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1NlLTERE ÜZERiN·DECEREYAN EDEN BüYÜK BiR H,AVA MVHAREBESI 

İNGİL TERE 
DAYANIYOR 

Siy•HI al11minJelri "•.r 
naım•l•rın 1111 t•h•m
mürl•ri11 • l •c • l• •on 
ı•lıill•r, hep ln11ilter•
nin mulr•o.,n•tine 6•1· 
lulır. ln11iltere, Alman 
t••rruz;l•rını muo•ffo.• 
lciyetle tl11l•derse, fır

••t b11lıliy•nler h•relıl!I• 
ll•f•miyecelılerıtlir. 

Y aı.ao: ABiDiN DA VER 
li5} ir taraftan Alınan ha.. 
(g va kuvvetleri, her gün 

muttarit ve muntazam 
bir surette, İngiltereye taarruz 
ederken diğer taraftan da birta
kım siyasi kaynaşmalar ve ta
bammürler oluyor. Bunları ~y
Je hulasa edebiliriz: 

1 - İtalya, Yunanistanla bir 
mesele çıkarmak ister gibi görü
nüyor; .... 

2 - Bir yunan kruv~~oru, 
meçhul bir denizaltı gemısı ta-
rafından batırıldı; • 

4 - Sovyet Rusyanın, Finlan. 
diya bÜdudunda 28 tiiınen asker 
yığması üzerine Finler a:keri 
hazırlıklar yapmak ınecburıye -
tinde kalıyorlar; .. 

5 _ İspanyanın, C~belu!~aı:~kı 
almak üzere harbe gırecegı S-OY· 
)eniyor; . . • 

6 _ Japonya, Jngıltcreyı U-
zak Şarktan uzaklaştırmak yo
lundaki emellerini büsbütün açı
ğa vurn1aktadır. 

En az, harbin sonuna kadar, 
de.-aın edip gidecek olan bu kay. 
naşmalar, İngilterenin harp va
ziyetine göre, azalıp çoğalacak -
tır; leh ve aleyhte hafifliyecek 
VCl a şiddetlenecektir. Filvaki, 
şu veya bu harekette bulunmak 
içiu, fırsat kollayan bazı devlet
ler vardır. Bu devletler, İngilte
renin bir imtihan geçirmek üze
re olduğunu biliyorlar. Alınanla. 
rın, İngiltereye karşı başladıkla
rı büyük hava taarruzlarile be -
raber bu imtihan da başlaıruş -
tır. Bu hava taarruzları, ister bir 
yıpratma harbinin gündelik ha
berleri olsun; ister bir yıldırım 
harbinin hazırlık ve tahrip ateşi 
mahiyetinde bulunsun, herhal -
de, İngiltereyi ınağli'.ıp etmek L 
çin yapılan muntazam bir bare
k5t planının tatbikatıdır. 

İngiltere, bütün kuvvetile bu 
ha\'a hücunılarına ınukaveınet 
\'C mukabele etmektedir ve pek 
i~·i muknvrmct ' 'e n1ukabele et
tij'.:ine ~üphc yoktur. 15 ağustos 
giinü InOO tayyare ile yapılan Al
nıan lla\ a hiicuınunda, son İngi
liz tebliğine göre 144 düşman 

tay~·aresi' inıha edilıuiş ve İngi
foler de 2i tayyare kaybetmiş • 
}erdir. 

Bu, İn~ilferenin ıuüdafaa har· 

(Arıcası 3 üncü sa'Lfada) 
ABİDİN DA VER 

ALMANLARIN j İNGİLIZLER i N 
KORKUNÇ MUKABiL 

TAARRUZU HÜCUMLAR! 
Hücuma Bin tay 
yere iştirak etti 

İngilizler, 169 tay 
yare daha düşürdü -ŞiJdetli muh4lr11be olda 

Londra, 16 (A.A.) - İngiltere 
dün J!ece ve bu sabah Alınan 
ta.yYarelerinin h!!defini teşkil et

( Arkası :ı üncü sayfada) 

Alman fabrika
ları bombalandı 

İsviçre İngiltere
yi p r o t e s t o etti ----4 lngiliz ta;yyarui ltayıp 

Loı_ıdra, ~~. (A.A.) _Hava ne
zaretı teblıgı: Tngiliz hava ku 
vetleri bombardıman tayyarel:= 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
-~~~~-:---:-~~~~-=--=-

T~RBIY ESi MOKELLEFİYETI BEDEN 
h• •• ...._ • • • 

ı GENÇLİK KLOPLERININ ÇALIŞ
MA PROGRAMI TESBIT EDİLDi 

mükellefler bugün Şehrimizdeki 
klüplerine taksim edilecekler 

İs tan bulda beden terbiyesi 
mükellefi~eti kanununun tatbi
ki hususu ilerlemektedir. 

Bütün kaza .-e nabiyelerdeki 
istişare hey'~tleri teşekkül et -
miş, bazı kazalarda köy teşkilat-

• ları da ~·apılımştır. 
• 

Genel dıreıctor G!. Cemi! Tane-r 

Martinik'deki 
Fransız Harp 
: Gemileri silôhtan 
T e c r it Ediliyor 

Bütün kazalarda mükellefiyeti 
haddi dahilinde bulunan gençler 
teshil edilmektedir. Eminönü, 
Fatih, E) iip, Adalar kazalarında 
bu iş ilımal edilmiştir. Diğer ka
zalardakiler de bir iki güne ka_ 
dar bitirılccektir. 
İstanbulda bulunan mükellefi

yete tabi serbest doktorlar da 
tesbit edilmiştir. 

Beden terbiyesi mükellefiye -
ti kanununun hükümlerine tev -
fikan intibak beyannameleri ,·er
miş olan klüplerin teftişi bitmiş 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Japonlar Ame
rikalıların Çin. 
den çıkmasını 
talep ediyor 

---- --ı---
Fransa harabe halinde Honk-Kong'da vaziyet 

Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesine göre Antilles 
adalarında Fransız ve İngiliz 
makamları arasında cereyan e -

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

Şanııhay, 16 (A.A.) - İnııiliz 
ikıtaatının ııeri oekilmesi dolayı
sile, bu mıntakada japon ve 
A'l!er;kan kıtaatının devriye vaz-

(tıpııjlivs TPıL!J. /: ıstı'i~V) 

-Reis ı cumhurumuz 
Yerköy istikametinde 
Harekat buyurdular 

-------
Ankara. 16 (İKDAM 

muhabiri saat 23.30 da 
Telefonla bildiriyor). 

Reisicumhur ve Milli 
Şef ismet İnönü bu ak
şam saat 23.30 da hu
susi tren!erile Ankara• 
dan Y ıarköy istikametin· 
de hareket buyurmuş -
!ardır. 

Milli Şef, garda, Ve
killer, C. H. Partisi Ge
nel Sekreteri, Meb' us
lar, mülki ve askeri er
kan tarafından u§urlan· 
mışlardır. 

,,, .... , • 

Macar Naibi :Amiral Horti 

Macar - Rumen 
Müzakereleri 
Dün Başladı 

Mecar teklifleri 
Rumenlere verildi 

Mü;ııo/r•r•J'• paz;ortni 11ünü 
••d ond• J•ııam etlil•ctlc 

Turnusevrin, 16 (A.A.) - Bu. 
gün Rumen bey'eti ile müzake -
relerde bulunacak Macar hey'e
lini hamil olan Zsofia nehir va
puru öğleden biraz O•"-'e.I ~uraya 
gelmiştir. Romanya harıcıye ne
zareti protoko1 ~efi, Macar bey'-

{ Arkası 3 üncü sayfada) 
• • -- "" • 

:JVfARftLfR ı 
Is tan bul ekmek 

istiyor!. 
İstanbul meb'usları halkla sa

mimi hasbihallerde bulunuyor
lar, halkın dileklerini öğreniyor
lar. Hlç ~üphe yok ki bu temas
lar esnasında vukubulan temen
nilerin derhal yapılabilmesi ka
bil olanlar tahakkuk ediyor. Fa
kat, asıl ve .. Bugüne kadar hal
ledilemiyeıı mühim eksikler ne 
olacak? Mesela Eyüp lise, Kadı
köy ve ihküdar ucuz vesaiti nak· 
!iye istiyor. Ve .. Bütün İstanbul 
halkının tekrarladığı senelerdir 
temenııi etti!ii bir t~k dilek, qe
ne ön safta ııe!iyor. Tyi Ekme/o! .. 

İstanbulu.n bugün halledilme· 
sini istediği en ehemmiyetli dert 
ekmek meselesidir. 

i stanbul hamur, eksik, kalite
si bozuk ekmek istemiyor. Rahat 
ve korkusıız yenebilecek bir ek-
mek isti11M. M. K. 

Yunani~tan ve karasularının vaziyetini gösteren harita ... 

Afrikadaki 

Muharebeler 

lnoiliz Tayyareleri 
ltalyan Oslerini 
Bombardıman etti 

-------
1.lr.enderiYey• tcıırru;ıı o/G'~ 

Kahire, 16 (A.A.) - ingiliz ha
va kuvvetleri tebliğ;: İngiliz ha
va kıı"vetleri la) yareleri Trab
lusgarpla Bomba'ya knr~ı mu
vaffakiyetle neticelenen bir ha -
va hücumu yapmışlardır. Li _ 
manda bulunan birçok deniz tay
yarelerine hasar ,·erdirilmiştir. 
Bir petrol d~posunda yangın çı
karılmıştır. iki tayyare yanmış -
tır. Deniz ta~·yarelerine mahsus 
bir ııetrol tarıkı infilak etmi~tir. 
Diğer iki deniz tayyaresi liman-
~ ~atmıştır. Düşman tayyarele
rının hemen hepsi hasara uğra. 
mıstır. 

Tayyarelerimiz, İngiliz soma
lisinde düşmanın hankatını ta. 
ciz eimiye devam etmişlerdir. 
Zeila - Burhar ve Biyo - Fogo • 

"Helli,, Yunan 
Kruvazörünü 
İtalyanlar 
Torpillcmiş 

1 Zeila yollarında düşmanın mo-

J 
törlü nakliye kolları ve kıtaatı 
rnuvaffakiyetle bombardıman e
dilmiştir. 

Yunanistanda 
g e r g i n 1 i k arttl 

m•tbuatı ltal;yon· 
ların Yun•nid•n• t•Arruz;. 
na m u h t • m e / 11örüyor 

Metaksas'ın mesajı 

Bükreş, 16 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Köstencenin Yun an limanla
rile münasebette olan mahaıfilin-

Yunan B~vek.ili Gl. Metaksas 

de sövlendiiline nazaran llelli 
!kruvazörünün torpillenmesi do
layısile Yunanistanda büyük bir 
aerginlik hüküm sürmektedir. 
Her an beynelmilel bir buhran 
çıkmasından korkulduğu say
lenmekte ve mühim askeri ted
lbirlerin alındığı da ila.-e edil
mektedir. 

(Arkası 3 üncii saııfada) 

Korkunç .cinayetin 
faili mahkum oldu! 
Öldürdüğü adamı yaktıktan 
sonra ormana saklıgan katil 
Dün Ağırcezada muhakeme edildi 
Şilenin Kervansaray köyü 

ımuhtarı Ahmet Cevdeti av tü
fejtile öldüren Neviad Şenı:ıü
lün muhakemesi dün İkinci ajiır 
ceza tn.ahkeınesinde ·bitirilmiş ve 
karar bildirilmistir. 

J3u feci ve tüyler ürpertici 

vak'a ııöyle cereyan etmiştir: 
Nevzad Senırül, askerlik vazi

fesini yaparken köyünün muhta
rı Ahmet Cevdelin karısı Fehi
o:ne ile aavri mesrCı münasebette 
bulundui'unu haber almış ve as-

( Arkası 3 üncü sıı111ada) 

izmir Fuarı yirmi 
ağustosta açılıyor 

çok • 
zengın Bu seneki Fuar 

s 

1ZM1.R FUARINDA SUN'1 Gô.L 
.L 

(Yıwm 8 üncu sayfada) 

İskenderiye üzerine iki saat 
süren bir baskın yapılmıştır. 

Fin Kabinesinde 
Değişiklik oidu ----Tanner Kabineden çe-

kildi, Fin• Sovyet Tica
ret ihtilafı tasdik edildi 

Helsinki, 16 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: Fin kabinesin. 
de bazı değjşiklikler vukuu bil
d~ilmektedir. Ezcümle Sovyet -
Fın harbı esnasında harbiye na -
zırı olan şimdiki le\•azım nazırı 
Tanner'in istifa etliği bildirili -
yor. Tanner'in yerine balen ti -
caret nazırı olan Kolilatinen geç
miştir. 

Helsinki, 16 (A.A.) - Stefani: 
So\"yet - Fin ticaret muahede

sinin tasdiki bütün Fin matbuatı 
tarafından memnuniyetle karşı
lanmaktadır. 

- . ,., 
ELiM BİR ZİYA 

Hakkı Saydam 
Dün vefat etti 

Tee.,,-ı.ırle öi!J:endiı?>ınne gö
re Başvekil.i:mız Doktor Refik 
Saydamın büyük bir~rleri e
mekli Ordu meruıuplarmdan sa
bık Ioel meb'usu Hakkı Saydam 
vefat etmiştir. 

Memlekete J!iizide hizme\l"r 
de bulunmuş <>lan Hakkı Say -
dam, Yeni kcyd.eki köşkiınde 
uzun zamaruianberi rahatsı< bu
luımıakta idi. Evvelkı ı:ece has
~iü birdenbire artmış buııun 
uzerine Ankaraya, Başvekılimi
:ııe keyfiyet bildirilm.istlı. 
Başvekil dün sabah Ankara 

ekspresine baiilanan hususi bu 
Vagonla şehrimize ııelmiş ve A
car lillltörüle İstanbula p,eçe
re'.k köprüden otomobil ıle doğ
ruca Yeııiköve g;tmiı;tir. Fa -
kat maalesef BaovekiUmiz bı<M
derini son bir Jefa gorememiş, 
!Hakkı Sa ı·dam ae<:e yarısından 
sonra ,.efat etmiştir. 

Merhumun cenazesi buı:ıiın ö.~ 
le namazını muteakıp Teş\·ikıye 
camiinden mera unle kaldıı ,la
rak Zincırliku\ udaki asrı ır.e _ 
zarlığa delnolunacaktır 
Başvekilimize \'e Hakkı Say

dao:n aıles ne en der.n lazn etle. 
rimizi sunar merhuma Al ah • 
tan mağfiret dile nz. 



f Oilrıilrı mevz~ları. I 
Türk genç ·~i 
hakim ma ı 

ava ara 
' ••• 

Hava teşkilôtını yaparken mevcut 

elemanlara ehemmiyet vermeliyiz. 
1939 harbi, teknik miicadele, vazife taksimi, malzeme teşkilfı-

makine muharebesi şek.Jlne gir - tı, koruyucu unsurlar tayyareci -
miştir. Bu itibarla kurulan sa- liğın lüzumlu işleridir. Pilot, L 
nayiin her şubesinde olduğu gi - dareden, kumandadan mesuldür. 
bi, müteh»ssıslar vt> idarecilerle Ha"'a seyrüsefer kaidelerine, n1a-
birlikte, belki de ayni ehemmi - kirıcleri kontrola vakıf olması, 
yette yeti~miş. yetiştirilmiş ele- tayyarelerin cinslerini. bütün tcç-
n1anlora dahi mutlak ve zaruri hizatın1 tanıması da muktazid1r. 
ihtiyaç hissolunuyor. Orduların Rasıdın ise, mevcut tay}aıele -
hazırlanması cihetinden bu kcy- rin tiplerini, evsafını bilınesi, 

fiyeti tetkik e _ ha•1UJ111 oyala -
dince, efradın 1 Y az•n 1 yacak iktidarı 
veya erlerin, haiz olması hu-
mütehassıs he~- Hamit Nuri Irmak >usları vardır. 
etlerin, 1-ın•l"!n ------------- Bu ııuretle va -
danalnıı. sıfları haiz tay-
nik muharebe vasıt..lannın ha
zırlanması derecesinde yetiştiril
meleri ve haz.ırlann1aları gibi 
mecburiyetler karşıııında bulu • 
nulduğunu anlamış oluruz. Ta -
arruzda olduğu gibi, müdafaada 
dahi muvaffak olacak ordunun 
efradının, elemanlarııun da, tek
niğe dayanan harp aletlerini yal
nu kullann1ası değil, esa~ ta -
nıi.rci unsurlardan başka olarak 
tamirlerini de kısmen liıyıkile 
ogrenmiş bulunmaları csaslı 
ııartlar ve bilgiler arasındadır. 

Bu hususları, kaideleri tayya
reciliğe tatbik edince, bir mil -
Jetin efradı arasında bilhassa 
genç ve kuvvetli, gürbüz, yalnu 
orta ve lise değil, hatta yüksek 
tahsillerini yapmış, hayata atıl -
nu.ş veya at1lmam1~ unsurların -
nın sulh zamanlarında munta -
zam bir mesai plinı ile tayyareci 
olarak yetiştirilmeleri lüzumu 
ortaya çıkar. Türk milleti ve 
Türk milli müdafaasının alaka -
dar ve mesul teşkilatları, şahsi
yetleri, tayareciliğe 1939 harbin.. 
den evvelki senelerde dahi e
hemmiyet vet:mişler, bu işi kav
ramışlardı. 

Bugün bu faaliyetin daha 
planlı, daha canlı ve sistemli saf
haları içinde bulunmal.tayız. 
Motörlerini yerlerine koyarak 
tayyarelcrimizi yapan fabrika • 
!arımız. bu fabrikalarda çalışan 
Türk tayyare mühendisleri, us
tabaşıları, ustaları, işçi tarzında
ki elemanları mevcuttur. 
Türkkuşu teşkilatı, İnönü 

kampı dahi yine tayyareciliği _ 
mizin terakki ve inkişafı husu -
sundaki delailden ehemmiyetli -
]eri, canlıları arasında bulunu • 
yor. Ancak Türk g<nçlerinin va
tan müdafaası işlerindeki me, -
bur kahramanlıkları, vazifeşi _ 
naslıklan, fedakarlıkları, tayya
recilikte baslı başına bir iş ha -
Jindc ve itina tarzile devamlı, 
sistemli tarzda gö!-ıtermesi lüzu .. 
mu önünde kalmaktayız. Şimdi -
ki tayareciliğin inkişafı, tayyare
nin 600 kilom.tre siirati, 12 bin 
metre irtifaa yükselmesi, çeşitli 
uçuş tnrzlarıni temin etmiştir. 

16 bin ve 20 bin metre irtifaa ÇL 

kabilen tayyareler henüz bulun
madığından, hava silahlarına 

karşı karadan müdafaalar mües
sir oluyorlar. l\lezkfır ınüdafaa 

!ar dahi yine tecrübelere ve tek. 
nik bilgilere ihtiyaç ve lüzum 
hissettiriyN. 

18 ile 22 yaş arasındaki bü tiin 
Türk genderinin planörcülük, 
motörcülük öğrenmeleri icap e
diyor. Bunlar tayyareciliğin e
sas)andır. Esas ve .vardın1cı ele- · 
manlar yetiştirilmesi, i birliği, 

yareciler, normal tarzda 15 ayda 
veyahut 1,5 yıl gibi zaınanda ye
tistirilebilivorlar. Son cümlcler
d~ki n1ücınel izahatımız, Tt:rk 
geııç-liği·1e vatan müdafaasıııın 
en mühim bir şubesi olan tayya
recilikte çalışma ehemnıi~cti i -
le, zamanın kıymetini anlatma -
ğa kifayet eyler, düşüncesiı:le -
yiz. 

Hava Vekaleti teşkil eyleme _ 
si, ~·ahut umumi müdiriyet tar -
zında mı, ne suretle olataksa, 
plıln iizerinde teşkilatımızı ya
parken, mütehassıs unsurlara, e
lemanlara büyük kıymet, ehem
miyet verilmelidir. 

Ta)·yarecilikte bugüne kadar 
büvük ve takdire şayan gayret, 
faaliyet g<)steren, iktidarını is
pat eden Türk gencinin, yeni is. 
!ikametlerde ve hamlelerde dahi 
muvaffak olacağına kanaatleri -
mizi, itimatlanmızı şimdiden be
yanı faydalı görürüz. 

HAMiT ~URİ mMAK 

Soru yor uz R 

Saz demek zurna 
demek midir? 

Bir okuyııcumaz bize yolla
dığı m~ktupta bazı kazinocu
Jarm Belediyenin tatbiki için 
mücadele açtığı tarife işinde 
başvurdukları yeni bir hileyi 
bildirmektedir. 

Okuyucumuz diyor ki: 
c Kumkapıda ve civarında 

bir iki kazino var ki bunlar 
müşterilerden fazla para al -
mak i~in mahallemizde geze
rek macun satan bir iki zur _ 
nacı ve çalgıcıyı iki lira vere
rek dükkanlarında caldırmak
ta, sonra da mü.şterilere Be -
lediyenin yeni !-ta~lı tarifesini 
tatbik etmektedirler. Bir zur
na zı..rıltısı için saz farkı veri
lir mi ve saz demek bir zurna 
ile bir ut demek midir? .• 

Okuyucumuzun sualine ne 
cevap verileceğini ınerak edi. l 
yor ve biz de alakadarlardan 

Soruyoruz 1 

Amerikay• satılan tütün 

Amerika Birleşik devletleri 
ne kominyasyon suretile satıl
mış bulunan tii.tii.nlerimize prim 
verilmesi karar!aşmıştır. Ticaret 
Vekaleti, her tüccarın vaziyeti
ni ve evrakını aıırı, ayrı tetkik 
edecek ve bundan sonra prim ve
rilmesini karar altına alacaktır. 

emek Beni S vi r ! .. 
Ya.zan: ıı_ ıl Türlu;ui: 

, __ G_ı_d_o_· _M_o_p_a_s_a_n_i-l!,_s_e_ı_ı_m_ı_ı._~e_s_ 
No. 46 ım::=a::.ımıı __ _ 

Bir saat içinde dost oldular. 
Ertesi sabah Kristian'Ja tanıştı: 
011 dakikada kendini bcğendirıp 
\'O lüistian "ı, ~·nlnızlıktan hoş
lanmı ·an Dü. csl" takdim etti. 

İ:,j)anyolJar1n evinde herşeye 
hikinıdi. Düşes Kri. tian'u ondan 
bah•ederkcn: 

ıarikuliide bir adam de
n1işu, ncr~c~·i biliyor, her.şeyi ya
pıyor. Bo~·un1u ona borçluyum. 

- Anlamadım? 
- Şişmanlamağa ba~lan1ıstım. 

Onun tavsiye ettiği rejim saye .. 
&inde. likör rejimi ile şi~m•nla -
maJım. 

Doktor da: 
- Bca ilaçlara iııaıımam eli • 

• 
yordu; vücudu, teni, adaleleri 
bilhas53 midevi hareket ettir -
n1•:k koifidir sa. ülanı tutnıak şar-

' " tile ... Ben hastal nrımı masaj ve 
likörle tedavi edenm. 

Masajdan bir mucizeden bah
seder gibi konn~uyor, sonra za. 
rll c!leri ni göstererek: 

- Bunlarla öluler diriltilir! 
diyordu. 

Düse, ilave ediyordu: 
- Fevkalade masaj yapar. 
Kendisine müracaat ed~nlere 

doğrudan doğruya hastalıklarını 
sorınuyordu. Bia dereden su gö
türüyordu. Tedaviye ba•ladığı 
hastalar biribirl2rile ~öyle ko
n~orlarclı: 

iKDAM 
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ui. luı(~a;llo.'!11~1~: 
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11 ıcaret e ~ıı ugun'liKasap ve bak-~1 

şehrimize geliyor ~kal dükkanlarıJ 
;i 1 e f ı r ı n 1 a r1 

Naznıi Topçuoğlu Fuarın açılışını yapın k 
Üzere yarın vaı:;urlar İzmire hareket edecek 

T icaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu sabah Ankaradan şehri

ze gelecek ve bazı tetkikler yaptıktan sonra yarı~ vapurla 
İz.mire harekt ed~cktir. Vekil. İzmire hareket edecektir. Vekil, Fu
arın açılışında bulunduktan sonra ihracat mevsımının vaklaşması 
dolayısile İzmir ihracatçılarile görüşecek ve alınacak tedbirleri ka
rarlaştıracaktır. 

Ticaret Vekilimiz tarafından İzmır Fuarının açılışında bulun -
mak üzere memleketimize davet edilen Yugoslav Ticaret Nazırı ba
zı meşguliyctlcrı doluyı.;ile gclemıyeceğini bildırmıştır. Yugoslavya_ 
nın Ankara El~ı.i 'ar:n vapurla Izmire horeket edecek ve Fuarın 
acıl,şında bulunacaktır. 

Taksim gazino
sunda ucuziuk 

Bir kahve 4~ , rakı 300 
kuruşa inairildi 

Tak ım gaıüı<ı.>u tarıfe!erin -
de Yüı.nlaca~ını yazdıg1n11z ten
zılat du.n hmıen ya:l"llm~ır. 
Parkotel ve emsali yerlerde ga
zoz, kahve ve <londurma varye
te!i zamanlarda bO kuru.; oldu
ğu halde Tak~ım gaıınosunda var 
yetelı zamanlarda bu fiallar -10 
kw·uşa indirilnu~tir. 

. Keza yarım lkıloluc1< rakı da 
410 kuruş verine badema 300 ku
ru.,a satılacaktır. Y l..Jll ve ten
zılallı tabldöt fıatlar da bugün 
tesbit olw1acaktır. 
--~ 

BELEDİYE 

Küçüksu plajında tetliş 
Küçük su pU.jı ve gazıneo.-u 

dün Belediye Re;,, muavinlerin
den Lütfı Aksoy tarafından tef
tiş olun.muştur. Burada lsmail 
adında bir garson ~teriden 
180 kuruşluk rakıya 200 kuruş 
istea'ii!lnden be~ lira ceı.a yazıl
mış ve işınden uzaklaştırılmış

tır. 

Halk hamamları 10 gün 

sonra açılacak 
Balat ve Kasımpaşada:ki halk 

hamamlarının kapallması bura
Jarcıakı takır hal!Llnıı, J:leleo. -
yeye miıracaata mecbur etmiştı. 
Belediye Sıhhat işleri rn<idürü 
Osman Said bu hamamların du
var ve kazanlarının taınıri i.çJn 
kapatıldıklarını ve tamıratın bir 
müteahhide ihale olundutıunu 
söylemiştir. 

Hamamlar 10 güne kooar açı
lacaktır. Ayrıca Üsküdarda da 
bır halk hamamı tesisi dü:ıünül
mektedir. - --İKTiSAT 

Gümrüklerdeki Japon 

malları ithal edilecek 

Ticaret Vekaleti güınrükleri
mize gelmi~ olup da yurdumu
za sokulması ihraç yapılmasına 
bai!lı bulunan ıar><>n men,..,Ji pa
muklu mensucatın bazı şartlar 
dalıılınde memleketimize sokul
nıa:,ını temın u:ın bat.ı tedbırler 
ittihaz edecektır. 

Bu suretle esasen yurdumuz
da kafi miktarda bulunmakta o
lan oamuklu mensucatın daha 
fazlalaştırılması imkanı. temin 
edilmiş olacaktır. 

- Bana iiyle sualler sordu ki .. 
- Pek mi mahrem!'. 
- Mahrem de söz mii?. Kor -

kunç ... Öyle şeyler öğrenmek is
tiyor kL.. 

- Bana da birçok mahrem şey. 
ler sordu ... Sıkıldım ... Fakat !a
zını şeyler olduğu anlaşılıyor .. 

- Evet. Sıhhat bu gibi tefer -
rüata bağlıdır. Bana bu kış Pa
ristc ma!!ıaj yapacak ... 

- Nasıl para vereceksin? O 
adama para verilmez. 

- Ben kıravat iğnesi hediye 
etınck niyctiudcyiıu ... Hl'rhaldc 
ho~una gider. cünkü birkctl' giı -
zel kıravat iğnesi "·ar .. 

- Beııinı de akJınıa bu gelnıiş
ti; neyse beo de vii.ıük lllırıuı. 

Doktoru o ho -una gitnıek İ(İn 
alacakları hediyeleri düşüniiyor. 
!ardı. 
Gontranın Şarlota kur yaı•••ğı 

duyulunca herkes bundan balı -
setnıeğe başlamıstı. 

Balo gecesinden sonra Goıı -
han genç kum peşine takılmıştı. 
Kız da Kristian'la sıkı fıkı arka
daş olmuştu. Artık her gün bera
ber geziyorlardı. Kontraa da ar-

• 

iki vapur biri. 
birine çarptı 

Romanya vapurile Yunan 

şıi bı hasar• uğradı 
Evvelki g~cc li.nıaıııınıı.da ilci 

ııen11 arasınua bir kaza o.ı..•n1uş
tur: Karadcnizden lımarunııza 
gelerek limanda dcnuncmek ı.ı;

tı\erı Yunan bandıralı Asmü va
puru suıara kap1 .... 1nı~ ve dC"ııı:rli 

bulunan Rnmunya baııdıralı Be
ıu~ \.apuı unun uLerıne du:;;imUS
tur. Yunan sıl~bının kıc tara.tı 
l{on.anya vapurunun burnuna 
çarp1nıştır. lkı vapurda ha~arat 
vaıuır. Bu sırada Romanya va
puruııun dcmır zıncirlerı Yw1an 
şiıebının pervancsınc taıi<ılmcy
tır. Ur.un çalı.şn1alaruan sonra 
ancak dlin ögleve dogru dalgıç
lar peı-vaneyı kurtaı-abilmişler
dır. 

TiCARET 

Barsak ihracatı başladı 
Harp başlanıııeındanberi ta

ımamen duıımuş olan bağırsak 
iliracatımız gene başlaıruştır. Bil· 
hassa merkezi ve simali Avru
paya ihracat yapılmaktadır. Dün 
Isviç:..··~ ve İsveç mühLm mi!;:
tarda bağırsak gönderilmiştir. 
Ayrıca İsv içı..,ye fındık da sev
kodilnıi;ttr. 

* Giimrüklerımizde bulunan ya. 
bancı mallarıııın konşimentola

rı hakkında bir kararname neş
redilmişti, Tıcaret Vekô.leti bu 
kararnamenin tatbik şeklini 9Ös· 
terir bir talimatname hazırla -
maktadır. * Zıraat Vekaletı, Er;mcan ve 
havalısi zelzelesinden miiteessir 
olan ~-i~çi!erimize yapılaıı t1>
humluk ve yenıeklık hububat 
11ardımını sona erdirmı~tir. Ve
k;ileı Erzincan vilaııet: çiftçile
rine 2212·14 kilo, Am11•ya vila
yetindekilere 285.000, Ordudaki-

lere 90.000, Giresundakilere 108.780 
Kayseridekilere 48.850, ·Tokatta
kılere 46.176, Sivastakilere 92.800, 
Sanısurıdalcilere 110.000, Gü.mii.ş
hanedekilere 105.387 kilo hubu
bat tevzi etmiştir. Bu suretle tev
zi olunan hububat yekünı.ı 

1.108.278 kiloyu bulmuştur. Ve
kıi!etin son bir sene içinde, zel
zeıe, sel, yangın, kuraklık ve sa· 
ir afetler dolayısile 1JaP111~ Ol
dıııju yardımın yekünu ise 
13.527.443 kiloııu bulmu,ıtur. 

tık kız kardeşinden ayrılmıyor • 
du. 

Bir gece iki kız kardeş evleri
ne dönerlerken, çok sinirli görü
nen kardeşi Lüiz birdenbire: 

- Bira'l kendine gelsen iyi o
lacak dedi, nedir o Gontranın ha
li'? Yakışık ahnaz!. 

- Yakışık almaz mı?. 
- Haydi haydi, pekala farkın-

dasın, anlaınaınazhktan gehnc. 
Bos yere dile geliyorsun. Eğer 
kend ini toplamazsan ben topla!. 
masını bilirim. 

Şarlot kızardı, kekeledi: 
- Ben ne bileyim... !arkında 

değilim ... 
- Bu hal böyle devam ede -

mcz. Eğer cvlenınek istiyorsa 
bahanıa başvursun. Bu babaının 
hilcreği iş. Yok eğer eğlenmek 

bti.vorsa, bu eğleuccye nihayet 
versin. 

Bunun üzerine sebebini anlı
yamadan Şa. lot kızdı. Kardeşi -
nin bu işe karışmasına luzclı. Lü
izin kıskandıf:mı hissetmişti. 
Öpüşmeden ayrıldılar. Şarlot 

Dahiliye vekaleti hep· 

sinin yeni bir şekilde 
ve ayni tipte olm•· 

sına karar verdi 

Dahiliye Vekaleti fırınlar -
la kasap ve bakkal dükkanla
rını ınodern bir şekle sokup 
tiple!jtirn1cğe karar vermiş -
tir. 

Vek::ı"t bu hususta Beledi
yeye ıııüracaatla bunların a. 
detleri hakkınr. malfımat is
temi~ ve birer de nilınunc tip
leri gönderilmesini bildirmiş
tir. 

Belediye İktisat Miidürü 
Saffet Sezer bu tipleri bu ak
şam Ankaraya götürecektir. 

"- - rl 
lktısat Vekili Geldi 

Vek.I yeni pazarlar acıl• 
mas. nı tetkik edecek 

İ.ktu;at Vekilı Hüsnü Çakır 
dün sabah Ankaradan şdırimi
ze gclıniştir. Şehrımızde baıı 
tetkıkı~rdc bulunacak ve bilhas
sa yeni açılaca;< yerli mallar pa
zarları meselesılc meşgul ola
caktır. Vekılin Almanyadan ge
tırılecek makineler ve yedek: ak
sam hakkınaa Süıne11bank ıab
rıka,arıncia oa tetkikler yapaca
tıı anıaşıınıak tadır. -----
MAARİF 

Müfettişler topl•ndı 
Dün Maarif Müdürlüiıünde 

Maarif müGlirü Tevfik Kutun ri
yasetinde ilk tedrisat müfetiş
leri bır toplantı yapmışlardır. 

füı toplantıda veni ders vılı için 
L'<ov rnekteplerile Jrirecek tale
be miktarı sıöz önünde tutula
rak ~ılacak yeni sınıf ve şube
ler etrafında ~örü.şülrnüştür. 

Kütüphaneler geceleri 

de açık oliicak 
Şehrimizdeki küt"phanelerinl 

~eceleri de a~ık bulunmaları Ma -
arı! Vekaletince kararlaştırıl
mıstır. 

Dıger taraftan şehri.ınizde bü
.vük bit • Kıtap sarayı• inşa o
lunarak tekmil kıymetli kitap
lann bu sarayda toplaıunası i<.;ın 
de tetkikler yapılmaktadır. 

Oniversıte kampı teftiş 
edildi 

Pendiktc kurulan Üniversite 
kamDının 2 cı devresi devam el. 
mekteciır. Rektör C. Bilse!, aske
ri Tıbbiye okulu komutanı ge
neral Hüseyin Hüsnü ve Tıp Fa
kultesi dekanı Kemaleddin kam
pa ıüderek talobenin ihtiyaçları
nı tesbit ve koonpı teftiş etmiır 
!erdir. -----o----
Kazalar da da kir• be

delleri arlfırılrnıyacak 
Haber aldığımıza göre Dahili· 

ve Vekaleti vilayet merkezle -
rınde kira bedellerinin arttıril
maması hakkındaki koordinas
von heyeti kararının kaza mer
kezlerine de teımıilini faydalı 
görmüş ve bu hususu koordinas
yon heyetine teklif etmiştir. -
yatağında evveli ağladı, sonra 
düşündü. 

Hakikaten Gontranın tavrı da 
değişmişti. Ama maksadı neydi? 
Onun hoşuna gidiyordu ama, ne 
derece?. Kendisile evlenir nıiy • 
di?. Kulağına bir ses geldi: 
•Kontes Ravonul..o Ona Kon • 
tes diyeceklerdi 

Öyle kuvvetli bir heyecana ya
kalandı ki, kalkıp yatağında o
turdu. Biraz sonra kalktı, terlik
lerini gi3' ~ ., penceresini açtı. 
Aşağıda Kolos: 
- Bırak, bırak diyordu. Daha 

vakit var. Babam bu işi düzeltir. 
Lüizle Kolos konuşuyorlarclı. 

Biraz sonra ı.şık söndü, sesleri 

kesildi. Şarlot ııene hayale dal -
dı. 

Arlık uyknsu taınamile kaç
mıştı. Onu seviyor muydu? Ha_ 
yır, henüz sevmiyordu! l'akat 
sevebilird~ çünkü çok hoşuna 

gidiyordu. Eğer çok sevecek o • 
hırsa onunla evlenirdi elbette. 

( Arko.sı var ) 
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Halk ucuz ekmeğe değil 
iyi ekmeğe hasrettir 

On 'beş seneden heri Partinin 
tesbit ettiği halk dilekleri tetkik 
edilecek olursa, İstanbulda bir 
ck.mek davası oln1adığı ıneyda -
r~ çıkar. Halkın güttüğü bir ek
mek davası yoktur. 

On beş senelik gazete kollek
siyonları jncclenecck olursa, İs
tanbulda ) alııız ve yalnız ekme
ğin pahalı olduğundan şikayet e_ 
dilmediği görülür. Halk ekmek 
fiatından şikayetçi değildir. 

Gıda maddelerinin senelik sa
tış grafikleri yapılacak olursa, 
ekıneği!ı ön safta yer aldığı gn
rülür. lstanbul halkının en çok 
yediği şey ekmektir. 

İstanbul halkı ucuz değil, iyi 
ekmek arar. Birinci nevi ekme• 
;r;n ikinci nevi eknıektcn fazla 
satılması buna delildir. 

Halk "kmek bahsinde çok has
sastır. Katık bulamıyan en fa • 
kir şehirli, :ı-üz ıranı ekmek alır. 
ken, iyi pi~ıniş ve kıtır olnıa~ına 
dikkat eder. 

İstanbul ucuz ekmeğe değil, 
iyi ekmeğe haorettir. Eski çeşni 
bozulalıdanbeı i, şehirlinin ağ:ıt: 
tadı da bozulmuştur: İnönü ha
vacılık kampında önümüze ko • 
nan ekıncğe çölde mer'aya ka -
vuşmuş bedevi ıribi atıldığımızı 
herkes gördii. 

İstanbulluya ucuz ekmek te -
mini hevesinden vazgeçilmeli, 
bunun yerine iyi ekmek çıkart· 
ınanın sevdası kaim olmalıd!r, 

İstanbullu: B,...,,;,... .. ' · ... " 
hiçbir şikayetim yoktur, neden 
bozdular di)ul' \ , ı .... "..: 

kavuşacağı giinü bekli~or. 
SELAMİ İZZET SEOES 

A O L D V E VE PO L 1 S 

Hileli ve yüksek fatura veren bir 
dükkanda cürmümeşhut yapıldı 

Afroditi adında apartıman sahibi bir kadın 
da kira artırmak suçu ile yakalandı 

Zabıta dün iki Milli Korunma ı 
kan ununa muhalif hareket ih
barı üzerine cüıımü meşhut yap
~ ve maznunları yakalamıştır: 
Beyoğlunda Abdullah sokaııın

da 2 numaralı apartmanın sa
hıbi olan Afrodıti adındaki ka
dın kira bedellerini aı·ttırmak 
istemış ve yapılan ihbar üzerıne 
yakalanıruşlır. Afroditi hakkın
da Milli Korunma Kanunu hü
kü:nlerıne göre takrbata başlan
mıştır. 

Ditıcr hadise bir ek.sık fatu
ra vermek mesclesidır: 

Çiçek pazarında ~'-ndıklıyan 
hanında kunıaşcı Sabatay Rafa
el bıraderlcr magazalarında 575 
kuruşa sattıkları bir kuma!;; içın 
600 kuruştan fatw·a verdikleri 
ihbar edilmış ve yapılan cürmü 
meşhut neticeı;inde faturalar e. 
le geçirilımiştir. Maznunlar ya
kalanmış ve haklarında Milli 
Korunma kanunu hiiKüm!erıne 
göre takibata baslanmıştır. 

Bir s•bıkalı eroinci k•-, ı Küçük Zabıta Vak'aları 
rısı ile beraber y•kalanaı =- - - - ~ ""' 

Sabıkalı eroincilerden Arap * Balıkpazarında Taşçılar cad-
Malunut dün Unkapanında şüp desinde 4 numaraıı Hacı Artın 
heli bir vaziY'!tte dolaşırken DAvıLt oü!tmun sucuk ve pastır-
yakalanmış ve üzerinde 6 pa- ma mıaıatıuıusınde çalışan SÜ.-
ket eroin bulunmuştur. ren Maııyan dün imalathane-

Arap Mahmudun eviı>de ya-
pılan araştırma neticesinde bir nin ~üncü. katından dama ma-
kama, bir saldımna ve bir mi.k- kara ile 11 kilo ağ<rlıi!ında bır 
tar afyon ele geçirilmiştir. Arap kazanı çekerken kazan başına 
'Mahmudun karısı Latife ile müş.. diişmii,1, başından ve mWıtelif 
tereken zehir sattıkları anlaşıl- ııerlerındeıı ağırcıa yaralanarak 
dığından ikisi de yakalanmış Cermh paşa hastahane;ine kaL-
ve haklarında takibata başlan- dınlmıştır. 

mıstır. * Beşıktaşta Yıldız caddesinc!e 

Floryada bulunan ce

sedin hüviyeti 

Evvelki gün Floryada bulu
nan ve ölüsü şüpheli görülen ce
sedin hüviyeti anlaşılmıştır. Bo
ğularak öldüğü te.-;bit edilen bu 
adanı Galatada Bankalar cadde
sıııde Rus hanının 4 numarasın
da oturan İzak oğlu Moiz Alev
dir. Cesedin defnine izin veril
miştir. 

REKOR 

DE<iİL.. 

Gazete haber veriyor: 
- Bir yankesici on beş da -

kil<ada üç cüzdan çarptı! 
Fak.at, bu haber verişte bir 

fevkaladelik havası hakimdir. 
Sanki, olınıyacak, yapılmıya
cuk bir işmiş gibi. 

Nanemolla da bunun farkı
na varmış olacak ki; 

- Rekor değil ..• 
Diyerek, ilave etti: 

- Eloğlunun içinde saniy• 
de gözden sürmeyi çekeni 
'V&r!. 

DENİZDE 

BO<iULANLAR 

Hakkı Süha Gezgin adı ÜZ& 
rinde hoş bir çocuktur. Sa. 
JDlln-O•n seyrandan da hoşJ.a. 
llll"· Dünkü fıkrasını: 

- Denizde boğulanlar .. 
Başlığı ile p!ijlarda, şu ve 

bu sahillerde boğulanlara tah
sis ediyor. Nanemolla da ya • 
Z1J11 okudu da: 

- A.. iki gözüm, biraz da 
loaşııu çevirip karada boiu -
lanlara baksana .. 

Dedi ve şöylece cihaleshıi 
bitirdi: 

- Karada b..plantar, ha ' 
lıalde denizde boğulanlaıoa 
rahmet okurlar. 

10 nuruarada otı.ran 14 ııaşlann
da Münir adında bir çocuk dün 
Beşiktaş çöp iskelesinde dolaşır· 
ken mii.vazenesini kcıııbederek 

denize düşmii.ştü.r. Münir deni· 
ze düşerken orada bu!uıı.an bır 
gemi demirin kalçasını çarpmış 
ve yaralanmnştır. enç boğul

mak Ü.Zere iken etraftan yetişen
ler tarafından denizden çıkanl
~tu-. 

TELAKKİ 

MESELESİ 

Nanemolla sanki bana bil • 
mece sorarmış gibi şöyle » 
di: 

- Bir adam adi şekavet di· 
rümlerinden iki defa idama, 
beş defa müebbet küreğe mah
kiını olursa haydut mu, v..
tanperver mi o1ur?. 

Gülerek: 
- Hangi meseleye temas 

ettiğini anlıyorum .. 
Diyerek: 
- Bu bir te!llkki mesel& ., ..... 
Cevabuu verdim 

ACABA 

HANGİSİl 

:MalUnı şöhrettir: 

- Aşık Garip!. 
Şimdi bir ga%ete bunu tefri

ka ediyor. Nanemolla ile ko -
Ut1$UYOrdnk da üstada; 

- Hocam, acııba .Aşık Ga
rip> mi, cGarip Aşık. mı, lıan
cisi dahn doğru olsa gen.k .. 

Dedim. Gülerek: 
- Maceraya ıı-öre cGarip 

Aşık. olmak gerek.. diyerek 
devam etti: 

- Garip roman, .ıarip mu
harrir, garip gazete .. gibi! .. 

A. ŞEKİi' 
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Y . H b. ı·ı . . r Yugoslavyada 
enı ar ıye 1 erımız Devlet adamları erasında 

Dün Ankorada Ebedi Şefin manevi 
huzurları önünde tazimle eğildiler 

A nkara, 16 (İkdam Muhabirinden) - B,'.' ~en~ Harp °!'u-

1 1 . t 1 beler bugün zafer abidesıne merasım-
una ge en yenı a e .. · ı b ı 

d B merasimi ınuteakip ta c e er 
le çelenk koymuşlar ır. .. 0,..n Etno- afya 11-füzesindeki 

arasından ayrılan bir hey'et, Ataturkdn. Ş f" gr manevi huzurları 
muvakkat kabrini ziyaret ederek Ebe 1 e ın 
önünde hürmet ve tazimle eğilmiştir. 

Vu~!"..~!~:';,~.:? l K~~': ::»~~~ 
Ingıliz, Alman ve İtalyan el- . . . 

çilen Metaksas'ı ziyaret etıniŞ~ Bükreş, 16 - (D.N.B.) Ingılız 
lerdır. Italyan elı;:ısı zıyaretını !nkalarmaa mevduatı oları Ro-
tckrar etmiştir. •• r ı.e ·aptarıııın bloke 

ma1'yaı~a • . 1 
J>llil'AKSASIN VERDİGİ ecfo~·qme daır oır ımrımı et mış-

ıALLHA'l 

Alına, 16 (A.A.ı - :Metaksas, 
lleıa.: .n.ruvazbru.nlin torpıllt:n
dı,gını h.ıaıa bııU1rdıkten sonra 
1 ıno.j nıan.aınlarına lelgratla ~a
gıdaKı tal~matı vcı111~tır: 

•L-ıuııretçıLaın ııukıki Elerı!er 
olma,ı,: ıııbari!e ıe~çıe ,/ıtiyaç!a
rı o!m.aır,akla beraber onlara ce
saret verdiqırıizcLen eminim, Ke
za dıni a!aııın da yaµı!acaqma 
eırıinım. Ziyaretçilerin avdeti 
/ıakkırıda size sür'atle cevap ve
receqını ve 1ıinıaqeLeri için ter· 
t.bat alacağım.• 
Başvekil Metaksas derhal aşa

gıdaki cevabı aımı:;tır : 
•Sozleriniz inzıbatlı halka /ıo

parLör!erle tebLıiı edilmiştir. Si
ze tanl- iti.maduu.ız vardır. Vere
cegmiz her eırıri büt~n kalbi
mızle ifa edeceyız. Atay saat 
11,30 da yapılmı~tır.• 

ıa agu:;to.> dııu bayram mi1-
nasebctile 'l'inos adasına Yuna
nıstanın her tarafından ve hat
ta norınal zaınanıarda yabancı 
meınleırntlerd<0n on bın!erce kim
se .ııelir. 

Helle kruvazörü donatümış bir 
halde Tin-06 rıhıumna 800 met
re mesafede demirli olarak ni
zamı top atışını yapmak için 
alayın baslamasıru bekliyordu. 
'I am bu sırada ansızın torpiller 
atıldı. Hükılmet şu ana kadar 
.ıenizaltının hüviyetini tesbite 
yarıvacak hiç bır unsura malık 
dettıldır. 

!H.ELLİYİ İTALYANLAR 

BATIRMIŞ 
Londra. 16 (A.A.) - Daily Te

leı;traµh gazcte:;ının denız mu -
harrırıne göre, Yunanı:;tarun 
Helli kruvaıorunün bır Ital
yan denizaltısı tarafından batı
rıldı(!ına hukmeuınek mantıki 

oıur. 

Muhanir ilave ediyor: 
·Dırıi bayram dolaııısile do -

naıılm~ oıduiıu için kruvazörün 
yarı ıışLılda başka bır millete 
~erısup oldugmıu zannetmiş ol
mak imkcirısız olduğuna göre, 
taarruzun kasten vıik.i olduğu.
na inanmak icabeder. Bu taar
TU ·un Ymıarıistana karşı bir 
yıidırıın harbine mukaddeme 
oluıı olmadığı suale layiktir. 

Times gazetesinin diplomatik 
mu·h:rbiri de şöyle diyor: 

.Bunun sebebi belki de, sa
dece Korfu adasırıı ve arrıavut 
11.Llla civar bölgeleri istemeden 
cince Yv.ııarı hükumetini kD'T
kuım.aktan ibaretttir.• 

Timcs gazetesi başmakalesin
de şu satırları yazıyor: 

·Hel!i kruvazörünun İtalyan -
bal ri11esi tarafından bcıtırıldıı/ın
da zene kadar şüphe yoktur. 
Şimdi başlıca mesele İtalyanın 
Y 1manistan hakkındaki feruı mu
amelelerinde ve korkutma işin
de nereye kadar gideceiji mese
lesidir.• ____ ,o,----

Bed en Terbiyesi 
r Baş tarafı 1 inci saııfada) 

ve hangi klüplerin birer spor 
klühü olarak mevcudiyetlerini 
muhafaza edebileceği veya genç
lik lılühü olabilecekleri tesbit e. 
dilmiştir. 

17 ağustos 1910 dan itibaren İs
tanbulda bulunan mükellefler 
kli.plcrine taksim edilec~k ve bu 
suretle 30 ağustosta Istanbul 
geııdik kliiplcri açılacak ve bu 
tarihten itibaren gerek bu klüp
lerde \'e gerekse e>ki klüplerde 
çalı>malara başlanacaktır. 

14 ağustos 1940 da bölgede top
lanan hir kon1İs"on gençlik kliip
leriniıı acıhna tört: ni ile iki ay -
lık çalı~uıa progran1larını tesbit 
etmiştir. 

Her mıntakada gençlik klüpleri 
doğrudan doğruya kaza beden• 
terbiyesi teşkilatı başkanı olan 
kaza lrnymakarulığıııa bağlı ola • 
~aklardır. 

!ardır. d 16 - (resmi tebliğ) * .Lon ra, ı a surute11. ct~uıarı a!J.l.J -
uun a . 8b ı bp[mw;tur. 
relenrım adedı d 19 u ka-
A areLerunız ~n 
vcı ta!I.~ tJeşı /ıu~at-

yıµc ır. i"'ılotlaraaıı . 

tadır. Corrıera de!la 
1t" Z.uriclı, 16 -r 1 azırdak.i as
sera ga:ete~-ı, ha ı L h.arbın 
k . eıe 1Laza1 an, 
erı va-'Y . . u.lıteme! ol-

uzu.n surnıesının ın 

duqv.ııu ya.<:rT~akt~d•;;liz Kralının * L..01ıdra, rn - rı. L l ıesadüf 
auu•U iizerıııe. 8 ey .

1
"
1
.a dua gü-

d qurıu ,,,ıı ı - . 
e en pazar . . dilmiştır. Bu 
nü olaral< kaou! e e 

.h J iLuaıııdan sonra g -
tarı ıarp d ·t etrııekte-
len ilk pazara ıe>a u 

dir. N fıa nazırı * Milaııo, 16 - a u.lerek /ıarp 
Italyarı rivyerasııuı g 
yüzÜnden İıv.öule gelen ııa:-a
tın tamir arneLıyel~ının ı ı
şafım tetkik etırıi~tır.. ~.. dük 

·ı 16 - wın .... or * Hamı ton, .. Balıarnas'a ha
ve dilşesi bv.gun 
reket etmişlerdir.:_ (D.N.B.) 11 * Nevyork~ 16 en ıatbik edi!
aqustostaıı ıtıbar H. d. . . . 

. .. Holaııda ın ıçınısı 
mek uz ere k · n ve µetroı 
kauçü.k, kalaıı ... ;:•beş ntsbetin
milştakatına ııuz i iJıı;!a.s etmiş
de bir harp reS'tn 

tir. 6 Avam Kama-* Londra, 1 - d' -· b. 
d 1 a 11azırı ver ıqı ır 

rasın a ıav h 
lı araıı prens star em-

ceva a naz ı de G !! ·mct· geenra au eun 
berg, ~ ı dıtında Fransız lıııva 
kuman ası de hizırı.et etmekte
kuvvetıenn ( A.A.) 
dir. ___ -0----

M ART i N i K 
(B tarafı 1 inci ~atıf ada) 

aş cticesınde Gu
den müzakereler n l\Jartinik 'deki 
adeloupe ve ·ı rı' hakkıod'l 
F . 1 P geıııı e 
ransız ıar dilmiştir. Bu ge-

bir anlaşma akte 't edilmek 
mnerin silıibtan t~~rıı ktedir. 

• bildırı ıne 
üzere oldugu nd 16 (A.A.) 

d Ferra ' b" Clermon - . den gelen ır 
Eure vil3yet~n. n gazetesinin 

p t't Parısıe . d' yolcu, , ~ ı . tibalarını bıl ır -
ıııuhabırıne ın ide az hırpa. 
miştir. Harbi unı~ıl~yet bu harp-

ı bu vı a ' d lanmış o an bulunmakta ır. 
te çok yıpranıt'Ş anında Sandelp, 
Yolcu, Archc ıın ve Louviers 
Gisors, Cernon .. hinı hasara! ol
mcvkilerinclc ıu~ t' 

b"Idirnt1Ş ır. t 
duğunu ı nezkfır gaze c 
Diğer taraftan. ı ı· hakkında 

k,. vazıye ı h' 
Dnnker ııı kte ve bu şe ır-
maliinıat ve~";,~r şey kalmauı~ş 
de heınen l~ıç. nıektedir. En zı
olduğunn bıldırbir caddede üç 

ade faal olan 
y - ı kalnustır. 
ev sag am ...,_..---

IN G iLiZLER 
fı ı inci saııfadcı) 

. (BaŞt~ra 'ne hücumların• 
. Italva uıerı 

rı . tardır. .. 
tekrarlamış F' t tavyare moto -

Toriııoda 13 
.. il~nodaki Cap-

b 'kası 'c '" rü fa rı fabrikası bombar -
roni tay)·arc. ı·r 

cdilm•lı ı . 
dıman kirchen, Reisbolı pet -

GcJsc~1 tına ı ... unen, ı: .. sen, 
rol tesısa Dııs;.eldorf ccpha -

db h ve 
Gla a~k ları Chmerich ve Hol-

fabrı ·a ' d d d k" ne Ahno1u~·a hu u un ~ ı 
landa -

1 
Hanım ve Soest ıa_ 

antrepo ı:~:' ve Fransa. llollanda 
şe .ı;ı':::."nyada muhtelif tan•are 
ve d nhrı kun·etlı bombardı
me\' a ' ·ı 1 t af -

t 3
,.,. 3 rc fı o arınuz ar ın 

nıan · d'l · t' an boınhardTJnan e ı nus ır. 
d Hollandada llelderi dok havu-

uecc kesif devriyesine c:ıkan zu ,., ' ~ 1 . 
. bil ınuhafaza kuvvet erıne 
saeıısup bir ta~·yare tarafından 
n1 ··ı . r b ınbardıınrın cco 1111s ır. 0 İSVİÇRENİN PROTESTOSU 

Bcrm', lG (A .. \.) - Lviçrenin 
Londra sefiriııc 13/J.I ve 15/16 
accelrri İngiliz t;ıyyal'e1erl tara
fından İsvi_çre hududunun ihlali 
dolayısile Ingiliz hükı'.ınıcti nez
dinde protestoda bulunmak "e 
bu kabil hadiselerin tekerrürü -
ne n1ani olunmasını isteınek i . 
çin talimat verilmiştir 

görüşmeler devam ediyor 
Belgrnd, 16 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bıldıriyor; 
Veldes yaLlık köşkünde lbu

lwı;ın n.azı.rlar arasında dlahili 
politika hakkındakı müzakere
ler dun de devam elmı~tir. Başve 
ki! Svetkoviç, Başvekil muavini 
Maçek ve Hırvatıstan valisi Tchu 
bojiç naip prens Fol tarafırıtlan 
ıKraınbourg cıvarındaki yazlık 
sara.~'lnda uzun I!4iiddet kabul 
edilmişlerdir. 

