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izmir Fuarı Açıldı 1 

Ticaret Vekili diyor ki: "Topraklarımızın ebedi bekçisi 
Mehmetçiğin arkada bıraktıklarının bir iktısodi soy· 
gunculuğo maruz kalmasına müsaade etmiyeceğiz,, 

İktısadi vaziyetimiz kuvvetli 
~ --
1 N G l LIZ SOMA-
LiSININ ISGALI 

Nazmi T opçuoğlu nutkunda 
ihtikar yapmak niyetinde 

olanlara kat'i ihtarda bulundu 
İ . 20 (JKDAM Muhabi· 
zmır. V k·f N 

rinden) - Ticaret.. t ı ı. ;z-

,--Çörçil dün 1 

Mühim bir nu-

luk söyledi--, 
"1941, 1942 muha· 
rebelerine şimdiden 

hazırlanmalıyız,, 

Londra, 20 A.A.) - Başve
kil Churchill bu akşam Avam 
Kanıarasında mühim bir si -
yasl nutuk irat etmiştir. Chur
dıill evvela 191" harbi ile 
şimdiki muharebe arasında 
bir mukayese yapmış ve bu 
~efaki İngiliz zararlarının ö • 
lü, esir, yaralı ve kayıp ola
rak, •iviller de dahil olduğu 
halde 92 bin kişiden ibaret ol-

1 
duğunu ve bunlardan biiyük lt•ly•nlar, ln,ili;ı; So. 

m•li•İ •trt:ıfında Ad• 1 

k ö r f • zi ve Kı11tltleni;ı; 
ıohillırintl• müıtımle
keler• • • h i P tir /er il• 

ln6ilis Somaliıi B«bü[. 
mentleb' e halı im defi[. 
dir; onun İfİn, buraaını 
zapt.ımelerile • • 11 lıü [. 
ceyıi btılr.ımd•n V•ziyet 
detiımu. 

mi Topçuoğlu, buı:un . ı.nıı~i~
arının açılışında .. Belcdıve1kt <Ji 
nin sözlerini muteakiP. ısa 
hayatımızın ı:eçirdii!i safhala~ı 1 

bir kısmı esir olduğu için ha
yatta bulunduklarını söyli -
ycrek demi~tir ki: 

(A~kası :; üncii saııfada) 
ROMANY ANIN TERK.l!:DECE(;İ ARAZi PARÇALRININ HA RlTASl VE KR,4.L KARUL 

·="'===== 
Yazın: ABiDiN DAVER 

g talyanlarla Alnıanlar, İtal-

0 yan ordusunun İngiliz So
ınalisinc girmesine büyük 

bir zafer manzarası vcrmeğe ça
lışıyorlar. Buna. mukabil, . İngi
lizler de, Somalıde zafer dcnilc
tek bir şey olmadığını, buranın 
kendileri tarafından tabliyesi İ_ 
talyaular hesabına bir zafer teş
kil eııniyeccğini; çünkü Somali
nin bugiinkü harp vaziyeH iti _ 
barile sevkülceyşi bir kıymeti 
olmadıihnı söylüyorlar. Hangisi 
doğru?. 

Biz, esasen Somali harekatı 
başlar b?şl~~az yazdığımız bir 
yazıda, Jngılız noktai nazarına 
uygun bir mütal~ada bulunarak 
şöyle dcmi~tik: •lngiliz somalisi 
ne tıır.iliz imparatorluğunun n~ 
de Afrikada Siiveyşten Ümitbur
nuno kadar uzanan İngiliz top _ 
ıaldarının sevkülceyşi vaziyeti 
bakıı•undan, miihim bir yer de
ğildir. Bu itibarla İtalyanlar ta_ 
rafından mukadder gibi görü • 
noıı ışgali, harbin akışı ve yarım 
üzerinde mü~ssir olmıyacaktır. 
!ıkat, ı:erek Italyanların mane _ 
~iynt!nı takviye etmek, gerekse 
,\rııhıstanda ve Şarki Afrıkada 
İnı:iliz nüfuz ve satvetine tesiri 
doku:"mak bakımından, İngilte
re lçın, hoşa gitmiyecek bir bal 
ilıdas edecektir .• 

Iıalıa harekatın başlangıcında 
Alman ~e İtalyan propaganda '. 
!a~ı, bu ~giliz prestijini kırmak 
ıçın, vazıyetten istifadeye ko
yulmuşlar, İngiliz Somalisinin 
sevkülceyş bakımından Cevkala • 
de ehemmiyeti haiz bulunduğu • 
nu, Kızıl denizin anahtarı ve bu 
itibarla Süveyş kanalının cenup 
kapısı oldui(lınu iddiaya başla -
mışlardır. Almanlarla İtalyanlar 
har.icinde İngiliz Somalisinin iş
galı Aden'i tehlikeye düşürür, 

(Arkası 3 üncü saufada) 
ABİDİN DAVER 

1 t ve yeni merhalelere ı-an a an . . t' 
t d bı·r nutuk söylem<..' ır. sarc e en .: 1 Vekil, sözlerine şoyle başa • 

mıştır: . 
•- Sauın Hemşehrilerım, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

iNGİLİZ HOCUMU . ....... 

B~rlin ve Ho
landalJa akın-
1 ar yapıldı 
Almanyanın muhte
lif mıntakaları tekrar 
şiddetle bombalandı 

, 

k 20 (A.A.) - Berlin-
Nevyor • ·· d .. 

lı haberlere ı:ore, un 
den a nan hüldimet merke-
aksam AJman . . . 

. d tehlike işaretı venlımş 
zın be . ret şimdive kadar ve-ve u ısa . 1 .. ·ı . olan aliirm ısaret erının 
rı mıs 
en uzunu olmuştur. .. 

Gece saat 12,42 de canavar du
dükleri halka düsman tavyare-

. ki t ,.,_, haber ver -
lerinnı ya as 1F-·- .. 

. 1. Biraz sonra Berlının 
mıs ır. . h .. d 

mahallclerının ava mu a-, 
ı:arp . 
f bataryaları ııavrı muntazam 
f=~ılarla ateş etmive baslamışlar-

( Arkası 3 üncü sadnda) 

TİCARET VEKlLiMtZ 
NAZMİTOPÇUOÔLU 

ALMAN HOCUMU 
. 

Dün -lngiltere 
Üzerinde mu
harebeler oldu 1 

Londra, 20 (A.A.) - inııiliz ha
va ve dahili emnivet nezaretle
ri tebli)(i: 

İnı:iltere üzerindeki düşmanın 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

B. M. Meclisi ve 

Parti Grupu bu
gün toplanıyor 

Ankara, 20 (İKDAM Muha
birinden) - Fırka Grupu yarın 
saat onda toplanacaktır. Saıat 
on dörtte de Meclis toplanacak -
tır. Ruznamcde bazı devlet ala
caklarının tahsil sureti, zelzele
den zarar ııören bedeli nakdi e
ratı kanun layihalarının ikinci 
müzakereleri, Bolu meb'usu Lut
finin tekaüu kanuna ek layiha
ları vardır. 

Haber aldıi!ıma göre Meclis 
celseyi üç hafta sonraya talik e
decektir. 

Başvekilimiz Mos
kova ve Bükreş Elçi
lerimizi kabul etti 

Ankara, 20 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam, büyük elçile
rimizden Aııkarada bulunan 
Haydar Aktay, Jlamdullah Sup- r 
hi Tanrıövcr ve Cemal Hüsnü 
Taray'ı kabul etmiştir. 

. -

Cin'de lngiliz mü-
• dafaa mıntakası -Muhafazıyı 

ler deruhte 
gönüllü· 

edecek 

ıİNGİLİZ SOMALISJ-. 

Changhai, 20 (A.A.) - Chıın
ghai'dcki İng!liz m.üdafaa nııntıı
kasının devrı bugun başlamış • 
tır. Amerika ve Japon makamla
rı arasında yeni müzakerelere 
intizaren gönüllülerden mürek. 
kep, Changh~.i mii!rezesi, Bund 
ve Hongkcw m garp kısmından 
müteşekkil mıntaı.ının muhafa
zasını muvakkateı. deruhte et _ 
miştir. 

. ,, • . .. ...... 
:1JfAQETLfR ı 

/ ' ıı so too •• ı.o ""1' 11"' / 

Ankara radyosu 

1 

Ankara raduosunda sık &ık 
uanılmalar. Türkçe hatala,.;, şi. 
ve bozukluklar oluyor. Prog 
ramların tatbikinde de arızalara 
rastlanmıyor değil.. 

Bütün bunlar hakkında öteden. 
beri şika11etler, temenniler sii. 
rüp gelmektedir. Fakat fa11dası 
göriilmüııor. Ve dalgın spikerin 

· kırılığı pot, falancanın ihmali 
dinleyicileri rahatsız etmekte de· 
vam ediyor. Dün öğle neşriyatın
da qen-. büyük bir 11anlışlık oldu. 
Radyo idaresi kendi mesaisi hak
kında ara sıra konferanslar ve
rirken bu hataların ne zaman 

ı 
tashih edilece<'Tini dinleuicileri.
ne bildirse kabahatinin bir kıs
mını örtmüş olur. 

M. K. 

Milli· Sel Sehrimizde 
REİSİCUMHUR FLORYADAKİ 
DENiZ KÖŞKÜNDE BİR MÜD
DET iSTİRAHAT EDECEKLER 

İstanbul, 20 (A.A.) - Cumhurreisinıiz İsmet İnönü, bu sabah 
saat 10.20 de hususi trenle Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. İs -
tasyonda Vekiller, mebuslar, kumandanlar, Vali, Emniyet l\tüdürü 
ve kalal:alık bir halk kütlesi tara(ından hararetle karşılanan Cum_ 
hurrcisinıiz, doğruca FJorya'da deniz köşküne hareket ctınişlcrdir. 

Amerikan/ 
Donanması 1 

Kanada sula
rına gidiyor 
İngiliz Muhriplcri 
ana vatan müdafaa
sında kullanılacak 

RElSlCUMHUR RUZVELT 
(Y azt8I 3 ünciL sayfaııı.) 

·• 

/tal yanlar 
Somali de 
Berherayı 
işgal ettiler 
H it) er Musolini
ye tebrik telgrafı 

gönderdi 
~talyada bir mahal, 20 (A.A.) -
ltalyan orduları başkunıaıı -

danlığının 73 numaralı tebliği: 
Düşmanın son ınukavemrtini 

kıran kuvvetlerimiz diin öğle • 
den sonra İngiliz Somalisinin 
merkezi olan Berbcrayı saat 19 
da İ<~al etmişlerdir, Gemilerle 
çekilmeden enci İngilizler ~eh. 
rin büy~ bir kısn11nı ate!'e ı,.:er
mi~lerdir. Siyahlardan mürek -
kep silahlı ~e i1i miicehhez bir 
höli.ik kumandanlığunıza ınüra
caat ederek silalılarıııı teslim et
mişlerdir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Stcfoni a
jansı bildiriyor. Şarki Afrikada 
İtalyanların kazandıi(ı zafer ınü
nasebetile Fucbrer Oüçcye aşa. 
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

•Düçe, size ve ordunuza en 
samimi tebriklerimi, ayni u
manda Şarki AI••adaki büyült 
muzafferiyetten dolayı bütün Al
man milletinin tebriklerini gön
dermekle şeref alırım .• 

AdoU llitler 

Odun 
A A 

azamı 

ve Kömüre 
fiat konacak 

Komisyon tetkikata başladı 
Od.un ve kömür ihtikarı mev

zuu ile bizzat meşııul olan Vali 
ve Belediye Reisi Lütfi Kırda· 
rın emri üzerine dün bir lko
misvon toplanarak Mıntaka Ti
caret Mi.idürlüitün<le tetkikata 
başlamıştır. Ticar~t miidürü İs

tanbul <nıntakası İktısat müdü-

rü. Belediye İktısat müdürü Be
lediye İktısat müşavirleri Daimi 
Encümenden iki hadan ~ürek
kep bulunan koonisyon ikı ııüne 
kadar odun ve !kömure azami 
fiat k<mıı> kar nislıe~rini de 
tesbit edecektir. Azamı fiatların 
şimdiki satıs tiatlanndan cok 
asai!ı olacdı anlaşılmaktadır. 

Balkanlarda 

Yeni Nizam 

Rumenler Bulgar 
Ve Macarlara 

Toprak Verecek 
-------

Müzakere1er ilerliyor 

Rumenlerin Alacarlar 
aleyhindeki neşriyatı 

Budape§teyi kızdırdı 
Budapcşte, 20 (A.A.) - Macar 

Aiansından: 
Turnusever'den !bildiriliyor: 

Macar heyeti diın sabah verılen 
Rumen teklıilcrine yazile cevap 
vermiötir. Iki hey'et saat 20 de 

1 
toplanmışlardır. Rumen heyeti 
azası Macar tekliflerini ayrı bir 

1 
içtimada tetkik ettıkten sonra 
iki heyetin reisleri tekrar te-ıua
sa geçmişlerdir. 
Görüşmeler ı:ece yarısına ka

dar devam etmiştir . .Müzakere-
lerden sonra neşredilen tebliğ
de, iki heyetin 19 ağustosta yap
tıkları ı:iırüsmelcrdcn sonra he
vet reislerinin hükümetlerinc 
şahsan rapor vermek hususun -
da mutabık kaldıkları ve heyet
lerin Turnusever'inde kalacak • 

(Arkası 3 üncü &aııfada) 

Bulgarlar /tal. 
yada tayyare
cilik öğreniyor ----
Musolini Bulgar tay-
yarecileri kabul etti 
Roma, 20 (A. 

A.) Stefani a. 
jansından: 

Düçe, tayya • 
re nezareti müs
teşarı !ıazır ol • 
duğu halde Ca
serte tayyare a
kademisinin an
trenman kurs • 
!arını takibe 
gelmiş olan 20 
Bulgar talebe 
ve zabitini ka -
bul etmiştir. 
Bunlara Roma -
daki Bulgar se
firi ile Bulgar 
ataşcmiliteri ve 
kumandanı a r '· 
refakat etmek • 
teydi. 

