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Yıl 1 No. 356 - ııı Ba9muharrlrl ı ABiDiN DA YER 

T:°. \tiTTARIKTA RESMi BlR BİNANIN KAPISI 

---B-a-lk_a_n_la..,..._r-- 1ALMANLARIN KOPENHAG 
TAARRUZU KASTRUP' A 

da vaziyet y AKINLAŞTI HAVA AKINI -Mihoer Jeoletl•rİ, Ro· 
m•ny•, Mac•ri•t•n oe 
Bulııari•t•n •r••ınJ•lıİ 
ihtildfı h•llederlt.en en 
ciyade Ba lir.an l•rJ• 
/tendi n6fa:ı:larını talt
oiye elmeyi düıündüler 

Y azau: ABiDiN DA YER 
fa alkanların ve Tuna 
19) havzasının mukadde • 

ratı ile alakadar olan 
Salüurg ziyaret ve mülôkatla • 
r~n tafsilatı değilse de, netice
u a~laşıldı. Alınan Ajansı, D. N. 
B. nın tebliği ve Rumen Hariciye 
Na~ırının matbuata beyanatı, bu 
J:,~r_uşıneleri saran esrar perde • 
1ıru kafi derecede yırtmıştır. 

1 
A~many anın resmi ajansı, şöy. 

e dıyor: 
•Ahnanyada, doğu - cenup me

~elderinin serbest bir anlaşma 
ıle bızzat Baı.kan memleketleri 
!.arafından llıalledilmesi ve bu 
hattı harekette her devletin ken· 
ıh ırne;'uliyetini müdrik bulun
ma.;, icabedeceiii kanaati vardır. 
Almanya ile İtalya, diktatlar 
lh<lası tasavvurunda de_ğillerdir. 

•Bir tar~tan Romanya ile 
BuJ.ııariştan <ili!er taraftan Ro -
~anya ~le Macaristan arasında-

. arazı JnEselelerine ıı;ıelince. 
tızı .M_aearistanla Bulgaristana, 
• mwnı Harpteki siliı:h kardeşli
ın ıle takviye edıilıınis olan eski 
ve 8"1llımi bir dostluk bai(lamak
tadır. 

•A:lımanya, Macaristanla Bul
l?aristanın tadil taleplerine kar
k" sempa~isini ve bunları mantı
! 1 buldugunu hiç bir zaman giz
emenıistir. 

•Harpten sonraki Ramanya, 
~Uahedeler tarafından şuursuz 
dır surette kurulmuştur. Batı 
("V)etJerı Boonanyayı bir Uıkım 

manevralarla sun'i bır rol ov
nanuya ~evketımislerdır. Ro
~:u'Ya, bu rolü yalnız basına 
d~nıyama2ldı. Bu siyaseti, sim
'b1 tamamen nihayet bul.muş ve 
ızzat Romanya bunu tasfiye lü

•.uınunu tımıa:mile idrak etm.is
tir· Macar !ar da. eski milli ııa 
~i ~arııen tahaJııkuk et
le ve . imkan olımadıl!ını ve 
endılerı tarafından mukabil ta

lll'rU7Jda bulunmadan •bir anlas
lllzya varmak mümkün olmıva
caQ:ını hesaba katmalıdırlar. 

Rumenler, 'bUJ<ünkü Romanya 
teek:iı edilillken Macarlara ikarsı 
Y'apılan aşi.kM ilıaJksızlık arın 
~hlıkeli ıterıtinliklere devamlı 
dır ~?eıı teSkil ettieini ve Tuna
b a ilki ımemlekct için fı..-{'dalı 

lT. barı.ş vaz.iyetinin m.-vcudi
Yetı arzu edildiği takdirde bun
ların iı.ales:i ioabedeceJfuıi id -
jakten imtina ey lemeınektrdir
er .• 

Alman Ajansının bu sözlerin-
ten anlaşılıyor ki, Almanya ile 

talya, Macaristan, Bulgaristan 
Ye ltonıanyaya. bazı nasihatler 
Ye hatt• direktifler verdikten 
loııra, siz kendi aranızda anlaşı. 

A 1 manya taarruza 
geçince Franko Cebe. 
1 Ü ttarı k a saldıracak 

lsp • n y • CebelUtta
rıkta tah9ldat yapıyor 

-Alı~an tayyareleride 
İngiltere toprakları· 
na bombalar attı 

M a 1 ta üzerinde bir 
• hava muharebesi oldu 

lngiltereı taarruzu lngilterede yapı ı an 
o er 1 püskürtecek blokhavzlar kalkıyor 

GENERAL FRANKO 

ıMoSlrova, 1 (A.A.) - Tass A
jansının Londrasan öl!rendiifuıe 
ıııöre, İnıı!ilİZ ma1ibuatı Alıman
yanın 1nııiltereye taarruz için 
son hazırhklarını ikmal etmekte 

(A,.ka.n 3 ;i.ncü saııfada) 

ı Stolruıolnı, 1 (A.A.) - İSVC(: 
Telgraf Ajansı, 30 tamanuz !!.e
cesi Kopenhaı:? ve Kastrup'un 4 
ıüncü defa olaraık bomibardunan 
edi.lmi• olıdu_ğunu lbildfomokte
dir. Boınllıardı.man takrilben bir 
saat sürnnüştür. Cdk şiddetli in
filakler İsveç sahillerindeki bi
naları sarsmıstıır. 

Lonıdra, 1 (A.A.) - Hava ne
zareti tebli_ğ ediyor: 

İnf!.iliz avcı tayyareleri. cenu
llıu şarki sahillerine vaklasmıya 
teşebbüs eden ıküciiık bir düş
man teşcıkıkülü ile karşılaşmış 
ve muharebeye tutusmuslardır. 
Bir diişman avcısı düsürülımüs
tür. İıki İngiliz tayyaresi avdet 
etmemiştir. 

Londra, 1 (A.A.) - Hava ve 
anavatan emniyet nazaretleri -
nin bu sıfuanki tebliği: 

Dün !!.ece diişman tayyareleri 
Tlnıes nehrinin denize atıldı~ı 
lnaih.allin civarında ve Bristol 
kanalı ya'.kinlerinde bazı oolkta-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Acaip bir gizli fu
huş yuvası basıldı 
Berber dükkanının arkasında .. 
ki oda bir randevu geri imiş •. 

zabıta memurları Sultanah!"et
te bir randevu evi gibi işletılen 
garip bir berber dükkin~ın_ı mey
dana çıkarmışlardır. Hadıse şu
dur 

Sultanahmctte 54 numaralı bir 
berber diikkôııı vardır. Bu dillc
kanı Müberra adında bir kadın 
a~mıştır ve burada güya berber-

( Arka.ı 3 llncü saııfada) 

Vekillerin memlekette 
yaptıkları tetkikler 
Nafıa Vekili Geliboluya gitti. Ziraat Ve .. 
kili Konya'da tetkiklerine devam ediyor 

' (Arkası 3 üncü saıtfada) \ 
•• ·, ABİDİN DAVER 

Edirne, 1 (A.A.) - Trakyada 
Nafia işlerini teftiş etmek için 
buraya gelmiş olan nafıa ,·ekili
miz general Fuat Cebeso~-. bu sa
bah Edirne ziraat bahçesini gez-

miştir. Vekil burada Jarım saat 
kaldıktnn sonra rcfakiltİnde u ~ 
ınun1i n1iifetti~ gent.'.ral Kfizım Di. 
rik, "·ali, \"C Nafıa Vekülcti ljoscler j 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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SOVYETLERIN 1 
VAZiYETi 

İZAH EDiLDi - mühim 
bulundu 

Molotof dün 
beyanatta 

Soıı.Yd • Alman münau. 
batına• hic tebeddil yo/,, 

• 

Soyyetıer bitaraf kal .. 
mıya devam edecek 

Moskova, ı (A.A.) - Tas A
jans! bildiriyor: 

Sovyet şuraları birliği. ye -
dincı ali konseyinin ıctimaı mü
nasebelile Hariciye komiseri Mo
lot.ol siyasi bir nutuk ıradetmis
tir. Nutkun metni sudur: 

Mebus ııold"'lar, Sovııet şı1-
,.alar bitliijinin altıncı içtimaın
dan sonra qeçen dö,.t aıı zarfın
da Avrupada büııük ehemmiııe
ti haiz h4disele,- cere-ııan etmiş-
ti,-. (Arkası 3 üncüde) 

MOLOTOF 

TÜRK-SOVYET 
MÜNASEBATI 

Molotof mün•sebP.tle·, 
rimizde es•slı tebeddül 
vuku bulmadığını söyledi 

Ankara, 1 (A.A.) - B. Molo -
tofun nutkundan Türkiyeye ait 
olarak gördüğümüz kısımları ay
nen dercediyoruz: 

Tiirkiye ile olan münasebetleri
mizde esaslı hiçbir tebeddül vu
kua gelmemiştir. Yalnız Alınan 
kitabile ahiren nesredilnıiş olan 
dökümanlar TürIUyede yapılmak. 
ta olan faaliyetin bazı nevı teza
hüratını nahoş bir şekilde tenvir 
etmektedir. Bilulıara ve Türkiye
deki Fransa Büyük Elçisi l'ttas
sigli tarafından verilmiş olan iza
hat dökümanların bu müme~·yiz 
,•nsıfları itibarile hiçbir değişik
lik husule gctiren1cn1iştir. 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Akdeniz de 
İngiliz filosu 
yollara hakim 

12 Ad•d• iri ita/yan lıuıı
ııetlerine petrol il ötüre n 

bir Yuıtan ll•puru betırıltlı 

Bir lng"liz Destroyeri battı 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz a

miralliğinin tebliği: 
:i\kcleııiz donann1as1 ba~kun1an

danlığı, llalyan hlikümcti tara -
fından kiı-al:aın1ış olup, 12 ada 
n1ıntakas111tlak i ital)an ku\·vcl. 
!er ine sC\'k cdilmel,te bulunan 300 
ton prtrol \ 'C 200 ton ınakine ;ya
i.?ı l1h1n ı·unan llerıuione sahrınç 
gı·ınh;inin te,·kit edildiğini bil -
dirıncktedir. 

Genıinin \·aziyeti ve han1ulesiw 

;;~il ımııfada) 

AMERIKA DONANMASINA MENSUP CÜZÜTAMLAR PANAMA KANALINDA .. 

Maarif Vekili dün 
şehrimize geldi 
Vekilin Beyanatı : Oniversitede de bir ay ev· 

vel tedrisata ba~lanıyor • Orta tedrisat progra· 

mı ve talimatnamelerin değişeceği asıl~ız 

Hı Ali Yücel Oniversita kampını nezdi 
l'ttaarif Vekili Hasan Ali Yü -

cel dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmiştir. . 

Vekil Arifiyede ekspresten ine
rek burada kurulacak ve şehri -
mizden de talebe alacak olan ye
ni köy enstitüsü etrafında tet -
kiklerde bulunmuştur. 

Vekil bundan sonra Diyarba. 
kır - Hayradpaşa trenine ildve 
edilen hususi vagonile Pendjğe 
gelmiş ve burada üniversite ta
lebesinin askeri kampını gezmiş, 
alakadarlardan izahat almıştır. 

Vekil kendisile görüşen gaze -
tecilere Arifiyedeki köv enstitü
sü inşaatının hararetle devam et
tiğini ve 15 güne kadar ikmal o
lunacağını ve bu suretle enstitü. 
nün modern bir şekilde faaliye
tine devam edeceğini, üniversite
ye lazımgelen daimi kamp için 
Ankarada tetkikler yapıldığını, 
kampın biiti.in noksanlarının si.i
ratle tamamlanacağını söylen~ 
ve orta tedrisat programları hak-

( Arkan 3 üncü ıaııfada) 

Japonyanın 

beyannamesi - ·-----
Hükumet ve Ordu 
yeni siyasetin ana 
hatlarını izah etti 
Tokyo, 1 (A.A.) - Japon hü

ikiıııncti, hükümet ile İımparator
luk umumi kararı:?filıının arala
rında muta'blk !kalarak tesbit et
miş oldukları J apcın siyasetinin 
esas hatlarını cizen bevannarne
yi neşret.miştir. 

Bu beyannamede bilhassa ş(iy
le deniLmektedir: 

•Bugün dümıa. tarihin büııük 
bir dönüm noktasında bulunu
ııor. Japonııanın kendi hattı ha

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Maarif Vekilimiz H. Ali Yücel 

llsviçre müdafaa 
kararında musır 

-------
Ordu Başkumandanı 
memleketin müdafaa 
edileceğini söyledi 
Bern, l (A.A.) - isviçre ordusu 

başkumandanı general Guisan, 
İsviçre konfederasyonunun ihda
sı. yıldönümü münasebetile söyle
cl.il!i nutukta ezcümle ıöyle de -
nıiştir: 

Bugünkü yıldönümü bizi dişle
rimize kadar silahlanmış bulu -
yor. Zira Fransa mütarekesi he. 
nüz bir barış değildir ve herkes 
İsviçrenin istiklil ve hürriyetini 
müdafaa için vazife başındadır. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Amerika ordu 
ve donanmaya 
geni kuvvetler 
ilave ediyor -İki Okyanus donan
ması ioş• edilecek, 
2 milyonluk bir ordu 

teçhiz edilecek 

Yani tahsisat kabul edıldi 

Vasinl?lon, l (A.A.) Bütçe 
komisvonu, •iki Okyanus dona, -
ması• nın in$ası ve 2 mılvonl K: 

bır ordu tc(ıhizı ioııı ltooı>evd t 
tarafından istenilen tahsisatı kn
bul etmiştir. Yeni tahs.is~t 
4,963,151,955 dolara baliii olmak
tadır. 

Bu suretle ik<>nırrcnin şin1-
diki içtima devresi zarfında or

( Arkası 3 üncü sa;ıfada) 

Amerika tayya
re benzini ihra .. 
cın1 menetti 
Japonya bu kararı ken
di aleyhinde görüyor 

Vasin!Mn. 1 (A.A.) - Birleşik 
Amerika hü:kfuncti, b.ıtı yarı 
kürresine dahil meınloketler 
müstesna ol.mak üzer~ tclımil 
memleketlere tayyare lbenz.ini 
ihracını meneıııni~tiL Bununla 

beraber Amerikalılara ait olup 
batı yarı kürn.>Si haricinde bu
lunan kuıınpam·alar da tayyare 
benzini alabileceklerdir. 

{Arkası 3 üncr •tıııfada) 

Fransız Elçisi dün 8. 

M. Meclis Reisi ile 

Başvekili ziyaret etti 

An'kara, 1 (A.A.) - Fran5ız 
bü vUk elçisi Masi.ı(li b!Win sa
at 10,30 da B. M. Meclisi reİlii 
Albdillhalilk Rendavı ve saat 11 
de de Başvekil Dokt<ır Refik 
Savdaını ziyaret etnnisletdir. 

