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Ticaret Vekili Dün Geldi 
Akdeniz yolu ile ihracat ve 
ithalat yeniden tesis edildi 
Nakliyatı Yunan Vapurları yapacak 

Tra~silvanya -ihtilafi önümüzdeki hafta ilk 
Nasıl h lledllecek ? vapurla m a 1 g e 1 i yor 

56%1• h•ll•ıl•m•Jill ti•· 
11oyı •llcihın h•lletm••l
n• Mihoer tleoletlerlnin 
mti•••tl• etmiyccelıılerl 
mah•lılıı•lıt1r. ihtilafın 
Hillerin 11ey11 M11•olini
nin y11huttl• her ilııi•inin 
lıelııemlifile halleJilm•· 
ei mtıhtemeltlir. 

Y aıan: ABiDiN DA VER 

R 
omanya ile Bulgaris • 
tan arasında, halkın.ın 
ekseriyeti ne Bulıtar, 

ne Rwnen, fakat Türk olan ce • 
nubl Dobruca hakkında ceı'eyan 
eden müzakereler bir anlaşma i. 
le neticelenirken yine Romanya 
ile Macaristan arasında, Tran -
ıllvanya için vukubulan ıtörüş • 
meler akim kalarak kesildi. Bu 
inkıtam sebebi, muhakkak, Ma -
carlarm açgözlülüklerinden ve 
Romanyarun sıkı~ık vaziycti.n -
den istifade etmek istemelerın • 
den Deri gelmektedir. _ Çünkil, 
Transilvanyada, Rumen ve Ma
car istatistiklerine göre, mühim 
bir Macar ekalliyetinin meskfuı 
olmasına rağmen, Rumenler ek
ııeriyettedirler. 

1930 senesi sonunda ya]lılan ve 

N. Topcuoğlu şehrimizde tetkikler yapacak 
Tkaret Vekili Nazmi Topcuoit

lu dün Tırhau vapurile İzmir· 
den !stanbula ııelmiş ve Vekale
te b~lı müesseseler erkanı ile 
matbuat mümessilleri tarafın -
dan karsılanmıstır. 

VEKİLİN BEYANATI 
Vekil kendisile ııörüsen bir mu

barririmize şu beyanatta bulun
muştur: 
·- lstanbulda iki ile gün ka

lacağım. Bu fırsattan istifade e
derek lstanbulda ithal/it birlik
lerinin faaliııet!erini de yakın
dan tetkik edeceqim. lhracat 
metJsiminin arifesinde bulunmak
lıqıımz dolaııısile İzmirden ha
reketimden evvel oradaki ihra
cat tacirlerile temasta bulunarak 
yeni mahrecleTe qöndeTilecek 
ihracat mal!anmız hakkında gö
rii.$tüm. 

AKDENiZ YOLU TAM1R 
EDİL Dl 

Akdeniz vaziııeti .ebebi!e ak
samış olan deniz ticaret nakli-

AMERiKAN iN 
MÜDAFAASI 
Hul Amerika Cum-

yatını yeniden tesis etmtııe mu
tJa.ffak oldu}<. Bu sebeple Ame
rika ve di.c/eT A ıırupa liman lan 
ile ticari mübadelelerde bulun
mak imkan dahiline qiTmi.ştiT. 
Bu sefeTleri Yunan vapurlan ııa
pacaktır. tık vaııur önümüzdeki 
ha~a icinde limanımıza qelerek 
bazı ithazat maddeleri getirecek
tir. 

(Arkası 3 üncü saııfııda) 

Girid Adası -
açıklarında 
İtalyan harp 
1emileri mi? 

--------
Pirede askeri elbise 
depoları ya kıldı -Ar 11 •o af Yan1111l•t11ncl11 
Jıi Ameout clıelliyetinl 

meHl• 'Y•Pm•lı i•tiyor 
Atina, 25 (A.A.) _ Sebebi 

meçhul kalan bir yangın esna -
sında Pire civarında askeri elbi
se depoları dün akşam yanmış -
tır. Bir kişi ölmüştür. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

GİRİD AÇIKLARINDA 
Attna, 25 (A.A.) _ Girit a -

çıklarında İtalyan harp gemileri 
görüldüğüne dair verilen haber 
hakkında Yunan 'mahfillerinde 
ademi ı.ı:ah1mat beyan edilmek. 
tedir. 

İngiliz mahfillerinde beyan e
dildiğine göre İtalyan harp ge
milerinin Girid civarmda bulun
duğuna delalet edecek bir emare 
mevcut değildir. 

Atina, 25 (A.A.) _ Atina a
( Arkası 3 üncü saııfnda.) 

r 

r 

İNGILIZ AVCI TAYYAREl.ERI VE '.l'AARRUZ SAHAL,,.rtıNl GOSTEREN HAKITA ... 

lngilizlerin AFRI KA VE 
son taarruzu AKDENIZDE 
şiddetli oldu -Almanya ve ltalya askerf 
mıntakaları bombalandı -

-Hava ve kara muha-
rebesi devam ediyor 

Almanlar 
Dün Londraya 

Hücum Etti -Dün 25 evvelki gUn 55 
Alman tayyaresi duştu -Alman 6om6erJımem mü. 

him ha•ar y11pm11tlı 
Londra, 25 (A.A.) - Hava ve 

anavatan emnivet nezaretleri 'bl1 
diriyor: 

Büyük bir kı.smı münferiden 
hareket eden bir çok düşman tav
yar~leri Londra mıntakası da 
dahil olmak üzere İnıriltcrenin 
bir cok mıntakalarına ve cenu
bi al eyaletine bombalar atmı~
lardır. Bircok noktalarda ta,·
varc dMıi bataryaları harekete 
ııeçıniştir. 

(Arkası 3 üncü sa11fadal ---o zamandanberi esas itibarile ı:>ek 
değişmiyen bir nüfus sayımına 
göre, Transilvauyarun nüfusu 
5,543,000 kişidir ve bu halk küt
lesi ırk itibarile şöyle ayrılmış
tır: 

hurlyetlerinl 
mly• davet 

blrlet
edlyor 

YUN,1N SAH1LLER1 VE GIR1T ADASlNIN HARİTASI 

ln•ilizler Alrnany11J11 top 
bat11ryaları lmh• •tli 

Londra, 25 (A.A.) - Bava ne
zareti. tebliği: Cumaı1tesi eece
•İ İngiliz hava kuv\•etleri AlmBll· 
yanın cenubu garbi şehirlerin -
deki ashri hedefler üzerine hü. 
cumlar Japmışlardır. Bunlar a
rasında Frankfurt, Ludwiıtoha • 
ven ve Stuttgart bulunma~ta • 
dır. Fransa, Belçika, Hollanda ve 
Almanyada birçok tayyare mey
daıılaruıa da hücunı edilmiştir. 
Bunlar arasında da Plouseat, 
Du.iard, Lemrotoy, Viergon, Fle
•singue. Haraland ve Dcrnshadt 
tay~·arc ıne;ydanları vardır. Tay. 
~·arelcrim!zden ikisi yoklamada 
bulunmamıştır. 

1NG1LTERE MÜDAFAASINDA 
VAZlFE ALAN BORT CENUBi 

DOBRİCA 
Rumen: 3,206.000 (yüzde 57,9) 
Macaı:; 1,353,000 (yjizde 24,4) 
Alman: 543,000 (yüzde 9,8) 

Yahudi: 178,000 (yüzde 3,2) 
Dii!er ekalliyetler: 261,000 

(yüzde 4,7) 
Bu son rakamda Slovı.klar, 

Sırplar, Rütenler, Bulgarlar, ve 
Çingeneler ve saire dahildir. 

Or. sencdenberi Transilvanya. 
nın nüfusa artmı.ş; ve kendi id
dialarına ı;öre Macarlar, 1 mil_ -
:Yon 400 hin batta bir bucuk mil
:Yonu bulm~şsa da ayni zamanda 
lıumenler de belki daha ziyade 
aı:ınuş oldukİan için, ekseriyet -
le ekalliyetler arasındaki nisbet 
cleRİŞmemiştir. 

H3milton hava üssü 
Amerikava verildi 

Amerika Hancıye Nazın Hull 

Vasinııton. 25 (A.A.) - Yaptı~ 
bir beyanatta Hull. A:merıka 
Cumhuriyetlerini tehdı~ ~en 
tehlike .imkanlarının hakıkı ol
du,i!unu bildirmiş ve ııarP y~
rıın kürresini müdaaa e.tmek .u~ 
zere .Amerika Cumhurıyelerıru 
birleşmiye davet etmiştir. 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Sovyetlcr Birliği 1 
Bitaraf kalacak .1 

-------
Alman · Soııyet enl•ırn•
•ımn yıldön6.mü m6.11aHbc
tile i:ı:11nti11 •azetui bir 

malıale neıreıti 

Moskova, 25 (A.A.) - Tass a
jansı bildiriyor: .Büyük tarihl 
ehemmiyeti haiz bir tarih> baş
lı_ğı altındaki başmakalesinde 
•lzvestia. gazetesi !liyor ki: 

Bu tarih 23 ağusto~tur. Bir 
sene evvel 23 ağustos 1939 da 
Sovyetlcrle Almanya arasında 
ademi tecavüz paktı Mo•kova -
da imza edilmiştir. lltuahedenin 
imzası ,harp müşevviklerinin kö
rüklediği Almanlarla So\ yetler 
arasındaki hasmane duruma ni
llayet vermiştir . 

, İnıiltere ve Fransa, Sovyetleri, 
kendi emperyalist maksatlarına 
'Vasıta olarak kollanmak için 
durmadan teşebbiislerde bulun. 
mu ·!ardır. 

Sovyet • Alman paktının akdi, 
bu müşe>•vik faaliyete nihayet 
vermiştir. 

(Arkası 3 üncü saııfadaJ 

. 'I'ransilvanvayı nüfusunun ma. 
~eti bakJJDındau biraz daha .. tet
v" · edelim: Trausilvanya, Bu -
el Uk Harp sonunda, Macari.ltan -
dan ayrılıp Romanyaya ilhak e
milen arazive verilen i.>i.ındir. Bu 
ı:n llllıleket 10'2,000 murabba kilo
~re gen~liğindedir. Hepsine 
;;"Y~lı:fuı TransUvanya denilen 
'Y ~ tarihte 1) asıl Transilvan
B a, 2) Crişana • Maramureş, 3) 
p.:~ diye üç kısma ayrılmıştır., 
~rın birincisinde, 1,657,000 
~6 e 57,7) Ruınene mukabil 
cis·'OOG (yüzde 28,8) Macar; ikin-
5!ı ;:1de 1,037,000 Rumen (yüzde 
iiç".l 429.!000 Macar (yüzde (21,8); 

54 Uncusı.ınde i.le 510,000 (yüzde 

95'ci> lıumene mukabil, yalnız o·· k 11 d T 00 (yüzde 10,4) Macar vardır. .., etmen o u ar 1 n an 
rin;ansilvanya, 1918-19 senele - g r 
~11}~'r~~~~:ı;~

1

~=~~te~ bu y ı I mezun o 1an1 ar ıa/· e 9 8 ini teşkil eden Abnau-
rn 1~ kararlarile ve daha Trianon 
'Yau. :<lesinden evvel, Romanya-

1 
d 

vanı~tıhak etmişti. Asıl Transit. v· ı A ti t • n u ler·\aıı~ ona mücavir vilayet - 1 aye ere ayın o u 
11 .. 

1 e,kil eden 4082 köy komü-
~~de Macarlar 787, Rumenler ---------
eye{ Almanıar 266, diğer ekal - 0 • 

bai.l~rıa: k<lJJl~nü~de ekseriyeti 'r yı·n Lı·stesı"nı N eşredıgoruz 
-ur e,. Oografı bakımdan .l a 

(Arkası 3. üncü saı.fada) j • l'azısı 2 oci sayfada) 

Tas Ajansı 

Tekzip ediyor 

Soııyetler, BallııenlarJ11 6ir 
harp :z.uhurantl• donanma 
lorınm Çonelııl.olcd•n Hr' 

beat ır•'imeaini i•t~metlil•r 

iMoskova, 25 (A.A.) - Tass A
jansı tebliii ediyor: 
So~et hük\unetinin, Balkan 

yarımadası mıntakasında b i r 
harp zuhuru halinde, Sovvet 
donanmasının Çanakkale boğa
zından ııeçmesi için Tüı·kivenin 
rızasını talep etmis olduiiuna da
ir buııünlerde yabancı matbuat
ta ı.aberler nesredilmistir. Tass 
A iansı bu haberwrin sırf uydur
ma olduklarını bevan etmive me
zundur. 

Bcsarabyada ki 
Almanlar Leh 
Topraklarına 
Yerleştiriliyor ----10,000 ki§ilik ilk ka-

file yola çıktı 
Bükreş, 25 (A.A.) - Reuter 

Sovyet Besarabvası ve si.mali 
Bükovinayı terketmiş olan 90.000 
Alınan memleketlerine scvkedil
mektedirler. Bu tahliye ameliye
si tahrip bir vaziyet arzctmek
tedir. So\'Yet Rusya tarafından 
sııal edilrnış bulunan araziyi 
t~rkeden Almanlar, ııene Alman-) 
!ar tarafından işgal edilrnış o • 

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

itaz,-ada da Miliın ve Sesto Ca
lende askeri hedefler bombar -
dıman edilmişlerdir. İtalya üze
rinde yapılan harekata iştirak e
den tayyarelerimizin hepsi üsle
rine dönmüşlerdir. Scsto Calen. 

(Arkası 3 iiT'eÜ sayfada) 

Londra, 25 (A.A.) - Kahire
de neşredilen resmi tebliğ, Trab
lusgarpta keşif kolları arasında 
-vukubulan bir müsademeyi zil<. 
retmektedir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

J Spor iSTANBUL KOR EK 
BiRiNCiLiKLERi DON YAPILDI 
Güneş birinci, Galatasaray ikinci oldu 

- YazlSl 2 nci sayfada -

Kont Caki Berlinde Hitlerlerle ,Yaptığı mülakatlardan birinde 

10 ikinci teşrinde 
BULGAR 1 S TANA 
Te s ı im Edilecek 
Bükreş, 25 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Emin bir men hadan öllrcnildi

.ltine ııöre. Crajovada Rumenle
rle Bulııarlar arasında cereyan 
eden müzakereler esnasında ce
nuıbi Dobricenin tahlivesi tari
>ıi üzerinde mutabakat haşıl ol
İnus ve bu tarih 10 tesrinienel 
olarak tesbit edilmiştir. 

