
rum. 

-Benim. Bir emrbı.b: mi var? .. 
- Oğlunuzun bulduğu ve karakola 

teslim ettlğl cilıdan iı;ıiıı... kıı.-akol 
komiıseriııin, cüzdanın buJunduğu.ını. 
bulanın da küçük bir çocnk oldu
iwın sö7led.L Ve bu namuslu ya.vrıı· 
ca.iı cörmek anllSUDdan kendimi 
&l&nıa.dun. 

Dedi. Necdetlıı 5"Ç\annı tkşııdıklıı> 

80lll'a ÜTIO elti: 
_ Ben, Ad-nnda biiYük bir 

fabrikanın müdürüyüm. Eter oraya 
ust• başılığı gj:bnlye n\Z..I, olursanız 

size venniye ba.-ı.ırını. 

Kadri ,.,vbuıle: 

- Teoekkilr od•rim. dedL Ne za
Dl&n es:nre<1ersen.lz harekete ha.ztrım. 

- O halde 7a.nn gbab müdüri. .. 
~te reHntt. beni cörı.i.nüz. Şunu da 
alınD. lbtlysçiarının temin edinlz. 
v..ıL Ve Needetln sokakta bul-

dağa. eümtanı, masanın Uzeriuııe bı
nıl<tı. 
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Eminönü Halke .. 

AL i RESÜ L 
\e Yazan : Z 1 Y A Ş A K i R _ _,,,,1 

Fôtırr a' nın en büyük sevgisi, baba
sının üzerinde temerküz ediyordu ... 

TEFRiKA NUMARASI - 3 -

Henüz yedi sekiz yaşlarında o!.
dugu halde, konuşma sırasında 
bu şiırleri tam yerinde kullanı
yor .. Artık inkişaf etmiye başlır 
yan karihasinden, kendisi de par
lak şiirler inşat edecek kadar ka
biHyct gösteriyordu. 
Fatıma, emsalsiz bir hassasiye

te malikti. Tıpkı mübarek pederi 
gibi, onun hassasiyeti de; derin 
bir şefkat ve merhamet esasına 
mtistenitti. Mu.ztarip bir insan 
çehresi, onu saatlerce düşündü
rüyor .. Hasta ve sakat bir hay
vanı görünce, derhal uzun ve kı
vırcık kirpiklerinin ucunda göz 
ya.şiarı beliriyordu. 

Fakat omın en büyült sevgisi, 
muhterem babasının üzerinde te
merküz ediyor .. Allabın Resulü
nü esen riizgarlardan esirgi -
yerek, onun üzerine titriyordlL 

Bir gün, bir vak'a oldlL .. Resulü 
Ekrem Efendimiz, .k.üçük bir ce
maatin önüne geçerek, (Haremi 
şerif) de namaz kılıyordu. Mü:;. 
ril<lerin reisi olan (EbQ Cehil) de, 
yanında beş on müşri:k olduğu 
halde uzaktan bu Hıadeti seyredi
yord1L 

(Resuliı.llah) ı - ~a - tahkir 
ve tezlil etmek için hiçbir fırsa
tı kaçır.m.ıyan bu adam, bu de
fa da derhal harekete geçti He-
men yanındakilere dönerelr: \ 

- Suradan carcabuk bir deve 
j$enbesi bulup ııetıriniz. 1 

iDedL. O şerirlerden ( U1<i>e) 
derhal ıkosarak ici levsivat ile 
dolu bir deve iskenbesi bulup 
ııetirdı. 

Ebu Cehil: 
- Ala... Simdi bu iskenbevi 

al. (Muhammed) secdeye vattı
iıı zaman, onun sırtına kov. 

Dive emretti. 
Uk.be denilen şerir, bu emrin 

icrasında ı.erre ka<lar tereddüt 
ııösteımedi. Resulü Ekrem E
fendimiz secdeye varır varmaz 
hemen koşarak, elindeki mülev
ves iskenbeyi, onun mübarek 
sırtına verlestirei. 

O sırada (Fatıma). - bir me
sele hakkında (Resulü Ekrem) 
lle j!IÖrüşmek içın r 1 l - tesadü
fen oraya ııelmisti. Bu hal ı gö
rür ııormez. sabredemedi. Der
hal, ıleri atıldı. Ukbenin kovdu-• 
ıiu ıslıenbevi kaldıraı·ak Kurevs 
müşriklerinin bulundui!U tara
fa fırlattı. Hünııür hünııür ai!'
Jıyarak. Kurevslilere beddua et
m.ive basladı. Ve namaz bıtin
ceve kadar. muhterem babası
nın v:ınından ayrılmadı. 

