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Başvekil R.Saydam'7e~:: 
Dün Karabük'e Gitti 

har bil 
ediyor 

Dr. Refik Saydam'a Hariciye ve 
Iktisad Vekilleri refakat ediyor 
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HARP, HAVA HARBi 
ŞEKLİNi ALOI 
Bu h11rbi, daha fOJı ve 
Jaha lıuuoetli 11 aran, 
fa Jı • t aynı zamanda 
y•difi J11rbe/erc Jaha 
iyi Jaycntın taraf lıa

zanacalıtır; ilci tarafın 

Jıı ümitleri, f•lilı lıar· 
talların Jıa na t la r ı na 
bııtlanmııtır. 

. ı 

Y aıı:an: ABiDiN DA VER 
R-IJ ava harbi, bütün şid- 1 

u--11 ~elile devam ediyor. , 
iki muharip taraf, kar

••hklı birbirlerini bombalıyor- ' 
lar. Hava harbinde muvaffaki
yet şartlarını şöyle hulasa edebi
liriz: 

1 - Hedefleri iyi seçmek; ya
ni hücumları en can alacak yer
ltıe tevtih ve tek•if ederek da
ğıtmaınak, .. 

2 - Zayiatı telafi ve batta 
mc\•cudu takviye edecek kadar 
tayyare H tayyareci yetiştirmek, 

3 - Karşı tarafın hücumlarını 
müessir bir müdafaa ile karşıla
n1ak, 

Kısaca, mesele, sıkı ve çok 
vuymak, ayni zan1anda hasmın 
darbelerine iyi mukavemet et -
mekten ibarçttir. 

Geçen sene henüz Alman ta -
arruzu başla.;.adan evvel, iki ta. 
raf karşılıklı müstahkem hatla -
rmda otururlarken yazdığımız 
yazılarda, harbin, da~a ziy_ade 
bir hava harbi şeklını alacagını 
ileri sürmüştük. Bu nıütalea, l\la
jino ve Zigfrit müstahkem hat -
Jarınuı yarılmasındaki miişkiili'ı
ta ve bu hatlara yapılacak taar
ruzların çok kanlı zayiata mal 
olacalh dü,üncesine istinat edi
yordu. Fransızların, Majino hat. 
tını denize kadar temdit etme -
miş olmaları, Sedan ile deniz a
arasındaki tahkimatı terkede -
rek alelacele Belçik.ının imdadı
na koşmaları, l\töz nehri boyunu 
sayıca ve kıymetçe zayıf birlik
lerle yarım yamalak tutmaları, 
Belçika ordusunun vakitsiz tes
Jim oluşu, Fransız ordusunun sa. 
yıca ve materiyclcc hasnundan 
her türlü tahminlerden fazla za
yıf bulunması, Almanların Le • 
histanda muvaffakiyetle tatbik 
ettikleri yeni tabiye karşısında 
Fransızların şaşırıp bocalamala -
l'l ve nihayet, fransız askerleri
nin bu harpte 1914 - 18 11arbin -
de\f gibi canla başla harbetme _ 
yişleri gibi sebeplerle harp, ka
rada bir hareket harbi şeklini 
aldı. Gerçi Alman bava kuvvet
leri, bu barekit esnasında, pek 
büyük bir rol oynadılarsa da, 
harp sadece bir hava mücadele
ıi olarak kalmadı. Böyle olabil -
mesi için, Fransızların Sedan' -
dan denize kadar uzanan cephe
lerinin de l\lajino hattı gibi d•. 
yanması lazımdı. Eğer Fransız
lar, Sedan - Manş denizi hattın
da dayanabilselerdi, o zaman, ar
kadan çevrildiği için bırakılmak 
lazımgelen Majiııo da dayanır ve 
harp, daha ziyade karşılıklı bir 
hava harbi şeklini alırdı. 

Fransa yıkıldıktan sonra, İn -
giltere adalarına çekildi ve bun
dan sonra, iki muhasım taraf a. 
rasına, insanların yaptığı müs -
tahkem hatlar yerine tabialin ya
ratığı bir mania, deniz girdi. Böy
lece kara orduları arasındaki te
mas, Fransada olduğundan çok 
kuvvetli bir şekilde kesildi. İn -
giltere kara ordusu bakımından 

(Arkası 3 ü11cü sa~fada) 

ABİDİN DAVER 

Vekiller Heyeti toplandı 
Ankara, 22 (AA.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam refakatle
rinde Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu, İktısat Vekili Hüsnü Ça
kır olduğu halde hususi trenle 

bue:ün saat 17,05 de Karabüke ııit
mistir. 

Başvekil ııarda Vekiller, Bü -
yük Millet Meclisi Parti J!?UPU 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 
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BULGARİSTAN 

DOBRİCE VE TRANSiLVANY AYI GÖSTEREN HAR1TA •.. 

Rumen _ Macar Japonlar Mem-
Müzakereleri nun değilmiş -Macarlar kolay kolay 

Anlaşabileceklerini 
Zannetmiyorlar 

Bulgar - Rumen 
Müzakereleri 

bitmek üzere 
Budapeşte, 22 (A.A.) -. Y~rı 

resmi bir surette tebliğ edılmış
tir. Budapeşte diplomasi mah -

(Arkası 3 ifrıcü sa11fada) 

-Anıerikadaki lngiliz 
üslerinin Amerikaya 
devrini istemiyorlar 

Japonya böylece 
harbin genişliye. 
ceği kanaatinde 

. Tokyo, 22 (A.A.) _ D. N. B. 
aJansı bildiriyor: Hava üsleri te
sis edilmek iizere denizaşırı İn

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Denizyolları 1 z mire 
gidecek yolcuların 
hepsine yer bulamıyor 

• 
lstanbulla lzmir arasında ila-
ve postaları konması lazım 

Deniz Yollan İdar~si ı:apurlarından ETRÜSK .. (Yazısı 3 te) 

lngilizlar 3 ayda Alman
yayı 160 bin bomba attı 

İngiliz tayyareleri 
dün Alman askeri 
üslerini bombaladı 
Londra, 22 (A.A.) - Hava ve 

emniyet nezaretlerinin tebliğine 
~azaran dün asat 17/30 a kadar 
lııgiliz av~ıları 7 düşman tayya
resi düşürmüşlerdir. Bu saalten 
biraz sonra neşredilen tebliğde 
şöyle denilmektedir: 
Düsmanın bugünkü faaliyeti 

münferit veya kii.::ük gruplar ha· 
linde harekatta bulunan tana -
relerin yaptıkları müteaddit hü
cumlara münhasır kalmıştır. Ba. 
zı hallerde düşman hedeflerinin 
ha\'a meydanları olduğu anla -
şılmakta idi. Taarruzlar seme -
resiz kalmıştır. 

JnuiJtereniıı cenup, doğu ve 
merkezindeki bazı ~ehirler bom
bardıman edilerek bazı evlerde 
har.arlar vu.k.ubulmuştur. Bir 
mahallenin sakinleri kısa bir 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

General de Gaulle 
dün yeni bir hita
bede bulundu 

---------
Genıral cledilıi Fran•a ifİR 
mücadele elmelıl•n daha 

makul bir ıey olama:& 
Londra, 22 (A.A.) - Genertl 

de Gaulle bıı aksam radyoda a-
şa$daki hitabrde bulıınmustur: 

·Menfur miA.torcke in~4a edıle
li iki ay oldu. lki a11danberi Fran
sa çok ihti11ar bir .M aresalin em· 
T ı~. slltıhlarıııı t~.-k•tnıo bulu
nu11or. H•• tevefokü'üıı tchiııe 
olarak Vişi adamları Fransı=: 
milletine her şe11in mahvolclu -
ijunu ina11dırmı11a uiiraşmakta -
dırlar. DiLşman ve Vişi adam
ları bizi niütcvekkil olmaklı-
ğım;z ve mutians. de denildiği 
qibi disiplinle, m~cazata bo!!un 
eqmekliğimiz _ lazım geldıqıne 
inandırmwa uqraşmaktadırlar. 

Fransız kııı>vetleri yeniden 
doqmaktadır. Son QÜ.nlerde dü
şürülenler bıına şahadet etmek 
icin i$te 11erdedirler. Aklıselim 
ve hikmet şeref olan taraftadır. 

Her zaman qöriildüiiü qibi 11a
kında da q&il$ülecektir ki Fran
sa için mücadele etmekten daha 
makul bir hareket olamaz.• 

...... . 
ARfflER ı 

Hüsnüniyet sahibi 
özür diler l 

lnsan yamlabili~, muharrir de 
in•andır 11anhs bır şe11 11azmış 
ol~bilır.' Fakat 11anıldıqı isbat 
edilince, hii.snüni11.et sahibi ın
san. sııit<i11et s~lııbı olmı11an m1:'
harrir, aldattıqı karılerınden o-
zür diler. • . 

Tasviri Efkar qazetesı başmu-
harriri de, Cumhumıet devrin
de bir tek hastahane ııaııılmadı
iiından, eski devirlerde 11apı!mış 
hııstahane]er olmasa hasta!ann 
kaldınmlarda sürüneceılinden, 

110ııarda öleceklerinden yana !14-
lcıla sikli11et ettı- \ 

Sıhlıat Vekaletinin Cumhuri
ııet devrindeki çalışmalarını gös
teren istatistik me11dana çıkar
dı ki, Cumhuri11et devrinde, 11a
ni 17 yıl içinde altı 11ilz 11ılda 
yapılmamış olan Sıhhat müesse
seleri vücııde qetiTilmiştiT. 

1 .475 ııataklı 8 hastahane 11apıl
mış, mevcutlara 965 ııataklı pav
ııon ilave olunmuştur. 9 mem
leket hastahanesi de bitmek ilze
Tedir· 
Şu halde Baıı Ebilzzi11azade 

Velid 11anılmı.şt1T. Kendi iddia
sına qöre suiniyet sahibi bir mu
lıarrir olmadığına qöre de el. 
bette Selün Sabit imzarile ol
sun bir 11azı 11azacak, karilerin
den ÖZÜT diliyecek: Sakın bir 
daha benim sözlerime inanma· 
yınız! Di11ecektir. 

Her derd sö11lenmeli, her nok
san orta11a konmalıdır: Amma 
hüsnüniııetle. ' M. K. 

SİIVEY.Ş l<llNAl/ 

,. 

MISIR HUDUTLARINI GÖSTERİR HAR!TA ... 

Meclis Reisi istanbulda 
Abdülhalik Renda dün akşam 
A n k a r a d a n h a r e k e t etti 

Ankara. 22 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda buııün saat 17 de trenine 
bağlanan hususi bir vagonla İs
tanbula ııitmişlerdir. 

TROÇKI 
ÖLDÜ!. 

Katil diyor lıi: "Düny11-
nın selam•Iİ iiİn lı•ndi
•ini ort11d11n kaldırmıya 

Jıarar o•rdim ,. 

Troçkinin son resimkri11den birı 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

/ 

Abdıilhalik Renda e:arda Bas
vekil Doktor Refik Saydam ile 
Vekiller, Parti genel sekreteri ve 
umumi idare heveti 3.1.aları. par-

( Arkası 3 üncü sa111ada) 

ALMAN 
TOPLARI 

Fr•n•ı;r; •ahilinden 32 
lıilom.tr• uı:alıta Hyr•
ılerı ll•milere lıarıı yay-

lım at•fİ a7ıı 

Londra. 22 (A.A.) - Bugün. 
muharebenin ilanın.ı.ırtberi ilk 
defa olmak üzc-re, }'rıınsa sahili
ne yerkstirilmis olan uzun men
zilli Alman toplan • .Mans de
nizinden ,geçmekte olan bir ııe
mi kafilesine ateş acınışlır. Ca· 
lai'den Boulonııne'ya kadar bü
tün sahildeki toplar bombardı
mana iştirak etmi.ı;lerdir. Kafi
le, ticaret vapur !arı ile onlara 
yardım için ber:ıber giden harp 
ııemilerinden terekküp ediyordu. 

Saat tam 11 de kafilenin ba
sında bulunan ilk gemi, !Manş 
sahilindeki ·bir limana yaklaşır
ken Fransa sahilinden ııelen şid
detli top sesleri işitilmiş ve de
nizden dört muazzam su kolo
nu havava yükselmiştir. Top
lardan çıkan alevler, denizi kap
layan sis arasında muntazam bir 
sıra halinde ııörülmüştür. 

İnııiliz sahilinden bu bombar
dımanı seyredenler atesin ~!
tikçe kesafet peyda ettiğini ve 
topların her varım dakikada bir 
ateş ettiklerini söylemektedirler. 

Gülleler 32 kilometre mesafe
(Arkası 3 üncü saııfada) 

Mürakabe Komisyo- 1 

nu oduna narh koydu 
BİR ÇEKİ ODUN 435 KURUŞ 

(Yazısı 3 üncü sayfadaı) 

Mısırın da 
Har be iştiraki 
Yakınlaştı ___ , ___ _ 

Mısır kararını verdi 

ltalyan ~ ıtaatı 
Mısıra tecavüz 
Ederse italyaya 
Harp açılacak! 

-------
Vavel yakında çok 
mühim hadişcler vu
kubulacağını söyledi 

Kahire, 22 (A.A.) - Mısır 
Meclisi tarafından dün aksoon 
aktedilen ııizli celsede başvekil 
Hasan Sabri paşa, İtalyan kıta
atı Mısıra tecavüz ettiği tak -
dirde Mısırın İtalyaya harp ilan 
edeceğini bildirmiştir. 

MISIR KITAATI TECAVÜZE 
UGRARSA 

Mısır meclisinde harbiye na
zırından Mısırın Sudanın mü -
da:faasına iştirak edip etmiye
ceği sorulmuştur. Nazır: ·Kıta
atımız oraya götürülmüstür. Te
cavüze maruz kaldıkları takdir
de tabii olarak muhare-be ede
ceklerdir" demiştir. 