Bugüne kadar neşredilen Tari· 
hl tefrikaların en mühimmidir 

H•:ı:r•ti Muhammet il• Af. 
/ahın ar.lanı muh•rriri ZIYA ŞAKİR 

•••• 
Bu mülıim •••rİ dofra 
ııuai/ıe idinaden y•:ı:mııtır 

Ali RESOL T~m i~l~diği• ALI" RESOL P~k Yakında ALI RESU" l 
nız tarıhı eser iKDAMDA 
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ASKERLiK BAHiSLERi 

Tayyare • olü 1 
En müessir neticeyi alarJ- bu kuvvet ni
hai z·ıferin amili olacak vaziyettedir 

Yakında dünyanın en büıük hava 
muharebesine şahit o1acağız 

U çuş sahaları artan u
çaklar, bir havalanış
ta muharip Avrupayı 

ba~tan başa ziyaret edip üslerine 

ki bugün için bu, bir idealdir. 
Fakat, harp siklet merkezinin ha
valara intikal ettiğini ispat eden 
birçok vak'alar vardJ?. 

dönmek kabiliyet.ini haizdirler. Avrupa, güzelliklerine doyula-
Kapalı, fırtınalı ve soğuk bir ha- mıyan bir mamurezardır. Bu gü-

va da, uça/:ın faaiiyetine engel zellikleri havalarında korumak 
teskil edemiyor. Gecelere ve bu· imkanını bulamıyanların, telafi-
lutlara bürünen bombardiyeler, si nakabil zararlar göreceklerin-

~;~.şehir büyü~ ~ y A z A N : de şüphe yok-
luguode ve bır tur. A v r u -
ordunun hayatı Emelrli Gencr•l p a bin yıllık 

ın e.s abesi~- KEMAL KOÇER medeniyete sa. 
dckı san'at mu- hiptir; şehirler -
esseselerini nıu- de, s a n ' 0ı t 
vaffakıyetle dövebiliyorlar. Hava· müesseselerinde mesai durak -
du her vaziyette mevki tayini için lamalara maruz bırakıl • 
yapılan denemeler, muvaffakı - madığı müddetçe, bayat intiza. 
yeller temin etmiştir. mını muhafaza edebilir. Sık sık 

Uzun menzilli asri toplara bağ- bombalandığı haber verilen Es-
lanan ümitlerin tahakkuku da u. sen ana istasyonundan günde 700 
('akların yardnnına vabestedir. tren geçer. Bu göz kamaştırıcı 
Topun tesiri menzili ile ruukay· dinamızm, milyonluk orı!uların 
yet iken, tayyare bu tesiri muha- beslenmesi bahis me.vzuu olan bu 
riıı meleketin içerilerine doğru, demlerde, tabiatile, çok daha bü-
ücra yerlerine kadar götürmek- yük bir dikkati caliptir. 
tcdir. bir vakitler ordu cepheler- Hamdan indirilen darbelerin 
de savaşırken, Hinterlant mücm- 1 mai.şetini denizden, nehirden, ka
n1endi. Bugiin, mulıarip büyült naldan temin eden bir cclmia için 
ordular karalarda temasta değil· . ne büyük sıkıntılar doğuracağını 
]erdir, oysa ki, melekctlcr hava tasa\. vur etmek mümkiindiir. En 
tehditlerine maruzdurlar. lın az yirmi milyon tonluk ticaret fi. 
kuvvetli bir ordunun sınırda te. !olarının Britanya ihtiyacını tat-
sis ettigi çelik bir sette emniyet min edemiyrceğinden korkan İn· 
hah olamıyor. gilizler de bazı maddeleri vesika. 

llar;ıte asıl hedef, hasmın ha· 
ya ti kı) uıetıııi haiz kaynaklarını 
kurutmaktan ibarettir. Ordular, 
lıiıtL n bir mcleketin vaılığını ko
rumak vazifesile miikcllcftirlcr. 
Arkadan indirilen darbeler dai
ma öldürücü olmuştur. Ordular, 
Hintcrlanttan be>lenirler. Geri
Icr~e cephedeki muhariplerin de 
mukaddes ınenfaati vardır. 1 

Yakın zamanlara kadar hlikim j 
bir donanma kıyılara karşı teh
ditkar bir vaziyet alabilirdi. Ha· 
va filolarının faaliyete giriştiği 
gündeuberi, semalarını emniyet 
altında bulunduramıyan armada· 
ların düşman kara sularında do
lasnıak scrbestileri kayıt altına 
girdi. Hatta tayyarenin tesir dai
resi dahilindeki deniz harekatı 
tehlikeli bir duruma düşmüştür. 
Açık denizlerde donanma eski 
rolünü oynamakta berdevam gi
bidir. Akdenizdeki vaziyet de, İ
talyanlarm birçok üsleri ellerin
de bıılundurmaları dolayısile şim, 
dilik her iki tarafa da tam bir 
serbesti temin etmemektedir. 

l\Iiı>tahkem kıyı Ü•leri, sev -
kulccyş noktalarını muhafaza e. 
diyor, donanmaya emin üsler te~ 
min ediyordu. Hava taarruzları 
bu ateş barajları yarmak imk8n
ları hazırladı. Büyük Harpte on 
beşinci tümenimizi çıkarmak ü
zere Geliboluya yanaşan vapur
lar, balon gözetlemesile ateşleri 
idare edilen İngiliz donanması
nın ağır topçusile dövülmüşler, 
fakat, hiçbir zayiata uğramamış
lardı. Buı;iinkü tayyarelerin bom. 
ha yağıııuru altında, bu gibi çı
karmalar felaketler doğurabilir; 
semasını emniyet altına alamıyan 
bir filonun ilıraç teşebbüslerine 
koyulması artık muhal gibidir. 
Düşman donanmasını yanaştır

mıyan Wilhelınshafen ve Ska • 
paflov müstahkem üsleri bile va
kit vakit havadan bombardıman 
ve zayiat verdiler. 

Havacılar, semalarda total bir 
harp yapılacağına kanidiler. Bel-

ya raptetmek mecburiyetine diiş· 
tüler. 

Birkaç yılda ve azim fedakar
lıklar mukabilinde yapı' .1 lıir 
harp gemisi, mürettebatı birkaç 
kişiyi geçemiyen ve nisbetcn çok 
az masrafla edinilen bir uçağın 
bombasile muharebe dışında ka
lıyor. En ufak bir mevkibe kuv-
vetli hava filolarının refakati z~ 
ruri görülmektedir. 

Deniz teslibatını tahdit talebin
de ısrar eden Vaşington, donan_ 
masını yüzde 70, hava kuvveti-
ni ise yüzde bin nisbetinde arttır
mak için tahsisat vermiştir. Ya
rın, bir tarafın 50 bin tayyare ile 
gayeye yürümek istediğini gös
teren deliller de vardJ?. Bu hazır-
lıklarla acaba Avrupa nereye gi
diyor? Büyük mütehassıs Jus -
trou, ağır, bir bombanın talırip 
dairesi kutrunu 420 metreye ka
dar da çıkarıyor. Bir darussınaa, 
insan kütlelerini çalıştıran ve ba· 
rındıran bir müessesedir. Şimdi 
asıl manası öğrenilen harp ka -
nunlarının, harp için çalışanlan 
bomba tehditlerine karşı istisna 
etmediğini de her günkü icraattan 
anlamaktayız. 

Orduların, ikmal kaynakları 
tahrip edilir, maureler birer ha
rabeye çevrilir, iısude yaşamak 
imkfınları kalmaz ve milyonluk 
ordularda karada hedefsiz ve ü
mitsiz beklerlerse, netice neye 
varır?. 

Bu vaziyet, Alman ordusunu 
yeni yıldırım hareketlerine sev
kedebilir. Büyük güçlüklerine 
rağmen, bn teşebbüs, Britanya • 
ya karşı olacağına inanılabilir. 

Çünkü her geçen gün gayeden 
uzaklaştırabilir. Hehefe Britan
ya yoluyla varılabilir; Alman zi
mamdarlar buna vakıftırlar ve 
kırk günlük bir sükii.n devresi ge
çirildiğinde de&il, bir hazırlık va. 

=----•-mm_. ....................... . 

emek Beni Seviyor !.. 
Yazan: 

GI ciö ılopaaan 

Türltcui: • 
Seliimi 1. Sedes 

No. 31 -------- Öyle olsun dedi. Yalnız te
menni erlerim ki. bu kararınız 
uıe IC'1'~iniz üzerinde fena bir te
s~ yapı ın. Bu kararın size mi 
Jo oksa J1a a ını zararı dokunaca
ğını göri.ırüz. 

Bu sözler doktorun haysiyeti. 
ne dukımdıı, kalktı, nezaketle 
scllını \:erdi 

- nana dokunacağına eminim 
dedi. ifa! at ben mcfeatimle vic
d 1uım mev<uu bahsolunca tered
du.t etmem, vicdanımın sözünü 
dinl,..ı-im. 

Çıktı. Kapının öniinde elinde 
bir mektupla gelen Marki ile 
karşılaştı. Bay Ravönel damadı 
ile yalnız kalınca haykırdı.:. 

- Şu başımıza gelene bakınız, 
hep kabahat sizin. Kristiyanı 
meslektaşına tedavi ettirdiğiniz 
için doktor Bonfiy darılmış; bun
dan sonra kızıma bakmıyacağını 
yazıyor. 

Bunıın üzerine Andermat bü. 
tün bütün kızdı. Odadan dolaşa
rak haykırmıya başladı. Asıl ka
bahat kimindi? Kendisine haber 
\•ermeden o eşek B· .....[i~·i çağıran 
l\tarkinindi ... Hem koca durur
ken babanın bu işe müdahale et
miye ne hakkı vardı? 
Münakaşanın en şiddetli anın

da Gontran ıı;eldi; gülümsiyerek 
bir lı:oltuğa oturdu. Bir şey söylc
ıW.Yor, hoşuna &itmiı &lhi dinli.. 

Manifatura fiatları 
nihayet tesbit edildi 
Halkın aldanmaması için dükkanlarda fiatı 
yazılı, mühürlü n Ü mu ne 1 er bulunacak 

IC5} ir ınüddettenberi manifatura fiatlart üzerinde tetkikler yap
ıı;;;;;d) makta olan iç ticaret umum müdürü Cehit dün akşam An

karaya gitmiştir. 
Dün öğleden sonra Cahidin reisliğinde toplanan fiat mürakabe 

komisyomında manifatura !iatları son bir kere gözden geçirilmiş, 
ikinci ellere bırakılacak kar nishetleri kararlnşınıştır. Binlerce ka
lem olan manifatura eşyalarının fiatları bugünlerde gazetelerle ilin 

edilecektir. 
Halkın aldanmaması için perakendeci dükkanlarda Üzerlerinde 

ticaret müdürlüğü tarafından mühürlenerek yazılmış fiatları bulu
nan nümuneler bulundurulacaktır. Halk bu nümunelere göre, alış 
veriş yapacaktır. 

Münakale Yeki- Telefon şebeke-
Iinin· tetkikleri si genişliyor 

Vekil dün Silivri mendi

reğini gördü 
MC.ıakfile Vekili Ali Cetinka

ya dün Sili<vriye gitmiş. liıman
daki men.direk ~aatını tetkü.ld 
et.mi$tir. Vekil akşam üzeri şeh
rim.ize dömnüı;.tür. 

Sihvri meıııdireğ:inin üçte biri 
tamamlamıştır. Kısa kadar bü
tün J.D.>&at bitirilecektir. Mendi
rek 180 metre uzunluğunda ola
cak ve Silivriyi Ma·maranın en 
tehlikesiz limanı yapacaıktır. Li
manın içi temizlenerek en bü -
yük vapurların girme;i tem.in o
lunacaktır. Bütün deniz vesaiti
nin u;ırak yeri hal.ıne e:elecek 
olan Silivrinin ook inıkişaf ecle
cei(i ümiıci edilmektedr. 

V!LAYET 

Nülus s•yımı hazırlıkları 
Nüfus sayımı için 'ilı! vette 

kurulan büroda ralışm~lar çok 
ilerlemiştir .. 

Dij!er taraftan nii~ıs umum 
müdürhiirü müfetti~lprinden 5 
kişi dün şehrimize gPlmiHll'. Bü·. 
roda cedveller bu av nirıa, etine ı 
kadar ikımal edilmis olac~ktır. 

Sarhoş otomobıl kulla· 
nan şoförler 

inşaatı 

ilerledi 

hayli 

Şehrim.iz telefan şebekeshıin 
ııeni.sletilmesi ve avrupa devre
lerinin de takvi ve ohınınaısı için 
-icıibeden hazırlıklara ı?ecilıni.s
tir. 

Diıite.r taraftan Çorlu • Te!kir
dai?: - Kesan - İıı.sala - Yunan 
hudurlu arasında da ııosta. tel
graf ve telefon umum müdür
lül?ünce telcron hattı yapı.Lına'k
tadır. Bu hattın inşaatı bir hav
li ilerlemistir. 

İıımit ve Kayseri santralları 
da 300 er aboneli,ğe çıkarılacak, 
Sivas - Erzurum - Kai'kas hattı 
da bu yıl içinde ikmal olunacak
tır. 

BELEDİYE 

Bin• kontrolleri başladı 
Şehrimi.zde bina vergisi tahsi

latı ha.kikında esası teşkil etmek 
üzere dünden itibaren her semt
te Belediye memuTluğunca bina 
kıontrollerine başlanılıını.ştır. 

Her eve apartmanla dükkan 
ve hanlara ızirilip her katları 

ayrı, ayrı ııezilmeik suretile ya
pılan -bu kontroller ay sonuna 
kadar devam eclecektir. 

Deniz motörleri z•m 
istediler 

Deniz ınotörlerine ait ücret 
tariresinin de ta!ksiler ı:ıbi arttı
rılması için motör sahipleri mü
racaa1ıta bulunmusfardır. Ben-
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r Basra yolu 

ile ihracat 

.. 

yapılacak 

Basrada bir nakliyat 
bürosu kurulacak 

Ticaret Vekıileti standard.i -
zasyon müdür muavini Tur -
han Boray bugün Ankaradan 
Basraya hareket edecektir. 
Turhan Boray Basra yoluyla 
.Japonya, Hindistan, Amerika 
ve diğer memleketlerle ticari 
temaslar yapılması hususunda 
tetkikler yapacaktır. 

Tetkiklerden sonra Basra • ı 
da bir nakliyat bürosu kurula
caktır. İhracat mevsimi yak • 
!as.makta olduğundan tetkikler 
bir an evvel tamamlanacaktır. 

