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ISJANBULU JESRlf EDiYORLAR Dün 8.aşladı 
Milli Şef Dün Gece Ankaradan Hareket Ettiler 

Ankaıa, 19 (A.A.) Reisicumhur İsmet İnö
nü bugün >aat 22 de hususi trenle İstanbula hı. 

ıuay, Milli Müdafaa Vekaleti erkanı, Velı.aJet
ler müste~u ve mildlri umwnileri, Ankara Va
U.i ve Belediye Reisi ile Merkez Komutanı ve 
Emniyd Müdürü tarafından uğurlanmıştır. 

reket etmişlerdir. 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisicumhur Hazret
leri bugün saat 16 da memleketine avdet et
nıekte olan Fransa Büyük Elçisi Masslgli'yi ka
bul buyurmuşlardır. 

Milli Şef, garda B. M. Meclisi Reisi Abdül
halik Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, Ge
nelkurmay Ba~kanı Mareşal Fevzi Çakınak, 
Vekiller, Parti Genel Sekreteri ve Parti Umu
ıni idare bey'eti azaları, mebuslar, genelkur-

~ -----------·liiiiilii..----------------------~ .. *' 

Harp Karsısında 
Amerikanın Vaziyeti 

lnaill•rO• y•rJım, ar. 
ıılı, Amerilı•nın milli 
•İya.eli ıclılini •lmıılır; 
Cumhurr•iıi, irim olar •. 
•• ol•un, ba •İY•••tin 
cl~vam edec•fİ •nlaırlı. 
yor. Cumhuriy•I P•rll• 
einin nam:Hcli, •çılııan 
•f•l• Almanya •l•yh. 
ıarıdır. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

A 
Iınanl~rla ~talyanlar, 
Amerıkadaki Reisi • 
cuınhur intihabına bü-

yük ehemmiyet v~ri.yorlar; Ruz
velt'in kaybetmesını ve cumhu
riyet partisi namzedinin kazan
masını istiyorlardı', ~ünkü, şim
di, muhalefet mevkıınde bulunan 
bu parti kaza?ırsa, Ruzvelt'in 
gayretile İngıltcreye yapılan 
yardımların kesileceğini veya 
pek azalacal:!nı, günün birinde 
Amerikanın Ing;lterenin yanın _ 
da harbe girmesi ihtimalinin or
tadan kalkacağını ümit ediyor
lardı. 

Halbuki hadiseler, bu ümidi 
boşa çıkaran bir şekilde yürü _ 
meğe başladı. Amerika efkarı u
mumiyesi, Büyük Harpte oldu
iu Jibi, tedricen - Jıatta Büyük 
Harbe nisbetle daha hıılı bir şı.
kilde - Almanya aleyhine dön _ 
dü. Bir, harbin başladığı zaman
k! koyu ~?!i~~tçı . ~erikayı, 
bır de, buguaku, lngılız zaferi i
çin çalışan Amerikayı düşünü _ 
nüz. 1939 un bugiinlerinde, Ame
rlk• elkirı umumiyesi •Avrupa 
harbinden bize ne?, diyerek mu. 
harlplerc karşı tam bitaraf ka -
byor, İngiltereye dahi tek kur -
fun vermiyordu; 1940 ın ayni 
günlerinde ise, Amerika harp 
sanayii, İngiltereye elinden ge -
len yardımı yapıyor ve Ameri
k? efkarı umumiJesi, İngiltere
nın muzaffer oJnıası için dua e_ 
diyor. Bir sene e\•,·el, •nemize 
lazım?. diye omuz silken Ame
rika, şiındi, İngjJiz donanması, 
Amerikanın Majino hattıdır, İn
ı:ilterc mağlup olursa Amerika 
tehlikeye düşer diye bağırıyor. 
l!u fikir, o kadar kuvvetlenmiş
tır ki iki büyük Amerikan siya
si partisi tarafından kabul edi
lerek tngiıtereye yardım adeta 
milli bir siyaset şeklini almıştır. 

Cumhuriyet partisiııin Ruz
velt'e karşı ileri sürdüğü rakip 
namzet olan Wilki'nin son nut. 
ku, Almanyaya karşı her iki 
şahsiyetin de ayni fikirde olduk
larını göstermiştir. Demek ki A
merika müstakbel eumhurreisi 
kim olursa olsun, İngiltereye 
müzah.ir ve dost, Alman:vaya 
muhalıf ve husumetkar bir si -
yaset takip edecektir. 

Amerikan siyasetinde bir sene
de husule gelen bu deği~iklik mü. 
him ve 'eridir. 1914-18 harbin~ 
Amerika. ii~ seneye yakın bir 
zaman bi1araflığını muhafaza e
derek 1917 nisanında Almanya. 
ya harp ilan etmişti. Hadiselerin 
akışına bakılırsa, Amerika İn
giltereni n mağlUp olacağın'a ka
naat getirirse, harbe girmekte te
reddüt etıniyecektir .Şimdilik, 
bütiin demokrasiler gibi o da, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DA \'ER 1 
i 

lzmir Enternasyonal 
F narı bugün açılıyor 
Ticaret Vekili dün lzmire var:dı 

tzMlR FUARININ 

İ7Jlllir, 19 (A.A.l - Hü.kfunet 
namına varın onuncu İzmir En
ternasvonal Fuarını acacak olan 
Ticaret Vekili Nazmi Topcu~-

iNGILiZLER 
SOMALiYİ 
T AHLIVE ETTi -ltalyanlara ağır 
zayiat verdirildi 
Londra, 19 (A.A.) - ~esmi 

tebliğ: Somali mm·affakıyetle 
tahliye edilmiştir. Mukaddema 
kaybedilen iki to~ta.'.' maada bü-

( Arkası 3 ;;,.cu sayfada) 

GECE MANZARASI 

lu lbu sabah 1zınır \'aPurile ıs, 
tanbuldan 6clırimize gelmis ve 
rıhtımda vali, komutan beledi-

( Arkcı.n 3 üncü &a11fada) 

Bulgar Ajans-;
iki havadisi 

tekzip ediyor 
Bul6•rl•r Moılıova •/cimi· 
sin Anlı•r•y• f•frrddrfın• 
d 11 İ r h•ber nefretmemiı 
~fya, . l9 (A.A.) - Bulgar 

A ıansı bıldiriyor: 
Bulaar radyosu ve Bulı?ar mat

'buatının Türkivedt'ki so,~;et 
(Arkası. 3 tı,.,.._ i ,:,0.1J~ı!d-ı, 

lncıili:ler tarafı1Ldan tahlitıe edilen Somalinin Jıar.ıası .. 

TEVFiK FiKRET iHTİFALi DON YAPILDI 
~·~~~~..;.;.,,;.~..:.::::_::::.::::..:..;_:..;.:..:~~ 

ihtifale gelenler 
maalesef pek azdıı 

Büyük şairimiz Tc\'fik Fik.1 
J et"in ölünıüniin 25 inci 3 ıJdöııü
rıü münasebetile dün Eyüpte 
ihtilal ~·aJlılmııtız. }'akat, nıaal~ 

Macar- Rumen müzakere· 
leri hakkında ketumiyet 

rnuhafaze ediliyor 
. Bükreş, 19 (A.A.) _ Rador a
Jansı bildiriyor: Romanyayı 

ko1m1şularından ayırabilecek mc- . ! 
se e erin muslihane bir surette 
halledilmeleri ve dünyanın bu 
lu~mında milletlerin yine mus -
lbıanc bir teşriki mesailerine 
mii•tenit yeni bir politikanın te. 
sisi ümiidle, Romanya Bulgaris
tanla müzakerelerin açılmasına 
karar vermiştir. 

ALMAN TAYYARELERİNİN 

İNGİLIZ HOCUMU 

-

SIK, SIK TAARRUZ ETTİKLERİ MINTAKALARIN HARİTASI 

ALMAN 
.... HOCUt"'fU .... KANADA İLE . .. 

Göriişmeler, Craiova'daki Kral 
sarayında öğleden evvel başlı -
yacaktır. Bulgaristanın baş mu
rahhası tam seliıhiyetli elçi Po
menof n Roıııanyaııın baş mu
rahhası da, tam se18hiyetli elçi 
ve sabık hariciye müsteşarı A -
leksandr Cretziaııo olacaktır. 

Boulogne li. 
manına Üç ton 
bomba atıldı 
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Bulgar murahas heyeti Cala • 
fat'a pazartesi sabahı vasıl ola
cak ve hususi bir trenle Craio • 
va'ya gidecektir, Rıımen mu -
rhhas hey'eti akşamdan Craio • 
va'ya hareket etmiştir. 

SOBRANYA REİSİNİN 
BEYANATI 

Sofya, 19 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı Jıildlriyor: 

(ATkası 3 üncü sayfada) 

Fin Başvekili 
Nutuk söyledi 
Hangse yolu ile ya. 
pılacak nakliyat işi 
henüz hallt!dilmedi 

BAŞVEKiL RYTi 

Helsinki, 19 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriy~r:. Ba.şvekil Ryti, 
radyo ile verdığı hır nutukta, 
Sovyet Rusya ile aktedilmiş olan 
sulh nıuahedenamesine Finlan -
diya tarafından kat'i bir suxette 
riayet cdilecegini beyan etmiş
tir. 

Finlandiya hükumeti mutaba. 
katini vermi~ olduğa hald~. 

(Arkası 3 iinrü sa•ı(a~ ı 

r Almanya 
Ablukası hakkın .. 
da dün bir tebliğ 
Nesredildi-,, 

ikınci bir nota verdi 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. 

A.ıansı bildiriyor: 
..t\Jrrıan hUklın1eti a.şağıdaki 

tcblıi!l nesrctnıi~tıı: 

Harbin bidavetindcnberi in
j?iltere mütezavid bir surette 
deniz harbinin butün kaide
lerini ihlal etmistir. 

Harbi Umuınid~ olauilu ııi
bi bu t dbirle Alman coeuK 
ve kadınları istilıaaı edılmek
tctlır. Bilahare, biılün Alman 
menşeli mallar, ;.a~ak eşva 
ıl. ı edilmıs' ir. Btı 5uretlt' de 
Alman iktisadırntı-a d;,r)Jc in
d,ımek uınid e<lıLvurau. Bun-

( A7kusı j iiırcü sa•ıtada) 

AN L AŞ T 1 !. Alman tayyaresi 

-------
Liman alevler için· 
de, Hitler umumi 
kar argahıoa gitti 
Londra. 19 (A.A.) - Hava ne

zareti istihbarat bürosunun teb
li~ ettiğine göre, Boulogneya 
üzerine sahil ımuhafaza teşkila-
tı tayyareleri tarafından yapı -
lan hücumlar üc ton ıııfilakli 
bomba atılmıştır. Hedefler ır.e-

(Arkası 3 üncü sat fada) 

ODUN ve --

-Müşterek beyan
name neşredildi 

0.l!edembur,1! - Nevyork eva
leti - t9 (A.A.) - Roosevelt ile 
Kanada Basvekill Makenzie, bir 
daimi ımil<fafaa komitesinin der
hal tefils edilmesi hakkında mu
tabık kalmış olduklı.rına dair 
bir beyanname neşretmişlerdir. 

Mezkür beyanname un:ı ila
ve etmektedri: 

Bu komıte, garp nısıf kürre
sinin bütün şimal mıntakasırun 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

FIATLARI 

Sebepsiz Yere Fiat 
Arttıran Cezalanacak 

Depolarda geçen ytldan odun var 
Sehrimızde odun ve kömür fi. 

atlarının mütemadiyen yüksel
mesi ve bu hususta yapılan neş
riyat üzerine Vali ve Belediye 
Reisi Lfıtfi Kırdar bu mesele i
le bizzat ve ehemmiyetle mes
.ıııl olmayı kararl~ırmıştır. Mu· 
maıleyh dün Belediye İktısat mü· 
dürü Safvet Sezerden de bu hu-
susta izahat istemiştir. ~ 

Tücearın, İline ada, Şile, Irva, 
Kandıra ve civarından kendile- 1 
rine beher çekisi 180 kurusa mal j 
olan odunları nakliye masrafı- I~. 
nın pahaWıf!Jnı ve arabaların 
mahsul nakliyatı, harman işleri ı 
ile meşı?UI olmalarını ileri süre- ' 
rek getirimcdikleri ehemmiyet- , 
le nazarı dikkati celbctmiştir 
Belediye Reislifıi bu iddıayı tet 
kik edip \'esait teııninini de ka
rarlastırmı~tır. Bek)ıven odun 
ve kömürler getirildikten ron
ra azami fiat da tesbit olunacak
tır. 

IDiiier taraftan şehrimizdeki 
eıkseri depolarda bulunan odun
ların mühim bir kl'Smının geçen 
yıldan kalmış ve daha ucuza a
lınmış oldukları <la anlasılmış
tır. Simdi bunları ııahalı satan-

Odun ve kömür işini bızzat ta
kibeden Vali ve Belediııe reisimiz 

Dr. LÜTF1 KIRDAR 

lar hakkında <la ta·kibat yapıla
caktı:r. 

daha düşürdüler -Londra Üzerinde şid
detli hava muharebe. 

leti cereyan etti 
Londra, 19 (A.A.) - Ilava ve 

anavatan nezaretleri tebliği: 
Londra llllntakosı muhiti, Kent 

Kontluğu .-e İngilterenin cenubu 
şarki ve cenubunda muhtelif 
mahaller üzerine bugiin yapılan 
hücumlar esnasında muhtelif 
mahaller üzerine müteaddit bom., 
balar atılmıştır. 

Dün akşam büyük düşman fi
loları bir defa da Dounes ,.e 
Nortb Foreland sahillcriıulen 

ıreçmişlerdir. Bu filolar Times 
halicinin iki sahilinde uz0>·arak 
Londra hava müdafansını ·~·ar -
mak teşebbiisiinde bulıınnı;ıslar
dır. Fakat bu teşebbüs avcı tay
yarelerimizin hücumu ile kırıl -

(Arkası 3 üncii sa1,fnda) 

INGILIZLERE G O R E 

ltolyo yakında 
1 Yunanistondon 
1 Metalibatta 

Bulunacak! .. -Elen matbuatı Helli hAdi. 
sesine ehemmiyet veriyor 

Lundra. 19 (AA.) - Rcutcr: 
İngiliz matbuatı, Yunar. tanı 1-
talvan - Alman ı:~iuzuna ~k -
mek, yahut Bal~anlarda daha 
ileri ıııtmck ve vahut da İtal
yanın Afri.;.adaki ımücadelcs'ni 
ko..'!.ylaştırabılmek icin İnı(!ız 
kuvvetlerini ikiye bölmek ga
yesini istihdaf eden Alman ma
nevrasını büvük bir <likr:atlc ta
kibetmektedir. 