KARAR HARARETLE 
KARŞILANDI 

İtalva Mısırı istila ettii!i tak· 
dirde Mısırın harbe ııireceği hak
.kında BaŞ\'ekil tarafından yapı
lan beyanat, bütün Mısır matbu-

( Arkası .l üncü sayfada) 

ltalyan. Yunan 
MÜ na sebetleri 
gene bozuldu 

Yunanhlar tedbir 
almıya başladı 

Toprak bütünlüğü 
müdafaa edilecek 
lt•lyanlar Yanyıının yarı· 
• ı n J • n la;r;la•ı üzerinde 

halı iddia ediyor 

Atina, 22 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Helli kruvazörünün torpıllen
mesi hakkında Basveki! Metak
sas ile ordu mümessill~rı ara 
sında müteaddit ııörüşmeler vu
kubulmuştur. Bu ııörüşmeler 
esnasında Yunanistan dış &iva
setinin prensipleri tesbit edil
miş ve alınması zaruri ı:ıörülc
cek tedbirler hakkında muta • 
bık kalınmıstır . 

Başvekil bu ııörüşmelerde a
lınan neticeYi derhal Krala ar

( Arkası 3 üncü sa11fada) 

YUNAN KITAATINA _MENSUP B1R MÜFREZE MERAStM ESNASINDA .• 
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y eni çıkan bir mecmua} 11HL.ı.uau..auı.e 

1H1 A M 8=. IE: Çayır sahipleri ge - . 
30 AGUSTOS 

Edebiyatta, san'atte, fikirde, ilimde ham
le demek, her akla geleni yuvarlayıp 
sapanla öteye beriye atmak demek de
ğildir. Sonunda "çünkü" sü bulunmıyan 
her iddia kavlimücerrette kalır, kıymeti 

j yoktur : Hamledeki sözler gibi. 

Mektep arkadaşım, seve s~ve 
okuduğum muharrir Celilcddiıı 
Ezinc'nin tesis ettiği cllamle> 
mc-cnıuas.ında 5 yazı okudum: 
1 - cllir ön söz>, 2 - «Türk Hu. 
manizmasının izahı • , 3 - c Şai
rane inckJer .. , -1 - cBi.r mecmu
a idarehanesinde>, 5 - •ftoleh -
met Akif •. 

bu 

çin Türkçe gramer ve sentak -
sın fonetik eksoerimantal mü -
essesesinin, Türk akadenıyası -
nın neden elzem olduğunu an -
lıyaınadığırnı başka sefer sora -
cairıuı, maamafi.h dostum bunla
ra da şimdiden cevap verebilir. 

Dostumun beş büyük •ahife. 
de izah ettiği ve devam edeceği
ni haber verdiği - müsaadesile 

kendi imlam ile 
cHarnle> mecmuasındaki 

beş yazıyı ne -
den okuduğu -
mu söyleme • 
den en-el, di -
ğcr yazıları ne
den okumadı -

. nizmayı beş sa-
Yaz•n: ~ yazayım; üma • 

Se 1 a m İ lzzıat Sedes tır1a hütasa e -
de yim: •Üma -
nizma, kndim 

metinlerle haşırneşir olmaktır; 
bundan gaye de o metinlerden be
dii zevk almak, telkin ettikleri 
ablak mülfı.hazalarını beniınse -
n1ektir; seve seve be,!!im.semek -
tir .• 

ğımı söyliyeyim. cBcdii ahlak 
nazariyesinin ameli değeri. bir 
talebe tezidir ve bir seri maka -
lenin beşincisidir. flaşını bilme
diğimden okumaduıL Diğer ya -
zılar tercümelerle hikayelerdir. 
Geniş bir vakit bulduğum zaman 
okuyacağım. Şiirlere gelince: 
•tın, tın eder kabôcık: eni bı
rakıp giden babacık. u') e be -
nim eski masallarımJn kanına 
girdikleri için •cırcır böcekleri
le yanyana söylediği muhteşem 
idil, henüz beyaz tılsımlı otlar 
üzerinde gümüş bir çiy filemi ha
linde duruyor .. Benim adımla -
rım karışır hareketin ebedi gü -
zelliğine feerik aşk mendilleri 
halinde... diye güzelim Türkçe
yi hokkabaz tekerlemeleri hali. 
ne koydukları için: cUykularda 
silri.iklencn bu şehir> sözü bana 
Yahya Kemal'in •Kandilli yü -
zerken uykularda.... tablosunu 
karalamağa yelteniyor gibi gel
diği icin esenin çırpınışından 
bıktun yürek> şikayeti isec senin 
dertlerini çekemem gönül. tür -
küsünden kötü olduğu için şiir
leri okıımadım. 

Şiındi diğer beş yazıyı neden , 
okuduğumu söyliyeyim: cBir 
ön SÖZ> ile cTürk Huınanizma -
suun izahı. nı Celaleddin Ezine 
imzasını gördüğüm ıçı~ •Bir 
mecmua idarehanesinde. yazı -
sını gece uykum kaçlığı ıçın 
cMebmet Akif. yazısını merak 
ettiğim için, •Şairane inekler. i 
ise ilk satırı gözüme ilişince e.. 
debi bir mecmuaya, hele edebi • 
yatta, san'atte, fikirde, ilimde 
hamle yapmak iddiasilc çıkan 
cHamle. ınecmuasına yaraştır -
madığım için okudum. 

Celaleddin Ezicc"den başlıya • 
cağun: Celaleddin Ezine edebi -
yatı dört ade<eden göriip incele
mcğe muktedir bir ediptir. Bu 
ndeselerden biri Alman, biri 
t'ransız, biri İngiliz, dördüncü -
sil de kendinin a<lesesidir. cTürk 
humanizmasının izahı. hakkın -
daki diişüncclerimi ayrıca yaz -
mağı muvafık buluyorum. An -
cak burada sevı:ili dostumdan 
bir iki nokta üstünde durup be
ni tenvir etmesini diliyeceğim: 
cNeden ümanizn1a değil de Hu .. 
ınanizma?. Neden trajedi, trace
diya da, p!fıstik plastikya de -
ğil?. Neden kadans, kadansa de. 
Pil de, kadcnsa, neden Röncssans 
dei;il de Renesans, neden huma
nizmacılar değil de bumanist -
ler?. Ve hele neden oonnifesta -
tmn gümrük terimi olan mani -
festodur? .. Şimdilik cTiirk hu
manizmasmm izahı. nda anla -
madığım noktalar bunlardır. 
Türk hıımanizmasının temeli i • 

Halbuki dostum Celileddin Ezi
ncnin içten gelen bir hamlesi 1 
var. Diyor ki: 

cHakiki klasikler dediğimiz 
bu adamlarla bumanizmanın zey
t.in ai!açlarının kütüklerinden ya
hut Eflatunun •güzellik. nazari
yesinden doğan varlıkta olmadı
ğını anladık. cGüzcl. in yanına 
aydınlığı ve ahengi ilave ettik. 
]eri i~in cİyİ:t ve cdoğru. nwı 
hakiki çehresini bize gösterebil
diler ve bu gösterdikleri hakikat 
gayet sade idi: İnsanın kendisi.> 

Bunu derken ümanizmadan zi
yade ümanitarizınaya yakınlaş
mıyor mu? .. Her ~eyin fevkinde 
insanlığa Wıık olmak.. Celaleddin 
Ezine'nin Türk humaniznıasırun 
izahını tavziha muhtaç buluyo-
rum. 
Şimdi gelelim cBir ön söz .. e. 

Bu ön söz mühim. Deh.i'nın san
dal bedesteninde, arttıranın üs.
tünde kalan emtia olmadığını 
söyliyen dostum Hoca NasreddL 
ne dilbi payesini veriyor. Ne
den? .. Bunu izah etmiyor. Her -
halde bu, gene kendi dediği gi
bi •kendisini dev aynasında gör
düğü. için olacaktır. Bunu hay
di höyle tefsir edelim, fakat şu 
iddiaya ne di<-clim!. 

Bay Yakup Kauri, bayan Ha
lide Edip ve ... ve Recai zauc Ek. 
rem beyefendinin hokkalarını 
arlık frijider dolabında bile mu
hafaza cdemieycek hale ııcldik. 
E<kidiler ... Peyami Safa, Nazım 
Hikmet, hatta Halit Ziya, ağdalı 
iisliıbuna rağn1cn; h.iilfa roman 
tekniğinde aşamadığımız Halit 
Ziya, dimdik duruyorlar. Yeni
dirler .• 

İddia, hcrhcngi bir iddia gibi, 
ortaya atılabilir; ancak sebebi i
zah edilmek şartile. Halbuki Ce
laleddin Ezine'nin satırlarında 
Yakub'u, Halide Edib'i Recai 
Zade'yi tezyif!en daha sarih hiç 
bir şey yok. Ust yanı kavlimü -
cerrette kalıyor. Nasıl ki, •Meh
met Akif> yaz.ısını yazan Doğan 
Ruşenay da: cBundan evvelki. 
)er - Haşim ve Yahya Kemal 
müstesna - edebiyatımızı ve oku
yucu kütlesinin ruhunu körlet
mektcn başka hiçbir şey yapma
dılar.. derken cinadım inat - da. 
yım kör Murat. tekerlemesini 
savuran ortaoyunu kavuklulu -
sunun gülünç haline düşmekle 
kalıyor. 

Edebiyatta, san'atte, fikirde, 
(Arkası 4 üncü saııfada) 

, .. "I 

Demek . eni Seviyor!.. ı 
Yazan: ~ Tii.rlrcui: 
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- .Siz ne tuhaf adamsınız! Pa
riste karımın tsranna rağmen 
yiizünüzü göremiyorduk. Bura
ya on beş mektup '·azdıktan son
ra geldiniz. Burada da günJe bir 
n1ilyon zarar ediyormuşsunuz. 
gibi bir haliniz var. Neniz varT 
Bir derdiniz •·arsa söyleyiniz, 
yardım edelim. Derdini söyle • 
miyen deva bulmaz, derler. Söy
)eınelisiniz. 

- Hiçbir şeyim yok azizim. 
Pariste size sık gelemiyorum, 
çünkü malum ya, orası Pari.s .• 

- Tamam .. anlıyorum" Hiç 
değilse burada yüıünüz gtibün. 
Size bir ilci eğlence bamlıyo -
rum. 

Bayan Bar ile doktor Kloş da 
geldi. Doktorun yanında kızıl 
saçlı dul kızı vardı. Biraz wnra 
doktor Ruel göründü.. Yanında 
karısı vardı. 

Profesör Remüza fevkalade u
cuz bir köşk aldıktan sonra Pa
rise gi imişti. 

İki doktor da Remü.ıa gilıi bi
rer köşk sahibi olmak istiyorlar
dı. Andermat: 

- Siz almağa karar veriniz, u. 
yuşunız diyordn. 

Biru sonra doktor Laton da 
geldi; onun arkasından doktor 
Onora görilndü. Karısı beraber 
değildi, onu taşıyamıyordu. 
.Goııtnuı artık Lüi&deu ayni - . 

ne telsiz kaldılar! 
Bu işe mahsus 
tevzi için ikinci 

teller 
' bir 
hilzırlandı, fakat 
emır bekleniyor 

/A. ylarca açıkta kalan otlarındemet yapılması için ]azını olan 
~ demir tellerin fabrikalarda hazırlanması için bir müddet 

evvel Ankaradan müsaade gelıniz;ti. Fakat bu müsaadede daha sa
rih bir lisan kuJlanılmamı.ş olması yüzünden hazırlanan teller bala 
çayır sahiplerine tevzi edilcıınemektcdir. 

Enurde, mevcut bir mıktar demirin çayır sahiplerine verilmek 
üzere fabrikalarda ince tel haline getirilmesi yazılıdır. Fakat ala -
kadarlar tellerin hazırlandıktan sonra çayır sahiplerine verilmesi 
hakkında sarih ifade olmadı,ğını ilerı sürerek telleri ikinci bir em. 
re kadar tev-~i edemiyecekleriru ,öylenıektedirler. Halbuki ikinci bir 
emir irin yine uzunca bir mliddet beklemek icap edecektır. Halbu
ki rayır sahipleri alakadarlara müracaat ederek yağmur mevsimi - , 
nin yaklaştı,ğmı ve yağmurlar ba•lavıncaya. kadar otlar kald;rıla -
mazsa hepsinin mahvolacai(nı ve kış mevsiminde hayvanların gı
dasını teşkil eden milvonlarla kilo otun kaybolınıısile hem ot sahip
lerinin ve hem de memleketin zarara uılrayacağını söylemişlerdir. 

Merasimin proğra
mı hazırlanıyor 

30 ~ğustos zafer ve tayyare 
bayran11 günü şehrimizde ya
pılacak olan merasim progra_ 
mını hazırlamak üzere dün 
bir komisyon kurıılmuştıır. 

O gün şehrimizde büyük 
bir geçit resmi, akşam da fe
ner alayı yapılacaktır. 

Hava Kurumu da bu mü -
nasebetle her semtte 3 gün 
devam edecek büyük hava 
şenlikleri tertip edip aza kay
dına hız verecektir. 
Diğer taraftan 30 ağ'ustos 

günü Dumlupınarda meçhul 
asker &bidesi önünde icra edi· 
]ecele olan merasinıe Viliyet, 
Belediye, Parti ve Halkcvlcri 
nanıtna eşhrimizden bir hey'· 
et de İ•tirak edecekt.ir. 

Oğretmen , oku-! Florya Treninde bir 
luna girmek için öp Üş 01 e hadisesi 

• 
1 

F eriköy ve Şişli 

Serbest mürac;aat 

usulü kald rıldı 
Örntmen Okullarına alına -

cak talebeler ic:in serbest müra
caat usulü kaldırılmıştır. 

Her orta okulda muallim mec
lisleri en iyi ve iyi derece ile ter. 
fii sınıf edenler arasından nam -
zetleri seçecekler ve isimlerile 
künyelerini V ckiilcte bildirecek
lerdir. 

VİLAYET 

Hıluk Nihat dün 
•kşam gitti 

Siird valiliğine tayin olunan 
vali muavini Halük Nihad dün 
akşam Ankara yolile yeni me
muriyetine hareket etmiştir. 