Macar - Rumen 
. müzakereleri 
tekrar başlıyacak -Turnu Severinde 
müşterek bir teb· 

liğ neşredildi 
Budapeşte, 2." (A.Al - Tam 

salahiyetli elci Hory. Macar he
vetile birllkte bu sabah Turnu
severinden Budapestcve ırelmis
t.ir, Horv. muvasalatını mütea
kip derhal Basvekile ve Harici
ye nazırına raparunu vermistir. 

Turnuseverin, 25 (A.A) - Ste
fani: Dün aksam saat 2°2,10 da 
Harici ve nezareti matbuat servi
si sef ııazetecilere her iki mu • 
rahhas heyeti namına aşağıda
ki resmi te'oliltı okumustur 

(Ark~ 3 ib::il ıayfadaJ 



SAYFA-Z 

As erlik Bahisleri 

Mısır Ordusu 
Bir ltalyan taarruzu karşısında 
Mısırın harbe girmesi İngiliz or
dusu için kıymetli bir yardımdır 
Mısır hükümeti kararını ver

di: İtalya, Llbyadan Mısır top -
raklarına taarruz ettiği takdirde, 
1'11ısır da, İtalyaya karşı harbe _ 
dccektir. Ba,,ka bir yazımızda, 
höy Jc bir kararın ehemmiyetini 
tebarüz ettirmiştik. Mısır ordu
su, gerçi henüz, sayı ve k1ymet 
itibarile matlup dereceye gele -
memişse de, Mısırın harbe se -
yirci kalıruyarak İngiltereye yar
dım etmesi, 
harbin cere -
yanı ÜLerin -
de nıiilıhn bir 
tesir hasıl e.. 
der: dembtik. 
Bugiill, İtalyan taarruzu .karşı -
sında İngiliz ordusuna yardım e
decek olan , Iısır ordusunu tet -
kik etmek istiyoruz. 
ESKİ MISIR ORDUSU 
Mısırın nüfusu 16 milyondur. 

Satıh sahası 1 milyon kilometre 
murabbaı i~ de, bu 16 milyon 
nüfusunun azjm ekseriyeti, Delta 
denilen Nil ayakları etrafındaki 
32.000 murabba kilometrelik kı
sın1dn oturur. Bu kısımda, nü -
fus fevkalade bir kesafet arze -
der. 

Mısırın nüfusu 16 milyon ol -
masına rabrınen, kardes memle
ketin elini ayağını bağlıyan bir 
,·aziyet, Mısırı düne gelinceye 
kadar, pek küçük bir ordn bes
lemek mecburiyetinde bırakı -
yordu. Bu ordu, yok denilecek 
kadar kiiçiiktii. 11 taburdan mü
rekkep 3 pi)·ade tuğayı, 2 süvari 
bölüğü, 4 batarya top, 1 garni
zon topçu bölüğü, 2 takımlı bir 
zırhlı otomobil bataryacı ve 1 is. 
tihkilın bölüğünden ibaret olan bu 
ordu 1936-37 yılında 12.764 kişiden 
ibaretti, ayrıca kadro haricinde 
322 ki i vardı. Bu orduda subay 
me\•cudu takriben 500 kişiydi. 
Ayrıca harbiye vezaretine 

bai?lı bir de hudut muhafaza kıt'
aları vardı ki bunlar da 11 he -
cinsüvar takımı, 14 hafif otomo
bil muhafaza grupu ve 1 de ta -
liın depo kıt'asından ibaretti. 
Mevcudu 1937-38 senesinde 2229 

, kişiydi. Yine l:\ıı teşkilata mensup 
44 subay ve 1125 erbaşla erden 
mürekkep bir takım gönüllü bir
likler daha vardı. 

1 

Sahil muhafızları teşkilatı 62 
subay, 1258 er bas ve er ile 113 
klavuzdan mürekkepti; bunların 
denizcileri 48- subay, 31 müheıı.. 
dis, 1029 erbaş ve erden ibaretti. 
Bu teşekküllere 1936 - 37 sene -
sinde 1339 daimi, 359 muvakkat 
ve 18,984 kadro dışında polis de 
ilave edersek, 16 milyon halktan 
aco::keri, polisi, jandarması ve sa
hil muhafızı olmak üzere ancak 
38,709 kişinin az çok silah kul -
]andığı meydana çıkar. Bu yeni
den içinde dahil bulunan 13,000 
kişilik ordu da, daha ziyade bir 
resmigeçit kıt'ası olarak l·etiş -
!iriliyordu. Modern bir ordunun 
muhtelif silahlarından hiçbiri 
yoktu. Hiç olm82Sa mevcudu 
fazla olsaydı; ona da müsaade e_ ' 
dilmiyordu. Halbuki Mısır teba
asından olan erkekler 19-27 yaş 
arasında askerlik hizmetine tabi 
idiler. Bunlar muvazzaf orduda 
5 sene, ihtiyatta yine 5 sene ka
lıyorlardı. 1931 ili 1936 seneleri 
yani beş sene içinde, her yıl as
kerlik çağına girenler asgari 

170,779 azami 183,633 kişi oldu -
ğu halde, bu kadar insandan as
gari 39,215, azami 48,178.bin ki.. 
şi istisna edilmiş, asgari 14,370, 
azami 18,732 bin kişi hizmete sa
lih ad{,olunmuş ve bundan da 
asgari 2102, azami 3664 kişi siliıh 
altına alın=tır. Bir se -
nenin 183 bin küsur do
j;'llmlusundan yalnız takriben 
3080 kişinin siliıh allına alıruna-

terıneğe kfifidir. 

YENİORDl] 

sı, Mısır or -
dosunun, son 
bir iki seneye 
gelinceye ka -
dar, ne halde 
olduğunu gös -

l'ITısır ordusu, ancak 1936 dan i
tibaren yeniden tensik ve teşki
le ba~lanmıştır; fakat dahili par
ti mücadeleleri ve Vaft partisi
nin İngiliz düşmanlığı İngiliz _ 
ler tarafından teşkili mukarrer 
orduda, 1938 sonbaharına kadar, 
ciddi hiçbir şey yapılmamasına 
sebebiyet vermi•ti, Bu yüzden 
1937 de, general Cornwal'in ri
yasetindeki İngiliz askeri hey' -
eti, bir is göremedi ve general 
memleketine döndü. Bu sırada 
maliye \'ezirliğine doktor Ahmet 
J\lahir paşa ve harbiye vezareti
ne de tahsilini Fransada yapmış 
olaıı Hüseyin Sırrı paşa tayin 
edilmislerdi. İngiliz askeri hey'
etinin başına geçen general Mac
ready ile bu iki yeni vezirler 
daha iyi anlaştılar ve daha iyi 
çalışmağa başladılar. Mısırı iş -
gal ettikleri gündenberi Mısır 
ordu unun inkişahna mani ol _ 
mağa çalışan İngilizler de, artık, 
1'11ısırda bir ordu vücude getir -
mek istiyorlardL Fakat hali< ta
bakaları, askerliği sevmiyordu; 
o kadar ki kocaları bedel vermi
yerek askere giden fakir kadın
lar, matem tutuyorlardı. Bir 
taraftan da halkın askerliğe kar
şı olan bu fena duygularını iza
le etmek lazımdı. 

1938 sonbaharından itibaren 
yapılan ça~şınalar ve verilen 

(Arkası 4 üncü sa11fada) 

Soıru yoır lYI ~ ı 

Çarşının kapısı ne 

zaman temizlenecek 
Nuruosmaniye camiinin avlusun

da toplanan sakat dilencilerden 
şikayet etmiştik. Belediye neşri

yatımızı nazan dikkate alınış ola

cak ki, bir iki gündilr avluda di
lenci görünmüyor. Ancak Çarşı-

kapusu ile Mezad idaresinin kapu

su önUnden geçen yol h&IA bir 

çöplük halindedir. Kaldırım ke -

narlarına aWan müzehrafat gü -

neşin altında taaffün ederek orta

lığa pis bir koku salmakta devam 
ediyor. 

Bu yolun pisliğinden de mU

teaddit defa :;Wyet ettik. Bu yol 
ne zaman temiz tutulacak? Diye 

Soruyoruz! 

, ~ 

Dernek Beni Seviyor!.. 
Ya.zan: !I U Türlıcui: 

_G_ı d_o_··_ıv:_._o_p __ a_s_a_n_~==H_s_e_ı6_m_ı_ı: __ s_e_d_e_s_
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No. 55 ---------ı~ 
- O kızı dile getirinceye ka

dar uğraştın. Daha J'eçen giin 
evlenecej!'ini söyledin. 

Gontran durdu ve yarı müs
tehzi. yarı tehditkar bir sesle: 

- Kardesim ve sen baskala -
rınıu gönül ci;lencesile mcş.,"111 
olnıasanız iyi edersiniz. Size bu 
kızın hoşuma gittiğini, evlene -
tek olursam aklı basında bir şey 
yapnııs olacağımı söyledim. Bu 
~n büyüğü daha çok hoşuma 
J'idiyor. Fikrimi değiştirdim. Bu 
her kesin başına gelir. 

Gözlerinin içine bakarak de_ 
vaın etti: 

- Bir kadından hoslanmanıa
ğa lı:ısladığın zaman ne yapar -
sın sen?., Kadu\ı idaze edeı: ıni
Aıı1 

Pol şasaladı, bu söziin mana -
sına nüfuz etmeğe çalıştı. Başı 
da biraz yanıyordu. Şiddetle ce
vap verdi: 

- Burada ne hafifmeşrep bir 
kadın mevzuubahis, ne de evli 
bir kadın. Ortada sözlerinle de
ğilse bile, hal ve hareketinle al
dattıi!ın bir genç kız var. Bunu 1 

ne ası] bir insan yapar, ne de na
muslu bit erkek .. 

Gontran sarardı, sözü kesti: 
- Sus! .. Çok hile söyledin .. E

ğer dostun olmasaydım, sana na
muslu bir erkek oldu!;umu ispat 
ederdim. Bir kelime daha söyler
sen. selamı sabahı keseriz. 

Ve kelimelerini tartarak de -
vam etti: 

...., - ,Şuna iz:ıhat_yermefe mec-

'-'-"'~·------------------- ,:-,~~--:...-:-::.- - --. -. . ~~-- :...-..... ~· 

IKDA.M 

:ı .ml. :ı 

NUFU YIMI 
HAZI LiGi BiTİ OR 
Sayım 20 Birinciteşrin sabahın-
dan ögleye kadar bi irilecek 

20 t~0ri!'!ievvelde yapılacak o
lan ıı:ınuıni tahriri niıfusun en 
l!E>" öı!leye kadar bitirilmesi ala
kadar dairelere tebliğ olunmuş
tur. Yakında her yerde d'tıvar 
afisleri asılacaktır. 
Diğer taraftan savım memur

ları her şehirde. en ızec 5 tesri
nievvele kadar tayin edilmis ola
caklardır. Bu vazife ücretsizdir. 
Fakat ikametgahları haricinde 
vazife alanlara yol uarası verile-

cektir. Bu yol paralarının 140 
bin liraya baliğ oldui\u anlasıl
mıstır .. 

Radvoyada da yakında kon -
feranslar verilecektir. 

Tesrinievvelin 12 nci ve 16 
ncı günlerinde de • 100• bin sa
vım memuruna hitaben istatis
tik umıtm müdürü Celal Aybar 
taraiından radyo ile umumi tah
rır nüfus hakkında talimat veri
lecektir. 

Öğretmen okullarından 
bu yıl mezun olanlar 
Vilayetlere tayin olundu 1 

Tayin Listesini Neşrediyoruz 
Kız ve erkek öğretmen okullarından bu yıl mezun olan genç -

Jer Maarif Vekaleti tarafından muhtelif vilayetlere tayin edilıniş -
!erdir. İstanbul kız ve erkek öğretmen okullarının bu seneki mezun
larının tayin edildikleri yerleri yazıyoruz: 

M:;:::er Vardalı Çanakkaleye; 1 
Fikret. Dcnizarslan Gazianteı:>e. ı 

!stanbul erkek ı 
öğretmenden 

1 

~-------
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• jH D ı~pc)~dl 
~·~. ·' 1 s t a n h u 1 K Ü r e k 

Karadenızda 8• • •1 ...... d.. ld 
Odun yüklü 1 ırıncı ıgı un yapı ı 

motör batlL ___ , ___ _ 
Kaptan Boğuldu 

Dört tayfa güçhikie 
ölümden kurtarıldı 
Karadeniz boğazı açıklarında 

odun yüklü bir motür b<.<tmıstır. 
Motörün dbrt tayfası kurtanlnuş 
sa da kaptan suların arasında 
kavbolınuş ve cesedi hiıla bulu
namamıştır. Hadisenin tafsilatı 
sudur: 
Rıze limanına kayıtlı 108 ton- \ 

luk (Deniz kızı) moturü kaptan ı 
Haydarın idaresinde ol&ra.< dört 1\ 
t.ı\ fası ıle lıırlikte odun viıkiı ile 
Jı ... li:..dan Ista~bula gciırkcn, Ka- J 

radenlz bogazı haric.nde Kara- I 
burun önkrincie evvelki gece ı 
saat 23 de havanın birden!Jire ı· 
bozulması üzerine su alını ya baş
l~mıs ve nihayet batmıştır. Mo
tör<le bulunan l:>es kisı denize 
dökülmiış, Mehmet kaptanın ida
resindeki cBavınna motôrü çı_ğ
lıklar ve imdat sçsleri işittiği 
vak'a mahalline yetışmiştir. 
Havanın muhalefetine ve de

nizin dalgalarına rağmen, di.ırt 
tavfa müşkülatla ve barnın bir 
halde kurtarılarak •Baygın• mo
törüne alırunıslarsa da, maalesef · 
•Deniz kızı• motörü kaptanı 
'Havdarı kurtarmak mümkün ola
ımamıs. zavallı adam coskı:.n dal
l!alar arasında kavbolup ıü:t'lllş
tir. 

Kazazedeler limanu ııza l!eti
rilmişlerdir. 

MÜTEFERRİK 

Maden mühendisi yetiş
tirecek mektep acılı) ar 

Zcınguldakta maden mühendısi 
yetiştirmek üzere !evli bir ma
den tckni:k okulu açılacaktır. Ma
den tetkik ve arama enstitüsü
ne halılı olacak olan bu okula or
ta mektep mezunları alınacaktır. 
Okulun tahsil müddeti biri ih
zari olmak üzere beş sene ola
caktır. 

