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Başvekilimiz Diin Parti,. 
Grupunda Harici Vaziyet 
hakkında izahatta bulundu 

Amerlkada 
Mecburi 
Askerlik 
"=··~===="""==~====== 
Avrupa harbinin ba,lan 
'ıcınıla "b•n• ne!,, diy• 
OmQs •lllt•n Am•rilta, 
fİmıli, bir h•rp İfİn bü
tün ll•yrdile hasır/an· 
malttadır. Ba ha:ııırlılcla· 
rın •onunlla, Amerilta· 
ııın harbe 11irip 11irm•· 
meaini haJi.,,ler ,..,,;,. 
•clecelıtir. 

Y•zan: ABiDiN DAVER 
Jn. vrupa harbi~in b_aşın
~ danbcri J\lılli Muda -

{aa kuvvetlerini art -
~ır~ııya başlıyan Amerika, niba. d:. lllecb';'ri askerliği de kabule 
ıef'ıu ı:ıdıyor. Evvelki günkıi ı:a· 
b b •~de çıkan bir Vaşington 
da erıne göre, .Al' an meclisi or
leu .~~ciiı~eni, 3 reye karşı 12 rey
na ~ 1 nıı_lyon askerin silah altı-
J
·e . avetıne dair olan kanun pro-
sını nı li . k alt ec se sevketmeyı arar 

tin~na ~hnıştır. Harbiye Nezare. 
~i ın soıcüsü, bu projenin birin-
30 sene zarfında, tahminen 21 ve 

il
. Yaş arasında ı 5 milyon ki•i-
ın t r . • • 

Ya 8 •nııni istihdaf ettiğini be· 
o etnıiştir.a 

•n~iansların •mecburi askerlik 
bur~enınan~. dediği şey, mec -
b· 1 askerlık hizmetinden başka 
r~r ş·'? değildir. Yalnız, İngilte· 
•sk gır'' Amerika da mecburi 
biz: •~ten hoşlanmadığı için, bu 
d etı, adını ağızlarına alına. 
li:~ ta~bik ediyorlar. Ayan Mec
lif or U encümeninin 3 ınuha
tiğ;'?e karşı 12 rey ile kabul et
lisi d:nun P~ojesi:"i Ayan m~c: 
den · ı ' ınunıessıller meclısı 
tasv'· en mcbusan meclisi de 
)lek ıp edecektir. Demek ki, 
ine b ~akında Amerika da, 
et..:'· urı askerlik hizmetini kabul 

ış olacaktır. 
J\ın "k hizme~r·. a,nı!' mecburi askerlik 

ll'lan kı~l a.abul ei.tnesi, o koca
ettif t j,d.a, Okyanusların teşkil 
kası 1

d a 11 müdafaa hattının ar
lnec~ a. rahat ve emin yaşıyan, 
te 

1 
.. urı askerlik gibi bir külfe-

sufjrunı ı:.örmiyerck gönüllü u. 
lara e ~eşkıl ettiği ücretli ordu
J\vru:uvenen. bu milletin dahi, 
Ye dü • ~arbınden iyice endişe
'l>ana şınuş olınası demektir. Ha· 
ttıc1b· ki onferansında alınan bütün 
• ır er de . ıleri 

1
. •esasen bu endı~eden 

J\ ge •Yordu 
• IDerika bu' k • t db" 1 . q.\trup h ' . as erı e ır erı 
ini al 8 arbıne kart~mak için 
tün bı;br?I Anıerikadan gelen bü
tereye hr er, Amerikanın İngil
lllakf a b:r türffi yardımı yap • 1 

Cönde raber, Avrupaya asker 1 

Vaçta rr;ıek f~krinin, henüz re
lnunıı ~ ınadıgını gösteriyor. U
rika ord arpte Avrupadaki Ame-

usunun başkumandanı o-

( Arkası 4 üncü sa-qfada) 

ABİDİN DA VER 

P. Grupu Hükumetin 
Siyasetini Tasvip Etti 

Bir çok Meb'uslar söz söyledi 
Ankara, 7 (A.A.) - C. H. Par

tisi meclis grubu bugün (7/8/940) 
saat 11 de Reis Vekili Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın reisliğin· 
de toplandı. 

Ruznamede orta tahsil imti • 
hanlarının nctayicine dair ev -
\eke Bingöl mebusu Feridun 
Fikri tarafından verilmiş bir tak
rir mevcuttu. Bu takrire ait J\Ja. 
arif Vekilinin cevabı dinlenme. 
den en•el muhterem Başvekil 
Dr. Refik Saydam son içtimadan
beri cereyan eden harici ahval 
ve hadisat hakkında izahat ver
mek üzere kürsüye geldi. lUub • 
terem Başvekilimizin harici ha
diselere dair toplu ve sarih iza
hatını müteakip temas ettikleri 
muhtelif meseleler hakkında söz 
alan birçok hatiplerin beyanatı 
~inlendikten ve sordukları sual
l~rc icaheden ~evaplar Basvekil I 
torafından verıldık ten sonra hü. 
kürnetin izahatı umumi hcyet~e 1 

.. .,.. 