" ,# 

BiR AVUKAT iS-
TEN MEN E O 1 LDI 

Disiplin meclisi hakkında 

tahkik•t yapıyor 

Bir evi ne kadar derleyip top
la.anız, bir binaya ne kadar ihti
mam gösterseniz, eğer sahip olan 
ne.ıaret etmiyorsa, muhakkak bir 
ak;aklık, bir piirüz bulunur. tler 
işte sahibin gözü olınaltdır; her 
iş sahibin gözünden geçmelidir. 
Sahip gözünün göreceği kusurla.. 
rı hiçbir göz göremez. 

Geçen gün muhterem belediye 
reisimizin İstanbulda bir fert gi
bi semt semt dolaşmasını !emen- 1 

ni etmiş, bu gezilerden büyük fay
dalar beklediğimizi yazmıştık. 
Dün Floryaya gittik, bu temen· 
nimizde ne kadar haklı olduğu
muzu bir kere daha anladık ve 
Floryaya sahibin göz attığını da 
gördük. 

Florya İstanbulda emsali bu -
lunınıyan, fevkalade güzel bir 
plaj haline gelmiştir; yeni kazi.. 
noda, şehrimizin en güzel, en za
rif, en cazip kazinosudur. Flor
ya kazinosu, gerek mimari ve ge
rek nıefru.şat bakımından iyi zevk 
örneğidir. Muhterem Liltfi Kır
darın güzel eserlerinden biri • 
dir. 

Belediye - pek tabii olarak • 
arttırma ve eksiltme kanunu mu
cibince bu yeni kazinoyu birine 
ihale etmiş, kazino açıldıktan son· 
ra bir gün oraya giden belediye 
reisimiz kazinoyu alanın şeraite 
riayet etmediğini görmüş ve der
hal mukaveleyi feshettirip bu gü
zel kazinoyu ehline verdirmiş. 

Şimdi de nal vei 
mıh ihtikiirı ! 
Bazı tüccar ellerindeki 

malı sak ıamış 

Piyasada nal. mili buhranı baş
latmıştır. Hayvanlar icin ç0k lü
zumlu olan bu maddeier bulun
mamaktadır. Birkac tüccarın el
lerindeki malları saklı yarak faz
la fi.ata sattıklar; şikayet edil· 
mi.ştir. Fiat mür~kabe Jroınisvo
nu bu husll!>ia tetkiklere başla
mıştır. Bu maddelerin Amerika
dan veya İsvecte!l aetiriJmcsinin 
teminine de çalL<;ılııraJktadıı. 

DENİZ 

Karadenizde fırtına de

vam ediyor 

Taksilerin pazar:ıkla müster.i 
taşımalarının t>c>hein"hal onlen
mesi hakl<ında kavmakamlık • 
lara yapılan tamim üzerine dün 
BeY'>l(lundan Bo.ıia2liçine pazar
lıkla müşteri götürmek istiven 
bi.r şoför su<; üstünde yakalan· 
mıs ve ceza zaptı kesilmiştir. 
Diğer taraftan iokili halde .ve 

levki bir defa da olsa otomdbil 
kullandığı giirülecek şoförlCl'in 
ellerinden ş;oiö:1ük vesikaları -
nın hemen alınması da dün şu
belere tamim olunmustur 

Galatada Yakut hanında İs
taııibul barosu a vnkatlarmdan 
Karni N azun haık:kında baro di· 
sip}ın meclisince tahkikat yapıl
maktadır. Bu talııkikatın mev
zuu. ıddiaya göre, bazı mahıke
meler ve kalemlerile uvustuj(u
nu oovleımek, bir t<tkmn kanun
suz muameleler Ha etmek ve 
kendisine çıkmaz davaları çı:ka
rmmış süsünü venınek, alacas 
avukatlık ücretinin bir k=mı 
hMtimlere verocef('ini söylemek 
suretile Türk Adliyesinin şeref 
ve haysiyetine tecavüzde bulun
maık ve avu'katlı.,ğı gayri meşrü 
men.faa t.ler istihsali i.çin maıh.ke
melerin vasıtalığı suretinde isti
mfil suretile de avukat!~ şeref 
ve namusunu iıhlfil ıı~bi hareket
lerdir. Taıhkidrnt henüz bitme -
di,n ic;in, disiplin ımeelisi, son 
tıoplantısında, bu hare!ketlerin 
nübüvveti halinde ımeslekıten çı
karılına cezası verilmesi icabet
tiaini giiz önüne almış ve tah
kikatın hitamına ata.dar Karni 
Nazunın ;şten menediLınesine ve 
uhtlesindelk.i işlerm, dava sahip
lerinin hukukunun ikaıvılıolma -
ması i<;in A vt.lkat Loon Ziver ile 
avukat Baki Kıvanca havalesi
ne karar vermiştir. Yeni avu
katlıık kanununun 103 üncü mad
desi de ıbunu amir bulunına'kta
dir. 

Küçük haberler 

:Elvve~ki akşam başlı yan fırtı

na Karadenizde hafiflemekle be
raber devam etmektedir. KilQü'k 
şilep ve motörler boiiazda kal
mıışlardvr. Karadenize çıknıak 

için havanın acmasını bekle -
mE!kte<füler. Deniz Yollar• va
purları seferlerini mu1nzam su
rette yapmaktadırlar. 

Demir şilebi bugün 

zin fuatlarına yapılan zamdan 
sonra motör ücret tarifeleri art- ' 
tmlrnamış okhıiıundan n;otoc -
cüler zarar ettiklerini sövlentis
lerdir. * Dün Macaristana 145 bin li- 1 

Neticede tarifelere zam yapıl -
ıınaısı kararlaııtırılınıştır. 

Köprüdeki tramvııy 
bekleme yerleri 

ralı:k tütün, 6400 liralık koyun ge iyor 
derisi. Cekyaya 20 hin liralık A!kdeni2ıdeki son vapurumuz 
bağırsak gönder:ilımiştir. Demir şilebi dün akşam Çanaık-

retli memurluıklar için yeni bir nımıııda olacaktır. 
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Bunn, bn çok yerinde, isabetli 
işi ancak belediye reisi yapabi • 
lirdi, ~ıll..-ü kusurları görecek 
ancak sahibin gözüdiir. Eğer 
muhterem Doktor Lütfi Kırdar 
bu kazinoya gitmemiş olo;aydı, 
bu harikulade yerde, ehliyetsiz 
kişilerin elinde, birçok plaj kazi.. 
nolan gibi sürünüp kalacaktı. 

Bugünse - oraya salıibin gözü 
nezaret ettiğinden - Kazino istan
bulun biricik pliij kazinosu hali
ni alınış. Tertemiz, beyaz örtülü 
masalar insanı daha uzaktan çe
kiyor; temiz elli, temiz yüzlü, t& 
miz kıyafetli garsonların hizmet 
ettiği bu kazinoda bir fincan kah. 
ve içmek büyük bir zevk oluyor. 
Bütün Marmarayı içine alıyor ve
ya bütün yapısı ile Marmaranın 
içine giriyormuş hissini veren bıı 
kazino, Floryaııın en güzel man· 
zarası karşısında bir huzur ve sü· 
kii.n yuvası, derin ve rahat nefeı 
alınarak saatlerce oturmaktan 
doyulamaz bir meskendir ve bü
tün servis, örtüsünden bardağı -
na, tabağından peçetesine kadar 
bu güzelliğe ve medeni bir şehir 
belediyesine layik ıı:örü ve do· 
rumdadır. 

Her işin sahibin gözü olması !5 
zım geldiğini tekrarlarken, bele 
diyeye ait olmıyan biiyük kazino
larda da bu itina ve bu titiz temiz· 
liğin temin edilmesini temenni e
deriz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

24 saatte 117 
paket eroin ! 
Z•bıta dün de 9 k•

çakçı yakaladı 

Zabıta zehir kaç=cılarıle şid 
detli mücaoeleve devam etmek
tedir. 

Dün de Andavallı lıiıkabilc ırna· 
ruf AhrnecLn Ga~atadaki evinde 
araştırma yapılmış ve 35 paket 
eroinle bir miktar henüz paket 
yapılımaıınış eroin bulunmustur. 

Küçükpazarda Aı- Pertev ve 
Arap Mahmut adıarında ilki kisi 
de 12 paket eroın bulunmustur 
Kumkapı civarında Yorgi. A

gop, Mehmet, Avec!is. Mustafa 
adlarında beş kişi ile Saım is
minde .bir kadında 70 paKet ero
in ıbulumnu.ş ve kacakcıların hen 
si ınafrıkameve vPrilmisle~air . 

Küçük zabıta vakal•rı 
* CakaJoğlund:a Çatal =e so
lkağmda oturan Hal:k gazetesi 
sah.ihi Cem.aleddinın yeni aldı· 
liı hi2ıınetçi Fatma, ev<len 400 li
ra para ile kıymetli saat •e bazı 
eşya çalarak ıkaumış!ır. Zabı1a 
hırsız hi:anetçiyi ararr.akta:iır. * Anaclıoluhisarıooa Fatma adın 
da ıbir kadına ait hara;ı P.· m ça
tıısı fırıtınadan ıı::rn"(!enbire QÖk.· 

müştür. Nfüusca zaviat r ima
m-ıştır. * Unkapanıı:ııda lkah~eci Hüse
)l'inin 4 yaşında!ki kızı Habce. 
şaffir Hikımeıin idar<"s;ndeki 
otıaınobilin sadmesine uı.rı,aralı 
basından varalarur•s. şefe.- ya
kalanmıştır. ziyeti alındığında şüphe edilemez. 

Ancak, Britanyaya karşı bas • 
kınlarda bava hakimiyetine te
vakkuf eder. Hele deniz hakimi
yetini elinde bulundurmıyan bu 
ordunun havada da her tehlike
yi göze almadıkça, Britanyaya 
atlamıyacağı meydandadır. Bir 
konferansta Alman hava filola
rının lüzumunda Alatan semasını 
kaplıyacağını büyük salahiyetta
rın teminatına dayanan bir söz
cü hatırlatmıştı. Dünyanın en bü
yük hava savaşlarına yakında şa
hit mi olacağız? 

Köorü üzerinıde yapılan aci
lbüşşOkil tramvay bekleme yer
lerinin hem ııülünç bir manza
ra arzettiği ve hem de vavalar
la vesaiti nakliye icin tehlkieli 
olduğu nihayet anlaşılarak bun
ların kaldırı.hnası Q<:ararlaştırıl
mımır. 

* Umumi muvazeneye dahil üc- ı kaleye ge1m.i.ııtir. Bu saba'h !iıma-

proje ha;ıırlandıf(ı şehrimizdeki ı=========:=::=::::::::::::::::::::;::;::;:;:::::==::==::=:=:=:==::= 

yordu. 
Bankiye susunca Gontran elini 

kaldırdı: 

- Söz istiyorum dedi. İkiniz de 
doktorsuz kaldınız değil mi? Şu 
halde ben namzedimi teklif edi
yorum. Anval havası hakkında 
söze salahi)·ettar doktor Onora
dır. Kendisi bir damla bile içme
diği halde içirmcsini bW)·or. Gi· 
dip onu çai!ırayım mı? 
Başka çare ~·oktu, doktor Ono

rayı çağırması için Gontrana ri- 1 
ca ettiler. Marki rejim ve tedavi 
deği:~tircccği için tcliş ediyor. he. 
men doktoru görmek isti~·ordu; 
Andermat da Kri tiyan hakkın
da görüşecekti. 

Kristiyan kapı arkasındau söy
lenenleri dinli)·or, bir şey anlıya- ı· 
mıyerdu. Koca.~ı odadan çıkar çık 
maz hemen gitmişti. j 

Sanki bayatı dej:işmişti, sürdii
ğü ömür dünkü ömrü değildi, et· 
rafındakiler başka insanlardı san. 1 

ki. 
Tekrar Andermal.ın sesi yük -

seldi: 
- Hoş geldiniz azizim Bretin

;yi. •• Nasılsınız? 

Yerlerine e9k.isi l(i;bi yekpare 
refıojlar yapılacaktır. Bu refuj
ların e:eceleri görüıebilmesi için 
de kenarlarına elektrıkli ısık ter
tibetı yapılacaktır. 

Artık JJay> diye hitap etmi -
yordu. 
Ba~ka bir ses cevap verdi: 
- iyiyim azizim Andermat; bu 

sabah mı geldiniz? 
Saçlarını düzelten l{ristiyanın 

elleri havada kaldı. Onların el sı· 
kı tıklnrını göriir gibi oldu. A
yal..ta duramadı, oturdu. Saçları j 
gene omuzlarına dil~tü. 

Şimdi konuşau Poldu; her söz 
Kristi,-aııı iliklerine kadar ürper
tiyordu. Manasını kavrıyamadı
ğı her söz, bir çana çarpan çekiç 
gibi, kalbine vurup ihtizazlar u
yandJ?ıyordu. 

Birdenbire hızlı sesle: «Seviyo
rurx: ... Onu seviyorunı!:t derli. San .. 
ki teselli veren, sükun veren ye
ni bir li<'Y keşfetmişti. Kuvvetli 
bir enerji ile doğruldu. Kat'i ka
rnr1nt vermisti. Mırıldanarak 

saçlannı tara1n1ya hrt!Şladı. 
- Bir dostum var, işte bu ka .. 

dar. Dostum var! 
Her nevi \.icdan azabından l~tır 

tuJmak için onu sevmiye, çok sev. 
miye, hayalını, saadetini ona vak-

al.fikaıdarlara bildiri.bmi9tir. Bü • 
· yü'.k Millet Meclisi bütçe encü· 
meni bu proje ile ihtisas mev-

. kilerinin u.rnuım satısı 900 küsur
dan 485 e indirmiştir. Ancak ha -
len ihtisas mevkiinde çalısanla- _ 
rm hakları mahfuz tutulacaktır. * Güzel San'atlar Birliiti tara· 
fından her yıl açılan resim ser
ııisinin 24 üncüsü dün akşam sa
at 17 ,30 da Galatasaravda açıl-
mıstır. 

fetmiye karar verdi. 
Ve ona öpücükler gönderdi. 
Kapı açıldı. Kocasının girdiği

ni anladı ve başını çevirmedi An
dermat sordu: 

- Hazırlandın mı? Mcfluçun 
ne alemde olduğunu anlamak için 
baııvo yaptıkı yere gideceğiz. 

Sakin cevap verdi 
- Gcş dakıka sonra hazmın 

canım. 

Gontran girdi: 
- Parkta o sersem Onoraya 

rastladım, ötekilerin korku~un
dan o da sfzi tedavi etmek iste
miyor ... Olur şey değil .. O da on
lar gibi inıiş .. 