Suriyeye giden bir 
İtalyan heyeti geldi 
Dün sabah italyadan 12 kisi-

1il< bir İtalyan heyeti gelmiştir. 
!Ekspres yolcuları arasında bu
lunan bu heyet transıt olarak 
ımemleketimizden ıte<;erek Suri
yeve gidecektir. 

Güneş birinci, G. Saray ikinci oldu 
Su sporl~rı ajanlığı tarahndan ter- ı 

tip edilen btaııbul kurek şampiyon.a
şı dı.in Kum.kapı i!e Sanıatya arasın

daki sahilde ZOOO metre Uzcrinden 
yaplldı. 

.!\IUsabakalara Gala.ia.sany. Bey -
koz. Günet. Fenerbahce. J\ltınordu. 

De.mlrspor ve Be7Jerbeyi olm:ı.k üae
re yedi khlp iştirak eUi. 

İstanbul şampiyonunu meydana. 
çık.aran kıdemlllcı' yarışında Güneş 

iller iki birincilik bir ü.çüncülilk ka
zan:ır:ık 11 puanla &'Cçcn sene olduğu 
cibi bu sc-ne de ş.a.mpiyon oldular. 
Galatasaray bir blrlnciHk, iki ikln
cillk kazanarak 9 puanla İstanbul i-

ikinci oJdu. 
Tetjvik yarışlarında aldıtı bozuk 

neticeltri wıutturı.ca.k bir mü.kem
rueliy(·tle şampi).·ona.ya. hazu lanmış 

olan Beyk•ızlu!a!' 6 puanla istanbW 
ÜÇÜDl'Ü5Ü oldular. F. bahce dor<lo.n
eu celdL 

Bayanlar &1'3.3ıoda yapılan miısa

bakallırda Galatasaraylılar 13 pu
anla İst:ınbul bayanlar şampiyonu 
oldular. rencr~hçell bayanlar 8 pu
anla İııtanbul ikincisi oldular. Bu 
yarışlardan evvel müptedi 'kürekcl
ler arasmda yapılan mü.~ba.ka.larda 

Galata.saray 15 puanla birinci, Güneş 
ve Fenerb:1.lıçc 3 müsavi puanla ikin
ci, Beykoz ve Demlrspor 1 milsa.v1 
pua.nla dördüncü olmuşlardır. 
MÜPTEDİLER; Telt çifte; 1 - G. 

Sa.ray, z - Beylerbeyi, İki çifte: 1 -
Galatasaray, 2 - Fenerbahçe, 3 -
Demirspar, Dört tek: 1 - Galatasa
ray, ı - Güneş, 3 - Beykoz. 

BAY.\.: LAJt; Tek çifte; 1 - Ga
latasaray, İki fift.-: 1 - GalatasaraJ', 
2 - Fenerbahçe, Dört tek: 1 - Fe
nerbahçe, 2 - Galatasaray. 

Kitap ihtiyacı 
karşılanacak 

Maarif Vekaleti kitap 

depoları açıyor 

Yeni ders yılı münasebetile 
mektep kitaplarını vaktincle ve
tıştirmek üzere Devlet Matbaa
sında çalışmalar hazırlarunıstır. 
Kağıt pahalılıi'(ına rağ.ınen fiat
ların arttırılma.masına da ~av
ret olunmaktadır. 

KIDEMLİLER; Bir çifte; Bu mlısa ... 
ha.kaya (..ü.nq, Beykoz, G.1.laia.sany. 
ve Beylerbeyi klupleri Kirdi. Turki

J'enin en kıymetli klırekçileri olan 
Beyko.ıu Mehmet, Galatasaraylı Ali, 
Güneşli Dursunun dr-parda sıkı bir 
çekişmelerine !".ahit olduk. 

Neticede Giı.nı;li Dunun rakipl(!ri
ni geride bırakarak yarışı blrlncl
llkle bitirdl Mehmet ikinci, Ali ü
çüncü oldu. 

1 - Dursun (Günoıı) 11.38 
2 - Mchmcı (Beykoz) 13.Zl 
3 - Ali (Galatasaray) 13.27 

İKİ CİFTE: Bu milsa.baka7a Ga-
lala.s::ıray, Güneş, Fenerbahce, Demir
spor ve Beykoz klupJeri iştirak etli.. 

1 - Reşad, Fethi, ~ba (G. S.J 
11.18. 2 - Etem. M hmet. Bürh.., 
(Beykoz) 11.39, 3 - Ferid, Celili, Rı· 
za (Giıneş) ı 1.48. 

DÖR'r ThK: Bu mW.abab. cunWı 
en heyecanlı yarışı oldu. Bundan 
evvel yapılan iki milsa.ba.k.ada Gü
neş, Galatasara7 ve Beskoz 6 şar mü
savi puan kazandıklarından bu ya• 
"'ın ~allbi İsla.obuJ kilttk şampiyo-
DU Olacaktı. 

ı - Ferid, Kenan, Dursun, Ab
durrahman. Y:ı,,;ar (Gün .. ) 10.15, %
Reşad, Turl'ud, Fikret, Suad, Alber, 
(G.S.) 10.27, 3 - Nedim, !liusiafa, 
Semih, Behçet, Nuri (F. B.) 12.20 

Fenerbahçe • h.tanbulspor 
futbol maçı 

Dün Jik 1J11~larına ihzari mahi-
yette olmak üzere Fentrbabçe sta
dında Fener _ İsbnbulspor takım1an 
bir husuai maç yapmışlar ve netice 
de Z--0 FeonerUler calip gelmL~ler ... 

dir. 

Bir mazot gemisi 
tehlike atlattı 

İngiliz gemisinde çıklln 

ya11gının sebebi mechul 
Evveli!i gece limanda demirli 

bulunan bir mazot gemisinde 
yangın olınuş, gemi ve mürette
bat büyük bir infiliık tehlikesi 
geçirmiştir. Aldığımız tafsilat şo. 
nun , 

Mazot gemisi İngiliz Krikiris 
Volger acentasının Vecedena i -
simli küçük bir vapurudur. 

Semiha Karacaovalı, Zazilet Öz- ı 
can, Avniye Yalç;n, Mürüvvet 
Giır Sinopa; Huriye Tanyeri, Fa-ı 
zıla Aka İçele; Ferhunde Şen -
türk, Emine Bolol, Muazzez A
taşan Orduya; Şükriye Gülensoy, 
Sabahat Çelik.kan, M.mevver 
Tektaşan, Habibe Ergün, Huri
ser Oydaşık, Nezihe Ulusoy Sam
suna; Hatice Uygun, Mualla Er
tem, Müşerref Tuna, Mihriban 
Yılmaz, Sevinç Uğurlu, Latife 
Peker Antalvaya; Bedia Kara -
han, Feriha Eray, Nüvin Gülgör, 
Efser Kotat, Mualla Arkun, Mu
alla Çivi Zonguldağa; Muzaffer 
Ayça, Asüman Yavuzer, Mela -
hat Öztoprak, İklıal Akiş, Nilü
fer Sandal, Müşerref Güriş, Fik
ret Alpman, Beria Fırat, Meliı -
hat Tarı Tekirdağına; Atiye A
çıkııöz, Gülsüm Gülkin, Hik -
:met Daylan Kastamonuya; Me -
liha Ergün, Fatma Gülsün Bile
ciğe; Semahat Gültunca, Hayriye 
Tike Çoruha; Leman Kılıçaslan, 
Perihan Çabuk Tokada; Tevhi
de Akbaytürk, Ruhiye Bilgili 
Trabzona; Mürüvvet Kara Eski
şehire; Samime Türkoğlu, Adile 
Hiçusanmaz, Fatma Tuna, Neri
man Faizoğlu Giresuna; LCıtfiye 
Erten, Reşade Özerten, Fevzi -
ye Erk, Ruhat Özgcr, Hanife Ul
yar Rizeye; Fatma Güronay Çan
k.ırıya; Nezahat Erensel Kırk _ 

Nuri Günay, Hayri Uygur, 
Tahsin Karadeniz, Sabahattin 
Gin, Seiahattin Zoryıl:>;az Ço -
ruha; .N'a<lir Polat, Huliı.;i Tek
gil Urfaya; Abdülhakim Arval, 
Muzaffer Gündoğdu, Sami Tuğ
ray, E<ref Özen, Zekeriya Ay -
kaç Hataya; Nezih Kayı, Fuat 
Erozgan, Ali Atilla Karsa; Refik 
Zeynioğlu Yozgata; Mustafa D~ 
li Trabzona; Ali Kıroğlu, Ömer 
Aytar. O~ Bölükbaşı Sinopa; 
Fevzi Vural, Mustafa Bilge, Ze
ki Öce! Seyhana; Muzaffer Bik 
Samsuna; Nüzhet Kılıçay Zon -
guldağa; Büran Kaygısızer, Sü -
ruri Terlan Ağrıya; Nail Ece 
Mardine; Burhaneddin Karael -
mas Tckirdağına; Zülfikar Öz _ 
kılıç, Necdet Vural, Rıfat Sun
gurtekin Giresuna; Semih Kar
talpcnçe Kırklareline; Adnan Pa
landöken, Enis Türker, Behzat 
Yalçınkaya Antalyaya; Mithat 
Erdem Vana; Nuri Baş~ekenoğ 
lu Aydına. IAtinada y.spılacak yüzme 
__ .......,._ .............. _.......,.....__ yarışlarına d4vet edildik 

Küçük haberter Yunan vüzme foclcrasvonu ey-

Diiier taraftan Maarif Vekaleti 
muhtelit mıntakalarda kitap de
ooları ac.rnayı kararlastırmıstır. 
Bu mevanda tekmil cenup mın -
takasının kitap ihtiyacını temin 
icin Adanada büyük bir depo tes
kil olunacaktır. Bu maksatla 
Vekiı.let Cemal Aktoloğu Ada
nava göndermistir. Diğer yerler
de de deoolar sür'atle tesis olu
nacaktır. Tekmil mektep kitap
ları ile Devlet Matbaasının ve 
Maarif Vekaletinin tekmil nes
ri yatı bu dcpalarda halkımıza 
ucuzca satılacaktır. 

İçi mazot yükile dolu bulunan 
sebeple birdenbire )!angın çık -
mış, anide genişlemiştir. 

Uzaktan ateşi gören deniz it -
faiyesi motörlerle yetişmiş ve 
ateş fazla büyümeğe meydan 
bırakıuadan söndürülmüştür. 

lareline; N ezibe Küçükertan, Ül
ker Çelen, Perihan Eşmeli Af -
:r,ona; Vecihe Ataizi, Mehlika 
Özbek. Muzaffer Metiner, Mual
la İşman, Beria Karlan Manisa -
ya; Gülsiim Kasadar Kocaeline; ( 
Cemile Kozlu Mardine; Miiiıecra 
Uraz, Meliha Oktay Gümüşhane
neye; Beria Erk.men, ?>ilıade 01-
ga, Fatma Arapkirlioğlu Çoru _ 
ma; Fehmiye Akın, Şerife Etus 
:!stanbula; Vesile Günercm, Ay
dına; CanaV'ber Timuçin Malat
yaya; Viıhide Küçükengın Gire
~ı.;na; M.,ziyyet Bozkur: Gümüş
:ıaııeye; S:.ıhhat Akt'n, İs.ır.et 
Sayar Sıvasa; Güzin Saracoğlu 
Seyhana; Saadet Arat Karsa; 

bur değilim .. Bilakis senden iza
hat istiyecek mevkideyim .. Asil 
ve namuslu bir adama yakışını.. 
yacak •::S··· Kabalıktır ... Dost -
lıığun bu kabalığa yer vermeme
si lazımdır ... Aşk bile bu kabalı
P.ı mazur gösteremez ... 

Birdenbire sesinin ahengini 
değiştirdi, neşelendi: 

- «arlota gelince, eğer acı -
yorsan, bcP.eni ·orsan al, evlen. 
Müşkül vaziyetlerde evlenmek 
hazan bal çaresidir. Hem hal ça
residir, hem de sürekli ümitsiz _ 
liklere !;;arşı müstahkem mev -
kidir ... Şarlot güzel, zengin .. na
sıl olsa sen de bir gün bu kazaya 
uğr:ıyacaksın .. Eğer burada ay
ni gün evlenirsek pek boş olur; 
çünkü ben büyüğü ile evlenece
ğim ... Ama bunu sana gizli söy
lüyorum, aramızda kalsın .. Aşk 
sadakatinden, kadına karşı ve • 
fakarlıktan konuşmak hakkına 
en az malik olan.. bısan olduğu
nu da unutma ... Şimdi :ırtık işi
ne git. Ben de kendi işime gidi
yorum. Güle -ille. 

Birdenbire volunu değiştirdi, 
köye indi. Pol tereddüt içinde, 
zihni altüst, Oriol oteline dön -
dü. 

* Münakalat Vekili Ali Çetin
ka11a dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. * Sıhhi11e Vekili Hu!U.si Alata$ 
on qün istirahat etmek üzere Ya
lova11a qitmiştir. * Almanııa11a 133.902 liralık tü.
tün, Bulqaristana tuzlu balık, ls
viçre11e de baqırsak satılmıştır. * M ecidi11ekö11ü.nde kanal in• 
şaatına bu a11 başında ba$lana
caktır. 

* Deniz Yolları işletmesi 29 
aqustosta İzmire bir ilave POS -
tası tahrik edecektir. * Gazeteci arkadaşlarımızdan 
Şamlwan 11arından itibaren •Ma
nuara• ismile bir eM>U?ntce ga
zete çıkaracaktır 

Gontranın sözlerini 2ihnen tek. 
rar)1uor, mana çıkarmağa uğra .. 
şıyordu. 

Kristian sordu: 
- Gontran ne diyor?. 
Pol kekeledi: 
- Şey .. şimdi büyüğünü ter

cib ediyormuş ... Zannederim o
nunla evlenecek .. Ben biraz çı -
kışınca, ikimiz hakkında bayırlı 
olnuyan imalarda bulunup ağ -
zınıı kapattı. 

Kristian bir koltuğa çöktü: 
- Eyvah!.. 
Yemek vakti Gontran geldi, 

neşeli bir tavırla kız kardeşini 
öptü ve sordu: 

- Nasılsın? .. Çok yorulmadın 
ya? .. 

Sonra Polün elini sıktı, arka
sından gelen Andermata döndü: 

- Dostlnrın1, kocaların, enişte
lerin incisi, hana söyler misiniz 
yolda ölmüş bir eşek kaç para e_ 
der?. 

-4-
Andermat ile doktor Laton 

gazinonun önündeki taraçada 
dolasıyorlardı. 

Doktor, meslektaşı Bonfiyden 
bahsederek: 

lCıl ve birincitesrin avlarında 
Atinada yapılacak vüı:ıne yarış
larına yüzücülerimizi davet et
miştir. Dost mrnnleket federas
vonunun ıbu daveti beden terbi
vesi genci direktörlüitünce tet
kik olunacaktır. 

POLİS 

Balıktan zehirlendi 
Galatada bir zehirlenme vaka

sı olmus ve hasta tedavi altına 
alınmıstır. Hadise şudur: 

Galatada. Lülecihendek cad
desinde oturan Kemal isminde 
birisi, yedil!i balıktan sonra bir
denbire sancılanmıs ve zehirlen
diği anlasılınca, Bevoi!'lu hasta
hanesine kaldırı1ınıstır. 

- Artık bana selam bile ver
miyor diyordu; yaban domuzu 
gibi inine çekibniş. Elinden gel
se, kaynaklarımızı zehirler .. 
Anderınat, ellerini arkasına 

kavuşturmuş, şapkasını ensesine 
atnus derin derin düşünüyor -
du. Nihayet: 

- Üç aya kalınıyacak mües -
sese iflas edecek. Onları hep 
Bonfiy kışkırtıyor, razı olacağım 
sanıyorlar. 

Doktor: 
- Dündenberi gazinoyu kapa

cl:ılar dedi, kimseler yok. 
- Biliyorum. Fakat burası da 

kalabalık değil. Otelde çok otn
ruyorlar. Otellerde de can sıkı_ 
lır. Kanlıcaya gelenleri eğlendir
meli, vakitlerini hoş geçirtmeli. 
Oriol otelindekiler yakın olduk
ları icin gazinoya geliyorlar. Fa
kat öte$iler otellerinden çıkmı
yorlar. Bu yol meselesidir, baş
ka bir şey değil. Muvaffakiyet 
belirsiz şeylere bağlıdır. İş bu 
<eyleri keşfetmektedir. Yollar 
Jıir eğlenceye ınüntebi olınalı ve
ya, bizatihi eğlenceli olmalıdır. 

_, .. - ~ - ., ..... 
{Arkası vatl 

HEM SUÇLU 

il EM GÜCLÜ 

Bizim başlığıınızı, 
- Müsaade eder misiniz?. 
Bile sorınıya lüzum görme.. 

den birlnci sayfasına cNotlar. 
diye nakleden bir ceridenin 
muharriri cHabersizce. fıkra
sında. cDünyanın hiç bir me
deni memleketinde, iş, bu de
rece hırpani değildir. En az on 
beş gün evvel haber verilir. 
Bu usule :ılışa hm. Hem pra • 
tiktir, hem terbiyelidir ... > 

DLyor. Kötü bir Türkçe ile 
y82.ılmış olmasına rağm~~. mu
harririn ne demek istedıgı an. 
!~yor. Ancak, Nanemollıa 
ile konuşuyorduk ta: 

- cDinimizc dahleden bari 
Müslüman olsa. diye meşhur 
bir ınısra vardır. Bu muharrir 
de bari bu mevzuu yazmak i
çin onu yapmamış bulunsay
dı... 

Dedikten sonra devam etti: 
- İşte böylesine hem suçla, 

hem güçlü denir. Kendi ga-
2etelerinin kadrolarını on beş 
gün değil yirmi dört sı>at ev
velinden bile haber vermeden 
çalıştıkları müesseselerden ay
rılanlarla dolduranlar için bu 
tarzda konuşmak her halde 
çok ka\1 surat sahibi olmıya 
bağlı. .. 

REKOR DE<iİL 

Nanemollaya: 
- Yirmi beş kuru.."" bir a • 

Yangın baklanda liman ida • 
resince tahkikata başlanmıştır. 

dam öldürülmüş. Bak, man -
şetlik harflerle bir gazete bu
nu haber veriyor .. 

Dedim. Gülerek: 
- Rekor değil, biz kırk pa

ra icin Yüksek.kaldırımda a -
dam öldürüldüğünü de bili -
tiz ... 
Cevabını verdi. 

ŞİMDİ NE 

OYNATIYORLAIC 

K i ?. 

Siııemacılar mUşkUl mevki
de imişler. Harp dolayısile ye_ 
ni filim getirtmekte müşküli
ta uğramaları muhtemelmiş. 
Maahaza, bir kolayına baka
rak bu kış da halka iyi filim
ler göstereceklermiş. Ancak 
muharrir, harp gelecek yıl da 
devam ederse ne olacağını 
sormuş, sinemacı da şu ccva· 
bı vermiş: 

c- Eğer işler böyle giderse 
gelecek sene sinema yerine 
Karagöz oynatmaktan ba~ka 
çaremiz yoktur ..• 

Nanemolla, bu cevabı oku. 
yunca: 

- Eğer Karagöz bir istihza 
ve istihkar manıısında kulla
nılıyorsa sinem.acılar şimdi de 
Karagöz oynatmaktan daha i
leri>·ll geçmemiş bulundukla
rına emin olmalıdırlar. Hele 
o ehline bırakılmıyan yerli fi
limler Karagöz oyunund:ıu 
başka neyi temsil ediyorlar?. 

Demekten kedisini alamadı! 
A. ŞEKİP 
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\ r.2)ağouı«4-l Transilvan,ya .!htil8fı 
Hileli kantarlıarf n3Sll haılefltiecek 

Ticaret Veki]i • YARI Şaka ı 
dün geldi Ciddi 
(Baştaraı 1 ınci saııfada) liai•-----------= 

Yı.ınan vapuruna memleketı - Al f' l 1 
11<i:den ihraç edümek ilzere e- ı yUVU • 

• 
yı 

Şu İstanbulda hileli olmıyan 
ne kaldı acaba?. İnsan, bir yer -
den bir şey alırken, .bile bile la
des!. der gibi, bile bile aldanıyo
rum işine a]ıvor 5dcta! Hile, hi
le, hile! bıki°;k usandık artık 
yaresuliıllah! Bu kadar hileye, 
bu kadar hud'aya karşı Beledi
ve neylesin, kontrolcu nişlesin! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Transil,..anyudaki 1-1&.carlar iki 
ayrı grup teşkil ederler. Bun -
!ardan Sıcul acnilen Macarlar üç 
vilayette kah(r bir ek~eriyct teş
kil ederler; diğrr Uç vili'ıyette de 
ekserivcttedirlcr. Hulasa, umu
mıyet ıtibarile köylerdeki Ma -
ca;lar:n nisbeti yüzde 18, şehır
lerde ·;üzdc 39,77 <.iir. 

hemmiııeılı mıkıara.a ihracat 
maddesı 11üklenecektir. Bu su
retle A 111erıka ile iş ııapmak im
kıinlan da temin edilmiştir. 

Dün gazetelerde, çuval hasre
tile yanıp tutuşduğunıuzu gös -
teren haberler vardı. Avrupa 
harbi çıkalı, memlekette ~uval 
bulıraıu hasıl olmuştur. Hindis
tandan çuval getirirken Çanak
kalede karaya oturup da günler_ 
ce geciken Yunan vapurunun i
rindcki nazenin 4;U\·allar, bizim 
ihtiyacımızı tatmin edemiyecek
miş; cünkü bizim değilmiş, tran
sitmiş.. Hani, günlerce sevdi!,i
nizi getirecek \'&puru beklersı • 
niz; sonra gemi gelir rıhtıma 
yanaşır, küncştenin korkuluk -
!arına dayanıp rıhtınıdakilere 
bakanlar arasında onu arar arar 
bulamazsınız; uzaktan benzetti • 
ğiniz bir yabancı çıkar ve ileri
de seyahatine devam etmek ü
zere vanurdan inip size bakma
dan bir otele gider. İste bu Yu
nan vapur;mun~ getirdiği çuval
ların macerası da buna benzi -
yor. 

Bir gemide iki Alman 
tayyaresi düşürdü 
Londra, 25 (A.A.) - Bahriye 

ı nezareti tebliği: Aretie Trapper 
ismindeki bahkrı gemisi düş -
man tayyarelerinin hücumuna 
uğramış ve iki düşman bombar
dıman tayyaresini penize düşür. 
mü~tür. 

Resparko ismindeki balıkçı 
gemisi dü~mamn bir bava bücu
~una uğrayarak batınlmıştır. 
insanca zayiat yoktur. 

Bilh,, .. a Amerilı • d • lı9 
Fr .. naı:ııl•r bu lıurırıoıtler• 

iltihalı ediyor 
Londra. :?.5 (A.A.) - Lon<fra 

salahiyettar mahfillerinde bW(UI\ 
beyan edildi~ine pöre. general 
de Gaulle kumandasmdakı kuv
vetler devamlı ve her taraftan 
aran bir yardım görmcktedirle_r. 
Dünyanın her tarabndan btl

hassa Amerikadan gelen Fransız
lar bu arlan kuvvetlere iltihak 
etmektedirler. 

Girid Adası 
açıklarında 
ltalgan harp 
gemileri mi? 

1 ~MSAAJJANS L•A BERLERı 
J Buenos-Aircs, 25 - Arjantin 
f :f!clfsi bir reye k:ırşı yüz yetmiş rey· 

le- Reisicunıhnr l>uktor "'Orüz» in 

istlfasmı rrddebni'itir. (Baştarafı 1 inci saı;fadaJ 

iansı bildiriyor: 
Estia gazetesi, Arnavut ck:ılli

yetine zuJlinı yapnıak üzer~ çete. 
ler teşkil edildiğine dair bır Ar
navut gazetesinde intişar eden 
iftira hakkında Yunanistan me
todlarını ve Yunan devletinin 
şimdiki teşkilatım bilenler için 
tekzibe lüzum yoktur. 

* Tchunkln:, 25 :- ~ren tar>::ıre
ll rlnln Tcbwıkigs uzerıne yaptN.lan 
o.:iddctll hücumlar scbebllc hıikümet. 
;rklnı ailelerine ve dcvair memurla
rına şehri t.erketmeyl emxeıınL~tir. * Bükreş, 25 _ Bugün haber ve
rildiğlne göre, Viya.na. - Peşte pos· 
tasını yapan tayyarenin dün maruz 
koldıfı fetikctle il kişi ölmüş ve 
dokuz kbjl yara.lanmıştır. * Şangh;ıy, 25 - Şa~l'h:ıy~a. yapı
Jma!->ı mutad beynelmilel bır mera
sim esnasında. otomobille gitmekte 
olan iki Japon zabillnc Cinliler taş 
at.arak t.ecavW et.miısle.rc.'!J.r, (A.ı\..) 

Yunanistan bugiiıı öyle bir 
memlekettir ki orada birinciden • 
sonuncuya kadar l.·oı kes ya~ı.ıı~ 
devletinin karar ittihaz cttıgını 
ve mesuliyet deruhte ettiğini bi
lir. Şimdiki Yunan devleti ise 
karar \:ern1ekten çekinmiyen ve 
mesuliyetten korkmıyan bir dev· 
lettir. -sıyast 

--vazıyet 
Bngün Yunanistand~ ... hiç~ir 

kimse böyle bir teşcbbusu du -
şünmeğe •·e bu nevi meselelerde 
harekete geçmcğe cesaret ede • 
DlCZ. 

Ufak dahi olsa bir kısmı Yu -
nan halkına zulüm yapmak için 
çete teşkili fikri bile inanılını -
yacak bir şeydir. Birkaç bin Ar
na,•ut itin böyle bir tedbir al -
mağa lüzum yoktur. Diğer Yunan 
lıemşehrilerine gösterilen ihti -
nıanıın aynını gören ve onlarla 
taın bir uhenk içinde ~·a~ıyaıı bu 
Arnavutlar Yunan hemşehrileri_ 
diri er. 

Muharip man,ığı ve 
gayri muharipler 

y ~ H. N_!1-!U ı_~&l:AK_ 

Esasen bu ekalliyet Yunan:s
tanda sükiınet ve intizamı ihlal 
edemez. 
YUNAN KRALI TÜRK ATA
ŞEMİLİTERlNİ KABUL ETTİ 

Atina, 25 (A.A.) - Stefani 
A iansı bildiri yor: 

Yunan genelkurmay başkanı 
ile donaıı.ma kumandanı ve Tür
kiyenin veni ataswniliteri Kral 
tarafından kabul edilmislerdir. 

Londra tarafından yayılan kas
di ve yanlıs haberler efkarı umu
miyedc cndışe uvandırmıstır. ln
gilizlerin gaile ve korku yarata
rak bıl:ihare himaye ve yardım 
teklif etmek istedikleri barizdir. 
Fakat efkarı umumivedeki endi
~e İngilizlerin himaye vaidlerinin 
Yunanistanda fikirleri teskine ka
fi gelmiveccğini göstermektedir. 

Amerikanın 
,rıüdafaası 

( Baştaraı 1 inci sayfada) 

Hull. Bermudeslede İngiltere 
tarafından Amer.kaya aıt ııosta 
torbalarının müsadere ve sans!ll" 
E.-dilmesine Amerika hükfımeü
nin muhalif kaldığını bildirmiş
tir. 

G eçcn haziran. aymın on~
cu günü harbe ~lren ı- \ 
taiya.:ıın lriıkümet reibl 

M. l\Iusolini, İngiltere ile muhare
beye ba.ıla.manın sebeplerini a.nla.tan 
be.yanuameı;inde, l\lısır, Yun:uıisi.a.n, 

Yuco.sl~"·ya, İsvlçrı:ye kar.:ı muha.u
ma flklrlerl bulunma.dıiwı il;i.n et
ml'jU. Bı.: memleketler yalnızca. mU· 
li hudui.ların• ve isLiklillerlni muha
faza gayC!;lnl dti.şüııi:yorlar, milli mü
dafaalarına. ait hazırlıkları da bu e
sasa. ve ra.yelcre &:"öre taınanıl-.ı.roa.k

ta.dırlar. l\luhartp nıantıkl;ırt şlmw 

dl Adalar denizindeki yollardan in. 
gllt.ere hiltP ve ticaret gcmilerinJn 
l'tçmesinl, Yunanlsta.na. hücum ve
silesl olar.ı.k ele a.Ima.kt.a.dır. Akdo
nl:ıde inı"Utere b:ılıriyesin~ üslünliik. 
temin ed mlyen İtalya, bu deni"&e 
sahili olan bazı bltar:ıf milletleri 
harbe icbar yolunu terkt--~er, hare

kellerlni, mücadclesknin ea.sslaı-ma 

ıöre tanz:m eylerse, yalc_n _bu bUa. 
raflar dc&:ll. muharip lt:ılya dalıi 
hilen olduiu gibi, il:t.Iyen de istifa
d<.ltre malik olacaktır. !\luharip man
tık'• basirclElz ba.rekeUerl ieabetti-

remcz. 

Sov yeti er Birliği 
(Baştaraı 1 inci saııfada) 

Sovyet _ Alman !'a.ktı~m ~ -
harp mesullerınm uzermde 

zası, . 1 uyandırıcı bir tesır yapmış o -
tahmin ediliyordu. :naat -

nıası 
teessüf böyle olmamış "e Avru. 
pada harp patlamıştır; Atm~ca -
!arın Polonyası askerı serguze.ş
te atılarak ilk darbeler altında 
yıkılmıştır. . 

Bundan sonra hvesti~ Alman 

h 
. . ye nazırı Von Rıbbent -

arıcı • "k" · 
' Moskovaya yaptıgı 1 ınc• 

~r:aı:;;'ı esnasında 28 e~ lül 1939 
da imza edilen dosthık ve h~~ut 
anlaşmasından bah~ederek şoy -
le devanı etmektedır: " 

.şimdi Avrupada saglam ve 

1 ıh esnsbrı vazeden 
devan\ ı su l ma 

. Sovyet - Alman an aş • 
yenı . kıt" mızın öbür 
51 ayııı zamanda 8 • . • 

lngiliz tayyarel~ri İs
viçre üzerinden uçtu 

Bcrnc. 25 (A.A.) - Saliıhi -
yettar bir rnahfılden yapılan 
bevanata nazaran, İsviçre fed~ 
ral meclisi, İngiliz tayyarelerinin 
veniden .İsviçre arazisi üzerin -
den gecnıek suretile yaptıkları 
tecavüzü İngiltere hükumeti nez
dinde enerjik bir surette protes
to etmistir. 

İsviçre ordusu umumi karar
gahı İrıgiliz olması muhtemel 
bulunan yabancı tayyarelerin 
dün gece İsviçre üzerinden uç
tuklarını bildirme!cted.ır. 

İncir satışı bo~ sada 
yapılacak 

İzmir, 25 (A.A.) - Bu sene 
i~ıcir satışlarının 111iinlıas1ran 
borsada .):apıl111ast ,.c hoı~a ha
ricinde incir !',::ıtı~ı Japtlnıaması 
kat';n etle karar alıma alınmış_ 1 
tır. 

lngilizlerin son 
taarruzu 
(B~ :arafı 1 iııci scıııfada) 

de, Savoia tipindeki tayyarderi 
imal eden ınühim fabrikaların 
orada bulunması ile ıne ·burdur. 

Paris darında bulunan Villa
coublny büyük tayyare meyda . 
nına cuınartesi sabahı şa~a!...la 
beraber hücum edilmiştir. 

Bir tek gün geçmiyol' ki gaze
teler, esnafın türlii hilekarlık 
ve madrabazlıklarınılan bahset_ 
~esin! Odunda, köınüıdc fazla 
fıat, yani ihtikar yetişmiyormuş 
aibi ortaya şimdi bir de hileli 
kantarlar çıktı. Odunda, kömür
de ib ti kar elerken bu, yalnız fi
at meselesi de değildir. Odunun 
türlü~ü vardır, !.erifçioglu hal's 
muhlıs Rumeli meşesi diye da -
yar, fakat o yarı yarıya ,.a Ana
dolu ıneşesi, ya sidikli ıneşe, ya
hut gürgen •ıkar. Yine kupkuru, 
geçcıı senenin odunu diye JUt -
turur, fakat, daha sobalar yana
lı on bes giin geçmeden ıslaklı
i!;ından borular tıkanır. Jliitekiın 
ıı:ecen ve en.-elki yıllar, kış orta
sını!a, karayel sağnaklan kar yı
i:ınlarını hallaç paıııu!ru gibi sa
'\'llrurken; bizim borular dolmuş 
,.e o kışta, ln\·aıııettc zarnllı so
bacı, tekrar- ,:•lip dama çıkmak 
Lorluı,:und:ı kalnııstı. 1 .. öınürcü, 
halis muhlis Bulgarya, Midye, 
Iıineada kön1üı ü, henı tozsuz, 
tonral sız. nıarsıksız diyr küınii
rü soku.ı;turur, fakat ~·nknnya 
baş!nyınca anl=ırsınız ki bu kö -
mür yarı ):arıya longoz ve yarı 
,·arıya toz, toprak, ınarsıktır. 
Sonra dn im mübareklerin, bu 
vıl her yılkinden çok pahalı ol
dukları vetisıniyorımıs gibi, bir 
de üstt>lik kantarda dalavere! 
Oooh canını sevsinler, yazdan 
bol bol odun könıürüni.i al da, 
kışın da rahat rahat yak, keyfi
ne bak! .. 

OS:\1AN CEMAL KAYGILI 

Brö anyanın şarkı üzerinde ic
rayı faaliyet eden sair tayyare
ler, \~annes., Saint, Brcicne, Ren
nes, Dinard, Lanveoc vr. Brcs _ 
tin şimalinde kiıin Guiponas bü
yiik tayyare meydanlarını bouı
bardıınan etmişlerdir. Normand
yada Lisieuks ve C:ıen tayyare 
meydanlarında, kilometrelerce 
mesafeden görülen büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Almanlar Lond
ra ya hücum etti 

Şimali Fransada, evvelce Fran
sadaki İn(l'iliz hava kuvvetlerine 
iis teşkil etmekte olan Saint O. 
mer ve Merville tayyare mey -
danlarıııa da hücum edilmiştir. 
Di~er bir İngiliz tayyaresi Pa

risin 10 kilouıetrc cenuhuna ka
dar l(it!erek &leans meydanını 
bombardıman etnıiştir. Aminn
sın en mühim tayyare ıneydanı 
olan Beaimnis ıneydanına da hii
cunı edilmiştir. Griznez civ2rın _ 
da Fransız sahillerinde lluring
zellcsdc totı nfev~ileri, bir çok 
defalar olduğu gihi i ,; gece sı
ra ile vasat bombardıman tana
releri tarafından bombarJıınan 
edilmistir. 

Hücum edilmiş olan noktalar
d~n biri de Dicffe 1:ınanının teç
hızatı olmuoı;.tur. Bir yanaşma is_ 
kefesine viıki olan bir isabetten 
sonra ~iddetli infiU:Uer husule 
gcln1istir. 

İngiliz ağır bombardımancılıı
rı, Almanyaya ınutad ~ece ziya
retlerini )'apınışlardır. Muhtelif 
hedefler meyanında Rhur'da 
Stergradı şehrinde bir >;ıühim 
gaz ta.~iiye fabrikasile bir stok 
malzeme deposu, Darn1stadt'1n 
cenubunda Mannbeid'de bir va
gon narkı bulunmaktadır. Bom
balar top bataryalarını iskat et
miş ve Projektörleri imha eyle.. 
miştir. 

Manncohcim'da vagon garaj 
hatları bi;· saat müddetle şiddet
li bombardımana maru.z tutul -
muş ve müteaddit defalar hedef
lere isabetler vaki olmuştur. 

Macar - Rumen 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

•Murahhas •Hor11,. Macar kra
liııet lıiikümetinin bir muhtrası-

(Baş tarafı 1 ıncı fa.-ıiada) 
7.45 <i.:!n 9 a kadar devam ed.en 

birrı~ı ı1ucumua ov ıuma.n tay
varesı hucum etmıstır. lkıncı hü
cwı1 s~at ond.aıı cvv~L ba.)ıa- 1 
Unı.:j~lL. 30, -f.U bo1nourdu1ıan 

tanurelik fıloıar oırıbırı ardın
dan ıtelerek !\.cnt Konııugu uze
rına.c U\:ıı.-..ı~.ardır. Aınıan ... avcı 
tanar~ıeıı o..ı ıııoların ustunde 
ve COK VUKScı::ten uc,;r.ıusıard!I. 
Londranın r..ur kısn1ınaa aLuan 

bom U.:ııardan l·ıkan yanglnıar do
la yısıı~ ı...a_J; KU(,."t.Lıc tıcaret nıues

SC!. ıcrı nas:ıra u2ramıstır. ltra
i-y·e ve yaruı ncı ~.rvı.s.ıcr a .. e:;ı 
son ....... rıc .. tis!er<l.ır. Sehriıı dıgt.:r 
kısımıarına.ı bazı C\ ler ha.::.ar.:ı 

ugranıwtır. 
:;,ınıan şarkide bir chır -bu sa

bah fccır v.:ıKll Oou.ı.ı.hırdunan i.-

aılmıştır· lıç mulıtelu maııalle
de evler hasara uı?ranıı.şLır. 

Bu saİJah l)owrt.:s mıntaka.sın
da havalarda 1''raıısız sahıllcrıne 
Aıman toplarından atılan obüs
lcrın scbelııvet veruı.:zı zanne
tlılen üc 11111.w.k olınu:-;tur. Alirrn 
dcrııal çalnııssa da infilak olan 
ınialıallcre hiç bır tayyare hücu-
ıuu ounamıstır. . 

HU ALMAN TA YY ARESI 
J)U$ÜRULDÜ 

Bugün ~5 dün de 55 dü=an 
tayyaresinin düsürüldüklerı res
men bil<lırilmekLedir. Bu,gün dört 
tavv::ıreıniz üssüne OOnmemistir. 
t;ç pilotumuz kurtarılnııstır. Dün 
19 tavvare kavbettik. bunların 
mürettebatından 12 pilot hayat-
tadır. 

Sokak kapısının a.nahtarmı çevl
rlrkcD Sacid.enin yü.ıune baktım: 

röz bebeklrlui.n ltl ıülU1ordu, mes'
uttu: 

_ Arldı: sabrını lökendl, ba7dl 

a.ç! ••. 
Sabır51t:lıfın, merakın mulla.bbe

tin beyecanlle yana.klan al al olınuşw 
tu. SevırtJlml o ırüne kacbr bu ka
dar gilıel görmeın~llm. .• 

_ Kuzum k~yıyı aç Celil ••• Artık 

üttne! ... 
Analıt.:r.n çevirdim, kapı71 ittim, 

antr~de yıjılı duran eşyaları ıctstıe

rcn=k şt-n bir k&hkaha. atııt.ım: 

- Kadınım. lşLe yuvamız! 

Sacide - ca.nnn kancıiım - öyle 
pşı!Mlı ki, docbklannd:uı fırbyan 

cA ... > nida.'!tnı «Onlünden koptutu st
bl uza.t:ıınadı. Ben: 

Su tafsil&!, Rumenlerin bütün 
Transilvanyayı l\Iacarlara '"·er
mek btemenıekte ne kadar hak
lı olduklarını gösterir. Macarlar, 
Transilvanyada, Ruıncnlerc nis
bellc bir ekalliyet tc~l:il ettiL.le. 
ri halde, l\Iararistanın kuvvetli 
vt! hikim olduğu d~virlcrde bu 
Ru~nenlcrc tahakküm c+,mişlcr, 
Trianoıı mqahedesilc Tııansil -
vanya~ ı kaybettikten sonra, ko
pardıkları gürültü ile sanki bü
tiin Transilvanya, Macarlarla 
n1~skUn imi~ de, hr.L .... tzhk edile
rek lluıncnlcre vcrilmi~ gibi bir 
ha' a yr.ratnu:ılar V(' bu ha,·nya 
itdcla herkesi inand.:.rnıışlardır. 
ı:alhuki lıar.,ten evvelki kendi 
is!a.~is.t;klcri bile, Transilvan w 

y.:ıda Ruıııcnlcrin c scriyeti haiz 
~!dı:ldarını kabul etmi;tir. 

Son müzakereler basladığı za. 
man, 1\lacarlar Transil\ anyanın 
~2 viliı\'ctten H ür.ü geri almak 
ve diı'\erlerinde mübadele yap -
mak istcmi~lcrdir, Rumrnler ise 
l·nlnız ·l vilfıyeti vcınıcği '\'C .ı: -
terlerinde mübadeleyi kabul e
deceklerini bildirm:~Lrdir. 
Şimdi ne olacak? Sözün halle

demediiini silfıh ını halledcrc~?. 
Gelen haberlere bakılırsa ,mese
le hakeme havale edilmek sure-1 
t;Ie bilhassa Hitlcrin hakemliği 
ile halledilmek istenileccktir. 
Fakat Hitler, 1938 sonbaharında 
ÇekosJoyakyanın yai1;masından 
sonra Cckler, Slovaklar ve Ma -
carlar orasında Viyannda yaptığı 
h:ıkcnılikten memnun olmamış
tır; ~ünkü kimseyi memnun ve 

tatnıin edcmcdii:ini görmil~tür. 
Bu defa, biri eskidenberi, diğeri 
de yeniden kendisine dehalet et
miş olan iki tarafı memnun ede
bilecek bir hakemlik yapabile -
ceğine emin olmadıkça. yahut bir 
tarafı iltizam etmeğe karar ver • 
medikçe hakemlik etmek iste -
ıniyeceğ"i söyleniyor. O zaman, 

belki de Musolininin hakemli -
ğine müraraat edilir. Herhalde, 
ınih\'er devletlerinin, kendilerine 
petrol hazinesi, iaşe onbarı va
zifcs:ni gören bu memleketlerin 
birbirlcrile di>vüşerck harap ol
n"":alarına ınüs:ıadc ctmiyecekle -
r!, ihtilafı ya ikna ~·a tehdit yoli_ 
le halle ,alı~ara.kları muhakkak-
tır. 

ABİDIS DAVER 

IRAN TlL1NSIT1 
İran' tran::ı:ıtiı•ı..n. nı.cuı.leketi -

mizden qeçiritnı.esi için linıanı
mızdaki tesi.saı kafi deqildir. Bu. 1 
mevzuu. ileriae tekrar ele ala
caijız. Suri'ııe, Irak ve devlet 
demir ııollarımız ara.1ondaki muh
telit tarifenin lıu />afta icinde 
Ankarada hazırlanmasını ilmid 
edilJorum.• 
V~1'..ILlN lZMiRDE VERDİGI 

llı:.YANAT 
Dic:cr taraftan lzmırden ha

rekctınden C\ vd Tıcar "t V cluli 
k~ndisılc ı;:?orı.l..,en matbuat mü
messıllerine su beyanatta bulun
muştur: 

•- Uzüm müste.-na olrıuık 
üzere bütün mahsullerimiz be
reketli ve iııi kalıtelidir. Bu ne
faset, buı<dan boylc Türkiııe 
ıııahsu!lerıııııı dünııa piııasa!a -
rında en 1nühim tnevkıı kazan
masına ııardıın edecektir. Mı.ıs
tah~iı arasında 1nahsu!ii.n naki.ı 
ve satışının tem.ni ıcın lıer turlu 
ted&u· ı.er ~ alı.t;oruz. Bu cümte -
den olnıak üzere, meseı<i. incırin 
meJıva pıııasasından çıkarılarak 
bor•aııa itlıa! edilip kııımctlen
dirihnesi ıçın e.rıir verdım. Etı
lu!Un ilk lıafıası11da ıncır ve il
züııı borsası açılacaktır. 

I\1Aı.JSULI.ERiMlZE ALICI 
ÇOK 

JI.' ;ıhsulcrimize alıcı c•, ktur. 
Tuıünlerimizi Amerika alacak
tır. İ nqildcr de üzilm ve inctr
lerimızin büııük bir kısmını ala
caklardır. Bütün dünııa piııasa
ları pamuklanmıza taliptir. Ro
manııaııa da zeııtinııaiit verece
ijiz. lzmir Fuarının muı·affakı-
11eti, malısullerimizin dünııa pi-
11asalarında kıvmetlenmesine ııar 
dım etmiştir.• 

Afrika ve 
Akdeniz 

(Eıaştarafı 1 inci tc:qfada) 

Fort Capuzzo'ya yaklaşmakta 
olan bir İngiliz keşi{ kolu, istil!.
kam kazmakla meşgul bir !tal -
yan müfrezesi görmüstür. İngi
lizler dü~nıana oüng.ü hücumu 
yanmı,Jar ve on İtal>'an öldür -
mü;;lerdir. Difler on ltalyanm da 
ölmüş olması nıuhtenıeldir. 

İngilizlerin zayiatı yoktur. İn. 
gilizler :redi esir nJarak dönmüş
lerdir. 

KENYADA 

Pretoria, 25 ( A.A.) - Kenya 
kaı·ct~lına ait dün ak.şamki res
mi tcblig: Vaziyet sakindir. Bü-

B b 
yiik mikyasta kara keşif hare -

esa rO ya ketleri yapılımstır. Kesif devri-
yeler~ıizden biri Buna'nın şi • 

(Baştarafı 1 inci saı,fadaJ mal mıntakasında bir düşman 
lan dcvletlcrın arazileriı1e sev - devriyesine raslanu~tır. Düşınaıı 
•kedilmoktedirler. Münevver ta- çekilmiştir. 

baka Lorraıne mıntakasına ve l\lALTAYA YAPILAN 
ameleler de Polonvada Poznana UÜCUl\l 
nönderilmcktedr. 10.000 kişilik " Malta, ı;; (A.A.) - Avcı tay-
ilk kafile Tunanın mansabında yarelerinin refakatinde olarak 
bulunan Galatz limanından ya- düşman bombardıman tayyare -
kında irkabcdill'<!ekLir. Bu kafi- !erinin bu sabah yaptığı hüc,•m 
!evi yüklemek için Alman ,gmni- esnasında hükümete ait bazı bi-
leri Tuna boyunca inmekte bu- nalarda hafi{ hasar olmu~tur. Bir 

dü~man tayyaresi İngiliz avcı 
lunınaktadırlar. İşgal edilmis olan tayyareleri tarafından düşürül-
yerlerde Rumen ordusunda hiz- miiş ve pilotu esir ediJ.ı.niştir. Di
met almış olan Almanlar. Alman- ğer bir düsıııan tayyaresinin de 
yava sevkedilmek üzere terhise- hasara uğradıf:ı zannedilmekte.. 
dilmislerdir. • dir. Zayiat yoktur. 

lkdam'ın edebi hif..ayeleri M 

Uyklb!lm Vc§lır!. I 
il Müellifi SiS t1 

de mum olaca.k amma, kim bııla

ca.k? 
-.Sacide! 
-Nafile Ce-lil, fur&dan ,urr.7a. ın-

mıld&maın. 

- Yuvayı yapan dlfl kuştur Sa
cide._ 

- Yorrun d<illııe CeltL.. Ben çok 
yorrunum! .. 

* "" Gönlünü eclebllmek için ı»k ııi-
raşlmı. 

- RaY<!I, kallı rtdellm. 

- Çekici uzai! 
- YOJTUOWD. 

Merdivende -1!7orum. Gülm.&
melt ipin kendimi M lal.u.forum. 
dtuzum çekicl w:ab di.Jre ,.aıvarı

yorum. Kalkıp pckJcl uzabyor. 
- Çivi kutuslWU ver Sa.elde. 

- Benim yorcunlol<laD kımıldı-

7acak halim kalmadı. 

Bu Kfer o yalvarl,J'or: ••Kuzum 
sen inip al• merdivenden lnlp glvt 
kutuwıo alı7onım. 

Vaşington. 25 (A.A.) - Vasing
tonda Roosevelt ile görüştükten 
sonı-a Harbiye nazırı Stimson. 
Bahri ye nazırı Knoks ve Ame
rı ka - Kanada müdafaa kamisv<>
nu Amerikan azaları, Nevyork 
Belediye reisi Laguardia'yı reis 
olarak intihap etmişlerdir. Bila
hare Laguardia yarın Amerika
lı azaların Kanadava hareket e
d~ceklcrini ve Kanadalı azalarla 
il<<.misvonun ilk içtimaını aktede
CeJ<lerinı beyan etmiştir. 

Hamilton-Bemıudes. 25 (A. 
A.) - Hamilton hava üssü. A
ınıcrikanın emrine amale bulun
dı.rulacaktır. 

---o--

Müreftede üzüm 
mahsulü bozuldu 
l'ılüreCte, 25 (A.A.) - Bu yıl 

u~uı;da harbin bitm~~ı l_çın hır 
hareket noktası olabılırdı. 

O znman Almanyanın, İngilte
re ve Fransnya müracaat ederek 
harbi bitirmek teklifinde bulun
duğu malumdur. Bu ~eşebbü~ü 
Sovyetler ittihadı takvıye etnıış· 
ti. Lıgilterc ve I'raıısanın bu te
şcbbü\c karşı aldığı vaziyet bil. 
tün cihanca malüuıdur. 

nı oku.muş ve bu. mı.ı.htıranm tet
kiki icin celse iki b~k saat 
tatil edilmiştir. Celse tekrar açıl
dıciı zaman Rumen murahhaın 

.vaıer Pop• öqleden evvel .Ma
car murahhas heııeti tarafından 
tevdi edilen mulıtıraııa cevap 
vennıştir. Müzakereler için bir 
esas bulunamaması dolaııı.sile ~fa 
car lıeueti şefinin talebi üzerine 
qörüşmelerin nihayet bulduciu 
bildirilmiştir. Bununla beraber 
miizakcre!eriıı pek kısa bir za -
manda tekrar başlaması ümidi 
mevcuttur. Macar murahhas 
lıeııeti dün akşam BudcıP.'.'şteııe 
hareket etmiştir. He1ıet, oçırenıı
dine göre qörüşmele ,-e ge!ece~ 
carşıımba qiitıii deı·am edı!mesı
m teklif t'e bundan maada mil-

1

. 
zakerclerin Macar ara:isinde k.i
in •Szeqeden• d.ı? cere.11a1ı et .. 

- Haydi, hemen yalak odanuzı ba
zırhyalım! Dcdtm. 

Sacide. duvann kenannda duran 
,nt.etr .. tn U!>lline kendini attı: 

- Yorcunlukbn öhiyonım ... DedL 

* Sa.cldeye satın a1dıfım köşkil, eş

yaları göslcrınemt"!litu. Ona bir sürpw 
rll yapaeaklmı. Fakat sabredemedim, 
kö~kil ycr1ct{~i~en haber verdim. 
Sacide rocuk rlbl o;;evindl, hemen 
~kaka fırladık. Ta Kn:aliopraktan 
Gö.:.~pcye kad1r :ya.ya yıirüdük ..• 

- Gilmeın. 

Şunank blddeU ile tulenlıı üstün
de kıvranışı ö7le cana 7akmdı ki. 
rece,·i köşkte ceçimıt,.e ka.ra.r ver
dlm. Ancak ya.Lacak bir yer bazll'la

mak şart. Yaklaştım. ellml o.atılım, 

top l'ibl 7erinden tırlad.J: 

- Gıdıklama şimdi b:ı.yıbrım. 

* Perdeler takıldl, 7ata1t yapıldL 

Iarnımıun acıkt.afmı du1duk. Soka.
la çıklun. öteberi a.ldım. (i.,ldliim 
:oa:maıı ne röreyim: Sacide yalmıt 

bile ... 

- Kancıi:un bani oatal bıçalı? 
- Ben yor&unum. 

Milıliya hastalığından üzüm 
mahsulü Mürefte, Hasköy, Ki -
razlı ve Tepeköyde kısmen, Çı
n.arlııla tamamen bozulmuştur. 
Uzünı azlığıııın Çınarlı hariç di
ğeı· nrlerde !iat farkı ile telaf~ 
edil•ceği ümit -

Sovyetlcr Birliğine gelince, 
Almanya ile dostane ıniinasebet
lerin idamesi garp hudutlarında 
milli vazifelerini ~tapınasına yar
dını etmiş ve dış siyasetinde e -
sas hattı hareketini takip ~ini 
kolaylnstırınışlır. Ilu hattı hare-
1<et. -.re) an eden harpte bita -

İ' »J!ık ve su!hün idamesidir.> 
,,. - .. 

Silcfde antredeki tiltelerin üzerin
de- lomıldamadJ.D yatıyor. Ortalık k:ı.· 

ranlık. Elektrik a.,.olma~- Bir )'er-

- Öyle ise muml&rı bul, 

Bir Van kedlııl cibl ltabanp mı
rıldanarak kalktı, aradı, buldu.. Ma
mu yaktı. 

- Şimdi perde bul! 

Prrdrleri de buldu. 1\lrrdivenl da-

7a.yıp pencerc1e tum..Andım: 

- Öyle lse ben de yorıunum!. 
Elimdekileri bıraktım, olurdum. 

Bir müddei şessb durduk. Amnta 
mLdt:lerbııh susmu1or ki.. BA.tun 
SaclJ.e dlılerinl utuı.turarak doiru
luyor ... Ben cüliı)'omm~ 

Sofra71 kurup olunlıok. j 

Diğer taraftan Mısırda, bizim 
hesabımıza transit olarak bekli
)·en urnllar da, l\lısır hükume
tinin ltu~nkü fevkalitdc vazi ... 
yet dolayısilc aldığı bir kararla 
ilırar cdilnıiyecckmiş. 

Halbuki ~uvala ne kadar bü -
yük ihtiyacımız var. Avrupa har
bi başlayınca»a kadar hor ve ha
kir gördüğüınüz, kıymet ve e
hemnıi,l'.ct vcrıu • ığiıniz, birçok 
yerlerde paspas a)o aklarınıızın 
altına ~erdii!imiz, yahut da bo • 
duruma \·e könıürlüğe attığımız 
çuval, şimdi. en kıymetli ve en 
lüzunılu mal oluyor; caman çu
val!. dive dövünüyoruz. 

Halbuki sulh zamanlarında o
nu arayıp sormazdık bile .. İpek 
kunıas_:=.ek çorap, merinos, sun'i 
ipek fabrikaları yaptık. (Sun'i 
ipek fabrikasında, icabında ba
rut yapıldıj1;ıru bilmez değilim 
anıma barut için barut fabrika
•• yapılır.) Bu·. !arı hepimiz nıem. 
nuni»etle a~l:ıdık; fakat çu -
nla daha •ok muhtaç olduğumu. 
zu bir türlü hatırlı~ amadık. Şim
di ipek mendilden, merinos ipli
ilinden, o çürük kadı.ll. rorapla -
rından zi~·adc, çuvalın hasretini 
cekiyoruz. Allah göstermesin, 
harp olursa daha çok çekeceğiz. 

Çanakkale muharebelerinde 
kum torbası hizmetini gören 
çuvalın, dünyanın en pahalı can
feslerinden daha kıy:;.ıeili oldu
~nu acı ve kanlı tecrübelerle 
gören bizler, nasıl oldu da harp
ten sonra, çuvalı tekrar bor ve 
hakir gördük, bilmem?. 

A.D. 

8elec1ıynin mahsenle
rinden istifade edilecek 

Belediye merkez binası altın
daki büyük mahzen ve sarnıcta 
esaslı tariilfıt ve tesisat yapılarak 
buradan icabında istifade olun
ması kararlastırılmıstır. Bu is 
icin 46 bin küsur lira tahsisat 
şarolunacaktır. FaalLyete de 29 
eylfılda başlanılacaktır. 

Ba~ından yaralandı 
lı ... anda ·bir a:nıelenın vara -

lar""lla->ı ile neticr'enen bir kaza 
olmtıstur. Hadıs~nın tafsı atı 
şoour. 

Hasır iskelesinde 4505 numara
lı kayığın sahibı ıMelunet ~lu 
Mustafa Çakar, Galata rıhtı -
mında ba.itlı bulunan lmıir va
puruna boya fırçaları vermekte 
iken, vapurdan sandala bir ka
las düşmüş ve .Mustafa Çakar 
'basından alb:r surette yaralar>-
mış, Beyoğlu hastahanesine kal
dırılınıstır. 

Sacide acele yiyor. Soruyorum: 
- Nedi- ıetqıa? 

- Sus, konUflD&, karnım aç! ... 
EfUlp öıımd< JsU,ocum, lebclli -

kar b~ kaldınror: 
- Usla clur, bırak rahat 7Q-e • 

;rlnı. 

- Beni öpmea 1-cıae mMli ol· 
maz. 

- Amma. uykumu ka.ç.•rır. 
- Ne! .• Uyu.yacalt mısın! .. 
- Sofra.dan kalkar kalkmq Yoııı 

cunum.. Öyle 7orruıuun kL. 
Sa.cide elindeki salkımın ucunda 

kalan ı;on 1U1UJı laneıılnl aiuna ,._ 
tıp kalktı .. 

- Biraz otursak! Dedlm.. 
- Çıldırdın mı? Dedi yor(llllam.. 

Öyle yorn.num ki.. ' 
- Blru konuşaJ.ım._ 
- Gundıulu çuvala cırı-ı.I P 

Yamı konuşuuz .. 
- Amma bu ~ece.. 
- Cok. söyleome, uykum var, 7M ... 

ııuııum.. 

- PckL 

* Si.cara.mı ıeUk~n sonra 90JUDCl108ı. 
ya.tai'a cirdim, Sacideyi UJ'Ulduma.. 
mak ıet:ıı arkamı döndüm, cöztertml 
kapadım. 

Çok reome<li, Sacldeııln sesint dlQ'
dum: 

- (;7117or m11SUJ1 CeWT" 
- Uyu7orum._ 

• 
- Aman benim UJkwn :rok •• y-

nıı ela delilim!~ Bİi 



Muaviye ordusunun yaklaştığına 
dair korkunç haberler geliyordu 

TEFRiKA NUMARASI - 15 -

(Emirülmüııninin, Hasan) ın 
bu emrine, en evvel (Horasanı 
Tiinkleri itaat etti. Horasanlılar. 
derhal bir heyet ııöndererek, 
:veni halifeye biat ettiler. Ve 
~ür'atle harp hazırlıi.tına ııiristi
Jer. 

Aradan bir ay bile l!e<;llleden, 
Horasan askerleri (Kıife) ve ııel
di. Çevlk atlar üzerinde etrafa bey 

>el sacan bir vekarla Kufeye l!iren 
'l'ürk süvarileri, (lmamı Hasan) 
ı son derecede memnun etti. 
Hatta, Kı'.ıfc camisiooe, bu as
kerlerin biatını kabul eden (Ha
san). kendisini zaptedemive
rek: 

- Ya Rfrb.. Türk milletine 
2eVal verme. (Ehli Beyt) in hak
ilunı en evvel onlar kaıbul ve 
tasdik ettiler. 

• Demek suretile, büyük bir ka
dir.'>inaslık S(österdi. 

Horasan Türklerinin Küfeye 
vürudunu, Basra ve Yemenden 
111elen askerler takibetti. Bir mik
w aSker de, Hicazdan geldi. Ve 
anlaşıldı ki, Hıcazlılar, henüz 
k a r a r J a r ı n ı vermemisler
dı· (Imamı Hasan) a ıını, yoksa 
(Muaviye) ve mi biat edilmesi 
laz>.m .ıı:ele<:eki hususunda, henüz 
tereddüt ıc;indelerdi ... Yeni Ra
hlenin Mısıra yolladı~ı adamlar, 
orada tevki! edilmiş, (lma.'llı 
Hasan) namına bir tek asker bi
le Jl(inderilmeıııisti. 

Çok dikkate şayan olan bir 
keyfiyettir ki; az zaman zarfın
da, Küfe şehrindeki umumi ka
rarıı:aht;ı, (kırk bin) i müteca
viz asker birikti. Muaviyenin 
Samda topladı.ı?ı ordu ise - hemen 
hepsi ıı:üzide süvarilerden ıınü
rekkep olmak üzere - (Elli bın) 
i ınütecavizdi. 

* Ordunun başkuınandanlıi!ını 
bizzat (imamı Hasan) deruhte 
etti. Ve en ziyade harp taraftarı 
olan (Kıs Bin S<id) ı, on bin 
secıne süvari ile Sam hududu
na ııönderdi... Kıs, orada Mua
viye ordusunu karsılıyacak .. llk 
muharebeyi verdikten sonra, 
büyük ordu üzerine çekilerek, 
lkal'i harbi temin edecekti. 

Fakat immru Hasan, oldukça 
mühim bir ordunun basına ııeç
mekle beraber, daha hiılfı harp 
taraftarı değildi... Nitekim, is -
teksiz bir halde, Kı'.ifeden hare
ket etti. .f\J!.ır, ağır ilerliyerek, 
(Diri Abdurrahman) mevkiine 
ııeldi. Orada, ordusuna tevak
kU'f emri verdi. 

Günler, j!eçiyordu. Muaviye 
ordusunun yaklaştığına dair kor• 
inme haberler ııeliyordu. Fakat 
İmamı Hasan, daha hiıla süku
tunu muhafaza ediyordu. 

Onun bu hareketi, ordusunun 
askerleri arasında fena tesirler 
husule ııetirdi. Karargahta, der-

hal telişlı dedi kodular bas ııös
terdi. Nıhayet bir .ııün. ordu za
bitleri toplandılar. İmamı Ha
sanın huzuruna çıktılar: 

- Ya Emirülmüminın! .. As
kerler arasında, fena bir cereyan 
var. Bu cereyan, itaatsizlikle ne
ticelenebilir. Ya, derhal Muavi
ye ordusunu karşılamak için e
mir veriniz. Vevahut, sonunda 
bizi ımes'ul ctmcyıniz. 

Dediler. 
İmamı Hasan, bunlara cevap 

verdi: 
- Ben maiyetimdeki askerin 

vazhetini idrak edemiyf!C{'k ka- \ 
d:ır .ııatil değilim. Ancak şu var 
ki, (Cemel) de ve (Safın) de dö
külen .kanların burada da dö -
külrnesinden ic:tinap ve ihtiraz 
etmektey?m .. Ben de •babam ııibi 
l)OSt kavııasından nefret edivo
orum. Benim -yüzümden. bir tek 
sahsın bir damla kan bile dök
mesin! istemivorınn... $ahsan, 
benim hiç kimse ile buihız ve 
adavetim yok . .Mesrikian, Mağ
rrbe kadar bütün dünyayı dol
duran insanların hepsi He d0&t 
ııecinznck fikrindeyiım. Hatta, 
l:ıu sulhoerveranc düsünce!erim
le, (Mua,·iye) yi de harpten vaz• 
geçirecci!imi üınid etmekteyim. 
Onun ;çin, acele etmivelim. Bi
raz daha bekliyelım. 

Dedi. 
imamı Hasanın bu sözleri. or

du zabiUcrini tatmin etmedi. 
Hatta, askerler arasında, af(udan 
aluza dolaşarak aslını kavbet -
mis olan bu sözler, daha fena te
sirler husule ııetirdi. 

Muaviye, cidden dehasını ııös
terivor: büyük -bir azım ve me
tanetle proıır~nı tatbik edi

vordu. 
Kıs bın Siıd'ın, on bin Jriizide 

sti varı ile kcndısıni beklectiifüıi 
haber almakla ııecıkmemişti. Fa
J<at bu ince düsünceli adam, Kıs 
ile bır harbe ıııriserek ordusunu 
~ayıf düşürmek istememiş .. Asıl 
hedefi olan (İmamı Hasan) ın 
ordıısunu bastırarak kat'i bir mu
harebe ile işini bitirmeyi tercih 
evleınistL. Bunun için de, Kıs'ın 
ordusunu bir tarafa bırakarak 
en·ela sarka dogru ilerlemis .. 
(Mcdayin) sehri :stikametine 
ııelir ge'lınez birdenbire cenuba 
inımis .. Korkunç bir kartal gibi, 
İmamı Hasan ordusunun üzerine 
dikilınisti. 

Muaviye ordusunun piştarlık 
vazifesini, (Abdullah bin Amr) 
ifa ediyordu. Muaviyenin en 
kıymetli icra vasıtalarından biri 
olan bu zeki ve dessas adamın 
ıınaivetinde, yüzlerce casus ve 
propagandacı bulunuvordu. 

(Arkası var) 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıtı!,j:ı yer. 

SON TELGRAF Basımevi_ 

,..--------------------~----------

DALGA UZUNLUCU 
T.A.P. JL71 m. 9"S Km. %0 Jtw 
T.A.Q.19,47 m.15115 Km..Zt K.w 
1148 m. W Km. UO E:w. 

26 Ağustos Pazartesi 
12.30 Proqram 
12.35 Fasıl heııeti 
12-50 Ajans haberleri 
13.05 FMıl heveti 
13.20 Kan.."lk rıroqrcmı. (pi.) 
19.10 Türk nıiizil/i 
19-45 Ajans haberleri 
20,- Tü.rk müziqi : 
20.30 Konuşma 
20A5 Diııleııici istekleri 
21 JO Bestekiir si malan 8erisin-

den. 
21.30 Radııo qazetesi 
21.45 Türk müziiji 
22.30 Ajans haberleri 
2245 Radııo salon orkestrası 

Askerlik 
bahisleri 

--

, 
(BMtarafı 2 nci savfada.) 

tahsisat neti•esinde Mısır ordu.. 
su, artık bir sembol olmaktan çı
karak bir realite olmağa başla -
nuştır. 11139 haziranında ordu 
mevtudu U ,000 den 25,000 kişi
ye çıkarılmıştı. O tarihte, 6500 ki
şiden mürekkep ve en modem 
vasıtalarla mü..,hhez mükemmel 
surette talim ve terbiye görmüş, 
bir motörlü tilmen te~kil edil -
mişti. O vakittenberi, muı azzaf 
ordunun mevcudu 50 - 60 bin ki.. 
şiye "karılmış olsa gerektir. Me
sele, yalnız erlerin talim ve ter
biyesinden ibaret olsaydı, en 
genç ve en sağlam efrattan bir 
kaç bin yüz kiJ;iyi kısa bir za -
manda yetiştirmek güç bir iş de
ğildi. Fakat, ıabit kadrolarını 
ve bilhassa kurmay subayları 
yetistirmek uzun zaman istiyen 
bir iştir. Ordunun yeniden tcş -
kiline başlandığı zaman, teğmen. 
den generale kadar, yalnız 500 
zabit vardı; bu kadar zabitle de 
bir ordu vücude getirmenin im
kanı voktu. Harbiye mektebine 
hemen yüzlerce genç alındı ve 
geçen seneden itibaren, bu genç 
zabitler, orduya iltihaka h'1Ş -

!adılar. Harbiye vezareti İngil
tere ve Fransaya zabitler gön -
dermiştir. 

İtalva, harbe girdiği zaman, 
Mısır İtalya ile diplomatik mü -
nasebetlerini kesmiş; fakat har
be girmemi~ti. Bun!ln üzerine 
in,..;Jider, Mısır ordosuna ver • 
dikleri "1lfilılann bir kısmını, i
leride daha yenilerini verecek -
!erini söyliyerek "eri almışlardı. 
Mısır, harbe girin•e, belki de 
şiındideıı bu silahların Mısır or
dusıınn iade olunacağı tabiidir. 
Mısırda efrat bolluğu, geri 

hizmetlerinde ve tahkimat işle
rinde, gerek İngilizler, gerek Mı
sır ordusu için, çok faydalı ola
caktır. 

Mısırlılar, küçük bir hava or. 
dusu da vücude getirmişlerdir_ 

Hulasa, bir İtalyan taarruzu 
kanısında Mısırın harbe girme
si, İngiliz ordusu için manen 
ve maddeten kıymetli bir yardım 
teskil edecektir. 

ABİDİN DA VER 

Abaza İlışir pasa, Arnavut Köp 
rülü Mehmet paşa .. İbsir paşanın ........ BOYIJK TARiHi ROMAN:\!_Q taazıl;;q 

SEKERPARE-_SULTAN. 
\ 

ikarısım 'Padişaha teslim etııni 
ven Ali oasa idi. 

Simdi bu Çerkes paşası, Ali 
oasanın aleyhinde cephe al
ımı.stı. Demek Sultan İbrahlme l karısını teslim etmedii!i için İb-.. 

Yann ı M. SAMI KARAYEL ; .... -
sir :paşa kızmıştı. Baska türlü 

1 1 bu meseleyi tefsir kabil mivdi?. 
Ali paı;a, önüne ııelene şöyle 

söylüyordu: 

Anadolu (OCUİ!U daha hala 
isl~ı zihniyetile ımüstevlileri 
birer kardes taruyordu. 

Halbuki, Türk ırkının kendi
sine mahsus sccavasından bibeh
re idi. Bu sebeple eziliyordu. 

l:li<: bir sahibi azm ~'Oktu. Bü
tün kuvvetler, bütün ııe.ki ııa

lıipleri ısaravın etrafına üı;~ 

müşlerdi. Bunlar da Türk ırkı
na mensup deil:illerdi. Kimisi, 
Hırvat. kimisi Bulgar, kimisi 
Sıro. kimisi Rum, kimisi Emıe
ni, kimisi Arnavut, kimisi Cer
kes, kimi.si Kürt. kimisi Arap ve 
Rus idi- Bunların içinde pek az 

Türk ırltı::ıdan vezir ve rical 
vardı. 

Bu müstevliler Anadoluyu so
·-uvorlar.. Zevk. e.i(lence. tan-
tana, ihtisaım, her türlü vatan 
kn~nsunun fevkinde idi. Ve . 

. bUtün bu muvakkat huzuzat ela. 
lıııl:km zararına, halkın canı ve 
malı tıahasına lemin olunu -
yordu. 

Sultan İ'brahim, Ali oa.sanın 
hareketini duyunca, telaş için
de kaldı. Fakat, onu kurtara
cak, onun mecnunane saltanatı
nı idame edecek müstevliler 
vardı. 

- Yahu, herifin karısını. irzı
nı müdafaa zımnında padişaha 
karsı durduk .. Me~cr, herif dün
den razı imiş .. Ne bilelim biz bu 
• '? 
:ısı ... 

İsin ııarip ciheti, padJsah İb
sır paşayı Ali paşanın üz.erine 
memur eyledi-

Bu müstevli Abaza paşası bila 
tereddüt Ali Pasanın üzerine yü
rüdü. Padişah, emrile Ali pa
şanın başını kesecekti. 

Ali pasa ki, tbsir Pasanm .ka
rısı için padişaha karsı kovmııs 
ve belki de ilk muhalefet hare
katı da bu ırz ve namus mese
lesinden tahaddüs eylemişti. 

(Arkası v ar) 

Adel 

1,972,000 küçük madeni d!ııirne 

13,195,000 Büyük madeni düğme 
506,000 Sakandırak düğmesi 

1,182.000 Büyük kopça 
1,374,000 Küçük kopça 

Talan 
Lira Kr. 

22,257 50 

809 60 

7572 

illı lemlnal 
Lira. Kr. 

1669 31 

6C 72 

567 90 

Yuknrıda yazılı düğmP ve kopçaların pa1.arlık1a eksiltmesi 4/9/04•.) (~r
~arnba gunü saat 14,30 da ·ru;>!lanede İst. Lv. Amirli(i s::ıtm aınıa konıi~
yonunda yapılacaktır. İstekl1lerin teminat ve kanuni veslkalarile beHi J<tatte 
komisyona gelmeleri. (299) (7f.!8j 

• Kapalı zarfla eksiltmesinde 1250 
adet kaUan1r demjr kary2laya ta
lip ı;ıkmadJğından paz.ırlıkla eksilt
mesi 4/9/940 çarşamba &üni.ı. saat 
14 de Tophanede İsl Lv. Amirliği 
satın alına komisyonunda y!lpılacak -
tır. Tahmin bedeli 27,500 lira ilk 
teminatı 2062 lira 50 kunıştur. Nü
munesi kom..isyonda görülür. İstekli
Jerın bellı saatte komisyona gelme-
lerı. (298) (7817) 

* Kırkbeş bin adet ttiylil dt'ri alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiJtmesi 2/9/940 pazar 

tesi günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınabna komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli seksen 
~ bin beş yüz lira ilk teminatı 5525 
liradır. Nümuoesi komisyonda gö
rülür. isteklilerin kanuni vesikalari
le belli aaaıte komisyona gelmeleri. 

(286) 07635> 

* Scnal romörkörünün !IAvei kOl!i 
· mucibince jttivert.enin tamirinin pa
zarlıkla ~illmesl 27 / 8/940 salı &ünü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma Jr.omi.syonunda yapilacak.t.ıı-. 

Keşif bedeli 3422 lira ilk teminatı 

256 lira 65 kuruştur. Keşli komisyon 
da &örülür. İste.killerin kanuni vesilta
laı·Ue belli saatle komis7ona gelmeleri. 

(279l (7582) • Add 

2 600X20 İç lfu;tik 

2 aoox20 ~ > 
1 LAstik hava pompası hortumu 
1 Kutu sıcak kaynak 
1 90 amper aklınülAlör 
Yukarıda yazılı malzemeler 27/8/940 

lalı günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amlrliii satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmelcri yapılacaktır. 

İsteklilerin temlnatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (281) c7630> 

KUo 

7,315 Piliç eU 
23,600 Tavuk eti 
15,900 Hindi eti 

* 

Yukarıda yaulı eller 27 /8/940 sa
lı günü saat 15 de Tophanede İsl 
Lv. Amirliği satınalma komisyonun
da pazarlıkla ek.silbnesi yapılacak -

tır. Tahmin bedeli 28,493 lira 2.5 ku
ruş ilk teminatı 2136 lira 99 kuruş -
tur. Şartnamesi komisyonda görü

lür. İsteklilerin kanun! vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri 

(277-7535) 

* Adeı 

720,000 5X8 perçin çıviıJ 

1,Ho,000 6X2,!i > > 
720,000 Orta perçin pulu 5Xl0 

1,600,000 Ku~uk perçin pulu 5XB 
360,000 Yarım yuv~rlıık halka 
120,000 K~•~uk yuvtıı-lak. halka 
120,000 Çuı dilli toka 
240,000 2,5X12 perçin ÇİVİSi 

Yukarıda ya2.ll.ı 8 kalem malzeme-
nin pazarlıkla eksillmesi 27/8/94-0 
•al• günu saat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirhli satı.nalına komisyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 79,860 llr.ı ük teminatı 5989 
lira 50 kuruotur. Şartname ve nü
muneler.i komisyonda görülür. İstek
lHerin kanun! vesikalarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. (273-7531) 

* On bin kilo kadar . pcnçelik Avru-
pa kOselesi alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 27 / 8/ 940 salı günü saat 16 
da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
alm:ı kon1ı1syonunda yapılacaktır. 

Tahm in bedeli 27,250 !ıra kat'! te
minatı 4087 Ura 50 kuruştur. lstek
lllerin belli saatte komi."")'ona gel ... 
meler!. (296) .7815> 

* 91 ton kuru soğana talip çıkmadı-
ğından tekrar pazarlığı 28/8/940 çar
~amba günü saat 15,30 da Tophane
de L v. Amirli ti sat.Jn alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmjn bedeli 

5232,5 lira ilk teminatı 392 lira 44 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görLiJUr. İsteklilerin belli saatte ko
mh;yona gchnclerl. (293) •2816' 

* On beş gün zartında $jrkcc;dc an-
bara teslim &artile 25 ton kuru so
ğan alınacakt.Jr. Pazarlıkla eksiltme
si 28/ 8/940 çarşamba &ünü saat 14,30 
da Tophanede Lv. AmirliAi satın al

ma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (300) c7819> 

Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine: 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Maaşlarını Bankamıza temlik ettirmek ınıretile alan emekli, du: ve ye

timlerin K. evv,1 940 - ıubat 941 üç aylıklannın tediyesine 2 eylül 940 ta
rihinden itibaren başlanacaktn. 

ı - Maaş sahiplerinin tt:mlik muamelesi için ellerinde buJunan bir dev
re evvel Bankamızca vrilıniş hesap puslalannın alt kısmında yaz.ılı ıün 

ve aaaUerdc fotogra!lı nüfus cüzdanlarile Bankamıza müracaaUarı. 
2 - Mezk\ir hesap puslalarının tediye gün ve saati yaz.ılmamış olanlar 

varsa bunlara ait maaş HabipJerinin 2 eylfildan evvel bizzat veya bilvası
ı;ı bankamıza müracaat ederek gün ve saatlerini ögrcnmeleri. 

21 - AGUSTOS l~fl 
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D. Denizyolları u. MüdUrlUğU ilanları 
26 Ağustostan 2 Eylüle kadar 

Muhtelli hetlera kalkecek vapurlerın lelmlerl, 
!::alkıt gUn ve ••atları ve kalkae•"l•rı rıhtımlar 
I~aradtnfı. h&ttına 

Bartın h&Uma 

İmıll lıallma 

Mudanya ha.Uma 

Bandırma ııattma 

Karablga hathna 

İm.rot. hattın& 

Ayva.lıl battma 

izm.Jr sür'at hattını 

- Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 d• (Tarı) 
ve pazar 16 da (Cumhurıyet). Galata rıh· 

tımından. 

- Sah 18 de (Antalya), cumartesi 18 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

- Sah, perşembe ve pazar 9,30 d1 (Uğur). 

Tophane nhtımından 
- Pazartesi 13, salı 9.50, çarşamba, ~~embe 

ve cuma 16 da ve p<ızar 8.15 de (Sus). Ay
Tıca cumartesi 14 de ve pazar 19 da (~iara
ka1.). Galata rıhtımından. 

- P::ızartesi, sah, ('arşamba, cuma 8.15 de 
(M<.ırakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca 

carşamba 20 de (Konya), cumarıee:i 20 de 
(Konya). Tophane rıhhnundan. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh
tımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın

dan. 
- Çarşamba 1~ de (Burı:-a), cumartesi 15 de 

(Ülgen). Siı-keci rıhtımından. 

- Pazar ıı de (İzmir), salı ll de (Kadeş). 
Galata nhtımından. 

ROT· Kadeş yalnız bu haftaya mahsus olmak 
üzere flft'f"e sür'at pcstasıdır. 

- Perşembe 13 de (Tırhan), Galata rıhtımın
dan. 

Mn•ln • /•ltenılerun ;yolu ıilep Hferlerl 
' J (SAKARYA) vapuru 26 ailuslos 94.0 pazartesi &ünü SIUit 18 de 
Sirkeciden şilep postası olarak Mersin - İskenderun 1oluna ka!kııeak
tır . Gemi, gıdiş ve dönüşte yükü olan iskelelere u&rı,.-acaktır. Müteakip 
sefer1er ayrıca uan olunacaktır. Daha fazla malfunat almak için Acente-
lerimize müracaat olunmaSJ. (7820) 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aıa&ıda tele
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Bq Aceııtelilti Galata rıhtım, Li.nan!ar Umum 
Müdürlüğü bi1-I altında. 42362 

Galata Şube Atentelitı 

Sirkeci Şube Acenteliii 

Galata rıhtımı, Mıntaka 

Reısliği binası altında. 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 

Liman 
40133 

22740 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
1 - Cins, miktar, ilk teminatıan hizalarında yazılı yiyecek maddele--

rinln açık eksiltmesi 28/8/940 çarşamba günü saat 10,30 da Beykoz Halk 
Parti binasında Tümen sabna1ma komis,yonunda yapılacaktır. Evsaflari1e tes
Jim mahalleri pazarllktan evvel komisyonda oJuınabHir. 

2 - İsteklilerin meıkCır gün ve saatte ko.msiyonda bulunmaları. 
(7681) 

Cinsi 

Şehriye 

Makarna 
Pjrinç 
Ot 
Saman 

Miktarı İlk ı.. 

11.000 198 
13,000 234 
20,000 540 

300,000 1463 
350,000 1313 

Giin ft tarllıl saaU 

28/8/940 ""µmba 10.30 do 
> 
> 
> , 

> 
> 
> , 

• 
> 

15,SO da 
15,30 da 

Sümer Bank Bursa M E R 1 N O S 
Fabrikasının Düz - ipekli - Çalaph 

Kroşe Yünleri 
Perakende Olarak Çilesi 55 Kuruşı 

SOMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLAR! 

Müessese•i ~belerinde satılmaktadır: 
Kroşe ve Trikotaj yünlerini satan tüccar ve esnafın tespit olu
nan toptan fiatleri öğrenmek üzere müessesemin İstanbul şube

sine müracaatları. 

B 

3 - Askeri rnalOllerin rnüracaah eylôlün ikinci pazartesi günü saat se
kizden on ikiye kadar kabul edilecektir. lier hangi bir karışıklığa mahnl 
kalmrunak Uı.ere Malmüdürlüklerine nazaran müracaat sırası n.şağıda gös
terilmiştir. 2 eylül 940 tarihinde saat 8 ile 9 ara~ında Eminönü ve Beı;;iktaş 

9 ile 10 arasında Fatih, 10 H~ 11 arasında i.)sküdar ve Kadıköy, 11 ile 12 

arasında Beyoğlu, Eyilp ve diğer Malmüdürlüklerinde kayıtlı askeri malfille_ \ =••••m••••••••••••••••••••••• 
inhisarlar Umum MUdUrlUQUndan 

re tediyat yapllacaktır. Bildirilen gün ve saatten sonra Yiıki olacak müra
caatlar diğer maaş sahipleri gibi muameleye t.Abi tutulacağı ve malOllerin 
nüfus 1e2kere1erile tk.ramiye bevzil cüzdanlarllll birlık.te getirmeleri na.q 
olunur. (7563) 

Satılık Fabrika Binası 
Sümerbank umum müdürlüğünden 

İstanbulda Unkapanında cDakik fabrikaıa> namile maruf ve df'rıizle ir
tibatı nlevcut büyük depo olmıya elV'E'rişii sağlam değirmen bin;::ıları ve 
müştemil~tı ve ayrıca antrepo halinde kullanılan kArgir iki kaUı depo u!ak 
bir ahşap ev ve bir arsanın tamamı kapalı zart usulü He arttırnuya çı

karılınışt.ır. 

Muvakkat teminat 9250 liradır. Satı ş peşin para i!C>dir. İhale 11/9/940 
çarp.roba günü &aat 15 de A:nkarada Bankamız b ina~mda yapılacaktır. 

Tekliflerin ihale saatinticıı bir oaat evveline kadar umum mildUrlOğü
müz muhaberat 1Ui>mine 'V~ olması IAzımdır. Bankamız ihaleyi 7a
pıp ,..pmamakta serbesttir. ~a çıkarılan emllkl •ilrmek veya bu 
hususta :faıla Jzahat almalı: lstl;renlerJn umum1 mildürllitümüze veya ban
kamız İstar.bul şubesine müracaalları rica olunur. (3307 ı c7607) 

DOKTOR 

feyzi Ahmet Onaran 
Cildb'e n dlareTf7e altü••m 

Adres: Babıali catalofhı 
~okuıu k6'eslııde No. 43. TeL 2S19t 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHtLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

1 - Şartnameleri mucibınce 29/VII/94-0 tarihinde iki adet saç yük 
deniz motörünün kapalı zarfia yapılan eksiltmesine talip zuhur etmeditin .. 
den pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. 

u - Pazarlık 28/Vlll/940 çarşamba ıünü oat 16 da Kabatasta leva
zım ve mübayaat IUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Jll - Sartna.meler levazım şubesi veznesi:ıden ve İzmir, Ankara baş
mlldürlillderiııden <275 ve 184> kuruşa alınabilir . 

IV -- Münakasaya a:irecekler şartnamelerin c9> \DlCU maddelerinde 
7ıwlı takdiri lcı)'me'ti havi mua,ene raporlan ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte ta:rın olunan (Ün ve saatte mezkfu komisyona müracaat-
lan. 17113) 

Antalya vilayetinden : 
Antalya ııneııılekel hastahanesinin oenelik ihtiyacı olan 2500 lira muham

men bedelli iliç ve sair mal.teme 2/9/940 ııazartesi günü saat tl e kadar 

açık eJcsiltnri:re 1toomuıtur. Taliplerin 187,!i liral.ık ırnıvakkat leminatı ya
brdıklarma dair bımka maJr;buz veya mektubu ile huoual muhasebe bJna

ııında. ıopıep..,.Jı; olan ~t Daim! Eııeümaııae müraeaaUan ve buna 
ait f'lrlname ve llsleleri Iııtanbul Sıhlıat MtıdUrJQ~de de 11!rebtleceltleri 
bildirilir. (UIO) 

Anadoluhisar1 idman yurdundan: 
1940 senesi alelade bey'eti ummnive içtimaı 24/8/940 tarihinde 

ekseriyet olmadığından akteclilememiş ve mezkfu- içtima !9 ağustos 
perşembe günü saat on dokuza talik olunmuştur. 

~.,:;, .. ·• ' ·~"'' .,. . .. · .~:: .:. .: 

OSFARS L 
F O S F A R S O L , Kanın en . hayati kısmı olan kı:rmın yuvarlacıklan tazetlyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vütnde devamh gençlik, dinçlik 

vet'ir. Sinirleri canlandırarak asabi bııhranlan uykusuzlu,lu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembe!liiinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatle

rlnde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ııayanı bayut faideler temin eder. 

KAN, KUVVET · IŞTIHA ŞURUBU 
FOS FARS() L' ün: Diğer bütün kuvvet turuplarından üstünlüjtil J;::VAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla· 

nanlarda bile tesirini derhal ı:;östermesidir. 
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