Resulıillahın bu hassas kızı 
babasına yapılan hakaretten o 
kadar mutcessir olmustu ki. 
adeta bavıe:ın.Hklar ııeciıımistl. 
Fakat. damarlarında asil kanın 
lendıs.ne bahsettii!i resareti 
ııöst<>rmış... !Müşriklerin kılıç

Jarile tehditlerine rağmen, ba
basının üzerine kanat 2ermistl. 
Onun bu hareketi. nıüsriklere 
bile havret verdi. Bunlardan 
bazıları. bu küçücük kızın ııös 
ternnis olduğu bu cesaretın ma
nevi kudreti karsısında cekilıp 
ııitti. Dıgerleri de, neticeyi bek
ledi. 

Reculullah Efendimiz. namazı 
!bitirdi. Selfun verdi. Evvela 
(Fatıma) vı alıp büvük bir mu
ıhabbetle bağrına bastiktan son
ra. ellerini semıiva kaldırarak: 

- Ya Rab!.. Sen. bu Kurevs 
a:nüsriklerini al. Helak evle. 

Dive. üç defa Allaha münacat 
etti. 

Bu hadise. (Fatıma) nın has-

Yazan:-

ALLAHIN . 
ARSLANI " 

: TEFRlKA 

(Ali) bazı müteaS&1plar g;bi 
(Muhafazakar) değil, bilakis 
(tarakkiperver~ di. O, bu akide
sini, müteaddit sözlerile teyid 
etmek istedi. 

Mes~lfı: [Din, (akı.!) dır. Ve 
akıl, (din) dir ... (Dın) in, her za
man (makul) olması lazım<Lr ... 
Bu sebeple (Din hükümleri) , 
zamana göre icra edilmelidir.] 
Dıyordu. 

Sonra .. [Çocuğ\ınu teriıiye e -
derken, dikkat et... Onu, senin 
zamanın için dejtil; kendi zama. 
nı iç in terbiye et.) 

Diye, zamanın tarakki tela·k -
kilerine büvük bir ehEmmivet 
veriyordu. 

Ve oonrı1:. [Bir memlekete gir-

sas ruhu üzerinde büvük bir 
tesir vırııtı. Bu yüzden. ııünr
lerce hasta vattı. Ve hastalı.iim 
ateşli buhranları arasında: 

- Babacıİ(ım... Babacıi!ım ... 
(Allah) seni. bu serir düsman
ların tecavüzlerinden sak.lasın. 

Dive. sayıkladı. 

* (Fatıma) büyüdükçe bassa-
siyeti artıyor ... Dılber cehresi 
J(ittikce tekiiroül eden bir ~
likle parlıyordu. Resıilü Ekrem· 
Efendimizin mübarek simaların
daki revnak ve letafet ile Haz
reti (Hatice) nin malik olduğu 
cazibe ve mel8.lıat. (Fatıma) nın 
ııürtaravet cehresinde ta.ınamile 
tecelli ediyordu. Fakat vüzü -
nün esas hatları. tamamile (Re
sühl Ekrem) Efendimıze ben
ziyordu. Buna binaen esbabı 
kiramdan bir coıkları ona: 

- Babasının kızı! .. 
Dive hitap ediyordu. 
-Muhtelif ravilerin rivayetle-

rine nazaran: (Fatı.ma)'· nın yal
nız siması değil... Set.kat ve 
merhamet. hassasiyet ve zara
fet, fıtri terbive ve nezaket. da
ima gösterdiği ~elik ve sa
mimiyet. 'bilhassa düslciin1ere 
ve yardmıa muhtac olanlara kar
şı ibzal ettiği alaka ve müza
heret l!ibi en bariz vasıfları ta
mamen muhterem 'Pederinin 
yüksek eV'Safına be~jyordu. 

Bu benzevis. yalnız siretde kal
mıyor .. Oturu.s. kalkıs. vürüvüs. 
konususlarda da ayni müsabe
heti -~sterivordu. 

(Fatıma), henüz sekiz. on vas
larında bir cocuk old:ıil.u zaman 
bile onda tevazu ile karıısmıs 
öyle büvük bir vekar. o derece
de de vüksek manevi bir aza
met var idi ki. kendisi ile kar
sılasanları derhal hürm<!e mec
bur ediyordu. 

Zevcei Nebi (Avsel rivavet 
eder ki: Resülü Ekrem Efendi
nriz bile ona daima hürnıet ııös
teri"or .. Bulundui!u ımeclise (Fa
tıma) ııirdiği zaman: 

- Merhaba. va Fatıma, .. 
Dive. avağa kalkarak <•na ve

rini veriyordu. 
Baba ile kı.zı arasındnki mu- 1 

habbet ı?ittikce derinle.sivor. sef
kat ve hassasiyetin bütün sa
mınuvetlerini izhara vesile tes
llcil -ediyordu. Resu!U Ekremin 
en büyük zevki. sevııili kızının 
dudaklarından öpmek ve sacla
rını koklamak olmustu. Ve her 
koklnvısta : 

- Oooh!.. Cennet kokuların: 
duvuvorum .. 

[liyordu ve: 
- Ya Resulallah! .. Ehli bev

tin [21 içinde, en ç0k kimi se-
. ? 

vıvorsun ... 
Diye soranlara. hiç tereddüt 

etımeden: 

- Ciğer parem Fatımayı. .. 
Cevabını veriyordu. 

(Devamı vaT) 

[1] Bazı rit'aııetlere nazaran 
bu ('lrk.ın hıidise11i qöre11ler, 
Resülü Ekrem Efendimizin ha
nei saadetine koşarak (Fatıma) 

ııa haber vermişlerdır. 
[ 2] (Ehli beııt) hakkında, ile

ride mufassal malümat verile
cektir. 

• 
-ı 

No. ' 1371 ı----

diğin zaman, o memleketin ada
bına göre hareket et.] 

Demekle de, manasız sofuluk
ların önüne geçınek istiyordu. 

(Ali) nin ilim, kemal ve fazi
leti."!i takdir edenler, ona (İmam) 
ünvanmı veriyorlardı. (imam), 
kendisine iktida edilen -yani, • 
uyulan_ demekti. (Ali), Kur'anı 
ve Resulüllahın sünnetlerini her 
kesten iyi bilımesi.. Resulü Ek -
remin irfan ve fazilet kucağında 
yetişmesi.. İçtihadlarmdalti bü -
yük isabetleri hasebile, bu ün -
vam bihakkin iktisap etmişti. 

Resulü Ekrem efendimizden 
aonra, onun kadar fasih ve beliğ 
söz söy !iyen hl<; kimse gelme -
ııniştır. Hutbeleri. vecizeler ve 

DALGA UZUNLUGU 
T.A.P. IL1t m.. H45 Km. 20 J[w 
TA.Q. ıt,47 m.151115 Km.ZO Jtw 
1"8 ıa. 128 Km. UO Kw. 

14 Ağustos Çarşamba 
7,30 
7,35 
8.-
8,10 
8,20 
8.30 

12,30 
12,35 
12.50 
13,20 
14.-

18.-
18.05 

.18,40 
19,15 

19,30 
19.45 
20.-
20,15 
20,30 
20,50 
21,15 
21,30 
21,50 
22,30 
22,45 
23,25 
23,30 

Proqram 
Hafif musiki (pl.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını - 11emek li!tesi 
Hafif mu.siki (pi.) 
Kapanış 

Proqram 
Müzik 

* 
Ajans haberleri 
Rad110 salon orke.•trn..'lı 
Kauanış 

* Proqram 
Dans müziqi (nl.) 
Fasıl heııeti 
Kon=a (dış politika 
hıidi.!e!eri) 
Türk mü.zi<ii 
Aians haberleri 
Türk mü.zi<ii 
Kon~ 
San resitali 
Geçit konseri 
Potpuriler (p.) 
Radvo qazetesi 
Orkestra .mitlen (pi.) 
A ians haberleri 
Cazbant (pl.) 
Y annki proqram 
Kapa~ 

Askerlik işleri 

Rizeliler Şubeye 
davet ediliyor 

Eminönü Yab. As. Subesinden: 
EminÖnü. Fatih, Eyüp kaza

larında oturan ve şubemizde ka
yıtlı bulunan Riı.e halkından 
316 - 335 doğumlu erlerden hiç 
askerlik vapmamısların birer 
ikamet senedlerile ve nüfus cüz
doanlarile birlikte subeve ııel
ımeleri ilan olunur. 