Düçe, talebe 
ve zabitlere 
sempati ifade e. 
den bazı sözlek :' 
söylemiştir. MUSOLlNl 



SAYFA -2 

1 Oilrıilrı. mevz'L.1ları 
istihsalatı arttırma yo
lunda tedbirler 

Planlı çalışma, gelecek yıllarda 
muhakkak iyi neticeler verecektir 

Ziraat Vekili llfuhlis Erknıe
n'in Anadolunun orta kısmı huğ. 
day istihsal ınıntakalarında ve 
ovalarında ynpbğı tetkikattan 
sonra yeni tedbirler alınması 
hususunda faydalı neticeler a
lmmağa başlandığı görülüyor. 
Ziraatte makinelerin kullanıl -
masını genişletmek, çok mınta. 
kalarda öküz yerine atlarla tar
lanın sürülme -
sini, ekinlerin 1 
kaldırılması n ı 
temin eyliye -
cck, sulama iş. 
}erine eheın -
miyet vermek, filen istifade i
çin Nafia Vekaleti ile alınacak 
yeni kanal ve su tesisatı işleri -
ne başlamak kararlarını tatbik 
eylemek bu arada sayılabilir. 

Ziraat Vekilinin Kütahyadan 
sonra Karacabey harasına git -
mesi, at cinslerinin ıslahı ve 
teksiri tedbirlerile uğraşıldığını 
gösterir. Yeni sulama işleri ve 
kanal tesisatı meydana getiril -
mesi faaliyeti ile, Maarif Vekil • 
Jetinin köy çocuklarına ziraat a. 
Jetlerini ve tekniğini öğretmek 

tertibatını almağı düşiinmesi de 
daha verimli ve faydalı işlerin 

başarılmasına çalışılacağını is -
pat eyler. Hakikati halde bugü
ne kadar devam eden Eğitmen 
Kursları, köy muallimleri yetiş
tirilmesi işleri faydasız değil • 
dir. Fakat en faydalı olacak ci
het, köy muallimlerinin köy ço
cuklarına okuyup, yazmak öğ_ 
retmeleri esasının ikinci plana 
alınarak, bunlara ziraat kültürü 
ve tekniğinin öğretilmesinin ilk 
plana dahil edilmesidir. Bu el • 
zem ve zaruridir. Köy muallim
lerini veya eğitmenlerini, köy 
çocuklarına bu tarzda nazari ve 
pratik bilgiler öğretecek tarzda 
:veüştirmekliğimiz, bu yolun tu
tulması, ısrar ve itina, ehenuni
yetle takibi çok faydalı netice
ler verecektir. O suretle ki, bir 
nesil sonraya kalmadan bile, el
zem olan ve ziraat kültürü iler. 

Sabri jileti de
nize atmış 

Unkapanında metresi Zebra -
nın yüzünil jiletle kesmek ve 
küpelerini gaspetmek suçile ad
liyeye verilen Sabrinin dün ikin
ci abr ceza mahkemesinde ınu
hakemesi yapılmıştır. Şahit ola
rak dinlenen Kasıınpaşa merke
zi polis memurlarının söyledik
lerine göre, Sabri metresinin 
yiizünü kestikten sonra jileti Un. 
kapanı köprüsünden denize at
mıştır. Neticede muhakeme, da
vacı Zehra ile babası Dervişin 

celbi için başka güne bırakılııu~
tır. 

Hava kurumu kamp. 

larında 30,314 uçuş 
yapıldı 

Türk Hava Kurumunun İnö
nü ye Etimesut havaeılık kamp
larında kampların açılış tarihin
den 15 aıl:ustos akşamına kadar 

!emiş miistahdil, köylü zümre
sinin meydana getirilmesini te • 
min etmiş olabiliriz. Elenıanlar 

temin ettikten sonra Ziraat Ve
kaletinin her elverişli ve fayda
lı usullerini, pl3nlarını kolayca 
tamim ve tatbikatını da temin 
eyliye biliriz. 

Türk çocuğunun, Türk köylü-
sünün zeki olması, bu zckinın 

yaratılışında ve
ya ecdadından 
mevrus bir hal
de doğuşunda 
bulunınası, ay
ni zanıanda ce-

fakar ve çalışan bulunmasıdır ki, 
ziraatimizde şimdi chcnımiyetini 
sayamıyacağımız feyizleri, ve
rimleri teminde en büyük amil 
oluyor. Türkiye Cumhuriyeti i
daresinin sarfeylediği himmet, 
gayret, 930 senesinden sonra ih
racat yapacak miktarda buğday 
istihsalimizi temin imkanlarım 
husule getirdi. 

Geçen yıllarda 300.000.000 to
na çıkan, sonra 3,5 milyon tona 
yükselen buğday istihsaJatımı -
zın bu seneki miktarının 4,632.000 
tonu bulacağı anlaşılmaktadır. 

Filhakika bu seneki arpa is • 
tihsalatımızın dahi 2,6~0,000 ton 
olduğu anlaşılıyor. Bu istihsaliit 
geçen senekine nisbetle 235 bin 
ton fazladır. 336 bin tonu bula. 
cağı anlaşılan yulaf istihsalatı

mızın dahi geçen yıldakinden 83 
bin ton fazla bulunduğunu da 
kaydedebiliriz. Bu seneki istih -
salatımızı geçen yıllara nisbetle 
veya şimdikinin bir misli fazla
la•tırmağı gelecek yıllarda te -
min edebilince, yalnız buğday -
dan elde edeceğimiz istihsalat 
miktarının 500.000.000 Hra milli 
istihsal \'aridatı yekununa baliğ 
olacağını kayıt ve tesbit eyliye
biliriz. 
Şüphe etmiyoruz ki. pli\nlı ve 

semereli gayretler, gelecek yıl
larda Türk köylüsünü ve Türk 
müstahsilini şimdikinden daha 
fazla refah içinde yaşatacaktır. 

Hamit Nuri IRMAK 

Zabıtamızın 

Hassasiyeti 
Evvelki ı<Ünkü İşaretler sütunu-

ıınuzda. bir eğlence verinde vukubu 
lan hadiseden bahsetmiş ve 'bu 
ıübi vak'aların zaraı lı neticelec 
tevlid edebileceği nazarı itibara 
alınarak bütün eğlence yı!rleri 
anes'ullerinin kazin~. birahane 
veya bahrelerinde vukubulacak 
herhangi bir hadiseyi derhal za
·bıtaya bildirmeleri hakkında 

kıymetli Emniyet Direktörümü
zün veniden talimat vermesini 
rica etmiştik. 

Deiıerli Emniyet te~ilatunız 
derhal neşriyatımıııla alakadar 

· olarak hadise !-/ak.kında tahki
kata başlaanıs bulunmaktad:u:. 
Gösterilen alfikaya teşekkür ede
riz. 

30.314 UÇUS yapılını<tır. Bu UÇUS

lardan 18.687 si İnönünde. 11,627 
si Etımesut havacıhk kampına 
aittir. ___ , ____________ _ 

emek Beni Seviyor!.. 
Yazan: ı ı Türlrcesi: 

_G_l _d_ö_M_o_P __ a_s_a_n_1! n_s_e_ıliı_m_i _ı_: __ s_e_d_e_s_
1 

No. 50 aııı--:m--ııınıı 
Gontran bütün bütün şasala -

mıştı: 
- Hay kör şeytan!.. Hay kör 

şeytan! .. Ya Şarlot'un arazisi .. 
Onuıı topraklarını istemiyor mu
sunuz?. 

Andermat haı·kırdı: 
- Ben mi?.. İstemiyoruın .• 

J\.at'iyyen istemiyorum!.. Ben 
kaplıcalaruna, otelime, kazino • 
ma bitişik olan araziyi istiyo • 
ruın. Gayet basit. İlerde parça 
parca satılacak olan öteki arazi
ye hiçbir şey vermem. 

Gontran söyleniyordu: 
- Bay kör şeytan! .. Hay kör 

şeytan! .. Ne karışık iş bu!N Siz 
ne tavsiye ediyorsunıızf, ,.. 

- Ben bir şey tavsiye etmiyo
rum. Yalnız iki kardeşten birini 
tercih etmeden evvel cok düşün. 

- Evet, e•·et .. Doğru .. Hakkı
nız var ... Düşiineceğim .. Hele bir 
yatıp uyuyayım. 

Gontran kalktı, Andermat tut
tu, bırakmadı: 

- Dur, başka bir şey daha 
söyliyeceğim. Anlamamazlık -
tan geliyorum ama, bazı imal~. 
la beni iğnelediiHni pekala an • 
lıyorum. Artılc kafi .. 

Beni Yahudilikle, hatta para 
kazanmakla, hasis olmakla hır • 
sızlık derecesine varan spekü • 
lasyonlar yapmakla itbanı edi • 
yorsun. İyi ama, luwı.ııdığıın, 
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Balkanlara ihracat •Tiftik yol$uz-İ Gençliği ~ir arada gösteren filim 

~arayda, Yeşdtıılumba so - ı toplansa ve bu gençlik hareketi 
il k Hl .J\ k l d J .., • d kag~nd~ ~8 num~rada oturan filme çekilse, muazzam bir görü 

muş 11"1 atı a ma ı ugu yenı CD k~rılerımı~den. Fıkret Tokmaz tesbitedilmişolur. 
ti.& b~e yazdıgı hır mektupta diyor Bedenini terbiyeye çalışan bin· 

1 t hk"k d"l" ki: !erce ve binlerce genci bir arada . . . . . a ı e } ı y Of «Türk gençliği uyanıktır, cev- gösteren bir filmin güzelliğin _ 
Demıryolları ıdarelerının mallardan kendı ı vaıdir, ateşlidir, her tehlikeyi den başka teşvikkar mahiyeti de 

K l b" r.... d d önlemeğe hazırdır, sporcudnr. vardır. Yurdun her bucağında 
hudutlarında döviz istekleri halledildi a -v ~ ır lgın e e 30 ağustosta faaliyete geçecek o- gösterilecek bu film muhakkak 

bir yolsuzluk olmuş! lan gençlik teşkilatı, gençliğin ki, vücutlarını ataletten kurla • 
alkan ve Merkezi Avrupa memleketlerindeki demiryolları 
idarelerinin ihracat ambarlarından kendi hudutlarında 

dövizle ödenmesini isledikleri nakliye ücretleri müşkülab halledit
miştir. Bu ücretler malın çıktığı yerde toptan olarak o memleket 1 

parasile ödenebilecektir. 
Dün 45 bin liralık ihracat olmuş, Romanyaya zeytin, Macarista

na hurda bakır, ketire ve Finlandiyaya tütün gönderilmiştir. 

re 

Eminönünde ye
ni istimlakler 

Oç Milyon lir• ile bu· 
gün işe başl•nıyor 

Eminönü ile Unkapanı arasın
daki sahanın esaslı bir şckHde 
tanzim olunması faaliyetine bir 
an evvel başlanılması Dahiliye 
Vekaletince de tensip olunmuş
tnr. 

Belediye Reisliği burada bu • 
lunan binaların istimlakleri i-
cin cmenafii umumiye kararı:t 
istemiş \'e Dahiliye Vekaleti ka. 
rarı da verip tasdik etmiştir. 
Öğrendiğimize göre bu işe 3 

milyon lira ayrılmıştır. Belediye 
Reisliği bugünden itiba.ren istim
lak faaliyetine başlıyacaktır. Ev-

Kömürden ta-
sarruf iyi, fakat 

Ya halkın kaybettiği 

5 dakikac.klar?I. 
Deniz yolları idaresi sıkı bir 

tasarruf yolu takip etmektedir. 
Bu arada köprü ile Haydarpaşa 
Kadıköy arasındaki vapurların 1 
çok sür'atli giderek fazla kömür 
yaktrldarı .ıörülmü.ş ve derhal 
kaptanlara emir verilerek ya
vas gidilmesi bildirilmiştir. Böy
lelikle evvelce vapurların 13 da
kikada aldııl:ı köprü - Haydar-
paşa arası şimdi 17 dakikada ka
tedilmek tedir. Bu kar ar tasar-
ruf noktasından yerindediv, Fa
kat kömür tasarrufu yapılırken 
halkın kaybettiği ·bes dakikacık-
lardan do!iabilecek zararlar da 
•hesaba katılıp karşılaştırıldı mı 

1 

gayretini bir kat daha arttıra - ramamakta olanları imrendire • 
Romanyaya satılacak tiftik caktır. Gençliğin muhtelif saha - cek, onları da gayrete getirmiş 

ve yapağıların gerek tevziin- !ardaki çalışmalarını toplu ola _ olacaktır. 
de ve gerekse diğer bazı mu- rak filme çekmek çok faydalı İtiraf edelim ki, spora sarfedi-
amelelerinde yolsıızluklar ol- bir iş olacaktır. Aktörü gençler, len maddi ve manevi gayretlere 
duğu hakkında ileri sürülen dekoru gençlerin çalışma sa - rağmen, atletizmi henüz tamim 
iddialar nazarı dikkati cel _ haları bir film çevrilmesini tek- edebilmiş değiliz ve bu yüzden 
betmiş ve Ticaret Vekaleti dış ili ediyorum.. de, en fazla alaka uyandıran iut-
ticaret umum miidiirünün bir Fikret Tokmaz, böyle bir film bolumuz da gerilikten kurtula -
müddet evvelki tetkikleri kil- için senaryo yapabileceğini de mamaktadır. 
fi görülmiyerek bu işin daha söylüyor. Gelecek sene 30 ağustosta, 
derin bir şekilde tetkik edil • . Bu kariiınizin temennisi ye _ genrlik lı!şkilatının senei devri-
mcsi kararlaşmış ve bunun i- rınde bir teınennidir. Bir nıisal vesi kutlanırken, Ankara stad -
çin Ticaret Vekaleti müste - ' ol:"""-k şöyle tasavvur ediyoru~: yomunda büyük bir gösteri ya-
şarı Halit Nazmi ile teftiş Butıın Halkevleri spor kolları ve nılmalı ve bu gösteri filme çe • 
hey'eti reisi şehrimize gönde. .bütün spor teşkilatı azaları An- kilmelidir, diyoruz. 
rilmiştir. kara stadyomunda bir araya SELAMİ İZZET SEDES 

, İ'eftiş hey'eti reisi dün bazı 
alikarlarların malfunatma mü
racaat etmiştir. Tahkikat, Ro
manya ile ticari müzakerelere 
giden hey'etle bulunan bir 
tiiccarın vakıf olduğu malu -
matı gizlice bura va bildire -
rek piyasadan başkaları vası. 
!asile mal toplattırınası, bazı 
kimselere talimatnameye ay • 
kırı olarak ihracat hakkı ve
rilmesi ve buna nıuka bil hak
kı olan.tüccarlara ihracat hak
kı verilmemesi hususundaki 
iddialar üzerinde cereyan et
mektedir. 