( Arka•ı 3 Üncü sa11fado) 

Yolcu salonunda çalışan Mo~~~vada havacıllk 
· R uunu tes'it edildi 
omanyalı garsonların ---- ---

Hava geçidinde Stalin ve 

vazifesine nihayet verildi ark•daşları da bu'und.ı 
Moskova, 19 (A.A.) - To.s a

Bunlar muntazam • 
servıs yap-

masını bile bilmiyorlar mış / 
Limanlar l .!et"'1esi umum mü- .ma<lık.larııu nörrr.el. · ı. 

d · l" · .. G ı d · d'I ~ · crı seuep ol
ur ueu a ata a mca e ı en ye- n;ıuştux. Müşterilerın istedikle-

nı yolcu oaloııunda cıılı~an 6 rı ··emekler verine baska vemek-
Romanyalı ~arsonu ı•in<len cı- ler netiren ve söylenen bir sevi 
kartmıstır. Buna, son dedikodu- hır kac defa ihtardan sonra an

cak müsterinin önüne ko\' an \'C 

ustelik de müşterılerc fena mu
amele ettikleri tesbit edilen bu 
11arsonların yerlerine Türk te-

lardan zivade idare ômır!erinın 
- ·tıklan tet.k:klerde mutchas-

jansı bildiriyor: ~cı\·srtlt:r Bir .. 
liği dün havacılık güuiiuii tc~'· 
it etmiştir. !\lo~ku\ a ha\ a nı~y
danında yapılan bii~·ük htı\'ll g~· 
cidinde Staliıı , .• siliılı •rkwdo~
ları hazır bulunınıışlardır. 

G•n Sovyet pilotları lıir (a
lum hava hareketleri ~ apmış 
müteakiben a•kcri ta~ı arelerl~ 
planörlerin uçuşları \'e honıbar
dınıan ,-e avcı tayyurt-lC'rİ ara • 
sında yapılan mulıarebe man~v
raları seı·redilmistir. 

Geçide d" t .. ,, ı . . ~r . yuz "a' ar ta~ yare 
ış.t!rak ctını~tır. Keza bir ~ok 
dıger ~ehirlrrde de ha\ a ı:c~ 



ZI - ACUSTOS 194t '!!!!!!ll"!l'!!~~lm!!l!~--~--~l~~KO~A;;..;,;.~;._,._,'!'!""" __ "':"'_.,_"!"!!"1"'""°''_' ..... "'"'!!!!!!!.!!•!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!'!l'~~":!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!'!!!!!!l"l!!!!l!!!!!ll9 ~Sı\YF~A~2 ~~~~~!!!!!"!!!!!!!! ..... --==~:ıH:~Jll 111111111rl[i)11: iı1·1"'ll,l"!Jn; .. • '""'la-::r.•n)'"i'111m11r•~:·] 1 A D L n y E VE p o L 1 s , l';'iil..;;ı.:~ mevz...ıla.rı j ~.... •• ı IY ·" : ::~ıı ~· ! il ~IH n \ 

.J.-:: ıııud wı ,.01 ....... ~ .. l.la wıını 2 ~ =11~1,11_n_ı •• _ .. _ı.:JL ___ ··-!J ~aSriia ihtik8rı y;apan 
Havacıhk davamız Mürakabe komisyo- 1 Ucw: ev için Ha 'I im tevkif edildi 

BUNU ANCAK ELBIRLiGILE TE İN EDE- n u ağır c alışıyor Belediye fa-

BILIRiZ. GÜNLERiMiZi CEÇl~.MIYE- Komisyon manifatur: çeşitlerinin içinden ' aliyete geçti 
LİM; SONRA K~FAMIZI ÇOK DOVERlZ çıkamadı. Kontrol da yapılamıyor 

J. .. Gazetelerimizin biiyük hav• ... Gazt-lcci arkada~1arım no - b 
oiinde gördüklerinden, dolayısi- cılık davasıııa - neşriyattan aş-

kaca • yapabilettkleri müessir 
'8 Hava Kurumunun mesaisin - bir yardım tarzı daha vardır. Ve 
den memnun kalarak günlerce t• si 

b t bu tarzın nıüsbet ne ıce verme 
cüze! yuılar yazdılar. Müs e ihtimali çok kuvvetlidir. Şöyle 
bir havacılık hareketi bu kuvvet- ki: 
li kalemlerin ve usta fotoğrafla- Her gazele mesela birinci ve-
nn elinde bakkile ifade ediliyor, 

·· 1 d !anıyordu Okuyan ya ikinci sahifelerinde çerçeve ıtoz er e can • 
i(inde Türk Ha-herkes, şüphe - K 

Ya.zaıt ~ ~a urumu -aiz, bu yazılar • ı Jstanbul baş -
dan zevk ve gu. E k } 1 d H 

Ş Ha.zım rgö men ığı atın a ~-
rur duymuştur · • va ICuruınuna a-
Fakat hadise - ı_.:,._______ 

73 
yazılmak isti-

lerin zoru ile 
daha büyük bir hızla yürü~ülı-r;e~ yecek vatandaşın adrf'>ini ve bir 
liızımgelen l;u hnacılık ışlerını yılda vermeyi taahhüt edeceği 
yalnu duymakta olduğumuz .. bu para~·ı yazmasını temin edecek 

k 1 '·-·(amek mum- surette bir kuponluk bir Fr tah-zev ve gurur a ~ ... . ... 
b b tün sis eder, ve bu kuponların po:-tta-kün mıidürT Ve aca a, u d . 

bunları okumuş olanlardan k.aç nelere, p<>sta kutularına, enur-
vatandaş, yurtseverlik gayretıle yolları, vapur giş.elcrine muayyen 
B ava Kurunıuna aza yazmak rna(razalara, jandarnıa, polis ka-

dı rakollarına verilebilmesi imka-barcketinin inkişafına yar m t 
k 'ht· d uştur? nı elde edilir'e - bilhassa va an-etme ı ıyacını uym . · 

Bu sualleri ortava atarken va- daşların biribirlerini teşvik e. 
tandaşın Hava ı<:ı;rumun.a .alak.a deceklerinc göre - bundan fev -

b b kaladc neticeler beklemek müm-&'i>>terıneıncktc old~ğu g.• ı ır kün olacaktır kanaatindeyim. 
tarizde bulunmak ıstemıyonım. 
Bilakis, Hava Kurumunun bugü- Hülasa bü~ ük bir milli mese-
ne kadar bavacıbğa harcadı~• le önündeyiz \'C vatandaş, 
yetmiş milyon liraya yakın bır Ha,·a Kurumuna aza yazılmak 
para, bu alakanı~ dünün nornı~I i~ini kısa zamanda gerçekleştir -
şartları içinde bıle !uksek ~": mck İçin tedbirler bulmak mcc-
dcreccde olduğunu ıspata kalı buriyctindedir. İşin tahakkuku L 
gelecek kadar kuvvetlidir. çin sıra beklemek değil, elbirli-

Renim maksadım, vatandaşta ği ile çalışmak zorundayız. Par-
mutlaka husule gelmiş bulunan timizin Ocak İdare Hey·eueri, 
normallerin çok üstündeki yar _ mahallelerde bütün ileri gelen-

h ler Bava Kurunmnun giriştiği dıın isteğini hakikat sa asına ge-
çirmekte uğranılan güçlüklere i- bu ciddi ve bayati i~te onun lar-
şaret etmekten ibarettir. Biz, dımına koşmayı vazife bilmcli-
küçük, büyük bütün şehirler ve dir!er. Milli Şcfimiz'in şu sözle-
kasnbalarımızda, balkın intihap rini unutmıyalun: 
ettiği ve doğrudan doğruya bal- •Milli meselelerin ba:;lıca ted. 
kın malı olan bir mahalle teşki- biri, her şeyden evvel milletçe 
!atının bulunmamasına tekrar umumi ve şuurlu olmak lazun -
dikkati celbetmek için bu mev- dır .• 
zua, bu suretle bilhassa temas Bunu, ancak elbirliğini gr,-çek-
etmek an:usunn duymuş bulunu- leştirmekle temin edebiliriz. 
)'Oruz, 

Eğer mahallede böyle bir te
şekkül olsaydı, bu teşekkül ma
halle sakinlerini daha iyi tanımak 

Günlerimizi boş geçirmiyelim_ 

Şakir Biızım ERGÖKMEN 

vaziyetinden dolayı havacılığa ~----.-..... - .......... _..., ___ w 

yardım isini daha kısa zamanda Küçük haberler 
ve daha müsbet olarak tahak -
kuk ettirecek ve büyük bir ihti
yacın bir an evvel giderHmesi es
babı kolayca temin edilecekti. 

Bugün hu maksatla yapılabilen, 
bir tolum hamiyetli vatandaşları 
iyice tanımadıkları bir. takrm 
mıntakalara sevkederck aza yaz
ma yolunda çalıştırmaktan iba
ret.tir. Alınacak neticenin, ma .. 
halle halkını bu bakımdan iyi 
tanıyan bir mahalle idare bey'e
tinin alaca~ından herhalde çok 
a ağı olacağını kabul etmek la
zımdır. 

Bu bir derttir ki caresini bir 
an evvel bulmak zorundayız. E
ğer mahalle idare hey'etleri teş
kiline bugün için im~t3n bu1una
mıvorsn C. H. P. Ocak Hey'et • 
lcrl nıahnllelere, mahalleliyi ta.. 
nıyan Partililerle girerek bu 
biiv 'ik memleket meselesinin 
hallinde Hava Kurumuna yar -
dnn edebilir. 

Önümüzde bir havacılık bal
tası var. Bu yedi gün içinde Par
ti ve Hava Kurnınıı teşkilatı bü
tün vatandaşların Hava Kuru -
maua aza yaı:ılması işini mü -
kemmel bir şekilde başarabilir. 
Fakat bunun için. kat'i bir istek 
ve elbirliği lılıımdır. 

eme Be • 

* Belediye imar müdürü Hüs
nü bu ak:;aın Ankaraya f(idecek
tir. Mumaileyh Üsküdar ve Ka. 
dıköyünün imar planlarını da 
beraber götürecektir. 

* Eminönü meydanının as -
faltlarunası isine dünden itiba
ren b~lanılıruştır. Buradaki 
lambalar da arttmlmı.ş ve mey -
danın elektrikleri kuvvetlen -
dirilmiştir. 

* Hububat ihracat birlii{i ku
rulmuş ve reisligine Nuri Orak 
,getirilm~tir. 

* Gümrük ve İrı'ıisarlar Ve • 
kaleti müsteşarı Mahmut Ne
dim dun sabah gümrüklerde öğ
leden sonra da İnhisarlarda meır 
gul olmuş ve bu arada lıkör ve 
kutu fabrikalarını gezerek tet
kikler yapmıştır. * İstanbul müddeiumwni mu

avinliğine tayin edilen Zongul -
dak muavinlerinden Yusuf Ziya 
gelın~ ve vazüeı;ine başlamış • 
tır. 

' 
• e 

Ya.zan: ıı ' Türlcı;esi: 
1---_G_i_d_o_-_ıv:_.o __ Pa_s_a_n_1 =~,_s_e_U_im_ı_ı_. __ s_e_c:ı_e_s_ 

Ve ~rlot'un sal, masum, sa-

mimi edası da: •Eğer benimle 
evlcnnıck isterseniz, razı olu
rum• di;ve cevap veriyordu. 

K12ın ailesinde fi•kos başla -
mıştı. Lüiz hep aksi dananıyor, 
onu kırmak, ağlatın.ak, üzmek i
sin fırsat ıı:ö~lü)'<>rdu. Babası ile 
er kek kardeşi memnun göriiıı.ü.. 
yorlerdı. 

Fakat Şarlot. henüz Gontranı 
sevip sevmediiini diişiinmemit -
ti. Gontraın beteniyGl"du, hep 

-.. dÜ(IÖnil7ord11, iık. wit. ha-
-cevapt,_ 

Anval de doktorlarla ka~·nak 
sahiplerinin rekabetlerini unut
ma !ardı. Herkes Gontran'la 
Şarlot'la meşguldü. Herkesin ağ
zında bu SÜ< vardı: Ravonel 
Kontu küçük Oriol'le evlene -
cek! 

Nihayet Gontran artık zama
nıdır dodi ve bir sabah Ander -
matı yakaladı: 

- Demir !avındadır. dövünüz! 
dedi Vaziyet şu: Ben fazla bir 
şey söylem.ediğim halde, kız ev
leıımeie talip olmamı bekliyor. 
Bayır demiyecektir buna wni -

IE" iat Mürakabe Komisvonu diin toplanmış, otomoJ.il lastik 
r ve yedek aksamının ~atış iiatlarını tesbit için tetkiklerine 

devam etmiştir. Seçilen komite bumaddelerin ciusl_cr~ui ve fiat~arı
nı gösteren bir liste bazırlıyarak komisyona ve~mışt~~· Fakat lıste
de fazla çeşit görüldüğünden tetkiklerin uzun sur<'cegı anlaşılmış -

tır. Komisyan önümüzdeki topl.antıda .. oı~.uı~. ~~ kömiir fiatlorını tet~ 
kike başllo'acaktır. Be!edi)·e lktısat Mudurlugu bu hususta hazırla 
dığı bir raporu koınisycna vermiştir. . . ... . .. . . _ 

Koınisyon mcsaisitdn çok yavaş f' .;tı<'flnden ve en ~ubr~~~ ıhtı 
yaçların aylal' ge(tiği halde hfilii. fiatlarıııın tesbıt edılmedıgınden 
sikiiJet edilmektedir. Kımıisyonun toplantılarım sıklaştır~ası bck
leumektedir. Diğer tal'aftan fiatları teshil edıleu maddelenn kon
trol edilmediği de görülmektedir. 

16 Denizci 
terfi etti 

İmtihan kazananların 
isim!erini yazıyoruz 

Ortaköy Deniz Ticaret Mekte
binde yapılan terfı imtihanına 
gir~n kaptan ve n1akinistlerin 
evrakları Vekiı.lete gönderilmiş
ti. Buıılordan lrazanmış ve böy. 
lelikle birer sınıf terfi etrJiş o
lan 16 denizcinin isimlerı ve şe
hadetnameleri dün İstanbul 
Mıntaka Liman Reisliğine gön -
dcrilıniştir. Terfi eden clenizci
lerinıiz şunlardır: 

Birinci sınıf kaptanlığa terfi 
edenler: Zeki İşzer, Neşet En -
Yılmaz, Nezihi Aı·da, Zeki Ora
nos. 

Birinci sınıf kaptanlığa terfi 
eedn!er: Zeki lşıer, Neşet En -
gin, Cclalettin Tolba•. 

Birinci suuf üçüncü kaptan -
lığa terfi edenler: Ahmet Zehir, 
İh~an Tansu, Enver Tungör. 

İkinci sınıi başkaptanlığa ter -
fi edenler: Süreyya Bek. 

Birinci sınıf makinistliğe terfi 
edenler: Nurettin Öget. 

İkinci sınıf makiniı.tliğe terfi 
edenler: Ekrem Söylemez. 

Üçüncü sınıf makinisttiğ~ ter
fi edenler: Hallı Saltan, İhsan 
Tok.oy, Tahsin Bahadır. 

VİLAYET 

Vali Muavinimiz gidiyor 
Siird valili"ıne tavın olunan 

kıvmetli vali muavını•miz Ha
lılk Nihat Pepey per>embe gü
nü şehrimizden avrılarak veni 
vazifesine hareket edecektir. De
ğerli idarecimize veni vazife
sinde de muvaffakıyetler dile
riz. 

BELEDİYE 

Fıan ve sıhh•t müdürlük
leri kadrosu genişliyor 
B~lediye Heveti fenniye MÜ

dlırlü<ıü ile Sıhhat islen müdür
lüğüne :Reledi"e Reisli•ince ye
nı tahsisat verilmesi kararlas
tırılmıştır. 194() ;nali vıh büt
cesınde avrılaıı tahsısata ilave
ten ve iki milyon liralık mun
zam bütçeden temin olunan bu 
;paralarla veni temizlik l,;leri 
malzemesi alınacak;, temizlik 
teskilatı tevsi olunacaktır. 
Sıhhat isleri kin ayrılan i13-

ve tahsisat da e>da maddeleri
nin ve esnafın sıhhi kontrolleri
ne sarf olunacaktır, 

nim: Babasırun ağzını aramak 
lanın. 

_ Merak etme. Bunu bana bı
rak. Bugün ağzını ararım. 

- Aıa .. 
Bir müddet soura Gontran de

di ki: 
- Belki buı;ün sod bekarlık 

günümdur. Geçen gün bir iki 
ahbaba tesadüf ettiğim Royaya 
gidece im. Gece gelir, sizi oda • 
nızda bulunın1. 

Atını hazırlattı, dağ yolundan 
gitti. 

Gece Roya çok eğlenceli oldu. 
Ahbaplarını buldu. Bunlar ka -
ılın erkek tanıdıklardı. Geç vak.. 
te kadar içtiler. Gontran çok geç 
döndü. Otelde herkes uyumuş -
tu. Andcrmatın kapısını vuı·du. 

Evvel.i cevap çıkmadı .. Gon -
tran daha hızlı vurunca ses du
yuldu: 

- Kim o?. 
- Ben, Gontran.. 

- D\11', aç.ıyoı:wn. 

Çuval yüklü 
vapur geldi 

Çuval ve kanaviçeler 

piyasaya çıkarılıyor 
Ilindistandan ıncn1lcketiınize 

çuval ve kanaviçe getirirken Ça
nakkale eh arında karaya otu -
ran Yunan Kliyantis vapuru li
manımıza gelmiştir. Vapurda 
memleketimiz ihtiyacı için Hin -
distana sipariş edilen 6500 ton 
çuval ve kanaviçe vardır. 

Ticaret VeluUcti bunların sa. 
tış fiatını tesbit edeeek ve son
ra mallar günı.rlıktcu çıkarıla -
rıık çuvallar ihracat ınıntakala
rına ve kanavi(clcr de çuval fab- 1 
rikalal'ına tevzi olunacaktır. 

---·u-----
DENİZ 

Bıkır şilebi geldi 
İzmire giderken deniz i;in - 1 

de bir kavava çaro~rak batmak
tan güç kurtulan Bakır sile!>: 
Saroz tahlish·e ııemisinin veie· 
ğinde olarak limanım>la getı -
rimus ve Halice alınmıştır. H·ı
vuzlar boı;alınca silep derhal ta
mire alınacaktır. 

İskende una bir şilep 
yolandı 

Deniz Yolları İdaresi Sıadık 
zadeıerden kiraladı"ı Suadive şi
lcbini bir haftaya kadar İsker. · 
deruna kaldıracaktır. Simdı!ık 
baska silep bulunamadığından 
İstanbul - İskenderun vedek se
ferleri ihtiyaca ai;re gayri mun
tazam olarak işletilecektir. 

GÜMRÜK 

Bir döviz kacakçısı 
Gümriik muhafaza memurları, ! 

Bevodunda istil:lal caddesinde 
tütüncü Minon··anı mühim mik
tarda dolar satın alırken cürmü 
meshut halinde yakalamışlardır. 
Uzun müddcttcnberi dövız ka
çakçılıih vaptıı!ı an1asılan tü
tüncü Adli yeye verilm~tir. 

26 gün hapis yatacak 
Unkapanında sarhoş olarak 

zabıta ya hakaret eden Nedim a
dında bir genç Asli ve Sekizinci 
ceza mahkemesinde 26 ııün hap
se mahkUın olmus ve tevkil e
dilımistir. 

• 
Andermat gecelikleydi. Kapı - ı 

~~:aç:~::y::::d~a::,::n o:::-. ı 
setmeden ihtiyarın ~ğıını ~a -

1
. 

dım. Bir dostum dcılim, bel.ki de 
Pol'ii ima ettim, kız.ınızla ev
lenmek istiyor. İhtiyar derhal 
servetini sordu. Üç yüz bin frank 
dedim. 

Gontran mırıldandı: 
- Benim meteliğim yo~ 
- Sana ödünç veririm. Eğer 

bu işi yaparsan, eline geçeeek a
razi borcu öder. 

- Ala, ben kızı, sis de parayı 
alacaksmız. 

Andermat kızdı: 
- Ben senin istikbalinle ui -

ra~ırken sen beni tolık:ir edecek
sen bu meııeleyi bırakalım. 

-KumayllllZ; affedersinis. 
Sizin iş h1L>ustında çok dürüst, 
çok namuslu bir insan olduiw:N
zu b.ilirim. Eğer arabacmız ol
şaydım bir santim hahşiı iste • 

Vatandaşlara 10 se· 
nelik taksitle ev ve 
arsa satışı yapılacak 

Şehrimizin muhtelif. semt -
!erinde bulunan Bcledıyc ma
h arsalarla yangın yerlerini~ 
sür'atle tesbit edilip Beledı
ye Reisliğine bildirilmesi diin 
tekmil Kaymakamlıklardan 
istenilmiştir. Bu talep; fakir 
halkııuıza ucuz mesken tcn1ln 
etmek üzere Dahiliye Veka -
letince yeni bir kanun hazır
lanmasile alakadardır. 

Bu yeni kanuna göre, her 
heledjJe .ucuz evler mahalle
si# namilc n1ahalleler ayıra -
cak , . ., belediye malı arsalar
la, istiın1fık edeceği diğer a .
raziyi aylık kazanrları 40 !ı
rayı geçmiycn men1urlar ve 
fakir vatanda~'ora 10 yıllık 
taksitlerle satacaktır. 
Şehrimizde cucuz evler ma

hallesi nin Fatih, Edirııeka
pı Aksaray - Çapa - Şehre -
mlni arasında ve Üsküdarın 
bazı yerlerile Boğaziçinin bir 
kısım arazisinde tesis oluna
cağı anlaşılmaktadır. 

Bu evler için ınetrük ve 
yangın yerleri sahaları tercih 
olunacaktır. 

~-~~~~~~~--~~~· 

Universitede 
imtihanlar 

Dekanlar meclisi dün 
y~ni kararlar verdi 
Üniversite cDekanlar Me~lisi • 

dün Rektör Cemil Bilsel'in reis.. 
liğinc!e toplanmıştır. Bu içtima -
da yeni ders yılı hazırlıkları ile 
tekmil Fakülteleri alakadar e
den muhtelif işler gözden geçi -
rilmiştir. Üniveristede imtihan
lara eylülün son haftasında baş
nılıp te~rinievvelin sonunda ni
hayet verilmesi kararlaştırı~mış.. 
tır. Yine bu karara göre; Uni -
versitede yeni yıl tedrisatına da 
1 teşrinisanide başlanılacaktır. 

TiCARET 

Almanyaya ihraç edile

cek derilerin taksimi 
Almanyaya ihrar edilecek bir 

ımilyon liralık d~rinın 630 bın 
liralıgı lstaııbuktan, 200 bin li
ralı~• İzmirden, 100 bin liraılı.ıı 
Mersinden ve 50 bin liralığı da 
Samsınıdan ?Önderılecektir. Yal· 
nız derıcılerin bırligi olmadıgın

dan bu is Vekalet kontrolünde 
vamlacuk ·o fiatlar da Veka
let tarafindan tcsbit cdileccl<tir. 
Dericilerin büyük tüccarların İ
Rİ kapatmaması için taksimatın 
yalnız stoklar üzerine değil, di
~er şartlar da aranarak yapılma
sını istemektedirler. 

Şübheli bir ölüm 
Beyoj?lunda otu:ran Fatma a

dında bır kadın bırdenbire has
talanarak Beyoğlu hasbahanesi
ne kaldırılmıs ve orada ölmüştür. 
Ölüm süpheli görüldi4ninden ka
dının cesedi morga kald.ırılmLŞ
tır. 

meıdim, fakat milyoner olsay -
dım, size servetimi emanet eder
dim. 

Andermat yatıştı: 

_ Hangi kızımı istiyor? Eğer 
Lüiz'i ise çeyiz olarak şunları 

vereceğim; dedi ve bütün verece
ği araziyi saydı. Bu arazi benim 
için son derece kıymetlidir. Şar
lot'a ise tepenin öbür tarafıııdaki 
bairları veriyor. Onların da değe
ri var, ile. Je çok para edecektir. 
Ama benim için değeri yok. Dü

şün bakalım ne dersin?. 
Gontran şaı;ırmıştı: 

- Bu ıaksimi yaparken beni 
gözönüne getirmiş ohwısın?. 

- Ben buna em.inim.. Senin 
Sarı.ot'• kur. yaptığını biliyor •. 
Hem kimbilir, belki de büyük 
kızını himaye etmek istiyor .. Lü.. 
iz de çok daha kurııas, daha be
cerikli, daha pratik.. B8lı senin 
y .... Qll._:a onnnla evlettirim _, ~ .... . 

lDnıaım var) 
f 

Yerli mallar pazarında 44 kuruşa olan 
basmayı 100 metre ötede 60 kuruşa satnııı 
Sultaııhaınamında •Sultanhamaını pazarı tuhafiye mağazası 

sahibi Hayim, metresi Yerlimallar Pazarında 44 kuru~ olan tobrako 
denilen basmayı metresi 60 kuru~taa sattığı için bir cürmümeşhut 
yapılarak yakalanmıştı. Milli Korunma kanununa muhalif hareket 
suçile dün adliyeye .-crilen Bayimin 8 inci asliye ceza mahkemesin
de muhakemesine başlanmı.ştır. 

Milli Korunma kanununun 32 nci maddesine göre tecziye edil
mesi talebile mahkemeye verilmiş olan Hayim, kendisi diiliinda 
bulunmadığı bir sırada tezgahtar çocuk tarafından hu satışın ya • 
pılmış olduğu, çocuğun da mevzuubahis basCJanın fiatını kat'i ola
,•ak bilmedjği için takribi bir fiat söylemek suretile sattığım bildir
miştir. 

Mahkeme bazı lıususatın Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden so -
rulınası İ(İn baska güne b1rakıhnış, Hayimin de tevkifine karar veri· 
!erek tevkifhaneye gönderilıniştir. 

Para dolandı
ran lercüman 

Yakalandı ve 520 
dolar geri alındı 

Amerikaya gitmek üzere bir 
ka~ gun evvel sehrimizden ge
çen Polonya Harıciye memurla
rırxian Mark'ın 520 doları do
lan<lu·ılroıştır. Mark sehrimize 
gelince Fahri adında bir tercü
manla tarusmıs, tercüman mi· 
safiri otele ııötürdü!,ten sonra 
bozdurmak istediği 520 doları 
bozdurmak üzere almıs. bir da
ha görüıımemistir. Mark'ın za
bıtava müracaatı üzerina Fahri 
ararunLŞ ve nihayet dün vaka
larunıstır. 520 dolar, bozdurdu
ğu sarraftan geri alınarak sahi
bine iade edilmis, dolarların 
karşılığı. da Fahriden alınıp sar
rafa verilmiştir. Fahri hakkın
da takıbat vapılmaktadır. 

Yardımcı muallimler 
Orta mektep ve liselere alına

cak varduncı mualllmler bade
ma yalnız Üniversiteye devam 
eden talebeler arasından inti
hap olunacaktır. Kız San'at ens
titülerine alınacak olan vardım
cı öğretmenlerin de valnız İs -
met Pasa kız enstitüsü Öğret -
men kısmı mezunlarından olma
sı kararlaştırılmıstır. 

''Küçükpazar kabadayısı,, 
nın akıbeti 

KüeWmazarda , Klüçi.ikıoazar 
kabadaytsı!• adıle tanınmış Mu
harrem adın<la bir ııenc sarhoş 

olarak polis memurlarına haka
ret suç-undan dolavı meşhut suç
lar kanununa göre dün Adliye
ye verilmis ve Sekizinci Asli
ye ceza mahkemesinde cereyan 
eden muhakcmsi netıcesinde 1 
av hap>e ve 30 lira para cezası 
ödemive mahkiım edilırnis ve der
hal tevkif ol urun ustur. 

KULU~
K U L UIH 

Burhan Felek on altı yıl sü
ren bir bayat ve istikrar in
kişafından sonra kendi anla
taşına göre tekrar matbuata, 
doğduğu beşiğe dönmüş. Na. 
nemolla filhakika buna: 

- Çocukluk aşkı ve hasre
ti .. 

Diyorsa da ben öyle demi-
yorum: .... 

_ Allah bir insana •yurıı 

ya kulum ..• dedi mi, işte böy
le yürütür, on altı yıllık .yu~a
yı bıraktırır, beşiğe dabı dou
dürür. 

O vakit de Nanemolla: 
_ Allah ;erede bu yürü • 

yüş Felek için sarsıntılı bir 
yürüyüş olmaya ... 

Dileğinde bulunuyor. 
DEC.İŞEN 

MEFHUMLAR 

Sadri Ertem yazdığı bir 
'fıkraya: 

- İki radyonun nihai za
fer iddiası .. 

Başlığını koymuş. Nanemol- , 
la hunu görmüş de bana şöy
le söyledi: 

- Değişen mefhumlardan 
bir tanesi de zurna ile radyo 
olmuştur. Malilm a eskiden 
c1'Jırna<k peşrev olmaz. der
lerdi. Şimdi bunu cradyoda 

1 

Yalı kirasını 
arttıranlar 

K•rı koca 25 lirayı 

mahkum oldul•r 
Boitaziçindeki yalılarının kira

sını arttıııınak suretile Milli Ko
runma Kanununa muhalif h;u-e
kette bulundukları iddiasile Ad
liveve verilmiş olan Hırant ~e 
karısı A?avnınin Asliye 8 in~i 
ceza mahkemesindeki muhake
meleri bitınıs ve 25 lira aitır pa
ra cezasına mahklaın edilmiş
lerdir. 

Çocuk esirgem~ 
kurumumuz 

15 günde 524 h•stı 
çocuk tedavi etti 

Ağustosun birinden on beşine 
kadar Ankarada Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel merkezi polikli
niği.p.e müracaat eden 534 hasta 
çocuk muayene ve tedavi edil -
miştir. Her gün Kurumun süt 
damlasından 14% çocuğuna 1020 
kilo çocuk sütü verilmiş ve 14 
çocuğa 49 lira 15 kuruş para yar
dımı yapılmış, kreş cgündüz ba
kımevi. de bak.ılmakta olan 123 
çocuğa 2853 kap sıcak yemek 
verilmiştir. 

Y akal•nan zehir 
kaçakçıları 

Galatada Yük.>ek Kaldırımda 
Leh1..>lan fakirhanesi önünde sa
bıkalı eroinciler<H,n Muammen 
ve Kavserili adile maruf bir ar
kadası eroin satarlarken ııöıiil
müs. Muammer yaka. ~mış, cti-
1ieri kaQm1$tır. 

Galatada Derici sokai!'mda 
hamal Kemalle sevvar hamal 18 
vaşlarında Mustafa da vakalan
muı üzerlerinde birer miktar e
roin bulunmuştur. 

peşrev olmaz. şeklinde ifade 
etmenin hiçbir mamuru yok
~ur!. 

l\lEC.ER NE 

ÇETİN İŞMİŞ~U 

Yine mezbaha crüsumn> 
ve .belediye zabıtası. mese.. 
leleri alevlendi. Nanemolla 
ile konuşuyorduk da: 

- :Meğer ne çetin işmiş 
buY. 

Diyerek -ilave etti: 
- Y abu bütün bir beledi • 

yenin yıllar boyunca devam 
eden tecrübesi lıfilô mı bu iki 
bahis üzerinde kafi bir kana
at basıl etmeye kifayet etme
di?. 

131 İNCİ 

TÜRLÜSÜ 

Bir doktorun anlattığına gö
re 130 türlü baş ağrısı var -
IDJŞ. Doktor bunların envaı 
ve izale& için yazısında kısa.. 
ca izahat veriyor. 

Nanemolla ile bu me&eleyl 
konuşuyorduk da üstad: 

- 131 incisi de vardır .. 
Diyerek şöyle devam etti: 
- Fazla Wı:ırdı dln~tmek 

ivtilasında bulnnanlarm mu
hataplarına verdikleri baı ağ
nsı. Ki, bunun ne dermaıu, 
ne devası ytı&tv. . 

A. ŞEIIP 
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J~~-J4Uıi~4 I ( lzmir enternasyonal l J~Y}1~!~!!!in ~!~~ye-u~ 
Kanada ila Ame
rika anlaştı 

l · ·ı Kenya'da yerlilerle 
Almanya ablukası ı bir çarpışma oldu 

~~~~-.. ~~~~ 
Müşterek beyanname 

Neşredildi 
(Ba;;tı..-afı 1 inci sayfada) 

ıı,ıeniş mikyasta. müdafaası için, 
Geniz, kara ve ha.va meseleleriııi 
derhal tetıkiıke .başlıyaca.ktır. Ko
misvon<hı. ekserisi oo:üuva men· 
sıw olmak üzere, lıer iki memle
ketin dört veya bes ıınurabhası 
bulunacaktır. 

Hu beyanattan SQnra Roose
....,u Hyde Park'a gitmiştir. 

-AMEiRtKA HARİCİYE ENCÜ
~:İNJıN TASVİBıl 

Vaşington, 1'9 (A.A.) - Reu· 
ter Aıaıı.sın<lan: 

Ayan ııneclisinin hariciye en
cümeninde beyanatta bulunan. 
Cumhuriyetçiler gvupu sefi a
yandan Vandenberg deınistir ki: ( 
•Kanadanın müdafaası Ame • 1 

rika ,çin son ve kaçınılmaz bir 
mes'uliyet teşkil etmektedir. 

Vandenberg Amerika ile Ka
nadanın daimi bir müdafaa ko
mite3i teşkil etme le• iııi muva
fı:k gör<mü.şt~r. A.ı:,ı;n ırnecH~i 
hariciye encu.menı azasının b~ı
yük .bir kısmı R-0osevelt ve Mac
lkenzie IGng tarafından neşrcdı
len beyannameyi tasvio etını.i:r 
!erdir- .. . 
SOVYETI$RE GORE AMERI-

KANLN YARDIMI 
Moskova. 19 {A.A.) - Tas A-

ıiansı bi1diriv-0r: .. . 
Bir senelik harP muddetı zar

ıfında Amerikan _semıayesi. ha
sımlarına )<arşı. J.atuı Amenkae>a 

"hım' bir mevki kazanmış bu-mu ,, __ 
hmma:ktadır· Panımıar.,....n kon
feransında Birle(µk Amerika, 
Avrupa devletlermın . Amerıka
ılaki müsteınlekeleruu eld.oı et-

k "'in ııava!'fl hazırlamışlar-
me - and B' ı · dır Ayni zııım a ır eşık 
~eriıka. •harbe istirak. :tmek 
üzere dev adınllarile Yurumek-

ıed.ir. . ·1 
A dan ava Inıı:ı terey.e yaptık-

V' . fili 
l:arı vardıJiıların · mahiyetı 
QOiialınak1adır • 
Şarkta AJ,ınıanya ile ve !!arp- ·ı 

te Japonya ile pek .Y<>kın hi,;ı:. is
tı1<balde çanı1'1malar derpiş e
den Amerika, detnz hava ve ka
ra kuvvetlerinin siliillılamnası 
:için pek vasi bir proıı:ramın ta
hakkukunll ele alını' ·bulunmak
tadır. Harbin yeniden yayılma
sı tehlikesi mevcuttur. Birleşik 
Amerikanm harbe ıVnn~i bu 
hiU'bi emperyalist dünya hal'bi 
lbaline kovacaktır. 

Washington 19 (A.A.) -Ayan 
meclisi ınaliye encümeni Atlan
tik ve Pasifik donanmaları ile 
1.200.000 kişilik bir orduunn teç
lıizinc ait tahsisat kannn proje
sini kabul etmiştir. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Aıneri. 
ka ile Kanada arasında yapılan 
müdafaa anlaşması hakkında 
mütalea yürüten Herald Tribu
nc gazetesi, mütecaviz milletler 
garp yarım küresine girecek o
lurlarsa, Amerikanın k-01larını 
bağlıvarak durınıyacağı, Ruz -
velt'in dünyaya bir defa daha 
ihtar ettiğini yazmaktadır, 

Alman hücumu 
(Btı§tar<ıf~ 1 inci sayfadli) 

llIUŞ ve düşman tayyareleri Kent 
ve Esseks Kontlukları istikame
tinde püskürtülnıüşlerdir. Fakat 
dün akşamki düşman hücumla. 
ı:ı neti<ıesinde az zayiat ve basar 
-0lıl.uğu zannedilmektedir. 

Diinkü hava muharebeleri 
hakkında alınan mütemmim ra
porlara göre, dün 141 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Bunlardan U6 sı tayyareleri • 
!llliz, 13 ü tayyare dafi batarya -
larınıız ve iki tanesi de bir pro
jektör ekipimiz tarafından talı • 
rip edilmiştir, 

22 avcı tayyaresi zayi ettik, fa
kat 10 pilotumuz sağdır. 

DÜNKÜ HAVA 
MUHAREBELERİ 

Dün üç mühim hücum yapıl • 
nuştu. Birincisi öğleden sonra 
saat 13 te başlamıştır. Düşman 
tayyareleri Londra banliyösü ve 
Kent Kontesi üzerine bombalar 
atmıştır. Muharebe bir saat de • 
vam etmiştir. 

İkinci lıücum esnasında, Lon
dranın üzerine gelmeğe te~cb'büs 
etmekte olan 44 düşman tayya -
resi hedeflerine vasıl olmadan 
tardedilmiş ve sahile doğru kaç
mıştır. 

Akşam üstü 70 Alman tayya -
resi Tınıes nehrinin denize atıl
dığı mıntakanın üzerinde uçmuş. 
lardır. Şiddetli bir muhaırbe ne
ticesinde Almanlar gerisin geri
ye önmeğa mecbur kalınışlardır. 

Hıırbiıı bidayetiııdenbeci İn • 
~tere ve sahilleı:i üzerinde dü
likiiı..ıı. 4ii§nıaa tayyarelerinin 1 

hakkında 
( B~tarafı 1 mci sa-uf ada.) 

dan sonra da ,bitaraf bayrak
lar kullanma suiistimali vesa
ire ııe1miştir. 

B'u tedbirlere .kar~ı mu
kabele olmak üzere AJınanya 
sıınları ya pmıııtır: 

a - TiC'axetin.i şarka do
ru götilıımü.stür. 

b - Alınan dru•anın.ası ve 
hava kuvvetleri vasıtasile. In
gilterenin emı"i.nd~ . ·bulwıan 
moonıu ticaret gemilerin.den 
ı;ıavri safi :bes milyJn ton ba
tı.rmJ$tır. 

2 _ Harbi idare . . tarzının 
faydasızlığını. her 21.111. daha 
fazla ,görmekte . olan . Inıı:ılte
re denizde yenı usuıler ıstı
nıfil etrniye ba.>laımı;;tı.L'. . 

Fakat inııiltere en kuvve!li 
darbeyi, denizde a1m:.; o~dUJ:IU 
te'"bi2Ierle. üçüncu taratı te:r 
kil eden devletlere ındirm.ıs-

tir. . ka Ho-
a - Norveç. Dawmar ' . 

landa Belçika ve Fraı:sanın ti· 
caret 'gemilerini çalmıs~ır.tBte-u 

·1 . s-"'P ve reure 
g~mı erıı• "'u ' . 
ibatını kendi iein ça.ı.ısınıva ıc-
bar etmiştir. 

b _ İnı;:ntere. bıtaraf sev~ 
.. ' • . tam·,.,..ını kendi 

ruse.Lerın a.u.ı_ 

kontrolü altı~a alını~~~ 
biis etmektedır · Ve 5 

t.. b. t f seyrüsefer şebeke
un ı ara . .. h eti olan 

sine fena bır ~ r tatbik et
cN avicert:t sistemını 
mek istiyor. ,. ul 

Bizzat inıı:iltere kenc.ı us ü-
lerile sahillerini cev m.nh b 
tün deniz sahasını 'l:;ır -~ 
kat böl11esi haline ilrag af 
ımistir. Bu hal<;ikaten bıtaİ • 

ı he hangi !bir gımnnın. n 
o an r . . gitıneSıne 
giltere denızlerme . 

. 1 k bir vaz.yettır. 
ıınanı o aca .. el ba-

Çörçil bir ,kaç ııun evv , 
ardJ.m icin kı zılha.çın 

tanlara Y Alınan taY'-
emrinde bul:unan t · 

. . bundan Ponra n
yarelerını.n ' d.. .. "le-
eilizler tar_afı"Q~ y '::I'tl he-

• . . bı'Jdirmıstıı. ın 
ceııım .. 'd . W dü 
zimet önünde umı sı-ı~ "bue . -
· İ ı;ıiliz rical.ine as cı
sen n · ı· ~.n!iz hava kuv-

ayet emrı ·~· 
n . 'atından derhal tat-
vetlerı tar . 
blk edilınJstır.. .. .. 

3 _ Bu ciıraı hanı usulunun 
.. ·-a buııün Alman hü<kıi-
ıu.zerı.ı ...... · . 

t . int?iliZlere aynı usuller-me ı . 
le ınukalıeleye ka.ra:r vemuş 

bul ıunaktadır · ' . u . . ,._.,,_•.,.,..etinin 2(i ey-
Ingıliz "lll""'" arik' b 

lül 1939 da o zam . ı ' aşve-
kil Chal!Yber lain vasıtasile 

tığı beyanatta Alın":"'ya -
yap ı.ıh ara edilmış hır ka
nın m ·• as ve AJ.ınan mille-
Je oJdugunu rur· 1.. . 
. . 1 olan her u ıa-

tını e zem a}ırurn etmenin 
sesinden m olduğunu bil.. 
tamamen meşru 
dirm.i.ştir. ık __ ,.. 

.. art· mw>a -y,.ka t bu;gun Alın 
-~",.,..;~ ,kale anya 

sara """'"'~ al ıd d •. 1 :İngiliz ad ar ır. 
egı ' A1 anya bu ablokanm 

•• 4 -: mh ıi' bitirmek ve 
ılanı ıle ar ı imdiki 
b dan m esul olan ş 

un . · rtadan kal -
İn 'Uz ricalin• o . . 

gı. k . in yeni bır nihai 
dı~ma ıç · "l ettiği ka -
demarşa tevessu ti Al 

t' dediı· Bu sure e -
naa m b" ıÜn Avrupanın nef'-
manh:re~et etmektedir. Zira 
me ik noktai naıardan In. 
ekonom. • ıup edilmesi 
ırilterenm :mag dig" er bita -
b"t'' avruııa ve 
·.uf un eınleketler için ilk ica!' 
ra .m. tır Birleşik Amerı
ve ihtıya~·~tin Cumhuriyeti 
ka .ve ~ ,;e;roleketler daha u
gıbı baz J İn "iltereyi 
zun zam.an evve '"' .. 

. n denizleri harp bölge
çevı,re ak ilan elıı:niş oldukları 
sı O ar . 'ınd' ka halde bu tedbır rt ıye ' -
d dlger devletler tarafın -
d:~ alınmış değildir. Alma.n.. 

bu devletlere bır nota gon-
ydea, ek bir kere daha dikkat-

rer . . D . h b' 
!erini çekroıştır" enız00. 1 are<l· ı 
In. ·ıterevi çevıren g e 

,gı " alını t Al 
b"tün şiddetin• ş ır. -
uhu" kfuneti bundan böyle 

ıınan 
1
. 

h türlü hasarın mesu ıye -
t~ istisnasız hir surette red
deder. 

Almanya, Britanya kor _ 
anlarının bugünkü sistemini 

:bedi bir surette i.mha etmek 
suretiyle yalnız Avruı:mya de
"'il ayni zamanda dunyanın 
bühln bitaraf devletlerine ta
rihi ehemmiyeti haiz bir hiz
ıınette bulu:nacağı kanaatinde
dir. 

-~~------·-~----iı• 
adedi bini geçmiştir. İngiliz za
yiatı 200 den ibarettir. 

:HiTlıER UMUMİ KARAGA-
H1NA GİTTİ 

Bern, 19 (AA.) - Basler Na
clırib.len ııazetesi.niıı Berlindeki 
ıınuhabrri IHitlerin ııaro ceı:xlıesin
deki umumi karargaha ıti1ıınek 

üzere Berl.inden ~bildir
ıınektediı. 

___ .. __ _ 
Müsademeye sebep olan 
30 yerli haydut firar etli 

Kahire, 19 (A.A.J - Resmi teb
Hi\': 

G<ırı> çölü porto Capuzwda 
şimal mıntak~ındaki depoların 
17 ağustosta bombardımandan 
sonra devriyelerimiz bir kaç sa
at süren ve 30 metre kadar yük
selen duman sütunları göıım~ 
.!erdir. 

Kenya: 18 a"ustosta Hbunanın 
bir ka.ç mil mesafesinde 30 yerli 
haydutluk bir gruu. İııgiHz kü -
çük bir Kings Airicn Rifles za
bitlerinin kumandasındaki müf
reze ile ufak bir müsademeden 
S<lnra firar etmiştir. 

Filistin ve Sudan: İ~'ara de
ğer bi.r şey yoktur. 

lngiliz hücumu 
lBaştarafı 1 inci sc.yfada) 

yanında .düşman gemileri ve de
niz tayyare filoları 'ardır. Bom
bardıman tayyarelerine refaj}at 
eden avcı tayvareleri limanın a
levleı-le çevrildiğini ve &u sathı
nın ateşle kap] arıımıs bulunduğu,.. 
nu haber vermişlerdir. 

Tayyare dafi bataryalarını.n 
kesif ateşine raftmen İngiliz ta)'
varelerinin hepsi salimen üsleri
ne ct:onıınüslerdir, 
İ.NGILIZ SAHıİLLERİNIN 

BOMBARDIMANI 
Londra, 19 (A.A.) - Lef A

jansı bikliriyor: 
İng:ilterenin cenuhu şarki mın

takalarının Fransa sahillerin
den uzun ıınenzilli toplarla bom
bardıman edilmeleri ihtimalleri, 
salahiyetli maıkaı:nlar tarafından 
kemali itina il~ teukik edilmek
tedir. 

Dailv Sketch ııazetesi. Hitle
r.in simdilik bu suretle İııJ;ıiliz 
.•ehirlerini bombardunan etmek
ten sarfınazar evlediii'ini iddia 
edebilecern ni ileri sürmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

tekrar Mil.iino ve Torinoda bulu
nan İtalyan tayare fabrikaları
nı bombardıman etmişlerdir. 
Başka tayayrelerimiz de Bad

rheinfelden'de aloıninyum fahri. 
kahrına, Alman - İisviçre hu -
dudu civarında Waldshut kim -
yev1 maddeler fabrikalarına hü
cum etmişlerdir. Bu fabrikala -
rın binalarına tam isabetler kay
dedilmiş ve yakılınışlardır. 

---<>-

Fin Başvekili 
(Baş tamfı 1 inci sayfada) 

Hangse tariki ile yapılacak olan 
Sovyet emtiası transiti işine mü
tedair bütün . meseleler henüz 
halledilmemiş bulunmaktadır. 
. So".yetler Bfrliği Hangse'nin 
ilk kira taksitini i:ideınektedir. 

Bundan sonra Ryti, diğer Bal
tık memleketleriyle de iyi mü -
nasebetler temadi ettirilmesinin 
Finlandiya için lüzumlu olduğu
nu i~aret etmiş ve sözlerine şöy. 
le ruhayet vermiştir: 

<Cepheye gitmiş olan bir çok 
kinısenin asabı üzerinde harbin 
yapnuş olduğu tesirler meınle -
ket dahilinde cinayet ~ak'alarını 
çoğalb:nıştır. Umumnn huzuru 
na1?ına. fedakarlıklar yaparak, 
d?:'n hır anlayış gösterip müş -
kilata karşı koymağa ve Finlan
diyayı hür ve müstakil bir dev
let <ılarak yaşatmağa çalışmalı • 
yıa. ... 

lngiltere soma. 
liyi tahliye etti 

(Baştıırafı 1 inci sayfada) 
tün toplar irkip edilmiştir. Mal
zeme, gıda maddeleri ve teçhi -
zatın bir kısmı da tahliye edil • 
miş, geriye kalan kısım inıha e
dilmiştir. Yaralılar da tabliye o
lunmuşlardır. İtalyan zayiatı 
bilhassa Karagömlekliler cüzü
tamları aı·asında ve İngiliz za -
yiatile nisbet edilmeyecek dere
cede ağırdır. 

Müttefiklerin Soınalideki ipti.
dal tedbirleri sıkı bir Fransız ve 
İngiliz işbirliği esasına istinat et. 
mekteydi. 

Bu plana nazaran Fransızlar 
bütün vazivetin mihveri olan 
Cibutide sağ cenahı tutacaklar -
ıh. Fransız hiikfunetinin. . yeni· 
muhasamat vaziyetine ıştırake 
ini olarak nihayet vermesi üze
rine yeni ve vahim bir vaziyet 
doğmuş bulundu. Müttefik kuv-· 
vetlerden yarısından fazlası mu
attal bir hale uecince basıl olan 
fevkalade vaziyetin önüne geç -
mek için derhal en fili tedbir -
ler alın.ak lfizımgeldi. Mııhtelif 
hal suretletile karşılaştık. 

p . k .. hi.J- F b ı ti ancak !talvava atfedilebilecek 
azar gı.tıl u p l". arı ugu·· n açı ıyor olan torpıllenmesinin bugün 

sefası 1 ,,!.'!. isıısmar edUJnekte olan arnavut-

1 

luk istiklatinın ltalya tarafın-
Pazar günü beniın nereye git. dan tahrioi iıe ba"i11yan gersa:ın-

ug"imi kimse anlayamanuş. Çün- (Baş.ta.rafı 1 inci sa;ıfada.) Londra, 19 (A.A.) - İzmir 
tt d h . liiti arttırdığını kavdect.ıyorlar. kii pazar gu·· nü nereye gittiğime ve ve pa ı ı are evetı reisleri Fuarının açıln1ası ınünasebetiy-

k" ı t b · ı .. ı d Times gazetesi de su satır1ar1 dair bütün aldığım cevaplar şu: ve a e e ag ı muessese er erkanı le müstemlekeler nazırı Lor 
- At yarı<larına .,aittin!. ve bir cok dostları tarafından Lloyt ile Amcrv 20 avustosta sa- yazyıvor: · ka 

' k ı t • " unanıstana r~ı metalibe-
Onu anladık, fa.kat ya al yarış- arsı a.nm1' ır: . at 18.10 radyoda Türk hükı1me - !er serdedı!mek ü.zerooır. lta!. 

!arından sonra nereye gittim a- Bandosıle bır askerı kıta ve ian ti F . h , . h' 
~-- ı· .. f ı · iht' ne ve uar tertıp ey etine ı- yan matbuatımn kullandık.tarı caba?. Onu da yine ben söyliye· """.ma po ıs mu reze erı ı-

yim: Plija!. ram resmini yamnu;tır. Avni va- taben ınuvaffakiyet temennisin- lisana bakılırsa bu istekler çok 
purla Yui!oslavvanın Ankara bü- de bulunacaklardır. '!eri gidecektir. Belki Davut ho-

- Hangi plaja!. 
Diyeceksiniz. Yağma yok, o -

nu söyliyemem. Yalnız gittiğim 
plajda neler görüp, neler duy -
duklarııru size kısara anlatayım: 

Koyu ~inko, hD~ta saç renkli 
ve oldukça dalgalı, engin bir 
deniz .. Banyoeulann miktarı, Ö· 
teki pazarlara nisbetle yarı yarı
ya .. Halbuki bu miktarın biç ol
maması la•.ım.. Zira ben suyun 
dışında ı;trer gibiyim, içindeki -
!erin r..asıl çivi kestiklerini varın, 
siz hesap edin artı.k! Suyun için
dekiler diyorum, fakat pazar gü
nıi bütün dondurmacı, şerbetçi, 
suculara dert yandıran o parde
sülük havada suyun içine girip 
de orada iki, üç dakikadan fazla 
durabilene aşkolsun!. 

- Aman üşüdüm, dondum!.. 
Diyen tir tir titreyerek he

men kanıarasma, kabinesine ko
şuyor ve belli ki bunların çoğu, 
hele zayıfları, kansıdarı, çelim -
sizleri o gün evlerinden buraya 
gelirken, yanlarında birer de 
yorgan, yahut battaniye getir -
mediklerine ne kadar pişman! .. 
Hele hu tuzlu su aşıklarından na
rince bir çiftin bir aralık dişleri 
trampet çalarak sudan fırladık
ları zaman, şöyle mangallı, soba
lı sıcacık bir odayı ne kadar öz
ler gibi bir halleri vardı. Kızın 
dudakları mosmor, oğlanın tüy
leri diken dikendi. 

Bu sene, ikidir olduğu gibi, 
yaz ortalarında ve beklenmedik 
bir tar:ı:da vukuhulacak ani so
ğuklara karşı plilj kamaralarına, 
küçük birer ihtiyat sobaları lru· 
rulsa fena nu olur dersiniz?. 

Ben eınlııim ki bu pazar, deni
ze glıenlerin çoğu, ha.la ısına -
ınıunıı;lard.ır. Bakalım gelecek 
pazar. neler gör~eği.z?. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

T evf:k Fikret 
ihtifali 

(B~makalden d.evamJ 
tür. Topu topu SO • 60 kişiden i
baret bulunan ve başlarında Sa
it .Ali Yücel, Kaza Parti Reisi 
Dr. Hibni, Eyüp Kaymakamı, 

Eyüp Halkevi Reisi İbrahim ile 
mezkıir Halkevi mensuplarından 
lılı)<aç kişi olan bu :zevat saat 15 
te İnerhuınun makberesi başın
da toplanmışlardır. 

Buraılıı evvelii Eyüp Halkevin
den Liltfi Erişçi •Fikret'i unut • 
mamah!» isimli biı' hitabe irat 
etmiştir. Bilahare Suat Tanşer 

ve eski edebiyat tarihi muallim
lerinden avukat Behçet Macit 
Saraç birer nutuk söylemişlerdir. 

B. Behçet nutkunda; büyük şa
irin hatırasını taziz için yapılan 
bu toplantıya iştirak edenlerin 
sayısının maalesef pek az oluşu
na işaret etmiş ve gelecek yıl 
gençlik kütlesini, edebiyat men
sunlarını da aralarında görmeği 
temenni ettikten sonra büyük şa
ir Tevfik Fikret'in şiirlerinden 

bazılarını okumuştur. Bunu ta • 
kiben ihsan Erkılıç ve bayan 
Meliha da Tevfik Fikret'in iki 
şiirini inşat etınişlenfü. 

Geceleri ya.ln1z başuuza dolaşmayı 

sever ıııisl.niz? "* 
Bazı geceler, öyle tesadüfler olur 

kl~ insu önırünüıı sonuna kAd.a.r 
unutamu. Bu tesa.düflez d.e, aym 
son çarştmıb3"' gi.bid"ı:, kimi kişiye 
yarar, kimi k.iŞiye 7a.. am.az. 

Ban& bu ıesadüflerln h•ıısl ele 
yıı.raJDl.Ştll', Bana. yalnız başt..ma. do.
ıaşbğıw geceler g-önül a.he.n.g:i, ÖJ>Ül

one bestesi dlnlet>i. 
Biç unutmam, bir gece blbim.

de giııJ.i bir sevinçle sol<ağ& çıktım. 
Bü.lbüUeriıı bütün çığlıkları üzerlerin
de idi. Ayın o geceki k.a.dar a.ydm,... 

lık olduğu bir C"ece1i ha.tırlamıyo -

rnın .• 
Deniz, sanld Acla.ya .lruık yıldır Iıas

retıniş gibi, kıyıları bütün şefl<Ml ile 
k.nca.k.lı.Yor, kaya.lıklann dUıd..a.kları.ıı

d.a.n ôpüy-0rdu. 

Yollar kalab&bk.iı ve -~ bat
ka herkes oiflli. 

Evveli. ge1ip ddenlnlen uta.ud.ııa. 

· Sanki her cinli ıısaltıa heııl. ıı::ös:teı:ipo 

- Şu budal:.y& bak! .. Yabıız cı...-

1.aşıyor! .. 

Dly.e heın şaşıyor, hem ala.y edJı... 

yordu. Bana böyle geliyordu, Kaıa.

balıkl.a.ıı uzaklaştım, yoldan kaçluıı, 

tenha bir kıyıya çekildim.. 

Bu sefer de çift, çift İil!~ Ilı>• 

vük el<-isi de Fuarın açılma tö- Her iki nazır da Türkçe konu- ca "SJ,eselesi Italyanın arzu ettiği 
renine iştirak etmek üzere şeb- J şacaklardır. Mevce tulleri 31•32 arazinilı devri için vesile olarak 
rimize -elmistir. ve 19.60 metredir. kıılla/.ı!acaktır. Bö11le biT tale

bin fesmen yapılması mulıtemeı.. 
dir. "Verilen mahlmııta göre oim 
dt ita!ya ~akinin katlinden do· 
layı arnavutluk namına tazmi
nat istiyecektir.• 

Bulgar - F um en 
müza lt !releri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Sobranya reisi Lagofatoff, be

yanatta bulunarak Bulgaristanın 
takip ettiği sulh ve bitaraflık si
yasetinin tamamen galip gelece. 
ği ümidini izhar etmiştir. 

Lagofatoff'un beyanatı, bil-
hassa Rumen - Bulgar miizake
relerinin bu akşam Krajova'da 
başlıyacağından dolayı efkarı u
munıiyede büyük bir alllka u -
yaııdu·mıştır. 

Gazeteler Dobruca meselesinin 
miizakerc yolu ile dostane bir su
rette halledilcccğini ümit etmek. 
te müttefiktirler. 

MACAR - RUMEN 
MÜZAKERELERİ 

Bükreş, 19 (A.A.) - D. N. B . 
ajansı bildiriyor: Turnu - Seve
rindeki müzakerelere iştirak e
den Rumen murahhas hey'etinin 
reisi Valer Pop, başvekil Gigur
tu ve hariciye nazırı Manoiles -
co'ya Macar noktai nazarı ve 
Turnu • Severindek:i Macar mu
rahhas hey'eti tarafından yapı
lan teklifler hakkında ınalilmat 
vermiştir. 

Gigurtu, Manoilesco bilfilıare 
Kral tarafındruı kabul edilerek 
kendisine raporlarını vermişler
dir. 

KETUMİYET DEVAM 
EDİYOR 

Tumu - Severin'de tevdi edil
miş olau Macar teklifleri hakkın
da ketumiyet muhafaza edilmek
tedir. Bugün Macar murahhas • 
larına verilecek olan Rumen mu
kabil teklifleri de malil.ın bu -
lunmamaktadır. 

ROMANYADA ALMANCA 
DERS 

Bükreş, 19 (A.A.) - D. N. B: 
Resmen bildirildiğine göre ma

arif nazuı, Arad, Tamşıvar ve 
Hermanstadt'da tedrisatın Al
manca yapılacağını, mektep ve 
tedrishanelerin vücude getiril -
mesini kabul etmiştir. 
Bükreş, 19 (A.A.l - Reuter 

bildiriyor: 
Tran.silvaı(vanuı büyük bir 

kısmının terki hakkındaki Ma
car talebine Romanyamn ceva
bı bu sabah Turnu severin de 
dan Macar delegasyonuna tev
di edilmilıti.r-

Bu ımerasiını.i müteakip, Ma-
carların i:ıükfunetlerile 

re edebilmeleri icin murahhas
lar hemen celseye saat 17 ye ka
da rta til etnıilılerdir. 

Zannedildiği.ne ıröre, Macar
lar Transilvaıwadıa 13 vilayet 
ist.emektedirler. Rınenlerin ise 
nüfus mübadelesinin her türlü 
hal suretlerinin esasını teskil 
etmesinde israr ettikleri bilip,
mektedir. 

Bundan maada Runmenler 4 
vilitvet terk.etmeyi teklif e~ 
!erdir. Bunlar, Satunara. Salaj, 
Biber ve Aradclır. Bu son vila
yetin ismini taşıyan şehir bu tek
life dahil deifüdir. 

Harp karşısında 
Amerikanın vaziyeti 

( Ba.•maka!den devam.) 
ihmal ettiği milli müdafaa kuv
vetlerini tensik ve tezyit etnıek
le meşguldür. 

Curnhurreisi değişse de Ame-
1 rika siy~setinin değişıniyeceği • 

ne cumhuriyetçilerin namzedi 
Wilki'nin son nutkundan daha 
kuvvetli bir delil olabilir mi?. 
Wilki şöyle diyor: 

.İngiltere ile münasebetlerimi
zi açıkça önlemeliyiz. İngiliz fi
losunun ziyaı müdafaamızı SıOn 
derece zayıflatabilir. Çünkü bu 
filo senelerce Atlantiği kontrol • 
lü altında bulundurnrak bütün 
dikkatimizi Pasifikte toplıyabil
ııneklii:timiz için bizi serbest bı -
rakmı.ştır. İngiliz filosu kaybo -
!ur veya zaptedilirse, Atlantik, 
yaşa"!Ş tarzımıza hasım bir dev. 
let olan Alınanyanın hükmü al
tına girebilir. 

Wilki şunları ilave etmiştir: 
cAlman mutlakiyet idaresini 

bir defa hem ticaret sahasında 
hem de harp sahasında mağlup 
eden ayni Amerikan prensiple -
rine rücu ederek, 1940 senesinde 
veya daha sonra intihau edeceği 
herhangi bir mücadelede Hit -
leri yeneceE!i.z ve yendiğimiz za
man da Amerikalılarahas tarzda 
ve kendi şartları mızı kabule mec
bur ederek yeneceğimizi v.fuiedi
yoruın. 

Bu nutkun bilhassa •Aıneri -
kanın 1940 seııes.inde veya daha 
sonra intihap edeceği herhangi 
bir mücadelede Hitler'i yenece
ğiz ve yendiğimiz zaman da A .. 
rnerikalılara has tarzda ve ken
di şartlarunıı::ı kabule mecbur 
ederek yeneceğimizi vadediyo -
ruın. sözleri açık ve sarihtir. 
Hatta sarahat bakımından Ruz
velt'in sözlerinden daha kuvvet
lidir. 

Wilki'nin bu nutkundan sonra 
artık, Amerika cumhurreisliği 
intihabı dış siyaset bakımından, 
evvelki ehemmiyetini kaybet. 
miştir. Çünkü, dediğimiz gibi, 
iş başına kim gelirse gelsin, A -
merikanın, Alınanyaya aleyhtar 
bir siyaset takip edeceği anlaşıl
maktadır. Bu gidişle, Aınerika
nın demokrat ve cumhuriyet par
tileri arasında, Almanyayı mağ. 
lüp etmek için İngiltereye yar
dım meselesinin aleyhte değil, 
lehte bir intihap mücadele vası
tası olacağına hükmetmek lazım 
geliyor. Efkarı umumiye o ka -
~ar değişmiştir ki hangi parti 
Ingiltereye daha çok yardım va
dederse adeta onun kazanacağı.. 
ru söylemek pek de yanlış olma
sa gerektir. 
' Amerikanın Kanada ile miişte
rek bir müdafaa komitesi teşkil 
etmesi, Amerikan siyasetinin na
sıl bir istikamet tayin ettiğini 
gösteren en kuvvetli bir delil -
dir. Bu, bir nevi ittifak değil mi
dir?. 

Hulasa, harpten evvel, Sovyet 
Busya';yı elden kaçıran İngiliz 
siyaseti, harp içinde Amerikayı 
·kazanmak suretile hatasını tamir 
etmektedir. ABİDİN DAVEK 

• Ikdam'ın Edebi hiA.ayeleri ----.. • 

. PA~A~~o.~_] l 
şuşan dalgala.rdaA, yıldızla<daa, piti 
gezenle.re öpücükler gönderen a.7da1t. 
ut&ndmı. 

Çamltklan d.a.klım,; Sık dallanD 
koyu gölgeliklerine sığındım. 

Otıırd:ııi'um yer -.ıı. Aş ışıl> 

d.&llanlan güçlükle siizüliiı"oniıı. 

- OhL. Diye geniş bir göiJiıı ıı;:e

çirdlm: NUı.a.yel ralıalı b~ 

kimse lleninWı meşgul ..-. beal 

Fobi ııdesim.in ı::ırilailmda cl6-
F&ka.t nef<Sim prWım<ia dti

ğiim.leııdl. Bir sta. binci ötede bk -
:valv~ord.ıu 

- Ne ol111'., bir kıı aı 

Bu bey- biı' - seııi741. .... 

i"* ıu.ıııı bir - - bir ta.im -
si cevaıı verdlı 

- Olııııud 

- Bir ı.aedL 

- . 

-Olan&azl 
Var oıs.w geeeler dedim ve lı:alaık 
kah~ Kcnupyorlardıı: Da.ha 
doirusu er.kek. c:ene yalva.amaJda 
devam ediyenlaı 

- N edcıı olmasm... YaJ.w.nnııı 

.......... Bir -- &peyim! 
Kadın lıiQ isl;if.inl boa:lllUJ'or, 1ıııa4 

ed;,oıııiDO 

..... """'1 deill! 

..... N1o elur, ~ ~ 
' . Vş bib"iik. bir ~ koştu 1ıa ~ --

- ~ ... için bir "'-· 
bir k- Öııerim!... 

Kadın ..ıııa,,.. ı:aa oldJlı 

- &ti-. 

Erkek a.tıldı, fab4 lcıı:hn --.. 

bil uza.tıp erkelin -- .maal 
..W.n: 

- Bir •adi&. 
- )lıodl&'f 

-Y--- ~ ll.ln -
toc;lt misin!, 

l."UNAN MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Atina. 19 (A.A.) - Atina A
jansı bildiriyor: 

Gazeteler .Helli kruvazörünün 
toroillenıınesine büyill< sayfalar 
hasretmekte ve mesele hakıkuı
Q.a başmakaleler Va2makta ber
devamdır. 

Bütün gazeteler bu alçakça 
dar.beye karsı protestoda bulun
maktadırlar. Yaı.mıs oldukları 
makalelerin birer hüiasası ru;aıtı
.1ia verilm,.ktedi.r: 

•Medeniyetin namu.sunu ilıla! 
eden ve meçhul cinayetlerın ma
neı-'i teredd.ılerbr.i gdsteren ou. 
barbarca hareketin, niçin ya

pıı1nış olduğu meçhul kalmak
tadır. Her lıalde meçhul caniler 
bütün Yunanistanda beliren aıv: 
sillameli beklememekte idiler.• 

Bulgar· ajansı 
(b\ış tarafı 1 inci sayfada) 

-ıtefiri Terentiyefin Ankarada bu. 
!u!h-.=ıua ıınukabele teşkil 
etmek üzere Moııkovada:ki Tür
kiye büyük elçisinin Ankarayı:ı 
çağırılacağına dair h~ir zaman 
neşriyatta bulunmadığını bildir
mive mezunuz. 

Rundan ba"ka, ecnebi memle
l::~ tlerde dol.aşan şayiaların hila
fına olarak. Bulııaristancıa ihti
va.tları.n asker tikleri tecil edilen 
pcl< mahdut miktarda bazı efra
dın bir talim devresi İ(in silah 
altına çağınldığıııı tasrih etmeyi 
arzu etmekteyiz. 

1 
AN~DOlb.U 1 
HABERLERi __ , 

Uıak ıeker fabrikası 
çalışmıya başladı 
Uı<a:k. 19 - &ı sene züra ve 

ziraai\;ilerimizi.n fazla çalışma
larına yardım eden ibereketli 
yaWrı.urlaruı devamı pancar mah· 
sul!erimizin ivi oıllıasına yardım 
etınistir. U~ seker fıı.brikamız 
tam ıkan:ı:pa.ıJya işlemek üzere 
çalışmıya başlaanıst.ır. 

MAARİF VEKALETİNİN 
KARİKATÜR SEKGİSİ 

İzmir. 19 - Maarif Vekaleti 
bu sene Kültürpaııktaki kültür 
pavyonunda büyük bir ık.arikatür 
sergi.si hazırlamak.tadır. Vekalet. 
ayni pavyonda vekaletin 1940 
neşriyatını da teşhir etmive ka· 
rar vermiştir. 

İRTİHAL 

Sirkecide meşhur Bahçeli lo
kanta sahibi Ali Riza Arda, tu
tulduğu hastalıktatı kurtula.mı • 
yarak <ilin gece ölmüştür. Cena
zesi bugün ikindi üzeri Şehre • 
mininde Pazartekkesi sokağın • 
daki eviJiden kaldırılarak nama
zı: kılındıktan sonra Merkczefcn
dideki aile kabristanına gömül -
miiştür. 

Mevla rahmet eyliye. 

- p,.,..... yok... OlmadJğuu_ d& 
bili7onuıı... Yok.tan var eclemem.. 

- Bu.il 

- l'elri. IM'kl bıılayım. .. Fak.at uzat 
yana.ğı.uı bir kere öpey:inı. ... 

- Evveli l'&l'&J'I bul! 

- Sea beni bu &<:ce öld.iirmck mi 
istiyonıon.. Nettde bulaYlllL. Gece 
~ para. bnlunur mu!_ Dem ırün
diiıı ı.u., oliaydı.. 

- Sa.na akıl öğrek7i:m... Saatini 
rehin bu-U. 

- Olur .•• Yıı.klaş bana... 
- Y oo.. V M ııaatiıı.I bende dlll'Sun. 

- Sa.&tkni yıı.ııuaa almamışım. .,.... 

ile bırakmışım.. 

- O ha.ide olmaz. öptfum.em. 
IMrefin sesi bir bıclurıtı aıwlırdJ. -. 
- s... beni ajlr.tma.k1all -

ıl~Ol'SUD-· :Sfer bu g"""' .-J bilı 
kerecik olsllll fipemıez:sem ölürii.m. 

Ka4lll kıvrak ıuvra.ıı. ırfildii: 
_ fi fkDdl beDI öı>er cıe. J'_lll:Dl sa 

ııüııl "''"""'"""" 1. 
S&-edhn. n~ mııa... 

ııoını ..- -endtm. 

- Men.it etıııe:rııı ben ı..ıtlllm!. 
Ve koşarak :vürihlllm. KulakJ&nm.. 

da bir Öı>İişiiu aheııg1 ı,ımladı... 



' 

Rt: sjlü Ekrem Aliye karşı olan sev

hiç kimseye vermemişti • • • 
gısını 

TEFRiKA NUMARA S I - 9 -
Dive. elfV'E!la onun fikrini öi-

ı...nmek istedı. • 
de. bunun aksinı lddia ediyor
duım. 

De<i.t. 
Resulüllah, ev,·e!ii kızının o

ıınuzunu oksıvarak: 

ISDA• 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 
~ yubek bir lı:remde 
ı.rt"..ilan bu meı:l1eUerlD 

hepsini &ize 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l- KREM PERTEV: ~ 
tuvalet mwtahzarı

dır. İnce bır itina ı~ 
71J,nlı,şında.ki hu.su!ı

,.et itibarile yüzdt-Jti 

çır.cı ve buruşuklukl'i- I 
nn leleklı:ülüne mAııı 

olur. Deriyi· ıenç v•..: 
eerfliıı lutar. 

1''atıma.. (Alı) nin anlattıkları
nı buyuk bır d.ıkk.aUe dınle -
.mıstı. Liuluınset!J. Ve ~ylece ce
vao verdı: 

- Ya Alı! .. Her cwm ıııbi. 
ııönulun de. altı. ustu. ııai?ı, so
lu, oml. arkası. ~ani muhtelıi 
cıhetlerı vardır. Yakat bu CJ
tıetlerı maddi deıiil. manevıdır. 
IMest:liı, beıı ı;en.ın .verwde ol -
.sam, .balıamuı huzuruna ıııder .. 
•Ya Resulilla.h! .. Ben. Allalu. a
in I ve ımanımla sevıvorıun. Re
sulü.llahı, ıman ve ruhumla se
viyorum. F'iıumavı, beseri hı.>
lerrmle .seviyorum. li8'>all ile 
lfü.seyın'i de, babaJı,k ı>elikatile 
sevivonmı.• Der.inı. 

- Ya Fatuna' .. Evk\dım ol
dul{un açın. tabı.idır kı sen bana, 
herkesten daha vakmsın. Se! -
katlı bır baobanın. en candan sev= He sevıldıjımden, emin ola- 1 
bılırsın.. (Alı) ve ı;ıelince. kal-

1 
bınıde ona avırd.ıiıım yere h.iç 
kı.n:ıee malık olamadı~ı ııibi, ol
maı;ı ihtı.mali de D>ii.wokiin de
iiıldır. 

:ı.- KREM PERTEV: lfü 
Gü:ullik vasıtaaıd.J:. 

Genişlemia mesamatı 

aıkıştırarak cllttei:I 
pürtük ve kabarcık

lan Ciderir. Çil ve l<
kekri izale oder. Teni 
mat ve idfat bir bale 
ıeUrır. 

i- KREM PERTEV: B\r 
c;Jt <levuıdır. Deri 
cucldeler!nin ifrazatı

nı düzelUr. Sivilce ve 
ııl:rah nol<lal&ruı teza
hllrüne mtni olur. 
Cilt adalesini bes117e
rek kuvvetlendirir. 

(Ali), ertesi ııı:uı me5Cltte Re
llU.lullah Efendım•zi ı;ıördu. (Fa
tı:ma) nın söylediklerini avnen 
tekrar etti. Resulıillah, bunları 

dmlerken tallı. tatlı ,gühiınliedi: 
- Ne hakimane sözler .. Fa.kat 

ya Alı!.. bunlar nübuvvet ai(a
cından lı:oııaolmıı; mevvalara 
benzıvor. 

Dive muıkabele etti. Yani me
selenin, .f'atımanın rulıur.da mev
cut olan manevi lr.uvvttın ı;L~ 
meresi eocrleri oıdui!unu ~ 
etmek istedı. 

(Fatıma). ba.kWı ı.en bır ook 
mümtazivetlere mal.ıkti. Resü
lü Ekrem Eiend.ıırnız bunu t.J<
dır etti{?i. ıcın. iber miınasebct 
a~tükçe: 

- Fatıma, kadınlar;n en ha
nrlısıdır. O, berum vu.rl..ıinın

dan bir parçadır. 
Derdı. 
Bir J!ün, (Ali) ile (Fatıma), 

IRc.5ülü Ekremi ziyarete ~itm.4;
lerdi. Fakat oou bulamadı.klan 
kin, hanei saadetteki odalardun 
bırinde oturarak beklemiye ka
rar vermislerdi 
Oturmuş llronuşu,yorlar<h. Ve 

tatlı tatu ~ÜşÜyorlardı. l3ir
denbıre kapıdan Resü.l.ü Ekrem 
gü·erek selıi.m verdi. O anda. 
(Alil ile (.f'atıma> nın l?filü.ş

meleri kesiliverdı. R~lü Ek· 
rem, merak ederek aocdu: 

- 'Niye .ııülliy<rdunuz. Ve be
ni görünce, niı;ln sustunuz?~ 

Dedi 
Fatıma, kısa bir teredcliitten 

sonra. ııu cevabı verdı. 
- Ya Baba! •. Ali. benı kudır

mak istiyor .. ~Reı;uiutah, beni 
&enden [.azla .sever.• (lıyordu. Ben 

Cevabını verdi. 

EHLl BEYT 

Resfilü llaem Efendimiz., bü
tün hısım ve akrabalarını. alel
husus (haneı aaadet) inin halkı
nı severdi. Fakat, (Ali) ye kar
şı olan müm t,az sevı:ıWn.i. hic 
kmıseye vennemiı;ti-

Kur'aru Kerim'in (.Ahzab) sU
resinin (32 nci) ayeti: 

[Ey Resulü Ekremin Elıli 
Beyti!. Cenabı Hak sizin, dün
yanın levsinden p;iJc ve tabir 
olmanızı murad ediyor.) 

Mana ve mealini ihti'll a eyli
yordu. 

(Ehli Beyt) den maksad kim
ler oldui!u birdenbire anla.sıla

madı. Eslıabı kiram arasında, 
ihtilaflı ıııünakasalar basladı. 

E.Vıabtan bazıları. RcsCılü Ek
rem Efendimize müracaatta bu
lundular: 

- Ya ResCılillah! .. Senin ak
raban kimlerdir? .. 

Diye sordular. 
Resfilü Ekrem Efendimiz kısa 

ve kat'i bir cevap verdi; 
- I:eıriın yakinim olanlar .. 

Ali, Fatıma ve ~uklarıdır .. 
De<ll (Qocukları) demekten 

maksad. (Hasan) ile (Hüseyin) 

idi. Bu suretle Ehli Beyi) in, 
bu dört muhterem şahsiyet 
du~ takarrür etti. 

(Devamı oor) 

ol-

RAŞ1T RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 

20 ağu.ştos salı günü akşamı 
Bakırköv Mi!ti11a.di aile bahçerinde 

•AF A CAN• 

V odtıil - 4 - pe.-de 

Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

NeV"I 

Saman ~ bdlanmau 250 - 350 lon 876 00 65 62 
YesilJ<lly Tohum lllall ~onunda tahminen 250 - 35-0 !on kadar dö

kOm lıalı.ndelı:i saman açik ekailbne ile balya yaptırılacaktır. Ekailtme 20 
•ğ\ı.llos 940 salı günü saat 15 te Beırotıu İJıtlkW caddesinde 349 numa
ralı binada Liseler Muhasebeciliiinde yapılacaktır. Şartnamesi Yeşillcöyde 

Tohum İ•liıh istasyonunda her gün eörUlelıilir. Taliplerin muayyen itin 
ve saatte muvakkat teminaUarile birlikte komisyona müracaatları,. 

(1963) 

yağsız 

1
1 Kıını ciltler içi.o yağlı ve yağlı cilfer için 

hususi tüp ve varolan vardır. 
_;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;=.;~~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardalti hastalıklann mikrop
lannı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ hllanın•z, 

HELMOBLEU 
Böbreklerin ÇÜışmak kudret;ni arttırır. Kadın, erkek idrar zorlukla
rını, eski ve veni beJsoğukluğunu, mesane Utihaıbııu, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak haJJ.erini Pideri:r. Bol idrar te
m:n eder. İdrarda kum'erın, mesanede taşların teşekkülfuıe miini olur. 

DİKKAT: BELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mıwileştirir. 
Sıhhat Vekdletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

inhisarlar Umum MUdürlüQUndan · 
I - idaremizin Feriköy bira fabrikasmda •mania lı:arışık bir halde 

mevcut 5 to1J arpa paz.arl.ıkla satılacalı.tır. 

Il - Paurlılt 23/VIII/94-0 cuma günü saat a de Kabataşta 

Levazım ve mübayeat eubes.indeki s.oı.t11 komisyonunda yapılacaktır. 

W - Nümune mezldir !abrilıda görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık içın, \a,rin ol.wıan ıün ve &aatte telr.ltt 

edecekleri fiat ilı.enndcn yibde 16 mikıı.rmdaki 1eminat paralarile birlik-
le mezldlr komisyona mlıra.caatları. (7452) .... 

J - Şartnameleri rn~cıôince 29/VU/940 tarihinde iki adet saç yük 
deniz motörünün kapalı :ı:arf1a yapı!ao ekalltmesine talip :wlıur etmedltill
den pa=lık. usulile ekslltmiye konmuştur. 

JI - Pazarlık 28/Vlll/940 çarwamba ırünü sat 16 da Kabataş\a leva
zım ve mül:ıayaat şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 

IU - Şartnameler levuı.m şubesi veznesinden ve İz.mir, Ankara bq
rnüdtttlük.lerınden «275 ve 184> kur\ışa alınabilir. 

ıv - Künalauıaya &irecekler Pttnamelerin •9> uncu maddelerinde 
yaz.ılı takdlrl kıymeti havi muayene raporları ve yjbde 7,5 güvenme pa
talarile birlilcte tııy1n olwıan gün ve "'1atle rnezldlr komiqona mQracaat-
lan. ( 7&U) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri umum müdürlüğünden: 

l - Şartnımıe&inde 1adi1At ;rapıldı.ğından muhtelif ııeınUenle yaplırıJa. 

calt 5 adet muhavvile meıi<ezi yen.iden kapalı melı:lupla lekllf vermek su
retile IDia ettirilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (1151.83) liradır. 

3 - Teklilletin levıwmdan paras12 tedarik. edilecek prtnamesindeki ta
rifata uygun olarak :13/8/94-0 cuma günü saat 17 ye kadar Metro hanının 

4 tıncü katındaki levazım müdürlüilüne imza mukabilinde verllmiJ olma-
sı lllzımdır. (7W) 