İstanbul Dördüncü icra M-e
murluiiundan: 

Cinsi 

Lipton 
Ret ine 

Alçı 

Sıklop çemberi 

Mlltlan 

5900 Kg. 
)4250 • 

1300 • 
60 ton 

El<slllme ıektl 

Pazarı ık 

• 
• 
• 

Şartnameleri ve sıklop çenbcri nümuncsi mucibince yukarıda 

mikları yazılı dört kalem malzeme paı.ari1kla satın alınacaktır. 

Saall 

14 
14,30 

15 
15,30 

cins ve 

il - Pazarlık 19/VIII/940 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Ka-

bataşta leva7.tm ve mübayant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Sartnameler ıözü geçen şubeden parasız aJınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve scatte teklif ede
cekleri fiat Ozerindeo yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mczkür komis-
yona müracaatları. (6854) 

l 

Memleketimiz dahilinde ve ha
ricinde seyahat h·lerilc ıncşgul 
olan Natta scJahat acentesinin 
son zamanlarda moli vaz:yeti bo
zulıuu~ \'C alUkadar alarcekhJar j 
mahken1cye ınüracr..at ederek şir
ketin iflasına karar almışlardır. 1 

Dosya htanbul iflas mastlsına ve
rila1c~inden şirketin memleket 
dahilinde 15 ve h~riçte 50 bin li
ra borcu vardır. Haricteki ala
caklılar da bankalar \ asıtasile 
ifliis rnasasına müracaat etmek .. 
teı!irler. 

Bir adam metresini 

Oayoğlu Vakıflar DirektörlüQUnden bıçakladı 
llm•mmmm1111:ı::ımzıımmı:11•B1C11Z11mmm11ımııi:mmm•m.:! ı TonhonPde Kadirler yokuşun

da Bol'Bzan sokağında 13 numa-
~Iııhunmen rada oturan makinist Hikmet Çe_ 
• ıu,,meü lik, beş scnedcnberi beraber ya-
Llnı. Kr. şadığı metresi Hayriyeyi ekmek 

1200 -

(00 -

1eoo -

Boğaziçinde Sarıyerde Dere sokağında e--..ki clOO> •100> yeni 
•56> No.11 ahşap ev. 
Boyacı.köyünde Reşit paşa mahallesinin mektep sokağında 

eski 1 mUkerrcr yeni c84/l> •84> NoJı ahşap ev. 
Hasköyde Keçeci piri mahallesinin Çöplük sokağında eski 
4 mükerrer yeni «12> ve •14> NoJı taj ,J4> •12> sayılı ve 
beheri sekiz yüz lira kıymetinde iki ev. 

Yukanda yazılı gayrimenkuller peşin para ile satılmak üzei'e on gün 
müddetle uzatılmıştır. İhaleleri 23/8/940 cuma günü saat 15 dedir. İstekli-
lerin Ak.arat Mahlül.at kalemine müracaatları. •7285> 

Teknik okulu sahnalma komisyonu başkanlığından 

Cimi 

Elektrik ~alt 
makinesi 
Odun 

Miklan 
Fiah 
Lir>. 

1 adet komple 

50,000 kilo 1,50 

Tutarı 

Lira. 

1028 

750 

İlk lemlnal 
Lira Kr. 

77,12 

56,25 

Yıldız.da bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı, ti
atı ve ilk teminatı yazılı iki kalem malzeme iki ayrı şratnamedc 22/8/940 
tarihine rasOıyan perşembe günü saa1 14 ve 14,30 da Gümüşsuyunda Yük
sek Mühendis mektebjnde toplanacak olan satınalrna koınisyonumuzda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmiye kcnulmuşlardır. 

İstekliler şartnameleri görmek ve ilk teminat\ yatumak üzere eksilt
meden bir gün evveline kadar Yıldııdaki okulumuza ve eksiltme güni.ı de 
Yük:iek Mühendis mektebine gelmeleri. (6835) 

Soma Belediye Reisliğinden 
clJOO> lira k:~i:fii seyyar bir ei.Uv makinesi açık eksiltmeye koııuhnu:J

tur. Eksiltme 2/Q/940 tarihine mUsad.il pazartesi günü saat 16 da Soma 
Belediyesinde ve Encümen huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı .8!?, 

lira •50> kuruştur. 
İstekliler 940 mall yılı Ticaret ve Sanayi vesikası ve bu gibi jşleri ya

pabileceklerine dair evvelce yapmış olduk.lan işten fenni ehliyet vesika

larını i.braza mecburdurlar. 
Şartname veıoaireyi yapmak üzere jhaleden evvel Soma Belediyesine 

mür~ıcaat etmeleri. (7117) 

Antalya vilayetinden: 
Antalya ,memleket hastahanesinin senelik ihtiyacı olan 2500 lira muham

mf·ıı bedelli naç ve sair malzeme 2/9/940-pazarlesi günü saat 11 e kadar 

&ç~k €k:;ıltmiye konmuştur. Taliplerin 187,5 liralık mu\'akkat ternınatı ya
tırdıklarına dair banka makbuz veya mektubu ile hususi ınuhasebe bina

sında toplanacak olan viltı.yet Daimi Encünıcnine müracaatları ve buna 
ait şartname ve listeleri İstanbul Sıhhat MUdurlü&r\indc de gOrebileceklerl 
bildirilir. (7280) 

bıçağılc muhtelif yerlerinden ya
ralamıstır. Ha .. •riyc hastaha&eye 
kaldırılmış, Hikmet yakalanmış
tır. 

Bir motörde yangın cıklı 
Evvelki gece sabaha karşı Ha -

liçte Han is.kelesinde bağlı Sela
met motöründe bir yangın çık -
mış ve itfaiye tarafından sön _ 
dörülmüştür. 

Makinist Hamza muhtelif yer
lerinden yanmış ve hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

İstanbul Kadastro hükimli<iin-
den: 

&as: 761, - Karar 621 
iHaki.m: Kemal Kovacı 1807 
Katıp: Rabia Kızlan 
Damcı: Fener Hacı İsa 7 No. 

da Bohor Aburesı. vekilı ~ vu -
kat Ekrem İlhami. 

Karar: 22/6/940 tarihinde ö
len ve Hacı İsa mahallesi Kürk
çü ce=esi 7 No.lı hanede kavıt
lı bulunan Bohor kızı 3:ıı do
ğumlu Vidanın veresesi babası j 
Bohor Abores ve Anası Yuda kı
zı Mazaltova münhasır bulun -
dui!u dinlenen sahitlerin saha
deti ve nüfus kaydı mündereca
tile sabit olduğundan kanunu 
ımedeninin 440 ıncı maddesine 
teYiikan miras me;;eleleri iki his
seden ibaret olun birer sehminin 
kendilerine aidiyetine 12/7 /940 
tarihinde karar verilerek hazır 
bulunan davacı vekiline ;.çrkca 
anlatıldı. (28587) 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

14 aiiustos çarşamba qünii a~amı 
Üsküdar. Ba<ilarbC1$ı. HALE 

BAHÇESİNDE 

cYATAKLl VAGONLAR 
KONTROLÖRÜ. 

Vodvil 3 perde 

• • 
vının Balosu 

Eminönü Halk evi senelik mu
tad balosu bu cu.martesi aksamı 
TarabYada Sümcrpaliısta verile
cektır. Aksam saat 20.30 da köp. 
rüden kalkan hususi bir vapur 
davetlileri Tarabvava ııötürecek 
ve sabah (3) de tekrar köprüye 
!lt>lirecektir. 

#NKAR" 
13 • 7 • 1J4') 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
i sviçre Frc. 
Florin 
Bel.qa 
Drahmi 

100 Leva 
100 Çek kronu 

5.24 
136.-

29.25 

0.9975 
1.68 

100 Peceta 13.90 
100 Pengö 27.9475 
100 Leıı 0.625 
100 Dinar 3.3175 
100 Yen 32.23 
100 lS'Veç Kronn. 31 .0975 

ESHAM VE TAHV1LAT 

Ergani 
Sivas - Erzurum 2 
Anadolu Demiryolu 
l ve 2 peşin 

19.36 
20.-
37.50 

İstanbul Üçüncü icra Memur
luiıundan: 

Paraya cevrilmesıne karar 
verilen hane esvasının birinci a
çık arttırması J 7 /8/940 cumar
tesi ı:ıünü saat 9,30 da Beyoğlu 
Sehsuvar wkak 19 numarada va
pılacagı kıvmetlerinın vüzde 75 
ini bulmadığı surette ikinci acık 
arttırmasının 21/8/940 cartamba 
ııünü avni saat ve mahalde va-
pılacai.!ı ilan olunur. (2115921 

ZAYİ - 1 inci fırkanın 5 inci 
alavından almıs olduğum terhis 
tezıkereııni zavi ettim. 
alacaitımdan eskisinin 
yoktur. 

Yenisini 
'hükmü 

321 do<i:.ımlu Recep 
Mehmet Emin 

İstanbul Üçüncu icra Mcmur
luqundan: 

Parava çevrilmeöıne karar 
verilen hane esvasının birinci 
acık arttırmasının 16/8/940 ı·u
ıına J(iinü saat 9.30 da Bevo~lu 
Tepebası Hacı Mustafa Aoo. 2 
No.da yapılacağı ve kıvmetleri
nin yüzde 75 ini bulmadıl!ı su
rette bkinci acık arttırmasının 

19/8/940 pazartesı günü al'ni 
mahal ve saatte yapılaca~ı ıliın 
olunur. (28592 ı 

939/.5090 sayılı ·dosyada mah
cuz olup paraya cevrilmesıne 
karar verilen (250) lira kıvıne
tinde Fiat markalı 514 model 
ufak ve çok müstamel 960 pia
ka numaralı işler halde bir acıet 
otomobil Aksaravda. Aksarav 
merkez J?araiında <!{:ık arttırn; a 
suretile 16 ailustos 940 curr.a 
ııünü saat dokuzdan itib,,n n 
satılıita cıkarılacaktır. T"klıt o
lunan bedel muhammen ki\ me
tinin yüzde 75 ini bulır,aC::ğı 

takdirde o ııünkü satış ııerı bı

rakılarak ikinci arttırma sure
ti le Zl ai!ustos 940 carsamba giı
nü a)'ni saatte ve avni yerde sa
tılacağı ilan olunur. (28600) 

KiRALIK 

Beykoz tüm satınalma komisyonundan 
Aşaii;ıda miktar. ilk teminatı yazılı ekmek pişirme ve nakli

yesi açı.k eksilt.nüve, konulınuı;tur. Pazarlık J(tin ve saati hizasın
da ııösterilrniştir. Mezkur ııün ve saatte isteklilerin Beykoz Halk 
,Parti binasında Tümen satınalın a komisyonuna ııelmeleri. 

istan~ul Levazım Amirliği Satınalma :Kömisionu'~ ila~arı · 
. ~ . '. . , . - . . 

TALEBE YURDU 
Şehzade başında Toros Kıı Tale· 
be yurdu binası bir kısım eşya.. 

sile kiralıktır. İçindekilere 

müracaat. 

İstanbul Üçüncü İcra Memur
luqundan: 

Parava çevrilmesine ikarar 
verilen hane esvasının birinci ' 
açık arttırması 22/8/940 per
semhe ııünü saat 9.30 da Beyo/;
Junda Firuzağa. Ai!ahamam Kül-

Cinsi Miktan İlk ıe. Tarih cün ve oaaıı 

Ekmek pişirme ve 

nakli 

günde asgari 
(500 kilo 
Azami 

7200 kilo 

675 19/8/940 pazartesi 10,30 da 

(7284) 

Beykoz tüm sat1nalma komisyonundan: 
10,000 kilo patates ile 500 parmak 200 i•pit 40 dingil baolığı alınacak

tır. Pazarlıiı '15/8/940 perşembe ııünü saat 11 de Beykoz halk parti bina
sında tümen satınalma komisyonunda yapılacakt.ır. İsteklilerin belli gün ve 

saatte komisyona gelmeleri. (7283) 

c_ü sokaik Kadribev a part.man 12/2 ;,.;;;:iiiiiiiiİİİİİ.iiiİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİim!ililiiiiiiiiiiiiii[)C~[T:Oi"liliiiiii~İ 
numarada yapılacak ve kıvımet- H C DOKTO~ 
ıerinin vüzde 75 ini 1>uımadıiiı Dr. afız emal Feyzi Ahmet On3ran 
surette ikinci acik arttırmasının ( Lokman Hekim) 
24/8/940 cu"'l artesi ııünü avni DAHiLiYE MÜTAHASSISl c~:<: ~~a:'o~:':"w 
mahal ve saatte yapılaca2:ı •. ai) Divan yolu 104 Jok"'u köş .. lnde No. 43. Tel. z33ıı. 
olunur. (28592) 

hakimane sczlerle belagatin bi
rer şaheseridir. Şilrleri ise, Ar· 
edebiyatının emslılsiz birer en_ 
muzecidir. 

ıBu derecede büvüılt irfan ve 
ıkemale malik olan (Ali).nin .za
yıf tarafı varsa, o da (siyaset) 
de takip ettiği meslektir. Hile 
ve desiselere tenezzii-1 etmemesi, 
bütün harekatında, (merd) liği 
s.iar ittihaz eylemesi, (siyaset) 
de mağlup oLınasına sebebiyet 
vermiştir... (Ali) nin en büyük 
dÜŞmam olan (Muaviye) bile 
bunu takdir etmiş .. Hatta müte
addit defalar; 

- Ben ancak. iki şey sa vesin
de (Ali) ye ııalebe ettim .. Birin
cisi. (Ali) fikrini açık söyledi; 
Ben ise daima J(izledim. Ikincısı 
servetim sayesinde başınıa top
iadığı.ın adamları bir işaretimle 
istediğim noktaya sevkettim. Boy 
lece, onun ıınuvatlakıvetlerine 
sed çektim. 

Deınıştir. 

Resulü Ekrem Efendimizin 
vefat ettiği l?tin, onun müb.:ire.k 
rı~sı henüz soihmıadan herkes 

(ıBeni Said) sofasına toplan· 

mış, atesli bir (hilafet) kall'l!a31 
ba...Jamıştı. (Ali) ise. kanlı ııöz 
yaşları dökerek, Resulıillahın bi
ruh nasırun haşından avrıLına
mıştı... Alı. bu hareketi ile biç 
şüphesiz ki .ıı<iyük bir necabet 
ve fazilet eseri ııöstermisü. Fa
kat. büyük bir fırsat kavbet -
mişti. Çünkü (Ali) de Beni Sa
id sofasına koşup ortava atılsaydı 
hic şüphesiz ki, o anda hilitfet 
mevkiine ııe.;irilecekti. 

Üç Halifeden sonra, hilafet 
m-evkiini ihraz ettiği zaman da 
büyük fırsatlar kaybetti. Daha 
ilk günlerde alevhinde kıvam 
eden rakip ve muhalifleri, ilk 
ilıamlcde kolavca ezebilirdi. Fa
kat. İslam kanı dökmekten i<:
tinap eden (Ali). hasımlarını akıl 
ve mantık1le vola ııetireceğini 
zannederek beyhude yere vakit 
tıe<;irmis. aleyhindeki cereyanla· 
rın kuvvetlenmesine sebebiyet 
vermişti. 

Safin muharebesinde (hıı.kem) 
teklifini ılı::abul etmesi de - ııe
ne ayni maksattan dol!an - bir 
zaaf eseri ıru. ~r Ali bu tek
lifi kabul etmiyerck, mai!lüp 

olmıva yiız tutmuş olan düşma
larımn üzerine şıddetle yüklen· 
seydı, hıç şiıphesiz ki kat'i bir 
~alcbe temın edecek. kendisi de 
bu meş'um hilenin neticesine 
kurban ı;ıitmi vcektJ. 

(Ali) nin hiliifet devresindeki 
ıınuvaffJkıvetsi2liklerinin baslı
ca amillerınden biri de, (Beytül
mal) denilen hükliınet hazinesi
ne ait paraları son derecede im· 
sak ile idare etmesi idi... O de
virde, o muhitte ya.şıyan insan
lar, yüksek makamları iSJ?al e
denlerin ihsan ve enamlarma a
Iısmıslardı. O makamları ihraz 
edenler de, muhitlerinde bulu
nanlara avuç avuç paralar ibzal 
edıvorlardı. Halbuki (Ali) o ka
dar fakir idı ki, hiç Jcimseye tek 
bir manııır bile verecek halde 
deği.ldi. (Fanirülmüminin) un
varunı tasıdıAı halde, dıalıa ha
le darı ekmeği y:iyereK, Resu -
lıillalun zamanından kamus o
lan sol.ııun ve yırtık abasile 1!1'2-
mem idi. Bu kıyafetin, haiz 
oldulu makam ile mii:tenıWp 
ol.madl,ilını söyliyenlere de; 

ı~ ...... ı 

bır nlilyon doksan beş bin altı 
yüz kilo yemlik saman alınacaıct.ır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 21/8/9 .. ..0 çar
pmba günil saat ıt de Tophanede 
İsl. ı,v . .Amirliği salınalma komisYo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
kırk üc; bin sekiz yüı. yirmi dört lira 
iUc teminatı 3286 )ira 80 kuruşt~r. 
Şartnamesi komisyonda gö~lür · ıs: 
teklilcrin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(248) •7289> 

* 
Kilo 

74,000 Karpuz 
74 000 Kavun. 

~ıınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
19/8/940 pazartesi günü saat 14,15 
de Tophanede Lv. Amirliği satınal
Jl'.lıa komisyonunda yapılacaktır. Tab
ın.in bedeli 7400 Hra ilk teminatı 555 
liradır. Şartno.mesi komisyonda gö

rülür. İstek.illerin belli saatte ko -
misyona gelmeleri. (254) c7291> 

* 130 ton kurU 90iaJı ph0aca,ldır. Pa-
arlıkl• eksiltmesi :.ıl/8/940 pe[ielll
~ günü aaat 1( de Tophanede Lv. 
Amirl\ti satmaıma ~onunda ya
pılacaktır. Tahmin bedel 7150 Ura 
tll< teminab 536 lira :zıı kuruştur. 
eart?amesi komisyonda görülür. İs
'-J<lllerin belli oaatıe komisyona gel-
meleri. (257) c7:ıllb 

* 578,500 kilo patates alınacaktır. Pa-
zarl.dı:la eJWJtmesi %2/8/9(0 per -
ıembe günü saat 14,30 da Tophane
de ist. Lv. Amirliti satınaıma komis

yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 34,710 lira ilk teminatı 2603 li
ra 2:5 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İstekWerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona 
ııalmeleri. (!60 - 7297) 

* 
119,000 kilo tau: i1%i.lm alınaaı!ctır. 

Puarblcla okıBlıwsi :ıti/8/94-0 pa -
zartesi gllıı1I ...ı H de Tophanede 
Lv. .Amiriili eetanehrıa komil;yonun
da 7"1Pı'•cakbr. TalmWı -li 8280 
lira ilk -•b iZi liradır. Şartnn-

mesi komisyonunda görülür İstcklı
lerın kanuni vesikalarile belli saatte 
komi>-yona eelmeleri. (253 - 7290) 

* 
140 santim enincle 6000 metre tev-

hid semerliği şilteUk bez alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 19/8/940 pa -
zart<· günü saat 16 da Tophaned~ 
Lv. A:nirliği satınalma komi.-;yonun ... 
da yapılacaktır. Tahmin bedeh 8100 
lira kat·t teminatı 1215 liradır. Nü
mun~i komisyonda gönilür. İstek
lilNin belli saatte komisyona gel -
nıelerL (255) c7292> 

* ı 20,000 adet şerit kolan kapsolll 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltıncı;ı 

2018/940 salı günü saat 15,15 de Top
hanede Lv. Amirliği ~-..tına1ma ko
misyonunda yapıh.ıcaktır. Tabının 

bedeli 600 Hra ilk tenünaıı 45 Jir<uJır._ 

NUmWlesı "komisyonda görülür is
teklileri.o belli saatte ko~. :.·ona gel
meleri. ( 256 - 7 _93) 

* 
t0,000 arlca çanlıısl ı<in 20 Mm. koprii 
50,000 arka çantası içın 'l:I Mm. köprü 
20t000 çanta çengeli. 

Yukanda yaı.ılı üç kalem.in paı

urlıkla ek!!iltmesi 20/8/940 ~alı gü

nü saat lS,30 da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda ya .. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 391!5 hra 
ilk teminatı 293 lira 62 kuruştur. 

Nümuneleri komisyonda &örülur. İs· 
teklilerin belli eaatte komüryona gel· 
melerL (258 - 7295) 

* Adel 

50 IC.ü('Ök kapaklı bakır kaz.nn 

5000 bakır su bardağı 
Yukarıda yazılı ikı kalem b.."lkır 

malzeme 21/8 1940 çarşamba günil 
aat 16 de Tophanede Lv. Amirliği 

satınalma komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır. Tahmin bedeli 3400 li

r:a ilk teminatı 255 liradır. Nümu

neleri komi.~onda görülü:·. İstekli!~ 

rin belli saatte komisyona gelmele--
ri. C2o9 - 7296) 