Dii!'er taraftan k:ohve ihra
cat birliii:i idare hey'etinde 
bıılunan bir iki tüccarın gelen 
mallardan mühim kısmını 
kendilerine ayırdıkları anla -
şılmış ve bu yolsuzluk hak -

ADLDVE VE POLDS 

Bir odun amelesi arkadaşının 
kafasını odunla ezerek öldürdü 

Kadıköyünde dün feci bir cinayet işlenmiş, bir adam kafası o • 
dunla parçalanmak suretile öldürülmüstür. Hadise şöyle olmuştur: 

vclii Eminönü ıneydanı cihetinw 
den Unkapanına doğru istimlak 1 
ve tanzim y>apılacaklır. Ayrıca 
modern bir rıhtım da inşa oluna
caktır. Buradaki istimlak faali - J 

yeti biter bitmez yıkma işlerine 
g...;ileceğinden maruf cBalıkpa
zarı. da yakında tarihe karışa. 
caklır. 

acaba? .. 
------v--

BELEDİYE 1 

kında bir rapor hazırlanarak 

l Ticaret Vekaletine gönderil -

1 
miştir. 

Kadıköyünde Acıbademde Tellal sokağında 30 numaralı Muradın 
odun deposunda çalışan ve orada yatıp kalkan Zaralı şükrü adında 
bir amele, ayni depodan odun taşıyan arabacı Romanyalı Ahmetle 
bir meseleden dolayı kavgaya tutuşmuştnr. Arabacı Ahmet de Acı
bademde boyacı Mehmet sokağında otnrmakta ve deponun daimi 
arabacısı vaziyetinde bulunmaktadır. Münakaşa büyümüş ve dövüş 

•eklini almıştır. Bu sırada Şükrü eline geçirdiği kalın bir odunu o • 
lanca kuvvetile arabacı Ahmedin başına indirmiş ve adamı baygın 
bir halde ve kanlar içinde yere sermiştir. Hadise yerine yetişen za
bıta memurları Şükrüyii yakalamılar ve yaralıyı da sıhhi imdat o
tomobili ile hastaneye kaldırmışlardır. Fakat başı fena halde ezilen 
Ahmet hastanede ölmüştür. 

Katil dün akşam adliyeye verilmiş ve tevkif olunmuştnr. 

--<>---
VİLAYET 

Pasif korunma ıçin 

yeni tahsisat 
Şehrimiı:de pasif korunma is

lerinin tekemmülü için Belediye 
ve vilayetçe veni ve munzam 
tahsisat avrılmıştır. Bu hususta 
alakadar fiu-bece ayrıca bir de 
proje hazırlanmıştır. 

MAARİF 

Leyli meccani f•lebe 
Orta Okul ve liselere alınacak 

olan leyli ve mec.:ani talebeler 
icin müracaat müddeti dtin gö
rülen lüzum üzerine temdit olun
muştur. Talipler 27 ağustos sa
lı ııünü aksamına kadar Maarif 
Müdürlüğüne müracaat edebile
ceklerdir. Bunların imtihanları 

sehrimizde ve diğer sehirle_rde 
ili eylülda icra olunacaktır. 

D
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E N İZ 

Köslence - lstanbul 
seferleri 

Bir müddettenberi küçük ve 
eskı vapurlarla yapılan Kösten
ee - İstanbul seferleri Romanya 
bükı'.ımetinın müsaadesile büvük 
ve yeni vapurlarla yapılmıya 1 
başlanmıştır. Sovvetlerin Besa
rabyayı iŞ1?alindenberi ilk defa 
olarak Besarabya vapuru diin 
limanımıza gelmiştir. 

hem de güçlükle kazandığım pa
ralardan sana da veriyorum. Ney
se bunu bırakalım. Yalnız bir şey 
var ki, artık tahammül 
etmiyeceğiın. Ben hasis değilim. 
İspatı meydanda: Kız kardeşine 
yirmi bin, babana on bin frank
lık hediyeler alıyorum, sana da 
at aldım. 

Nerede benim hasisliğim? Ha, 
bak aldanmam. Benim ırkım al
danmaz, aldatmakta da haklıdır. 
Bize hasis derler, çünkii biz her 
şeyin hakiki değerinj biliriz. Si
zin için bir piyano piyano. bir is
kemle iskemle, bir masa masadır. 
Bizim için de öyledir, ancak bir 
de maddi değerleri \'ardır. Bir 
insan bir bakışta her şeyin değe
rini anlamalıdır. Ekonoıni için 
değil, hırsızlığa mahal bırakma
mak icin. 

Bir tütüncü sana iki kuruşluk 
kibriti yüz para~·a satnıağa 

kalksa ne yaparsın? Yirmi para 
için zabıtaya başvurursun. Çün
kü kibritin iki kuruş olduğunu 
bilirsin. Ben her şeyin kaç para 
ettiğini bildiğimden yüz knruş -
lu.k bir mala yüz on kuruş is le-

Yenikapı gazinosundan 
14 garson neden 

ç karılmış? 
Yeniikapıda Çakırın ı:ıazinosu 

namile maruf olan yerde çalışan 
.14 garson ışlerinden sebepsiz ye
re çıkarıldıklarını ve kendileri
nin yerlerine 14 yaşında kü -
çük çocukların ~arson diye alın
dıklarını. ·burada Sıhhat mua
yene cüzdansız ııarsonların ca
lıştırıldığını B!!le<live Reisliği
ne bildirmişlerdir. 

Bu ihbar ve şikayet üzeri
ne Belediye ehemmiyetle tah
kikat yapılmasını Fatih kavma
·kamlığına ·bildirmistir· 

idimlik kanununun bazı 
madaeleri değişiyor 
İstimlak kanununda mii.şkü -

liı.t doğuran bazı maddelerin bu
lundui[u ve gene baıı f<:.'"lllali
telerin uzunluğu ·ilzünden is -

, timlak işlerinin geciktiği Bele
diye Reisliği tarafından Dahili
ye Vekaletine bildirilmiştir. Bu
nun üzerine Dahiliye Vekaleti 
Hukuk Müşavirliği mezkür ka
nunda tadilat icrası için veni 
bir proje hazırlamıstır. 

Yeni araba vapurları 
Deniz Yolları idaresi araba va

puru haline getirilmek üzere 
Basra ve Halep isimli Yandan 
çarklı vapurları ayırmıştır. Ta
dilat planları hazırlanmaktadır. 
Yakında fabrika \re havuzlarda 
inşaata geçilecektir. 

dikleri zaman köpürürüm. An • 
lıyor musun? 

Arabacıların, uşakların, satı - · 
cıların lıırsızlıJdarına göz yuma
mam. Ben yapılan işe göre balı. 
şiş veririm; sizin gibi caka olswı 
diye bol bol 'bahşiş dağıtmam. 
Anlıyor musun?. 

Gontran ayaktaydı. İnce du • 
daklarına yaraşan müstehzi gü -
lüşile gülüınsiiyordu: 

- Evet azizim; anlıyorum de. 
di. Çok haklısınız. o kadar hak -
!ısınız ki, verdiği paranın üstü -
nü almak itiyadında olmıyan 
büyük babam arkasında baba • 
ma metelik bırakmanuş. Bozuk 
para almağı asalete yakıştıra • 
n1azmış. 

Ve Gontran, kendinden mem -
nuıı çıktı. 
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Ertesi akşam yemeğe oturınak 
üzereydiler. Gontran kopı~·ı aç
tı: 

- Bayan OrioUar geliyor! de
di. 
Kızlar girdiler. Gontran neşe

li bir tavırla izah etti: 

-~~~~~~~ p 

' İlk mekteplerde 
dersler 30 eylülde 

-

Talebe kaydı 16 • 26 
eylül arasında 

Şehrimizle 1stanbul vıilaye
tine merbut olan tekmil kaza ve 
ıınerkezlerinde ilk ıınekteplerde 
talebelerin .kayıt ve kabullerine 
16 eylıllda ibaşlanılması ve 28 

eylulda nihayet verilmesi karar
lastırılmıştır. Bütün ilk ,.,kullar
da 30 eylul ııazartesi günü de 
yeni ders yılı tedrisatına basla
nılacaktır. 

Küçük haberler 
. 

* Hariçten memleketimize it
hal edilecek hayvanların bu.n -
dan sonra hu.dutlara sıhhi mu
ayeneden qeçirilmesi ve hasta 
olanların memlekete sokulma
ması kararlaşmıştır. * Beyoğlu.nda Hamal başı so
kağında otu.ran Yorqi Gümrük 
Muhafaza memurları tarafından 
dolar satın alırken cii.rmü. meş
hu.t halinde yakalanmı.ştır. Dö
viz kaçakçısı Adliyeye teslim o
lu.nmuştu.r. 

*Münakal<it Vekaleti Liman 
hizmetleri reisi Zeki Sak şeJı
rim,;w qelmiştir. Bazı tetkik
ler yapacaktır. Deniz nakliyat 
dairesi reisi Ayet Altuğ da ay 
başında gelecektir. 

- Sokakta ikisini de kaçırdım. 
Onları bnraya zorla getirdim. 
Bayan Lüizle ıızun konuşmam la-
21111; sokakta konuşan1azdını. 
Şapkalarmı çıkardı, şemsiye • 

!erini aldı, kız kardeşini Öptü, 
babasının, eniştesinin, Pol'ün e .. 
!ini sıktL Sonra Lüiz Oriola dön
dü: 

- Şimdi söyleyin bakayım, 
bana karşı neniz var?. 

Kız, ökseye basmış kuş gibi 
cırnındı: 

- Hiç, hiçbir şeyim yok.. Ne
yim olsun istiyorsunuz?. 

- Daha neniz olur? Buraya 
gclntlyorswıuz, arabamıza bin -
miyorsunuz. Bana tesadüf etti -
ğiniz zaman somurtuyorsunuz. 

- Kat'iyyeıı .. 
- İnkfir etmeyin. Ilerlıalde { 

ben bu halin cicvau1 etmesini is- I 
temiyorum. Sizinle bugün sulh 
yapacağun. Ben ina tçıyıııı. Siz 
istediğiniz kadar surat edin, ben 
sizin yüzünüzü güldürmeğc mu .. 
vaffak olacağrm ... Siz de kız kar
deşiniz gibi bana güler yüz gös
tereceksiniz. Kız kardeşiniz nıe
lek gibi kız .• 

(Arkası var ) 

Çocuğa sar
kıntılık etti 

Bunun icin 45 gün 
hapse mahkum oldu 
Sirkecide İlyanın kahvesinde 

çalışan Jlıişon adında bir çocu • 
ğa Farı.ık isminde birisi sarkın -
tılık etmiş ve kendisini takip e -
derek iğfal leşebbiisünde bulun
muştur. İlyanın şikfi.yeti üzerine 
yakalanan Faruk yolda polise 
rüşve' d" teklif etmiş ve diin 
asliye a inci ceza ınalıkemesiııc 
veriln1b,rir. l\'lulıakemc netice -
sinde iki suçu da sabit olan Fa
ruk polise rüşvet teklif etmek • 
ten bir ay ve sarkıntılıktan de 
15 gün hapse ve 16 lira ağır pa
ra ceı.ası görmeğc mahkfun edil
miş ve derhal tevkif olunmuştur. 

Bir kadının parmakları 
tramvay altında kesildi 

Vatman Mehmet Eminin ida
resindeki tramvay arabası E -; 
dirnekapıya gitmek üzere Alik
aliden geçerken Hayriye adında 
bir kadın durmadan tramvay -
dan atlamak istemiş, fakat düşe
rek sol ayağı arabanın altında 
kalmış ve parmakları kesilmiş -
tir. Yaralı derhal Haseki hasta. 
nesine kaldırılmış, tahkikata baş
lanmıştır. 

AMMA ÖYLESİ 

NEREDE?. 

- Kim düşer, kim kalkar 
belli olMaz bu böyle bir fani 
dünyadır.. Diyenlerin hakkı 
var. Naci Sadullah da bir hayli 
gaybubetten sonra birinin ar .. 
dından çıkageldi.Anlaşılnn her 
şey ve her kes feleğin dediği 
gibi aslına ve ycl'ine dönüyor. 
Ancak, Naci Sadullah yazıdan, 
yazı yazmaktan ve sayfaların 
azlığından bahseden fıkrasın
da Ahmet Rasimin: 

- Yazı uzun mu olsun kı
sa· m!? Kısasını 10 liraya, uzu
nunu 5 k3ğı.da yazarım ... 
Meşhur sözünü hatıflatarak 

kısa yazı yaztnanııı zorluğunu 
ortaya koyuyor ve sayfaların 
azalması ile hu nevi yazı çe • 
şitlerinin çoğalacağını söylü -
yor. Nanemolla ile konuşuyor
duk ta: 

- Evet aınma, o vakjt Ah .. 
met Rasim varmış, bunu böy
le söylemiş. Şimdi yazının 
hem uzununa hem kısasına 

Kocasına ha .. 
karelin cezası 

Ana kız 13 gün hapso 
mahkum oldular 

Dün Sultahahmet birinci sulh 
ceza mahkemesinde kocasına ha
karet eden bir kadınla annesinin 
muhakemeleri yapılınıştır. Ha -
dise şöyle olmuştur: 

Adalet adında genç bir kadın 
kocası yüzünden ayrılmak için 
mahkemeye müracaat etıııiştir 
ve boşanma davaları devam et
mektedir. 

Dün Adalet, annesi Müyesser
le sokakta giderken kocası Nu • 
riye rastlamışlar ve adama hay
li hakaret etmişlerdir. Nnrinin 
şikayeti üzerine yakalanan ana 
kız meşhut suçlar kanununa gö
re derhal adliyeye verilmişler ve 
birinci sulh ceza mahkemesi hu· 
zuruna çıkarılmışlardır. Muha -
keme neticesinde Adalet'le anne· 
si Müyesserin suçları sabit ol -
muş ve on üçer gün hapse mah • 
kfrm edilmişlerdir. 

Bir limanın ismi 
değiş!ir:i 1 di 

·• Akdenizde Milcis kazasına 
baiilı Küllük limanının ismi Gül
lük olarak değiştirilmiştir. 

hakim kalem sahibi nerede ki 
onu öyle yapabilsin? .. 