J\larki ınüteessirdi. Doktor k~p. 
lıca tedavisi yapmak, banyoda 
beş dakika fazla durmak, bir bar
dak ııok""rın su ir1nek vahinı neti
celer verebilirdi. 

Ha~. kırdı: 
- insan burada ölebilir de -

ın<k! .. O bayların rnlıatlarıııa ha
lel •elmeden burada }öpek gibi 1 

NİHAYET 

ANLADIM Kİ 

Eylfıl 939 danberi geçen 11 
ay içinde Avrupa bin bir fela
kete uğradı, Afrikada, Asyada 
yer yer harpler oluyor ve in
sanlık bir hercümerce sürük -
lenip gidiyor. 

üstüne üstelik bir de feye. 
zanlar, tuğyan ve seytaplar, 
zelzeleler insanlığa yapmadı
ITını bıraknııyor. 

Dün yine gazetelere baktım. 
bizim memlekette 360 vatan • 
daş yeni zelzele afetinin gad
rine uğraını~, Aıuerikada 600 
insan sıcaktan ölmüş. Bu der
dinıi Nr.ncınollaya açarken, 

_ Nihayet anladım ki, asıl 
ni2aıns1zlık \'e mü,·azcncsizlik 
tabiattc tecelli ediyor. 

Dedim. Acı acı gözlerimin 
içine bakarak: 

_ Sana hak veririnı .. 
Cevabını verdi. 

ARSLAN İNİNDEN 

ÇIKIYOR 

İngiliz tayyareleri hemen 
her gün 20-35 nrasındo Alman 
ve İtalyan tayyaresi dü:ıürnıi
ye ha ·ladılar. Nanemolla He 
konusnvordıık da, 

- Ü~tat, İngilizler havada 
faikiyete doi;rıı gidiyur .. 

Dediın. Gülerek: 
- E tabii ... 

Diyerek, ilave etti: 
- Arslan ininden çıkıyor. 

NEYİ MUBADELE 

E D E C E K L E R K İ ?. 

Suriyede dört aylık yiyecek 
maddesi ve diğer emtia varmış. 
Bunun bir buhran mukadde • 
mesi olduğunu haber vere• 
ajans şunu da ilave ediyor: 

- Her ne kadar Fransa Al • 
manya ve İtalya ile muvasala 
tesis etmişse de bu memleket
lerle hiçbir ticari mübadele ya
pılmaktadır ... 

Nanemollaya: 
- Ne dersin buna üstat? 
Dedim de gülerek: 
- Almanya ve İtalyada ne 

var ki, neyi ı:ran~a veya Suri
ye ile mübadele etsinler ... 

Cevabını verdi. 

HALİL LÜTFİNİN 

BİR CEVABI 

Osman Cemal, Halil Lfıtfi. 
den sormuş: 

- Dostum Nadir Nadinin 
makalesi meselesine ne der -

. ? 
sın ... 

Halil Lütfi ona şu cevabı 
verıni~tir: 

- Ucdikodnyu sevmem. Si
yasetle de meşgul değilim. Ö· 
dcnmenıiş nıakine taksitim de 
olmadığı için hamdolsun haya
tımdan şikayetim yok! 

A. SEKİP gcberebiliıiz.! 1 
(Ark4sı var) <=:::::ı:=c..===;;.====='-====================================:ıı 



2 - AGUSTOS 1!140 

~· ınw~ 
Vekillerin memlekette 1 1 N G i L TERE 

yaptıkları tetkikler LEHiNDEKi 
r . . (B~arafı 1 inci sayfada} 
eı:;ı oldu· h ı . ı b ı . . gu a de Havza - Gelı-
0 u ıslıkametinde teftişlerine de

vam etmek .. 
ıln uzere Edirneden ay-

:r u~tır. 

b ~onya, 1 (A.A.) - Şehrimizde 
Mu unmakta olan Ziraat Vekili 
t ".hlis Erknıen Ergenekon gaze.. 
esıne şu beyanatta bulunmuştur: 

•Konyada yaptığım seyahatten 
;o~ derece memnunum. Köylü. 
der J. temas beni bilhassa sevin
t;~b~ ve _burada alınacak zirai 
...... r~trın çabuk semere verece· 
~ı. UJnıdini artıtdı. Yeni !:"!irilen 

1 .ıraat makinelerinin Konya vi
,_ayetinde az zaınanda yer tutaca
ı:;n"; \'e yayılacağında hiç şüphe 
~ mıyoruın. Tohum ve hayvan ıs
b~hı hakkında yakında birçok ted. 
ırlcr alacağız. Bilhassa bir ıslah 

Sovyetlerin 
vaziyeti 

(Ba~tarafı 1 inci saııfada.) 
Evveıa Norveçte, Danimarka'f" ve bilahare Belçika ve Ho -

andada nthaııet de Fransız top
raklarında Alınanya ıarafından 
1/~pıla.n a.s~ceri hareklitı mü.tea
kıp .Avrupa lıarbi büııük bir qe
nulık ~kti.sap etmiştir. 10 hazi
'.a.nda Ingiltere· ve Fransaya harp 
ıkin ederek İtalya Almanya ha
rekatına iştirak ·etmiştir. Bu su
retle Avrupanın dördüncü bü -
1/Ük devleti harbe qirmiştir. Bu 
senenin ilkbaharından itibaren 
Siir'atıe inki.saf etmiştir. Norveç
te, Danimarkada, Belçikada ve 
Holandada cereyan eden hadise
ler üzerinde d;,rrnaksızın kaıı
detmek münasip olur. 

Almanya, harpte, mü.ttefikle
re karsı bii!lük bir mtwaffakıııet 
karnnmıstır. Fakat esas hedefine 
henüz vasıl olmamıstır. Yani ar
zu edilecek şartlar altında harbin 1 
bitmesi. 19 temmuzda Alman 
Führeri sullı hakkında anlwı
mak üzere lnqi!tereııe bir hita
bede bulunm~tur. Fakat bitin
diiii qibi İ nqitiz hükumeti bu 
teklifte lnqiıterenin tesliminin 
istenildic)ini qörmi4 ve zafere ka
dar harbe deva1n edeceQi ceva
bıııı vermiş hatta, eski müttefi
~ı .Fransa ite siııasi münasebet
erı kesmiııe kadar varmıı;tıt. 
. Avrupa harbinin birinci sene

sı sona ermek üzeredir. Fakat bu 
har.bin sonu henüz qözükmemek
tedır. Şimdi harbin yeni bir mer-
h l . . 

a esınde olduqunıuzuıı daha 
~ı.uh~emeı bulunducjunu nazarı 
;tıbara almak qerektir. Bu mer
.•ale, bir taraftan Almaııııa ve 
ltalııa, diqer taraftan Amerika
nın · ~rdımı ile 1 nqiltere arasın
da cereyan eden muhasamatın 
şıddetlenmesidir.• 

. Zikri geçen hadiselerin hiç bi
rı So.vyetler Birliğinin dış siya· 
••tını deqi~tirmemiştir. Sullı ve 
~ıtaı flık siyasetine sadık kalan 
0tı!letler Birliği harbe iştirak 

etmemektedir. 
SOVYET ·ALMAN DOSTLUGU 

Bir sene evvel vuku.bulan dö· 
n" itm ~oktasından sonra Almanya 

A
e munasebetıerimiz Sovyet -l • -
.man anlaşmaisle evvdden tah-

mın edilen şekilde tamamile ida
;:ıe edilmektedir. Hükumetimizin 
marfıyen rıayet etticji bu anlaş-

a, garp hudutlarımız bO'llun
~a _ Sovyet tedbirleri ittihaz edil-
ıqı sırada Sovyet • Alman mü

nasebetlerinde çat~ma ihtimal
lerınt bertaraf etmiş, ayni za
manda Almaııyaya sarkta süku
net emniyetini temin eylemiş -
tır. Avrupa hadiselerinin cere
ııan tarzı Sovyet - Alman ade-
1nı tec .. avuz anlaşmasını zatııf-

~atmadıktan bwıka bilakıs akte
ı ı~nesinin ehem1ni.11ctini ve nıü.s
a ·bçl inkişafını kaydetmiştir. 

SOVYE'I' - İTrlLYAN 
MÜNASEBATI 

Son de~ı ede tal.~a ile o1an mü
~as,beılerımizin de saıcilı bul
uiuııu kaydetmek qerektir. Bir 

nl 0 :tai nazar teaitisi 11ttmleket
crı · · . nı_ıztn dış siııa.çet .ı::al~asında 

tııtıtekabı'l b' l ... ta . . ı .. r an a111s terrıınının 
d 1ı_ı bır ımkan dalıilinde bulun-
um:ınu göstenniştir. 
Tıcari münasebetleri ıı ·zin de 

~e71 ışlemesiııe müıeaııtk ümidler 
e tamamen ııerındedir. 

SOVYET - İ"J/GıtZ 
MÜNASEBATI 

. Sovııet - İngiliz miinasebetle
rıne Qelinre, son zamanlarda e
sa..· hiç bir dcc)iş.klik olmamış
tır. Sovtıetler citi krnıseııi hıızu
rtında bir kere bahsedilmesine 
~ırtıret hasıl olan 11117ittereniıı 

ovyetler nezdinde sefir olarak 

istasyonu aı;a<:ağız. Bundan başka 
kombinaların idaresi için teşkilat 
ve tesisat vücude getireceğiz. 
Konyada yapacağımız zirai ısla
hat arasında hayvan yemlerine de 
yer verilecektir. İstimlilk işi, ü
zerinde çalıştığımu bir mevzu • 
dur. Yarma nahiyesinde köylü
lerle yaptığım konuşmalarda on
ların ne kadar yüksek kavrayışlı 
derin sezişli olduklarını gördüm. 
Makinelerin faydalarını ne kadar 
vecizolarak anlatıyorlardı. Bu İş
lerle beraber Konyada başlanack 
olan tohum ve hayvan ıslahı iş
lerinin kıymetli valinizin himaye 
ve idareleri altında mütehassıs 

arkadaşlarımın himmetleri ile 
az zamanda başarılacağından e-
nıinim.> 

Türk - So,ıyet 
münaseb.ıtı 
(Bwıtarafı I inci saııfada,) 

Bu münasebetle Sovyet hüku
metinin gayrikabili kabul addeL 
tiği bir vaka dolayısile daha ge
çen nisan bidayetinde Türkiye 
nezdinde teşebbüsatta bulunmuş 
olduğumuzu söylemek mecburiye 
tindcyim. 

Vaka şu idi: 
Geçen nisan zarfında Türk ara

zisinden gelen bir tayyare bir 
çok petrol tasfiyehanelerini muh
tevi bulunan Batunı mıntakası ü
zerinde uçn1uştu. Türkiye cvvelfı 
meseleyi kendi arazisi üzerinden 
giıya hiçbir tanarenin dışarı çık
maınış olduğu şeklinde göstcrn1iş 
ve: fakat bilahara bu nevi uçuşlar 
hakkında istikbalen tedbirler a
lacağını da vadetmişti. 
Dökümanların Alnıanyada inti. 

şarından sonrn nasıl bir tayyare
nin n1evzuubahis olduğu görül -
mekte ve binnetice Türkiye hü
kumeti nezdinde yaptığımız te -
~ebbiisün. tamaınile muhik oldu-! 
gu tebaruz etmektedir. 

Akdenizde 
lngiliz filosu 

. (B":şta~afı 1 inci .•mıfada) 
nı!~ mahıyetı aııla~ıldıktan az bir 
muddct sonra, kuvvetlerimize 
karşı kuvvetli bir İtalyan hücu
mu başlamı~tır. Bu sebeple kuv
vetlerimizin kuntandanı. ınüret_ 
tcbatını ~ıkar~t.iktan sonra lier
ınionc'yi tonla batırmı.)ı a ınecbur 
kalmıştır. 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz 
amiralliği tebliğ ediyor: 

Amirallik Deliglıt destroyerinin 
bir düşman ha\'a bücuınu esna _ 
sında hasara uğrıyarak batn11ş 
olduğunu teessürle haber vermek
tedir. 
İKDAM: İngiliz amiralliği ta

rafından batıuış olduğu bild~ri -
len Delight destroyeri 1930 bah_ 
riye prograını meyanında inşa 

edilmiştir. Mezkı1r gemi 1375 ton 
hacminde olup 4 adet 4,7 lik, 6 
adet daha küçük çapta top ve 21 
lik sekiz tüpüyle mücehhez bu -
lunmakta idi. Sür'ati 36 mil ve 
halihazırda mürettebatı 145 nefer 
ve subaydan ibaret bulunuyordu. 

UNSURLAR 
ln6ilt•r• ile Almanyanın 
••lteri uez.İyetleri ara•ınıla 

bir multayeH 
lııOOxa, 1 (A.A.) - İorkShlre 

ıtaU"teBinin mündlokidi, hali ha • 
zır vaziyeti içinde Büyük Bri
tanyanın lehinde olan unsurları 
şöyle hülasa etmclctedir: 

1 - Alman ordusu, haziran
da İnqi!iz seferi kuvvetlerinin 
ceki!mesi keyfiyetinden lıi11iki 

veçhile istifade etmesini bile -
memiştir. 

2 -Şimdi taıı'larelerimiz İn
gilterenin müdafaası için pek 
ku·vvetıi bir vasıta teşkil etmek
tedir. 

3 - lngtıiz hava kuvvetleri 
manevi bır faikiyet elde etmiş

tir. 
4 - Abluka son sızıntı de!ik

lerini tıkamaktadır. 
5 - Düşmanlar, İmparatorluk 

ve Amerikan kaynaklarımızın 
faaliııetini inkıtaa u<iratmıya 
muvaffak olamadılar. · 

6 - Şimdi memleketimizde 
her zamankinden fazla yiyecek 
malzememiz mevcut olduqu qibi, 
balırıye kuvvetlerimiz de deniz
leri taramaktadır. 

7 - Hitledn kuvvetleri, şi
mal kutbundan Prene daqlarına 
kadar geniş miktıasta daıiı!m~ 
bulun.maktadır. 

8 - Bu hat üzerinde, deniz
den. bir istilanın muhafı:lıiiını 
temın edecek kadar qemi mev
cut decjildir. 

9 - İtalyanın vaziyeti Alman
ya için bir.ııük teşkil etmektedir. 
Bılhassa Italya 1nqitterenin e
sas donanması tarafından bir hü
cuma maruz kaldı/iı takdirde 
Aimanyanın kendisine maddi 
muavenet etmesi mecburiyeti ha
sıl olabilir. 

10 - Büyük Britanya Akde
niz.i kcııtrol etmekte ve ltalııayı 
mustemlekelerirıden aııırrnakta _ 
dır. 