----<O-·---

ALMANLAR 
(Baş tarafı l mcı sa11fada) 

ıni:;tır. .H,csmcn bıldirildıgine 
~oı'C, Almanıar dunxu hücum
larında lUuo den ıazıa tayyare 
1<uııanmı:;lardır. Bunlann 1&1 u 
dW;llrulmuşlllr. ı:ı;ı Alman tayya 
resı İrı.gıliz avciları tarafından 
13 tayyare hava diıııı topları 
taraııı,dan, ikı tayyare piyade 
erıerı tarafından, bır ıa_\")·are ae 
mıtralyOzıe au~uı ulffiU.:)Lur. 

Almanvanın lıı_gıı" nava mey
danlanna .kar:;ı \ ıldınm haroı 
dua ~addet lL1t;a ... ile en yill{sek 
uu.Kıasına var1cıı.:;ı. fakat scvrıse-
1ain uzerıne yapılan evvelkı hü
cumlar derecesınde tam bir a
kamete uğranuştır. lUOO kilo
metre uzunluğunda sahil bo -
yunca taanuz eden Alman tay
yaı·e ki.ı tıclcri lngıliz ha va ku v
"etlerı taralından ric'ate mec
bur edilmiştır. JO veya 40 ka
dar Alman taı y are:;ı Londra 
yakınınde.ki Croydon hava mey
daı1ına varını.:::. ve Prkc yapiirak 
bombalarını attıktan sonra kac
mı:;ı1ardı.r. 

ln.gılız hava kuvvetleri, spıt
fire ve huricane'lerind<?n otuz 
tanesi ı!e 200 Alman meosersch
nudt ve Dornicr'i arasında dün 
akşam in~iltercain batı cenup 
biıtgesi ıüzerınde cereyan eden 
.ııayrı müsavi bir muharebede 
yeııı parlak zafer kazanmışlar
<lır. Havaları bl! munarebeye 
sahne o;an :;ehir halkı en az 20 
Alınan tayyaı"<:sının <:tlıstügümı 
J!(irmüşlerdır. Her tarartan şe
hire muhafaza altında paraşut
le kendını kurtaran Alman pi
lotları ı;ıetirilivordu. 

JAPONLAR 
(Baştarafı 1 'n.:i saııfo.da.) 

fesini deruhte ctlı.kleri bıldiril
mektedir, 

'lokyo, lG (A.A.) - Slefani: 
ı-J'apon mavbuatı <,:indeki Ame
rıkan garnızonlarının e;eri · alın
n1asınt israrla talep etn1ektedir. 
Matbuat, er ııeç Fran:;ıı garni
zonlarının da Çinden çekilmek 
surctıle İnı::ıliılcrı taklid ede -
ceklerıni ılave eylemektedir. 

Korkunç Cinayet 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kerliktcn doner dönmez ·köyde 
'aziycti giztıce tahkık ve tetkı
ke lıa:;lamı.stır. Bu letkıkler 
ncticesındc i;;ittiklerinin doğ!'u 
oldu~unu anlamı:>tır. 

r-tllntar Alıınel Ccvdd, bir gün 
Nevzad Sengülu köye bır kaç 
saat mesafedeki ormandan ke
restclık kcsmıve göndermiş ve 
istenılen mıktaroa kerestelik ke
sebilmesı ıçin geceyi de ormanda 
geçirmesini ve ertesi sabah er
kenden kereste kesmiye başla
masını söylemiştir. 

Muhtarın bu şekilde kendi
sini köyden uzaklaştırmak iste
mesinden şüphelenen N eV"ll.ld 
Şengul, orıııana gider gibı gö -
rünmü;;, fakat )!izlıce evine dö
nerek saklanmış, karısına da ses 
çıkarmama>ını söylemislır. Feı 
hime muhtar Ahmet Cevdetin 
~e eve gelecegini bildigi için 
korkup komşuya kac;mıstır. Muh
tar Ahmet Cevdet gece filhaki
ka eve gırmiş ve Fehimeyi a
rastırmı ya başlamıştır. işte bu 
sıraua Nevzad ates ederek muhta 
rı öldürnılls, cesedinı oca.E!a ko
yarak yakmıya başlamıştır. Fa 
kal cesetten sızan yaglar baca
yı tutuşturmak tehlikesi göster
di~ınden taınamen yakmadan 
vaz .ııeçerek bır çuvala ko,·mus 
ve ormana götı.irerek saklamış

tır. 

Cereyan eden muhakeme ne
ticesinde, mtıddciumumi muavi
ninin hiıdiscue taammüd bulun
duğuna dair iddiası ile Nevzad 
Şengiılün müdafaai nefs iddia
sı varid görülmemiş ve Nevzad 
Sengül 18 sene ağır hapse mah
kUın edilmiştir. Ancak hadise-
d~ mu;,tar Cevdetin hareketi 
a~r tahrık mahiyetinde kabul 
edildıi!inden bu ceza ücte ikisi 
kaldırılmak suretile 6 seneye 
indirilmıstir 

1 K D A M SAYF'\ - ı< 

f .?l«~"ed]iizmir fuarı 20 ağustosta açılıyor 1 sıva5t-
oügv mderini niçin İmıir.,-16 (İkdam muhabirin - muhtel.if yerlerin~~ ran_sen.yi. - Vaziyet 

den) - l::ınir enternas:vonal Fu- man buroları tc.sıs edılmıştır. 
özü ordu ? arı 20 aı.:ustosla açıtac'aktır. Ti_ Bu bürolarda ecnebi dili bilen Muhasama harici 

Ç Y caret Vekili Na7.ıni Topçuo~hı i- gençler çahsmağa başlanu~lar - k 1 h I 
Dün, taın öğle vakti, Nuruos- le İktisat Vekili B. Hüsnü Çalhr dır. Fuar ziyaretç:ıeri, otel ve 3 mış Sa 8 ar 

maniye civarmdaki kebapçılar - ve Ziraat Vekili Muhlis Erkmen s ir her ihtiyaçlarıknıkbılı bürolta- YAZAN: H. NUJLI ııı~ 
dan birinde tıknaz bir adan1la Fuarın açılına merasilnindc bu - r:1 ınüracaat edere o ayca e-
kars.·ı kar,ıya ı'dı'k. Ben, bir dö- · nıiı> edeceklerdir. Şehirdeki bü --.. lunmak üzere 19 a~ustosta Izmir- k 
ner, biraz fırancala ve bir dilim de bulunacaktır. tün otel ve pansiyonlarla lo an-
karpuzu güçhalle yiyip bir kah- ta ve ka~inolar, Belediyece sıkı 
ve içinceye kadar, baktu11 0 Ti('aret Vekili huJün Anku.ra- bir kontrol altına alınınıştır. Te. 
mübarek zat üzeri bol etli, bol dan hareket etmi~lir. mizliğe ve ucuzluğa azanıi itina 
yağlı, bol domatesli, bol biberli, Fuar ziyaretçileri için şehrin gösterilıncktcd: 
bol soğanlı koca bir tabak Ha -
lep i~i kebapla iki porsiyon pi
lav, bir siitlıiç, iki kalın dilim 
kavunu tamaınile göçiirttü. Ta -
bii, bu arada büyük bir şişe su
yu da birlikte yuvarladı. 

On, on beş dakika sonra Beya
zıtın maruf küllüğünde tesadüfi 
olarak bu adamla yine kar~ı kar
şıya düştük. Biz, iki kisi bir ına. 
sada oturuyorduk, o da tek ba -
şına karşımızdaki masaya kurul
muş, nargile içiyordu. Bir ara -
!ık bizim arkadaş kulağıma eği -
!erek: 

- Dikkat ediyor mwıııı• de -
di, karşıınızt."ıı oturan şu adamın 
pantalon diiğmelerinden birkaçı 
zaten çözüktü. Fakat simdi tut
tu, bir tanesini daha çözdü. Ha -
niya sıkılnıasa, en altta kalan 
iki taneyi de daha çözecek!. 

Ben de cıınm kulağına eğilip: 
- Eğer dedim, on, on beş da

kika önrc ve bu sıcakta onun ye
diklerini sen yemiş olsaydın, bel
ki de ua;.talonunu tekmil çıka -
rır, burada plaj kıyafeti oturur
dun!. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

DALGA UZUNLUliU 
!'.A.P. 11.79 m. 9445 Km. ZO Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 15195 IULli &w 
1548 ıa. 128 Km. 1%0 Kw. 

17 Ağustos C umartesi 
13.30 
13.35 
13.50 
14.05 
15.-

18.-
18.05 
18.40 
19.15 
19.45 
20.-
20.30 
20.50 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.50 
23.10 

Program 
Mulıtehf şarkılar (plJ 
Ajans lıaberlerı 
Mu/ıte!if şarkılar 
Karışık program 

* Program 
Ciqan havaları 
Radyo caz orkestrası. 
Türk müziğı 
Ajans haberleri 
Fcsı! heyeti 
Günün meseleleri 

, 

M i4trek solo ve şarkılar 
Hafif sololar (p!.) 
Radyo gazetesi 
Radyo salon orkestrası. 
A;arıs haberleri 
Radyo salon D'Tkesırası 
Cazbant (pi.) 

Model uçak 
Yarın yapılacak müsabaka 
iare bütün lise, orta mek• 
tep muallimleri çağrıldı 
Yarın Zincirlikuyu<la yapıı .. -

cak olan tanarc modelcilik u
çuş müsabakalarına T. Hava Ku
rumu tarafından şehrimizdeki 
bütün lise, muallim m<Jrloteple
ri, sanat okulları orta mektep 
müdür ve ögrctmenleri ile Ma
aı f idare.si mensupları davet e
< imiştir. Davetliler pazar gü
nü sabahleyin Galatasaray lise
si bahçesinde toplanacaklar ve 
saat dokuz buçukta otobüslerle 
ımüsabaka yerine .ııideceklerdir. 

Dort dellkaD lı . o akşam, yarı aşçı, 
yarı meyluuıeım:i bir yerde etleni-
70rtard1. Bunların clordü. de 7arı e
lendi, yarı bıçkın Cf"n('lcrdcndl. Fa
kat dOrdu de sulu i.a..k.lmU.ldan de
ğUdi, olduk<'& alır b&iıh çocukl.Ardı. 

Bir aralık toeriye bir udc1ı1 Juala kol
tufunda tef bir banıende erkek g-ir
di. Ldc;u kız, gayeL narin on sekm, 
on dokuz yaşlarındı .. ha.nende erkek 
de yirmi beşle oLuz arasında ve ıa.

yct sai' kılıkh blrl idi. Kızın &'6z
lerinde !iim siyah bir cöı.lıik vardı. 

Bunlar, içeriye dalar, dalmaz ora
da etlenn1ekt.e olan dörL dellk.anh 
Jıemcn bunlara yer gösterdiler : 

- Şö) le ceçin, şöyle ce~ln? 
Az sonra ahenk başladı. Kızın 

çabucak yaptıiı uşak bir taksimi, u
~ktan bir, iki arkı ta.kip etti. Hem 
çala.n, hem sö~ llyen ve sesi ca.yet 
ruzel olan bu k121, delikanlılardan 

ikisi zaltn biraz tanıyor gibi, fa.kat 
ikisi o ıece tık dela rörliyorlardı. 

Onu, bu ilk defa görenlerden bifi, 
bir a.rahk sim siyah &'Özhıklü kıza 

seslendi: 
- Ah o rözlcr! 
Kı.z, hemen ('a.ld1klan u~ak ıtarkı

yı yarıda. bırakıp cene ('abuı•alr. bir 
hlea-ı:ki" taksimi yaptı ve o dıelikan
Iının cAh O Genler!• lfM'kJsına ge
çildi. Bu arkı: 

c.Beni :;ana baglıyan gözlerinin ren
(idir> 

INGİLTERE 
DAYANIYOR 

( Ba.•makalden devcım) 
bidir; onun taarruz harbi ise git
tikçe artan bir şiddetle devam 
etmektedir. Almanyanın her ta
rafına )·apılan İngiliz bava hü
cumları, Italyaya dahi teşmil e
diln1iş; Fransa dü~tiiktcn sonra, 
kendilerini bir d~rcceye kadar, 
en1ııiyette sanan Italyanlar, in. 
giltereden gelen ağır bomba tay
yareleri tarafından gafı.! .avlan -
nıı~tırdır. Londra ıle l\Iılano ".e 
Toriuo arasındaki mesafeler duz 
hat ile 950 - i.OOO kilometredir. 
İngiliz tanareleri, İngiliz te~li
ğine göre, gidip gelme 2600 kılo
metre ucmu !ar ye Alp dnglarını 
aşınak için, 5000 metre yüksekli
ğe çıkmı~lardır. Sulh za111~111~1da, 
bir rekor tayyar~>i için, lngıltc
re ile İtalya arasında gidip gel -
me uçuş, pek büyük bir şey d'."" 
ğilse de, harp zaıuanında, hır 
bembardınıan filosile hep düş
man işgalindeki arazi üzerinden 
geçerek bu mesafeyi katetmek, 
düşmam bombalamak ve sonra 
zayiat vermeden geri dönmek 
ancak her bakımdan mükemmel 
bir hava kuvvetinin becereceği 
bir iştir. İtalyanların •lııgiliz ha
va kuvvetleri, yalnız gece hare
ketlerinde bulunmakla gü.pe 
gündüz tayyare diıfi bataryaları
mız.n ateşi ve mihver devletle
rinin avcı tayyarelerinin takibi 
ile boy ölçü.şmeğe gayri mukte
dir olduklarını ispat.etmişlerdir. 
Bu hal, İngiliz havacılığının da
ha aşağı olduğuna bir delildir.• 
yol\lndaki iddiaları sadece gü
lün' tür. Çünkü gece hücumları, 
gündüz hücumlarından daha 
güçtür ve ancak en yüksek ev
safı haiz hava kuvvetleri tara -
fından yapılabilir. Kaldı ki biç 
bir muharip, düşmanın istediği 
gibi ve istedii!i zamaı:ıda harek~
te nıecbnr değildir. lngilterenın 
bn reşit büyük gece bomba tay
yareleri daha çoğalıp da mühim 
bir kısmı Mısır'a geldiği zaman, 
İtıılyanın ne hale geleceğini dü
şün;,ıek için kehanete lüzum yok.
tur. Gerçi Mısırdan Cenubi İtaL 
ya, İııgilteredcn Şimali İtalyaya 
nazaran birkaç yüz kilometre 
dalıa uzaksa da, arada Alp dağ
ları yoktur ve son sistcnı ağır 
İngiliz bomba tayyareleri için, 
Mısırdan İtalyaya gidip gelmek 
de, kolay bir iştir ve arada düş
man arazisinden geçmek nıecbu
riyeti de yoktur. 

Bugünkü vaziyetten ahlaşılı. 
yor ki İngiliz hava ordusu, mü
dafaa ve taarruz bakımından 
kendine dü~cn \-'azifeleri yap -
maktadır Ye İngilizler, Büyük ı 
Britanya adalarıııa hnkim olduk
ça Almanların İngiltereyi bir 
ihraç hareketi ile işgal \'c istila 
edebihneleri hemen hemen im _ 
kilnsızdır. İngiliz hava ordusu, 
bugiinkii vaziyeti idAıneye mu
vaffak olduğu takdirde, ~u veya 
bu harekete girişmek için fırsat, 
yani İngiltcrenin nıağliıbiyetini 
bekliyen de\'letler, kolay kolay 
harekete geçemiyeceklcrdir, İn
giltere, Alman hücumlarını mn-

Macar-Rumen 
(Baştarafı l inci sa.11fada) 

etini karşılamıştır. Öğleden beş 
dakika evvel iki hey'et, Lubi -
cescou sarayına gitn1işlerdir. 

Turun - Scverin, 16 (A.A.) D. 
N. B. bildiriyor: Rumen - Macar 
müzakerelerinin açılış celsesi 
hakkında aşağıdaki karşılıklı 
tebliğ neşredilmiştir: 

Bugün saat 12 de Macar - Ru
men ınüzakcrclerini yapn1aya 
memur hey'etler bir açılış celse
si akdetmek üzere toplanmışlar_ 
dır. 

Açılış nutuklarından ve müza
kerelerin tanı nıuvnCfakiyetli 
bir neticeye \.'arn1ası hakkında 
temennilerden ve selalıiyetlcrin 
teatisinden sonra. B. Horv, Ru
men hcy'eti reisi B. Valer Popa 
lif acar tekliflerini le\ di ctmi~ -
tir. 

Rumen noktai nazarı ve Ru ... 
men hükumetinin teklifleri ayni 
salonda 19 ağustosta saat 10 da 
aktcdilecek celsede bildirilecek
tir. 

Macar lıey'eti saat 16 da eks -
presle Turun - Sevcriıı'i terke -
derck Bükreşe hareket etmiştir. 

Hey'et san! 22 de Bükrexc mu
vasalat edecek ve Rumen hükıJ_ 
metine Macar tekliflerini bildi -
recektir. 

vaffakiyetle atlattıktan sonra, 
vaziyeti daha emniyetle kar~ıla. 
yabileceğinden imparatorluğu -
nnn ve Amerikanın kaynakla -
rından &:"elen kuvyet \·e vasıta
ları kısnıen, Ak.denize ve Afri
kaya göndermek imkanını bnia_ 
cak, buralarda da mnkavemeti 
artacaktır. O zaman, yavaş ya
vaş, siyasi vaziyet de İngiltere -
nin lehine dönecektir. 

Molotof yoldaş, son nutkunda, 
İngiltere ile anlaşmanın güçlü -
ğünden bahsetmişti. Bu güçlüğü, 
İngilterenin Almanya karşısın -
da ne dereceye kadar mukave
met edebileceğinin filen tabak. 
knk etmemiş olmasına atfeden -
!er vardır. O zaman da yazdığı
mız gibi Sovyet Rusya, zayıfla 
dost olup kuvvetlinin dü~man -
lığını celbetmen1ek siyasetini ta
kip etmekte ve bn itibarla İngil
tereye karşı sokulganlık göster
mektedir. Halbuki Alman savle
ti Bü~ ük Britanya adasına çar
pıp kırıldığı takdirde, İngiltere
nin kuvveti, iıntihandan n1uzaf
fer çıkınış olacak; o zaman, bir 
Sovyet - İııgiliı anlaşmasının 
ı:üçliıkleri ortadan kalkacaktır. 
Ingilterc bu imtihanı kazanırsa, 
ister fert, ister millet olsun, her 
kuvvetliye karşı göscrilen hür -
met İngiltereye kaıtı da tekrar 
gösterilecektir. 

Demek ki askeri ve siyasi va
ziyetlerin diiğüın noktası, İngil
terenin muka\·emetidir, Bu mu • 
kavemet muzaffer olursa, hare
kete gc~mek için fırsat bckliycn
leriıı çoğu, daha çok bekliyecek
lerdir. iş bö~·le olunca, iddialı 
futbol maçlarının heyec 'lllı an
larıııda duyduğumuz şu ,,,ü tek
rarlamaktan kendimizi alanııyo .. 
ruz: 

cDayAn İngiltere! .• 
ABiDİN DAVER 

Ikdam'ın hif...ayesi "-ı--;-.:""' 

1 AH O GÖZLER! 1 
~·~--

ili Yall•n : Oema n Cemal Kaygılı -Diye başlıyor ve a.rada blr naka
rat gibi «Ah o S"ÖZlcn sözii t.eıluv
laıuyordu. Zaten şarkının en ha.a;ln, 

en yanık, en yürek sızlatan yeri ile 

burası tdl ve bura.ya celince eal
&'lCılarla blrllk&e delikanhlv da a1-
nl nağmeyi iekrarhyorlardı: 

Ah o l'Özler! 
Nedeıı sonr&, ayni şarkı, delikaıı

lıla.r ta.ralmdan istenildi. Bu sefer, 
1"a1et narin ve ılm lyab cOduklii. 

udçu m. (".alıp okudufu hüaaın 

şak~ıyı gene yarıda bıralup sene hi
caz.kira ce~rek tekrar Ah o ı-ozJer 

ıarkısını tutturdu ve l'elle şa.ıokınm 

naka.rah sa.yılan «Ah o cöM.ent nai
meslne halit haltı ve b&J'l'Ul har
em deJikanhbr da işttralı. edlyorU..

dı. Gene neıien sonra bir ras1< tarlu 
~a.hnıp iöylcnirken, delikanlıtana ca
nı tekrar o ŞU'kı1ı lsledL Anlır.şılan 

,.arı efendi, J"&-n bıokm. olan bu dOaC 

delikanlının a.yn, ayn vu.csun ol-

duk.lr.n birer oift l'Öa vardı ve cAh. 

o röslen şu.kJll phıurlı:ea ~ 

.Din önüne dOrdiinün dııe a7nı, a7n 
vu.rrun oldukları o dört oifi l'Ö• se
llyordu. İşle onım için oını..tı l<J, 
oon P&lnımalol& olaıı hönam ııam
nın J'&n 7eriade l'eoe ana tekrarla
dılar: 

- Ah o l'ötleri lslttbı, .... o l'Ö>ı

leri ! 

Sat ve lıı&tıs bhkb hanende, bir
den duraklıLr pbl oldu iıJe de !.lOk 
narin ve sim siyah ı-öslüklü kn.. 

hu iiçüııcii leltllfe pek aldınt eıme-. 

,.;p lıüıızam şarkıJ'a devam e!ınelt ıı.. 
WL Fııltat delikanlıiu lst-ar etti
ler: 

- ~ onu, keoln de alı cözı..., 
ba.şlaym! ... 

Ter ~&IMı haneıı.de durdu, kız ha
li •yni "'"" .ıw.. eılbordu. DeJl
ka.ııWar bir daha -2eııdU..: 

- Kes )'alıa l1IDQ! 

Ktt, ı.a.ı.en 101ini ..., -.ratıım 1ı;.,_ 

sip lnlbon bir - ile ....... 
- Pdü keı:tım. ne ola<altl 

Ah o cöaleri lııis<"iıı. ıı1ı ,.._ 
ler!! 

• 

ILJ1 arbe devam. eden Al
ıru manya ve ltalya ile 

İngiltere, taarruz ve 
müdafaa hareketlcrile haıırlık
larından başka, uzan1ası ınuhte
mel muharebenin ilerideki saf -
haları hakkında da şimdiden 
pli.nlar tertibi, tatbikat şekilleri 
üzerinde kararlar vcrınekle meş
gul bulunuyorlar. Londra rad • 
yosunda evvelki gün bir nutuk 
söylem iş olan Nazır M. Ant on -
yo Eden, İngilterenin harbi ka
zanması ıçın mu.hasımlarının 
topraklarında taarruza geçeceği
ni izah etmiştir, Almanya ve 1 -
talyanın başladıkları, yahut ~·a
kın zamanda inkişaf ettirecekle
ri taarruzun vereceı?i neticeler 
bugünden müsbct hükiıınlcri 
bertaraf, hakikate yaklaşan kafi 
tahminlerde dahi hulunulaınaz, 

İtalyanın Afrikadaki taarruz 
hareketlerile Japon\'anın Uzak 
.)arktaki tehditleri, i~gallcri, Bir
leşik Amerikan da hayati tarz -
da a!i'ıkalandı;n·cır. • 

Cenubu Şarki Avrupa ..e Bal
kanlarla. l.'akın Şarkın. ınuhasa. 
madan şiındiyc kadar hariç kal
ınak şanslarına n1alik m('-mlc -
ketlerinin, gelecekteki harp lıiı
Wselerioin yeni inki!;aflarında, 
atl"stcn ınasun bnlunnlak arzula
rındaki ınuvaffaki~ etleri, veka _ 
yiin inki~nfı nbbctinde belli ola
caktır. 

HAMİT NURİ IRMAK 

~N.4t D(Q)lb.U 
HABERLERi 

İz mirde 
esaslı 

sıtma ile 
mücadele 

İzmir. 16 - Sıtma ile csasrt 
surette mücadele ıçın vilayet 
dahilinde geniş tertibat alin -
ımaktad.ır. Scnenın ya~murlu 
J?ec.;mesi, su birikintılcrini art
tırmıs ve hastalıkın yavılınast
na sbep olmuştur. 
izmir turistik yolları 
İzmir, 16 - Turi.>tık yoJlar 

hakh..ında rejı general .sirketı
nin tekrar inşaata baslamak ü
zere vilavete mü.racaat ettii?ı 
anlasıl.rrıı:;tır. Bu teklif vali ve 
daimi encümen tarafından tet
kik edilmektedir. 

Üçüncü müfetti' Rlzeds 
Erzurwn, 16 - lİcüncü umu

mi mufettiş Nazif Ergin dün ak
sam Hopadan Rizeve gelmistır. 
Umumi müfettiş Rızeye gelir -
ken Pazar kazası ile Ardeşen, 
Maiavri ile Gün<lıogdu nahıye
leri ile bazı ltöylerde halkla te
mas etmiş ve muhtelif mahalli 
isler ve ihtiyaçlar üzerinde ken
dilerile ııöriişmüstür, 

B~lıkeslr atı' po ligonu 
Balıkesir, 16 - Şehir stadın

da tesis edilen acık atı.-; po!ı
gonu Qarşamba .ııünü attcılık 
federasyonu başkanı ve böl.ııe 
heyeti ile beden terbiyesi mü
kellefiyetine dahil 150 ye yakın 
!(encin iştiraki ile ac'lmıstır. 

Y • n i ~!ıriyot 
KOVAN 

Kıyıııe tli gençlerimizden Or -
han Murat Arıburnu'.ıuıı (Ko
van) isminde yeni bir şiir kitabı 
çıkmıştır. Çok gii,el buluş ve 
incelikleri ihtiva eden bu kitap 
Çığır Kitapevinde satılmaktadır. 

DörclU birden makamla tuUW'du

la<: 
Ah o ,.Oöen:ıerr 
Baki.dar ki ça.lrıcıla.r, bili dun.Jr;: .. 

1.Qrorlardı • &aman kuara.k batırdı-
tar: 

- Ne duruyonıo.nor; be, ah o C"Öa
ler diyoruz, satır mısım-ı:? 

S~lıiına ve hafızlığına rağmen va 
zbeti biraz kavramış olan tefçi ha
D,.endıe. deliikanhla.ra işaret IC-!llDCk. 
isterken, COk n:ırln ve slm ı;iyaJı 1oz
hıklü, 1&d9u. ku elindt.>.n udu fırlatıp 
ayağa kalktı. sonra hmçkıra brn('k.ı
ra görlerinden o sim. siyah röztu;u. 
çıkardı: 

- Siz dedi, beni öldurmek, ya
ho.l çlldırtma.k lçbı mi yapıyor..unua; 
benim cibi, b11 yaşla. dıinyaemı cur
mek.ten mahrum bir zavalhd;,ı,n bo ... 
Jsna Ah o coıJ.er şarlus.Ull islt-me
nhı ne dem.ek olduğunu biln:ı:iyor ı 

tD.UbWluz? 

Şimdi. pınl pırıl baktıtı halde blo 

blr şey ıOr miyen Zl'Y'ln renkli bic 
oift sö~den sızan yaşlara ka.rşı dört 
delikanlı, boyunları bükuk birer dil· 
sis ıibl duruyor, saf ve hafız kılık. .. 
b tervı banen•e ise: 

- Aflaaıa Y&VTUtn, ne bilsinler 
senbl im.i olduiunu.. bilse.lıer hep 
a,-nf prl:ıyı terler ın\ydi'? 

DiT• kızın sırtını okşuyordu. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

• 
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1 
u es ı ettıgın en ıgtidai bozukluktan mütevellit 

1 zafiyetleri, bnsızları, genç kız ve kadınların solukları, Nevrastenik.leri az zama!lda kolaylıkla şifa ve sıhhate ulaştırır. }'osfat işeyenlerde !oa. 
f~_rsuz ~lan ~e,in, sinirler, etler, kemikler, iç bezleri ve kanın zayiatını az zamanda teliifi eder nüklcni~afı ile hariçten gelecek sari ajanlara karşı 

ko • . . . . . . . . . .. . vucudu ılk ı.nudafaa ordusu olan kanın beyaz yuvarlaklarını çoğaltarak tifo, zatürree, yılancık ve akciğer veremi gibi sari hastalıklara karşı 
nır. Kire.c.ile kemüd_ enn mubveme~ını zıyadeleşti_rır. Kola vekinı:v.umde bedenin . faaliye.tlcrini uyandırır ve kalbi kuv\•etlend:rir. Dimagı··, be<!eni bütün yorguı:lukları C:indiren,· ltuvvetlendiri '-·J'-' f hl d YÜZE ç 1 bozuk sinirleri yatıştıran, kafa , e vücudu 

P ..., ..., eraç a~ ";'OR GEN _LIK VE ~ ~ÇLIK veren .• LESIKALSIN~ a:Jcye ucşe, şetaret, sıhhat veren bir müshhzordır. Her eczane ve depoda bulunur. KANSIZLIK, SİNİR ZAFİYETİ, 
LIK, İŞTİBASIZLIK, AB K ULMA, kemık ve b~zler ıltihabında, MÜNASEBATI CI. SİYEYE KAP.ŞJ ALAKASIZLIKTA TESİloİ MUTLAK VE Kı\T'İDİR. BAYGL'll-

lkdamtıı Büyük Tarihi T efrtkası 

AL i RESÜL 
Yazan : Z i Y A.- ŞAKİR--"I 

Kızım! Al i' ye 
.;ana 

TEFRiKA 

cariye ol ki, 
köle elsun .. 

o da 

NUMARASI - 6 -

Anam, babam feda olsun, 
Ya Resulallah .. Buyur .. 
Di~. ev sahiplik vazifesini i

fa etti. 
Res\ı.lü Ekrem. yüksek sesle 

beGırıele ~erek eve J?irdi. (Ali) 
lıiraz beklEl'.Ilesini söyledi. Ora
dan kızının bulunduıi:u odaya 
JZecti. Bir an kapının önünde 
durarak, (}'atıma) nın yüzüne 
buytiıt bir ~at ve muhabbet
le giılı.lımsedi. Tebrikıimiz söz· 
ler söyledi. Sonra: 

- Ya Fatıma! .. Bana ibiraz su 
J?etir. 

Dedi. 
Fatıma, derhal bir tas su ııe

tırdi. Resıllü Ekrem, tası kızı· 
nın elinden aldıktan sonra, icın
deki suyun bır kı.snıım Faturu.
nın önünıddlci vere, dii:er kıs
mını da arkasındaki yere doker
ken: 

- Allah. seni ve senin ziirri
velini şeytanın şerrindc.n sakla· 
sın, 

Diye dua etti. 
Sonra, (Ali) yi ııetirtti. On

dan da bir tas su ilôtedi. Onu da 
onünde durdurarak ayni mua
meleyi tekrar etti. Kur'andan ba
zı süreler okuduktan sonra, elı
ni Fatımanı.n aınıızuna koya -
rak; 

- Kızım! .. Sen (Ali) ye cariye 
ol ki. o da sana k.öle olsun, 

Dedı. Fatıma ile Alin.in el
lerini tutarak, birihirleri.IM; ver
di. 

Üç ~ karşı karşıya otur
dular. KonUŞl'.lllya başla<İİ!ar. 
IResüJü Ekrem Efendim.iz, yeni 
evWere büyük bir alaka ııös
terdi. Kızı ile daımadının vazi
ielerini taksim etti. (Fatuna). 
ev isleri ıile meşını1 olacak. (Ali) 
de çalışarak ailenin hayatını ka
zanacakti. 

* (Fatıma) bir an bile ııödinde:n 
ayırmak istEl'.Iledilti sevgili ba
basından ayn yaşamaktan mıi- j 
teessir ol.makla beraber, kii.çu
ruk evini derhal beni.m8edi. (Ali) J 

n.in saf ve samimi sevgis; de o- I 
nun ruhun<la ayrı bir inbisat 
tıusule ııetirdi. 

En fakir insanlar derecesinde 
mütevazı bir -yuva kurmuşlar. 
dı. Bir çok ııünlerini zaruret 
ve mırlırumiyet içinde ,geçiriyor-
lard:ı. F a k a t , buna mu-
kabil, malik olduıtu fa • 
ziletlerin b~ttiği şerefle yük
seliyorlar .. Bütün Medine halkı
nın takdir ve tekri:mleri karşı • 
sında mesudane ömür geçiriyor. 
lardı. 

(Ali), günün ihtiyacına kafi 
para temin edecek bir iş bulmak 
için, sabahları erkenden çı.Jnp 
ıridiyordu. Fatıma, derhal ev iı; -
!erine J<iri$iyor, her şeyden ev
vel, o l(ÜllÜn ekmeğini hazırla
mak için, el değirmeninde un Ö
ğütüyordu. 
Babas.nın (hanei saadet) inde 

iken, bu gibi işlere alc•ık değil -
di. Nahif ve narin V\lcudu, car-

çabuk :yoruluveriyordu. Ve ha
zan, sert buğdayları öğiitürken, 
elleri kabar<yordu. Fakat o bir 
an dii.1;ünüyor, bütün bu meşak.. 
ıkatlere sevgiU (Ali) si için ta
hammül etmeyi, samimi bir zevk 
telakki ediyordu. 

(Fatıma), çocuklarını da çok 
ı;evmı~ti. O muztarip hayat için
de, (Hasan) ile (Hüseyin) in 
ne•eli seslerini işittikçe; 

- Bu cıvıltılar, bana saadet 
veriyor. Bütün yorgunluklarımı 
unutturuyor. 

Derdi. 
Yalnız (Fatıma) yı bazan en • 

dişcye düşüren bir şey varsa o 
da, evlatlannın o mahrumiyet 
ha-;at, ıçinde suriıklcn.ınelerı ı
dL 

(Fatıma). ha ·atından asla şi
ikhet ~tmivordu. Resulü Ek
rem Efc-ndimız, nasıl _geçındik
lerini sorduk<:a daima tevekkül 
)!Österivor; 

- Allah, rızkımızı ııönderi -
yor. (Ali), bizi aç bırakıruyor. 

Diye cevap veriyordu. 
Resiılü Ekrem Efendimiz bir 

ı;ıii.n (Fatıma) yı ziyarete gel
di. O ,gün (Fatıana) nın çeh
resinde çok acı bir hÜZÜ!n ve 
meliıl hissetti. Derhal merak e
derek: 

- Ya Fatıma! .. Niçin böyle 
meliıl ve mahzunsun?., 

Dedi. 

1 Fatıma, tıir müddet ceva~er
mek istemodi. Sonra, ııöz Ya&- 1 
larıru zaptede.ıni yer ek: 1 

- Ya Baba ... Haşa, halimden \ 
ııikfıvet etmek istemiy0rum. 

Fakat sorduğun için cevap veri
yorum. Bu.ı6in. üç l(Ülldür ki 
(Hasan) ile (J:!uııeyin) açtır. 

{Devamı vaT) 

Tuvaletinizi vaparken 
pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürüniiz. Pudrayı sunsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 
ve yaıısız olan tüp ve vazoları 

vardır. 

(ı ....... BOYOK TARiHİ ROMAN~~ ~~Jımı:s:::sı.: 

OLTAN -ŞEKERPARE -...,.._.,. . .., .... 

Yazan: M. SA.MI KARAYEL 

Valide Sultan ve .Cinci 'Hoca. 
adamları olan Y!usuf oasanın 
!<.atline fazlasile ü:zül.rrıüslerdi. 
;Fakat ne vapabilirlerdı. Sultan 
ibra:lıimin cinler basına toolan· 
mıstı. 

Sultan lbrahim, beş dakika ııc<:· 
meden Yusuf paşayı katlettirdi
f(ine pişman olmuştu, Ölüsünü 
ı:etirtti. Değerli vezirin sarar
mı.ş simasına, e'lıediyete doğru 
kapanan gözlerine mecnunane 
baktı: 

İşte Sultan İbrahim bu yolda bir 
şa-hsivetti .. $uına malik detıildt 

Bu esnada Giridde ihraz olu· 
nan zaferler, Girid vesilesile Yu· 
sulf paşayı boğdurarak Sultan 
İbahimin cinnetlerini isbat edi 
vordu. Türkler Kandiyeyi de 
muhasara altına ahnı.şlard, 

Türkler zafer yolundaki mu
zafferiyetlerıni merdane ifa e· 
dıyorlardı. Fakat başlarında 
sefih ve mecnun bır 4Ja<lışah 
varcb. 

Ankııra yüksek ziraat ensifüsü rektörlügünden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü orman, ziraat, veteriner fakülteıerlnde tale

be kayıt ve kabulüne 15 ağustoıt. 1940 tarıhinden itibaren başlanacak ve 30 
eylUl 1940 gunü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeier bıyolojı, tızık, kimya, cebir, türk
çe tahrir ve yabancı dilden •1''ran:;ı"~'a, lngılızce, Almanca dillerden bıri> 

biı· s«-jm imtihanına tabi• olacaklardır. 

2 - ~im imtihanı Ankara ve İstanbulda 1, 2, 3 Le:şrinie\vel 940 gün
ler.inde yapılac~kLır. 

3 - Eıuotitün1üz !akiiltelerine yazılmak i.stiyenler kayıt ve kabul 
şartlarını Enstitü rektörH.ığü ile vilfıyel .ıiraat, orınan, velı!riııt>r mUdUr
Jü.klerinden tedarik edebiljrlcr . 

4 ~ Seçim imtihanı An.karada Yüksek Ziraat En~t.ıt~•.sunde yapıla -
caktır. l st.anbulda imtihan.:n olacağı yer Zıraat, Orman, Vetcrıner mudur
lüklerine müracaat edilerek ögren.fle ektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve viliıyetler Ziraat, Orman, Ve
terıner müdürlOOclerinden tedarik cdillr. 

Baska rapor kabul edılm.,_ (7169) «4492> 

Beykoz tüm satınalma komisyonundan 
Asaii;ıda ımiktar, ilk teminatı yazılı ekmek pisirme ve nakli· 

yem açık eksiltmive konu1muıstu r. Pazarlık ııün ve saati hizasın
da ııösterilmiştir. Mezkür J!Ün ve saatte ısteklilerin Beykoz Halk 
..Parti binasında Tümen satmalm a komisyonuna ı:ıelmeleri. 

Cinsi 

Ekmek pi$irme ve 

nakli 

Mi.klan 

(tinde asgari 
4500 kilo 
Aıanü 

~~oo llilo 

İlk to. 

675 

Tarih ve 

19/8/9'4:0 pazartesi lo,:ıo da 

(7284) 

ls'anlul Levaz,m Amir
l·ğı Satınalma Komisyo. 

nu llAnları 
Kilo 

74.000 Karpuz 
7.;,000 K:ıvun. 

ulınacaktır. Pazarlıkla 

19.'8;940 pazaı-le.:.ı s~1r.u saat 14,ı5 

de Tophanede Lv. Anıirli,!li sahnaJ
n.a kuıni~ yon unda yapılacaktır. Tah
min bedeli 74fi.\: Pra ilk teminatı 555 
hradır. Şartıu1n- ~si konHsyonda gö

riılür İsteklilerin beHi saatte k:o -
rrıi~·ona telnıeJeri. (254) c.7291> 

* 16 <:ıdct numaratör altnacaktır. Pa-
zar:ıkla eksiltmesi 20/3/940 sah gü
nu saal 16 da Tophanede Lv. Amir
liği s.atına lnla kOlnı.,yonunda yapı -
lacnktJr. İsteklilerin kat'i tcminat
Jarilc belli saatte komh.yona gel
meleri. (265) •7392> 

* Bir mily{ n doksan beş bin altı 

yüz kılo yemlik same:tn alınacaktır. 

t'::ı.z::ı.rlıkla eksi!t.rr.e i 21/8/940 çar
~aınba gUnu ~ııat 14 de Tophanede 

ist Lv. Amirliği satınalma komi~yo
nıınrl;ı yapılacaktır. Tahmin bedeli 
kırk üç bin sekiz yü~ yirmi dOrt lira 
ilk tc·ıninatı 3286 lira ~O kuruştur. 

1 inhisarlar Umun1 üdürlüğUntl .l lı ~~~:~I:::~~~SJ;.~!~f~(ı~~ür ~i;: 
:.ımm••m•mmi::illcı:ıııı::::z:ı:•ı:&1•mı;:;:ı:r;;ımı=mm::ıı•mn.: c 248 ı • 7289> 

* 
Chısl 

M~ -.e.n B. 'l. Li.zde '1.5 
trminah 

Lira Kr. Lira Kr. Miktan Şekli Günü Saati 

Yangın söndürme 
illeti ve eczası 2 kalem 1740 50 130 53 Açık ek. 26/8/940 14 

Yangın $. ve levazımı 8 > 1274 46 95 59 > > > 
> 

> 
> 
> 

14,30 
15 

15,30 
16 

Yana:ın S. ve ı ... _.aıımı 3 > 2381 96 178 64 > > 

Gemici .feneri 209 adet 313 50 23 51 Pazarlık 

Sedye 56 > 308 oo 23 10 > 
43 > 1182 50 88 68 Açık ek. • 16,30 Sıhhiye çantası 

İp ve ıeçm.e 

merdiven 
Yangın sön. levazımı 
Yangın sön. ~leli 
Yangın son. Aleti 
Gem\ci feneri 

19 > 228 50 17 13 
2 kalem 2188 00 164 10 
15 adet 202 50 15 18 

Pazarlık 

Açık ek. 
Pazarlık 

> 16,45 
27/6/ IPIO 14 

> 
> 

14.30 
15 

15,30 
16 
16,30 

7 kalem 175 41 13 15 > 
> 
> 

171 adet 236 50 19 23 > 
> 
> 

Sedye 37 > 20;, 00 15 22 
Sıhhiye çantası 23 > OJ2 50 47 43 Açık ek:<ilt. 

I - Nümune, :;ırt~ıame ve n urred t J, tt'leri mucibince yukarıda cin! 
ve m.J<.tarlan yazılı yangın -c 11din·ı11c ... e put;ı.f koruma levaz.ınu hi.4-.alarında 

gösterilen usullerle satın ahn ... CTl.ıi ır 

il - Muhammen bedeJlcrl., m ıvak{<at t('ıninaUarı c!tsiltJnc gün ve saatle
ri hiza!.2r1nda yazılıdır. 

lJI - Eksiltme ve pazarlık: hizalarında )3.zılı gün ve saatlerde Kaba
t.aşta levazım ve mübayeat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şarlnamt: ve ınü!red.at hste~ı sozli geçen şubeden paras12 alınabi
leceği gibi sedye nüm.unebı de görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin olunan ~ ve saaüerde yüzde 7.5 &üve.nme para-
larile birlikte mozkfir komisyona müracaatlıırı. (7123) • 

I - Şartnameleri mucibince 29/VIl/940 tarihinde iki adet saç yük 
deniz motö.rünün kapalı zar!la yapılan eksiltmesine talip zuhur etmedıg-in

de:n pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. 
Il - Pazarlık 28/VIIl/940 çarşamba ııüııü RI 16 da Kabala~ta leva

zım ve mübayaat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır 
111 - Şartnameler levazım şube.::.i veznesinden ve İımir, Ankara bas

rnüdürlüklerindcn c275 ve 184> kuruşa alınabilir. 
IV - Mtinakasaya girecekler şattnarnelerin «9> ımcu maddelerinde 

yazılı takdiri kı;y.mcti havi nuıayene raporları ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin oh•nan gün ve saatte mezkfır komisyona müracaat-

lan. • (7313) 

I idaremizin Fcriköy bira fabrikasında samanla karışık bir halde 
mevcut 5 tnn arpa pe:ı.zarhkla satılacaktır. 

!I - Pazarlık 23/Vlll/940 cuma günü saat 14 de Kabalnş(a 

l.e'vazım ve mübaycat şubesinde:k.i satış komisyonunda yapılacaktır. 

I!I - Nümune mezkUr t&brikada görülebilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin olu.nan gün ve saatte teklif 

edttek1cri fiat üzerinden yüzde 15 miktarmdakJ teminat paralariJe birlik-
te mE'zkUr komisyona ınüracaatıarı. (7452) 

İmtiyaz Sahı':ıi ve Neşriyat Pi
rektörü: E. İZZET, Basıldıg, J<t° 

SOX TELGRAF Basımevi. 

Girid serdarları Yusuf paşa
nın akibetınc u.ı(aıınaktan çeki
ni,·orlardı. Hatta, Hüseyin paşa
dan da sarava hiç bir zafer be
divesi ııelınemişti. 

Sarayın d.Jşündüğii., Giridde 
siperler arasında, düşman ates· 
Jeri altında şehit olanların hali 
ve oniarın evlat ve avali deiiH· 
eli. Para, hediye ve ganimetti. 

Girit sf:rdarı Deli Hüseyin 
pasa namuslu bir adamdı. Deli 
la.kabı namusuna ve cür'etkiır

lığına mukabil olarak verilmi6· 
ti. Asker ve halk ona Deli Hü· 
seyin derlerdi. 

Hüseyin paşa, Yusuf ~asa gi
ibi cesur bir adamdı. Parası da 
yoktu. 

Deli llüsevin paşa. başına ı;ıe

l<!eek felaketi bildii:i için Sultan 
İbrahiıme yiiz kese )!Önderdi. 

Bu paranın elli kesesini ken
di malından ve bedenınden, o
tuz kesesıni de ııaza uJ!nmdıa 

Yeşilköyde , 

Güzel bir Villa 1 

Apartıman !anında iki kat
lı, birinci 5 odalı, banyosu, 
mutfağı ve büyük taraçası ve 
diğeri 4 odalı büyük korido • 
ru, mutfağı ve arkasında ayn 
merdiveni bulunan, dört ta. 
raftan havaadr ve ilci so· 
kağa cephesi, bahçesi ve 

her apartıman için ayrı ka -
"18.l bulunan ve kirgir olan 

zemin katında çamaşırhane -
si, alaturka ve alafranga ha • 
mamı sarnıcı motörlü kuyusu 
her türlü esbabı istirahati ve 
asri konforu .ami olan ve zen
gin bir tarzda mobilyalı ve 
bütün odaları muşambalı ve 
istasyona 5 dakika mesafede 
kain çok güzel bir villa mobil
yalı veya mobilyasız satılıktır. 

Adet 

50 Kiu;ük kapaklı bu.kır l..1.ızan 

5000 bakır su bardağı 
Yukarıda yazılı ikı kalem bakır 

malı.eme 21/8 '940 çarşamba güııü 

saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın•ı• na komisyonunda pazarlıJda 

alınacaktır. Tahrrıin bedeli 3400 U

ra ilk teminatı 255 liradır. Ni.ımu -
nc:leri komisyonda görültir. İstek1Hc
rin bcUi saatte komisyona gelmele-
ri. (259 - 7296) 

* 140 santim enıncıe 6000 metre tev-
hid semerliği şiltelik bez alınacaktır 
Pazarlıkla eksiltmesi 19/8/940 pu. 
zarte~f günü saat 16 da Tophanede 
Lv. Aınirliği satına1ma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 8100 
lira kat'i teminatı 1215 liradır, Nil
mıınesi komisyonda görülür. İ~tck
lilerin bel1i saatte komtf:yona gel -
meleri. (255) •7292> 

* 1000 k;lo kaşar peyniri ahnncak-
tır . Pazarlıkla eksiltrnl'Si 22/8/940 
perşembe günü ı;a;ı.t 16 da Tophane
de Lv. Amlrliği !'<:atınalma komisyo
nunda yapıla<"aktır. Tahmin bedeli 
650 lira kul'! teminatı 97 lira 50 ku· 
nıştur. İsteklilerin bell i saatte ko
misyona gelmeleri. (266) c744S> 

* Mabrut1 çadır için 90,000 metre 
şerit kolan alınacaktı.r. Pazarlıkla 

eksiltmesi 22/8/ 940 perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
liği ~tınalma komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmln bedeli 7200 lira ilk 
teminatı 540 liradır. Ntimımesi ko
mi~ond3. görülür. İstek.illerin beHi 
saatte komisyona gelmeleri. 

(269) .7446• 

* 868 \on kriple arpa alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 23/ 8/940 cuma 
&ünü saat 15 de Tophanede Lv. Amir .. 
ligi satınalına komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedeli elli iki bin 
seksen lira ilk teminatı 3854 lira
dır. Nümunesi komisyona görülür. 
İsteklilerin belli saötte kon1~yona 

gelmcieri. (268) c7445> 

* 40 ton sadeyağı alınacaktır. Pa-
zarl4kla eksiltmesi 23/8/940 cwna 
&:i.ınti saat 15,30 da Tophanede İ.st. 
Lv. Antiı:li&ı sat.ınalma komLSyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
kırk yedi biıı lira kaeı t.eıninab 7050 

liradır. Şart.namesi komhiyonda gö
rülür. İsLekWerin belli $latte ko -
misyona ııelmeleri. (270) (7447) 

* 400-0 kilo ham den alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltıntii ~l/8/9'-0 vazşam

ba gün\i saat lŞ,46 de Tophanede 
Lv. Amir ligi satınalrna. komi.iyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedelı 12,800 
lira ilk t.eminatı. 960 liradır. Nümu
nesi k~•yanda iörillW\ İı.teklı
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (271) •7H8> 

* 1-2-3 NoJardan 30-0 adet demir so-

- Ne ,ııüzeL Kırm1z1 elma J!i· 
bi vanakları var im.is!.. Yazık ol- ı 
du ki luydmı.. Dedi. 

Her Türk zaferi !ll'ecnun İb
rahLmin wvJderine ıve ihtiras
larına sarledilecek parayı temi· 
ne yarıyordu. 

· sehit olanların muhallefatmdan
dı. 

Yeşilkii)'de Gazi Evre11<1s 
sokağında 38 mımaraya mil -
racaa t olunması, 

ba alınacaktır. Pauırlıkla eksiltme
si 26/8/940 paurte.a ııünü saat H,30 
da Tophanede Lv. ~ aaı.naı
ma koınisyomuıda yapılacak1:1r, fi. 

]iplerin eksiltme gününden ""'1ei -
recekleri sol:ıalardan bil-er nlinume
nin satına.ima komisy<ınuna ııetirll

mesi ve bu nümunelerdell beğeni

len !İli alınacağından ilk temlııatla
rile belli -üe l<omliıyona gelıne!e-
rı. U87) .. -Sultan İbrahim ~rdu. l Arkası var ) 

A2EMEK 
nil!s hir.ı. 

yem.t!ı~ 

Bır Komprime Hayat Karşılığıdır 
En aıltıfık zamanda ıize ea büylik yardımcıdır. 

K-.ori, i'ıdı, lezzet ve nefaset bakı•ından tatmin edici ••bıyeti 
ve yllkıeit evıalı haizdir, 

Mercimek, bezelya, butday ve aair çorbahk komprimelerimizi 
ber yerde bulabilir1i11iz. 

~APAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NURİCAPA Kurulus tarihi: 1915 

Yüksek deniz ticaret mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 
1 - Mektebin tahsil müddeti., lbe ve yüksek sını!b olmak !Jz re altı 

senedir. Yatılı ve parasızdır. Gay~i Ucaret &emilerimize kuptan '*l' ma
kinist yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin gıyim, yıyirıı ve_ 
aair hususatı mektep tarafından t.emip edilir. 

2 - Mektebin bu sene yalnız lise birinci sınıfına talebe alınacaktır. 
A - Alınacak talebelerin orta mektebi bitirm~ olmaları ve yaşlarıru 

l:i den lcüclık 19 dan bilyil.ıt ol.mamaları sarttır. 
B - Orta okulu geçen sene bitirmiş olan.la: anıda geçen bir senelik uı

nıanı ne ile gecirdiltlerini tevsik edeceklerdir. 
S - İsteklilerin mektep mi.ıdürlU(iintı karşı yazacakları ıstidalarına 

eşatıdaki vesikaları raptederek 1 ağustos 1940 tarihinden itibaren pn.zar
tesi, çarşamba ve cuma günleri sabah ~at 9 d3n 12 ye ve ö~leden sonra ı:aat 
14 den 17 ye kadar müracaat etmeleri, 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - AJı kağıdı 
C - Mektep a;ahadetnamesi veya tasdiknamesi v.eyahut bunların mu-

gacidak örnekleri 

D - Polise;• tasdik edilmiş iyi bal k~ğıdı 
E - Velilerinin izahlı adresleri vş tatbik !rıwılan 
F - Altı adet kartonsuz fototraf «4X6> eb'adında 
4 - Yazılma b:i 26 ağustos 194-0 pazartesi gününe kadardır. 
Kayıt olunanların 28 ağustos 1940 çarşamba günü sıhhi muayenelerinin 

yapılması için sabah saat «8> de mektepte bulunmalan lazıındır 
5 - Fazla tafsilat için Ortaköyde Mektep M\ldürlüğiıne mtir•caaı olun. 

malıdır. İstanbuldan gayri mahalleriten yapılacak müracaatlara, rr"&tbu .. du· 

bul bilgisi> gönderilir. 
Muhaberat için posta pulu gönderilmesi !A<lD1dır. (6273) 

İstanbul P. T. Müdürlüğünden 
İdaremiz nakil vuılalan ihtl;Jac.t için 36 .kalem malzemenin alımı ;,çık 

elı:ailtmiye konulmuştur. Eksiltme 28/8/940 Çarşamba saat 14,30 da •B. Pos

laheoe binumm karşısında Valde hanırun ikinci katında idareıni:ı umum! 
depo muhasipliği odasmda to~ak ahm satım kom.ısyonunda yapıh:ıc-.ıkt:ıı:ı. 

Muha.mmefl bedel 950 lira muvakkat teminat 71 lira 25 kuruşt;ır. İstek
lilerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırn'ak. 
iiEere çalışma ıünJerinde mezldlr mildtirlük idari kalem levazım kısn1u1a ek

.wme gün ve saatinde de MO senesi için muteber Ticaret ve sanayı Odası ve-
tr*ıUl ~muvakkat teminat makb.ızil4ı )tomisyona müracaatıan. (7271) 

lstanbul heva mıntak• depo amirliğinden: 

'U 
e .. 

a4 

Volt 

6 
ıı 

• e 

1116 
lOü 

"" 150 

Tahınbı fi, 
Beherinin ~mlnat 

222 
34 
108 
102 

1 - "'hlı:anda cim .,.. miktan ya%liı J.50 altimülü6r aoele 6'ltın alım. 

caiı:iır. 

3 - P - e1ıs11-. 1.11(6/llfO puarieai g\lllü aaat H de Yeşilköy 
J'lv. ~ deposu aabnalma komisyo mmda yopılacakt.u. 

S - İrt )1Uerjn belli gün ve ._.tte temioaüan ile kouı~om. müra· 

epilan J.!J.UG) 