Değerli idare iiıınirimizi Hay
darpaşa ~arında vali ve muavin 
arkadaşları ile kavmakamlar. 
uazetıeciler ve büyük bir kalaba
lık u i(ur'.<ı:ıruŞtır. 

Kemerburgazd• hayv•n 
sergisi bugün açılıyor 
Viliıyetlnıiı dahilinde bu yıl 

açılacak olan hayvan sergilerin
den 3 üncüsü <bugün saat 15 de 
Kemerburgazda küşat olunacak
tır. 

Bu münasebetle Eyüp kayma
kamı Said Ali Yücel bir nutuk 
söyliyecek ve sergide teshir olu
nan hayvanlardan derece alan
ların sahiplerıini tesvik için ik
ramiyeler tevzi edecektir. 

BELEDİlı:'E 

Kooperaiif kongresi 
İstanbul Belediyesi memurlar 

kooperatifinin dedikodulu 1938 
bilançosuna ait raporlar ve he
saplar hiıla heyeti wnumiyece 
tetkik edilemediğinden eylülun 
2il ncı pazartesi günü heyeti u
mumiye ictimaa çağrılmıştır. 

Susam m•hsulü yüzde 
otuz fazla 

Mühim ihracat maddelerimiz
den olan susamın bıı sene diğer 
senelerden yüzde 30 fazla oldu

l!u anlaşılınıstır. Gecen seneden del 
mühim miktarda stok vardır. 

mıyor, kulağının dibinde konu -
şuyor, yanlarından geçenlere: 

- Esir etmeğe çalıştığım bir 
düşman! diyordu. 

Mazelli profesör Kloş'un kızı
nın yanında oturmuştu. Birkaç 
gündür kızın peşindeydi. Kız da 
doktora yüz veriyordu. 
Düşes onları gözden kaçırmı -

yor, fena asab!-:e~iyordu. Birden
bire yerinden fırladı, yürüdü, 
doktora: 

- l\>laıelli artık gidelim dedi. 
Biraz rahatsızım. 

Onlar gider gitmez Kristian 
Pol'e yaklaştı: 

- Zavallı kadın, kimbilir ne 
rnuztariptir. 

Pol şaşkınlıkla sordu: 
- Kin:ı?. 
- Dü§eS. Kıskandığım görr.ıü-

yor musun? 
- Şimdi bir de başkalarının 

dcrdile mi uğraşacaksın; Gözü • 
nün yaşı durmaz .. 

Kristian gözyaŞıarını güç zap
tediyordıı. Gidip artık Gontranın 
mnamelesind~ bir şey anlamı
yan Şıırlotan yanına oturdu. 
Damdan dll.,er gibi: 

- Öyle pnler var ki. insan 

İki kız, iki delikanlı 15 er 

gün hapse mahkum edildi 
Florya dönüşünde trende çir • 

kin bir ..aziyette ve devamlı su
retle iki delikanlı ile öpüşen ıki 
kız dün yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. Hadise şöyle olmuş -
tur: 
Kaôıköyünde oturan Kamuran 

ve Zehra adlarınd~ 17 - 18 yaşla
rında iki kız, İtalyan tebaasın -
dan Edvard ve Yugoslav tebaa • 
sından Jılber adlarında iki genç
le Floryadan dönmektedirler. 
Bunlar vagonda boş yer olduğu 
halde, Kamuran Edvardl•, Zeh
ra da Jilberle birer kişilik kana
pelere adeta kucak kucağa o -
turmuşlardır. Biraz sonra da kar
şıl:1<lı ve derin bir öpüşme sahne
si ba•lamıştır. O kadar ki yanla. 
rından geccnlerin bakmalarına, 
ikaz icin öksünnclerine dahi al· 
dırış etmemişler ve vaziyetlerini 
de hoznıanıışlardır. Yapılan şi~ 
k5yct üzerine hepsi yakalanarak 
dün adliyeye verilmişler ve Sul
tanahmet üçüncü sulh ceza mah
kenıcsinde muhakeme edilıniş -
)erdir. Neticede sııçları sabit o -
lan maznunların hepsi 15 er gün 
hapse ve 15 er lira para cezasına 
fakat kızlar 18 yaşını bitirme _ 
diklerinden cezaları indirilıni , 
Kamuran 12 gün hapse ve 12,5 
lira para cezasına, Zebra da 7 
gün hapse ve 10 lira para ceza -
sına mahküm edilmişlerdir. Ha
disevi haber alarak mahkc· / ıe 
gelen kızlardan birinin annesi de 
kararı dinledikten sonra salon -
dan dısarı çıkınca bayılmış, fa. 
kat tedavi edilerek ayıltılınıştır. 

Küçük haberler 

* Beden Terbiııesi mükellefi -
ııetinin sureti tatbiki hakkında 
görü..smek üzere dün viliiyette 
bir toplantı ııapılmıştır. Kaza 
kaymakamlarının harır lıulun.
du<ju bu içtimada 30 aijustos cıü
nii açılacak olan qençlik k!iip· 
!eri etrafında cıörii.>iilmü;ıtiir. * Vakıflar umum miidfi.rii Fah
ri Kiper Ankaradan lzmire qit
miştir. Mumailevhin ııarın şeh
rimize cıelmesi beklenmektedır. * Bir miiddettenberi şehrimiz -
de umumi teftişler ııapan Gii.m· 
rük ve İnhisarlar Vekdieti mii.s
teşarı Mahmut Nedim diin An -
karaııa dönmiiştiir. 

ölmek istiyor! dedi. 
Andermat doktorları etrafına 

toplamış, baba Kloristen bahse -
diyordu, ayakları yeniden tut -
majia başlamıştı, canlanmış, yü
rüyordu. Bunu o kadar kat'i söy
ledi ki, kimse şüphe etmedi. 

Doktor Mazelli hasta<ını oda. 
sına bıraktıktan sonra dönn1i4 -
tü. Gontran kolundan tuttu: 

- Güıcl doktor, sizden bir a
kıl daru~acağım dedi. Oriolların 
hangisini tercih edersini:z? 

Güzel doktor Mazelli ktılağına 
fısıldadı: 

- ICütüğünü koynuma alır, 
büyüğü ile evJenirinı!. 

Gontran güldü: 
- Hayret, aynen benim fik -

rimdesiniz! Memnun oldunı. 
Sonr.a Şarlotla konuşan karde

şinin yanına gitti: 
- Haberin yok değil mi? Ka -

rar verdim, perşembe günü Nü
gere gidec:eğ,iz. Bu dağların en 
güzel kratcridir. Herkes razı. O. 
)ur dei:"il mi>. 

Kristian lakayt cevap verdi: 
- Sizin her istediğinize razı -

yun. 
Profesör Kloş kw ile beraber 

mezarlıkları 

Artık ölü gömülmesi 

yasak edilecek 
Zincirlikuyuda asri mezarlık 

ilerisinde gayri nıüslimler için 
de bir asri mezarlık yapılması 
karar Jaştırılmış tır. 

Şişlıdeki Ortodoks ve Ferikö -
yündeki Katolik me:ıarlıklarına 
badema ölü göındürülıniyecek ve 
gayri müsliın ölüler bu yeni as
ri mezarlığa defnolunacaklardır. 
--~ 

ÜNİVERSİTE 

Askerlik kampı için 
yeni tesis<ıt 

Üniversite askerlik koonpları
run her yıl kurulduğu Pendik
te daimi bir kamp yeri tesis o
lunması hususunda tetkiklere 
gecilmistir. Burada talim ve o
yun yerleri ile duş mahalleri, ih
tiyaç gösteren binalar yapıla
cak ve bu suretle her yılkı mas
raflardan tasarruf da kabil ola
bilecektir. 

---~---

MAARİF 

Ortamektep muallimi ol
mak istiyenlerin imtihanı 

Orta mekteplerin riyaziye ve 
lisan dersleri muallimliii:i icin 
açılan imtihana büyük bir raii:
bet ııösterilmistir. Taliplerin im
tihanları 2 eylıll ııünü şehrimiz 
Üniversitesinde yapılacaktır. 

Birlıklerde yeni teşkilat 
İthaliıt ve ihracat birlikleri 

umumi katibi Salih birliklerin 
yeni teskilat projelerim Anka
raya götürmüştür. Yeni teşkilat 
ile birliklerin muhasebe ve di
ğer şubeleri birleştirilecektir. 

Askeri teri listesi 
Askeri terfi listesi bu sene de 

3(1 ajiustosta ilim edilecektir. Lis
te hafta içinde yüksek tasdika 
arzolunacaktır. Haber verildiği
ne göre yeni terfi listesi ile or • 
dumuz ilk defa olarak 4 hava ge
nerali kazanmakta ve ayrıca bir 
general orgener2lliğe, üç tuğbay 
ile bir tihn komutan vekilimiz de 
gencrallii:"e terfi etmektedirler. 

gidiyordu. Doktor Mazelli kızıl 
saçlı duhı takip etti. 

Birkaç dakika içinde misafir
ler daf:ıldı, çünkü Kristian on 
birde yatıyordu. 

l\larki, Pol ve Gontran Orio -
)un kızlarına refakat ettiler. 
Gontran ile Lüiz önden gidiyor
lardı. Bir arkada yürüyen Pol, 
kolunda, Şarlotun kolnnun tit -
rediğini hissediyordu. 

- Perşembe ı:ünü on birde o
telde buluşacağız! 

Diye haykırışarak ayrıldılar. 
Dönüste, bahcenin önünde An. 

dermatla dokto;a Rüsele rasladı
lar. Doktor: 

- Yarın sabah gelir. günün i
şini görüşürüz diyordu. 

Ander1nat ayrıldı, biraz sonra 
Gontranın kulağını çekti: 

- '(ebrik ederim, harikulade-
•• 1 

sınız .. 
Gontran iki senedenberi para

sızlıktan şikayctri idi. Annesinin 
mirasını har vurup harn1an sa
vurarak yerken keyfi yerindey • 
di. Parası biJtikten sonra, do. 
)andırmadığı, çarpmadığı ahpap 
ve tefeci kalmadı. Nihayet eniş

tesinin eline kaldı (Devamı var) 

. ···. • ... . , ' . . - . .. .' . 
Şarkıları 

Ne zaman sa2a gitsem, ne za.. 
man tanınmış san'atkirlarınuzı 
dinlesem, halkın benimle bera -
her veya benim halkla beraber 
olduğumu duyar ve J..:k şarkı
larıııa bir kere daha hayran olu
rum. Halkın sevdiği musiki ne 
alaturka dediğin1iz musiki ne de 
Enderun musikisidir, halkın 
se\'diği Türk n1usiki~idir; Türk 
musikisi de halk için kendi mu
"ikisi, kendi arkılarıdır. 

Safiye'nin, Münir Nureddin'in 
konserlerinde bulunanlar, bu iki 
halk güzidesi san'atkiırını se
venler, konserlerde her parça -
dan ziyacle halk türkülerinin ve 
halk türküleri üslôhundaki bes. 
lelerin beğenildiğini, alkı landı
ğını, tekrarlattırıldıiını bilirler. 

Ualhuki biz·~c, halk şarkılart
na, halk türkülerine dudak bü -
ken !er; halkın dilinden düşme -

yen besteleri tezyif edenler de 
var. Bn küçük görmezlik yanlış 
bir büyüklük taslamaktır. Türk 
senfonyas.ı, Türk operası, Türk 
balesi halk türkülerinden, halk 
nağmelerinden doğacaktır. 

Bir nıilletin muhiti, havası, 

görüleri, örf ''e adetleri, mazisi, 
fikri, rubıı, bütün hayatı bu 
spontane musikidir, lıalk musi
kisinde mündemiç.tir ... Bir mille
tin neşesi, ahlikı, ıztırabı _ hari
ci hayatından ziyade - iç duygu
ları musikisinde belirir. 

Milletlerin halk türkülerini, 
halk musikisini incelersek, ci -
han tarihinin akislerini buluruz. 

Müstakbel Türk musikisinin 
kaynajiı Anadoludur. Ressam • 
]arınıız gibi bestekfu-ların1ızı da 
Anadoluya göndermeliyiz. · 

SELAMİ İZZET SEDES 

ADLD'VE VE PO L 1 S 

Bir • • genç, metresını 
tabanca ile öldürdii 

Cjnayet Beyoğlunda Sazlıderede bir kulübe 
de ve kıskançlık yüzünden işlendi 

Dün öii:lcden sonra Beyoğlun
da Altın Bakkalın arkasındaki 
Sazlıderı:de feci bır cinayet ol
:ınus. ·bır adam beraber yasadı· 
ii:ı kadını tabanca ile ateş ede
rek öldürmiiştür. 

Had ise soy le olmuştur: 
Saz.lıdere tepesinde 20 numa

ralı barakada 20 yaslarında Ta
J;ıir adında bir pacavracı gene 
20 yaş.arında Penbe adında bir 
>kadınla beraber yasamaktadır. 
Penbe oldukca güzel ve oynak 
bir kadındır. Ve Tahir metresi
ni sevmekte ve QOk kıskamnak
tadır. Tahir metresini daha aii:ır 
bas tı görnnc.r.< istediii:ini, başka 
delıkanlıla•a gülup iltifat etme
mes.ini ıınütcaddit defalar kendi
s.ine söylemiş fakat yaradılıştan 
nes'eli ve kıvrak olan Penbe 
ıbun!ara aldırış etrnemiş;ir. 

Dün öğle vakti Tahir m..etre
sini yanına alarak akrabaların
dan birinin evine gitmiş ve ora
da öğle yemeği yemislerdir. Ye
mekten sonra gene beraberce ev-

Kanlı düğün 

Yalov•da sünnet düğü

nünde bir adam öldürüldü 
Yalovanın Çiftlik köyünde Zü

'beyir adında birinin tertip et
tij'!i sünnet düğününde davetli
lerden Mehmet Aydemir sar • 
hoş olarak tabancasını çekmiş 
ve sai!a sola ateş etmiye basla
mıstır. Çıkan kurşnnlardan bi
ri orada ·bulunan Said adında bir 
ad>rma isabet ederek aii:ır Yara
lamış ve dün Cerrahpaşa hasta
hanesine ııctirilen yaralı ölmüş- ' 
tür. Mehmet Aydcınir vaka

lamms ve müddeiumumiliğe tes
liın e d.ilrn is tir. 

T U ,H AF BİR 

RAKA!\I 

lım'r Fuarı parlak, göğsü • 
müzü kabartacak bir törenle 
açılmış bulunuyor. İlk gece 
Fuarı 63.723 kişi ziyaret etmiş. 
Buraya kadarı iyi. Fakat, bir 
nokta var ki tuhaf. •Son Pos.. 
ta .. nın muhabiri Fuarda gece 
U çocuğun kaybolduğunu ha
ber veriyor. Nanemolla ile ko. 
nuşuıkcn bu nokta üzerinde o 
da teessür ve hayretini sak -
lıyamadı ve: 

- Yahu bu ne hal?. 
Demekten kendisini alıkoya

madı. Nihayet Fuar boşaltı) -
ınıyor, açılıyor. Hiç olmazsa 
anneler çocuklarının ellerini 
de mi tutmasını beceremiyor
lar! ?. 

ZATEN İÇMEDEN 
~ 

BÖYLESİ OLMAZ! 

Her telden bir saz çalmakla 
maruf edibimiz Peyami Safa 

)erine dönen Tahirle Penbe. ge
ne '!'ahirin kıskandığı yüzün -
den münakaşa ve kavııaya baş
lamışlardır. 

Kavga esnasında kendini kay
·beden Tahir üzerinde taşıdığı ta
·bancayı çeekrek Penbeye ates 
etmiştir. Çıkan kursun genç ka· 
dının beynine saplanmış ve bir 
anda cansız yere sermiştir. Katil 
Tahir bunu müteakip evden fır· 
lıyarak kaçmıştır. 

Tabanca sesini duyanlar der
hal kulübeye koşmuşlar ve ha
diseyi zabıtaya haber vermişler
dir. Mesele müddeiuınumilii!e 
bildirilmiş ve müddeiwnumi mu, 
avinlerinden Tahsin Okur der· 
hal hadise yerine ııiderek talı· 
kikata başlamıştır. 

Adliye doktoru Salih Haşim 
tarafından mua,yene edilen ce
sed morga kaldır,lmı:;tır. Talı· 
kikata clıemıniyet>e devam edil· 
mektedir. Kaçan Tahir yakalan· 
mak üzeredir. 

Başsız cesed 
Merdiven köyü katilleri 

tevkif edildi 
Merdivenköy civarında Mev

lut adında bir temizlik amelesi 
baııı. vücudundan ayrılarak öl
dürülınüs b.ir halde bulunmuş
tu. Kastarnonuya kaçan ve ı;eh
ritnize getirilen katıl Mlustafa 
ile dayısı Şükrü isticvap edil
imiş ve hadise yerinde bir kesif 
yapılmıstır. Mustafa sucunu iti
raf etmiş. Mevludun kendisine 
tecavüz etmek istemesi üzerine 
öldürdüğünü söylemiştir. Davı· 
sı Sü.krü ise hadisede alakadar 
o1nıadıı?ım iddia etmek\edir. 
Maznunlar tevkif ed:ilmislerdir-

Akşam muharririne: 
- Yazmıya cesaret ederse

niz söyliyeyim ... 
Diyerek bir ,;.ükaddime ya

pıyor, ondan sonra da filha. 
kika bir şeyler söylüyor. Fa
kat, bunlar yazılmır.;ına ayrı
ca cesaret isteyen sözlerden ol
mamalı ki muharrir neşret
miş. F~kat, asıl dikkati celbe
den Peyami'nin söyledikleri 
değil de, son sözleri: 

- Nadir Nadi ile Degüs -
tasyoıı bira'•anesinde rande. 
vu vermiştik de ..•. 

Diyerek or;:.;;.a gittiğini an
latıyor. Nanemolla ile konu -
şuyorduk da: 

- Demek Peyami Safa bü
yük mahdum beyle birlikte i-
çiyorlar... . 

Dedikten sonra, ilave etti: ' 
- Zaten yaptıkları ve söy

ledikleri içilmeden yapılacak 
ve söylenecek şeyler değildi!. 

A. ŞEKİP 
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Almanl•r İngili2 
hava meydanlarını 

tahrip edemedi 
Londra, 22 (AA) - Basler 

Nachrichten İsvicre gazetesinin 
Londra muhabiri şöyle yazmak
tadır: 

•İnqilizlerin hazırlıkları o ka
dar ilerlemiştir ki, bir istila te
şebb üsii. vukubu!mı:ııacak olur
sa burada adeta sukutu hmıa!e 
uijranacaktır. Neticenin Büvü.k 
Britan:ııa lehine olduiiuna hiç bir 
şüphe olunamaz. Alman:ııa ne 
taY:ııare me:ııdanlarının tahribi
ni tahakkuk ettirebilmiş ve ne 
de İnqi!iz hava kuvvetlerini im
ha edebilmiştir. Gözü ile qören 
şahit sıfati!e te:ııit edebilirim ki, 
kuvvei manevivenin kırılması ve 
asıibın siı.rsılrnası için '!JUpılm1ş 
olan teşebbüsler pek boşa çık
mı~tır.• 

Moskovada teknik 
Manevralar yapıl ıvor -Sovyet askeri ricali ma· 

nevraları takip ediyor 
Moskova, 22 (A.A.) - Reuter; 

iM:oskovanın askeri nuntakaların
da her ihalde :mütehassısların 
'bir rol oynamakta oldukları tek
nik manevralar cereyan etmek
tedir. Marsşal Timochenko. B_u
yeni, Kulil ve Chaoechinov ıle 
erkilnıharbiye reisi Meretzkov bu 
:manevralarda hazır ,bulun.mak
tadır. 

-------0--

ltalyan - Yunan 
(Baş tarafı 1 inci saııfada) 

zebıniş, Kral <la bu kararl~rda mu
taföık olduı?;unu bildi1'mıştırktan 
İtimada Jiiyik bır kayna. 

.. - ·ıd·.. "'re yunanıstan 
ogrenı ıgıne Jl.-0 , k . ti 
ibitaraıflıı?;ını idame etın<!1 .. _ ı~nÜ 
yor, fakat toprak bütün ugu _ 
ve istiklalini ;müdafaa va az:ınet 
mis bulunmaktadır. D N. B. a. 

Roma, 22 (A.A.) - · .d 
jansı bildiriyor: Yunka~/- ~~=i~ 
sindeki Arnavut e a ı).C ı 

. t' .1 . ı·gal eden Gıornale 
vazıye ı ı c ış ı . 
d'İtalia gazetesi diyor kib: 

1 
İ 

Arnavutluk ve bu se .eP e -
t 1 . tı'n kat'i surette hal-a ya vazıyc J"k . 
1. . . t k lıakkına ıııa ı tır
ını ıs eınc . . h k 

ler,, Yalnız Çaıııura arazısı a -
kında değil, ayn~ zamanda Ar • 
navutların ckserıyette bulun : 
duldarı bütüıı topraklar yanı 
Yanyanın biiyük bir kısmı hak
kıııda da muhakkak bir. sureti 
tesviye buhuak mesclesı mevzu
ubahislir. 

Atina, 22 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: Yunan makam
larının aylardanberi bütün Ça _ 
nıuı·a Arnavutlarına kar§ı zulüm
de bulunmak için silahlı çeteler 
tc~kil etmekte olduklarına dair 
Tomori isminJleki Arnavut gaze
tesi tarafından ortaya atılarak ve 
Stefani ajansı tarafından yayı
lan şayiaların kat'i surette tekzi
bine Atina ajansı mezundur. 

Bütün Yunanistan ahalisi is
tisnasız olarak Yunan hükumeti. 
nin müteyakkız ve bir baba gibi 
idaresi sayesinde sakin ve her 
türlü kargaşalık ve tehditten aza
de olarak yaşama!\ adır. Yuna -
ııistanda hiçbir zaman hiçbir si -
lahlı çete teşkil edilmemiştir. Ge
~ek. memurların, gerekse halkın il 
ınzıbatı bu gibi fikirleri nıüs -
leb'at hale koymaktadır. 

Oduna narh kondu \ 
Fiat mürakabe komisyonu dün 

saat 16 da toplatınU<; perakende 
ve toptan odun satışlarına narh 
kovmuştur. Toptancıdan varı 
toptancı tüccarlar da davet e<li-
1erek kendilerinden izahat alın
<IUJ.<i, neticede bir ceki odunun 
'lstanbul iskelelerinde kantar ü
zerınde teslim 330 kuruşa mal 
olduc'U anlasılınıştır. Bunun ü
zerine dewlardan evl'ere teslim 
·ve istif e<lilınek şartile bir <'!'ki 
'oduna 435 kuruş navh lronırnUŞ
tur Dükkanlardan oerakende 
olarak da bir kilo odun 2 kuru
'sa satılacaktır. Bu fiatlardan faz
la satılmaması icin kontrollar ya
Pılacak. aksi hareket ettikleri 
!!Örülenler milli korunma kanu
nu hükümlerine göre, mahkeme
Ye sevkodıleceklerdir. 
R:omısyon odun kömürüne de 

narh kovacaktır. Bu hususta 
tetkikler yapmaktac!ı.r. Karar 
6!el~k toplantıda verilecektir. 

D.N.B. YE GÖRE 

L una park ı.çıldı, 
halk eski neşesinde 

Londra, 22 (A.A.) - Par'.sten 
avdet eden ve Nevyork _Tıınes 
gazetesine intibala.rı:nı _bıldıren 
Aıııerikan gazetccısı Mıs llfoy 
Bukkehad, .Alınan kontrolü al
t da Paris hırsızları tarafından 
.:ı~ntazanıan haraca kesilmek -
tedir, diyor. 

,Nazi galipleri hususi ev.terden 
dükk3nlardan, kıyınetı o1an 

~c şevi toplamaktadır. Soncordc 
::ydanınııı he!kcllerini, bronz-
d havagazı lambalarını ve tez-

?n t demir parmaklıklarını siik
yına "k ·hı .. ıııektedirler. 1 ametga arın o-

.. de sıralann11ş olan kaınyon. 
f~~a Almanlar, kıymeti elan her 
a i ı-_aldırıuaktaclırlar. Sanal e
şeyi ·ı sat.an dükkiınlur tanıa1nc11 
ser er . . d h 
bosnlnııştır. Nı~ıı_ı bu .tar.z a a-

k• t ettiklerını bılmıyoruın. 
re c · ·ı· 1 · h b" k:ı Belki de Ingı ız .. e~_ııı ar ı 

acak)arını du$unerek, kcn -zan d 1 .. 
dileri de gitıne en evve mum.~ 
kün olduğu kadar fazla eşya go. 
türmeği düşünüyorlar .• 

D. N. B. YE GÖRE .. 

Paris 22 (A.A.) - D. N. B. bil
dirivor:' Paristeki Lunn Park 
tekrar açılmıştır. Binlerce Pa -
risli Maillot kapısında randevu 
verınektc ve sulh zamanındaki 
gibi vakitlerini geçirmektedir -
)er. 

KISAA.J~NS 
HA BERLERi 

Londra, 22 - Norveç ajan -
sına gelen haberlere göre 
Gestapo beş gün evvel Norveç 
komütıist partisi şeflerinin ek _ 
serisini tevkif etmiştir. Gesta -
po vilayetlerde de araştırmalar 
yapmış ve partinin şefleriyle i
leri gelenlerini tevkif etmiştir. 

Roma, 22 - D. N. B. Ruz
velt'in Papa nezdindeki fev -
kalade murahhası Taylor Birle
şik Amerikaya avdet edecektir. 
Maamafih Vatikan mahafilinde 
söylendiğine nazaran Taylorun 
vazifesi nihayet bulınnş gibi te
lakki edilmemelidir. 

Bükreş, 22 - Harbiye na • 
zırı bugünden itibaren bütün 
Yahudilerin "'skeri hizmetlerden 
çıkarılacaklarını bildirmiştir. Bu 
Yahudiler yakında iş mükelle _ 
fiyetlerini yapmak üzere davet 
edileceklerdir. 

Belgrat, 22 D. N. B. - Haı·ici
ye naztrı Cincar Markoviç ilıı 
münakalat nazm Bechlitch d~n 
Valdes yazlık sarayına vasıl ol
muşlardır. 

Somya, 22 D. N. B. - Ziraot 
vekaleti yüksek iktisadi konse
yi dün, dört senelik bi~ ziraat 
programını hazırlıyan zıraat na
zırı Bal!rianoff'un riyaseti altın
da toplaamış mezkur program 
hakkında görüşülmüştür. (A. A.) 

lngiliz Ha va 
nazırının nutku 

Londra., 22 (AA.) - H~va na
zırı 'Sinclair radyoda hır n_ul: 
tuk söyliyerek ezcümle deml$tır 
ki: 

•Hitlerle dünya lıiikimi:ııeti 
planı arasına İnqiliz _hava ku?
vetlerinin adamları qırmektedır. 

Almanlar, foqiliz pilotları ile 

b ··ıçtükleri mulıarebeLerde 
01/ o d' l cok iztırap çekrrıekte ır er.• 

Troçki Öldü 
Meksiko, 22 (A.A.) -: Leon 

Troçki ölmüştür. Bu cskı _Bol~e-
"k şefi evvelki gün şehrın cı -

~~rında kiıin eski bir ka~~ olan 
ikametgahında öğle yemegıneh da
vet etmiş olduğu Fransız Ya u
disi -Franck Johnsou'un taarru -
zuna uğ'ramı.ştır. 

Johnson, Troçkiyi izcilerin 
kullandığı küçük kazmay~ ben. 
zer bir aletle başından, ;ag omu
zundan ve sağ dizinden yara -
laınıştır. 

KATİLİN BEYANATI 

Troçkinin katili aşağıdaki be-
yanatta bulunmuştur: • 

cBir Belçika diplomatının og
luyum. Tahran.Ta doğdnm. Troç
ki'nin ülkiilcrine hayran olarak 
Paris'tcn Meksikaya goeldim, fa. 
kat kendisinin itimadını kazan
dıktan sonra inkisara uğradım ve 
0 zaman dünyanın sclfımcti için 
kendisini ortadan kaldırmağa 
karar verdim.•. 

K"ırk Japon 
Miimessili 

Geri çağrıldı 
Bunların arasında 

Japonyanın Anka· 
ra elçisi de var 

Tokio, 22 (A.A.) - Japon ha
riciye nazırı 1\latsuoka bugün Ja
ponyanııı 40 diplomatik ınümes. 
siline telgraf çekerek Tokio'ya 
dönmelerini bildirmiştir. 

Domci ajansına göre, bu tcd -
bir Ja11onyanın yeni diylomasi 
taarı·uzuna llll!l .. addin1e teşkil e
tlen geniş bir hareketle alakadar 
bulunmaktadır. 

Geri cağırılan diplomatlar a
ra"ında beş büyiik elri: c Vichy, 
Vaşington, Ankara, Rio.-dc_janc
rio sefirleri ile Çin'dc nezaret 
emrinde bulunan sefir. le 19 or
ta el·' ve birçok başkonsolos bu
lunmaktadır. 

------<>---

PolGnya - Sovyet 
münasebetleri 
~---.. ~---

Ademi tecavüz paktının 

ihlali ne net:ce verdi? 
Londra, 22 (A.A.) -Avam Ka

marasında komünist mebus Cal. 
lacher'in sormuş oldu~u bir s.u· 
ale cevaben, hariciye nıüstc.şarı 
Butler sunları söylemistir: 

İngiliz hükumetile P~lonya hü
kumeti arasında harbin sevk ve 
idaresine ve harici politika me· 
selelerine miitedair sıkı bir iş· 
birliği mevcuttur. 

Geçen eylüldenberi, Sovyet • 
Polonya ademi tecavüz paktının 
Sovyetler tarafından ihlal edilmiş 
olmasının, Polonyayı Rus)·a ile 
harp haline koymuş olduğuna 
da~r. Pol.:>nya hükfııncti ingHiz 
hükumetinin kanaatlerinde hiç 
bir şüµhe hıraJ.."lllamıştır .. 

----<O---

Hava Harbi 
(Bas tarafı 1 inci sa:ııfada) 

mitralyöz ateş:ne maruz kalınış
tır. 

Dünkü harekat esnasında iki 
tayyarenıiz kayıptır. Fakat bu 
tavyarelerden birinin pilotu sağ 
ve salinıdir. 
ALMANYAYA 100,000 BOMBA 

ATILDI 
10 mayıstanberi İngiliz hava 

kuvvetleri Almanya ve Alınan 
isgal altındaki arazi üzerine 200 
baskın yapmış, 160,000 bomba 
atmıştır. Bu ·bombaların 100,000 
tanesi Alınan topraklan üzerine 
atılnuştır. 

İnııiliz avcı tayyareleri cem'
an beş milyon kilometre mesafe 
katetmislerdir. 

Londra, 22 (A.A.) - Hava ne. 
zareti tebliği: Yeniden hava şe
raitinin fcnalaşnıasına rağmen 
çarşamba gecesi düşman petrol 
tasfiyehanelerine karşı tekrar 
hücumlar yapılmıştır. Hedefler 
arasında başlıcaları şunlardır: 
Magdeburg'deki mühim tasfiye
hane, Hanoverde de Derag mü -
essesatı. 

Tayyarelerimiz Caln ve Abbi
ville'de tayyare meydanlarına 
hücum ebuişler ve atıan bomba
arla hareket ve muvasalat sa -
halarında infilaklara sebebiyet 
vererek hangarları yakmışlardır. 

AFRİKA.DA 
Aden, 22 (A.A) - İnııiliz ha

va kuvvetleri, Habesistanda Des
sie İtalyan hava üssünü şidd<>tli 
bombardıman etmislcrdir. Tay
yare karargahı ve binalara tam 
isabetler kavdedılmistir. Tayya
relerimizin hepsi salimen üsleri
ne dönmüslerdir. 

Edvedavede hangarlar ve de
mirvolu istasyonları üzerine de 
bombalarla şiddetli hücum ya
pılınıştır. 

------<>--

Alman topları 
(Baştaraf< 1 inci sayfade} 

de bulunan Fransız sahilinde~ 
e:elmekte ıdilcr. Harp geımlerı,• 
hemen kafilenin etrafında dola
sarak gemileri muhafaza ıcm ke
sif bir duman tabakası \-ucude 
getinmislerdir. 

Ka!ıle, Manş denizini takiben 
ilerledikçe diner bataryalar ateş 
ac:makta idiler. Bidayetten. ıtı
baren aradan 80 dakika geçttkten 
sonradır kı. kafile, tehlikeli mın
takadan uzaklaşabilmistir_. Ge~ı- ı 
lerden hic b.irisi zarar gormedı
i!i için, bu tecrübe de akamete 
ı.W-amıs add.olunıı.l:>ilir. 

f KD A M 

-

I "' - ~" 4 ~ µag«:; .-..- 1 
'rOrapç:7ara h.ujde 
Dikkat edin, göreceksiniz ki 

bir ay, hatta on beş, yirnıi gün 
öncesiııe ni ... betle, sokalJ.arda ço
rapsız kız ve kadın bacakları a
zalmıya başladı. Sebep Jıavalaruı 
biraz serinler gibi oln1as1 ını di. 
yeceksiniz? Hayır! Baksanıza, 
görıııüyor musunuz, deniz ke~ 
uariarı ve plajlar hi.lfı nıaahşc. 
rallah, dondurmacılar hala w -
kaklaı-da birbirlerini kovalıyor; 
sonra da gazetelerde yarı mizahi 
yazılarla köşe dolduranlardan biı· 
kısmının yazıları, hala buz dola
bından yeni çıkmış gibi taptaze, 
buğusu üstünde! Şu halde bir ay, 
hatta on beş, yirmi gün öncesine 
nisbetle sokaklarda çorapsız ba
cakların azalınası neden? Neden 
olacak, ınevsim icabı, gemi azı
ya almış olan pire, tahtakurusu 
ve sivrisineklerin s2rri11tlen! Ge_ 
ceJcri sabahlara katlar ısırıla ısı
rıla ve hatır hatır kaşına kaşıııa 
eski ekmekçi ve ,aka cetelelcri
ne döndiirülcn bacaklarla, hiç 
ertesi gün çıplak oiarak sokaı;a 
çıkılır mı? Büsbütün c:knıı;,·an 
yok değil, fakat böylesi bir b -
cakla sokağa çıkmak, yüzü gözü 
kedi t.rmığı için~e baloya git -
ıııekten Jlaha güliJnç oluyor. Me
selfı, dün benim Beyazıt meyda
nında görmüş olduğum böyle bir 
çift bacağa bakan gülüyor, ha -
kan gülüyordu. Yer yer penbe 
benekleı·, kırn11zı kabarcıklar, 
pekmez renkli ve kabnk bağlamış 
tırnak çizgileri.. Sonra da güneş
ten tatnaınile solmıya henüz va
kit bulamamış tentürdiyot leke
lerL. Böyle alaca bulaca bir ba
cakla çorapsız olarak sokağa 
çıkmak, tabii her babayii(itin ka
rı olmadığı için, kaç aydır Kal -
pakçılarbaşında, Mahnıutpaşa -
da, SultanJ/..ıınamında sinek av • 
lıyan çorapçıların artık yüzleri 
gülnıeğe başladı, piyasa epeyce 
hararetlendi demektir. Haydi 
Allah cümlesine kar açıklığı ver-

• 1 
sın .. 

O<l"JAN CEMAL KAYGILI 

~N~IQl©J!!..U 1 
HABERLERi 

Üçüncü Müfettiş 
Gümüşhanede 

Gümüşhane, 22 ~ Üçüncü U
mumi l\lüfettiş Nafiz, dün Trab
zondan buraya gelıniş ve me -
rasunle karşılanmıştır. Umumi 
l\iüfettiş dün daireleri ve bele
diyeyi teftis eylemiş ve Cnm -
huriyet Halk Partisini ziyaret 
etmiştir. 

Mü(;LADA AMELE 
ÇALIŞMALARI 

l\1uğla, 22 (A.A.) - Vilayeti -
ıniz içinde an1elenhı çalıştırıln1a. 
sına eylülden itibaren başlana -
caktır. Bu amelelerin çalıştırıl -
ıııaları Şl ... Ji her kazanın hususi 
vaziyetine göre tesbit edilmiş 
ve müteahhitlerin yapacakları 
köprüler ve yolların ihaleleri ya
pılmış bulnnmaktadır. 

İZMİR FUARINI ZİYARETE 
GİDENLER 

İzmir, 22 (~.A.) - Dün gece 
ve bu sabah Izmire Fuarı gez -
ınek için muhtelif nakil vasıta
larile on bine yakın ziyaretçi gel
miştir. 

San'at enstitülerini ıyı 
derece ile bitirenler 
Şehrimizde ve diğer yerlerde

ki kız san'at enstitülerini pek iyi 
ve iyi derece ile bitiren kız ta
lebelerin İsmctpasa kız enstitü
sü öj'(retmen kısmına meccanen 
kabul oJuıı.maları kararlaştırıl -
mıstır. Bunların isimleri okul 
idarelerince mezkı1r enstitü mü
dürlüihine bildirilmiştir. 

Sabah ..• Penceremi a.çtım, yıi.zümü 
~e. serin bir ha.va ok.şadı. Geceki 
ıbrtwa dunnuş, yağmur dinm.lştJ 

iökyüzü yep yenJ... mas ma.viyd.l; 
yai.ınurla yd<.a1J,U1JŞ, tQJn:lzlenm.lşt.ı. 

Damlar kuru.ma.ıı..:• ı.:ilak, dallar ıs· 

la.kh. Yaprakların ucundan sular 
t ............ 1;ıordu. Gök bttiınlerinin yQ .. 
__.i ı-ulüyor, kıyıla.r ınrtldıyordu. Ba.ıa

çelerden taze toprak, kak.usu yükse· 

Uyordu. 
Gön.lilmde, aydınlık güııe benzet 

bir sevinç doğdu; kahkahayı andıran 
bir ezgi ile seslendim: 

_ na.yd1 Gündotu, bağa. ridellm! 
Gi.i.ndoğu el .cırpt.ı. On dakikada. 

süslendi. Kendini beğendirmek is
tiyl'n ylnni ıiç yaşında bir kadın lçiıı 
on da.kik.ada. bazırlanma.Jc mucU:edir! 

Saat dokuzda baj;daydık. 

* 
Bu bağda kaç ıi.şık sevda sürmü.s· 

tür! 
Harta. içinde ağaç altlan, kütük 

a.ra.Ian ıssııdır. Sevgilinin belinden 
kol ile kuşak alarak. başı sevgilinin 
omuzwııı d:ıyıyar:ı.k. rülerrk. öpüşe
rek rahat, rahat dolaşılır bağlarda.. .. 
Sizi gözliyn, ya bir kınalı yapıncak, 
ya bir misket, yahut da dsllarda ('&P· 
km, çapkın l<Ul'rıık S&lılJ':>n !arta 
kuşudur. 

lziııire gidece r yolcular 
Fuar müna:. 'iı<>tile İ2llllire bü

yu ..... bir akın vardır. Fakat De
niz Yolları idaresinin Fuar mü
nasebetile kafi tedbir almaması 
ve Yalnız İzmir - İstanbul ara
sında b.aitada ·yapılan iki posta
dan birinin vapurunu büvült
mekle rağbeti karsılıvacaf!ını 
sanması simdi bir nakliye vasıta
sı buhranı <loğı.:runustur. Dün 
Deniz Yolları acentelerine mü
racaat ed<>rek İzmire bil<!t al
mak istiyenlere 15 gün içinde 

Harp hava har .. 
hi şeklini aldı 

(Başmakalden det•am) 
zayıf olduğu için, karaya asker 
cıkarıp, taarruz edemez bir hal
d2dir; Almanya da denizde za -
yıf olduğu i(in İngiliz ac'ı·larına 
asker çıkarıp lıarbi karada biti -
recek bir vaziyete glrcn1edi. Böy
lece iki ınuharip taraf için, ba
va harhi ~·apmaktan baska çare 
kalınaJı. I-Ia\"a orclı..:1arının, az 
çok nıilsa,,.·i kcdı·~ttc olmaları ll.a 
buı:a iınkf,.,1 veriyor. 

11uic.'ı:ta, böylece kara orduları 
sevirci vazivetinde kahnıştır; de
ni~lerde Al~anya, kat'i İ gHiz 
ilit~nlüği.inü ve hf:.Jdn!.'..yctini iz'
aca uAr:.şıyor; buna n1uknbil 
lınrbin ağırlık merkezi hava or· 
dularına y~klcıııııiştir. Neticeyi 
ham harbi tayin edecektir; şöy. 
le kj Alnıanya, havaya taınanıile 
hakim olucsa İngatereye asker 
•ıkarmağa teşebbüs edecektir. 
İngiltere de, ha vaya tamamil~ 
hakim olunca Almanyayı evve -
ıa, mütemadiyen bombalıyarak 
yıpratacak; sonra, belki de yeni 
müttefikler tedarik ederek onu 
kat'i bir mağlubiyete uğratmağa 
çalışacaktır. 
Alnıanlar, hava harbinde, tay

yare ve pilot zayiatı için ınev -
cudun yüzde 25 ini normal za ... 
yiat olarak kabul etmişler ve bu 
uisbetteki zayiatı ınuntazaman 
telafi edocek surette hazırlan -
nuşlardır. Verdikleri zayiat, bu 
nisbeti aşmad~ça, Alman hava 
ordusunun zayıflaması ve hava 
hiicumlarını hafifletmesi mevzu
ubahs olmaz. Bugün Alman ha
va ordusunun nıevcudunu bil -
miyoruz. Yalnız Alınanların ay
da ısoo tayyare yaptıklarına da-
ir haberler vardır. Demek ki Al
manyanın hava harbinde mağlfip 
olması için, her ay 2000 kadar 
tayyare zayi etmesi lazımdır. 6 
günlük tayyare zayiatı 492 dir; 
bu nis!ıet, devam ederse Alınan- 1 
(ar ayda vasati 2·100 - 2500 tay -
yare kaybedeceklerinden hava 
hücumlarıııı ayni şiddetle devam \ 
cttireıneıneleri l.lzımgelir. Yal~ 
nız şu var ki zayiat arttıkça hü -
cumları azaltıp boşlukları dol -
durabilirler. F•kat tayyare ve 
motör fabrikaları tahrip edilıne. 
nıek şartile. 

Hava harbinde, İngilterenin bir 
avantajı, bir üstünlüğü vardır ki 
o da, bütün tayyare v~ silah fab
rikalarının, kamilen lngiltcrede 
bulunnıayışı ve bon1balara n1a • 
ruz olmayışıdır. İn~iltere ile Al
rnanyanın, birbirlerinin Avru -
padaki bütün tanare fabrikala
rını imha ettiklerini kabul eder
sek bu vazi:yet, İngiltere lehine_ 
dir. Çünkü, lııgiltere, Dominyon
larından ve Aınerikadan da tay
yare almakta ve buraları, hiçbir 
tehlike ve tehdide maruz kal -
madan rahatça çalışmaktadırlar. 

İngiltere üzerindeki hava har
binin alacailı-.5ekil, bize birtakım 
hakikatler ögretecektir ki bun -
!ardan biri de Alman hava ordu
sunun zayiatı hakkında verilen 
rakamların doğru olup olmadığı 
ve Alman havacılığının zayflayıp 
zayıflamadığıdır. 

Şimdilik harp, tamamile ha _ 
va harbi halini almış ve her şey 
çelik kartalların kanatlarına 

bağlamıştır. ABİDİN DAVER 

İzmire kalkacak bütün pastala
rın biletler:nin satılmı~ olduğu 
söylenmiştir. Bir ç0k tüccarlar 
ve İı.ııure gitmek istiven is sa
hloleri de bu vaziyette şaşırıp 

kalmışlardır. 
Trenlerde de yolcu akını böy

ledir. Fakat Demir vol!arı ila
ve katarlar temin etmistir. De
niz Yolları İdaresinin de bir an 
evvel harekete gecmesi ve İs -
tanbul - İzmir arasına ilave pos
talar koyması beklenmektedir. 

Mısırın harbe 
iştiraki 

(Baş taı afı 1 inci saııfada) 
atı tarafınd::ın hararetle karsı -
lanml$tır. 
Mısırın m üsalemetperver bir 

memleket oldugu, fakat taar
ruza karşı mukavemete yalnız 
kenuısını ~ıiınaye ıçin değil, avni 
zamanda Ingi!iz - r.Iısır dostluk 
ve itbfak muahedesine tamamen 
riavet suretile serefini de mu· 
hafaza icin mecbur bulunduğu 
bevan edilme(>tedır. 

VAV:EıL'IN BBYANATI 
Orta Şarktaki İngiiiz kuvvet

leri başkunıand.:ını general Va
vcl dün aksam matbuat mümGs
sillcrine aoaı!ıdaki beyanatta bu
lı.:nn1u~t.ur:. 

•Gdi bir t'azife için· qittiijim 
Londralaıı döııdüm. Pek vakmda 
Yakın Doquda çok mühim hadi
selere inti?ar edilmek icabeder. 

General Vavei, tarihin bir dö
ni.ı:m noktas ında bulunduğumu
zu ve zafer saatinin çalacağını i
lave etmıstır. 

İTALY,\NL.'I! HEDEFİ 
Rcuter Ajanı;ının r.lı.;ırdaki 

İn<'iliz orduları nezdindeki mu
habırı İngihz Somalisınin tahli
vcsi hak.l(ıntla tefsiratta bulu,. 
narak diyor ki: 

•ltalııanm Afrikadaki hede
fi Mısırdır. Zira J\.Iısırı almadı
ijı Süveıış kanalile Şap denizini 
kontroı edemediiji takdirde Ha
besistaıı :ııavaş, :ııavaş boqu!mı
va malıkümdur. 

JAPONYA 
( Bastarafı 1 ;nci sayfada.) 

giliz topraklarının devri hakkın
da bir makale neşreden Koku -
nıin Slıimbun gazetesi, İngiliz _ 
Amerika anla~masının 4 devlet 
paktına muhalif olduğunu ve 
Pasifik denizinin statükosunda 
mühim değişikliklere sebebiyet 
vereceğini yazmaktadır. 

Churchillin beyanatının res -
men teyidini müteakip Japon -
yanın sükutunu ve bitaraflığını 
muhafaza eden1iyeceğine işaret 
eden gazete Pasifike kadar har
bin genişlemesine mfı.ni olnıak i
çin J~ponyanııı kat'i tedbirler 
alınak ınccburiyetinde kalaca -
ğını, çünkü Pasifikte statükoyu 
muhafaza etmek arzularını mü
kerreren teınin ctnıiş olmaları ... 
na rağn1en İngiltere ve Ameri
kanın hakikatte oralarda karışık
çıkarınak niyetinde old uk- lıkJ 
lıklar çıkarmak niyetinde ol -
duklarıru yazmaktadır. 

BAŞVEKiL 
(Bastarafı 1 inci sa:qfada) 

ve müstakil grup reis vekilleri, 
Parti genel sekreteri ile parti u
mumi idare heyeti azaları. me
buslar, vekaletler ınüstesarı ve 
müdürü umumileri, Ankara va
li ve belcdıye reisi, Merkez ko
mutanı ve emniyet müdürü ta
rafından uğurlanmışlardır. 

VEKİLLER HEYETİ İÇTİMAI 
An.kara, 22 (AA.) - İcra Ve

killeri Heyeti bugün saat 9.30 da 
Başvekalette Başvekil Doktor 
Refik Saydamın riyasetinde top
lanarak saat 13 e kadar ruzna
mesindeki işlen müzakere ey
lemişti!'. 

• Ikdam'ın Edebi hilı.ayesi • 

l Bir salkım üzüm, bir tutam saç 
• Mü•llifi : S 1 S 

t:'çsu..z bucaksız bağların kütük a
ralarwda.ki yollar uu.r, uzanır, gü

n~ yapraklarda ışıldar, sallumlarda 
pırıJdar, kükürtle buğula.nan üzüm 
lau<leri yaşmak tutunmuıı bir yos -
ma. gibi kınta.ra.k kıplJ"lia,r, Bağlarda 

göı:Jerde.o ırak bucaklar, ıssız köşe· 

ler. kuytu yollar vardır. 

Gündoiu koluınd.an çıktı, Jıall!ı 
kan bir tay gibl orad:uı oraya. ko

şuyordu. Sa.çl.a.rı hı:z.ın rüzcıi.rile ka
ba.nyor, dal&"a.la.myor, sesi gönül a.
can bir ç-ığllkla a.ta<'larda yankular 
uya.ndınyordu. lJsaJtla.şıyor, uzak
J~ıyor, sonra l'ellp omumma yas. 
)anıyor, göğsümün üstünde nefesle
nif ordu. 

Kendlmi:ıl bağın ti öte ucunda bul. 
duk. Beri 1·anımızdak.i havuzun fıs~ 

kiye-sinden sızan suyun şırıltısı da· 
yoluyor, başka ses relmiyordu. 

Göndoiıı bir kütüğün dibine QÖktü: 
- Penbe çavat ded~ aman ne 

süel!-

Gündoiu .. ana memesinden süt e
men bir yavru g"ibl Uzüm tanelerini 
saJ.Ju.mJa.rdan du.dakJarite topluyor. 

- Yoruldum. 
_ Toplıyalım ela bir yere olurup 

yiyelim. 
ToJ)luyoruz.. Hep bir boyda., bir 

renkte sa.1kım1ar seçmiye uğnş1.y0• 

ruz. Bir kıra.tta beş salkım bulduk. 
Giındoğunun dudaJtla.n. nemleniyor

1 

'°özleri kıvılcımlanıyor .. Salkımın bi
rini tutup (ırlatLı. 

- Bu fu.la, lk! salkıın senin, iki 
salkım benim? 

* Gün ısuımıya başladı. Gün.. te
pemize yÜkseliyor. 

Ü•iimleri havuzun fıskiyesinde yı
kadık, büyük bir aiacm çimenli d~ 
binde oturdo.k. SevcW ile üzüm ye-
mek çOlı. la.Ut, fakat QOk güç.. l 

Gtiudoia salkımlardan birinde ko- ı 
~ •• ~tze .. l'•~m bilyiiklüklc bir 
uau.a.u; -~ &"Öl'ClU.: 

~AVFA - " 

Rumen - fVlacar 
( Baştare.fı 1 inci saı.fada) 

filleri, Tıı-nuscverin müzakere. 
!erinin neticesi hakkında Rumen 
delegeleri tarafından gösterilen 
büyük nikbinliğe iştirak etme • 
mektedirler. 

:\lacaristan yeni hudutlar hak
kında müsbet tekliflerde bulun
duğu halde Roman··a tarafından 
hiçbir ınii•bet mukabil teklif ya
pılmamıştır. 

Rumen beyanatları ideolojik 
planda kalmış, Macar teklifleri 
hakkında hiçbir şey söylememiş
tir. 

Macaristan tam bir tadilden 
ve isteklerinde tarihi ciheti esas 
almaktan vazgeçmekle büyük bir 
fedakarlık yapmıştır. Ramanya 
yalnız zaman k.a;anmak iste -
mekle kalmıyor, ayni zamanda 
hiçbir sur-:ti hal vadetmemekle 
bütiin meseleyi akademik bir 
münakaşaya tabi tutmak istiyor. 
Romanya, müzakereleri imk3.n
sız hale koymak için elinden ge
leni yapıyor. 

Biikreşteki İn<riliz mahfilleri 
Roıuanyanın hattı hareketi hak ... 
kında taın bir anlayış ve kavra
yış göstermektedirler ki bu hal 
Romanyanın vakjt kazanmak ta· 
bi_yesiniıı İngilizler tarafından il. 
ham edildiğini ispat etmektedir. 

Bundan başka Romanyanın i
tilaigiriz mahfillerinde Sovyet -
lcr Birliğinin bir ınüzaheretinder 
gittikçe daha fazla bahsedilmek
te ise de Sovyetler Birlii(i böyle 
bir telkine icabet ediyor görün
memektedir. 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Ste -

fani ajansından: Dün akşam Tur 
nu.Severin'c J!İtıncsi mukarrer 
olan Macar heyeti reisi orta el -
cilerden Hory, hareketini tehir 
etmi•tir. İyi malumat almakta <>
lan malıalile göre mumaileyh, 
cuma sabahı hareket ec!ecekti~. 
Bükreş, 22 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: Rumen hüku
meti Bulgaristana terkedilecek 
olan cenubi Dobruca halkını ev
lerinden ayrılmamağa davet e -
den ilanlar yapıştırtmıştır. Halk 
mahsulü kaldırmağa ve hükumet 
tarafından tebliğ edilip.ceye ka
dar yurtlarında kalmağa davet 
edilmektedir. 

Esasen Rumence yazılmış olan 
bu ilanlar yalnız Rumen halka 
hitap etmektedir. 

Bükreş, 22 (A.A.) - Stefani 
ajansından: Dün öğleden sonra 
nazırlar meclisi, bir içtiına aktet ... 
nliştir. Bazı kim::;eler, saltanat 
ıneclisine yeni aza tayinlcriııi 
kabinede tadilat icra edileceğine 
alamet addetmektedirler. 

Meclis Reisi 
(Ba.ştarafı l inci sayfada) 

ti meclis grupu ve müstakil grut 
reis vekilleri, meclis encümenleri 
reis ve mazbata muharrirleri i
dare amirleri, :mebuslar, Ve
kaletler erkanı, Ankara vali ve 
Belediye reisi, Merkez komuta
nı, emnivet müdürü tarafından 
uğur !anmışlardır. 

İRTiHAL 
Ankara Eınni)eti Umumiye 

Müdürü Ali Riza Çevik'in kayın 
pederi, l\1ilano Konsolosu Dür -
rü Tayiın, İnhisarlar Tütün Ens
titüsü hukuk müşavirlerinden 
llazıın Tayım ve Bakırköy Be
lediye mutemedi Baha Tayzın'ın 
pederi ve Hava Kurumu İstan
bnl Şubesi muhasebeci muavini 
Fehim Güven ve Çorlu Kayma -
kamı Muzaffer Güven'in dayısı 
Ankara Vali mütekaidi l\lazhar 
Tayzın vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saa{ 1 de Sineklilıakkal 
Şenli Molla çıkmazında 3 numa . 
ralı evinden kaldırılarak Aksa -
ray Valide camiinde namazı kı -
lıııdıktan sonra Şehitlikteki mak
berei mahsusuna defnedilecek -
tir. 

Allah rahmet eyleye. 

- Bak ne büyük .• Sen ye... 
- Sen ye ... O senin kısmetin. 
Buna bir türlü razı ol:m.uyor. Nl ... 

hayet ü:ıüm.ü dişlerinin ara.sına. aldı 
aixını ha.na. uzattı: ' 

- Bari yarıya. dedi, kendi payını 
wr! 

Kendi paTIDU ısırdll"Q. L:ıü.m ta
nesinin yansını mı ısırdın! Bu cevi:J 
büyüklUğuudeki penbe ravuş tane
sinin tadı gü.zel miydi! Bilmiyorum. 
Gündoğ:uyu Öpmek öyle leneUi ki.. 

* ~ Şurada dursun saik.unlar! .. 
Gölıelik serin; Gü.ndoğunun du -

daklan penbe i'.&vu.şlar kadar şcrrar. 
ml.skeı ka.dar kokulu... Da.ınJarda.n 
damJıyan ı-üneş, çıplak boynuna, es· 
mer kollanna, kı:ıll. siJ'ah, sarUDhra.k 
saçla.rına dökü.lıiyor .. 