,. 

B11$t'eki! Dr. Refik Saııdam 

ittifakla tasvip olunarak saat 13 
buçukta celseye nihayet verildi. 

. .... ... ...... ,,, ... 

Büyük Millet Meclisi 
Türk - Alman Ticaret 
Anlaşmasını Tasdik Etti 
Muahede Hemen 

' 
Meriyete Giriyor 

Ankara. 7 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün Doktor Maz
har Germenın baskanlılbnda toplanmıstır. 

Büyük Millet Meclisinin 1940 vılı büt~esinde deitisiklik Yapıl
ması ve Büyük Mjllet Meclisinin 1940 yılı su'bat ve mart avları he
sabatına ait ma~batalar kabul edilmiş, Dahiliye memurları kanu
nuna ek kanun lii.vihasının ikinci müzakeresi vapılmıstır. 

r 
ISVEÇ'IN 
VAZIYET/ 
Bışvekil Mecliste 

Beyınatta bulundu 

FEHMİ ATAÇIN İTİRAZI 
Erzincan sehrinin veniden in

sa edıleceği sahanın istimlakine 
ait kanunun müzakeresi müna
sabetile söz alan Hasan Fehmi 
Ataç (Gümü<dıanc) bu kanunun 
valnız Erz:ncan sehrini istihdaf 
eylemekte bulunduğunu halbu
ki hareketiarz ınııntakasında 32 
kaza bulunduğunu ve bu kaza
laroa bir çok kaşaba ve köv yer
lerinin de dei!i~tirilım~i icaıbev
lcdi~>ini isaret ederek burah.n 
icin -Oe avrı. avrı kanunlar mı 
ııetirilecPktir dive sormuslur. 

Dahifi,·c encümeni ma21bata 
muharriri Fahreddin Tirito~lu. 
verdii!i cevaota. encümende bu 

(Arkası 3 Ü'1CÜ savfndo) 

AFRİKADA 
KANLI BiR 
BOGUŞl•JA 
BAŞLADI 

ltalyanlar Libyada bü. 
yük tahşidat yapıyor 

Hayfa ve lskenderiye'ye 
hav• hücumu yapıldı 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz rad-
• yosunun bildirdiğine nazaran, 

Mısırda bulunan İngiliz kuvvet -
leri. düşman tarafından yapılabi
lecek bir istilaya karşı koymak 
için l:lzııngelen bütiin tedbirleri 
almıştır. 

Bu husus hakkında dün Ka -
hiredc resmi bir b"!yannan1e neş
redilmiştir. Bu beyannamede, 
garbi çöldeki ameliJatın ilk saf. 
hasının bitmiş oldui:u bildiri! -
nıe)<tedir. Sark cephesi mıntaka
sı Ingiliz kıtaatı tarafından işgal 
edilmiştir. 

Hareki\t mıntalıasında mütc -
(Arkası 3 ;;,,rii savfada) 

., 

Bulgar - Rumen 
Müzakereleri 

-------
Rumenler arazi terkinden 
ziyade ahıli mübadelesi 
yı p m a k n i y et i n de d i r 

Realer oj•n•ı fHrl mü· 
z;alterf!lerin yalr.ında baı· 
lıyacafını bil J iri yor 

Cenubi Dobricada 
135 bin Türk var 

Sofva. 7 (A.A.) - Reuter A
jansı bildiriyor: 

Bulı:ıar makamatı ile Dobrice 
meselesi hakkında müzakereler 
yapmak üzere Sofvada kısa bir 
müddet kalmıs olan Belııradın 
Romanva sefiri Cadera. ııörüs
meleri hakkında raoorunu ver
mek üzere Bükrese avdet et -
mistir. 

iyi hııber alan mahafilde zane
dildiitine ~öre. Caderanın seva· 
hali üzerine vaziyette bir terak
ki kavdedilımis bulunmaktadır. 
Romanvanın Bükreşe bir murah
has heyeti ,l!'i:inderilmesine mü te-

clair resmi davetinin vrl:unda 
vaki olacağı da tahmin edilmek· 
tedir. 

(Arkası 4 üncü sa-qfada) 

Stokholm, 7 ( A.A.) - lif ec
liste bir miizakere esnasında 
Başvekil Hansson Alman mal
zeme ve ızinli askerlerinın ls
veç transitile qeçmeleri me
selesi hakkında beuanatta bu· 
lunarak !sveç hükumetinin 
N orveçe qiden bütün trenleri 
muayene ve tetkik etmekte ol· 
duqunu bildirmiştir. 

mıııııımuıııııııııınıııııııınnııııııııumıBU101nııııHııııııııouıııımıııınınınuuııııımınnımmmnıooıııoınııınııı 

Bt1$vekil, Almanların anlaş
ma hükmünü asla tecaviiz et· 
mediklcrini ve hattô. ba • 
zı hallerde kendilerine bahşe
dilen kolaylikLarın tamamın

dan istifade etmediklerini kaıı
detmiştir. 

Muamele Vergisi 
İPTiDAİ MADDELER TENZİLAT 
LİSTESi TASDİK EDiLDi 

Ziya Şakir 'i n ~!uazzam Eseri fi.aliye Vekaletinin İki Tamimi 

A 1 RESOL 
12 AGUSTOS PAZARTESi 
~ÜNü NEŞRE BAŞLIYORUZ 

~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiüiiiiiiiiiiiiiiı 

Ankara 7 (İKDAM Muhabirinden) - Muamele vergisi kanunu 
nıucibincc 

1 

sınai müesseselerinin vergi miktarını tayin etmek üıere 
malive , .• iktısat vekiıletlerince hazırlanan iptidai maddeler tenzi
lilt .;isbetleri li<tcsi heyeti vekilcce tasdik edildi. Muamele vergisi 
kanununda nıücc,·herat işlerinde tamirat i~Jerinde küçük sanatla• 
muafiı etlerinde 'atış mağazalarında tatbikatta tereddüt edil~n nok
talar lıaU.ında ı·cni bir tamim \"C TUrki)ede imal edilen maddelere 
ait muamele verı;isinin mükellefi ile teklif mahalli "' matrah ve 
ııisbeti hakkında maliye Vekaletince hazırlanan izabname vilayet. 
)ere ı:önderilmiştir. 

• 
inönü Hat·acılık k~mııında genç part1$Ütçülerimiz, müdürleri ve pilot Ali Yıldız .. 

Havacılık Teşkilatlarımıza 
Devlet Teşkilatı Arasında 
Esaslı Bir Yer Verilmelidir 
TOPRAKLARIN MUHAFAZASI 
HAVA KUVVETiNE BAGLIDIR 
Üç ayda tayyareci yetiştiren İnönü kampı 
havalara hakimiyetin ilk basamağıdır 
İnönü, 7 (İnönü knnıpını ziya

ret eden arkadaşımız bildiri 
yor) - Hasat mevsimi Anadolu, 
altın üstüne zünırüt iş)cnnıiş ger 
danlıktır. 
Haydarpa~adan İnönünc kadar 

buğdayları, arpaları, sanuınları 
barınanlarile Anadolu altındır ve 1 

Anadolu, söğütleri, ka\·akları, ce
vizleri \ 'C çimen)erile zümrüttür. 
Altın üstüne züınrüt işlenn1iş 

Anadolu bize bağrında yol açar
ken bütiin vatan bağrımızda ya • 
şar; bir karı~ toprai?ı uğruna 
bin canı fedaya hazır olduğumuz 
vatan, Meriçten Fırata kadar 
ııözlerdc tüter; Trakyanın havası 
ufuklardan ufuklara yayılır; Kar. 
sı, Ağrıyı, Seyhanı, İzmiri dola
nır, memleketin dört yönünde 
yankular uyandırır: Bir dereke
narnıda, bir ırmağın suyunda1 bir 
ağaç dalında, bir taşta, bir top -
rak taneciğinde bütün vatan te
cessüm eder. Şu göz alabildiğine 
uzanan ova ne kadar beniınse, 

(Arkası 4 üncü saııfada) 

AMERiKA 
TEHLiKE 
KARŞISINDA 

ı 

HAVACI B!R TÜRK KIZI 

INGILIZLER 
HAMBURG'U 
BOMBALADI ---- ----·· 

Almanların gizli faaliyeti Alm•nyının diğer yer-
Z i v • d ~ 1 e s i v o r ı lerlne de baskınlar yapıldı 

t 1 

ı 
ı 

Londra, 7 (A.A.) - Hna neza· 
reti tebliği: 
Düıı gece İngiliz bombardıman 1 

tayyareleri alçak b.':'llltlar ve. fe.

1 
na rüyet şartları yuzunden bır
bç kere ilk hedeflerini terket • 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

lngiliz - Japon 
Münasebetleri 
Düzeliyor mu? 
Falraı J•pon m•lbualı 
ha•m•ne n•ıriyal yapıyar 

Çinin Fransaya ihtarı 
Şanghay, 7 A.A.) - Çinlilerin 

Fransız makamlarına bir ihtnr 
göndererek Hindiçini'dc Japon • 
!ara üs verildiği takdirde Çi -
nin askeri tedbirler alacağını bi]. 
dirdikleri haber verilmektedir. 
Bazı matbuat haberlerine göre 

Çin kıtaları Hindiçini hududuna 
sevkedilmektedir. Ve burada ale
lacele müdafaa hazırlıkları ~a • 
pılmaktadır. • 

Tokyo, 7 (A.A.) - Stefani: 
Japonya ile Fransa, İngiltere ve 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Alman korsan 
Gemileri takip 
Ediliyorlaı 

-------
Alcant•ra vapuru 
denize açıldı 
Londra, 7 A.A.) - .Graf ıo;Ge > 

ile cAlcantarat ara:;ındaki tc.: .. o;.t 
İngilizlerin deniz Ml<i:ni~ etini 
tebarüz ettirn1ekt~<lir. Bu ~cu1i
lerin her ikisi de den" muhare
belerinde hasara uğradıktan &on· 
ra tamir görınck üzere ceııubi 
Amerika limanlarına çckilnıis -
!erdi. Lakin son dercoe muhkc.n 
zırhlarla kaplı bulunan Graf 
Spee yeniden bir deniz muba
reb~sine girişmeyi göze alamıya. 
rak kendi kendini batırdı. '\1ü
sellah bir lüks yolcu vapuru olan 
ve deniz harbi için inşa edilnce • 

( Arka•ı 3 iitıcii s..ıııfaclaJ 

Milli Piyango Diin 
Şehrimizde Cekildi 

' 

SÜMMER VELS 

Londra, 7 (A.A.) - Amerikan 
efkiın wnumiyesinın sür'atle in
kişafı ve hunun neticesi olarak 

(Arkası 3 üncü saııfadal 

40 bin lirayı 102033 
num.a ra kazandı! .• 

Milli Plya.nıonun 1 a.tustos ktfİ· 
desi dün Fenerbah~e aıt.adında kala
balık bl.J' halk 'kı.itıffi ouunde mera· 
ahnle yapalmışhr. 

Mera&ime f:f'hlr Banıl~n"un ('alılı~ 

iı istikli.l i\1ar ı ile başlannuı; bu· 
nu mü~akip }filli Piyanr:o ldart" ht
J'etl l"ehıi ~ihad Ali tı;Uucü halkın 
Mllll Pi3a.nıo:ra. lu.ı--şl ıöstı.:rti.;;i. a ... 

f,\rka.n 3 üncii sau[ada) 



SAYFA-:t 

iÇİNDEN 

T Ürk - Sovyet dostluğunun 
temeli çok eskiden atılmıştır 

fB) uslarla siyasi münase
~ belimiz, hicretin 897 

ve Miladın 1491 sene -
sinde başlar. 

O tarihte, Moskovada bulunan 
Rusya tahtını, (3 üncü İvan); Os

leketlerinde Rusya ticaretinin 
serbestisi hak.kında müzakerele
re başladı. Ve bu mesele etrafın
da (2 nci Beyazıt) tan bir hayli 
imtiyazlar aldL 

Rusya hükiımeti ile bu suretle 
manlı İmpara - başlıyan münase 
torluğuuun sal- ,.... ___ YAZAN:---- bat, uzun zaman 

tanat makamı - ı 1 dostane bir şekil 
nı da (2 ııci Sul- zı y A ŞAKIR de devam etti. 
tan Beyazıt) iş- ~--------------' Çarlar ve Padi -
gal ediyordu. şahlar arasın -
Rusların hükümdarları, henüz da, komşuluk hakkına bir hayli 

(Car) ünvanını taşuruyorlardL vakit riayet edildi. Hatta, İstan-
Hatta, henüz ortadan kalkmış bul ve llloskova saraylarında ce-
olan Bizan.s İmparatorluğunun reyan eden entrikalar bile, bu 
ve İstanbul Rum patrikliğinin te- dostluk münasebetlerini ihlal e-
siri altında bulunuyorlardı. demedi. (1533 senesinde), dör -

3 üncü h-an, (Paleolcğ) hane- düncü İvan (Çar) lık tacını giy-
danının arması olan iki başlı di. Fakat Avrupa devletlerinden 
kartalı kendi arması olarak ka- hiçbiri, bu ünvam kabul etmek 
bul etmiş; ve Bizans imparatorlu· istemedi. Ancak, uzun seneler-
ğunun intikamını almak sevda- l·en sonra, bu ünvan Osmanlı 
sına kapılarak Osmanlı impara- padi~ahları tarafından kabul ve 
torhıgu aleyhinde bazı teşebbüs- tasdik edildL 
!ere girişmişti. Hatta bu teşeb- