
,., ... ,... .. .. 

Sabah Pos tası 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

KUR -
-

--============================================::================================-= 
a8 9muh•rrlrl r ABiDiN DA YER P AZARTESI • 19 • ACUSTOS • 1940 Yıl 2 Mo. 370 - Zil 

YUGOSLAV 

BAŞVEKİLi 

Müzakereler hakkın. 
da bey&nat vermek. 

ten imtina etti 

DOBRICA 
• 

MESELESi 

Bulgar - Rumen 
Anlaşması bu
gün imzalanıyor 

BULGARLAR NIKBlN 

Telg. latanbul ikdam .. Tel. 2.13 >t> 

YUNANLILARIN EFZUN KITAAT 

Be1'1"at, 18 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Baş\ckil Tne
tkovitch ini olarak cumartesi 
günü Hll'\1atistan1n merkl"zi o -
lan Zagreb'e ı:elerek, Zagrep 
metsepoliti ile başpiskopusu zi. 
yaret etmiştir. Saat 14.30 da 
tayyare ile maliım olmı~an bir 
istikamete müte,·eccihcn. hare -
ket etmiştir. Dehşet Haftasında 

Almanların na yap
ması mümkündür? 

---·--
Jn,ili:a hava ordu aa 
m•tlup •dilip haoo ha· 
lıimiy.ti henüz Alman
lara geı;mıtlili için, 611 
hafi• /ngiltereye yirıe 
,iJJetli haoa toorraz. 
]arı yapılma .. mah
t6meltlir. 
= -.,,.-=-·===== 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A 
iman ı:azeteleri, bu
ı:ün ba>lıyan haftanın 
İngiltere İ{ln, .. deh-

Şt:t haftac..ı• olaca~ın~ 3'~Zını~lar. 
Son hafta, e\.·vela lngılter<'nin 
doğu cenubuna \:e cenubuna 
tcvt:ih edilen,. sonra, bütün in
gilt~re'.\·e tc~ını_I olunan hava hü. 
cun1farile gct;tı. Alınan gazete _ 
!eri, ı:eçen hah;,~ a değil de. bu 
)ıJftav• .deh•<t haftası. rienıek
Je, t)~üınüzdeki gunlerde İugil
tere)'e kar.şı, şu !-ıon _günlerdekin
den daha nıiithi~ hticıımlar ya _ 
pılacağınl anlatnıak isliyorlar. 
Almanlur, bu d"1"d lıafıasıııda 
daha ne yapabilirler?. 

Üç şey. 
ı - 15 ağusto~ giinü olduğu. 

gibi JOOO tayyare ile hiicumlara 
dc"·an1 etmek; 

2 - Bu ha\'a hücmnlarile ha. 
~ırlandığı tahmin edilen büyük 
taarruzu yapmak; 

3 - Fransız sahillerinden çok 
uzun menzilli toplarla İnı:iliz 
Jı.ıyılarını topa tutmak. 

Fikrimizce, bu uzak topçu a
teşi, hava hücumları kadar müt
hıs olamaz; çünkü, nihayet bu
lundukları yerden 120 - 150 ki
lometre ötesJııi dö"cmez. HaL 
buki tayyareler, biitün İngilte -
reyi bombalamak kabiliyetini 
haizdirler ve uzun menzilli top
çudan çok daha isabetli darbe
ler indirebilirler. Böyle bir top
<11 atesi ancak. ihraç .e işgal 
m·ıksadile )·apılacak büyiik ta -
arruz esnasında. daha zivade 
ınane\'İ te~ir yapınak için, açı. 
labilir. 

fJi.i,·Hk taarruza gelince, biz, 
hrniiz böyle bir hareketin kıva
mı gelmediği kanaatindeyiz. 
C'ıınkü bu hareket . ancak tam 
bir harn hakimi,.eti tesis edil . 
dik ten sonra )0 apılabilir. Alman· 
lar, geçen hafta I•ptıkları bava 
hürumları ve akınlarile böyle 
hır hakimiyet tesis etmiş gö. 
rünmüyorlar Filvaki lılı hafta· 
lık hava taarruzu, İngiliz hava 
ordusuna karsı, 1939 eylülünün 
ilk ı:ünlcrinde zavallı Lehistana 
) apılan tayyare hücumları ıtibi 

eLıci bir netice verıncmiştir. İn. 

gilı• resmi harp tebliğlerine ı:ö
re. bu hücuınlarda, Alman ha· 
'a kunctlerı, \"erdikleri zayiat 
nıı.betinde muvaffakiyet elde e
dememişlerdir. Bu zayiatın tut
ıuguınuz bir bilançosu ııöyledir: 

8 ağ"ust.osta, Almanlar 400 tay· 
ı·are ile hücum etmişler; 16 ln
l!iliz tayyaresine mukabil 60 Al· 
man tav:yaresı düşmüştür. 

11 ağustosta. Almanlar ı:ene 
400 tarvare ile saldırmışlardır; 
2b İnl"J.iz tayyaresine karsı Al
manların tayyare kavıbı 66 dır. 

12 &'(US!osta. Alınanlar 500 tay· i 
yare 1! taaITuz etn11slerdir; Ve-r-- J 

dikleri :ayiat 13 e karsı 62 dir 1 

( .• rkaso 3 üncü sav fada) 
ABİDİN DA \'ER 

YUNAN HARP 
GEMiLERİNi 
iTALVANLAR 
BOMBALA Dl 

ltalya Yunanis
tan• tarziye 
notası gönderdi 
- ------
/la notaıla Yunan ıı•mi
l•rinin yapocolı Hf•r
lerin /t•ly•Y• bildiri/. 

mui iıteniyor 

Başvekil matbuat mümessille
rine şu beyanatta bulunmuştıır: 

Hırvatistanın şefi olan Dr. 
Matchek ile yapnıı~ olduğum 
Sırp - Hırvat uzlasmasınm ilk 
senei deniyesi ınüna;ehetile 26 

(Arkası 3 üncü •aı;fada) 

[§LUl) 

• Bükres, 18 (A.A.) - Havas bil
dirıyor: 

hi haber alan bir menbadan 
öğrcnı ldiitine ııöre Dobricenin 
terl.ı ve nüfus mübadelesi hak
kındakı Bull{ar - Rumen anb.ş
nıasının yarın imza edileceil:i 
ta1ımin edilmektedir. 

Sofya, 18 (A.A.) - Romanya 
( Arka.ı 3 üncü sayfada) 'tNGILiZ BAŞVEKILl ÇÔRÇlL 

İNGİLIZ HOCUMU 
~--'-~-~-~-~ ~ 

Alman Sanayi 
Merkez le ri 
Bombalandı 

F R A N S A 

Almanların abluka edecekleTiııi bildirdikleri İngiltere adası 

Almanya 
' lngilteregi 
Ablukaya 
Karar verdi ___ , ___ _ 
İngiliz sularına giren 
gemiler bahrılacak 

ALMAN HOCUMU -
İngiltere dün de 
Müteaddit hava 
baskınına uğradı 

Yunan hududu, 18 (A.A.) -

Reuter bıldirivor: 
EJmın bır menbadan öil:renıkli

J!ıne J!Ôre, iki Yunan harp ge
(Arkası 3 üncü saıı:ada) 

Brenburg tayyare fobrilıo· 

•ı, Frankfurl loyy•r• ıl•
po•u, benzin t,.afiyehene-
1.rincie y«.ngınf., çıkarıldı /ngili:derin Almanlara ceoabı 

Dün 86 Alman tayyarHi 
diİfÜrüldü. Sooyat maflı11· 

•fi Alm•n lı•O• lıuouet• 
larlni failı görüyor 

Afrikada 
Muharebeler stArı11.v vAzlYETtNı aôsTERtR HARtTA ... 

Devam ediyor/ Japonya Siam Amerikanın da 

Londra 18 (A.A.) - Hava ne
zaretinin istihbarat servisi bil
diriyor: 

Almanyaya y;ıµılon ak ııldr es
' nasında Inııiliz tayyareleri Bren

burl!daki Yunkers labrikaoı ile 
buna mücavır tecrübe ıavvare 

Berlin, 18 (A.A-) - Reuter: 
Alman baskumandanlıi":ından bil
dırildii< ne nazaran. İnailterenin 
tam surette abluka altına alın

ması derhal mer'ivete ,ı:irccek -
tir. Baskwnandanlıltın beyana
tında bund<ln sonra İnı:iİız •u
Iarına ııirccek bitaraf ı:ıemilerin 

(Arkası 3 üncü •ayfada) 

Londra, 18 (A.A.) - Bir çok 
Alman tavyareelri bu sabah İn
ııiltererun cenubu . arki rnhille
rindffi J!C(erck sahile do~.ı iler
lemişlerdir. 

Yllkselen İnı;iliz avcı ta\yare-
Jeri büvük bir irtifada ucan 

(Arkası 3 üncü savfada) 

Hükumetinden 
de mühim meta
libatta bulundu 

harbe girme
sini istiyenlerin 

sayısı artıyor 

meydanında mühim hasarat vu
'lı:ua ı:etinnişlerdir. Diğer iki tay
yarenin pilotları fabrikanın a
teşler içinde olduğunu /!Örmüş
ler \"e bombalarının henüz ı an
mıyan bir kısmına isabet ettiği
ni müşahede et.'llislerdir. 

Iena'da Zeiss fabrikalarında 
da yanııınlar cıkmıstır. Frank -

(Arka.>ı 3 üncü. sayfada) 

Çörçil garın 
Beyanatta 

Bulunacak 

1
Ticaret Vekili d""n 
sabah lzmire gitti 

'\•. • • 
• 

Hindiçini hududunu 
geçmek istiyen Çinli· 
ler püskürtüldü 

"Amerika uyursa 
mahkumiyet iç i n. 
de uyanacaktır,, 

Londra, 18 (A.A.) - Reuterin 
$u";R-kinıı, 18 (A.A.) - Reu- Ottava, 18, (A.A.) - Bütün parlamente muharririnin yaz -

ter Aıansı bildirivor: Kanadaya hitaben radyuda söı dıitJ.na göre, Churchill salı gii -
Cin kaynaklarından alınan söyliyen Wilsoıı kabinesinin es- nü A\"am Kamarasında harp va-

malumata nazar:ııı, japonya, ki harbiye müsteşar muavini al- ziyeti hakkında beyanatta hu -
Chaıland-Sıam hükumetinden bay Preckenridge ezciiınle de • Junacaktır . 
4 rnütalebede bulunmustur. miştir ki: Churchill bundan ba~ka İngi-
• 1 - Thailand dahilınde aske- .Kanada sizi selamlarım. Şüp- liz Somalisindeki rnzi~·etten de 

lngilizleTin beyaname attıkları rı, hava ve deniz üsleri tesis et- be ve korkudan kurtuldunuz. bahsedecektir. Ba~.-ekilin, garp 
· TUNUSUN HARlTASI etmek hakkı, Öz memleketim için ümidim A- yarım kürre;ind~ki lngifü. top-

2 - Deınır yollarından istifa- merikanın hürriyet ,.e beşeri _ raklarıııda Aıncrıkanın denıı 'e 
Londra, 18 (A.A) - Dün, İn- de etmek müsadesi: yet için ~ılıcını çek.mesidlı. Şa- hna ü,leri tc;is ctnwsı hakkın-

giliz harp gemileri ''e tayyare - 3 - Bır mütekabil yardım Gak- yet Amerıka uyur, lngiltere dü- da İugılterc ile Aıııcrii.a aıasııı-
Jeri Libyada J'or Kapuzzo ve tı akdetmek, şerse, Amerika mabkümi~·et i . da \apılnrnkta olan koııu~ınalar-

(Arkası 3 üncü ~a_b_fa_da_> ____ (ArktıSı .1 üncü sayfada) (Arkası.~ iı.ncü sayfada) da~ da bah,~tmc'i beklenmekte. 

• 
lzmir Enternasyonal Fuarı Nazmi 

nutku ile açılıyor T opçuoğlunun 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi 
Topçuoğlu diin saat 11 de Gala
ta rıhtımından hareke t eden İz_ 
mir vapuru ile şehrimizden İz -
mire hareket etnıiştir. 

Ticaret Vekili ~·arın ak~am 

saat 18 de beynelmilel İzmir 

Fuarını büyük ,-e mühin1 
nutukla açacaktır. 

bir 

Diğer taraftan Fuar müna!'-e
betile şehrimi« ı:elerek İzmire 
gitmesi beklenen Yuı:o. lav İk -
tisat nazırının gelenuy<'C:l"J;i an

Ja~ılnu tır. 

Model tayyare uçurma 
müsabakaları dün yapıldı __....._,Askeri lise 1 er su sporları 1 .__.,..,._:~~ ~----~~:~:~,,..,..,.__,._~~;~r:~..____...~:~::! ............... :~!~~. 

bayramı dün yapıldı r ihmale gelmez ı lfüsabakalara 180 model girdi 
hadiseler 

Asıc ... , 1 seıer .... • -vorlan bayramından ıki intiba .• (YAZISI 3 üncü SAYfADA) 

iki gün evvel isıanbulun ma
ruf bır eiilence yerı11de hiddet
le çekilen tabanca bir kaç va· 
tandaşın lıayatıııı az dalıa teh· 
likeye düştlrüı;ordu. 

Hıidise basit, fakat orada hll
leıı ruhiyenin veı·ebılecef1i ne
ticeler ehemmiyetlıdır. Ikı va
tandaş arasında çı.kan maraza
nın, müesses. e sahibi tarafından l 
derhal zabıtaya haber verilme- l 
yişi telı!ike!ı bir itıııattır. Bızzat • 

r şahidi olduqumuz bu hıidise hıç 
ı şüphesiz bütün kazino, biraha

ne ve bahçelerde tekrarlanı~or. 
Kıumetli emni11et direkti>riimii-

1 zü.n bu gibi muessese sahiple-
nne her hanqi bir hôdiseııı der-

i hal zabıtaya haber t•ermeleTi ı 
hakkında v•ni d rekı f verme-

[ Zerini rica edıııoruz. .lıf, &-

DÜNKO MVSABAKALAJIA JŞT1RAK EDENLER 

Galatasaravda acılan •Tavva-. ı 
re modelcilik kunıu• nun evvelki 
aksanı nıhavetlenr"eSi münase- \ 
betile dun sabah Zım: oıku•"U-

daki tallın sahasında bir •mo
del tavvar~ler ucuı:ma müsaba
lkası. terti~ edilmiştir. 

(Arkası :l iiııcil :aı;fada) 



• 

ASKERLiK BAHiSLERi 
Bugiin Av -

.rupanın Pi -

rene hiwla -
rına kadar bü
tün batı kı -
yılan Alman 
kuvvetlerin i n 
elinr.;edir. Bu 
vaziyetin jş -

gal ordusu • 
na temin et -
tiği fayda ve 
malnıır 1 a r ı 
"'nlardır: 

Yalnız ava 
Ustünlüğile 

vik't.ıki uf.ak 
Alınan kuv -
vetleri, bu Fi -
or'daki Alınan 
donanmasını n 
imha edilmiı 
bulunın.as ı n a 
rağmen, üstün 
kuvvetler kar
ıpııında esir ve.. 
ya imha edile
memişler d 1 r. 
İngiliz donan -
ması, hattA 
Skajara.lı: li2e -
rinden ikınalt 
mened. eme -

-
1 - Fayda -

!ar: 
a) Yakın yol -
dan karşı ya -
kaya sıçra -
mak, 

Düşman Toprak-

1 o r ı n o kuvvet 
ihracı kabil mi? 

mitti. 
Britanya v11-

ziyeti, Norve -
çinki ile kabili 
kıyas değildir. 
V ıilı:ıJI Manş 

yolu yakındır, 
fakat Mans -
teki emniyet 

b) Britan -
ya için ana 
ge(it sayıl a n 
Manş yolunu 
taciz etmek, 

·--- YAZANı---· 
Emelı.li Geaeral 

KEMAi. KOÇEH 
c) Adanın dö-

vülmesi için hava üslerini en 
yakınlara kadar ileri sürmek, 

d) Gün g~tikçe mikyası ge
nişliycn hava filoları için yaban.. 
cı memleketlerde üsler tedari -
kinde kolaylıklar elde etmek, 

e) Anayurdun korunması için 
bir etctampon vücude getirmek, 

f) Hinterlanda teveccüh ede -
cek basım hava filolannı daha 
teşebbüsleri sırasında keşü ve 
tcsbit etmek, 

g) Düşman hava filolannın e
sas hedeflerine teveccühlerinde 
havalarda kalış müddetini uzaU
mak, 

b) Askeri lıedeflerin dövül • 
mesi sırasında da sivil kardeş 
halkı korumak, 

i) Anayurda karşı düşmanın 
tesir ve tahrip ihtimallerini zilfa 
ujl:ratmak.. 

2 - Mahzurlar: 
a) Müdafaa kuvvetlerini inkı. 

sama uğratmak, 
b) Yerli halka karşı emniyet 

tertibatı, 

c) Yeni her üssün havaya kar
i• korunmaaı için tertibat. 

* Düşman kıyılarına kuvvet çı-
karmak için ötedenberi deniz 
hakimiyeti esastır. Büyük Har -
bin en enteresan ihraç teşebbü
süne Gelibolu yarımadasına kar
şı yapılan ve sona ermiyen ha -
.ıekat en güzel bir m.isal teşkil 
eder. O harpte, Baltık denizin -
de hakimiyeti elinde bulundu -
ran Almanların Baltık körfe•i
ni kapayan Ösel adalarına vu
kubulan çıkarma· hareketleri bu
nun yanında sönüktür. 
Şimal ve Manş sahillerinin ya_ 

hancı ellerde bulunmaması İn
gilterece siyasi bir umde idi, bu 
kıyılarda tutulan deniz ve hava 
üslerinden tevcih edilecek dar -
belere karşı hassas davranmak 
icap ederdi. İngiliz - Fransız it
tifakının en kuvvetli mesnedini 
de burada aramak lazımgelir. 

Britanyaya geçmek fırsat ve 
cür'etini veren de bugünkü du
rumdur. Kuvvetli bir hava filo_ 
sile takviye edilen bir ihraç mev
kibinin, azim zayiat pahasına da 
olsa, Britanyanın yakın kıyıla -
rına atlıyabileceğini besliyen ka
naatler vardır: Zayıf Alman do
nanması, denizlerde b8kim sa -
yılan İngiliz donanmasının gö _ 
zü önünde ve bir geee içinde 
Norveç'in hemen biitiin mühim 
kıyı üslerini elde etmişti ve 
müttefik donanmanın mukabil 
teşebbüslerini, ayni zamanda iş
gal ettiği Norveç hava üslerin -
den kaldırdığı bava filolarile 
karşılamıştı. Müttefiklerin Ber
gen ihracı da bava ve kara kuv
vetlerinin tesiri altında nihat.et 
akamete m.ahldJm kalmıştı. 

Bu muvaffakiyet, kıyılarda bir 
kere tutunan ilıı:aç kuvvetinin 
geri atılamıyacağına dair olan fL 
kirlere kuvvet verebilirdi Nar-

tedbirleri son derece kuvwtli -
dir. 

Norveç hareketi, bcklenilmi -
yen bir anda ve tamamen bas -
kın şeklinde yapılmıştır. İngillır: 
filoları, ada etrafında ve con
voisleri emniyet altında bulun.. 
durmakla meşgul oldukları bir 
sırada cereyan eden bu harekılt, 
karada da yetesi derecede ok
ŞBllll1Ifitı. Memleketin esasen a -
sırlarca asude yaşamış ve as -
kerliğe de yabancı olan müdafi
leri ummadıklan bu darbeler ö
nünde gafil avlanmışlardı. Bu -
nunla beraı.er Almanların ~
veç' e karşı ihraç teşebbüsleri 
harp tarihinde parlak mevkiini 
daima muhafaza edeeektir. 

Britanyarun, ihraçlara hedef 
olması muhtemel kıyı bölgeleri 
kesif ve müdrik bir halk kütle
sile meşguldür. İngilizler bütün 
cenup ve garp kıyılarında kuv -
vetli müdafaa manzumeleri vü
cude getirmek üzere yetesi za.. 
man da bulmuşlardır. İngiliz 
kuvvetlerinin munllem 10 - 1S 
tiimeni geçemiyecegıne dair 
Türkçe yazılar görmek hayret -
tere sezadır. Evet, İngilizler as
keri mecburiyetleri harpten son
ra kabul etmişlerdir. Kara or • 
dularının subay kadrosu büyük 
ordular teşkiline müsait değildir, 
diyenler de vardır. Ancak, dil -
şünmek icap eder ki medeni bir 
memleketin sportmen ve mü -
nevver gençliğini ordu için ha -
zırlamak güç bir şey değildir. 
Büyük Hıırpte de lngilizler bu 
güçlüklerle karşılaşmış, fakat, 
bir kısmı da süvari olmak şarti
le, en az 5 milyonluk bir ordu 
meydana getirmiş değiller mi
dir?.atJzun siiren bir harpte bir
liklerin hangi ellere geçtiğini 
harplere iştirak eden her asker 
bilir. Daha baba ocağında terbi
ye gören idrakli bir gencin silah 
taşıması için, kat'i ihtiyaç baş_ 
gösterince, üç beş ay da kati 
"eldiğini biliyoruz. Hatta sekiz 
milyonluk bir orduyu seferber 
edeceği düşünülen diğer büyük 
bir memleketin subayını nere -
den edindiğini de düşünmek i -
cap etmez mi?. Acaba Amerika 
iki yılda büyük bir orduya sa
hip olamıyacak mıdır?. 

Belki Büyük Harp tarilıine ol
sun göz gezdirenıiyenler arasın
da bugünkü İngiliz ordusunu bir 
başıbozuk alayı cnefiri iiıı:ı. ka • 
bul edenler bulunabilir. Hemen 
bütün İngiliz gençlerinin atış 
talimlerine de tabi tutuldukları
nı Britanyada askeri tetkik hey
etinde bulunan arkadaşlarım şa
hittirler. Büyük Harpte kuman
da ettiğimiz alayların mürette -
batı daha ilk harplerde üçte iki 
itibarile zayiat vermişlerdi .. İk. 
mal erlerini gençlerden S4lçen
ler rok daha kiirlı çıkmışlardı. 
Hem fenni sınıflarda bu ihtiyaç 
barizdi!. 

( Arkast 4 üncii. sa•ıfada) 

Demek Beni Seviyor!.. 
Yazan : ~ Tür lcceai: 

,__a_ı_d_ö_Mo_p_a_sa_n_~,-u_s_e_ı_a_m_i_I._' __ s_e_d_e_s_
1 

No.48 lllZl--llllCcrı::ıı•ı-
Marki uyuyordu. Kristian 

yıldızlan seyrediyor, Şarlot 
ağlamamak için kendini güç ttı.. 
tuyordu. Çünkü Jiç bardak ta 
§SUlpanya içmişİi. 

Otele geldikleri zaman Krisii
an L'-basuıa: 

- Şarlotu evine götürünüz, 
Cledi. 

Marki kolunu ve:Mi, yürüdü -
ler. • 

Pol Gontranın koluna girdiı 
- Gel de birBE konuşalım, de

di. 
Yukarı çıktılar. Oturur •tar -

maz Krlstian söze başladı: 
- Bav Pol ile beJ.'ah. sana ııa.. 

ııibat vorece&iz. 

- Nasihat mi?. Neye dair?. 
Fırı;&t düşmediği için melek gibi 
usluyum. 

- Alayı bırak. Farkına var -
madan ihtiyatsız hareket ediyoıı, 
tehlikeli bir şey yapıyorsun, Kı
:u dile getiriyorsun. 

Pek şaşmış göründü: 
- Kimi?. Şarlotu mu?. 
- Evet, Şarlotu!. 
- Şarlotu mu dile getiriye -

rum?. Ben mi?. 
- Evet sen. Burada hereksin 

dilinde. Roy,a parkında da fnla 
çocukluk ettiniz. Öyle değil mi 
Pol?. 

- Evet, temanJJe stdn filıı.. 

yapan 
3-manifaturacı hakkında takibat yapılı
yor, bunlar Müddiumumili( e verilecek ı 

Ş 
ehrimiııde bazı manifatura tüccarlarının resmi kar nisbe
ti -ye azami karın henüz tesbit ve ilan edilmemesinden 
utifadeye kalkışarak ihtikar yaptıkları anlaş.ılmıstır. 

Bugün Hal'->lerintle 
m er• • i m ~•pılacalı 

Bu. mevanda :fuıt mürakabe komisyonu tarafından üç manifa
t!H'aCl hakkında tahkikata ııeçilmiştir. Bunların buııün veyahut 
da YVIn mü<ltleiuıınumiliğe verilecekleri öiirenilmistir. 

Bugün; büyük Türk şairi 
Tevfik Fikret'in ölümünün 
25 inci yıldönömüne müsadif 
bulunmaktadır. Bu münase
betle Eyüp Halk.evi tarafın _ 
dan büyük bir merruıim ter
tip olunmuştur: 

iki Plaı 
hakkında 
zabıt tutuldu 

Bunlar halktan 
fazla para almıılar 
Belediye müfettişleri taraiın

tlan dün İstanbul cihetindeki 
;piajlardan i.lrisi hakkında ceza 
zabıtı tu1ıulmUŞtur. Bu zabıt -
lardan biri müşterilere ayak yır 
lkaıına.k Wıere ı<etirilen il:ıir tas 
suya 10 lwr~ alınıııaaı; di_iieri 
de tek. b.ir el'kı,ılı: ma~ için 
25 kuru§ !kira bedeli istenmesi 
üzerine tu:tul:ınuştur. 

[)(il:er taraftan ~ bir plaida 
ıınaYQ kirasının 15 kurUŞU teca
vüz edeıniyece~ de Belediyece 
kararlaştırılmı.ştır. 

M"f!TEFERBİK 

Başvekalet müsteşarı 
Bursaya gitti 

Başvekfilet müstesıırı Vehbi De 
miral mezunen Bursava !(itmiş
tir. :r,ıtımaile"\'11ı .bir kaıc l!Üil 
IBursatla istirahat edecek ve il:ıi
la:hare tekrar Ankaraya döne • 
cektir. 

Gazino ve bah
çelerin teftişi 

Kadıköy kaymakamı dün 
gazinoları tefti~ etti 
Kadıkfy kaymakanu Cenap 

Aksoy ile Bcledıye müfettişleri 
diin ve evvelki akşam muhit
lerindeki muhtelif gazino, bi
rahane ve .bahçeleri teftiş et -
ınişlerdir. 

Bu teftişlerde ııeçen haftalara 
nazaran pek az zabıt tutulmuş -
tur. Bu suretle ııazino, biraha
ne ve ıbah.Qe sahiplerinin artık 
yeni tarifelere intibak etmekten 
baska çare kalmadıgını ııörerek 
Belediye emirlerine tamamile 
riayete ,başladıkları anlaşılmak

tadır. 

Diğer taraftan Suadive gazi
nosunun 10 gün kapatılması hak
lkındaki Kadıkıöy kaym~aınıı,. 
jl:ının ceza kararı dün de haber 
verdiğimiz ııibi muhakemece tas
d'i.k olunmuştur. Bu münaselbet
le dün sııbah Suadiye ııazinoou 
kapatılmı.ştır. 

Teşekkür 
İKDAM'ın yıldönümü mü
nasebetile tebrik liltfunda 
bulunanlara, İ K D A M 
ailesi teşekkürlerini sunar. 

....... ,o, *.. ,,, . 

rinizdeyim. 
Gontran bir iskemle yakaladL 

Ata biner gibi oturdu, bir sigara 
aldı, yaktı, soıo ·a gülmeğe başla

. dı . 
- Ya!. demek Şarlot Oriol'u 

dile getiriyorum?. 
Sözüniin bırakacağı tesiri an. 

lamak ister gibi biraz sustu. Son
ra ilave etti: 

- Onunla ı.vlenınek istemedi
ğim ne malıim?. 

Kristian yerinden fırladı: 
- Evlenecek misin? .. Çıldır -

dın mı? .. 
- Neden?. 
- Köylü kızı ayol.. 
- Vay vav vay ... Köylliyü ha-

kir görmeği kocandan mı öğren. 
din?. 

Kris ti an bu söze bu imaya ve
recek eevap bulanıayınca, Gont
ran kendi kendine sordu, ceva -
hım yine kendi verdi: 

- Güzel mi?. Güzel .. Terbi -
yeli mi? •• Terbiyeli .. Şehir kız • 
laı:ından çok daha nıasuııı, çok 
daha samimi, çok daha sevimli. 
İki dil biliyor. İngilizce konuşu. 
yooı, Overniyaea biliyor. İki dil 
5'1)'ıhr. Çok da zeoeiu. Köylü ol-

N ahi9e müdür. ı 
/eri arasında 
yapılan nakil 

Şehrimizin diğer semtle -
rindeki tekmil Halkevlerin -
den ve muhtelif mektepler -
den gelecek olan miimessil
lerle Üniversiteli geneler 
profesörler, muallimler · v~ 
büyük şairin takdirkirları 
bugün saat 14 de Eyüp Hal
kevinde toplanacaklardır. 

Eminönü ve Heybeliye 
yeni müdürler getirildi 

İstanbul nahiye müdürleri a
rasında şu değişiklikler yapıl -
llllŞtır: 

Yeniköy nahiye müdürliiğüne 
Fener nahlye müdürü NiizJın 
Kolbaş, Fener nahiye müdürlü.. 
ğüne Eminönü nahiye müdü -
rü Abdullah Eraslan, Karagiim
rük nahlye müdürlüğüne Şeb -
remini nahiye müdürü Hüsnü 
Kıral, Şehremini nahiye müdür
lüğüne Samatya nahiye müdü
rü Hasan Tahsin Ural, Sanıatya 
nahiye müdürlüğüne Ankara vL f 
liıyeti maiyet memurlarından 

Celfil Balkanlı na:klen tayin e
dilmişlerdir. 

Bundan başka Eminönü na -
hiye müdürlüğüne hukuk ıne -
zunlarından Cevat Çapanoğlu 

ve Heybeliada nahiye müdür -
lüğüne Başvekalet müdevvenat 
dairesi memurlarından İhsan A
tak.anın tayini muamelesi biti -
rilmek üzeredir. 

Tütün müstah
sillerine avans 
Ziraat bankası şubeleri 
avans dağıtmıya başladı 

Tütün müstahsillerinin teref
füleri için Ziraat Bankası şu
belerince avans veriline.si tebliğ 
olunınuştur. Buınun üzerine 
muhtelif . mıntakalarda Ziraat 
•Bankası şubeleri krediye ihtiya
cı olan tütün müstalısillerine 
avans para tlağıtııruya başlamış
lardır. 

lzmirde ekmek fiatı 
artırıldı 

İzmir 18 (Telefonla) - Ekmek 
fiatları •ehrimizde de artmıstır. 
Birinci nevi ekmeklerimizin ki
Iosı.ına 30 para zam Yall'llarak 
11 kuruş 10 paraya, 2 nci nevi ek
meklerimiz de ,gene 30 ııara faz,. 
!asile 9 kuruşa sa tılmaktaclır
lar. • 

Dün üç Çinli geldi 
Cin Kızıl haçı menfaatine nak

di vard.unlar toplamakta olan 
üç Çinli dün sabahki konvansi
yonel treni ile şehrimize ı;ıel
mişlel'dir. Bunlar Hindistan, 
İran, Irak. Efı;anistan ve Suriye 
ve de l'ideceklerini söylem.isler
dir. 

ması da büyük bir meziyet, çün
kü çocukları sağlam olur. İşte 
bu kadar ... 

Gontran şakacı olduğundan 
Kristian sordu: 

- Sahi mi söylüyorsun?. 
- Elbette. Şarlot harikulade 

bir kız. Yüzü kadar kalbi de gii
zel. Beyaz dişleri, kırmızı dudak.. 
!arı, parlak bakışları var. Şen, 
şuh, zeki .. Babası da kocanın sa
yesinde Karun kadar zengin o -
lacak. Dana ne istersin?. Köylü 
kızı! Köylü kızı! .. Ben bu köylü 
kızını şehirli asılzadelere tercih 
ederim. Eğer onunla evlenirsem, 
hayatunda ilk defa aklı başında 
bir şey yapmış olacağını. .. 

Kristian bir müddet düşündü, 
sonra kanaat getirdi, sevindi, 
çok sevindi ve haykırdı: 

- Doğru söylüyorsun! Çok 
doğru ve çok haklı! .. Demek o
nunla evleneceksin öyle mi?. 

Bu sefer Gontran kardeşini 
yatıştırdı: 

- Acele etme... Aeele etme.., 
Bırak ben de dilşllneylm .•. Şlın.. 

dilik şu karan verdlın: Eğer o
nunla evlenirsem hll)'atımda ilk 
dola aldı başJDda bir §Of f~ 

Buradan hep beraber mer
humun makberesine gidile -
rek müteaddit çelenkler ko
nulacak, hitabeler irat olu _ 
nacaktır. 

"-----l!!!!m91'!!!!!!9 ADLİYE 

Casusluktan mahkum 
olanlar izmirden getirildi 

Casusluk cürmünden dolayı 
10 ar yı! hapse ıınahkUm edil
miş olan Bul,ıar tebaasından iM. 
iMaritini ile iiıç şerik cüıımü Ad
liye Vekfıletinin tensibi ile ve 
jandarmaların muhaıfazası altın
da ~<len şehrimize ı;ıetirile
rek Istanbul ceza e"ine naklo -
lunmuşlardır. 

Harman kaldırma işi 
15 güne kadar bitiyor 
Bursa vila.veti dahilinde <le 

•bu yıl ha.sad ve harman işleri
nin wk nıormal bir şekilde de
vam etmekte olduğu Zir.p.at Ve
kfıletine ııönderilen raporlardan 
anlaşı1ınıstır. 

Dii?er tara.itan memleketi.mizl!n 
ekseri mıntakııl.arında yeni mah
sulün ve harmanların kaldırıl
ması isi azami 15 ~e kadar 
iikmal edilin.iş olacaktır. 

Karta 1 istasyon civarı 
genişletiliyor 

Kartal istasyonu ve civarının 
ııı;enişletilmesi Uı:ararlastı<rı.1ınış
tır. Kartal kaymakamlıi?ı bura
da ıriizel lbir park vücude ııeti
recektir. 
Diğer taraftan amele sayısı 

fazla olan Kartal kaza merke
zinde :modern ve yeni bir vurd 
da vücude qetirilecektir. 

GÜMRÜK 

Tarife kanununda 
tadilat yapılacak 

Gümrük tarife kanununda mu
vakkat mahivette bazı tleğişik

Iiikler yapılması kararlaştırılarak 
ibu hususta yeni bir ıkanun layi
hası hazırlanmıştır. Muvakkat 
ticari anlaşmalar hususuna ya
naşımyan yabancı dwletler mü
rudatına karşı ıtedbirler alın
maı;ı hakkında da ıbu yeni Iayiha 
ile hifilillmete salfilıiyet veril
mektedir. 

olacağını. Fakat bu evleneeeğim 
demek değildir. Ama düşünüyo
rum, tetkik ediyorum. Sevip se
vemiyeceğimi anlanıak için bı. 
raz kur yapıyorum. Şimdilik ne 
evet diyebilirim, ne de bayır; 

aneak evet demem çok daha 
muhtemeldir. 

Kristian Pol'c döndü: 
- Siz ne dersinizf. 

- Ben de şinıdi haklı buluyo-
rum. Eğer hoşuna gidiyorsa ev
lensin, daha iyisini bulamaz. 
Anderı .. .uı'la Marki ~elince sö

zü değiştirdiler. 
O andan itibaren Pol ile Kris. 

tian, Gontrıınm Şarlot'a açıktan 
açığa yaptıllı kuru kolaylaştırma
ğa başladılar. 

Sık sık Şarlot'n davet ediyoıı
lar, yemeğe alıkoyuyorlar, ona 
ailenin bir rüknü imiş gibi mu
anıele ediyorJ.ıu.d.ı. 

Şarlot bütün hunları g&üyor, 
anlıyor, itidalini ka,.betmiyo~ _ 
dn. Gontran beniiz ona açıkça 
bir ~y sö,Ylemem.işti. Fakat luır 
sö;ıö, berhl\fi: <Seni s~ sen 
lı!ıJım ola~ksud. diyordn. 

. ' Urlcım tıaT ) 

Bir buçuk aydan.beri devam ı 
eden ve her hafta daha fazla a
laka ve meraklı toplıyan at ya
rışlarının altıncı haftası dün 
Veliefendi koşu yerinde yapıldı. 
Dünkıü k0şularda halısı müs
ıerekten üçlü Y/ lira ikili üç li
ra ç>fte bahis beş lira verırMstir. 
Müsabakalar evvelki haftalarda 
olduğu ıı~bi beş kat~ri üzerin
den yapılmıştır· 
BİRİNCİ YARIŞ; Üç yaşında 

ki haliskan Arap erkek ve disi 
taylarına maluius olup 190 lira 
ikramiye daı'tıttı. 1600 metre me· 
safede yapılan bu koşuya Sevim. 
girdi. Neticede 4ık _güzel ,bir fi· 
nişle birinci, Sevim de ikinci 
oltlu. Bu koşu ııanvanı 205 •knr 
rus kazandırdı. 
İKİNCİ YARIŞ: Üç yaşında

ki yerli yarımkan İnııiliz erkek 
ve dişi taylara ımahsus olup 1800 
metre mesafede vapıld.ı. 470 !ı
ra ikramiyesi olan bu k<>şu ya 
Sehnaz, Mehlika, Tasvir, Neri -
ıınan ııirdi. Ve Şehnaz birinçi Tas
vir ikinci old:u. Bu koşunun 
ganyanı 110 plaseleri 105, 29Q 
kuruş verdi. 

ÜÇÜNCÜ YARI$: Dört ve da
ha yukarı vast~ki haliskan A
rap at ve kısraklarına mahsus 
olan bu !koşunun mesafesi 3000 
ırnetre idi. 500 lira ikramiyesi 
olan bu kllşuya Örnek. Tomur
cuk, Vur al, Karakuş ve Yüksel 
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l:!irdi. Ve Tomurcuk birinci, Ör· 
nek 2 nci oltlu. Bu koşu gan van
da 140, plaselerde 125 ve 160 ku
ruş verdi. 

DÖRDÜNCÜ YARIŞ: İki ya
şındaki ver li h<ıllskan İngiliz 
,erkek ve dişi taylara mahsu.; o
lup ikramiyesi 1400 lira idi. 1200 
metre mesafede yapılan •bu koşu
ya Subutay. Umacı, Ayfer, ve 
Huma Hatun girdi. Netkede 
tahminlerin hilafına Umacı bi 
rinci, Huıma Hatun ikinci oldu. 
Bu koşunun ganyanı 580 plase
leri 205 ve 100 kunış kazandırdi. 
BEŞİNCİ YARIŞ: Üc ve da

ha yukarı yaştaki safkan İnııiliz 
at ve kısraklarına mahsus olup 
2400 metre mesafede yapıldı. 

510 lira ikramiye da<.(ıtan bu 
koşuya Dantli, Kamisari, Paris
ta, Romans, Yatagan, Mıs, Ta· 
is gireli. Fevkali'ııde hcvecaıılı 
olan bu koşuda Romans birinci, 
Dantli i:kinci, Yataııan üçüncü ol· 
dular .. Bu koşunun ganyanı 160 
plaseleri 100, 100, ve 190 kuruş 
kazand.ırmıştır · 

Altı haftadır bü vük bir heye
canla devam eden bu yarısların 
daha iki hafta t""1dit edil:ınesi 
için neşriyatımızı nazarı dikka
te alan Savı.n Valimiz bu husu9-
ta lazım $!elen tetkikatı yaptır
maktadır. Bu iş hafta içinde bir 
karara lbajl:Janacaktır. 

Pencereden düştü 1 İskele kırılarak yaralandı 
Kumkapıda oturan 70 yaşında 

Marika evinin üç metre yüksek
likte bulunan penceresinde otu
rurken bir aralık kapı çalınmış, 
kimin geldiğini anlamak için 
pencereden başını uzattığı sıra -
da muvazenesini kaybederek 
düşmüştiir. Vücudunun muhte -
lif yerlerinden ağır surette ya -
ralanan Marika Haseki hastane· 
sine kaldırılmıştır. 

ANNELERE 
Milli biinyemizin hücresini 

teşkil eden ailenin hayatiyeti 
çocukla kaimdir. Bu hayatiyeti 
idame ve takviye ancak çocu
ğu korumakla mümkündür. 

COCUK ESİRGEME KURUMU 

BİLMECE Mİ? 

l\IUAMMA MI? 

Nanemolla ile konuşuyor -
duk ta: 

- Belli kruvazörünü hangi 
denizaltı batırdı?. Yahut ta 
Yunan muhafız torpitolarına 
hangi tayyareler bomba attı?. 

Diye sana sorarsam bu bil
mece mi olur, muanıına mı o. 
lur?. 

Dedi. Gülerek: 
- Sen de bunun ne muam

ma, ne bilmece olmadığını bL 
lirsin amma üstad böyle söy
lemen elveriyor" cevabını 
verdim. 

BİR SUALİN 

CEVABI 

Bir mııharrir 
başlığı koymuş: 

ya:usına şu 

- Ben müvesvis miyim?. 
Nanemolla, bu suali görün

ce: 
- Senin ne olduğunu bir 

ben, bir Allah biliriz anıma •• 
dedi ve .. ilave etti: 

- Yahu böyle serlevha olur 
mu?. İnsanın dostu var, düıı

mam var!. 

SÖZÜN 

KISASI 

Ercüıne,ııt Ekrem'in fıkrala.. 
rının umumi başlığı: 

- Sözün kısası .• 
Klişesidir. Fakat, Nanemol

la buna muteriz, 
- Bililis, sözün fazlası .• 

demell. diyerek llbe edi
yor: 

- Eğer kıs8111 olsaydı, say
t!lıdan sayfaya mabaat geçer 

~f. 

Halk Partisi binasıııı:ıı tami
rinde çalışan Rami ve Abbas i -
simli iki usta kurdukları iskele
nin birdenbire kırılması yüzün
den yere yuvarl.aııınışlar, Rami 
başından, Abbas da vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralandı
ğından her ikisi de hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

Şişhanede iki otomobil 
çarpıştı 

Geceyansı Atatürk köprü -
sünden Taksime doğru çıkmak -
ta olan şoför Hüseyinin idare • 
sindeki 3103 sayılı otobüsle Ka
smıpaşaya gitmekte olan 2291 
nnmarah şoför Saliılıattinin ida
resindeki taksi Şişhanede"...:i işa
ret mahallinin biraz aşağısında 
çarpışmışlar dır. İki otomobil de 
İıasara uğramıştır. 

ÇÖPÜN 

TARİFİ 

Bir ı·efikiınizin haber verdi
ğine göre Belediye •çöpün ta_ 
rifh ile meşgıılmüş. Bu husus
ta sarfedilen büyük mesainin 
ehemmiyetini takdir eden Na
nemolla: 

- Bu zamanda ne müthiş 
bir mevzu ve ça~o!, 

Dedi. 

BİR DE 

KONTROL 

Şehirlerimizde telefon bağı 
gün geçtikçe artıyor. Buna se
vinmemek mümkün değil. İs
tatistik hesaplarını neşreden 
ha vadisi Nanemolla da oku -
:nuış olacak ki memnuniyetini 
izhar ettikten sonra: 

- Yalnız şu telefon maki • 
nelerine sıı, havagazı, elektrik 
de ve nihayet her türlü bu çe
şit hizmetlerde olduğu gibi bi
rer kontrol saati de ilave edi
lebilse .• 

Diyerek, devam etti: 
- l\lemlekette yegane kon

trolsm müşterisi olduğumuz 
nesne telefondur. Kontrol ol
sa belki o nisbettc az geveze. 
lik ederdik. 

NEREDESİN 

SELİM'İM? 

Birkaç gündür •Selim Sa· 
bit. imzasını görmeyince Na
nemolla kendisine sanki: 

- Nerdesin ey sevgili sen?, 
Şnrkısını •öyleyecekınlş gibi 

boyuna benden soruyorı 
- Ne oldu bu Sellin Sabit, 

niçin yazmıyor?, 
Bir hiddetli zamanıma ras

geldi galiba ki: 
- Küçük dilini yutmuş o

lacak .. 
Cevabmı verdim. 

A. ŞEKİP 
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Bir lngiliz 
Denizaltısı 
Daha batlı -Amiralliğin tebliği 

Londra, 18 (A.A.) _ Amiral
lik dairesi bildiriyor: Amirallik 
dairesi katipliği Orpheus deniz
altı gemisinin üssüne avdet et
mekte fazla gecikmiş olduğu ci. 
b e tle zayi olmuş gibi telakki e
dildiğini teessürle birlikte be -
yan eyler. 

Mürettebatın aileleri haber -
dar edilmiştir. Orpheus, dört 
pusluk bir topla· mücehhez olup 
1475 tonluk bir denizaltı gemi -
siydi. 
-~ 

Afrikada 
(Baş tarafı 1 inci railfada) 

Berdimayı müessir surette bom
bardıman ctmi:;ler ve Libya sa
hilleri önünde 11 İtalyan tay -
yaresini dü~ürmüşlerdir. 
Bombardıman o kadar mües

sir olmuştur ki, İtalyanlar ikin.. 
ci defa kaleyi terketmeğe mec
bur kalmı:;lardır. 

Kahire, 18 (A.A.) - Kahire u
mumi karargalıının tebliği: Su
danda Kurum mıntakasında po
lis kuvvetleri 15 kişilik bir düş
man müfrezesini bozarak yedi. 
sini öldürmüştür. 

Cenubi çöldeki devriyelerin 
haber verdiklerine göre, düş -
man Capuzzo mevkiini tahliye 
etmiştir. Somalide şayanı iş'ar 
bir şey yoktur. Diğer cepheler -
de sükunet vardır. 

Tunus, 18 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 15 ağustos gecesi müte
addit İngiliz tayyareleri Tunus 
üzerinde uçarak Fransaya kar • 
şı hakaretamiz beyannameler 
atmışlardır. 

İTALYAN TEBLİ<'.';t 

İtalyada bir mahal, ııı (A. 
A.J - İtalyan orduları karar
.ııaJıının 71 numaralı tebliği: 

Somalide ileri hareketine de
vam eden ve Gilia'dan hareJ.<et 
etmis bulunan bir kıtamız, Bul
ihar\ isgal etmiştir. Diker hır 
kıtamız. Laiaruk yakinine vasıl 
olmuştur. - ~ 

Alman hücumu 
1 Ba.ı; tarafı 1 inci sayfada) 

Alman ta yyarelerile müsademe
ye başlamışlardır. Evvela bulut. 
ların üstıinden mitralyözlerin 
sesi ve moıörlerin çıkardığı gü
rültü işitilmi;;tır. Bilahİare l.>u
lutların altında İng ıliz a\rt tay
var clerini.'1 kovalanıu:ı ınünferıd 
·Alman tanarc,~rı gö. Liln.lı~tur. 

Londra unıntakasında alarm 
jşareti vcrılmıştır. 

Saat 20 ye kadar alınan rapor
laı·a nazaran düşürülen düşman 
tanarelerinin adedi en aşağı 86 
yı bulmu~tur. 

Yeniden kontrol edilen rakam
lar resmen ncşreailıniştir: 

Cuma akşamına kadar a:tı 
gü'.I zarfında lngiltere ve civa
rı uz~rınde Almanların zayi et
tiklcı·ı tayyarelern1 aoedi 402 yi 

·bulınuı;tur. Bu suretle vasati 
olarak glınde 8'2 Alman tayyare
si düsürülmüs bulunrnaktad•r. 

1 
1 

SOVYET MATBUATINA GÖRE 

Mos!wva, 18 (A.A.) - Ste!fani 
Ajansından: 

Rus ordusunun organı olan 
cKızılvıldız• gazetesi, Alman -
İngllıl hava harbi(ıden bahse -
den bir makalesinde lnı:ıiltereye 
\kar ş ı harbe istirak etmiş olan 
Alman tayyareleri adedinin, Al
man tayyarelerinin mütemadi
ven takviye edilmekte olduğu
nu ve ln!.'ilizlerin Alman sınai 
merke:oleri ile hava sınai mer
kczlerıne ve petrol mıntakaları
na karsı yapmakta oldukları ta
arruzun kifayetsizlı~ini isbat et
mekte ·bulunduf!unu yazmakta
dır. 
AMERİKA MATBUATINA 

GÖRE 
Nevyork, 18 (A.A.) - «Müda

faa halinde İn:gilizler taarruz 
fikri ı zhar ediyorlar• başlı,ğı al
tında b .r makale neşreden Nev
yurk Post gazetesinin Londra 
muh!'blfi İngiliz zayiatının hay
ret v erıci olclui!unu yazmakta
dır. 12 kadar Ingiliz tayyaresi 
üst üste müteaddit geceler bü -
tün Almanya üzerinde uçmuı;
lar ve ş~fakta yapılan yoklama
da aralarından azami ücü isbatı 
vücut etmemişlerdir. * Masrnus, 18 - Bahanas ada -
lan vali ve b~kumandanı Dük 
Dö Wir«isoT ve refikası Düşes 
Dö Windsor bugün Massausa 
"ı1sıl olmuşlar ve halk tarafın -
dan coşkun tezahüratla karşı -
lanınışlardır. f A.A.l 

Yugoslav 
Başvekili 
(Ba.ı;taraf• 1 inci sayfadc) 

ağustosta büyük bir tören yapı
lacaktır. Son haftalar zarfında 
Veldes yazlık köşkünde cereyan 
etmekte olan müzakereler hak. 
kıııdaki suale başvekil cevap 
vermekten imtina etmiştir. 

Yugos!Avya kaynaklarıRdan 
verilen haberlere nazaran, ikti
sadi Sovyet daimi murahhaslı
ğı ile Yugoslav hey'eti arasın -
da cereyan etmekte olan müza
kerat Sovyet Rusyaya başlıca 
bakır kurşun ve silisiyeti had.it 
tcslirı'..atına mütedair bulunmak
tadır. 

Yugoslavya da Sovyet Rus.Ya.. 

d Pamuk kauçuk mamula -
an, ' · d b'I 

t arafin ve bclkı e otoıno ı 
ı, p . 
ınübayaa edecektır.. . .•. 

Politika gaıetesının verdıgı 
bir habere nazaran, Yugoslav 
ya hükfınıeti ihracatı!! ın!'f?ssal 
kontrolu için bir kanun !ayıba • 
sı hazırlamaktadır. 

KISA AJJ$:ıNO 
HA &ERLERi 

1 Alman sanayi 
Merkezleri 
Bombalandı -Benzin depoları y.mıyor 

(Battarafı l inci sayfada) 
furdda •Dir demir fabcikası ve 
tavvare dePOları ve Kollede de 
bir tayyare meydanı ciddi hasa
ra uğratılmıştır, 

Hava müdafaa toplarının pek 
<00.detli ateşlerine rağmen. İn
giliz tayyareleri Leuna Sentetik 
benzin fabrikasının üzerine yüz
lerce bomba atmıya muvaffak 
olınuı;lardır. Tasfivtlıanenin en 
mühim kısmının imtidat etmek
te olduğu 2000 metrelik bir me
safe üzerinde Yanaın zuhur et
miştir. 

Yunan Harp 
gemileri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
misinın bombardıman edildiği
ne dair veril()n haber hakkında 
Italya Yunanistana tarziye ver* Tokyo, 18 - (D.N.B.) Doınei melde bera.ber istikbalde bu Jtibi 

Ajansının bilciırdiqine gore,. fe- hadiselerin önüne ,geı;mek ~ 
dere ve müı>ıakil Moıı11o!ıstan Ytman gemilerinin yapacakla
lıiikılmetinin bir kararıle Mon- Tı seferler hakkında İtalyan ma-
go! kabilelerirnn Prens ve ş,ef kamatının haberdar edil:mesini 
!erinin hepsi yakında Kalgaıı da de haberdar etmiştir. Normal mü 
toplanacaklardır· nasebetlerini açık bir surette ida-* Iskenderiye, 18 - (Reut~) me etıınek ve bitaraflığını mu-
Bazı Fran.oz denizcilerinın ır hafaza etmek arzusunda bulu -
Fransız vapuru ile ınemleke~e- nan Yunanıstanın bu teklife mu-
rine dönmekte oldukları ve e- vafakat etti.lıi zannedilıncktedır. 

·- ·ı · t•Myan qeminin batırıl- BIR TAARRUZ DAHA 
nı"'cı en ........ ~. . l ların 
mıuacağı lıak-kında Ita ya.11 Atina, 18 (A.A.) - Giritle Yu-
ga~anti. verdikleri zannedı!mek- nanistan arasında muntazam se-
tedir. H b' b ferler YaPmakta olan bir vapur * Stoklıolın, 18 - . ar ın aş- milliyeti meçhul bir tayyare ta-
laııgıcıııdanberi fo.gıltereııe A- rafından bombardunan edil.rniş-
merikadaıı neft taş•ıı::z?·~~or- tir. Bombaların gemiye i.saıbet 
veç sarnıç gemisi şı ' an- ettiii;i zannedilmektedir. 
tikte A!manlaı;.. \arafıııdan tev- BATAN KRUVAZöRÜN 
kif edilerek bir Fransız !ımanı- YENİSİ YAPILACAK 
na götiirü!mii.ştiir. . . Hükümet reisi, Helli kru vaııö-* Şaııghay, 18 - Jngı!ız Fats- rünün bedelini ödemek üzere 
han vapurunun ; vkıtı dolayı- hallc tarafından ya;:ıı!an te:berrü-
sile İngiliz ve japo_nfladr .. arcu;haLmdal atı kabul etıınis ve bu mali yar-
mevcut ·olan ilıtil.a un e- dımın yalnız devlet ihtiyaclarını 
dilmi<tir. . . karşılamıya değil, batan kruva-* v a.ı;ington, 18 -::. Harı:ıye ne- zörün yerine yenisini yaptırnu-
zaretinin bir teblıqıne gore, As- va da kafi ızelcceğini söylemis-
cores adalannda Kortada ve tir. • 
.Fransız Guyan'ının merkezi olan İHTİYATLAR ÇAGRILIYOR 
Cayenııe 'de Amenka . konsolos- Bir talim devre"ine iştirak 
luklan ilıdas edilmıştır. . etmek ve manevralarda bulun-* Vişi U - Boldovın Çın ve mak üzere bir kıl(! sınıf ihtiyat 
J 'buyılk elçılerı Vellıngton zabit ve efradı 1 eylfılda sil"'· apon . _,_,_. Am~ ka •. u 
Koo 'le Sawa ........ yı ve 0

'. 1 alt da t d'l ·~· 
1 . . u- ına V€ e ı ece ... ır. 

maslalıo.tgu.zan MuTP ıy yı ...,.- o----

bu! etınıştir. N B J D . Dobr'ıca meselesı' * Tokyo, 18 - (D. · ·.. ocmelı 
A . bı!dırdıqıııe qore, a -
ıan.suıın · t. 

.d bulunan bır 1apon ı
cuıta a . . .. essili ile Bu-
caret evının mum b. 
dist mezlıebine vıensuP ır ra-

. . .1. -·karnatı tarafın-
hıp Ingı ız ,,_ . .ki nd 
d lı d t harici edıldı erı en 

an . u u rılm4lardır. 
Hınd,.tandan ııy II · · 

18 _ Japon arıcıye * Tok~o, bildirdiğine 11ore, 
nezaretının · 

le Avustralya arıısın-
Jap~~Y::S, ı mü11asebetler tesis 
dda.

1 
yk ve Avustralyanııı Ja-

e ı ece . D · d k. ili\ sefın oınınııon-
po?ı .ııba a ~ıikimi Sır Jolın Grie 
!ar a.ıi (AA) 
Glaham olacakt!r. · · 

JAPONYA 
(Baş ıaı·afı l inci sayfad,a) 

J Ollya ve Thaıland ın 
4 - ap . 1 · · 

askeri ve deniz ku vveı erının 
t iki :mesai etmelerı. . 
e~üh. bir murahhas heyetı-
. Th':land"<lan japuny&ya ha-

nın d .. 1. bu mütalebat !ıak-
reket e er=. b 1 
kında ınLizakcrelerde u unaca-

i!ı bildi;ilmek(tAro:,) - Çin ~e 
Hanoı. 18 · 
. d' ·ni arasındaki hudud 11er;

Hın ıçı bbüı;ilnQ.e bulunan Cin
mek tese . .. ·· t·· Ih\' · t 
liler püskiırtulmu~ ~r. , Kıv.a 
tedbirleri alının ıs c tanud .l a'.e
hclt lıükUınet.ı protes o e ı mış-

tir. -AMERiKA 
(Ba.ıi tarafı 1 ine.~ sayfada) 

•. d uyanacaktır. Dunya yarı 
çın e ·· b" · tt d . '-'arı bur ır vazıye e a • 
esır, .z 
ha fazla yaşayamaz. 

pbiladeliia, 18 (A.A.) - Bir 
toplantı ~snasında kalab~lık b~ 
kütle i>Jıimde radyoda soJledıgı 
bir nutuk!~ Ame~ikanm Fr~n~a 
sefiri Buıllıt ezcuınle deınıştır 

ki:.Washington'da hükllmetimi • 
zin elinde bulllllan mallimata 
ve tecrübelerime istinat eden 
kanaatim şudur ki, Amerika bu
gün, bir sene evvel Fransayı teh
dit eden tehlike kadar büyük bir 
tehlikeye maruzdur. Şimdiden 
ve kat'i bir tarzda bu tehdide 
karşı harekete geçmeziek çok 
geç kalacai'ıs.11, 

. _(Baş tarafı l inci sayfada) 
harıcıyc nezareti hususi kalem 
ı~üdürü Sofyaya gelerek selii • 
hıyettar Bıılı:ar malıfillerile te
masa girmiştir. Dobruca mesele
sini'.' şimdi kat'i biı· afbaya gir
mesı beklenmektedir, 

BULGAR HEY'ETİ 
Cralova'da Romanya ile mü -

zakeratta bulunacak olan ve 
tam sc!alıiyetli elçi Pomenov'un 
riyasetinde bulunan Bulgar mu
rahhas hey'eti azaları şunlardır: 
Varna garnizonu klın1andanı gc. 
neral Popov, sabık temyiz mah
k?1:"esi halsrından Papazov, da- ' 
hılıye nezareti umumi katibi 
Aughelov ve Düyunu umumiye 
müdürü MoUov. 

Murahhas hey'etine eksperler 
ve katipler refakat edecektir. 

BULGARLAR NİKBİN 
Siyasi Bulgar mahfellerinde 

, Bulgar - Rumen görüşmeleri 
hakkında nikbinlik izhar edil -
mektedir. Bu görüşmelerde Bul
garistanın eski Roma sefiri Po
menof da bulunacaktır. 

Romanya tarafından yapılan 
davet hakkında mütalca yürü -
ten yarı resmi Diness gazetesi 
bu davanın biitün Balkan dev -
!etlerinin nef'ine olarak iki 
memleket arasında yeni bir dost
luk ve işbirliği devresinin baş
langıcı olabileceğini kaydeyle _ 
mektedir. 

KRAL BORİS'İN 
TEMASLARI 

Kral Boris, dün birbiri üze -
rine hariciye nazırı Popof'u ve 
Romanyanın Sofya sefirini ka
bul etmiştir, 

MACAR - RUMEN 
MÜZAKERAT! 

Bükreş, 18 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: Turuu - Sevcrin'de 
Macar • Rumen delegasyonları 
arasında pazartesi günü yapıla
cak içtima sırf merasime ait ola
caktır. Bu merasilnde Romanya 
tekliflerini tevdi edecektir. U
mumiyetle zannedildiğine göre 
Kwı1en teltJifleri bazı arazinin 
terkedilmesini, Romanya ile Ma
caristan arüında yapıhnası dü
şünülen büyük mikyastaki nü. 
fus mübadelesi ıuıruretine tabi 
tutmaktadırlar. 

IKDAlh 
------··---- - ·-- -

Köprülu ekmeği 
Anlaşılan ~u ekmek derdinin 

ıı:r türlü hallolunacağı yok!. Bu 
~t rt, ne zor, ne iÇindcn çıkılmaz 
bir dertmiş yahu! Fırıncılar şir
keti, asri fırın, ekmek mütehas -
sısı, yeni çeşni gibi sözler ortalı
ğı çınlatadursun, bu kargaşalık 
arasında bizim taraf, kaç gün -
dür yine zorla deve hamurlannı 
yutmaya başladı. Fakat ben ken
di hesabıma bizim ekmek mese -
lesini hallettim gibi bir şey .. Biz 
şimdi kaç gündür Köprülü ek -
meği yiyoruz. Mübarek şey 
biraz pahalıca amma h<><1 mu 
boş, lezzetli mi lezzetİi.. İnsan, 
adeta ekmek değil, puğaça yiyor 
gibi bir şey .. Beyazıt kahveleri. 
nin meşhur Köprülü ekmeğini, 
bütün o kahvelerde ve o civarda 
oturanlar ve bilhassa oranın 
Küllük isimli güzel zanaatler ve 
açıkhava akademisine devam e
denler bilirler. 

Fakat oralarda ona Köprülü 
ek~eği denmez, çüpürlü ekmeği 
deııır. Çünkü onları yapıp kahve 
kahve dolaşarak satan yaşlı a
dam onlan öyle satar: 

Çüpürlü ekmeği, çüpürlü ek
meği! Tıize be tllaze.. Sıcak be 
sıııcak.. Baniya çüpürlü ekme -
ği!. 

Belediye fırın mı açacak, fı
rıncılar fırınlarda islıihat ııu ya. 
pacak, uncular, tekrar ortaya ye
ni bir tip ekmeklik un mu çıka
racak? Bari ne yapılacaksa yapı
lırken Beyazıtın şu meşhur çü
pürlü ekmekçisini de bir müte -
hassıs sıfatile aralarına alsalar 
da İstanbullular, b11 yüzden de. 
ve hamuru yutmaktan kurtulsa 
ve biraz da lezzetli ekmek yiye
rek: 

- Hay Allah eksikliğini ös -
termesin!. g 

Diye dua etseler. 
OSMAN CEMAL KAYGU.I 

~NADOlL.lUJ 
HABERLERi 

Burhan Belgenin 
konferansı 

Zonguldak, 18 - Mabbuat u
:ınum müdürlüğü tı~ müşaviri 
Bürhan Belge akşam halkevin
de oıMilli Misacko rnev-.mlu bir 
konferans vermiştir. 

Okuma aşkının 
tezahürü 

Mürefte, 18 - Tekirda,ltında 
başlıyan imtihanlara ~tirak mak 
sadile fakir ve kırnscsiz çocuk -
!ardan mürekkep bir grup dün 
buradan ayrılmışlardır. 10 saatlik 
.bir mesafeyi YtıYa olarak ka
tetmek cesaretini gösteren yav
ruların hu hareketi muhitirniz
deki okuma hevesinin ,ııtizel bir 
tezahürüdür. 

iki TUrk anaeının 
hamiyeti 

. Kozan, 18 - Hamam köyün
den Emine Dal ve F,..:na adın
da iki .köylü Tiırk anüSJ yet.mis 
dönüm tarla ile on altı bas mtıh
telif havvan'lar,jle mevcut hu
tün menkullerini hava kurumu
na teberrü etmişlerdir. 
Kıymetleri tahminen 750 lira 

tutan bu teberr.ü muhitimizde 
ibüvü!t bir takdir ıle karşılan-

ınıstır. 

Bayan Naciye, ~:;as~~ ~~~atı 
üzerine Erenköyu ~ ~-d u'.'de. 

elci . ti Hali vaktı yerm e ı ı. 

B
ç . ıdınışet'ı·şmi• kızı vardı: Sevil .. 

ır ey ' . 'b' d 
G kız da, annesı gı ı ıı,arı 

enq ·· halk d •• ı. rdu her gun on a 
,,...t mıyoor k'itap okumakla vakit 
o uruy , kn 
geçiriyordu. Az s0Jll'8, bu .Ye . ~ 
ak hayatan usanç ı:ıctırmıştı. 
~aklı idi. Çünkü ne dış~rı çıkı: 

1 ne de gelen ve gıdenlerı yor ar, 
vardı. k b h 1· . Ba an Naci}e, ızınm u a ını 
görü~ce diişündü. Ol,u oyalıya
cak, meşgul edecek i.ı.rd. ~Ba~e arda
dı. Nihayet ~arar ver ı. ır ra -
yo makinesı alına,!<,··· . d' b' 
Aynı giin Beyog una ın ı, ır 

radyo aldı. Artık her gün yemek.. 
ten sonra ana ve kız. salonda otu
ruyorlar, radyo dlnlıyorlardL 

Sevil, bundan ~ok memnun o
luvordu. Şarkılardan, konferans
J..;dan ziyade Spikerin tatlı sesi 
hoşuna gidiyordu. o.n?n: cBayan
lar, baylar ... • deyı~ıne bayılı
yordu. 

Bu uzaktan, tatlı bir musiki 
gibi kulaklarına ak.eden sese a
deta iışık olınmtu. Her işittikçe 
kalbinin titrediğini hissediyordu. 

* 
O gece, bayan Naciye, hasta 

bulunan akrabalarından birine 
gitnıiştL Sevil, köşkte dadısı ile 
yalnız kalmıştL Komşularının 
kızını çağırttı. Ve: 

- Şimdi, benim sevgili Spike.. 
rimin sesini işiteceksin. Bilsen 
ne tatlı sesi var.Hi~ şüphe yok ki 

Askeri liseler su sporları 
bayramı dün yapıldı 

İki senedenbcri büyük bir 
muvaffakiyetle yapılmakta olan 
Askeri Liseler su sporlan bay
ramı dün Çengelköyünde Kule
li Askeri Lisesinin önündeki sa. 
hilde yapılmıştır. 

Lise binasının önündeki sa
hilde sureti mahsusada hazır -
lanan yerleri üç dört bini aşan 
bir davetli kütlesi doldurmuş -
tu. Davetliler ara~ıııda ordu 
müfettişlerinden orgeneral Fa1l
reddin Altay, İstanbul komuta. 
nı İshak Avni Akdağ, Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü ge
neral Cemil Taner, general Ze
ki ve diğer askeri erkan bulunu
yorlardı. 

Merasime saat 15.30 da İstik
lal Marşı ile başlanmış, müte. 
akiben Askeri Liseler müfettişi 
kurmay albay Adil Türer su 
sporlarının ehemmiyetini teba
rüz ettiren bir. •öylev \'ererek 
davetlilere tc~ekkür etmiştir. 

Bu söyle\'i, merasime işti -
rak edecek sporcu talebelerin 
yaptıi; ı çok muntazam geçit res
mi takip etmiş, bundan sonra da 
büyük bir murnffnkiyet altında 
cereyan eden spor hareketlerine 
geçilmiştir. 

1! şubeden ibaret olan spor 
ha ~ketleri fasılasız bir şekil -
de tam üç saat devanı etmiştir. 
Bu hareketler arasında bilhas • 
sa tam teçhiutla 10 metre yük
seklikteki kuleden atlama, el -
bise ile yüzme, adam kurtarma, 
su altında yüzerek tabak topla
ma gibi çok güç olan gösteriler 
davetlilerin pek haklı olarak te
zahüratına vesile oldu. 

Atlama ve yüzmeleri mütea .. 
kip dört takım arasında bayrak 
yarışları yapıldı. Bu müsabaka
ları kırmızı takım kazandı. 
Bahriye talebeleri arasında cere
yan eden yedi ve be.; çifte fili -
ka yarı~ları bilhassa günün en 
alakalı müsabakaları oldu. Ye • 
di çifteleri Deniz Lisesi birinci 
sınıfı, beş çifteleri Deniz Lisesi 
ikinci sınıfı kazandılar, Son o • 
!arak Kuleli talebeleri arasında 
yapılan şarpi ve su topu müsa -
bakaları alaka ile takip edildi. 
Bu sure!le bu ı;üzel spor günü -
ne nihayet verildi. Davetliler 
zevkli bir gün geçirmekten mii
tevellit bir memnuniyet i(inde 
sahadan ayrıldılar, 

Model tayyare ı Dehşet Haftasında 
(Ba.starafı l inci sayfada) 

Müsabakalar ·bir ıüri önünde 
ve :ımrs öğretmenlerinin de ~
tirakile yapılmıştır. Saat on bu
çuğa doil'ru başlanan müsabaka
lara 180 model tayyare iştirak 
etmiştir. 

~foht~lif tiplım1en birincilik 
l:azananlar şunlardır: 

Çubuk modelinden Nusret Ka
raca, Ticari modelden Esad Ar
tık. Mikyas mod21ınden Asım, 
Planör modelinden Hasna Hum
baracı· 

Almanya lnoiltereyl 
(Ba.ı;tarafı l inci sayfad.4) 

imha edilmek tehlil<esine maruz 
bulundukları, bütün rnıntakanın 
maynlerle dolu olduiiu ve -tııy
yarelerin her gün geınfye hücum 
edeceği ilave edilmektedir. 

Londra, 18 (AA.) - Dün ge
ce Di>blın salahiyettar mahfil
lerinden Öğrenildiğıne göre, ln
_giltereye tatbik edilecek şiddet
li abluka hakkındUi Alman ka
rarını bildiren nota müstakil İr
landa hükfuneti tarafından alın
mıstır. 

iNGiLİZLERİN CEVABI 
Londra, 18 (A.A.) - Alınan 

yübek kumanda heyetinin ln
![iliz ablukası hakkındaki tebli
rrıne cevabt!n, istihbarat nezare
ti •u beyanatı neşretmiştir: 

.ı ngilterenin deniz harbi beıı· 
nelmilel kaidelerini ihlıil etmiş 
olduğuna mütedair Alman it -
hamlan, pek yarip ve pek yer
siz bir şeydir. Zira, Almanya 
bizzat kendisi lnqi!tereııi ablu
ka altına alınak istiııen ve akim 
kalan teşebbüsü ile. bu kaidele
ri tamamen ilılıil etmiş bulun -
1'1ıakıadır. Alnıanııa bu teşeb
büsleri esnasında bütün hii. -
cum kabiliyetlerini. bitaraf tica
ret gemilerine karsı kullanmış
tır. Harbin bida11etindenberi ba· 
tınlan bitaraf qemilerin baliq ol
duğu umumi tonaj 736,162 tondur. 

(B~makalden devamJ 
13 ağustosta, 500 tayyare ile 

yapılan akınlarda 78 Alman ve 
13 İngiliz tayyaresi düşmüştür. 

14 ağustosta, 300 Alman tayya
resi İn,giltere üzerine gelmiş, 
31 Alman ve 7. İngiliz tayyaresi 
zayi olmuştur. 

15 ağustosta, 1000 Ahnan tay
yaresi hücum etmiş, Almanla
rın zayiatı 180, İnı?ilizlerinki 34 
tür. 

16 ağustosta, İnı!iliz suları 
ve toprakları üstünde 75 Alman, 
22 İn.gilız tayyaresi düsmüştür. 

İngilizler, 11 ağustostan 16 
ağustosa kadar 6 gün iç.inde 492 
Alman tayyaresi düşürdüklerini 
ve kendilerinin 115 tayyare kay
bettiklerini, bu Alınan tayyare
lerinin bütün pilotları maktfil 
veya esir düştüğü halde, 46 İn
giliz pilotunun kurtulduğunu 
söylüyorlar. 

Bu rakamlar doğru muT Ev -
velce de söylediğimiz gibi, Al • 
manlar tam aksini iddia ediyor
lar. Onlara göre İngilizlerin za
yiatı hem sayı, hem nisbet iti -
barile kendilerinkinden fazla -
dır. İngiliz rakamları, biraz nıü
balıiğalı olabilirse de, İngiltere 
üzerinde yapılan muharebeler • 
de, Almanların daha ziyade za
yiat verdiklerini kabul etmek 
lazımdır. Çünkü, Alman tayya
releri, Büyiik Britanya adasına 
taarruz ettikleri zaman, İngi -
tiz avcı tayyareleri, balon ba
rajları, kara defi bataryaları ve 
harıı gemilerinin hava defi ba
taryaları ile muharebe etmek 
mecburiyetindedirler. Müdafi • 
lerin ~okluğu ve tenevvüü, tabi
atile müdafaanın tesirini arttır
maktadır. İngiliz hava defi top
larıııın çapı, daha harpten evvel 
isabetli bir P"örü~le bü)ütülmüş 
ve 90. 102, hatta 132 milimetre
ye kadar çıkarıldığı gibi, Pom -
Pem denilen küçük toplar, hava 
defi makinelitüfokleri 4 ve hat. 
ta 8 ııamlılı yapılarak atış sür'
atleri ve ates kuvvetleri azami 
dereceye vardır1In1ı~tır. Biitün 

lkdam'ın hif..ayeleri 

Spikerin sesi ·~· 
Y•~•n Bedi gUndUz li 

sen de beğenecek, takdir edecek
sin. .• 

Dedi. Saate baktı ve düğmeyi 
çevirdi. 

- Aziz Bayanlar, Baylar ... 
- Ne tatlı bir ses ... Tıpkı mu-

siki gibi... Ses devam ediyordu: 
- Şimdi dinliyeceğiniz konser, 

Münir Nureddinin •Muhabbet 
Yıldızı. şarkwdır. 

Sevil, komşusunun kulağına ü
sıldadı: 

- Acaba l\lanür Nureddinin 
sesi de bu kadar güzel mi? 

- Ona ne şüphe! ... 
- Fakat ben, hep Spikerin se-

sini işitmek istiyorum. 
- Sesine aı;ık olduğun bu ada

mın çehresini gördün mii? Nasıl 
adam olduğunu biliyor musun? .• 

- Hayır! Fakat hayalen görü
yorum: Uzun boylu, esmer çeh. 
reli, giizel siyah gözlü, yakışıklı 
bir genç ... 

- Zennetmenı... Bence orta 
boylu, sarışın, mavi gözlü ve kı
vırcık saçlı olsa gerek ... 

Sevil, bir an düşündü. Sonra 
gülerek: 

- Hangimizin haklı olduğunu 
anlamak için bir çare var." 

- Ne gibi? ... 
- Bir mektup yazalım, fotoğ-

rahnı isteyelim. Bence otuz ya
şında:1 fazla değildir. Bu kadar 
güzel sesi olan bir adam her hal
de genttir ve ... gilıeldlr. 

- İyi amma, bir genç kızın tıl
nıınadığı bir adamdan fotoğraf 
istemesi ayıp değil mi?" 

- Neden ayıp olsun!. .. Geaç 
kızlar, sinema artistlerinden, e
diplerden ve muharrirlerden 
fotoğraf istemiyorlar mı? Bu da 
onun gibi bir şey ••• 

- O halde yaz! İşte kiiıt ve· 
:ıarf. Ben dikte edeyim. Haydi 
haşla: cAııiz Spikerim .... 

- Hay&r, cAziz Spikerim .. > 
demek doğru değil Biraz lılubali 
ve teklifsizce olur. • Sayın Bay 
Spiker."• diyelim, daha ~. 
fık ... 

- Pekfıla. Deviım ediyorum: 
•Sadık dinleyicilerinizden iki 

genç kız, ~'ıi tanımak arzusunda 
bulunuyoıı.ar. Sizden bir müla
kat talep etnıiye cesaret edemi
yorlar. Beliti icabet etmezsiniz 
diye korkuyorlar. Ve bir fotoğ
rafımzı IQtfetmcnizi riu ediyor
lar. Cicalarllllll red. olunmıyaca-

SAYFA 

-
Slyast 
~~Vazly&t 

ltalya - Yunan ih· 
tilafında netice 

YAZAN: B. NUK1 ~ 

rr==\\ avut Bocanın katli 
l!:::/J meselesinden doğan 

münakaşanın, İtalya 
ve Yunanistandan başka, uzak, 
yakın, muharip vahut bitaraf 
memleketlerin matbuatında gü
nün meselelerini teşkilde devam 
ettiği görülüyor. Hetli lu·~vazö
rünün, Ywaan adalarından biri
sinin sahillerinde, tabiiyeti he -
nüz tamamen anlaşılamamı~ bir 
denizaltı gemisinin atlığı torpil
lerle batırılması, bilhassa Yu -
nanistanda, asabiyetle kar~ık 
bahri ve berri bazı tedbirlerin a
lınmasına dahi sebep oldu. 

Mesel.,nin veya ihtiliUm ~sa
sıru, hakikati halde bir Davut 
Bocanın katli hadisesi mi teşkil 
ediyor? Yoksa, mihver devletle -
rinin, Akdenizin Adalar ve Ege 
denizlerindeki bir kısım sahille
rinde İngiltere donanması aley
hine üsler temin cyleınck arzu -
la ı mı? İkinci ihtimalin daha 
fQ ı:la varit bulunması, ihtiliifın 
girdiği safhadan anlaşılıyor. Fa
kat bu takdirde Davut Hoca ha. 
disesindcn doj;a n ihtilafın, Bal -
kanların bu kısmında şümulü 
şimdiden kestirilemiyecek silah
lı hareketlere yol açması ihti • 
mailer de ciddi ,e!kiklı.!re 
mevzu olabilir. Mihver devletle
rinin İngiltere ile mulıarebele • 
rinde, Avrupanın bu kısmında 
müsellah ihtilaflara sebep olnıak, 
mücadeledeki esas gayelerinde 
müsbet ve muvaffakiyetlerinde 
llmil olacak tesirler yapamaz. 
Bilfıkis mihverci devletler kııv. 
vetlerinin inkısanunı, iktisaden 
dahi zayıf kalmalarından müte
vellit tehlikeleri mevdax.a geti
rir, Akdenizde bahri hakimiyet 
davalarını ise baltalar. 

HAl\ıiT NURİ ffiMAK 

ÇURÇJL 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

g,Ja maddelerine ait meseleler
le de meşgul olacağı zannedil -
mektedir. Müzakereler Avam 
Kamarasının celselerini talik et
mek hnsusundaki ruznamesine 
uygun olarak cereyan edecek 
ve bütün gece devam edecektir. 
Lortlar Kamarasında salı günü 
Lord Addion harbin takip et -
tiği safahat hakkındaki müza • 
kereyi açacaktır. 

bucları nazarı dikkate alarak, 
İngiltere üzerinde u~an Alman 
tayyarelerinin fazla zayiat ver
diklerini kabul ediyoruz. Bunu 
böyle kabul edince de, 8 ağus -
tostan 16 ağustosa kadar yapı -
lan hava muharebeleri netice -
sinde, Almanların, İngiliz tay • 
yare kuvvetlerini, hava hi.kimi .. 
yetini onların elinden alabile -
cek k:ıdar zayıf düşiirdükleri 
tahmin edilemez. Bava hakimi
yeti temin edilmedikçe de İn

giltereye asker çıkarınağa kal
kışmak doğru olmaz. Bu itibarla 
•dehşet haftası• nda bir ihraç 
hareketinden ziyade, yine büyük 
hava lıücumJarı yapılacağını 
tahmin e~iyoruı. 

ABİDİN DAVER 

ğı ünaidile saygılarını sunarlar, 
Bay Spiker ..... İmza: Sevil, Gül
nihal. 

Sevil sordu: 
- Fakat, adres? .. Fotoğrafı ne.. 

reye gönderecek! ... 
- Köşke olmaz... Postrestant 

Eren.köy diye yazıver ... 
Zarf itina ile kapandı ve biz -

metçi kadınla köşkün biraz ile
risinde, köşe başındaki posta ku· 
tusuna attınldı. 

* 
Ertesi gün Sevil, kahvaltısını 

yaptıktan sonra gazetesini oku
yordu. Radyo programına bakar
ken küçük bir haber gözüne i 
]~ti: -

cSayın dinleyicilerimizi müte
e~sir edec.eğine emin olduğumuz 
hır haberı vereceğiz. Sevgili ve 
sadık Spikerimiz Bay Meedi, dün 
P<:e kalb sektesinden ölmüstür. 
. .•B.ay Mecdi bir harp mali'ılü 
ıdı. Istiklaı mücadelesinde, elli 
yaşında olmasına rağmen g:önül
lü yazılmış, Sakarya ve Jnönü 
muharebelerinde bulunma<. bir 
kolunu ve çenesinin ~·arısını kay
betmisti. Radvo şirketi zevcesi -
ne ve dört çor;ığuna taziyetlerini 
beyan eder ...• 

Sevil, gazeteyi elinden bıraktı, 
gözleri sulandı ve kendi kendine: 

_Yarabbi! Ne budala imişim!. 
Dedi Örtüyü yüzüne cekti, ba

şını kll>i tüyü yastıkların arasına 
soktu, uğradığ hayal inkisarndan 
mütevellit bir teessürle luçkıra 
kıtkıra ağlaınıya başladı. 
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RE S U,.. L ,-------~ O/o 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 

_,,,! Taksitli Emlak Satışı 
AL i 

Sandığı 

863 ton kripJc arpa alınacaktır. Pa
zarlık.la eksıltmesi 23/8/940 cuma 
glinil saat 15 de Tophci.nede Lv. Amjr .. 
}jği şaı.ınaJn1a komi!-;yonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedeli elli iki bin 
seksen lira ilk teminatı 3854 lira
dır. Nüınunesi komisyonda gOrühir. 
İsteklilerin. be11i saaıte konıisyona 
gcln\eleri. (268) «7445> 

Yazan : Z 1 Y A Ş A K i R 

Fôtıma hakikaten birçok mümtazi
yetlere malik, kadınların hayırlısıdır 

YE.FAiKA NUMARASI - 8 -
~Uiıud) muharebesindi!, (Fa

tıma) da avnı. suretle vazife ifa
tilm arzu etmiş.. Muharebe es
nasında, en ön safta bulunan 
askerlere su taşımak, saftan ha
rıc kalan yaralıları )!eri naklet
'Urerek tedavi altına almak J!ıbi 
kıymetli hız.metlerilc bütün rnu
harıplerın ıa><dırlerini celbeyle
mısti. 

- İyi amma, Ya Ali.. Bir J!Ö
nüle, beş sevııi nasıl sıjlabilir? .• 
Bunu izah et, bakalım. 

Dedi. 
(Ali) du.raladı. Bu mühiıın 

sı.;ale, birdenbire cevap vermek 
ist<>medi: 

- Ya Resiiliı.llah' .. Müsaade et 
de, düşüneyim. 

Diye mukabele ı:Jsterdi. Kal
kro evine geldi. Muhavereyi 
aynen (Fatıma) va naklettik
ten sonra; 

- Bu suale. sen ne dersin, ya 

Semti Cinsi 

l\ıluhammcn 

Kıymeti 

Kadlköyünde İbrahlm ağa mahal- ili ı~:..ıta altı odalı iki sofalı 
let;inde Kütfüncü oğlu yeni Eaat ve kuyu.vu havi maa bahçe 
J?,.aşa sokağınd<ı eski l~ MU. ;yeni ve tarla bir ahşap evin t.amaını 
6/1 No.lı (nıe~ahai ı:;at.hiyesj 22.25 met.re 

murabbaıdır) 

Anadolu hisarında Göksu rnahal1e- İki bu~uk katt:l beş od.;:ılı 
sinde NJ.santaşı cadd~ınde esk.i 7 
Mü. yeni No. taj 53, 53 No.Jı 

maa bahçe ahşap bir C\"in 

tamamı 

900 

350 

1 - Artt.ırma 23/8/!~40 tarJune düşen pa:ı:artesi günü snat 14 den 
16 ya kc:ıciar yap1l3cak ve gnyriınenkuJ en çok bedel veren1erın üslunde 
kalacz.ktıt. 

2 - Artllrmıya g!rmt:k için .muhammen kıymetin yi.ızde 15 j nisbe
tinde pey <ıkçcısi yatırnıak Llı.zımdır. 

3 - Arttırma be<lelinın dörtte biri peşin, ~eri kalanı sekiz senede 
sekiz ınüsavi taksitte ödenir. Taksit:er yüzde 8,5 !aizc tf!bldir. 

4 - TaksHJer ödeninceye kadar gayrlınenkul Sandı~a birinci derece
de ipotekli ka1 ır. 

5 - Binaların · fotoğrafları Sandık d::hilındeki satış salonunda teşhir 

* 40 ton sadeyakı alınacaktır. Pa-
za.rhkla eks.il1.mesj 2318/940 cuma 
gU.nü saat ı.::; .ao da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği Hatmalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeH 
kırk yedi bin Hra kat~ı teminatı 7050 

liradır. Şarlname~l koınisyonda gö
rülür. İstekUlerin bellı saatte ko -
nü::;;yont:. gelnıclc:ri. (270) (7447) 

* 1000 k;Jo k<:.ış~r peyniri alınacak-

Bu muharebede (Fatıana) o 
'ikaJar ooyuk ·bır hizmette bu
lunnmştw· ki, aradan 13 buçuk 
asır ııectif!i halde, bunun kıymet
li hatırası. daha hala unutulma
mıştır. Şöyle ki; 

Harp, •bir aralık en korkunc 
bir devreye J!lrnuşti. O sırada, 
.ııeri hatlarda •bulunan (Fatıma) 

(Devamı var) 'ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
============= • 

1 Askerlik Bahisleri ln-ı frr;i YENi KOLEJ N~.:ri 
Fatmıa? .. (7267) oiunınaktadır. Fazla tntsil3t abnak içi, :::;alona mi.iracaat edilir. 

tır. J>awriıkla eı.~s.~ltmesi 22/8/940 
pe-rşembt- gUnU sa.at 16 da Tophane
d<' Lv. Aınirliği sat.ınalma komisyo
nı.~ıda yapılacaktıT. T<ıhn1ın bedeli 
650 Jira kat'i ten1inatı 97 lira 50 ku
ruştur. isteklilerin bi?lli saatte ko
n1isyona gelmeleri. (266) t7443> 

· ~araliJarın tedavilerıne nezaret 
etmek teydı. Birdenbire, Resü
lü Ekrem Efendirruzin yaraıan
d:ı'klarına daır acı bir haber gel
di. 

(Faı.ı.ına). bunu duyar duymaz. 
o kadar büyük bir teessüre ka
'Pıldı iki. az .kaısın tecennün ede
cekti. Fakat, halkı telfu;a ver
memek için, nefsini şiddetle ceb
retıi. Koı;arak, ResuJü Ekrem 
iE.ic.~Jimızın ·bulundukları yere 
ıııttı ... Ba,;ından ve yüzünden 
a-nC'uuh Oli.in ResUlü Ekri:m; O 
sıı ada bir hunna ai(acın.n aıbi
ne uzanmış .. Muoiırek başı, (Alı) 
r1ıu avu~lurı ır,;ındc idı. l. ara
lardan a.o:an .Kan, dmmemişti. 
Fazla kan zayi ettiği için de, 
yarı bay;ıın ·bir halde idi. 

Sevgili pederinin üzerine tit
riyen ve onu esen rüzııiırlardan 
tıile esirl!eyen (Fatıma) o anda 
ibüyüık 'bir teessür ve iztırap dl!y
anakla •beraber, hayrete şayan bir 
sükun ve itidal )!österdi. Bir ta-

1 raftan, mukaddes pederine tesel
li funiz sözler söylerken diiter ta
raftan temiz bir hasır parçasını 
ııetirtti. Bu hasır ile. yaraları, 
lkendı ellerile sardı. 

Reı.-ul.Ullahın yaralarından a
lkan kan, derhal dindi. (Fatıma) 
nın yüksek zekası imdada yetiş
anis.. O karışıklık esnasında, hiç 
lk.imscnin düsünemediiti bir işi 
yapmakla, mübarek pederine pek 
büvük bir Jıiıımet ifa eylemişti. 

* Bir J!iin Resfilü Ekrem Efen
:imriz He (Alı) nin arasında, şöy
le bir muhavere geçti: 

- Ya Alı!.. (Allah ı ı seyer 
m:i.sin .• 

- Severim, Ya Resfılüllah ... 
- Allahın Resü.lüııü sever mi-

. ? 
Bın .... 

- Evet. Ya Resiilhllah ... 
- Resulü.llahın kızı Fatıma-

yı sever misin? .. 
- Onu da severim, Ya Resu-

lallah .. . 
- E ... (iHasan) ile (Hüseyinli? 
- Tabii .. Onları da severim. 

(Ba.qtarafı 2 nci saııfada.) 
Kıyılarda gözcü hizmetleri, 

denize hakim taraf için emniyet
le başarılabilir. Mütearr12, müs
tahkem kıyı üslerinden istüade 
ettiği müddetre, teşebbüsü ön -
cc gizlemeye muvaffak olacak -
tır. Müdafi ise, havalarda keşif 
ve tarassut im.kitnına maliktir, 
hareketi belirdiği anda sezecek_ 
tir. Kafileler deniz üzerinde en 
bfö·ük tehlikeye maruzdur, Ha
va~ .ku\·vctlerinin saldırması kor- i 
kusu, müdafi deniz \'C hava 
kuvvetlerini tıwkif ve imha te
sebbüsündcn mencden1ez. Mu -
harebcde, elde edilecek netice İ
le karşılaşhrıbbileıı zayiattan 
çekinmemek esastır. Anayurda 
tenih edilen her darbe, şiddet
li mukabeleleri davet eder. As
ker, malzeme ve mühim1nat nak- j 
leden vasıtalar, deniz hakimiye-
ti elde bulunmadıkça, değerli ol
duğu nisbeıte mukavemetten a
ciz hedeflerdir. Bu gibi hedef -
)ere, en yakın mesafelere kadar 
yanaşmak, mütcarrız hava ktıv
vctlerinin vazifelerini işkfil için 
en emin çaredir. Sorsan bir ateş 
silindiri, bir kafilenin imhasını 
intaç c.debilir. İhraçları men'e 
memur hafif ve çok oyna\, denİ2 
kuvvetlerinin]' neye mal olursa 
olsun, ihraç hareketlerini deniz
de boğmakla mükellef tııtıılcca
;;ından şüphe edilemez. Deniz 
muharebelerinin mümeyyiz vas
fını bilen denizcilerin, hedefe 
müessir oluncaya kadar yanaş
mak cesaretini gösterdiklerini 
ispat eden misaller, bu harpte 
de vardır. Graf Spee hadisesi 
henüz hatırlardan silinmemiştir. 

* •11 tı.t:ıhruti çadır için 90,000 metre 

iLK - ORTA· LiSE 
Taksimde Soraselvilerde YENi AÇILDI. 1 

şerit kolan alınacaktı.r. Pazarlıkla 

~ eksjltrrıesi 22/8/940 perşembe günü 
saat 14,30 da 'fophane<le Lv. Amir
liğ"i satınalma komisyonunda yapı

ıacaktır. Tahmin b edeli 7200 Ura ilk Müdürü - Eski ş~ı; Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca. 

.Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öGIRE'11ilMIİ.NE )!eniş 
:mikyasta ehemoniyet venmek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek talebesirı::ı çalışma ve inkişa<fı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneffüshanesi ve jimnastikhanesi vardır. Her J!tin saat (9 
ile 13) arasında talebe kayıt ve ka•bul olunur. Telefon: 41159 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversitede 120 lira ücretli 

servislerı ve diğer vesi:kalarile 
günleri rektörlüğe müracatları. 

mimıırlık 
birlikte 

açıktır. Taliplerin bon
pazartesi ve perşeın be 

(7405) 

t~minatı 540 liradır. Nümunesi ko-

l mısyonda görülür. İf-lteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(269) 07446> 

* Bir milyon doksan beş bin altı 

yüz kilo yemlik saman alınacakhr. 

Pazarlıkla eksiltmesi 21/8/940 çar
şamba günü saat 14 de Tophanede 

İst. Lv. Amirliğl satınalma komisyo
nunda yapılacaktır Tahmin bedeli 
kırk ü<; bin sekiz yüz yirmi dört lira 
ilk teminatı 3286 lirıı BO kuruştur. 

Şartnamesi komjsyonda görülür. İs-

i. =t~r:Cmkisa;::~ *;e~~~!~~.ile beıli 
(248) •7289> 

... :1m11mm:nmıı .... am.-mıııı ............ ~I 
inhisarlar Umum MüdUrlUQUnden 

I - İdaremizin Feri.köy bira fabrikasında snman1a kanşık bir halde 
mevcut 5 ton arpa pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazal'lık 23/VI!l/940 cuma günü saat 14 de Kabalaşta 

Levazrm ve mübayeat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

lli - NUn1une mezkıir fabrikada görülebilir. 

rv - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 
edecekleri fiat üzerinden yüzde 15 miktarındaki teminat paraıarile birlik-
te mezkUr komisyona müraca.atları. (7452) 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - Eksiltmeye konulan ;.: Aydın - Muğla yolunun 27+298-34+300 ki-

lometrelerj arasında :!2~51.91 lira kesi! be<lelli sose in~aatıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a - Bayındırlık. işleri g~e1 şartnamesi, 

b - Tesviyel türa.biye şose ve kd.r,gir inşaata ait femı1 şartname1 
c - Eksiltme şaı·tnamesi1 
d - Mukavele proje~;ı 
e - Keşi1 hüliisa cedveli ve sjlsile flat 
! - Taş ve kum vasati mesafe cedvelleri 
istiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 29/8/940 perşembe günü saat 16 da Aydın Dalın! 

men saıonunda yapılacaktır. 
~ - Eksiltme kapalı zarf usuli!ecilr. 

Encü-

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Ticaret Odası ve bu ~ için 
Aydın vilfı.yetinden alınmış ehliyet vesikası bulunması ve en az 5 bin liralık 
toplu bir şose inşaat.ı yapm.ış olması ve 1713 lira 69 kuru~luk muvakkat te.m.j

nat vermesi l.Eı.z.ımdır. 

120,000 adet şerit kolan kapsolu 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20 /8/940 salı günü saat 15,15 de Top
hanede Lv. Amirliği satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 600 lira ilk teminatı 45 liradır. 
Nümunesi komisyonda görülür. İs
tek1ilerin bellj saatte komisyona gel
meleri. (256 - 7292) 

* Adel 

40,000 arka çantası içln 20 Mm. köprti 
50,000 arka çantası içın 27 Mm. köprü 
20,000 çanta çengelı. ı 

Yukarıda yazılı üç kalemin pa- [ 
zarlıkla eksiltmesi 20/8/940 •alı gü- ı 
nü saat 15,30 .da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3915 lira 1 

ilk teminatı 293 Hra 62 kuruştur. 

Nümuneleri komisyonda göi·ülür. İs-
teklilerin be1li saatte komisyona gel-
meleri. (258 - 7295) 

* 200,000 adet portatil çadır kazığl, 

150 kiloluk. 1000 adet kantar alı
nacaktır. Pazarllkla eksiltınesi 
22/8/940 perşembe günü saat 15

1
30 

da Tophanede Lv_ Aınirligi satınal
ma konıi.syonuııda yapılacaktır. Tah
min bed.:li 17 ,000 liı·a ilk teminatı 
12i5 lircıdır. Şartııamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin teklü edecekle
ri nümunelerile belli saate komis-
yona geln1eleri. (261) t7343> 

* 578,500 kilo pata.1.es alınacaktır. Pa
zarl.ıkla eksiltmesi 22/8/940 per -
şembe günü saat 14,30 da Tophane
de İst. Lv. Anlirliği satınabna komis

yonunda yaptlacaktrr. Tahmin be
deli 34,710 Ura ilk teminatı 2603 li
ra 25 kuruştur. Şartnaınesi komis
yonda görüHir. İsteklilerin kanuni 
vesik.alarile belli saatte koınlsYona 

gelmeleri. (260 - 7297) 

* 130 ton kuru soğan alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 22/8/940 perşem
be günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satmalına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 7150 üra 
ilk teminatı 536 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. is
tek.Hlerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (257) <7294> 

* 
69,000 kHo taze üzüm alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 26/8/940 pa _ 
zartesi günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satınalrna komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 8280 
ljra ilk teminatı 621 lira.dır. Şartna

mesi komisyonunda görülür. İ;;tekU
lerin kaount veşikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (253 - 7290) 

DALGA UZUNLUliU 
'l'.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 K 
T.A.Q. 19,47 m. Ul95 Km.20 K 
1648 m. U8 KıD. llO Kw. 

19 Ağustos Pazaries 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

18.-
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.40 
19.10 
19.45 
20.-
20.30 
20.45 
21.10 

21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23~ 
23.25 
23.30 

Program 
Hafif program (pl.) 
Ajans habcrlerı 

Ev kadını - yemek list 
Hafif program (pi.) 
Kapanış 

* Program 
Türk müzi,ı)i 
Ajans haberleri 
Türk müziği 
Hafif solo ve şaTkılar ( 
Kapanış 

* Program 
Operetler ( pl.) 
Radyo caz orkestrası 
Türk müziği 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Kon~ 
Dinleyici istekleri 
Keman ve piyarıo iı;;n d 
fantezisi 
Radyo gazetem 
Radyo salon orkeztr= 
Ajans haberleri 
Radyo salon orkestrası 
Dans m'fiziiii (p!.) 
Yarınki program 
Kapan~ 

İmtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Dl 
rektörü: E. İZZET. Basıldı/:> :re 

SON TELGRAF Basımevi. 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuz yeni ders yılı jçin talebe kaydına başlamışt1ı:. Okul 

eeceli ve parasızdır. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi hemşire 
yetl§tirmektedjr. Tahsil müddeti üç yıldır. Dersler teorik ve pralıktir. 
1'ahsil müddeti zarfında talebe ınodem ve konforlu bir yuvada ya~r. 
Bakım ve tedrisat n1ükcm.ıneldir. Kabul sartları: 

l - Türk tebaası olmak1 

2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsile ve bizınete manı hartaıık ve 
kusuru olmamak, 

3 - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı o1mamak. 
4 - İffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta tahsilini bitirmiş olmak 

tiğini vesikalaı·Ia isbat et nek. 
6 - Evli bulunmamak. 

veya bu derece tanı.il et-

7 - Altı aylık tecrübe devresinden sonra okulu veya be~ ~enelik 

mecburi hizmeti ifadan evvel mesleği terkeylediği veya mecburi hiz

met esnasında evlendiği takdirde okul tahsil masrafını ödiyeceği,ne 

dair noterden musaddak bir taahhütname vermek. 
Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak jçin İstanbulda Aksa

rayda Haseki caddesindeki okul direktörlüğüne müracaat edilmeli -
dir. İz.ahat almak için yaıı il~ de müracaat edilebilir-

15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KABUL EDİLMEZ 

Sonıa Belediye Reisliğinden 
<1100> lira keşiOi seyyar bir et\tv makinesi açık eksilt.meye konuln1uş

tur. Eksiltme 2/9/940 tarihine müsad.i'f pazartesi günü saat 16 da Sor.ıa 

Belediyesinde ve Encümen tiuzuruncta yapılacaktır. Muvakkat teminatı .8~"> 

lira f50~ kuruştur. 

İstekliler 940 mali yılı Ticaret ve Sanayi vesikası ve bu gibj işleri ya
pabileceklerine dair evvelce yap11'1.Jış oldukları işten fenni ehliyet vesika-
lannı ibraza mecburdurlar. 

Şartname veSaireyi yapmak üzere ihaleden evvel Soma 
müracaat etmeleri. 

Belediyesınc 

(7117) Söz buraya !(elince, Resulfil- j 
. !ah Efendimiz J!Ülümsedi. Kısa \ 
'bir tevaJclruftan sonra, şöylece 
sözlerine devam etti: 

Bundan önceki yazılarımda da 
Britanyaya ihracın felaketle ne
ticeleneceğini tebarüz ettirmek 
istemiştim. Yurdu için r.ın ver
meyi cana minnet bilen bir mil
letin, hatta muntazam ordusu -
nu dcı:iı, bir gönüllii çetesini de 
geri iterek kıyılarda bir köprü 
başı kurmanın hiç de kolay bir 
iş olnuyacağını iddia etmekle 
hakikati ifade etmiş oldum, sa-
nıyorum. 

-
BOYOK TARiHİ ROMAN: ~~Pol11Uaı1 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
dar vil3yet Dalın! Encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mu

kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve ~ zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılrrus bulunması lAz.ımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (7215) 

dişahın ayaklarına kapamnıı; aj(
lıvor .. Özür dıliyordu. 

met paşa. Sultan İ!:ırahiJıUn iyi-
ce zihnine girdi. -

200,000 adet portatif çadı.r clireği alı
nacaktır Pazarlık.ıa eksHtrnesi 
21/8/ 940 çarşamba günü saat 16 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sabnal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah ... 
m1n bedeli 56,000 lira ilk teminatı 

4050 liradır. Nümuneleri komisyon
da görülür. İstekillerin kanuni ve
sikalarile belli saatte komisyona gel-

:;;:~,::;;.;~,;,:~Z~o ı_ı S_T A_N_B_U L_R_E L_E D_I Y_E_S l
1
_N .... DE_N _. 

çarşamba ıünü saat 15,30 da Topha
nede İst. Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 99,000 lira ilk teminatı 6200 
liradır. Nümunesi komjsyonda gö
rülür. isteklilerin kanwıl vesika
lar.ile belli saatte komisyona gelme-

" 

SEKERPIRE SULTJN. 
Yazan: M. SA.Jı11 KARA.YEL lıısıııırz:ı:itJ,ı 

Zavalının bir şeyden haberi \ 
yoKtll. Çarça,buk bir ata bın -
<lı. Davutpaşaya koştu. Çınar a
ilacında hocanın evine geldi. 
lı;eri ırırdi. 

Veziriazam, şaşkın bir halde 
idi. Her halde bir sey vardı. ' 
Sultan İbrahim. Salih paşayı gö
rür görmez bakırdı; 

- Ben arabalara yasal( et
mişken nicin benim tenbihim 
tutulmaz? .. Ben padişah değil 
mivim? .. Tiz boğun .. 

Sultan İbrahim muttasıl iba
.i!ırı v oro\ı. 

Veziriazam Salih paşa, şaşır
mıştı. Oriir diliyor. Yalvan -

yor.. Zalim padısahın )!azabın
dan canım kurtarmıya çalli;ı -
vordu. 

Fakat, rpadisah cinnet ııctir -
misti. Veziriilzamın yalvarma -
Iarı kar etmivordu. Sultan İb
rahim, pasanın yalvarmalarına 
kulak bile asmı vor, ıl.'lagl!l'ıyor
du. 

- Tiz boRtın! .. 
'Herkes ş~ıl'mıstı. Üfürükçü 

bocanın evinde öteve beriye ko
suyorlar, paşayı bo2'mak için ip, 
urgan J!ibi 'bir sev arıyorlardı. 

Nihayet, asai!ıya koştular .. Ku
vunun kova ipini çıka,rdılar .. Yu
karıya kootular .. Salih paşa, pa-

FOSFA 

Halbuki, Sultan förahiım mü
temadiyen bağırıyordu: 

- Tiz. boitun !.. 
Olan oldu... Çünkü, maiyet 

çavuşları ellerinde iple yukarı 
gelmişlerdi. Derhal paşanın boy
nuna bir kemend geçirip boğ
dular .. 

V eziriii.zam Salih paşa, ahire
te ıröı;muşıü. Nasını alın kaı;u 
dışarı attılar. 

Sultan İbrahim, vezin ·bol! 
durduk tan sonra, ceplerinden 

mührü hümayunu aldırdı. Ve 
şu emrı verdi: 

- Tız, mühürü kaptan Mu
sa naşaya ırötürün!. 

Salih pasarun yerine kaptan 
nasa vezirıazam olmustu. Fa -
k.at, Musa paşa !!eLinceve ka -
dar veziriazamlık vaz~sini def
terdar Ahmet pasa yapac~tı. 

Ahmet paşa hakkın.da Türk ta
rihleri şövle diyor: 

- Şehir o~larn ve mizacgir 
kallıis,. 

Kara Mustafa paşanın tezke
reciliitinden veti$llle idi. Ah -

Ahmet paşa, kısa bir müddet 
zarfında Sultan lbrahlıni it(fal 
eyledi.ğinden Musa paşayı vezi
riazam etmekten padişahı vaz 
)!eçil'di. 

Mührü şerifin geri petirilmesi 
i<;in Sultan Lbrahiınin hattı hü
mayunu ile kendi adamı Şa
hin ai(ayı koştl!rdu. 

Fakat, Şahin ağa yolda öldü. 
Mührü hümayunu Kapucular ket 
hüdası J!Ötürüyordu. Şahin aii.a, 
Kapucular kethüdasına yetişe

me<li. O da müıhürü Musa pa
şa va teslim etti. 

Ahmet paşanın maksadı müh
rü hümayun Mu.sa paşaya var. 
madan yoldan çevirmekti. İlahi , 
bir hareketle mührü hümavunu 
ı:ıötüren yolda öhnekle beraber 
diiteri mührü hümayunu Ah -
met paşanın adanılan yetişme
den Musa paşaya götürmüştü. 

Musa paşa, mührü hümayunu 
alınca kemali sürur ile 1stanbu
la geldi. Hiç bir şe,·dcn ha
beri yoktu. 

(Devamı var) 

leri. (264) c7391> 

* On iki milyon be;ş yüz bin adet alü-
minyum çadır düğmesi alınacal..-tır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 23/8/940 cu
n1a günti. saat 14,30 da Tophanede 
ist. Lv. Amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be -

deli yetmiş beş bin lira ilk tenllna
tı beş bin liradır - Nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (262) •7389> 

* 16 adet numaralör aıın..,..ıctır. Pa
zarlıkla eksilbnesi 20/8/940 salı gü

nü saat 16 da Tophanede Lv. Amir-

liği sn tınalma komişyonunda yapı -
lacaktır. İsteklilerin kat't teminat
larile belli saatte komisyona eel
melert. (265) •7392> 

Belediye merkez binası altındaki mahzende yaptırı.lacak ir.i'llat ve 
tesisat kapalı zar! usulile eksiltmiye konulruuştıtr. K~ü bedeli 46015 
lira 87 kuruş ve ilk tenıinatı 3451 lira 19 kuruştur. Mukavele, eksiltıne, 
bayındırlık i~leri genel, hususi ve fe.ıuıt &artnamelC'r.i, proje ke~ f hül.isasile 
buna roüteferri diğer evrak 231 kunıs mukabilinde Fen işler1 n1Üdfu ıı.:. 
ğii:nden verilecektir. İhale 26/8/940 pazartesi saat 15 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale ta
rilıiDden 8 gün evvel Fen işİeri müdürltigüne müracaatla alacakları fenuJ 
ehliyet ve 940 yılma ait Tj.caret Odası vesik~ları ile 2490 nunıarau k -
nunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakıarı tekli! mektuplarını ihale günü 
saat 14 de kadar Daim! Encümene vermeleri l!zımdJr. (6987) 

Teknik okulu satınalma komisyonu başkanlığından 

Cinsi 

Elektrik k~ 
makinesi 

Ffıı.tı 

LU. 

1 adet komple 

Tntarı 

IJra 

1028 

İlk letninal 
Llra. Kr. 

77,12 

Odun 50,000 kilo 1,5-0 750 56,25 

Yıldu:da bulunan okulumuz ihtiyacı olan 7ukar1da cins »e miktarı, ti
atı ve ilk temitıatı yazılı ilti kalem malzeme iki ayrı şartn•mede 22/8/940 
tarihine rastlıyan perşembe günü saa1 14 ve 14,30 da Gümüşsuyunda Yük
ee.k Mühendis mektebinde toplanacak olan sah.nalına komisyonumuzda iha
lesi yapıJ.mak üzere açık eksiltmiJ'e konulmuşlardır. 

İstekliler şartnameleri görmek ve ilk teminatı. ;:ratınnak. üzere ek3ilt
meden bir gün evveline kadar Yıldızdaki cMc:ulwnuza ve eksiltnıe günü de 
Yüksek M(lbendis mektebine gelmeleri. (6835) 

F O S F A R S O L , Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vüeude devamlı ge~lik, dinçlik 

verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uylrusuzluılu giderir. Muannid inlabazlarda, barsak'tembe:IUfinde, '.rifo, Grip, Zat!irrieye, Sıtma nekahatle· 

rinde, Bel gevşekliği ve ademi i.J..tidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideter temin eder. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
Fos FAR s O L' ün: Diğer bütün knvvet şurnplanndan Wıtüıılütü DEVAMU BİR.s:vım'l'Tlil KAN, KUVVET, lSTblA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla· 

nanlarda bile tesirini derhal ı:östermesidir. 

Vekilleünln Resmi MilsavJe±! Hıı.izclılr. 1ID. llCZAN~~DE BULUNUL 
• 