Hayran, hayran bakhfıroı gördU. 
Gözlerimde gönhimıin şefkatini oku
du, bana deiru u.zandı, kollarını U· 
utt.ı, bağ"nma bü:.zıildü ..• 
Kuşlar bile cüz y1tmuyor bi1e ... 
Yemek için üzümlerj a.ndıCımız 

zaman gördiik k.l, ~lkunlann ustu .. 
ne uzanDll.)1:1.:. ezilmiş altunuda u. 
z.ümJer ... 

Dudaldanmı bir tula.nı saç ok4a
yor, elimtn altında bir üzüm salkı
mı var saııJL1... SİS 
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Resulu Ekrem Efendimiz Hasana 
Mücteba Lôkabını Vermişti 

TEFRiKA NUMARASI - 12 -

Harp, mallmı olan şekilde fedakarlıktan kaçınmıvacai!ız. 
neucelendı. Asilerin basında bu- Dedi. 
J.unan ve bu kanlı harbe sebep Bunun üzerine h;lafeli !<abul 
olan (Ayşe) eiiir edıldı. (Ali) eden (Ha>un), başına fi'tah bir 
Ay~enın, (Resuliıllah) Efendı - sarık sararak minbeer çıktı. Mü-
~ etıını.s oldukları hizmete essır bir hufue söyledi. Kahra-
hür.ıneı ederek onu izzet ve ık- :man bab~sının hazın iık.ıl:e tinden 
rımı He (Medine) ve ıtönderir son derecede müteessir olan (Ha-
'keıı, nıuhufazasına memur etti- 1 san), nPmli p,özlerin ı halkın ü. 
Aı as.keı nılıfrc~L'iiının kuman- zerınde ~ezdire ge~dtr~ söyledi -
danlığuu (Hasan) a tevdi et- j(ı bu nu!ka, m!e ba:;ıadı . 

nuşU. - Ey nas! .. Bu gece sizin ara· 
(Alı) nin hılafeti devam etti-

;n muddet urfında (llaı;aıı) bıi- nızdan oy le bir in>an ,,ıup ~tti 
tun hayatıru, bu l!ıbı hızırneıler- ki, sizden evvel gelenle:, onun 
le ııe~ırdı. Hü.kümet umurunda, bir eşini görmı:mi~lcrdı. Ve siz-
ıbir haylı İht.ısa.> peyda evk"lll.İS- den soma gelenler de, 01'Un bir 

ı.- Leyli 
Erltclt YENİ KOLEJ N-;,:ri .. 

L i SE 1 iLK ORTA • 
Tekslmde Sıraselvilerde YENi l.ÇILDI. 

Mü.dürü· Eski Şi~li Terakki Direktörü 111. A!i H~net Kırca. 

ıHususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖO'R.ETİl\ÜN.E geniş 
mikyasta eheınımıvet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek talebesınin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve in·'.lbatı ile 
yakından alakadar olmaktır. Mektebin deni~e nazır kalöriier
h teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. Her ıtün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
1 - Cins, miktar, ilk teminaUan hizalannda yaz1lı yiyecek maddele

rinin açık eksiltmesi 26/8/940 pazartesi günü saat 10,30 da Beykoz Halk 
Parti bınasında Tümen satınalma komh.-yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkür gun ve saatte komisyona gelmeleri. 

2 - Evsa!larile tesUm mahalleri pazarlıktan evvel komisyond:ı oku-
nabilir. ( 7682) 
Cinsi Mlktan İJk te. Pazarlık c;ün ve tarih i 

Kırn1w mercimek 
Nohut 
Beyaz peynir 
Kuru üzU.m 

12,500 
16,000 

4,000 
8,000 

162 
144 
120 
H3 

lstanbul Valiliğinden 

-----
2G/8/ 940 pazartesı lo,~o 

> 
15 de 
15 de 

> 

• 
> 

> 
> 
> 

şeflikleri 

mezun 
açıkhr. 

olanlann 

Dımiz LEvazım Satınaı. 

ma Komisyonu ilanları 

21 Adet GX30 luk dı~ bi,ın 

ı::ıoo 1\-1eııe oo koııu te.cıon sahra 
kablosu kordonu 

50 Adet 7 No.h Fincan izal5.t0r 
maa ~pn1un saplanıa 

Yukürıd.a yazılı 3 kalem eşya 29 
... ~ıısto:;; 940 perşeınbc günü saat 17 
ue .vazarlıkıa aıınacaktır. 

İsteklilerin Kasımpa!)ada 
kom1syona, müracaatlan. 

* 

bulun~uı 

(7615) 

4500 adet demir somun 5/8 pusluk 
1 > p;..ı.nwgr~f 

2 > 1.200 de 1.260 arasında ke- ı 

'8fct Olçmıye mahsus boma . 
4 > 25:30 kiloluk hasırh da

macana 
2 > 1 veya 2 'litrelık taksımatJı 

caın ölçek J 
13100 Metre!' Çclık izoleli kablo (muh-

1 
lelıl) 1 

25 > Sırına şerit 

S<;O > Pıjaı11alık l.ıez 

50 > Krenıidi dok 
YukarJda cıns Ye ımktarı yazılı 9 

k<.ıleın eşya ve rnaJzcnıe J eylül 940 
.sah gürıü :wat 15,JO da pazarlıkla 

alınac.ıktır. lstekJilerin Kasırnµaşada 

1 . . .. 
. - . 

ti. Nitel<mı, kahraman (Alı) rru.slinı göremiyeceklerdır ... 
I bni Mülcem Jle ruJ<iKlaslan.ıun ( A k var) 
ilianetıne kurbar. olan (KUfe) de r ası 
can verdı.ı?i zaman, Emeviler -
den nefret edenler derhal (Ha- Edeb" İ 
san) Ul etrafında bırleşırJşler. 1 1 ya 
Hılafet makamına derhal (Ha - "' 0 

1 

Direktörlüğünden il, lir: :;.!"%~~~t:~:~ebes~;~h (~~!!'. 
,.•••••••mmam••••ıı:a•a•amımca..-..;.....mm:rı:ıı....:~ tin, 29 agusto:; 940 perşeınbe günü 

lıuluııan komi.syona mi.ıro.cai.li.ıarı 

(7616) 

Çocukları kurbnna yurdu marangoz ve demirhane 
Şin1dilik 40 ar lira ücret verilecektir. San'~t okulundan 
bc1gelerile Mnarif Müdürlüğüne müracaatlar~. (7610) 

ıstanbul Vakıflar ENDiN BiRiKTiR 
---iiiiiııiıııiiıııiiiiilliıi:zıim:11 

"'1nJ ın ıı~ınesıne tauııarıık 2ös-, Alcmınde • saat 16 da pazarlıkla ev..~ıltmesi ya- lll4U 

terıııışlerdi. * (Ba.ştaraft 2 nci saııfada ) 
(Ali) nin vetat etti.iti J?ıin, 

(Kufe) şehrinde emsalsiz >bir 
ı?aleyan husule gehn.i~ti. Vazi
yet o derece ıınüthiş idi ki, halk 
ibu delı:,etin heyecanile ne va
paca_ğını şaşırmış bir halde Mi. 

Zaten, ( Alı) suikastla maruz 
kalu, kalmaz Emevi taraftarları 
derhal faalıyete ı;eçmişler . (Mu
avıveJ nin lehine bir ihtilal çı
kararak (Irak) havalisini kolay
ca ele geçirmek için te;;ebbiıs -
!ere gırişmışlerdı. Ve yıldırım 
sür ' atıle bir ordu vollaması için 
de, Muaviyeye haberler ııönder
mıslerd:i ... Bu vaziyet kar>ısın

da, küçül< bir ihmal ve miısama
ha, (Ali) run evlat ve tarftarla
rını büvıik felaketlere sürüklıve
bilirdi. 

Iste, (Ali) taraftarları, bu kor
kunç illbetin önWıe ı:eçmeh ıçın 
lıcmen Küfe camisinde toplan
mışlar .. (Hasan) ı da orava 11.e
tirtmiş!er.. Çarçabuk kendisine 
bıat evl~lerdi. 

Bu vaziyeti idare edenlerin ba -
sına, Medineli ashaptan. (Kıs hın 
&id) ııewrıisti ... Kıs, camide yük
sek ·bir yere çıkarak. halka hi
taben müessir bir nutuk söyle
di. Vaziyetin vahametini teşrih 
ederek, halkı ittihada davet etti. 
Sonra, (Has«n) a dönerek: 

- Yii.. Ebu Muhammed! .. ·su 
anda, kalblerimizde açılan yara
yı, ancak sen tedavi edeceksin. 
Herkesten evvel, sana, biat edi
yorum. Senin hilafetini büyük 
bir ihlas ve sadakatle tasdık ve 
kabul eyliyorum.. Allahın emir
lerini Resulfıllahın sünnetlerini 
Ha ve infaz etmek itin, kudret 
ve liyiıkatini ıtöster.. İslfuniye
tı parçalamak istiyenlere karsı. 
ibabanın actıli:ı mücadeleye ce
surane devam et.. Senin ll:ıay

rai!ının altından bir an bile av
rılmıyaca)!ız .. Mesrü ve mukad
des davamızın ul!runda. hic ibir 

Adl't 

720,000 5X8 perçin çivisi 
1,4-i.U,vLIU 6X2,5 > > 

~:.;v,uuo UrLa perçin pLilU sxıo 

l,6GU,0U0 KuçUk perçın pulu 5Xd 

ilimde hamle demek, her akla 
geleni yuvarlayıp sapanla öte -
ye beriye atmak demek değildir. 
Her iddianın sonuna bir . çün-
1'.ü> koymak ,.e iddiayı izah et
m e k gerektir. Ne yazık ki, cHam· 
le> de buna raslıJamadık. 

•Şairane inekler. e gelince; 
)·azı ~·le başlıyor: cFransız 
do,tlarım bazı kadınlara (inek) 
diyorlar ... > Bu yolda inek tabi. 
rinin edebiyatla ne kadar ala -
kası yoksa, bazı kadınlara (inek) 
diyenlerle d~üp kalkanların da 
edebiyatta yerleri yoktur. •Şa i -
rane inekler. ~iide sadece 
müstekreh tir. 

Hamle> yi füzııli hayranlık -
!arın önüne geçmek ve fikrin 
frijider dolabında muhafaza e -
dilecek bir nesne olduğuna inan
madıkları için çıkardıklarını 
•ü~·liyenler .Hamle. ye hayran 
olmadıjını ve fikirlerimi de sak· 
lanıad1ğım için bana darılmazlar 
sanırıın . 

SEl.Aı"\fİ İZZET SEDES 

RASIT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

23 fustos cuma. ı-ünü akşamı 

S11Mi4'ede Şenyol AİLE bahçesinde 
«HABİBE TEYZE• 
Vodvil • 3 - perd1' 

San11er Tapu Sicil Mııhafızlı
qından: 

Boi!aziçinde Bıiyükdcrede Çu
bukçu sokağında eski ı veni 15 
ve yeru tahrirde 13 No. ile mu
rakkam arsanın tapuda kaydı mev 
cut olmadığından ven.iden tapu
ya tescil edilecektir. Bu ıtavri
menkul hakkında gerek eşhası 
hakikiveden ve ıterekse eşhası 
hükmiveden tasarruf iddia eden 
varsa ellerindeki tasar ;uf vesi
kalar ile birlikte Sultanahmette 
Tapu dair~sinde Sarıver tapu 

1 
S icil muhafızhğına tarihi ılan
dan itibaren bır av zarfında mü
racaatları ilan olunur. (28725) 

- -_-~;;· .;._,_. :ı.·- ·.· .. 

da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -
tır. Tahm in bed~lı 28,493 lira 25 ku

ruş ilk temi.nah 2t36 lira 09 kuruş -
tur . Şartnamesi komisy ~ında gôrü

lür. İsteklilerin kanuni vesika!arile 
belli sa::ıtte komısyona gelıneleri 

Kıymeti Pey parası 

Lira Kr. Lira Kr. 

627 00 

158 G3 

577 36 

253 42 

558 78 

321 97 

47 03 Sultan Ahmet mahallesinde canu sokağında e~Kl 14 
yeni 10 No.lı 3 oda 1 kiler ve aralığ1 bulunan hanenin 
taoıamı. (7117) 

11 92 Sultan Afunct Akbıyık mahallesinde Kcr<'stcci soka
'1nda eski 11 yeni 3J No.lı ve tamamJ 62,5 metre mu-
rabbaındald arsa tamamı. (5G65) 

43 35 Taht.o iKale Rüstem paşa mahallesinde Papas oğlu hanı 
ikıncı katta 4 No.lı oda tamaını. (4944) 

19 00 Ulclı : Eski MolJa Kestel yeni KcınaJ paşa mah.:ılle:;in
de l'ethi bey caddesinde Taohan 2 nci katla 29 NoJı oda 
tamamJ. (3001) 

41 92 Tahta Kale Demirlai! mahaHes1nde Uzun ç::ı.rşı caddesin
de Yerniı;han içinde 1 ve 2 No.lı oda tamamı. (5906) 

24 15 Şehremin i Seyid Ömer mahallesinde Hüccet sokağında 
1 No.lı evin tamamı. (7051) 

Yukarıda yaz1lı emlilk 15 gün müddetle açık arttınnıya çıkarılmıştır. 

İhalesi 26/8/940 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktu·. isteklilerin Çen
berlitaşta ist.aobul Vakıflar Başmüdürlü'ü Mahlülit kalemine gelmeleri. 

(7210) 

Beykoz Tümen Satına lma Komisyonundan : 
l - Cins, miktar ve ilk teminatları yazılı yaş sebzenin kapalı zarfla 

münakasa !'ı 7 eyh.11 940 tarihinde Beykoz Halk Parti binasında yapılacaktır. 
2 - Ev~.'.l f ve şartnamesile tcslim mahalleri pazarlıktan evvel komis -

yonda okunabilır. 
3 - İsteklilerin teıninat mektuplarını il5n saatinden bir., 

vermeleri il.in olunur. 
saat evvel 

(7683) 

Cbısl Mikıarı İüı le. 