~~~~~1~:~~~~~g~;;,~ ı_ı s_Tı:ır:;:A_N_B_U_L_E_E_L_E D_l_Y_Es_ı .. N~D_E ~ ... ı 
FoSbeptik inşa.alı açık eks.iltmlye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık jslc·n genel, husus! ve !enni şartna

meleri, proje keşfi bul~ buna müteftrı-1 diğer evra~ daırcsindc gö-
rtilecektir. 

Muvakkat teminat (225) liradır. 
İsteklilerin en az bir taalıhütte (15-00) liralık bu j~e be!!zer ~ yaptı

ğına dair idarelerinden almış okluğu v .. ikaı..ra iatinaden İstruıbul vil!ıye
ti.ne müracaaila eksiltme tarihinden c8• gün evvel alınmış t'hlıyet ve 940 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeJerL (7485) 

- ......._, 
' BOYOK TARiHİ ROMAN:(0~ -"' 
SEKERrAR~ ,S.ULlAt 

Y•zan: ~1. SA.MI KARA. YEL 

Fak.at, İstanhula ııelir ı;ıebnez 
meseleyi anladı. Artık fayda
sızdı. Alımet pasa. Sultan İb
r&hüni tamamile teshir etıııisti. 

Her halde Sultan İbrahime 
e ttii!i vaadler, onun zevk ve se
fahet alemlerini. samur ve an
ber iptiWanru. temadi ettire
cek hir mahiyette >di. 

S ultan İbrahim, mühürü Mu-
111 ı:ıaşadan a!Jı. Ahmet ııasaya 

, 
verdi. Ve o tarihten itibaren, 
Sultan İbrahimm zevk ve safa 
havatındaki veni ve mecnunane 
bir devir basladı. 
Artık zevkin, sefahetin, cin

ne tın önüne l!eQme k müıınk'ün 
deeildi. Ahnıet Pastı. Su.itan İb
rahünin mizacına ııöre hareket 
edecdine tamamile kaniydi. 

Sultan İbrahim ne emretse va· 
pıyor, batta onun hoşuna l .de-

Zeynep Kamil doğumevi çam&iırlık binasının ikmal inşaatı açık ek
slllmiye konulmuştur. Keı;if bed•li 668 lira 6jj kuruş ve ilk teminatı 50 

lira 15 kuruştur. Şartname Zabıt ve MwunelJit Müdurl\$1 kaleminde gö
rülecektir. bale 23/8/940 cuma ıünil saat 14 de Daimi Encümende yapıla-
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 
gün evvel Fen ~eri miıdürlüğıine milracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 
940 yılınn ait Ticaret Odası vesikalile ihale ıünil muayyen saatte Dalın! 

Encümende bulunmaları. (7082) 

cek seyleri evvelden hazırlıyor-
du. . 

Bununla berarlıer. Sultan Ib
rahıroin zevkıne ve scfahetine 
~ara yetistırmek mü.ml<iın ol
muyordu. 

Ramazan l!elmi.sU. Sultan İb
arihme bayram harçlığı lazımdı. 
Veziriiıza.m d'Ii.şündu. Sıvas bey
ler·bevisi Varvar Ali paşaya ha
ber J?önderdı. Otuz bın <.uruş 
istcdı. 
Parayı do,ğrudan doWüva pa

dişah istiyordu. Varvar Ali pa
sa. Sivas ayarımı topladı. Sivas 
evfiletinın senevi mahsulünü ve 
kendi zamanina düşeni hesap 
etti. Fakat, otuz bin kuruşun 
çıkısmadığını J?6rdü. 

Sultan tbrahiın. Ali paşadan 
aldıiı cevaba hMldetlendi. Kö
pürd ü. Paşava tekrar bir adam 
yolladı. 

Padişahın oon ıııtinderdiıb a -
dam .. Ali pasavı sıkıstırdı. Ali 
oaşa. müşkül vaı.iyctte kaldı. La
kin adama: 

- Ben. bu kadar akoeyi ne
rede bula.vını .. Halkın malını a-
lıp kat'ı tarık mi edeyim?.. z 

Dive azarladı.. Adeta padişa: 
ha karşı kovmustu. 

Padi$ahın adamı paşayı tek-. 
d.ir zıııınıııda; 

- Padısahmııza karşı mı kor· 
suz? .. 

Alı ııasa. cevap verdi: 
Ali pasa. İstanbula cevap ver

d i : 
- .Paramız vQktur.. Kudreti- . tur 

Hasa!-. Fakat. ı:ıara 
İ$le hesap ortada .. 

miz yoktur. {Arkan " "'" 1 

20 - AGUSTUS JIMO 

Telefon: 80547 

ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi 
ANA - İLK - ORTA - LİSE Yabancı dillere bilhassa itina edilir 

1 - Ta.lebf'. kaydına başlanmıştı.r. :&ki taJebe, l Ey10Ie kadar kayıtlaru11 yenilemeJı.d r B "._ ht 
l 

. _ . _ _ "' 1 u """'rı E"n s<ınra yer-
en yenı muracaatıara verılecektır. Kayıt için velilerın bıuat gelml'l<:rı gerektır. 

2 - &iki ve yeni talebr kayıtları hergün (saat 9 - 18) e- kad·ır Halil Rifatp·• ı · • ı · uşa .c..nagınaa ytı,pı ır. 

yatı it ı 3 Tedris ve terbiv<>•indeki ciddivet devlet imtihanları ı · . -~.-.----
neticesile sabittir. GilndüzlU 

Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. 
~~~~~~~~~~_..:..._ 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. JL71 m. l«5 Km. ZO Kw 
TA.Q. ıt,47 m. 1.51J5 .ltm.ZO Jtw 
1"8 m . W Km. 1lt K w. 

18.-
18.U5 
u.:ıu 
19.
l!l.iS 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
21-15 
21,JO 
21.45 
22.30 
22.45 
23.-
23,25 
23,30 

20 Ağustos Salı 
ProgTcn>ı 
Cıu müzıyı (pl.) 
Çocuk >aatı 
M Uzik çocukia r içın 
F~ll heveıi 
A1ans habe-rleTi 
Çıfıçınin scuıtı 

Kon~ (çıftçinin saati.) 
Kü.flU' ses ve saz hevett 
Se-rbesı saat 
Radııo gazeı.:ri 
Radııo salon orkestrası 
A1am haberleri 
Radyo salon orkestrası 
Cazbant (p!.) 
Y annki proırram 
Kapanış 

Beyog!u 3 ü.ncu Sulh Hukuk 
Hıikimlıqıftden: 

Mesude Karaosınan tarafın -
.dan ltumeııhisarı Basmakçı 
.Secaattın G;ı, 67 numarada ıııu
Jtını A. G.isar aleyhine açılan 
makine :ınulıafazasın<ian dolayı 

• 2.50 lira alacak davasının ila
nen yapılan .muhakemesinde: 

Dava edılen .ııelme.mis davaCJ 
vekili davasını salııtk isbat e
deceği beyaııile ilanen l!ıvaıı 
.kararı tebli~ini istemi:; olanak
la talep veQb:ile .ııe>miven dava 
edilene davacırun dava= şa
hitle isbat edece;:?ini beyan etti
kinden bahisle 20 ııün müddetle 
ilanı;n gıyap kararı tdıliifuıe ve 
muhal<aıne ı;ünü olan 11/9/940 
saat 10 a talik kıJı.nnu;; oldu
i!undan mahkemeye ı;ıelmesi ve
ya musaddak sureti göndermesi 

--------

lstan~uJ _ levazım - lipirljği. ~.atın alma , Kömisyonu İlanları · 
. . ... ~. ..... ... ~.·.tr 

200,000 adet portatH çadır kazıı:>, 

200,000 adet Portatıı çadır direğı alı
nacaktır. Paıarlıkla ckı;iltmesı 

21/8/940 çarı;amba gunü saat 16 da 
Tophanede lst. Lv. Amirligi ı;atınal

ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 56,000 lıra ilk teminatı 

4050 liradır. Numunele.rı komısyon

da &örülür. İsteklilerın kanuni ve
ıikalarile belli llaatıe komisyona gel-
mel•n. (263) «7390> 

* 30 ton san sabunlu kösele alına-

caktır. Pazarlıkla elı:siltmesi 21/8/940 
~ba günü saat 15,30 da Topha
nede ist. Lv. AmirJiğı satın.alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 99,000 lira ilk temina!J 6200 
liradır. Nümunes.i komisyonda ıö

rüli.ır. İsteklilerın kanunl vesika
larile belli saatte komisyona eelme-
leri. (264) ,7391> 

* 1-2-3 NoJardan 300 adet demir so-
ba allnacnktır. Pazarlıkla ekJ:iiltmc
si 26/8/940 pazartesi JİIDÜ saat 14,30 
da Topbanede Lv. Amirli&i satınaı
ma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin eksiJbne gününden evvel ve
recekleri sobalardan birer nümune
nin satınalma komisyonuna getiril
mesi ve bu nü.munelerden befeni
lcn tip alınacağından ilk teminatla
rile belli saatıe komisyona gelmele-
ri. (267) .7Hb 

* 4000 kilo bam deri alınacaktır. Pa-
w.rlıkla eksiltmesi 21/8/940 çarşam
ba iiınil saat 15,45 de Tophanede 
Lv. Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,800 
lira ilk teminatı 960 liradır. Nümu
nesl ko~onda görülür. .istekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. ( 271) •'1448> 

Ul.;t9 ki.ıv ti'/8 gran1 JUCr.>eı-izc h .. lu. 
reılk iplik 

3704 kilu 790 granı nıerserı.Le gri 
Tf"nk: iplik. 

2948 kilo 2b8 granı beyaz rtnk iplik 
Yukarıda u-Likt.an y&U.tlı ıpu.klcr 

26/6/1140 pauırte.ı gunu saat 15 de 
Tophanede lst. Lv. Amlı·ligı t..u.ınal· 
m• komızyonunda pazarlıklo.ı ~tuı 

al.J.uacaktır. T•hmin bedct. kırk ctnrı 

, bın beş yur. se.Jt.-;en dört lira dokb.m 

dorı kurUI ilk teınina!J 3343 !ıra H7 
kwuştur. Ni.ıınunelcri komiı:.yonda 

ıöruhir. İ.oteJtlilenn kanuni v•sil<a
laıi.le belli saatte komisyona gelme-
leri. (272-7530) 

* 360-0 loo bugday verilerek bulgur 
yapurılacak.tır. Pazarlıkla eksiltmesi 
26/8/940 pa.zarıe:;i ıuntı saal J5,30 
da Tophanede İst. Lv. AmirUğı ~ .. 
t.ınalına komiJi;yonunda yapı.4.ı.:dktu·. 

Talımın bedlı yiız dokuz bin altı yuı 

ikı lira ille teminatı 6734 lira 60 ku 

ruşLur. Şartnamesi kom.is;yonda gOl'L 
Ji.Jr. lsıeklilerın belli saatte l.anunl 
ve&ık&larile komis)·ondu bulunm~öı· 

(278-7536) 

" Adet 

no,ooo 5X8 ı>erçın çivlsi 
l,440,0uO 6X~.5 > > 

720,0oO Orta per~ln pulu 5X10 
1,680,000 Kuçulc pcrçm pulu ti, 8 

360,000 J:'anm yuvar4ık ha .. ka 
120.000 Kuçulc yu,-arlak h~IJ..a 

120,000 Çdt dilli tokn 
240,000 2,5X12 perçin çlvı.sı 

Yukarıda yaz.ıh 8 ka1em maiı.cme-

aksi takrlirde nınha.keıııenin ııı- Ad-C 
yabında yapılacaJn ~yap kararı 

* 

nin pazarltkla eksillme,i 27 /8/940 
salı günü saat H,30 da Tophanede 
İ.&t. Lv. Amirliği Mıtınalma komısyo
nunda yapılac:ı.kur. Her-:.:iuin bhntln 
bedeli 79,860 lira ille tcmınab 5989 
lira 50 ~tur. Ş;ırtn:une ve nü
muneleri komisyond:ı görülilr. istek
lilerin kanuni vesikalarile belli sa
atle komi!yona gelmeleri. (273-7531) 

teblii! makamına kaim olmak ü- 50 Kllçük kapaklı bakır kazan * Kilo 
zere ilan olunur. (28672) 5000 bakır su bardağı 

\ Yukarıda yazılı ik.I kalem bakır 7,315 
23,600 
15,900 

Piliç etı 
Tavuk eti 
Hindi eti 

SultanaJımet Üqü.ıı.cü. Sulh 1 malzeme 21/8/940 çarşamba ıünü 
Hukuk Hakimliğinden: ı saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 

Dosya No.sı: 940/1708 satınalma komisyonunda pazarlıkla Yulcarıda yazılı eUcr 27 /&/940 ı<a

h ıünü saat 15 de Tophanede Ist. 
Lv. Arrurliği satınalma komL~onun
da pazarlıkla eksiltınesi yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 28,493 Ura 25 ku
nış ilk teminatı 2136 lira 99 kuruş -
tur. Sartnamesi koınişyondc:ı görü
lür. İstekWerin kanuni ves!kalarile 
belli saatte kom.i~ona gt:1melcri 

Davacı Türkiye Is Bankası is- alınacaktır. Tahmin bedeli 3~00 li
tanbul şubesi avukatlarından ra ilk teminatı 255 liradır. Nümu -
Ziya Fikret tarafından İstan - neleri komisyonda görülür. İsteklile-
·bulda Büyükadada Çankaya cad- rin belli saatte lı:omisyona gelmele-
desi f>4 numaralı Harun Saffet rL (259 - 7296) 
Gürson evinde mukim Nazire * 
Gökpınar aleyhine 940/1708 nu
maralı dosya ile açılan 150.
Iira alacak davasının yapıla:nak
ta olan mulıakemesi.nde vukarı
da isim ve adresi yazılı müd
deialeyh Naı.ire Gökpınar'm ika
:me(.J!iihının ıınedıu.l oldu40.ı an
laşılmasına binaen 15 l(iin müd
detle ilanen teb!i,ıat icrasına 
ve muhUemenin de 16/9/940 
tarihine miisadif ı:ıızarteı;; itiinü 
saat 1 O a tali.kine ın.abkemece 
karar verilmi$ olduiundan yev
mi mezkUrda bizzat veya bilve
kiıle muhakemede hazır bulun
ma<hi!ı takdiroe ıııva.ben muha
kemeye devam ve karar verile
ce~i ilanen teblik olunur. 

(28671) 

Satılık Buz Dolabı 
938 modeli 220 voltluk Frlgi

daıre markalı iki ay kullarul -
mıı; soı?utıııa havuzu ucuz satı
lıktır. lstiyenlerin ,6.d.apazarı 
Sakarya caddesinde 238 numa
ra.k \Balokal dükkii.ıµna müra
caatları. 

Adel 

1000 Odun baltast 
10-00 et sabn 
5000 et bıçağı 

J 

Yukarida yazıl.t üç kalemin pazar
lıkla eksiltmesi 27 /8/940 salı günü 
aaat 14 de Tophanede Lv. Amirliti 
alınalma komiqonunda yapılacak -
tır. Talımln bedeli 7000 lira ilk ıe
-tı 625 liradır. Nümunell ko
milyonda cörUlür. İsteklilerin I<aıwn1 
vesilı:alaıile belli tıaaite lı:omiıQo'Ona 

gelmeleri. (275-7533) 

* J[llo 

5,000 Tutuştunna odunu 
25,000 Laveıııarin kömürü 

Yulcarıda yazılı ilti kalem mahru
kat 23/8/940 cwna iilnü saat 16 da 
Tophanede Lv. Amirliği sa b.nalma 
komJsyonunda ııazarlıkla alınacaktır. 
Tophanede dik.iınevine kadar nakli
yesi ciheti askeri,yece yapılacaktır. 

Odun ve kömür ayn, ayn isteklile
re de verilebilir. Talıplerin kat'! tc-
mi.natlarile belli ııa.atte komisyona 
"'1meleri (274-7532) 

(277-7535) 

* 435 ton laveJ.narın kUmiırü alına-

caktır. Pıızarlı.kla ckı;iltmeııi 23/8/9• 
cuma ıünü saat 16 da Tophant>de 
Lv. Amirliği sat.m=Uına komisyonun
da yaJll]acaktır. Nakliyesi ciheti as
keriyece yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. isteklilerin te
mlnatlarile belli saatte komisyona 
ı~eleri (276-7534) 

ZAYİ - Sarıyer Mal.müdiir
lü.ininden alıııakta oldui!um te
kaüd ma3$l'lllda kullan<lıi':ım mal 
kii.k .imzamı kaybettim. Yeni
sini hiikkettirecei!i:mden eski
sinin hükmü kalanamıştır 

Bovacık.öyÜn<le YaHr Sala
haOdin sokagında No, 10 da 
mukım jandarma emekli 

yarbavı }füsevin Yalım 

İmtiyaz Sahi~i \'e Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Ba>ıldıi;. yer; 

SON TELGRAF BasırnPvi. 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden ---------=' 
Semll 

K. Pıışa 

• 
> 
> 
> 

• 
G&.lat.a 

> 

• 
> 

• 
• 

Me!te!Jewl 

Bedoeddm 
> 

G.B.pap 
Bedreddin 

• 
• 

Şah kulu 
Yenicarni 

• 

'Keınank,. 

l)ınekçlbalı 

L llıl. Çel.ebi 
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