11 - Külliyetli miktarlarla ya
pı!.acak hava taarruzlarını pÜs
kurtnıek kabiliyetimize itimadı
mız vardır. Avcı tayyarelerimi
zin kuvveti her gün artmakta -
dır. 

12 - Bombardıman hücumla
rında faikiyetimizi temin ettik. 

13 - Bizim hem vahdetimiz 
hem de azmimiz var. Halbuki 
Hitler iiifal ettiiji memleketler
de ve Balkanlarda müşkülata 
maruz bulunmaktadır. 

14 - Rusııa yeniden Alman -
!arın faaliyet serbestisine enqel 
olmaktadır. 

Amerikada mc c 

hizmet 

.. 
un 

VaşinJ?ton, 1 (AA.) - Harbi
ye nazırı Stim90n dün müdafaa 
encümeninde aşağıdaki beya
natta bulunrnustur: 

•Harp halinin önüne qeçmek 
için yegane çare mecburi hiz
mete müracaattır. Gönüıtü kay
dı sıstemi pahalıya mal olan bir 
muvaffakıyetsizliktir.• 

Ohioda 41 kişi öldü 
Akrom, l (AA.) - Demir yo

lunda işliyen bir o1ıomobil bir 
marşandize çarpmış ve icindekıi 
41 yolcu telef o1mustur. Petrol
le işliyen otomobil, müsadeııne 
esnasında ateş alımıştır. taııini /nqHterenin Sovyetler 

Birliğile olan münasebetlerini 
is lalı etmek arzus" ı aksettir -
mi~ olması ihtimaline raQmen, 
Sovııet - lnqiliz münasebetlerinin 
!elııne bir inkisaf beklemenin 
müşkül oldırqunu tasdik etmeli
dir. 

1 
İngilterenin aldığı bom 
bardıman tayyaresı 

Şi1ndi, son zamanlarda mes'ut 
bir surette haıtedilmeleri top -
raklarımızın ehemmiyetli mik
yasta büııümesi ve Sovyetler Bir
liği kuvvetlerinin artmasile ne· 
tıcelenen dış siyaset meselesine 
qermekliğim müsaade ediniz. 

Besarabya ve Şimali Bükovina· 
nın Sovyetler Bi•lic'iiııe ilhakının 
tefarruatı üzerinde tevakkuf et
miye burada hiç lüzum yoktur. 

Romanya hükumetinin tekli
fimizi kabul ettiqini ve Sovyet
ler Birliqi ile R-.ııanya arasın
da 22 sene sürdükten sonra ilı
tilıifırı sulh yolu ile haıtedildi
iiini bitiyorsunuz. 

44.500 kilometre murabbaında 
ve 3.200.000 nııfusu bulunan Be
sarabya ve 6000 kilometre murab
bnında ve 500.000 den fada nü - ' 
fıısu bulunan Bükovinanın ilhak-ı 
larile Sovyetlcr Birliği toprakları 
genişlemiştir. 

Londra, 1 (AA.) - Amerikan 
mamuliıtı olan bombardLmaıı tav 
varelerinin yolda tevakkı.ııf et
meksizin yakında İnı?iltereve 
müteveccihen ucacaıkları zanne
d.ilmektedır. S<paris edilen tay
yareler muhtelif tipte olup u -
zun mC'Safeye ilk ucuşlar için tec
rübeler vapıJ,yıaktadır. 

Bir Alman vapuru kor
ıanlığa çıkıyor 

Ncvyork, 1 (A.A.) - San io
se - Cosia Rica-dan NevYork Ti· 
mez ııazetesıne çekilen bir tel
grafta haı•bin bidayetind~n'beri 
Puntarenao'da demırli bulunan 
W esser ismindeki Alman vapu-

runun k<:>rsan olarak denize a
cılmak uzere hazırl,kta bulun
dui!u bildirilmektedir. 

Estonya vapurlarında 
Sovyet bayrağı 

Tallin, 1 (A.A.) - Estonva 
Sovyetler Birli~i azasından bir 

1

. 
Cumhuriyet olarak tanındığı ı:ıün 
bütün Elsion"a vapurları Sov
yet lbayra;'.(1 çekeceklerdir. 

1 Z>«ğ«*«' 1 
Kenar semtlerin 

kalkınması 
Sayın ve gayynr vali ve be

lediye reisimiz, nedense, şimdiye 
kadar ihmal edilmiş olan kenar 
semtlerin de artık sür'atle kal -
lunmaları, kendilerine gclınele· 
ri için icap eden hazırlıkların bir 
an önce yapılmasını lazım gelen
lere emretmişlerdir. Yıllardanbe
ri yolsuzluktan, ışıksızlık.tan, su. 
suzluktan, tozdan, çan1urdan vası-

tasızlıktan bir türlü yakalarını kur 
taramıyan bu kenar seıntler, vali 
ve belediye reisimizin bv enıri ü
zerine, artık öyle umuyoruz ki, 
yakında, miimkün olduğu kadar 
yola, ışığa kavuşacak, susuzluk, 
toz, ~amur gibi şeylerden kur
tulacak ve bu icraatından dolayı 
ııayretli valimizi sonsuz bir şük
ranla anıp duracaktır. 

Bu arada ve bu vesile ile, şu 
yıllardanberi, gazete sayfaların
~~ belki yüz kere yazılıp çizildi· 
gı ve yapılması, aydınlatılması 
için birçok makamlara yalvara 
yakara, birçok diller döküldüğü 
halde bir tiirlü yapılanuyaıı, bir 
türlü adam akıllı onarılamıyau, 
ve üzerine beş, on li.n1bacık ol -
sun dikilerek biraz olsun aydınla
tılamıyaıı şu Edirnekapı - Eyüp 
yolu da artık gözönünde tutulur 
ve şehrin bu çok işlek yolu, kış 
mevsiminde yolcular için birer 
geçilmez, yahut geçilemez her • 
zahlıktan kurtarılır. Birçok fab· 
rikaların, n1ekteplcrin, çarşı, pa
zarların biricik n1uva1ala }Olu o
lan bu yol, eğer parke) e çevrilir 
ve bilhassa mezarlık aralarına 
beş, on 13n1 ha konacak olursa 
o zan1an hem binlerce yolcu, kı
şııı bu yol üzerindt>ki dayanıl -
nıaz zahmet, eziyet, batta ıztıra
bından kurtulur hem de en ka. 
!abalık kenar se:Utıerindcn olan 
Edirnekapısı ile Eyübiin yukarı 
tarafları, bu yolun yapılması, ay
d~nlatılması yüzünden, adeta ken
dı kendine kalkınır, kendi kendi
ne _şereflenir. Sayın ve gayyur 
valı ve belediye reisinıiı.in, kenar 
semtler hakkındaki son emri ve 
~üjdesi üzerine, şehrin bu çok 
ış!r-~k yolundan geçen binlerce 
yolcu, önümüzdeki kış aylarında 
eski zahnıct, eziyet \'e hatta ıztı
raplarından kurtulacaklardır sa
nıyor ve onlar hesabına şimdiden 
seviniyorum. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

KOPENHAG 
(Bwıtarafı 1 inci sayfadaı) 

!ar üzerine boınbala.r atmışlar -
dır. Bir .kaç ev halliQe hasara 
~amıştı. İnsa.nıaa zayiat yok
tur. 

.Malta, I (A.A.) - Dün Malta 
üzerinde İngili2 avcıları tarafın
dan bir dü.şman avcı tayyaresi 
düşürülmüştür. Düsman tayya
resi denize di.ismiiştür. Bir İn
ıtiliz tayyaresi de düsürü lmüs i
se de paraşütle atlıvan pilotu 
kurtulmustur. Bu akma müte
ad.it düşman tayyareleri iştllıak 

et.mis tir. 
İskenderiye, 1' (A.A.) - Bir 

düşman tavvaresi bu sabah ha
va müdafaa bataryalarının şid
detli ateşile karşılanmış ve ııeri 
dömnive medbur olmuştur. 

Londra, I (A.A.) - Reuter: 
İnıtilterede yollar üzerinde inşa 
ed.ilınis olan bir çok Blold:ıavz'
lar o imdi kaldırılmak üzererur. 
Bunlar talim ı:ıörmüş kıtaat nis
lbeten ' ' olduıi:u zaman düşman 
tayyarelerinin muhtemel inme
lerine mani olmak için yapıl -
ml$tı. Şiımdi ise vazivet tama • 
men deıtişınistir. iıhraç ~eşeb
büsünde bulunan düşmana karşı 
derhal taarruza l!'e<:ecek miktar
da i'Vi tertip ve teçıhiz edilınis 
kıtaat mevcuttur. 

Acaip bir fuhuş 
( Ba~tarafı 1 inci sayfadct) 

Iik yapmaktadır. Dükkanın arka 
kısmında ise bölünmüş ve oda 
haline getirilıniş bir yer vardır. 
l'ilüberra, Mahmut adında birisi. 
nin bulup kendisine tanıştırdığı 
genç kız ve erkekleri bir ücret 
mukabilinde bu odaya kapamak
ta ve böylece hayli para kazan
maktadır. Berber dükkanına gi
ren bir çift, erkeğin tras olacağı 
ve kadının da saçlarını tanzim 
ettirece;:i düşünccsile bittabi 
kinısenin nazarı dikkatini cclbet
memiş ve l\Iüberra buradaki fa
nli~·ctinc uzunca bir znnıan dc\'am 
edebilmek imkanını bulmuştur. 

Vaziyeti haber alan zabıta me
murları tertibat almışlar ve dük. 
kiına giren bir ~iftin arkasından 
cürmümeshut yapını~lardır. Dük
kanın ar ;asındaki oda gibi bölün
müş kısımda Salim adında bir 
gençle Eıninc adında bir kadın 
nıiinascbelsiz bir vazi~·ett.e ya -
kalanmışlardır. Muayeneye scv
kedilen Enıincnin zührevi has
talığa musap olduğu görülmüş ve 
tedavi altına alınını~tır. 
Dükkanı işleten lüberra ile 

ona ınü~leri gt!tİren :\Iahınut ya
kalanmı~lardır. Hakhırmda talı_ 
kikata devam edilmektedir. 

Balkanlarda vaziyet 
(Başmakaleden devam) ı 

ruz, demh,lcrdir. Mihver devlet
leri, l'ilacaristanla Bulgaristanın 
arazi taleplerinde haklı oldukla
rını kabul ediyorlar. Romanya -
nın, harpten sonra şuursuz bir su
rette kurulmuş olduğunu söyle • 
~ckle·b"raber, Macaristaıun, mü
hııu bır l\Jacar ekalliyetinin fa. 
k_at d_a~a mühim _bir Rumen ~kse
rıyetının oturdugu Transilvan -
yayı kamileıı geri almıya kalkışa
rak Roınanyayı parçalamasının 
iınkfınsızlığını da açıkça söy -
itiyorlar; Romanyaya da, Macar
lara karşılıklı yapılan ha.ks.ızlık • 
!arın izalesini tavsiye ediyorlar. 

Simdi Romanya için yapılacak 
şey, Macarlar ve Bulgarlara mii_ 
zakereye ve pazarlığa girişerek 
Traıısilvanya ve Dobriceden bu 
iki devlete arazi vermekten ve 
ahali mübadelesi yapmaktan iba
rettir. Demek ki, Romanya, ken
disinin ve Balkan ittifakının se
limeti ve kuvveti için, seneler -
denberi yapması tavsiye edildiği 
halde, bir türlü razı olamadığı 
- munsifanc söylemek 13.zımge -
lirse yapma;ı kolay da olmı)·an • 
fedakarlıkları, şimdi hadiselerin 
zoruyla yapmak ınccburiyetinde 
kalmaktadır. Dün kuvvetli bir 
Balkan ittifakına dayanarak \'e
recei'inden bugün, herhalde daha 
fazlasını verecektir. O zaman kim 
bilir, belki, tam bir Balkan itti
fakı tcşckkiil ct~iş olacağı için, 
Besarabyayı değilse bile, hiç ol
mazsa, şiınali Büko\inayı kurtar
mak, imkanmı da elde edebilirdi. 
Neyse olan oldu. 

Almanya ile İtalya, Balkanlar
da kendi tiıbirlcrile neden edik -
tat. ler yapmadılar? Yani, neden 
kendi istedikleri gibi bir hudut 
çir.ınek istemediler de alakadar • 
!arın kendi aralarında anlaşma -
!arını muvafık gördüler. Bunun 
muhtelif sebepleri vardır: 

1 - Y ıllardanberi aleyhinde 
bulundukları mütehakkim Vcrsay 
ruhundan uzak bulunduklarını 
göstererek propaganda yapmak 
için, 

2 - Bu mıntakada doğrudan 

Almanların taarruzu 
(B~t.:ırafı 1 inci sayfada) 

okluğunu yazmaktadır. 
Verilen malüımaıa ,!!'Öre, Al

manva İnı?ıltereye taarruz edeI'
ken l.<'ran.ko da Cebelüttarıi;ı. zap
tetmek nivetindechr. Bir çok 
İspanyol kttaatı ve topçu müfre
zeleri halen Lalinea'da ta.hsid 
cd.ilm.i.şt ir. 

Cel:ıelüttırrılk ayni zaımanda 
Sardonyada tahşi.d edilen ita! -
yan hava kuvvetleri tavafından 
da boınbardııman edilecektir. 

Londra, 1 (AA.) - Times ııa
zetesi yazıyor: 

Balkanlard<>ki son hiidise ve 
temayüllerin Hitler için sııkın
tLya sebc;p olduğunu ve buna bi
naen de İn.ıtilterenin istilası teh
likesinin zail okluğunu zannet
mek de.lili!k olur. 

Balkanlardaki vaziyet sebelbi
le Hitlerin bir an için tereddüt 
etmesi mümkündür, fakat hadi
seler kendiı;ini belki uzun müd
det dutıdurmıyacak:tır. 

Balkanlarda işlerin nihai bir 
tarzı tesviyesi Hitlerin gayele
ri için hayati ehemmiyeti haiz 
değildir. Muvaldkat bir tarzı hal 
kafidir, zira Almanya İDJ?iltere
vi deviıımiye ımuvaffaık olduku 
takdirde arzularına tam.amen uy
gun bir tarzı halli hiç bir mem
leketin itiraz ve .mukaveımetine 
maruz kalınaıdan ta1ibike muk
tedir olaeaJrtır. 

T1mes devam edıivor: 
Şurasını deriıal ikaydedelim ki, 

her ne şe'k.ilde olursa olsun her 
türlü taarruzu defedebileceki
miroen emin bulunuvıoruz. Kuıv
wtleriımizin tevzi isi yapı~ 
tJT. Tahkimat salıASı.nda da mu
azzımı işler yaptık 

Bu arada filaınuz, kafilelere 
vapılan taarruzların deniz yolu 
ile ia.şemi2 için bir tehlike teş. 
kil etımesine mani olımuştur. 