Patlıcan 

Pıısulye 

Domates 
Bamya 
Yeşil biber 

60 lon 382 
30 > 243 
20 > 79 
20 > 
20 > 

135 
64 

Gün tarih ve 

7 /9/940 cumartesi 
> 
> 
> 

• 

> 
> 
> 
> 

saaU 

11 

• 
> 
> 
> 

de 

Kadıköy Vakı fla r Dire ktö rl üğünden 
Jlluhammen kıymeti 

Lira Kuruş 

Teminatı muvakka.te 
Lira Kurııı 

338 23 25 37 
Üski.ıd~rda İcadiye mahallesinin Çamlıca caddesinde 75 No.taj 65 sa

yılı evin mülkiyeti satılmak üzere birinci müzayedede verilen bedel haddi 
}~ıyıkınd~ görülmediğinden arttırması 1 O gün uzatılmı.ş-tır. İhalesi '?9/8/940 
perşen1be ~nU saat 14 de icra edilecektir. isteklilerin yüzde 7,5 teminat-
larıle müdürlük Ak.arat kalemine müracaatları. (7710) 

Beykoz Tümen Satına ima Komisyonundan : 
1 - Cins, miktar, ilk teminatları hizalarında yazılı yiyecek maddele

rinin açık eksiltmesi 28/8 / 940 çarı;:ınıba günü saat 10,30 da Beykoz Halit 
Parti binasında Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. Evsatıarile tes
lim mahalleri pazarlıktan evvel komisyonda. okunabilir. 

2 - isteklilerin meı..k.Ur gün ve saatte komsiyonda bulunmaları. 

(7681) 

Cbısi 

Şehriye 

Makarna 
Pirmç 
Ot 
Saman 

l\Ulıtan iııı te. 

11,000 
13,000 
20.000 

300,000 
350.000 

198 
234 
540 

1463 
1313 

Gün ve tarihi saati 

28{8/940 çarşamba 10,30 da 
> 
> 
> 

• 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

15.30 da 
15,30 da 

;;uu,uvo 
lıu,uuo 

120.000 

Yarım yuvaı-lak halka 
Kuı;uk yu\'arlak halka 

Çift d IUJ toka 
240,000 21!"JX12 perçin çivisi 

Yu.karıda yazılı 8 kaicm n1alıeme
nin paıarlıltla eksıltın.,., 27/ 8/940 
sah gunu saat l ",JO da Tophanede 
Isı . 1..v. Amırlliı saunalma komisyo
n unda yapılacaktır. Hepsınln talunın 

ııedeli 79,860 lira ilk temmaıı 5989 
lıra 50 k~tur. Şartname ve nü
muneleri komisyonda &:örülUl'. lstek
Werin kanWll vesik:alarile ~I lı sa
atle komisyona gelmeler~ (273-7531) 

(277-7535) 

* 
2:!00 kilo kadar kunduralık 1 · ı 

sa.ı 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 

K ilo 

7,315 Piliç eti 
!3,600 Tavuk etı 
15,~00 Hındi eti 

* 

Yukarıda yazıli etler 27/8/940 sa
lı gUnU saat 15 de Tophanede lst. 
Lv. ~rligi satınalma komisyonun-

vnk.eta alınacaktır. Pazarlıkla eksılt

mesi 26/8/940 pazarles1 gunti saat 

14 de Tophanede Levazım Amirlıti 

satınalma kom.isyonundd yapılacak

tır. İsteklilerin tenıinatlanle belli 

aaaıte k.omısyona gelmeleri 

(289) •7716> 

* 1580 kilo kadar kunduralık Av-

rupa pençelik kôsele alınacakUr. Pa· 

zarlıkla eksillmesi 26/8/!HO pazar-
tesi gUnU saat 14: de Tophanede 

Levazım Amiriığt satınalma komis

yonunda yapılacaktır. Isıeklilerm te

minaUariJe belli saatte komisyona 
gelınelen . t28S) <7715> 

Beykoz Tümen Safınalma Komisyonundan: 
1 - Beykoz iskelesinden Tümenin görterecegi yerlere kadar nakıl edi

lecek en.ak, eşya, cephane ve sairenin nakillerinin pazarJJtı 5/8/940 günü 
llAn edllmijti. Yapılan pazarlığında verilen !iatlar gali CôrilldOjfünde~ tek
rar pazarlib 26/ 8/940 pazartesi saat 16 da yapılacaktır. 

2 - İsleltllleri.Ô mellür gün ve sruııte Beykoz ·Halk Parti blnasında 
Tilmco aatınalma ~onuna ielınelerl. 17GIMI) 

ı - Mıı.htelil eb'atta 14 kalem bronz !os!ore açık eksilbne usulile satın 

alınacaktır. 

ıı - Muhammen bedeli 1560 lira muvalıkal teminatı il 7 liradır. 

ı ıı - Eksiltme 27 /VllI/ 940 salı günü saaı 10 da Kaba taşta levazım ve 
mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Eksiltmiye girecek.Jer müna kasa gününden evvel nümunelıerini 
Cibali febri.kaıruzın teknık şubesinde tetkik ettirmeJeıi ve fa brikaca :mü -
hurlenmı:;: nümune.leri, yüzde 7,5 güvenme paralarile bırlikte yukarıda adı 
geçen kornı.yona müracaattan. c7686> 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Sanaığınıız borçlularından Mihran mirasçılarına llıtn yolile son teblit: 
Murısınız sağlığında 23091 hesap No.slle Sandıiunızdan aldığı 150 li

raya kar;ı Boğançınde ArnlllfUtköyünde Yenl Mahalle Klreçbane aokağın
da eski 12 MU. yenı 18 No.lı alış'1p evi birıncl derecede IPol.ek etmll idi. 
Vadesınde odemedığındeıı 28/8/939 tariblnde fa.iz lıotnlS)'on "" diter mas
raflarla birlikte borç miktarı 150 lira 23 kuruea VarIIU3tır. Bu sebeple ve 
3202 No.lı kanun mucibince yapılan ıakıp ve açık. arttırma neticesm de 
mezkOr gayrimenkul (1150) lirayamuvakkaten ihale edilml:;tır. 

işbu ilan taribınden itibaren bir ay içinde 39/693 No. ille Sarımtv-

J 
mıza müracaatJa borcu ödemediğiniz takdirde kat'f ihale kararı verllmek 
fu:ere dosyanın ıcra htlkimliğine tevdl olunacaaı son ihbamame makamına 

ıuwa olmalı: üzere iU.ıı olunur. 17691 ı 

pılacaktu·. 

2 - ilk teminatı (G69) lira 38 ku
ruş olup şartııarı ; csı heri;lin komis
yondan alınabilir. 

3 - İstekliJcr ı n 2490 sayılı kanun
da yaz1lı vesik~Jarla bırhkte belli gün 
ve saatte Ktı:t> ırnp~şada bulunan ko-
mÜ::yonti nıi.ıracaaıları. (7614) 

* 2 adet döküm potası 100 lük sala
mondcr 

1 > Dökünı potası 50 lik sala-
mondcr 

l > Dökt.un potası 25 lik sala-
monder 

150 
2 

> Ateş tuğlası (alev) 
ton sarı kunı 

2 > Kok kömürü 
1 adet Düz rende 
2 > Tığ 65 eninde ağzı aslan 
2 > Kıl testeresi ince di~ aslan 
2 > Keser 
1 > El testeresi 
2 > Marangoz mengenesi büyük 
4 > Testere ağlı üç köşe 
5 kilo reçine 
3 > Çelık tel 0.03 kutrunda 
4 > Bronz. tel 0.03 kutrunda 
2 kutu ıwınontasyon • 
2 adet Gürgen agacı 15X35X4 

300 > Muhtelif eski eğelerin dj~

lenmeiii 
8 > Rulimen muhtelit numunesi 

gibi 
240 > Helezon makkap muhtelif 
100 kilo pirinç çubuk 20 m / m kut

runda 
100 > Pirinç çubuk 25 m/m kut-

runda 
100 adet çi.!t ağızlı testere 
150 > Z1mpara kiığıdı 
4.00 > Demir çatal pin 

5 kilo kalay 
30 adet Demir testere ağızı 
2 > 5 ve 3 kiloluk balyoz 
Yukarıda cins ve miktarı ynzılı 

29 kalem muhteli1 eşya ve malze.ıne 
28 ağustos 940 Çar§aJDba günü pa-
z..arlıkla alınacaktır. 

rı . 

isteklilerin komisyon müracatıtla
(7619) 

* 1 - Gölcük deniz fabrikaları ihti
yacı için kere~te; 1i1 halat, zi1t-üs
tübü, kapı-topuzu ve linolyom 24/8/ 
940 cumartesi günü saat 11,30 da adt 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve sa
atte 2490 sayılı kanunun istediği 

vesaikle birlikte adı geçen komisyo-
na müracaatları. (7666) 

İstanbul Beşinci 1cra Memur
!uQııııdan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o 
lup parava çevrılmesıne karar 
verilen gardrop, tuvalet masası 
ve sair ev esvası Mahmut pasada 
Kıirkıçü han 25 No.da ve 29/8/ 
940 pcrsembc .ııünü saat 11 den 
12 ve kadar açık arttırma ile 
saulacaktır. 'Verilen kıymet 
muhammen kıvmetinin vilııde 

'75 ini bulmadıiiı t akdirde iıkin
ci açık arttımna ayni y erde ve 
3/ 9/940 ve ıı'.lkiicBve-7Uene:ı; z 
3/9/940 tarihınde ve gene 11 den 
12 ve kadar vaı:ıılaeaktır . Talip
lerın mahallinde hazır buluna
cak olan memuru m ahsusuna 
müracaatları ilan olunur. (28723) 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldılı ,.u: 

SON TELGRAF Basınıefl. 

T. iŞ . BANKASI l adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.-- • 
6 > 500 • =3000- . 

12 • 250 > = 3000.- • 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

40 > 100 > = 4000.- • 
75 > 50 > = 3750.- • 

210 • 25 > :o 5250.-- • 
Keşidelt.r: l 4ubat, 1 ma~ ~ 

1 ağustos, l ikıncit~rin tarih 
lezinde yapılır. 

lstanbul Sıh h i Müessestı ler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan 
Leyli Tıp Talebe yurdunun 300 takım pijama!'iı aı;ık eksiltmeye konul

mu,tur. 
Eksiltme 26/8/940 pazartesi gunu saat 14 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 

İçtimai MUıOvenet Müdürlüğü binasında kurulu kom i.$yonda yap1lacaktır. 

J..1uhammc.rı !iat beher pijama için 235 kuruştur. 
l\1uvakkat teminat 53 liradır. 
İstekliler şartname ve nümunesini her gü.n komisyonda görebilirler. 
istekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesjkalar ve bu işe yeter muvakkat te.minat makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gi.ın ve saatte komisyona gelmeleri. (7121) 

l
1

_1 S _T A_N _B u·_L _B_E L_E D_I Y_E s_ı , N_D=-E N~ 1 
Keşif 

bedeli 

850,65 

5322,79 
2646,60 

9292,41 

1049,42 

2558,20 

666,59 

İlk 
teminatı 

63,80 Beyoğ:lu Sarı hastalıklar m0cade1e merkezı bınasının ta-
miri 

399,21 Kadıköyünde Kurbağlıderenin tathiri. 
198,50 Beylerbeyinde vapu r iskelesi yanında mendirek ve rıh

696,93 

78,71 

tımın inşa ve tamiri. 
Y< I Jcöyde Saadetli, Gülübişim ve Güliı;t>n 
yaptırılacak makadam inşaatı. 

Bi.\yükada ilk okul binasının tamiri 

101,87 Beylerbeyi 27 nci okul binasının tamiri 
• 50,00 Üsküdar 22 nci ilk okul binası bodrum katı 

nncla yap~ırılııcak tadilat. 

caddesinde 

1751,56 131,37 Üsküdar 48 inci ilk okul binasının tam~ri 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarl:ırı yukarıda yazılı inşaat ve ta

mirat işleri ayrı, ayrı açık eksi1tmiye konuln1uş tu r , Şartnameler Zabıt ve 
Muameliit Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 2/ 9/940 pazartesi gü
nü saat 14 de Daimi Encümende yaptlacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel (1, 2, 3, 4 üncü ka
lemdeki işler için Fen işlrri ve diğerleri için Nafıa Müdürlüğüne) müra
caatla alacakları :fenni chljyet ve 940 yılına a~t Ticaret Odası vcsikalarile 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7370) 

Herkes 

Ölinld 
bilhassa çocuklar tarafından alınması ııayet 
'kolay müessir bir miic;t~hzardır, 

Barsak Solucanlarına 
karp gayet tesirlidir. Banak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
ıeb~b olacağı tehlikeler ı3• önüıı• alınarak solucan bastabklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edRen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
; , uı·lır 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Anbar müddetlerini doldurmuş olduğundan dolay ı satışa verilmiş olan 

mensucat arasında -malları Sin;Jafil, Fiyoko, Viscos ve Zelvolle denilen 
sun'! elyana karışık olan mensucat sahiplerinin 15 gün zarfında gümn.ige 
müracaat ile eşyalarını tesbit ettirmeleri ve tahlillerinin yapılmasını te-
min eylemeleri ilin olı.mur. (7656) 

Eski Feyzi ati 

Yalılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
KIZ "° ERIU TALEBE AYltl BÖLtlıtLEıtDE 

Ana, lllr, orta ve lise sınıfları için eski talebenin ka;fltlannı tecrude ve yeniden talebe kaydına bcşlanmıştır. 
Bütünleme Jmtihan lan 27 atustostan itibaren başlıyacaktır. İsl!yeıılere tarifname gönderilir. Telefon: 36-210 

Anıa.,..llı.ö;r - Clr-;rlar 