Diyerek ilave etti: 
- Latife bertaraf, mubar. 

rir yetişmiyor, ınuharrir! 
HAYIFLANMlYA 

HAKKI!lfIZ YOK 

Gaz.eteler Tevfik Fikretin 
mezarında yapılan ihtifal es ... 
nasında ancak otuz kişi bulun
duğunu ve bunlar arasında da 
tek edebi şahsiyet sahibi bu .. 
lunmadığını tebarüz ettiriyor
lar. 

Nanemolla da havadisi oku
ıuuş olacalc ki, 

- Hayıflaruwya hakkımız 
yok •. 

Diyerek, devam etti: 
- Edebiyata ve ediplere 

gazetelerimizin ve alakalı ma
hafilin yıllardan beri verdiği 
mevki ölçüsünün tabii aksü -
)amelini işte böylece topluyo
ruz. Yine iyi ki, otuz kişi var· 
mış. 

Tevekkeli, vaktile: 
- Ne ekilirse o biçilir? .. 
Denmemiş! A. ŞEKİP 



Yeni parola 
"Zafer için 
çahalayınız,, 

-------
l n g il terede bir zirai 

mücadele açıldı 
Berne, 20 (A.A.) - Londra'

dan bildiriliyor: 
İngilterede ziraatc yeniden 

topraklar kazandırmak gaycsı -
le c.zalcr için çabalayıntz> paro ... 
lası altında bir mücadele açıl -
nııştır. Hiikflmet hu iş için sekiz 
nıilyon 100 bin dönüın yer isti -
yordu, kendisine 8 milyon 230 
bin döııüıu verildi. Bu eski ça
yırlık ve elverissiz toprakları 
ckn1ek için göniillülcrc ınüracaat 
edilmiş ve bu vönüllülerin bü
yük bir kısnunı üniversite ve 
di•'er mekteplerin talebesi ile 
•.k:1dın toprak ordusu. na men
sup kadınalr temin eylemiştir. 

Vels Fransız Safi .. 
rini müdafaa etti 

---u---
Beyanatın Amerikanın 
neline olduğunu söyledi 

Vaşin,ı:ıton, 20 (A.A) - Reuter: 
Amerıkanın Franısadaki sefiri 
Bullitin son defa maruz kaldı
ğı hücum münasebetile, sefiri 
müdafaa eden Sumımer Vels bir 
sefirin kendi müşahelerine isti
nat ederek alenen ikirlerini söy
lemesinin şayanı arzu bir hal ol
duj!unu ve bu müşahcd~lerin A
mcrıkavı tehdit eden tehlikeye 
ait bulunduj!unu beyan etmiş -
tir. 

D.N.B. ~ngiltereyi al
çaklıkla itham ediyor 

ı 

l 

Roma. 20 (A.A.) - ıD. N. B. 
Ajansına ,ı:ıöre, Roma .ııazeteleri 
Aımerıka ile Kanada arasında 
müşterek bir müdafaa olanı ha ı 
zırlanmasına matuf olan anlaş
ırnavı in.ııiltere !çin acı bir anlaş
ma olarak tavsıf etmektedirler. 

Balkanlarda 
• • 

genı nızam 
(Bııştarafı 1 inci saııfada) 

!arı bildirilmektedir. 
Macar heyeti reisi Horty ge

ce Budapes\eve, Maearistanın 
Bükrcş sefiri ile maiyeti ve Ru
men hevctinin reisi de Bükrşe 
ı>arcket etmişlerdir. 

RUMEN MATBUATININ 
NEŞRIYATI 

Yarı resmi bir surette tebliğ 
~diJmi.ştır: Macar hükı'.ımet ııner
kezinin siyasi mahfillerinde Ru
men .ııazetc ve radyolarının Tur
nuseverin müzakerelerinin cere
yanı sırasında dahi Macar gö
rüşüne kar.sı hücumlara devam 
ctmis ve bu suretle toprak me
selelerinin hallinde en büvük 
ltilüfı:ıirizli~i göstermiş olm~la
rından dolıo.Yı büyü'k ibir inil.
al hüküm süıımektedir. 

Avni mahfiller, Romanyanın 
lbu hücumlarla nasıl bir fikir 
ibesledii!ini ve nasıl bir hava 
yaratmak istcdii!ini merakla sor
ırnaktadırlar. Rumen hattı ha
reketi, ıınüzakereler hakkında 
mutlak bir iyi niyetsizlik ola
rak telakki ediliyor. 

Rumen - Bulgar 
Müzakereleri 

Amerikan 
Donanması 

Ncvyork, 20 (A.A.) - Ameri
kan muhriplerının Kanada su -
larında devrıye $!Czmıyc momur 
edıleceklerinc daır verılcn ha -
bcr. bazı diplomatik mahfiller
de Roosevelt ile Macl<enzt ara -
sında yapılan mülakatın bır ne
ticeoi olarak telakki edilmekte
dır. Bu suretle bu vazıfeyi üst
lerinden atacak olan İnı:?ilız ınuh
riplerinin anavalan sularında 
kullanilabileceklerı ayni mahfel
lerde tebarüz ettırilmektedır. 

Bu hareket, kanuni ınlışkül5-
tın önüne geçmekle bcraJer In
giltereye Amerikan dcsLroyerlc
rinin gönderilmesine miıadildtr. 

Honolulu, 20 (A.A.) - Ame
rikan filosunun kısmı küllisi bir 
av sürecek olan bir ınan~vraya 
iştirak etmek üzere bugun lı -
mandan hareket etrnisl lr. 
AMERİKA HAZİNE NAZIRI 

KAN ADADA 
Beacon, 20 (l\..ı\.) -; Hazine 

nazırı Morgenthau Kanndtya 
müteveccihen hareket ctmış ır .• 
K d da 15 ,ı:ıün kadar kalaca;ıı 

ana a . 1 'k Amerı-
ve seyahatinin B:r esı . 
ka ile Kanada hükümetı ara_
sında yapıl'."lış olan müda~aa plan 
!arı ile alakadar bulundugu zan
nedilmektedir. 
m-~ ~~~~~~-• 

Cörcü dün mühim 
bir nutuk söyledi 

(Bcu;tarafı ı inci sayfada) 

B' 1941 ve 1942 seneleri 
• ız · · d'den ha.. m ııharebelerıne şım ı İ 

zırlanmalıyız. A!nıanyanın, -
ve Alman

talyanın, Frans~m . . 
1 1. düsmuş saır ınem 
arın c ıne " . t d 

leketlerin en sıkı bır aı:. a 
bl k devam edecegız. a o ac;ına . b 

Y . k maıldclerinın bu a -
ıyece . . . 

!oka hattını yararak ıçerı gır • 
. uhalefct etmek mec• 

mesınc m 
boriyetindeyiz.• .. 

Clıurchill bundan son~a so
.. .. '-giltercoiıı askerı va -zunu ın . d . , . 

ziyetinc geçirnıış ve emış.ır 

ki: 1 k d' .. cBugün yn nız en ımızı 
k vetli bulmakla kalnııyo -

uv Fakat bu kuvvetimizin 
ruz. • 1 1 d • 
h. çbir zaman vası o ma ıgı • 

ı z bir derecede olduj\"Ulla da 
~M.ıfız. Asker olarak_ dörtte 
.... muntazam asken teşek -
UÇll j 'k" '! küller içinde ca ışan ı ı nıı -
-·onluk bir ordwn.uz vardır. 

D 
ınanuz harbın başlangı-

on:ın h l ti' J· azaran da a ::uvvc ı ... ır. 
cınan d .. 

Churchill bun an ~onra so-
.. h oıuharcbelerıne nak -zu ava 1 . 

1 tmi ve bu muharebe crın 
:e ka~ar müddet deva.m ede-

•. a 1i.tiyen ne mıkyasta 
cegı vey b' .. t 1 

t • hakkında ır mu a c-
ar acagı k . . k 
a dermeyan etme . ıçın v~ -
t' henüz gelmeınış oldugu -
ın f kat düşmanın herhal. 

nu ve a ti 
de daha biiyük gayre _er sar-

{ d 
• . e inanılması ıcap ete eccgın 

tiğini söylemiştir. Ch h'll 
Bundan sonra . ~re ı , 

haftalar geçtikçe . Idnghıltcbr~ - j 
nin istilfısı projesı 3 3 u -

.. k u" skülat ile karşilaşmak.. 
yu ın ' k' k Ah 
tadır Ahuanyada ı as erı e-

d fi · . bombardımanının 
e erın . . k 
't•'k e kuvvetını arttırara 

gı ' 1 ç . b' h 1 bir sene sonra ]uç ır ~ya 

k t 'nı'n tasavvur edemıyeuvve ı ... · 
•. d recede şiddetlenecegım 

cegı c 
söylemiştir. .1 A 

Churchill İngiltere ı c . -
'k Bı'rle ik devletlerı a.. 

merı a . 
da menfaatler• ve gaye-

rasın · · · 
!eri tc rik etmek pr~nsıpının 

d h harpten evvel bılc yer 
a a .. led'kt 

tutmuş olduğunu soy ı den 
nlltkuna şu suretle esonra 

vanı etmiştir: 
.Kendi memleketi. s;hillc~!

nin havadan ve d;nız ;.n 1 m~k 
&ıfya, 20 (A.A.) - Stefani: dafaası husıısıı1n ~ d ~ e~ı 

'Kra. k f Amerika devl~t erı.n eke al_ 
ıova on cransı hakkında d'ıseler hıssedılme te o -

S·ıfyadan ilk alınan haberlere zı en .. k 
.. duiTunu halıer alınıştı . 

Rore, Rumen - Bulgar müzake- h it 
releri mütekabil bir samimiyet Reisicumhur Ruzve geçen-

i de Tcrre Newc ve Antille 
ve anlavıs havası icinde müsait d farında gösterehilccek ko-
bir ckilde cereyan etmektedir. ;a;hkları bizimle \'e Kanada 

Rumen ve Bulgar murahhas .1 nıiizakere etmekten mem -
h ıe • , .. 1 . 
· evetleri dün Craiova Kral sa- n olacagını acı,..ça soy emış.. 
'l'a nda lkarşıla:;ıınJsıardır. Ya- ~u İngiltere lıüki'ımeti Arncri-
ı:ıılacak göriismeler, zannedildi- ~;ya 99 sene müddetle bazı 
~ine göre, cenubi Dobricenin müdafaa kolaylıkları vermeye 

tamamile taraftardır. 
Bu•ıı~ristana terki ile neticele- Bu suretle h,arcketin ma -
necektir. Baslarında Pomenaff nası Britanya imparatorlu -
bulunan Bulı:ıar heyeti dün sa- ğu ile Birleşik devletleri bazı 
bah Craiova'va vasıl olmuştur. islere her iki tarafın nefine 
İlk to:ılantı resmi öğle ziy,afe- olarak müştereken karışmıya 

sevkctmek demek olacaktır. 
tinden evvel, ikincisi de öj!leden 

Bu teşebbiis ilerlemektedir. 
sonra vanılmıştır. Onu istesek bile, ne biz, ne de 

İtilfıfnamenin, Tuna üzerine başkaları durduramıyacak -
stratejik bir nokta teşkil edeıı tır.> 
Silistre mevkii ile Kraliçe Ma- Clıurchill'in bu n•1tlru bii _ 
rinin an zarının bulundui!u Bal- tiin mebuslar tarafından şid-

detli alkışlarla karşılanmıştır. 
çil< m<>vkiinin terkini mucip o- ı-------------.r.ı 
lacağı z:uuıooilmektedir. G 

1 Çiitde yüzbin
lerce kişi ölüm 
tehlikesinde 

---aı---

T w d ··ı l • ugyan an o -·•.erın 
adedi pek çok 

Pekin, 20 A.A.) - D. N. B. a
jan.>ı bildiriyor: 
Devamlı -Jağmurlar yeniden 

tuğvanlar husule getirıni~tir. 
Kaifcng'Jcn haber aluıdığına 
göre, binlerce köy 'mahvolmuş
tur. Yüz binlerce kişi öiüın tch -
likesinc ınaruz bu1unınaktad:r. 

Ölcıı!cri:ı a~cdi pek çoktur. Su
Iarııı çoğalınakta dc\'aııı ederek 
fclfıkctin <laha zi)·arlc Lü.) ilme -
sinden korkulmaktadır. 

KISA A.JJ~NS 
HA BERLERi 

* Simla, 20 - lki Amerikan şir
keti olan Furd ve General Mo
tors ku.mpanyaLurı1nıı. 1nuluın o
tomobıl karuserı Jabnkal.arı Hınt 
hukumeıınin liınt ordusu içın 

acele sıvarış ettıqi askeri otomo
bitıe;i imal etmek 1Lzere hususi 
tertibat aldıkları zannedilmekte
dir. * Buenos Aires, 20 - Bu sene
nin Arjaııtin pamuk mahsulü 
74 bin ton raddelerinde tahmin 
edilmektedir. Bu mil:tar qeçen 
seneler vasatisinin üstünded.r. * Vaşinqton, 20 - Buqün A
merika ayan meclisi, harp mın
takasmdaki çocukların Ameri -
kan qemilerine nakline ait ka
nun vrojesini ittifakla kabul et
m~tir. ·* V aşinqton, 20 - Roosevelt 
Ziraat nezareti müsteşarı Wic -
hord'ii. müst'afa ziraat, nazırı 
Wa!l.ac'ın 11erine mezkur nazır-
lı.Qa taııin etmiştir. -* Vaşinqton, 20 - (D. N. B.) 
Be'tlnelmi!el iş bürosunun Ame
rikan direktörü Wiant Cenevre 
bürosunun muvakkate~ Kanada- ' 
dan Montreal'a nakledildiğini 
be'tlan etmiştir· * Stokholm, 20 - (D. N. B.) 
Dün Soliden şatosunda Kralın 
riyaseti altında nazırlar heı.eti 
toplanmıştı'!'. Iliışvekil Mans -

· sondan mada bütün nazırlar ha
zır bıılunmu.şt•ır. 

* Stok.holm, 20 - Botheııburq 
şehrinde üç Polonııalı bir ecne
bi devlet hesabıııa c~sluk yav
mak suçu ile tevkif edilmiştir. * Clermoııt-Ferrand, 20 - Pe:it 
Parisien qazetesi Elbeuf"de 251 
binanın tahrip edilmiş oldu!iu
nu ve tarihi bir bina olan Saint 
Etienne kilisesinin saqlam kal
dıcjını ııazmaktadır. · * Presburg, 20 _ (D. N. B.) 
D.anımarka hariciye nazırı Da
nımarka lıükı1metinin Slovak.
yayı hukukan tanımış olduiiunu 
beııan etmiştir. *· ~ope'!haq, 20 - (D. N. B. ) 
Mıllı mudafaa nezareti, teşrini
saniden itibaren kur'a efradının 
t~limine tekrar başlanacağını 

. bıldırmektedir. 
* Stokholm, 20 - Harbin baş
lanqıcındanberi 64 lsveç rıe:ırı-isi 
b°:tmıştır. Bunların kıy~ti 200 
mı1o;!on krondur. ( A.A.) 

Sen hio sevdhı mJ dostum? •• Sev
clli.nl detil, sevcinl hiç sevdbı mi? .. 
Belli! sevdin.. Sevildln .• 

Sevd.ii"in, svrlni sevdi.tin hio oldu 
mu!.. Sevgiden. nasıl nefret edilir, 
bilir ınl-iiıı? .• Ben sa.na. burada. sev -
cimi niçin sevdii"imi an.ıa.ıacatun.. 

Dinle ... 

Kuşların bütün neş'elerile şarkı 
söyledi.il kelebeklerin, neş'eli uçtu

fu bir gündü. Blr ıhlamur ağou;ının, 
serinlct.icl ıölg-eslne uıannuş yatıyor
dum. Gük o ka.dar leke.slıdi ki, ken
dimi büe lılsbedcmiyecc.k. ka.dat hiç 

biJmedi~lm. bir ıilcmin iclııde Y3.Jl· 
yordum. 

Kulağıma. çarp.an hafit b!.r sesle, 
daldığım atemden uyandım. Doğrul -
duııı, Genç bir kız. vüı.:udu gördtim. 

Gelincik kadar kırmızı bir elbise 
•giymişti ... Dudakları belki ondan da
ha kırmızı idi .. 

Beycca.uJı mıydım': .. Titriyor muy
dum?. Bilmiyorum ... Yalnı~ aya.ta, 
kalkarken, dudak.lar.ımın tttredltini 
hlssediyordwn. 

Genç kız bana dofru yaklaştı .. Ya
kınla.şhkça., güldüğü iyice görülü;yor, 
kahve rengi gö2lcriııln sUtirli bakış
ları da.h~ Jyl ı~lleblliyordu. 
Yanıma geldiği zaman heyecanım. 

artmıştı ... Gülerek: 
- sı.ı rahal6u etllm. 
Dedi.. Ben de ~iildüm ve bellı.I de 

giilmck isledim." 
- ll;J.)'ır, ha:rır .. 

D A l\f 

·ı - , f ı~~j 
Bu n. uzipliğc ne 

< e iniz? 

lzmir Fuarı Açıldı 
(Ba~ taı ajı 1 inci sayfada) 

Gii::el lzmmrı, lıu eşi bulun -
ma.: .;....:hrim~zin «Ont.ncu Enter-

Adamca~ıı:, akşanı, geç vakit r...a.n.ıvnal 1' uarı• nı. açn~ak şerefi 
işinden yurgun argın dönerken, bana ı.•crildiw.nden dolayı bil -
pazara uğramış, öte beri almış, hassa b!!/ıtıııarım. Pek saı..n Baş-
bu arada koltuğuna bir de kan vekilimin emri!e bu a"il va..--ife-
kırmızı "'e ~erlıet gibi bir karpuz Yi yapaıkeıı bu. iyi an'anet1i ku-
sıkıştırdıktan sonra bir kaç ta ran ve uılmaz bır irade ile dc-
aparctifcik ! yuvarlanlak için vaın ettiren Beledi'IJe Reisi Dr. 
dcn1hanenin b:rinc ui,'Tamış. kcy- Be;ıçet Uz'a dainıa tekem1n.~~ e-
finin kithyası d~ğiliz ya, uğrar den eseri için hep~u.izin huzurun-
a ... Uğ'rar amma, bakın~z, şimdi da takdir, tebrik ve teşekkür-
işin alt tarafına: lert.nı.i ifade etmek isterim. 

Saat doka2la on ..,.ası .. Bir kar. Sa!Jm Eq~J.Ler. 
nuz, kavun sern-io;;.lnin ö:ıüne, el- l!J39 - 40 yılı. harp dışındc kal-
leri çıkınlarla dolu biri dikilmiş mış bir çok memleketlerde ol-
sergi sahibine çıkışıyor: duqu qibi bizde de, her şeye ra{J-

- Şu karpuzu değiştir baka - men, ticaret bakımından har1> l./l.-
lım! h ('J.Lçliikleri ile dolu olı;rak q~ç-

Karpuzcu soruyor: mistir. Ancak bu müşki..lıitı kar-
- Nesi varını~ o karpuzun? şılıııabilecek teşkilatı 'tlaı>makta 
- B:lmeın arlık nesi olduğu- ı' ve irnb den tedbirleri almakta 

nu, deı1iştir .;:unu! ·ı dk ' qeC1'11k 1 •• 
- Yahu, senin gözüniin önün-

1 

Dı.~ ı-ıcareti'tnizin ,,eni istika-
dc kesip tc sana beğrndirdikten ?netler-ini ta11in ecierke1ı., eldeki 
sonra vern1adin1 ıni bu Iı..arpuzu! ,cihazları tekcnı.nıüı ettirmek za-

- İ)·i aınına ben o zaınnıı ta - ruretıle bir taraftan dış ticare-
dma bakmarıustıın! timizi teşkildtLand.ırmaVL, diQeT 

- Ne varmı~ tadında? taraftan muhtelıf memleketlerle 
- Al da baİt, bakalım, ne ol- olan ticari ahdi vaziııetlerimizi 

dui?uııu anlarsın? basit ve pratik şekillere irca etKarpuzcu, aynı karpuzdan bir 
lokma ke•ip •f:zına alıyor ve he. meyi hedef bildık. Dış tıcareti

m.izin nıühim 1naddelerini., en 
nıcn yüzünü buruşturup yarı ö-
j!ürerck: zi:ı;ade ilıraç edildıkleri mınta-

- Tu Allah müstahakını ver- "Jca!ar merkez ittihaz olunarak 
sin, bu ne be? birliklere bağlamak sureti!e teş-

kilcitlandırdık. lhracatı birden 
B~ril<i tehar çıkışıyor: 

ziyade mıntakaya aıırılmış olan 
- Gördün mü verdiğin kar - maddeler için bu tabii taksime 

puzu! 
uyqun olarak müteaddit birlik-

- Benim sana verdiiün kar - !er kurmaktan çekinmedik. 
puz, şekerdi şeker!. Dünyanın geçirmekte olduğu 

- Ya bu? bu miişkiil zamanların icavlarııtı 
- Çu da sardalya! ve memleket ekonomisinin ihti-
- Oy le ise değistir! yaclarım karşılamak üzere ku -
- Onu değiştirmek bana düş- rulmuş olan bu teşkilat içinde 

mez bay babacığım! 
- Ya kime düşer ya? çalışacak tacir/erimiz için vara 

kazanmanın yolu, memleket za-
- Hangi meyhanede ve kimle- ranna rekabet veya umumun 

rin yanında oturdunsa- onlara dü. 
şer! zararına fırsatçılık 'tJapmak de-

Ada . d' d' •. . n_"il, azami emnivet içinde tabii n1, şnn ı ne ıyccegını, ne ~ 

yapacağını düşünürken serginin ve faııda verici bir şekilde çalış-
önündeki bir müsteri soruyor: maktır. 1 

- Ne olmuş yahu? Satıcı ile uyuşarak yüksek fi-
- Ne olacak biliıder, bay ba- atla mal almaııı kabul eden va- \ 

ba, bir saat kadar önce buradan, tandaşı kendi rızası hilafına lıi-
bir karpuz kestirip almıştı. Fa - maııe etmek mümkün deiii!dir. 1 

kat zavallı adamcağız meyhane- Fakat bu vatandaş, satıcıııa yü.k- 1 
de demlenirken muzibin biri, kar- sek fiatın idamesine teşvik et-
puzun içine avuçla tuz doldur - tiqini ve binaenaleııh diiier miis-
muş! telılikle-r i\m zararlı bir lıare-

Nasıl, bu ınuzipli&'e ne dersi - ket yaptıcjını unutmamalıdır. 
niz? Halkınıı=dan kendisi için ku-

OS:\1!\N CEMAL KAYGILI 

~~Jl.~DOLU 
HAfliERLERI 

izmittc 25J,OJJ kilo 
koza ithal edildi 

İzmit, 20 (A.A..) - Bu yıl 1"1-
zaınızdaıı 250.000 kilo ko•a istilı
sal olmus, bunnn 48 bin kilosu 
koza koopt.•rntifi ve n1dtebakisi
ni de schrimiz tüct:arları alınış_ 
!ardır. ·J{oza fiyatı vasati olarak 
67 kuruş tutmuştur. 

ANTAKYA HALKEVİ 

Antakya, l9 - Hal.kevi iki 
avlı k,ı:ıenic bir .töy .ııezisi oro.ıı
ramı hazırlamış ve muhtelif kol
lardan mütesckkil ilk kafile 
Karksi köyü mıntıkasına gide
rek bir köy 'bay;amı tertip et
ırnistir. nu köy b:ıyraıınına ci
vardan ,ı:ıelep yüzlerce köylü is
tirak eylemiş ve köylüye ala -
kadar eden muhtelif ırnevzular 

üzerinde görüsıneler yapılırus -
tır. 

rulmuş olaıı teşkilatımıza ,yar
dım etmesıni bekleriz. 

Dut im çalışmalarımız, dün
'tlanın ateş ;çinde bulunduiju bu 
qünun çok qa'tlritabii ve bın bir 
mti.şki.ı.!!~ dolu. şartlan1ı.a rağ
men, müsbet neticelerini ver -
mckte qecikmemiştir.• 

Ticaret Vekili bunu mütea
kip, dış ticaret~mizin J?e,lrdiği 
istihaleleri anlutarak ihra.at faz
lalığunız:ı işaret etmiş ve sözle
rine şu şekilde devam etmiştir: 
•- Di!)er taraftan harbin baş

ladıiiı 1 evlıi! 1939 tarihindeki 
klirinq hesavları vaziyetini için
de bulundu/iıımuz a!)ustos ayı

nın ilk haftasında klirinq hesav
lan durumu ile mukayese ede
cek olursak, harbin bu ilk sene
si zarfında husule qelen talıav
vii!ler te bariiz eder. 

1939 senesi eıılıll ay• bidayetin
de kliriııg hesaplarındaki bor
cıtmuz, alacaklarımı.:: tenzil edil
dikten sonra, 33,000.000 liraya 
l>aliq olmakta idi. 1940 seneşi 

a ii u s t o s b=daki bor
cum uz ise, alacaklarımız 'l/e
künu taııedi!dikten sonra an -

• Ikdam'1n Edebi hi/..ayesi • 
Sevgimin günahı. J Y•.:ı•n : Oğuz Özde, 

Diyebildim- İşte o kadar .. Yanıma. 
dahil çok sokuldu-

- önümden bir yılan geÇ'!I ... Goy
ri tht..;ytlri b:ığ'ınvCI,.ım. Bil;:;en.iz 
yılandan o ita.dar ktırkarım ki? •. Si

zi öe korkut1.um &aJiba!~. Ne rüı.el 

uzanmış tabi.ah seyrcdiyorsa.nuz? •• 

- ?. 
- Galiba bu cl\·arda. oturuyorsu-

nuz?. Çünkü bir kaç defadır siıl 

bura.da görtiyorum.. 

- Bu.r:L!! mı rok sevdim. Ne e-Üzel 
l'"erler detil mi? .• 

Dudaklarım kilttlendt ... lle:rhat bu 
kilidin anahtarı ne kadar becerik _ 
sizdl 

............................................. 
O günden sonra., her gün, ayul sa

atte, 1\-IürüV\·eUe, ı.hlanıur ağacının 

altında, buluşuyor, konuşuyor ve sev
gimizden b:ıh~edlyorduk .• 

Bir gü.n, ba..~ kucalımda, eller! 
ellerimde yatarken, onun kahve ren

gi gözlerinin içlne bakan.k sordum: 

- Benden b:ı.şk& biç ktm.c,yl sev
clln mi? .• 

Göllerini kapadı... Tallı bir sesle: 

- Ha.yır! .. 
Dedi .. O an, başunm liJıer!ııde, sev

giyle karışık bir Bevtn~. Uça.ra.k CÖk.

lere yükseldiğinıl za.nııet1.im ve: 
- Ben de ilk defa seviyorum. 

Dedim .. Santdık., 

Murüvvett seyi.yoram. Fa.kat onun 
bilmedeıı, onu tanım!Ld.a.n, sevgimi 

sevmeyi dWı-ünmeden seviyordum 
dostum! .. 

:\Iürüvv-et, burada yalnız oldufunu, 
ailesinin İzmirde bulunduğunu sö7-
leınişll .. İşte bu kadar ... Onu bu kı-
sa tanıyışla sevınl.!Jtlm ... Ben sevme-
yi bilmeden ~vmbjtiın... Sakın sev
me do!iıtum, 

. .......................................... .. 
Bir ırün, rene onunla baş başa, 

ıhlamur nta.cının koyu göl1"e.5i al -

tında idik, onunla, yalnız sevcimlz
den, tab!alın güzeUfğ"lnden bahsedl

yordnk.. Ib.fllçe eğilerek. sevg-Uimin. 
kula.tuı:ı fısdd:uhm: 

- Dayabiliyor mu'mn Mürüvvet!. 
_Sul&nn şınl şınJ akışını, rü.zri,.nn e.. 
s~I, labbtm, çeklclllllnl dl!YUYO• 

mıısun?" İn.san bö1le bir tabla& db-

. cak 18.668.000 lıra tutmaktadır. 
iin.ca.K bu. ovrçLan'l'nl.Zl d.an.a 

~nuııacn Odernel\. ı.m;.;unlanna 
malııc bulunmakta)/tZ. 

Yeni döviz m~ı<baları normal 
döı;,z kaynakl.un11ıızın tamamen 
har ;cinde kalmakta ve bu ilk 
harp ı;ılı'.'ım mL'1nleketımiz ik
tısadiııatıııa qetırdicji pek muhim 
bir ka=anç olarak telakki edıle
bilmektedir. Bu sayededir ki 
sene sonlarına dociru ithalatımı
zın ihtiyaç g(Jstereceiji dövizle
rin günü QÜltÜ.H.e tediye edile
bilmesi imkıinlaııı elde edi!mış 
bulunmaktadır. Yeni döviz men
bal.arımızın bu şekılde işlemesi 
1941 seensinde genış bir döviz 
ihtiyatının husule qelmesini te
-ı:tin ~debilecek ve bunun neti
cesi olarak dıı milli ı>aramız Au
nıpanın en saQıam bir parası, 
mertebesine çıkacaktır. 

Her bir mahsulün pazara dö
külmeden evvel lıiyik olduqu fi
atla müstahsilin elinden çıkma
sı için icabeden tedbirlerin alın
ma.s-ı iktisadi siyasetimizin teme
lidir.·· 

Vekil, bundan sonra kövlünün 
iklısadi vaziyeti ve mühim ru -
hunu tebarüz ettirmiş ve sözleri
ni söyle bitirmiştir: 
•- Toplu iktıscıdi menfaatle

rimizi baltalıyan ferdi ihtiras
lara meydan vermitıece~~ı:. Top
raklarımızın ebedi beh;-isi Meh
metçiğin arkarla llıraktıklarıııın 

bir iktısadi soııqunculuiia marıız 
kalmasına müsaade etmiyece
ğiz. 

İktısadi büntıede 'tler almıs 1ıer 
ferdin bir asker kadar mükad
des vazifesi ı•ardır. Bunu tak
dir ve bunun ehemmiyetini. id
rak etmiııenlerin nazarı111.lzda 
bir asker kaçaqından farkı yok
tur. 

Bu memlekette refah ve hu
zur bul.an unsurl.arla qeniş mi
safirperverliğimizden istifade 
eden kazanc katınaklarını rahat 
işleten ııabaneıların da iktısadi 
bünyemizdeki 1•arifelerini Türk 
cocukları derecesinde ifa ede -
ceklerini ümid derim.• 

• 
lngiliz Hücumu 

(Baştarafı 1 inci sc.yfada) 
dır. Saat 2,20 de sükunet avdet 
etmiştir. 

Amsterdam, 20 (A.A.) - D. 
N. B. Ajansı bildiriyor: 

Lahide salahiyettar bir \kay
naktan verilen malumata ı:ıöre, 
İngiliz tayyarecileri son iki ge
ce zarfında Holandada b:ı.zı yer
leri tekrar bombardıman etmiş
lerdir. Lier bölgesine atılan 
baınbalar bir antrep0 ile mütead
dit ser'i tahrip etmistir. 

Alman Hücumu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bugünkü hava faaliyeti ehemmi
yetli olmamıstır. Yalnız az mik
tarda düşman tayvareleri fa
sılalı hücumlar yapmışlardır. 

Galles cenubunıla lbir duka 
hücum edilmişse de yapılan ha
sar yalnız bir ı>etrol dep0sunun 
vanmasıdır. İngiliz hava kuv -
vetleri tayyare mevdanlarından 
bir kısmı da bombardıman .. edil
miş ve bazı zaviat olmuştur. 

RO:\IANYANJN KARARI 
Bükre~. 20 A.A.) - Almanya

nın Ingiltereye karşı iliın ettiği 
iddiasında bulunduğu abloka do. 
layısile Romanya hükumeti bü
~n Rumen gemilerinin İngiliz 
liınanlarına girmesini menetmiş
tir. 

koru !&inde, blltün izlı.rr.plarını, yels
lerini unutuyor ... 

- Yalnız iztırapl&rı mı Orhan! •• 
Sevgislııi unutmu,-or mu? .. 

Dedi. Ve sonra, batını, yüzüme ::rak.
laştı.rdı .. 

- Ba dudakları, kjmsmıln öpme
dliine eminim. 

Diyerek, kulafına fısıldadım, ve 
onu 1lk. defa öptüm. 

····· ········' .............................. . 
Bir ay sonra şu mdl.tubu aldım. 
cSevgili Orhan!. 
cBu mektubumu aldığın zaman, 

ben İzmirde olacağım. Amma, sana. 

söylcdiğiın gib..it anne ıve babamın 

yanında değil, b~ka, bamb~ka, 

senin için korkunç olan bir yerde .. 
Ben senin s~f ve lekesiz sevgine 

l.'iyik bir kadın değilim Or:lln .. Kim
senin öpmeil.ıtine emin olduğun 0 
dudaktan her gün bir çok insanlar 
öpüyor. O vücut benim değil, baş
kalarının ..• 

Beni ~~~ .Orhan.. Seninle bas 
başa gcçırdıgımız o günleri tatlı b' .. ır 

ruya olarak kabul et.. Seni sevdi-
ğim için ağlıyorum.. Allaha ısmar
ladık.> 

lll'ÜRÜVVET 

~u mektubu, ben hio unatmı;ra
cagım dostum ... Ciiııltü sevl'imden bu 
mektupla nefret Ntlm .• İlk önce. aev
&'lnl sev clostııın... Benim günahım 
bııraU. 

OGUZ ÖZDEŞ 

Ingiliz 
!isinin 

Soma .. 
işgali 

(Ba<makaldcn devam) 
diyenler dahi olmu~tur. Hakikat, 
bu merkezde midir? 

Haritaya bir göz atarsanız, bü
tün bu iddiaların ne Ladar mü
hal:iğ"alı olduğunu kolayca gö • 
rürsünüz, Babülmendcpten h•;
lıyalını: lngiliz Somalisi sahihe. 
rinde ki.in bulun:ın ve taarru -
zun ilk günü İtalyanların eline 
geçmiş olan Zey Hi limanı Kızıl 
denizin kapısı '.dabülmendepten 
100 kilometre kadar uzaktadır. 
Babülmendebin Afrika sahille -
rini ise kısmen Fransız Somalisi 
kısmen de İtalyanların elinde bu
lunan Eritre kıyıları teşkil eder. 
İtalyanlar, ancak Fransız Soma
lisini de ellerine geçirirlerse Ba
bülmendebin Afrika sahillerine 
tamarnile ha.kim bir vaziyete gi
rebilirler. En dar yeri takriben 
25 kilometre olan bu boğaz, bu. 
gün dahirl<ısmen Asab İtalyan li
manının ve civarının kontrolü 
altındadır. Yemenle Arabistanın 
karşısındaki Eritrc İtalyan müs
temlekesinin yüzlerce kilon1ct -
re inıtidadındaki sahilleri ve bu· 
radaki Asab ve Masa\·v~ lin1an 
ve üsleri, İtalyan kont~olünü Kı
zıldenizin Afrika kıyıları boyun
ca uzatmaktadır. Bu, bO\"le ol
n~akla beraber, harpten ~vvcl E
rıtreye gönderilmiş, fakat hazi
randonberi bir kısmı batırılmış 
v~ya esir .edilmiş olan mahdut 
mı~tarda Italyan denizaltı gemi
leı:_ıle tayyarelerinin faaliyetine 
ragınen, Şapdenizi hıikimiyeti -
nin. Ingiliz donanmasında olnıa
sı, Jngilizlerin bu denizd~n isti
fadelerini mümkün kılmaktadır. 

Aden körfezi. vaziyetine gelin
ce, burada da Italyan Somnlisi 
vardır. İtalyan Somalisinin şi _ 
mal kıyıları Adcn körfezinin 
methaline, şark sahilleri de Hint 
Okyanusuna bakar. Bu itibarla 
İtalyanlar, daha İngiliz Somali
sine girmeden de, Aden körfezi 
kıyılarında oturuyorlar; fakat 
ıngilizlerin deniz h:ik.imiyetine 
maw olamıyorlardı. İtalyanlar, 
lıUIS! U3I!W\;'l !U!S![eWoS Z!H~UJ 
etmekle Aden körfezinin Afri _ 
ka tarafında ellerinde bulanan 
kıyıları 400 küsur kilometre u
zatmıı;lardır. Bn 400 küsur kilo
metrenin İtalyanların eline geç
mesi, İngilizleri Aden körfezin
den atacak veya oraya girmek -
ten menedecek değildir. Eritre 
kıyılarından yapılamıynru İngi -
!iz Somalisi kıyılarından yap _ 
mak mümkün olamaz. Çünkü E
ritre ile Yemen sahilleri arasın
da Babülnıendep boğazının ve 
Kızıldenizin geni !iği 25 - 30 ki
lometre olduğu halde, İngiliz 
Somalisindeki Berbera ile Aden 
uasında 180 - 200 kilometre me
safe vardır. İtalyanlar Eritrcden 
Şapdenizinin en dar yerlerine 
hakim olamayınca çok daha ge. 
niş olan Aden körfezine nasıl 
hakim olabilirler? . 

hülasa, İtalyanlar bu mmta
kada esasen Eritre ve İtalyan So
malisine salıip oldukları için, bu 
iki Italyan müstemlekesi arasın
da bul°'1an İngiliz Somalisini 
kamilen ele geçirmekle dalıi 
se\'külceyşi vaziyetlerinde bii ~ 
yük bir değişiklik husule gclmi
yecektir. Yalnız Aden körfezin -
de ellerinde bulunan kıyılar, 400 
küs~r kilometre kadar genişleye
cektır. Italyanlar, mütareke ah. 
kilmıııı bozup Fransız Somalisini 
de i•ı:-al ederlerse, o zaman Aden 
körfezinin şark methalindcn Ba
bülmendebe ve Babülmendepten 
Sudan sahillerine kadar Kızıl -
~enizin Afrika kıyıları taınaınile 
Italyan kontrolüne gecer ve Ba
bülmendep uzun menzilli İtalyan 
toplarının tesiri altına girer. İ
talyanlar, Fransız Somalisini iş
gal edip de Babülmcndebin Af
rika kıyılarına yerleşmedikçe 
Kızıldenizin cenup anahtarı o _ 
lan bu boğazı ve Sü\'cyşin arka 
kapısını ellerine geçirdiklerini id
dia edemezler. 

Bu, böyle olmakla beraber İn
giliz Somalisin~n İtalyanlar~ e
line geçmesi, Ingiltereye o ha
vali halkı arasında, manevi bir 
darbe teskil edecektir. İtalyan -
!arın Somaliye taarruzları da bi
ri, bu manevi darbeyi indirmek 
diğeri de lngilizleri tclil'a düşü: 
rerek, sevkülceyş bakımından 
kıymeti olnuyan bu mıntakaya 
asker çekm.ektir. Harp san'ati ba.. 
kımından Ingilizlcrin, şimdilik 
mahdut olan kuvvetlerini en zi
yade llhsırın, dalıa doğrusu Sü -
vcyşin müdafaasına tahsis etme
leri Iazımgclirdi. Nitekim öyle 
yapmışlardır. Elde tutulması en 
mühim olan yer Süventir. 

İngilizlerin Somaliyi terke! -
ınekle doğru düşüııdiil·lcrini zan
nediyoruz. Prestij ka)·betmek 
endişcsile muharebe kaybetmek 
büyük hatadır. Bıınıınla beraber 
İngilizler. Mısırda ve Şarki Afri
kada İtalyanlardan üstün kuv -
vetle~ toplamak için muhali 
mümkün kılmalıdırlar. Burası, 
Biiyük Britanya ad:uına naza
ran tali bir cophe olmakla bera
ber, pe.k ~ühimdir. İngilterenift 
orada~ı zafı, büyük ihtilatlara 
sebebıyet verebilir. 

lBİDİN DAVEB 
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Ali Resul' den maksat, Ehli Beyt
den gelen zürriyettir ... 

TEFRiKA NUMARASI - 10 -

Nitekim, Resfilü Ekrem E -
fendiınizin bir hareketleri de 
l:ıu meseleyi büsbütün kuvvet
lendirdi .. , Bir .l[iin Resulüllah 
iEfendimiz, bir eline (Hasan) di
Sier eline (Hüsev.iıı) yapışmıs ol
duiiu halde, (Ali) nin odasına 
,ııirdi. 1Ali) ile (Fatıma) yı da 
yanına davet etti'. Onları önüne, 
iki torununu da dizlerine otur
tarak abasının eteklerini, hep - , 
sinin üzerine çeldi. Bu bes vü
cut, bir tek aba altında birleş
ti... Bunun üzerine ResU!ü Ek
rem, yukar>da naklettiğimiz a

_yeti kerimeyi telavet etti. Son
ra da: 

• [Allfilıünıme hiıülae ehli Bey
ti ve ehli Beyti ahak] 

, Resuüıllalun bu sözlerile, ar
tik _ehli beyt'in kimler oldui!\ı, 
kat'ıyetle teeyyüt eyledi. 

Gene bir ,11ün, Resulfillah bir 
hutbe okuyordu.. Hutbesini ik
mal etti. Ve sonunda, kısa bir 
nutuktan sonra: 

- Ey Nas! .. Ben de sizin ı;ı:i
lbi bir insanım, Bir ııün ııelecek 
ki, ben de Cenabı Hakkın da
vetine icabet edeceğim, Bu fa
ni cihandan, çekilip ııideceğim. 
Size şimdiden iki emanet bırakı
yorum. Biri, (Kur'anı Kerim) 
dir, Oteki de, (Ehli Beyt) imdir. 
IBu iki şeyi seviniz. Ve bürunet 
ediniz. 

Dedi. 
Baska bir gün de: 
- Her kim ki, benim ehli 

beytimden birine iyilik ve yar
dını ederse, kıyamet ııününde 
benim şefaatime mazhar olmak 
suretile mükaiat ı:ıöre<:ektir. 

Dive, halka ehli beyt sev,gisi
n.i tavsiye ettii!i gibi, bui!uz ve ada

vet ,gösterenleri de, Cehennem 
ateslerile tehdit eylemisti. 

sızladı. Fatıma, ~ok nahü ve 
narin oldui!u iç.in, doi(uındıı;,,; 
müskülatı düşünerek, az çok 
tejlişa kapıl<lı. Zevcelerinden. 
(Ummü Selame) ile (Zeynep 
Bintü Cahs) a uzun uzadıya tav
siyelerde ıbulunarak derhal (Fa
tıma) nın evine yolladı. Bu tav
siyelerin arasında, Kur'anı Ke
rinıden bazı ayetler okuyarak, 
(Fatıma) nın maneviyatını kuv· 
vetlendire<:ek manevi tedbirler
de vardı. 

Sevııili zevcesinin iztırabını 
görmemek ve işitmemek; ı.çın, 
(Ali) de (hanei 6aalet) e ,ııel
mıs.. Tenha bir köseye çekil -
misti. ·Fakat bütün bu endişe
lere raitmen, 

(Fatuna) suhuletle hamlini 
vazetti. Çocu:k dünyaya ıı:eldi. 

Resıilü Ekrem Efendimiz, bu 
müjdeyi alır almaz, büyük bir 
sevin<; ile (Fatıma) nın evine 
ııi tti. Doi!ruca kızının odasına 
,girdi. Büyük bir ibesast göstere
rek. lohusavı tebrik etti. 

Sonra... Mini mini yavruyu 
!kucağına aldı. Mübarek dudak
larını, onun sağ kulai!ına daya
dı. Hafif bir sesle (ezan )oku, 
mıya basladı. 

(Devamı var) 

DALGA UZUNLUGU 
T.A.P. 3L71 m. KtS Km. ZO Kw 
TA.Q. U,47 m.15195 Km.20 Kw 
1148 iL W Km. 1!0 Kw. 

21 Ağustos Çar~amba 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
B.30 

Pro'.}ram 
Hafif program (pl.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını - ııemek listesi 
Hafif program ( pl. ı 
Kapantı; 

,... -

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu ilanları 
150 kiloluk 1000 adet kantar alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
22/8/940 perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satınal

ma komisyonunda yapılacaktır. 'l'ah
min bedeli 17,000 lira ilk terılinatı 

1275 lıradır. Şartname..o.:l komisyonda 
gorülur. ls~klilerin teklif edecekle
ri nümunJerile belli saatte komis-
yona celmeleri. (261) c7343> 

1000 kilo kaşar peyniri alınacak

tır. Pazarlıkla ek,iltmesl 22/8/940 
pcr~mbc günü Eaat 16 da Tophane
de Lv. Amirliği satınulma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
650 lira kat'! temmatı 97 lira 50 ku
ruştur. İsteklilerin belli santte ko
mizyona gelmeleri. (268) c7443> 

* MahruU çadır için Q0,000 metre 
,erit kolan alınac:ıktı.r. Pa:larlıkla 

eksiltmesi 22/8/940 perı;embe günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
Uğ.i sat.ınalma komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedeli 7200 lira ilk 
teminab 540 liradır. Nilmunesi ko
misyonda &örülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(289) o7H6> 

* 130 ton kuru soğan alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 22/8/940 perı;em
be günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirlili aatınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 7150 lira 
ilk temlna tı 536 lira 25 kuruitUP. 

Şartnamesi komisyonda görillür. is
Wclilerln belli saatte komisyona gel· 
meleri. (257) c7294> 

* 578,500 kilo patates alınacaktır. Pa· 
zarlıkla eksiltmesi 22/8/940 per -
scmbe günO saat 14,30 da Tophane
de İst. Lv. Amlrliği satınalmn komis~ 

yonunda y:ıpılac:.tktır. Tahmin be
deli 34,710 lira ilk teminatı 2603 li
ra 2.5 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanunt 
vcsikalarile belli saatte komüıyona 

gelmeleri. (260 - 7297) 

* 4.35 ton lavemarin kömürü alına

caktır. P~zarlık!a eksiltmesi 23/8/940 
cuma gilııü saat 16 da Tophanede 
'Lv. Amirlıgi satınalma komısyonun
da yapılacaktır. Nakliyesi ciheti as
keriyece yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin te
minaUarile belli snntte kornisyona 
gelmeleri. (276-7534) 

IKDA• 

Anadoluhisan idman yurdundan: 
Yurdumuzun 194-0 senesi ale!iide heve'ti umumiye içtimaı 

24/8/940 cumart<:,•i günü saat 15 de Anadoluhisarı Küçüksudaki 
Xurt merkezinde yapılacaktır, Sayın azanın teşrifleri rica olu
nur. 

RUZNAME: Sabık zabtın okunması İdare hcy'eti 
okunması ve hey'etinin ibrası, kontrolör raporunun 
ve ibrası Yeni idare hey'eti ve kontrolör secimi 

raoorunun 
okunması 

Gayri Menkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 

Başkatipliğinden : 
Behnanc Erb-ilen ;le Hikmet Erdem ve Mu"ta!a Rüştü Er

dem'in şayian ve müştereken mutasarrıfı bulundukları Kasım
pru;ada Kulaksız Ahmet mahallesi Kulaksız caddesinde 77, 7i 
mükerrer eski v? 135, 137 yeni numaralarla murak.kam 8,30 cep
hesinde bir çatı a!tı:ıda ıki bölük hane ile 8,10 cephesinde iki 
dükkandan ibaret ah5ap ve harap bir vaz;yette bulunan ve tak
riben 200 mt:1re murabbaı kısım bina ve 450 metre murabbaı ka

dar k:sını da bahçe olan ve bunlardan 79 mükerrer numaralısı 
z"1Tlin katında iki oda, bir taşlık, bir heli., birinci katta iki c<la, 
biı· sandık o:laı:ı, itind katta iki oda ve 79 numaralı diğer bölük 
ise kapıdr;n gir'.ldikte bir sofa ve birinci katta bir sofa iki oda, 

bir hela ve ikinci katta keza bir sofa, bir hela ve iki oday; havi ta
mamı 2700 iki bin yedi yüz lira k.y meli muhanunene>indeki gay
ri menkul şuyL>ınıun i.:alcsi zımn•nda açık arttırmaya ~onulmu.ş. 
tur. Birinci açık arttırma 26/9/94G tarihine müsadif Perşemibe 
günü saat H ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem 
odasında başk.'ıtip neldinde yapılacakt,r. Arttırma bedeli mu -
ham.men kıymetin 7o 75 ini bulmadığı takdirde en son arttıranın 
teahhüdü ba:ci kalmak üzere ikinci aç!k arttırma 11/10/940 tari
hine tesadüf edcrı Cunın günü saat 14 ten 16 ya icra edilerek en 
çok artt:rana kat'i olarak ihale edilecektir. Birikmiş ve ihale ta
rihine kadar biı·ikt?cek bina ve belediye vergileriyle El."kaf kare
si hissedarlara ve beledıye rüsumu ıle 20 senelik taviz bedeli iha
le pulu ve tapu harçları müşteriye ait olacaktır. Arttırma;a i>;
tirak ede<:ek kimselerin ,gayri menkulün kıymeti muhamırnene
sinin % de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
bankanın bu nisbette teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 
Arttırma bedelinin kendisine ihale gününden itibaren verilecek 
mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenme
diği takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kims~ ar~etmiş olduğu bedelle almağa razı olursa 

ona ihale edilecek ve o da·razı olmaz veya bulunamazsa hemen 
on, beş gün mü-l:letle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilan 
aliıkadarl~a teb~ı_ğ edilmeye<:cktir. Müzayede s.onunda en çok 
arttırana ıhale e<t'lPCek ve her iki halde birinci ihale edilen kim
se iki ihale aras·ndaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. 
İhale 'farkı ve ı::cçen günlerin % 5 faiti ayr ca hükme hacet 
kalmaksızın ta~3iJ olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle İaiz 

ve masrafa ve saireye dair olan haklarını ve iddialarını evrakı 
!JT';üsb!teleriyl~ 2() gün ~çinde satış memuru olan mahkeme baş
btıbıne bildırmel0rı lazımdır. Aksı halde hakları tapu sicille
rıyle sabit olm3d•kça satış bedelinin paylasmasından hariç kala
caklardır. Müzayedeye i>;tirak edenlerin bütün şeraiti kabul et
mış ve evvelden öğ1·enmi~ ve bilerek gayri menkule taliı:l' bulun
m~ş oldukları a:ıci::dilerek sonradan itirazları mesmu ola.ınıya
cagından satış gu1wnden evvel ı;ıayri menkulü gezip görmeleri 
ve fazla ır.ahlm::.t almak isteyenlerin 94-0/18 numara ile mahke
me başkatiplığine :r.üracaat etmeleri iliin olunur. (28691) 

il M '''Eri 

İstanbul P. T. Müdürlüğünden 

(Ali Resül) den maksad, (Eh
li Beyt) den ,gelen (zürriyet) 
tır .. Eski ulemadan bazıları, zür
riyeti, yalruz erkek evlattan ı;ıe

len nesle atfe<iiyorlar. ~·akat 
ulemanın eksen.veli: 

- Kız evladıtan türe.ven ne
sil de ziirriyettir. Binaenaleyh, 
!Hazreti (Fatıma) nın evlatları 
(Hasan) ve Hiiseyjn) ile onla
rın zurriyetinden gelen evlat
lar, (Ali Reı.ül) ü teşkil et -
mıslerdir. 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13,20 
14.-

* Program 
* İdaremlz nakil vasıtaları ihtiyacı için 36 kalem mal7.emenin ahmı açık 

Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 

Otuz bir ton keçi kılı alınacaktır. ck.s.iltmiye konulmuştur. Eksiltme 28/8/940 çarşamba saat 14,30 da B. Pos-

Pa.zarlık ile ekr.iltmesi 29/6/940 per- t.ahane binasının karşısında Valde hanının ikinci katında idaremiz umumi 
§embe günü sant 14,30 da Tophane- depo muhasjpliğl odasında toplanacak alım s:ıbm komisyonunda. yapılacaktır. 

de İst. Lv. Amirligi satınalma ko- Muhamrncn bedel S!iO lira mu\ :ı.kkat teminat 71 lira. 25 kuruşWr. İstck-
Radyo salon 01'kestrası 
Kapantı; 

misyonunda yapılacaktır. Tahmın bede lilerin olbapt'1.ki şartnamelerini gtir.nek ve muvakkat teminatlarını yatırm•ık 
li y.irm1 bın yÜJ; e1Ji lira ilk teminatı üzere talışma günlerjnde mezkUr müdürlük idari kalem levazım kısmına t:k-

Diye hüküm vermi.(.Prdir. 
(Ali) nin, yüksek fazilEileri 

sayesinde kazanmış olduğu (İ
mam) !ık [yani (mukteda) Jık] 
şerefi, evvela (Hasan) a ve son
ra (Hüseym) e, ondan sonra <i.ı 
büyük evlattan büyük evl:ida 
intikal ederek temadi etmiştir. 
Fakat bu pek uzun sürnniyerek 
12 nci İtmam olan (Mehdi) de, 
hitaıma ermiştir. 

* 1511 lira 25 kuruştur. Nümun~i ko- sillme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticaret ve Sanayi Odası ve-

18.-
18.05 
18.40 
19.15 
19.30 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
20.50 

Program misyonda göri.ılür. İsteklilerin kanu- 1 al 

~ı:·:~'.arile bc;j :~;~~ ko'~!~~na 'ı'""'; ·~ ·~·~; ;·;·~·~>•;'~ ~~' ;>~•;'~ DE ~""l Caz miiziiji (pl.) 
Türk müziği 
Dış po!mka hadiseler{) 
Türk mü.zıği 
Ajans haber!en 
Türk müziiji 
Konuşma 

Seyyat romörkörUnün il.l\Ci keşfi 

mucibince güvertenin tamirinin pa-

Yıllık 

Şan resitali 
İstanbul mesire ve meh -
tap alemlerinden örnekler 
Eski halk melodileri (pl.) 
Radyo gazetesi 

zarlıkla eksiltmesi 27 /8/940 salı günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 

ı kirası teminatı 
tıa malma komisyonunda yap&laeaktu-. 

tMAMı: HASAN 

Balet miiziiji (pl. ) 

Keşif bedeli 3422 lira ilk teminatı 

256 lira 65 kuruştur. Keşfi komisyon 
da görülür. İ!-itcklilerin kanun! vesika
la.rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

(279) (7582) (Fatıma) ile (Ali) nin büvük o
Siulları (Hasan), Hicretin 3 ün
clı !enesi, Ramazan ayının or ... 
talarında bir salı ııünü, (;Mç.. 
dine) de dünyaya geldi. 

21.15 
21.30 
21.50 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Ajans haberleri 
Dans müziği ( pl.) ı 
Yarınki pTOgram RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 
21 atwıto<ı çarşamba eünü akşamı 

Üsküdar Doiancılar Ayparkta 
(F.itıma) ıda doi!um alt.met

leri hissedildiğini haber alan 
Resıilü Ekrem Efendin1it: sev
gili kızının çekeceği iztırabı 
düşünerek, mübtıre:C kalbi de
rin bir sefkat ve ımerhanıPtle 

Kapantı; ı 
ZAYİ - İstanbul Elcl<trik, 

tramvay ve tünel idaresinden 
alınımıs 551 No.lı hüviyet karne
mi kaybettim. Hükmü yoktur. 

S. SEDEN 

lstanbul Defterdarlığından 
Jllükdlefln adı ve 

oYAT/\KLIVAGONLAR 
KONTROLÖRÜ 

VodvU - 3 - perde 

;So:::y-::adı-:-;-:::--:------::--:İ~Ş~İ------·-:::.1\!:a:h:••::•:• ~"°:":•::k:.__~K.'.:...:N:_'.:_Matrahı Kazanç Buhran M. Z. Sene 
Davit Roziyo Bnnkalar matbaası B. Z. Çınar ban 

B. Z. Şark han 

B. Z. Na:tlı han 

3000 
52015 

6473,91 
1050,00 

26810,00 

20 
K. 5 

360 
27490 

821,09 
126,00 

72 432 934 
929 

72,13 931 
25.20 931 

930 

Alber Geron :Mukriz 

Albcr Verner Jeollcktif 5irketi 
Alber V emer IKollektif airkeU 
Alber Geron Avukat 

> > Avukat 

, > Avukat 
tdvart Herler Korn.isyoneq 

Ferman Alberto Samuel MUhendla 
Alll:rante biraderler Müteahhit 

Mahmut Alaiyeli Tüccar kom. 
Manok Evakyan Malzemei inşaiye 
Yuvan Sergoviç Fırıncı 

Lauır Zilberman 

Cemal 

Ovo.rel Ştravuz 
Andrik Andonyan 

Kost:ıntin ve Licor 

• • 
Kost:ınlin ve Ligor 
Hacı Remzi ve Hamit 

Malıemei inşaiy' 

Avukat 

Komisyoncu 
Komisyonell 

Elektrikçi 

> 
> 

Tüt.ün tilccan 

> Nazlı han 
> Bahtiyar ban 
> 

• 
> > 

> 
> 

> Minerve han 
A. C. Arslan H. 

B. Z. Bahtiyar H. 
A.. C. Bergamut 

> 

• 
> 18Hl,50 

> 18326,80 
3G/3 6000,00 

G/2 

48 
Okçumusa caddesi 108 

148,48 
34515,95 

10000,00 
4691,66 
780,50 

4.25,33 $. M. Paşa kal:ı!at 
yeri 12/2 
Liman şirketinde 

Mü.rakip 

B.Z. Danüp han 31-32 
A. C. Arslan H. 

B. Z. Voyvoda 
B. Z. Voyvoda 
B. Z. Voyvoda 

> Arsl:ın H. 

5 

26 
26 
26 

3/4 

3600,00 

4500,00 
600,00 

800,00 
1200,00 

950,00 
50000,00 

6209,26 
3802,80 

3846,51 
214,45 

17,82 
5410,48 

1350,00 
305,87 
93,71 

51,05 

432,00 

540,00 
72,00 

96,00 
144,00 
114,00 

2600,00 

85,78 

931 

832 
ıl4,45 936 

933 
926 

931 
305,87 933 
93,71 931 

933 

172,80 931 

108,00 933 
72,00 933 

932 
933 
933 

520,00 933 

Kulekapı Maliye tahakkuk şubesi mükelleficrinden yukarıda adı ve isi ve ücaretgAh ::ıdrcsleri yazılı mükel
lefJer terki ticaret etmiş ve yeni adreslerini bild.irmemis olup tebliğe aa Ifihjytli bir kimse de göstrmemiş 

ve yapılan araştınnada bulunam~ olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç buhran vergilerini 
ve M. zamlarmı havi ihbarnamelerinin bizzat kendilerine tebliği k:abll olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri hUkümlerine tevfikan teblii! yerine geçmek üzere 
ntın olunur. (7570) 

12,00 

24,00 

24,00 

80,00 

0,90 

l;j80 

1,80 

6,00 

Silivride Fatih mahallesinde 9 nunıaralı eski kilise cinası 

(bir sene müddetle). 
Ü~küdarda Atik Val de mahallesinin cami sokağında 4 
numaralı Feridw1ağa kütüphanesi ( l iUi 3 sene müddeUe) 
Kantarcılarda Kepenkçl Sinan medresesini!) 12 numaralı 

odası (1 na 3 sone müddelle) 
Florya· çar1$H::ında kfıin 9 numaralı dükk8n (1 il!i 3 sene 
müddcUe) 

200,00 15,00 Balatta çöp iskelesi sokağında 640 metre murabbaı sahalı 
ar~a (bir sene mtiddeUe) 

370,00 27,75 Keresteailerde k!ıin merkez halinde J numaralı yazıhane 

(b'r sene müddetle) 
Yıllık kira tahiııinleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı gayri 

:menkuller hizalarında gösterilen müddetler için kiraya verilmek üzere ay
n, ayrı temdiden at:ık arttırmaya konulmuştur. 6arlnameler Zabıt ve 
Muamelfıt Müdürlüğü kaleminde görillecektir. İhale 2/9/940 pazartesi günü 
saat 14 c1e Daim1 Encümende yapılacakbr. Taliplerin Uk teminat makbuz 
VC'ya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma-
ları. (7602) 

İnhisarlar l~tanbul başmüdürlüğünden: 
Galatada Sen-Benua mektebinde idaremjze ait 70,80 tl. lik. 

2279 litre şarap 125:! litre sirke acık arttırma ile satılacaktır. 
İsteltlilerin 61 lir:ı teminat parasile 4 ey!Jll 940 çarşamba 

14 de mezk\1.r mektepteki satış komisyonumuza müracaaUarı. 

günü saat 
(7494) 

TiCARET VEKALET! İÇ TiCARET UMUM MÜDÜRLÜÔÜN
DEN: 

30 İkincitesrin 1330 tarihli •Ecne\ıi Anonim ve sermayesi es
hama munkasim sirketler kanunu• hük:iiınlerine tevfikan Türkiye
de çalışmasına izin verilmiş olan ecnebi ısirketlerinden İmperial 
Kemikal İndustris (Levanı) limited'in Türkiyede umumi vekili 
bu defa müracaatla haiz olduiiu salahiyete binaen, şirketin mü
dür muavini Suriye tebaasından Ezra Totahı vekil tayin ettil!ini 
bildirmi$ ve lazım ııelen vesaiki vermistir. Keyfiyet tetkik edile
rek kanuni hll\;ümlere uygun ıtörülmüs ohnakla ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komuterılık lst•nbul 
Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

6 Eylül 940 cuma günU saat 11 de 3207 Ura 86 kuruş muhammen 
bedelle ve açık eksiltme ile 3250 giyim nal ve 25,400 adet nal mıhı alına .. 
caktır. İlk teminatı 240 lira 58 kunışLur. Evsaf ve nümuneleri komisyon ... 
dadır. Her gün görülebilir. İsteklilerin ilk te. • ..nat makbuzlaıile ıün ve 
saatinde Galatada Mumhane caddesi İbrahim Rlfat han ikinci kattaki Jro-
rnisyona gelmeleri. (7577) 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDI(H YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

29 - AGUSTOS 1949 

Denizcilere İlan 
lshnbul Mıntak.ıı Liman Reislığinden: 

AyaJ..apı kayık iskelesi ci\•arında 

ı.ı..:..n parı;aJanorak ihracı amcliye_ine 
gur:iirdcn itibaren yirmi gün dev::ım 

nıerakibin dikkatli bulunınaları iliın 

batık Nümuııc. llamiyı.:t torpitoru ... 
buşlanacağı ve bJ. ış 2~:5/8/940 cuma 
edeceği cihetle o civardan geçecek 
olunur. (7475) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
ı - Şartnamesj mucibince 6/Vlll/940 tarihinde 4 adet emaye tankın 

kapab zar!1a yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğjnden yeniden pa
zarlığa konmuştur. 

1I - Pazarlık 5/IX/940 perşembe günü saat 16,30 da Kabataşla Leva 
tını ve MübDyaat ıubesindeki alım komisyonunda yaptırılacaktır. 

111 - Sartname sözü g<.;çen §Ubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin paz.ar1ık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiat Uzcrindcn yüzde 7,5 gUvenıne paralarile birlikle mezkür komis· 

yona müracaatları. (7575) 

Cin.si 

Yangın söndürme 

* Muıı- -""" B. Ytizde ı ,5 

Mıktan 

teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksl!tmenln 

Günü Saati 

Aleti ve eczası 2 kalem 1740 50 J30 53 Açık ek. 26/8/940 14 
Yangın S. ve levazımı 8 > 1274 4G 95 59 > > 
Yangın S. ve levazımı 3 > 2381 96 178 64 • > 
Gemici :feneri 
Sedye 

209 adel 313 60 
58 > 308 00 

23 51 Pazarlık 

23 10 • 
Sıhhiye çantası 

.İp ve geçme 
43 • 1182 60 88 68 Açık ek . 

> 
~ 

> 
> 
> 

14,36 

15 

15,3C 
16 
16,31 

merdiven 19 > 228 
Yangın sön. levazımı 2 kalem 2188 

50 17 13 Pazarlık 
00 164 10 Açık ek. 

) 18,~ 

27/8/940 14 

Yangın sön. Aleti 15 adet 202 
Yangın sön. Meli 7 kalem 175 
Gemici feneri 171 adet 256 
Sedye 
Sıhhiye çantası 

37 
23 

• 
> 

203 
632 

50 15 18 Pazarlık 

41 13 15 • 
50 19 23 > 
00 15 22 • 
50 47 43 Açık ek!lilt. 

> 
> 
> 
> 

• 

H.31 
15 

15,31 
16 
16,30 

1 - Nümune, şartn"ame ve mütredat listeleri mucibince yukarıda cins 
ve miktarları yaz.ılı yangın söndürme ve pasif koruma levazımı hizalarında 
&österilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakttat teminatı.arı eksill .. He gün ve saaUe
ri hizal::rrında yazılıdır. 

111 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kaba .. 
tasta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve müfrcdaL listesi sözü geçen şubeden parasız alınatıı ... 
lcceği gibi ı:;edye nüınunesi de görülebilir. 

V - isteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme para-
larile birlikte mez.kür komisyona müracaatlan. (7123) 

istanbul ikinci icra 
Memurluğundan 

Türk Okutma Kurumuna birinci derecede ve L.mail Rasime 
ikinci derecL-de ipntek gösterilen Yüsriyeye ait Alemdar mahal
lesinde Aziziye caddesinde ve Fatma Sultan Camii sokağında es
ki 14, 47, 49, 43, 5l. 45, a:ı, 4, 2, yeni 24, 17, 22, 28, rıo, 19, 18, 26, 
9, 21, kapı, 33 ada 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 parsel numaralarla mü
rakkam hududu senette muharrer kar,ğir, bahçeli iki hane ve ye
'.l.i kıt'a bila hava dükkan açık arttırmaya konulmuştur. Gayri 
menkulün bulurı<luğu yer İstanbul Hük(ımet konağı karş:sında 
ve esas cadde üzel'inde olmakla beraber bina ta.mire muhtaç ve 
elektrik ve hav~gazı, su tert>batı vardır. Bu ga~Ti menkullerden 
12 parsel, 28 kaµ: numaralı dükkanın iki cephesi camekan zemini 
çimento kahve dükkftnı<iır. 10/11 parsel 24, 26 kapı n~aralı 
dükki'ınlar bırles• irilerek bir dükkan halinde müstamel olup 26 
numaralısının cephesi demir yaprak kepenkli<lir. 8 parsel, 20 ka
pı numaralı dük!;iın cephesi demir yaprak kepenkli, zemini asfalt 
bodurum ka\ı mutpak olarak müstameldir. 7 parsel 18 kapı nu
maralı dükkilnın zemini tahta, cephesi camekiındır. 9 parsel 22 kapı 
numaralı mahal han mahallidir. Burada bahçede natamam bir 
oda bir mutpak, bir aralık, bir ocak yeri vardır. Birinci katta bir 
koridor üzerine altı oda, bir hela, sol taraf kmnmda bir koridor 

üzerinde beş oda, bir hela vardır. -
İkinci kata bahçeden tahta asma bir merdivenle çılol:r. Sel 

tarafta bir koridor üzerinde bir helii, bir oda, diğer koridor üze
'rinde üçü yüklü, dolaplı ve gayri kabili iskan, biri kabili iskan ol
mak üzere dört oda vardır. Diğer korid<ır üzerinde ise ikisi ca -

mekan bölmeli olmak üzere beş oda, bir hela vardır. Buradan ü -
çüncü kata çıkılır. Yüklü, dolaplı bir oda, bir sofa bir taras var
dır" Diğer hane: ~ahçedeı: ka~ı~an. girildikte bin;nın sokak cep
ihesıne nazaran dıger ev gıbı bırıncı kattır ve bir koridordan son
ra bir oda, bir helii mevcuttur. Odanın altı 20 nınnaralı dükkan
dan kullanılır; mııtpak mahallidir. Ikinci katta merdiven başı 
dört oda va!"dır. 13, 14 parsel, 17, 19, 21 kapı numaralı üç düklli 
birleştirilmiş z:>mini çimento, cephesi camekan olup matbaadır. 

Mesah=: 7 paı·sel No. lı mahal 13.50 metre murabbaı 
8 • > 10.50 > > 
9 > > ~.50 > > 

10 > > 7.50 > > 
11 > • 6.50 > > 
12 • > 28.50 • > 
13 > • 35.50 > > 
14 > > 31.00 > • 

Olmak üzere 402.50 metre murabbaıdır. 
Bundan 123 metre murabbaı mahal bahçe olup mütebakisini 

binalar i>;gal etmektedir. Dük.kanlar havasızdır, haneler bilaha
va ve dükkanl:ırm tapu kaydına mukayyet olan irtifadan sonraki 
havalara mü~temildir. Bu emlakin tamamına 29550 lira kıymet 
takdir olunmuştur. Bu gayri menkule ait şartname 14/9/940 ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için divanhaneye asıla -
caktır. Birinci arttırma"' 25/9/940 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat ondan on ikiye kadar İstanbul İkinci İcra Dairesinde 
icra olunacak ve muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdırde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. O gün 
böyle bir bedel elde edilmezse en son arttıranın teahlıüdü baki 
ikalınak şartlle arttırma on be.ş gün temdit edilerek 10/10/94-0 ta
rihine müsadif Perşembe günü ayni mahal ve saatte icra oluna
cak ikinci arttırmada en QOk arttırana ihale edilecektir. İpotek sa

hibi alacaklılarla diğer alakadarlarl)l gayri menkul üzerindeki 
haklanru hususile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı müsıbi.. 
telerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi takdirde 
haklan tapu sicillinde mukayyet olmıyanların satış bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacakları ve talip olanların muham
men kıymeti.'l yüzde yedi bu.çuk nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir banka teminat mektubu ibraz etmeleri ve fazla malı'.imat 
almak istiyenlerin her zaman 3i /2113 numara ile dairemize mü. 
racaat edebile<:ekleri arttırmaya iştirak ede.:eklerin evrakı tet

kikle şartnameyi okuyarak muhteviyatını kabul etmiş addoluna -
cakları ve müşterinin yalru2 20 senelik taviz bedeli ile ferağ harcı 
ve ihale pullarını vemıeğe mecbur olduğu, diğer l'ÜsUm, vergi 
!borçlan borçluya ait olacağı ilin o1unur. (28692) 

Beykoz Tüm Satınılma Komisyonundın 
1 - 15/8/940 tarihinde pezar!Jiı · yapılması iltın edilmiş olan 200 toa 

erpa ile 100 ton yıılatın pezarlı/lı 22/8/940 per5embe günü sa:ıt 11 e tehir 

edilntiilir. 
2 - İsteklllerin ~ gOn ve saatte Beykozun halk parti binasındt 

Tllınen ~ ~onuna ıelınelerl iltın olunur. •7574' 