Tayyarelerimize gelince, kuv
vetlerimiz yalnız düıman bom • 
bardunanlarının meydan dku • 
yusuna muk<ıbele ebmekle kal
makt.a, ayni zamanda ALmanya
da ı::omilere, mavnalara, petrol 
depolarına, tayyare meydanları
na ve daha uzırl<lara da uçe.
.r:ı!lt tavvare fabrilkalarına, ic ben
zin depolarına ve trivai ııarları
na büyük muvafiakıvetle taaı'
ruz etmektedir. 

İnııilterenin manevivatı mü
komıneldir, memlekC'lin azmi hiç 
bir zaman simdlki kadar kuv • 
\~t~ t olırr.amıstır. 

Hü'asa hazırız. 

Soochow Belediye 
Reisi öldürüldü 

Sanı::hay, 1 (A.A.) - Soochow 
Belediye reisi Kohchenkenin 
k tlcdi ıi".ı ve Jaoonların şeh
rin kapılarını kapattırdıkları ha.
her "u Jımeı< ted.ir 

doğrnya kendilerini aliikadar e -
den toprak ve hudut meseleleri 
mevcut bulunmadığı için, 

3 - Kendilerine sığınmış olan 
her üç milletin üçünü de ayni de
recede memnun etnıek için. 

4 - Toprak davalarının hal ve 
tesviye şekillerini ve hudutları 
belki de Salzburg mülakatlarında 
alilkadarlara umumi direktif ha-' 
!inde bildirmiş ve kabul ettirmiş 
oldukları için, 

5 - Bir tarafı tutarak diğer ta
rafın Sovyet Rusyanın kucağına 
~t.ılmaswa meydan vermemek 
ıçın, 

6 - İngiltere harbe devam et
~ği müddetçe mevcut vaziyetle. 
rı muvakkat telakki ederek Av
ru~?n~n haritasını kat'i şekilde 
d_egıştırmek işini sulh muahede
sme bıraktıkları için 
~ - Yeni nizanıda,' Avrupanın 

dogu cenubunda siyasi hudut _ 
!ardan ziyade, iktısadi hakimi
yete clıc.mmiyet verdikleri için, 

Sebebı veya sebepleri her ne o
lursa olsun, milı\'er devletleri 
Balkanlarda bir harbe ıneyda~ 
vermemek ve kendi iktısadi men
faatlerini ihliil etmemek yolun_ 
daki isteklerini temin ve takvi
Y.e etmişlerdir. Biz, Salzburg mü
lakatları baslarken, Almanya ile I 
lta~yan~n. bu gfüüşmelcrle takip 
e~tıklerı ılk ve en mühim gaye
nın, Balkanlarda kendi nüfuz -
lannı hakim kılmak olduğunu 
yazmıştık. Onlar, her şeyden ön· 
ce, bu gayeyi tahakknk ettirmiş
lerdir. Uç Balkan \'e Tuna devle
ti, şimdi tamaınile nıih ·verin em
!İnc girınişlerdir. Esasen Alman
lt.llyan nüfuzu altında bulunan 
l\tacaristan ve Bulgaristan kadar, 
Ronıanyada bu devletlere hağlan
mı>tır. Hem de pek az ~ey kurta
raJCak. Jngilterenin Balkanlarda, 
ve hassaten Romanya üzerindeki 
nü(ıızu çok zaiUamıştır. Ayni 
müliıhaza bir dereceye kadar, 
Sovyctlcr için de, varittir. l\lese
leye bizim cephemizden bakınca, 
Balkan sulhünün bozulmamış ol
ma ını memnuniyeti mucip bir 
hadise olarak kaydetmekle iktifa 
ederiz. ABİDİN DA VER 

Amerika Ordusu 
(Bwıtarafı 1 inci sayfada) 

du ve donanma için v~rilen tah
sisat miktarını 10 milyar kırk 
milyon 225 bin 543 dolara yük
seltmektedir. 

Yeni program mucibince te
darik edilecek tank, toP ve sa
ire miktarı komisyon tarafından 

l!izli tutulmakla beraber, ko -
misyQn muhtelif modelden 1(.394 
tayyare inşası. haldkında .kendi 
bürosu tarafından yapıl.an tev
hidi kabul etmiş bulunmakta • 
W.-. Bu tayyarelerin 4028 i bah
riye içindir. Bu suretle bahri
yenin J-ıi=ette 6000 tayyaresi 
mevcut olacııktır. 

Vaşinıtton, 1 (AA.) - Genel
kı.ıım>ay reisi ı;ıeneral MarSlıall, 

meclıs bütçe kxmıisvonunda Ya'P
tııi;ı. beyanatta, milli muhafız 
kıtalarının derlııal seferber edil
mesinin ve medburi aSkerlik ta
limlerinin zarureti hissedilen fev 
lkaliiıde ehemmiyeti haiz todıbir
ler oldukımu bildirrni<;tir. 

Amerika benzin ih
racını menetti 

( B~tarafı 1 inci sayfadaı.) 
Londra, 1 (A.A.) - Reuter 

Ajansının diı:ılomatilı: mulharriri 
VSUYor! 

Tayyare benzini hakkındaki A· 
ımer>kan ambargosu Londranını. 
salahiyetli mahfillleriııdc AmerJ
:kanın taarruza karsı hazırlık 
kararından mütevellit tabii ibir 
tedıbir olarak telakki edilmek -
tedi. 

Hayati ehemmiyeti haiz bazı 
maddeler stdkunun muhafazası 
müdafaa hazırlıkları iQin lü -
zumlu bir i>mil olarak tanınmak
tadır. 
Kararın İngiltere fuıerinde ya

uacaı?ı tesire ...-elince. sanayi 
mahfilleri şu ciheti kavdediyor
lar Jn, İngilte~nin kudreti dün
yanın her tarafından petrol it
hal edebilmesinde mündeıillç 
bulunımaktı.dır. 

Tukvo. 1 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinin bevanat vermiye me
mur müıne&ili Amer!kanm tay
yare benzini ihracını menetıne
sinin Japon a3keri harekatını 
müteessir etmiyeceğini bildir _ 
miş ve şunları ilave evleınistir: 

• Veslesi ne olursa olöuıı bu 
a "Mr Japonya Üzerine iktıasdi 
s~nau.ı '>ir tazııik maksadile it
tihaz olması sebebiyle Japan 
alE?'l/h.tan ve qayTi dostane bir 
lıareket teşkil eder. Amerika 
bötı!e bir hareket hattı kabul et
tiği>ıe göre, bunun tevlidinden 
hali ka!amıyaca<?ı b(!'Jınelmi!e! 
akisleri de hC$aba katmu olacak· 
hr.• l 

Siyasi 
va.:: ayet 

Harpte yarınki f· 
ha, itiyi tahmin 

YAZAN: H. NURİ ll1l'iIAlt 

~ lmanyanın garbi Av
~ rupadnki harp harckii.. 

tı hitam bulduktan son 
ra, ~imal ve 1\lanş deni:tlerinin 
ötesinden, İngiltcreden sonuna 
kadar mukavemet kararl.ırının 
akseylediği görüldü. O halde mu
harip Almanya ye İtalya karşı
sında İngiltere Krallığı ve Büyük 
Britanya imparatorluğu harbe de
vam edecek. Fakat bu harp nere
de hasımları karşı, karşıya taar
ruz ve müdafaa hareketlerile kar
şılaştıracak? Akdenizde mi, Afri. 
kada mı, İngiltere adalarında ını? 
Denecek ki, buralarda muharebe 
esasen devam ediyor. Doğrudur. 
Fakat şimdiki hareketler, tayya
re, tahtelbahir, keşif kolları fa
aliyetlerine hasredilmiş harpten 
ibarettir. 

l!u tarzda muharebe, nıiicade
l~yı senelerce uıatır, muhariple
r~ ~·or!lr! yıpratır, bitkin hale ge
tırır. iki taraftan birisi taarruz 
ile, _netice almıya ~alışmak mec
hurıy~tindedir. O halde bu taar. 
ruz, s_1 mdi~~ vazi'yete göre _İııgil
terenın degıl, Almanya ile ilaha 
ord~~oun yapması beklenebilir. 
Bu ışı ne zaman ve nerede ya ... 
pacaklar? Bu meçhuldür. Yapıla
cak tar ruzun vereceği• neticeler 
h~kkmda dahi bugiindeu miis.bet 
hukumlcr verilemez. Ancak ve 
yalnızca bir takım esasları ele a
larak, faraziyelere dayanan mü
talealar serdoluna bilir. Milletler 
arası matbuatta şimdi yapılan iş 
de esasen bundan ibarettir. 

Bizce yeni taarruzlar sırasında 
Cenubu şarki Avrupa ile Balkan
larda, Yakın şarkta sükunet de_ 
vaın edecek. Akdenizle Afrikada 
İngiltere adaları sahasında tari - ' 
hin kaydcylemcdiği şiddetli ve 
kanlı boğuşmalr olacaktır. 

IIAJ\IİT NURİ IRMAK 

Maarif Vekili 
(Baştarafı 1 inci sayfadaı) 

kında da ezcümle demi tır ki: 
•-Orta tedrisat müesseseleri

nin program ve talimatnanıelerı 
üzerinde değişmelerin yapılacağı 
ve yeni bazı şubelerin ilave edi
leceği hakkında bazı gazetelerde 
yazılan ve etra!ta söylenen ha • 
berlerin aslı esası yoktur. 

Diğer taraltan öğrendiğimize 
göre üniversitenin tıp, fen ve kim 
ya şubelerinin son sınıflarmda bu 
yıl okuyacak olan gençler dersle
re mutat zamandan bir ay evvel 
başbyacaklardır. Buna sebep de 
üniversite müfredat progranunın 
bu sınıfiarda yüklü olmasıdır. 
Maarif vekilliği bu hususta üni
versiteye tebliğat yapmıstır. Ha
zır~_klara başlanmaktadır. Diğer 
f~kültelcr her zamanki gibi ted
nsata normal zamanda girecek
lerdir. 

Japonyanın 
beyannamesi 

( Bwıtarafı 1 inci saı;fada) 
rcketini tayin ederken hesaba 
katması icabeden yem bir ı'azi· 
ııe' tir. 

Bu siyasetin bidnci hedefi, 
cil· .:ında sağlam bir sulh viicu
dc qetirmek ve ilk adım olarak 
Şarki A.~yada Japonııa, Mançu· 
kuo ve Çin arasında vücude qe

tirilecek tesanüde istinad eden 
veni bir nizam tesis etmektır. 

Japonya,, bütiin milli kuvvet
lerini yeni nizamın tahakkuk set 
hasında isal edilmesine lıasrede
cektir. 

Nihayet Japonya, bilhassa za
rarlı hodbinlikleri, maddıyetçi
lik!eri ortadan kaldırmak sure
tile beynelmilel münasebetlerin 
istinad etmekte olduqu prensip
leri yenileştirmek için bütün kıı.• 
vetile çalışacaktır. 

Isviçre müdafaa 
kararında musir 

(Baştarafı 1 inci sat1facla) 
Son muharebeleri görenlerden hı 
zıları bir taarruza muka\'emet e
dip edcmiyeceimizi merak et • 
mişlerdir. Böyle bir suali sormalı 
bile, bir İS\'içreliye yakışmaı. BaJ 
ra;Tı ve memleketi sonuna kadar 
müdafaa i(in ycnıin ettik ve bu 
yeminle baCrlı bulıuıu)·cruz.> 

Ziraat Bankası idare 
Meclisi 

Ankara, 1 (İKDAM Mu\ıabi
rinden) - Ziraat Bankası idare 
meclisi reisliğine eski reis Yusul 
Ziya Erzun aza\ıklara Tnfik ,.e 
1'.ısan ve Sait tekrar intihap edil· 
dıler. 



Adalan g:Jzelle9tlrme Cemlretlnln 'lsunbul 
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dik buyurulan Nlzamnam••idir 
BiıtİNci BÖL'ÜM 

Umumi hülriimler 
MADDE: - Adalan CüzeJJeştirme ve c.Ada çam1armı muhafaza ve 

tebir> cemi~ 14 ik..i.ncik!ınun 927 de top1aruruş oıan kongreleri kararHe 
birleştirilmiş ve Adaları c~elleştinne.> cemiyeti adı altında birleşik bir ce
ın~ kuru~. 

~DE:...3 - Cemiyetin merkezi şimdilik BilyOkada<la C. H. Fırkası 

7apısındadır. 

MADDE: 3 - •Cemiyeün öz dileli> Adaların geTek çamlık ve geerek kı-

11 ve kuınsallarındalti iabil güulliileri koruyup arttırmak, onJarı gerçek
ten gönül çeker, iç ister sağlık, dmlenme, ıevinç ve eğlence yurdu yapmak, 
bunun içın A.dalan berk.ese larutıp se'i'dirmek, beğendirip kendisine çek
mektır. 

Cem..cyet Büyükadada uygun bir me-ydan açılıp pa.rk yapılınca oraamı 
Adaların üzlüilüne 7araşır biçimde Ulu Kw1arıclil.lll kuUu he;rkelile aıls

Jemeği en üstün bir borÇ bilir. 
Bu öz dileklerin ana çizgileri içinde yapılacak işleri kongrece verilecek 

d.ı.re.ktite göre idare hey'et.i dü3Ü1lür ve sırasile yapar. 
.ho1ADDE: 4 - CenUyet kanunların müsaadesi dalre&inde bükml şahsiJ'e-

tinin dileklerine varmak için menkul 
tasarrul etmek hakkı vardır. 

gayrimenkul mal ve mülkü ildi.sap ve 

MADDE: 5 - Şeraiti kanuniyeyi haiz bulunan heT Türk Cemiyete lıza 

obnayı istiyebilir. İdare Hey'eti istekliler<le kanuni sarUar olup olmadığuu 
araştırdıktan sonra Az.alığa alır. 

Adalan ve çamlarını seven ve güzelleşti.rilmesi.n.1 dileyen yabancılar da i
dare hcy'eU kararile (Fahri Aza) adı altında :izalı~'ll seçilebilir. İstila ile A
ıa.lık zajJ olur. 

.MADDE: 6 - Ceıniyeün Azası ;rılda bir Türle lir.sı aldat verir. Fazla 

veri3 bağışlama sayılır. 
MADDE: 7 - Belecliye Reisliği yapan İstanbul Valisi kabulüne muall:lk 

olmak üzere cemiyetin 3ıalığına kabul olunur, ve kendisine umumı ~lik 

unvan1 lahrlsi verilir. Adalardan İstanbu l urnumt meclisine müntehip aza ile 
Adalar Kaymakamı ve Parti başkanı v~ nah ıyeleri müdürleri ve Adalar 
Aierk.ez memuru ve Akay müdürü k.eı.a cemiyetin flz.ahğını kabul ettikleri 
takdirde tabii Azasıdır. 

MADDE:8 - Cemiyetın dokuz kiı;illk bir idare hey'eti vardır. Bunlar 

kongrede gizli reyle aeçi1ir. İdare hey'eti lçlcrindetı birini reis, birini vezne 
dar - muha_sjp1 üçüncüsünti kAiip ayırır. 

İdare Hey'eti ihtiyaç duyulan öbür Adalarda kendisine bağlı olmak ve 
lıa!»ından bJr.in.in baskanlığında mabaJU teşebbüsleri yürütmek üzere üç ki
tılık şubeler açabilece~ gıbi iş bölü.mü gereğince kendi i~inden veya dışarı

dan !ICÇeceği azalarla lüzumu kadar teknik veya icrai kom.iteler dahi kura
bilir. 

MADDE: 9 - İdare bey'eti her üç yılda bir seçilir. Eski ıdare hey'e-

Unde bulunanların tekrar seçilmesi caizdir . 
MADDE; 10 Cemiyet jşlerini idare hey'&1i görilr. 

MADDE: 11 - Kongre Cemiyetin bütün lızasının wnwnl toplantısdır. 

İKİNCİ BÖL'ÜM 

MADDE: 12 - İdare hey'et..i en az ayda bir toplanır. Reis, lüzum gö

rürse hey'eti daha önce de 1oplıyiilbilir. 
MADDE: - 13 İdare hey'eti. ilzruanın y•u·ıdan aş ın.sı bulunmadıkça c;a· 

lışmaz ve karar vermez. Kararlar itti!ak veya ekseriyeU~ 
ekseriyet bulunmazsa rehi.in tuttuııu rey ü.siün uyılır. ., 

MADDE: H - İdare hey'eti: 

alınır. Reylerde 

A - Cemiyetin öz dileklerine nasıl ve ne yoldan varılacağını ve 
bunun için ne yapılacağını kararlaş:tınr. 

B - Cemiyet gelirini, masraflarını tahsil ve sarf eder. 
C - Yıllık bütçe ve b!Jinço lle kongrey~ verilecek raporu hazırlar. 
D - Cemiyet i.ş1erinde kullarulacak memur ve işçileri seçer işe alır 

veya değiştirir. 
E - Reisin ruznameye koydu,tu veya Azadan birinin toplantıdan 

en az üç gün önce yazı ile konulmasını istediği işleri konusur. 
MADDE: 15 - Cemiyet h· ap ve i:flerinden kongreye karşı idare hey'-

tt.i mcs'uldür. 
MADDE: 16 - İdare hey'etinden birinin yeri neden öW:.riı ol.ursa olsun 

kongre wplanmazdan önce boşalırsa idare hey'eti Azadan birini o yere se
çer ve bu seçiş ilk toplanacak kon&reye arzcdilir. 

MADDE: 17 - İdare hey'etin.in müddeti üç senedir. 

MADDE: 18 - İdare hey'eU reisi ruznamey! hazırlar, toplantıyı idare 
eder. Hük:Wnet ve mahkemelerde ve her yerde herkese karşı cemiyeti tem
oıl eyler. Cenuyet kağıUannı imzalar. Su kadar ki - Cemiyeti bağliyacak her 
hangı ba: borç k!ğıUannda reisten başka veznedar - muhasibin veya aza
dan blr başkasuun da imzası bu1unmalıdır. 

MADDE: 19 - Veznedar - muhaslp cerrü;retin &elirini alır masrafmı ida-

rH·-a-Jk-S-ut-u-nu- . 
1 ~ . 
· Belediye neden vaktile 

hortum almamıştır? 
Kadıköy okuyucularımızdan 

Hakkı Katsan bize yollaıhğı 
bir mektupta şöyle diyor 

.Kadıköyde oebze satılan 
çarşıya yakın bir cadde üze -
rinde oturuyorum. Çarşı so -
kaklarının dükkiınlarının pis -
!iği ve Osmanağa camiine inen 
sokağın çörçöp deposu ve heli 
hallui alması ve cadde başında_ 
ki kalaycı dükkanında çinge -
nelerin topladığı müzahrafat 
kokların yakılmümdan dolayı 
intişar eden pis kokulu duman
lardan boğulacak bir hale ı;.ol
dim. Bu halde ayni zamanda 
belediye işlerile meşgul olan 
kaymakamlığa şikayet ettim, 
Sebze, balık ciğer ve et satılan 
bu çarşının çöpçülerin süpür -
mesi ve sulamasile temizlete -
miyeceği buraların haftada hir 
kaç defa yıkanması ve bunun 
için de itfaiye vesaitinin kul
lanılması laznngeldiğini söyle_ 
dim. Öğrenelim ki, hortum dar
lığı yüzünden buna imkan yok
tur. Merak ediyorum: Yedi se
kiz milyon liralık lıütçesi ol -
duğu halde, memleket serveti 
için hayati bir kıymeti haiz it
faiyelerin Kıtiyacı olan ve an
larsız iş görmek ihtimali bulun_ 
mı~·an hortumlar niçin şimdi -
ye kadar tedarik olunmanuş - ' 
tırT > 1 

• • 
İ&lanbul İILlncl İllis lllemıırlutun

dan: 
Yakacıkkı oturmakt.:1 ve İstanbul

da ve Galatada un ve zahire simsar
lığı yapan Ma7&ar Cemalin if!Ası 

8/7 /940 tanrunde açılıp tasfiyenin 
adi surette yapılınasına karar veril
miş olduğundan: 

1 - Mü!liste alacağı o1anlarla İs
tihkak iddiasında buluna.'"lların ala

cak.1.annı ve istihkaklarını ilin.dan bir 
ay içinde İstanbul İkinci irıas dai
resine gelerek kaydettinn.eleri ve de
ltll<"rini (senet ve defter hülfu;aları 

ve saire) asıl veya musaddak suret
lerini tevdi etmeleri. 

2 - Hilil!ına luır<ket cezayi mcs'
uliyeti müstelzim olmak üzere mil1-
lisin borçlularının ayni müddet için
de kendilerini ve borçlarını bildir-
meleri. ) 

3 - Müfiisin malJarını her ne 

t X DAM 

Istanbul 
DALGA UZUNLU~U 

f.A.P. Sl.71 m. N45 Km. 20 Kw 
T.A.Q, 11,47 m, 15195 Km.20 Kw 
H48 m, 128 Km. ut Kw. 

İsmi ve Soyadı İşi -- --·-----

2 Ağustos Cuma 
7.30 Program 
7.35 Zıehrer'den pıırça!ar (pi,) 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yernıık listesi 
8.20 Pastoral (pl.) 
8.30 Kapanış 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-

* 
Program 
Türk müziği 
Ajans haberleri 
Türk mii.ziiii 
Meşhur op~ra aryatan 
Kapanış 

* Program 

Cafer 
Mehmet 
M. Utku 
M. Utku 
Remzi Boı 
M. Saldır 
M. Saldır 
Mehmet 
Dav it 

'Davit 
Kamil 
Mürşide Sait 
Hakkı Güler 
Hüsamettin 

j 1. İzzet ve İsmail 
Nevzat 
M. Durak 
Mehmet 
Hakkı 
Hakkı 

İrfan 

1 
Lajoros 
Kadri 

1 Hüselin 

18.05 

18.30 

Balkan musikisinden 
teli! intibalar (p!.) 

Anadolu halk havalan 

1 N. Sakııı 

18.50 Sving Trio'su 

muh Ahmet 
l\1ebınd Avni 
Mehmet Avni 
:Mehmet Avni 
Mehmet Avni 

19.15 
19.45 
20.-
20.30 

Türk mii.ziği 
Ajans haberlerı 
Fasıl heyeti 
Konuşma (biblioqraf11a) 

20.50 Türk müziği 
21.15 Konuşma (ikıısat saati) 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo salon orkestrası. 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pl.) 
23.25 Yannki program 
23.30 Kapanış 

Ali 
, N. Marnngopulo 
Ragıp Ören 
.Necmi İzmcn 
Eksercioglu 
Ekscrcioglu 

1 
~ksercioğlu 
h. Osman 

; İstepan 
N. Eftiına 
Celal 
Celfil 
B. Bahar 
H. Tahsin 
Onnik 
M. Nedim 

suretle olursa olsun ellerinde bu - Osman 
lwıduranlan o mallar üzerindeki hak- Koço 
larl n1ahfuz ka1mak şart.ile ayni Sadık Erten 
müddet içinde daire emrine tevdi et- Rahal Sayan 
meleri ve etmezlerse makbul ma-
zeretıeri olmadıkça cezayi ms'uli
yetc uğrıyacaklan ve rüı;han hak
larından mahrun1 kalacaklıırı. 

4 - 5/8/940 tarihinde pazartesi 
günü saat 11 de alacaklıların ilk iç-

timaa gelmeleri ve mUilis ile müşte
rek borçlu ohınlar ve kefillerinin 

ve borcunu tekeffül eden sair kim-
sel.erin toplantıda bulunmıya hak -
ları olduğu ilAn olunur. 

Yakup 
Sami Ziya 
Vagarşak 

Vagarşak 

Kevser 
Ali Hasa• 
Abdullah 
Abdullah 
Abdullah 
İsmail 
Yuda 

; Esat 
1 A. Yorgi 

~- Yorgi 
Sultana 

1 111umcuoğlu 

Terzi 
Kahveci 
Diş imalı 
Diş imali 
Terzi 
Kunduracı 
Kundurau 
Kahveci 
Nakliyeci 
Nakliyeci 
Kahveci 
Hurdacı 
Kahveci 
Kitapçı 
Kahveci 
Terzi 
Kahveci 
Karpuzcu 
Demir deposu 
Demir deposu 
Otelci 
Kireççi 
Otelci 
Marangoz 
Avukat 
Terzi 
İçkili lokanta 
İçkili JokaAta 
İçkili lokanta 
İçkili lokanta 
Manav 
Mezeci 
Trikotaj 
H. Kundura 
Korsacı 
Korsacı 

Korsacı 

Çantacı 

Kadın şapkaı 
Sütçü 
Demir işleri 
Demir işleri 
Ütücü 
Sarraf 
Gömlekçi 
Gümrük Ko 
Doktor 
Terzi 
Lo!\anta 
Tüccar 
Terzi 
Laboratuar 
Tütüncü, su 
Tütüncü, su 
Miirettip 
Berber 
Kumaşçı 
Kumaşçı 
Kumaşçı 
Eldivenci 
Eldivenci 
Manav 
Kunduracı 
Kunduracı 
Terzi 

Defterdarlığından : 
Mahalle 

B.P 

SOkak N. sı Matrah Kazanç Buhran Zam Se~ 
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--------
BUdaveııdiıir C. 
Hüdavendig&r C. 
Selçuk Apt. 
Selçuk Apt. 
Ebussuut C. 
Hamam sokak 
Hamam sokak 
Nübethane C, 
Hüdavendigar C. 
Hüdavendigar C, 
Hocapaşıı sokak 
Ebussuut Cad. 
Vezir iskelesi 
Ankara Cad. 
Vezir iskelesi 
Serdar sokak 
N übet.haue C. 
Sergi meydanı 
İstasyon arkası 
İstasyon arkası 
Orhaniye 
Orhaniy~ 
Orhaniye 
Hocapaşa sokak: 
K. ticaret ban 
Mısırlıoğlu H. 
Ankara Cad. 
An.kara Cad. 
Ankara Cnd. 
Ankara Cad, 
Hanıidiye Cad, 
Ycnican1i cad. 
Hayri Efendi C. 
Hayri Efendi C, 
Hayri Efendi C, 
Ha~· ri Efendi C. 
Hayri Efendi C. 
Hayri Efendi C. 
Hayri Efendi C 
llamidiye Cad. 
Kurt han 
Kurt han 
Şirin han 
Cermaııyan ban 
Rasimpaşa H. 
Emin bey han 
Malatya han 
Malatya han 
Caj::aloi:lu Y. 
K. Kmacıyan H. 
Mısırlıoğlu H. 
Atabey hau 
Sultnnhamam 
Sultanhamam 
Ankara Cad. 
Hamidiye Cad 
Hayri efendi 
Hayri efendi 
Hayri efendi 
Hayri efendi 
Hayri efendi 
Ankara Cad. 
Malatya han 
Malatya han 
Roza ban 

zo 
'f6 

1 
1 

88 

48.00 0.83 0.17 
180.00 10.36 2.07 
48.00 12.57 2.51 
48.00 19.20 3.84 
66.00 19.20 3.84 

5 
5 
8 

70.00 10.65 2.13 
70.00 U.25 2.45 

ıııo.oo 58.86 11.11 
15/l 
15/1 

25 
2 

38 
78 

222 

180.00 36.94 7 .39 
180.00 23.30 4.66 
180.00 51.78 10.36 
90.00 22.50 5.17 

315.00 12.99 2.60 
ZZS.00 37.76 7.55 
270.00 80.10 16.02 

10 
8 

182 
15 
15 
6 

9/1 
5 

43 
6 

225.00 39.58 7.92 
180.00 34.30 6.86 
Terkin .•••.••• 
135.00 48.60 
135.00 16.22 
675.00 271.00 
180.00 66.24 
165.00 693.00 

45.00 5.62 
112.50 38.64 
175.00 31.59 

1.29 
7.73 

11 
173 
173 

600.00 315.61 63.12 

173 1440.00 
173 720.00 
49 450.00 
50 549.00 

1-7 52.22 
1-7 7.03 
1-7 52 
1-7 2.63 
1-7 12 
1-7 US.36 
1-7 33.58 
47 12.35 

'K. 3 150.00 
K. 3 225.00 

10 88.50 
15 139.05 
13 138.75 
13 186.75 
1 136.50 
7 40.00 

27-2 420.00 
3 93.75 

10 145.50 
35 36.00 
17 180.00 
17 180.00 

127 90.00 
41 110.00 

1-7 120.22 
1_7 55.53 
1-7 19.50 
1-7 ~o 
1-7 3.59 

'13/1 4<; 00 
6 66.75 
6 bo.75 
7 llb.25 

753.00 
uo.oo 
41.56 

140.26 
23.50 
3.16 

23 
1.18 

05 
56.41 
15.11 
49.04 
17.59 
29.90 
20.00 
27.81 
49.96 
15.65 
42.87 
11.70 
77.67 
10.40 
34.32 
U.43 

62 
48.08 
13.02 
31.33 
54.10 
24.99 
8.77 

.• J 
1.62 
3.28 
2.50 
8.J4 

32.01 

150.60 
24.00 
6.23 

28.05 
4.70 
0.63 

05 
21 
Ol 

11.28 
3.02 

3.52 
5.98 
4.00 

3.13 
8.57 
2.34 

15.53 
2.08 
6.86 
2.49 

12 
9.&2 
2.60 
6.27 

10.82 
5.00 
1.75 
"~ 

0.32 
66 
50 

1.94 
G.40 

2.26 
23.04 
3.46 

4.19 

3.37 
2.34 

8.76 

0.84 

9.56 
1.35 

931 
931 
931 
938 
939 

57 9;J9 
938 

21 931 
939 
939 
931 
931 
946 
946 
939 
938 
931 
940 
938 
9;;9 

1.87 
6.18 
2.24 

u.08 
29 
00 

1.25 
5.76 

9,19 
939 
93S 
g~S 
9;ıS 
938 
939 
939 
931 
93S 
939 
9:ı9 
939 
931 
931 
931 
939 

Herkes bilhassa Çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

1 
A. Cevdet Terzi ,, Vakıf han C. 10/1 225.00 9.43 1.89 939 
l\Jenahem Tuhafiye ,, Hamidiye Cad. 15 ll!0.00 29.02 05.80 ~J1 

/ Ahmet Simitçi ,, Reşit Ef. H. kapı ağzı 36.00 4.50 1.03 0.67 s:ı1 
Agop Terzi ,, Vakıf han C. 10/1 70.50 10.54 2.11 9.;S 
Ali Rıza Ardiye ,, Hanınıdi sokak 61/1 900.00 Terkin , • . . • • ~31 

Barsak Solucanlarına 
kartı gayet tesirlidir. Barsak sotucanlannın büyüklerde ve Küç!ilderde 
aebeb olaca&"ı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. .. ' 

111. Şükrü Tuhafiye ,, Hamidiye Cad. 27 900.00 270.00 54.00 9J6 
Ali, Karabec Gümrük Komis. ,, Yeni Vilto H. 9 75.00 3.70 74 ~40 
Alımet Tuncel Terzi 11.P Ebussuut C. 88 135.00 4.99 1.00 916 
Nuri Yenice Gazete bayii ,, Ankara Cad. 80 110.00 15.90 3.18 2.86 939 
M. Özbek İ~kili lokanta H. Ankara Cnd. 173 600.00 140.38 28.08 939 
Ş. Levi Avukat ,, Atabey han 29 54.00 6.28 1.26 1.13 u:ı9 
Rıfat, Al' Kuru kahve ., Yenicaıni C. 52 750.00 187.50 37.50 9:ı9 
Fuat Gümrük komis. ,, Atabey han 8 135.00 30.29 6.06 5.45 939 
M. Karaman Kahveci ,, İhsaniye han bila 36.50 U.77 2.55 939 
M. Aydın Kömürcü H.P Serdar S. 16 144.00 7.81 1.56 9i6 
Zıya Eski Jastikçi ., Hocnpaşa S. 59 «.00 3.62 0.72 0.68 939 
M. Ayral Tellal H. Atabev han 20 24.00 1.45 0.29 26 939 re hey'et.inin kabulü ve reisin işareti Uzerine öder. Cemiyet parasını idare 

hey'eti kararına uygun olarak saglam bir bankada üretir. Hesaplarını tutar, 
Lutçe ve bilanço taslaklanrıı hazırlar. • 

1 
MADDE: 20 - K5.t.ip, cemiyet ktığıt ve defterlerini yaz.ar, idare hey'eti 

ve kooıre kararlannı tutar, cemiyetin yil.Zl iflrini başarmak ve kanunen mu
ıyyen defterleri tutmak onun borcudur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ı 

Y. Ziya Börek, tatlı ,, Mimar Vedat 8 360.00 99.12 19.82 17.84 g.tO 
Rifat, Ragıp Tamirci H.P. Alemdar Cad. 37 72.00 4.44 0.89 80 939 
Ahmet Terzi ·a. Findıkzade H. 6 90.00 6.80 1.36 g.tO 
Rodo Varnava Terzi ,. Rasimpaşa ban 22 83.25 25.59 5.U 939 
O. Muzaffer Kunduracı H.P Hamam sokak 5/1 150.00 33.66 6.73 6.06 939 
Yervant Börek, tatt H. Malatya Han 2 68.25 5.05 1.01 938 
i. Ünverdi Terzi ,, Yaldız ban 5 225.00 33.47 6.69 6.02 940 

CELEDIYESINOEN 1 IS TAN BUL 
~ı:re 

MADDE: 21 - Kongre her ,.ı1 kanunuevvel ayı içinde toplanır. Bunun

la beraber idare hey'eti kanun! lüzum halinde tevkallıde wplaııtı yapnllJ'a 
mecbur<lur. Aza dave\ıye lle kongreye çağrılır. 

MADDE: 22 - Kongreyi cemiyete muka71et Aza yapar. Yarıdan fazlıı 

lza buluamadıkça çaltirruya başlanılmaz. 
Toplantı gününde İstanbulda bulunm1yanlar bu hesaba giremez. 
MADDE: 23 - Bir wplaııtıda ekseriyet elde edilemezse kongre bir haf-

ta sonraya bırakılır. O gün ceıen hanın sayısı ne olursa olsun kongre açilir 
w çahşmıya başlar. 

MADDE: 24 - Yıllık kongrede idare hey'eti raporu okunur bütçe ve bi-

lanço kararlaştırılır. Ruznameye giren lşler gö~lür ve çağı gelmişse yeni 
idare hey'eti sec;;:ilir. Ruzname idare heyet.ince: haz.ırlarunakla beraber hadan 
her birinin kongre toplantısından en az on Cün önce yazı ile istediği ifler de 
rumameye konur. Senelik besabatın tetkik ve tasd.ik.i1 nizamnamenin tadili 
ve cemiyetin feshi ko11greye aittir. 

MADDE: 25 - Fevk.aliıde kongrelerde Jalruz o toplantıya sebep olan 

lı!ler ıörıişülebilir. 
MADDE: l6 - Kongre7e umumi reis, bulunmazsa kongrece seçilecek reis-

lilı: eder. Azadan ikiııi katipliğe seçilir. 
Kongre isterse gerek hesap ve -bütçe ve bil3nçoy3 ve gerek ruznameye 

ıı..ren başka joleri önceden gözden &eçirip haurlamak üzere bir veya bir kac 
komisyon yapabilir. Komisyonlar Azası kongre kararile Uçten yediye kadar 

olabilir. 
MADDE: 27 - Kararlar kongrede bulunan lızan.ın yarıdan ıtŞınSının 

reyi He alınır. Fakat cemiyet z.inamnamesınin değiştirilmesi veya cemiyetin 
dagıtılması, kongrede bulwıan azadan iıçte ikisinin uygun reyine bağhd1r. 

Nizamnamede yapılacak tadilat hük.Umetin nazarı tetkikine arzolunur. Kong· 
"te kararları haya ya:tı ile bildirilir . 

DÖRDÜNCti BÖLÜM 
Gefü ve Jllasraflar - -MADDE: 28 - Cemiyetin &elıri: 

A - Azanın ;rıllık aidatından (Bu aldat senevi yirmı aört lirayı geç-
rnez.) 

B - Bai:Jşhmıalardan (hülcümetın milsoadesile kabul olunabilir.) 
c - Hükümet veya Belediyenin paraca yııpaca&l yardımdan. 
n - Hü.k.Umelin müsaadesile verilecek balo, danslı çay, gezinti si

nema ve yapacağı başka eı!lenceler ve eşya piyangosu çı.brın
dan ibarttir. 

MADDE: 29 - Cemiyetin mauafları öz dilııklerini elde etmek için kong• 
renin ;raptıtı bütçqc ıônı ida~ lıey'etinin 1~ lüzuın duyaca&:ı m .... 
ra.Qaı~. 

Beykoz, Adalar, Üsküdar, Be§ik~~. Sarıyer, dairelcrile levazım an ba
rına lo,.;.,.....uıı edilmek üzere lüzumu olıı..n 40,000 kilo gnzyağı kap:ılı zarf usu-
1ile eksiltmiye konulmuştur. Meemuunun tahmin bedeli 7336 lira ve ilk te
minatı 550 lira 20 kuruştur, Şart.name zabıt ve muamel~t müdürlüğü kale
minde görülecektir. İhale 9/8/940 cuma günü saat 15 de Daim! Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait 
Ticaret Odası vcsikalarüe 2490 nwna.ralı kanun tari!atı çevresinde hazırlı
yacaltları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimt Encümene 
vermeleri l~zımdır. (6524) 

Adalar Malmüdürlüğüoden: 
Vergi borcundan dolayı tahtı hacze alınmış olan Büyük.adada Nizam Bü

yüktu:-da eski bağ namile marul mahalde C kapı sayılı bahçeli ahşap evin 
tamamının 19/8/940 pazartesi günü saat 14 de Birinci ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin kaza idare bey'etine müracaatları ilAn oltınur. (6790) 
w 

Bütçeden fazla veya bütçeye girmemiş bir masraf yapmaktan kaçınıla -
maz ve kongreyi t.oplamıya da imkftn bulunmazsa id~e hey'eti üçte iki eıkse
riyeUe kendi mes'uliyeti altında bu p'1rayı harcıyabilir. Fakat iş ilk kong
reye arzolunur. 

MADDE: 30 - Cemiyet <!atılır veya dağıtılırsa para ve menkul malları 

Hil&.liahmere, &ayrimenkul malları İs1.anbul Belediyesine verilir. 
Adaları güzelleştirme cemiyeti idare heyetini teşkil eden zevat. 

Umunü re~; - Bay Lutfi Kırdar Vali ve Belediye reiai 

Reiş: - Emin Ali Durusoy 

Umwni kiıtip: - Şakir Pınar 

Muha.sJp: - Niyat.i Us. 

Tabii 3.za : - Şevket Allınalev 

Süleyman Hararlı 

Haşmet Dulga 

~ - Avni Yagız 

> - Celal Çaysar 

> - Esad Durusoy 

> - Mehmet Hane! 

Adres: Beyoğlu P;ıogaltı Vali konağı 
Avukat 
Ad. Büyükacla Kadı Yoran cad. No. 19 
Pul murakibi 
o\d. Büyükada Doğanbey sokak No. 8 
Adalar kauısı malmüdürü 
Ad. Pendık Hatboyu sokak No. 30 
Adalar kaymakamı 
Ad. 
Adalar kazası Parti başkan. 
Ad. Büyükada Çankaya cad. No. 28 
D. Deniz Yolları mümessili 
Daır ıi Encümen iızası 

Ad. Bu.yükada Çankaya cad. No. 38 

Ad l!üyükada Yılmaz Türk ead. No. 73 
Do!< tor 
Ad. Heybeliada Lozan Za!eri cad. No. 37 
Tüccar 
,Ad. BüyOkada Hamlacı sokak No. 2 

- Mahmut Dural Tüccar müteahhit 
Ad. Büyük.ada Kadı yoran cad. Yaverbq snkıık No. l 

Sait Çorapçı ,, Ksantopulo han K. ağzı 90.00 39.39 7.88 939 
B. Seyfi T eczi B.P Hüdavendigar C. 15/l 180.00 28.85 5. 71 5.14 ~,ı:I 
T. Gürpınar H. ~antocu H. Sultanhamam 3 1785.00 455.48 91.10 g:ı9 
Satiri Teni ,, Katırcıoğlu H 66 135.00 7.20 936 
Ali Asgar Ziya Hudavat ,, Yenicami cad. 76/l 180.00 97.20 931 
A. Agopyan Sobacı, bisiklet ,, Türbe S. ' 2 720.00 202.50 936 
Seher Tatlıcı H. Jllimar Vedat C, 8 360.00 108.00 21.60 931 
Mehmet )\Janav ,, Muhzırbuşı S. 2 108.00 32.40 936 
Eşref Diş* damakçı B.P Serdar sokak 72.00 34,56 936 
A. Halis Ardiye ,, Sergi meydanı 198.00 405.00 97.20 931 
Mordahay Aşçı ,, Vezircami çıkmau 7 55.22 936 
M. Levi Bakkal " Muradiye C. 2 440.00 81.00 9J6 
Saffet Otelci ,. Hamam sokak 11/3 360.00 166.81 936 
Bünyamin Kumaşçı H. Hayri Ef. Cad. 1-7 3.57 1.61 0.32 931 
J. Vesko Paspasçı H. Hayri Ef. Cad. 1-7 59 27 05 931 
İstepan Kadın şapka H. Hayri Ef. Cad, 1-7 54 15.11 3.02 931 
İsmail Vefa Matbaacı ,, Cağaloğlu Y. 33 56.25 7,44 1.49 931 
Koço, Torna Fırıncı B.P Muradiye Cad. 45 50.00 15.00 3.00 931 
N. Baharyau Kumaşçı H. Hayri efendi 1-7 56.59 25.47 5.09 938 
N. Baharyan Kumaşçı H. Hayri efendi 1-7 til.35 27.61 5.52 931 
N. Baharyan Kumaşçı H. Hayri efendi 1-7 41.29 18.58 3.72 939 
R. Monceri Dokumacı ,, Katırcıoğlu H. 1(. 6 375.00 150.00 30.06 931 
R. Jlfouceri Dokumacı " Katırcıoğlu H. k. 6 375.00 159.04 31.81 93'1 
H. Mehmet Silahçı ,. Valı:ıf han C. 4 600.80 39.45 7.89 7.10 93f 

Hocapaşa Maliye Şubesi mtikelleflerinden olup yukarıda •clı, işi ticaretgih adresleri yazılı şahıslar 
terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe aalihiyetli bir kimse de göstermemiş ve yapı
lan araştır-mada da bulunamamış olduklarından hizalannda gösterilen yıllara ait kazanç, buhran ve 
% zamları havi ihbarnamelerin bimt kendilerine tebliği mümkün olmamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı 
kanunun 10 ve ll inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilinen tebliğ olunur, (6796) 

ZAYİ - İstanbul E~ktrik, Tram
vay ve Tünel idaresinden alınmış 

1551 No.h hüviyet karnemi kaybet

tim. Hükmü yoldur. 

- Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimh•ne P.ıu No. 4 

Pazardan ma•da her ı:üıı aaat 

15 den IOtıl'L Tel: 40127 

ı, KAGITÇILARA 
Ambalajlık iade ıazete kağıtları buudan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafındau satılığa çı
karılacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip belunanlann her 
hafta pazartesi günleri sabahleyin saat ~11 arasında ıuet-miz 
idare müdürlüğüne mür•cıaatlan. 

iMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. izzE't 
BASU.D~ YER: SON ~ BASIMEVİ 


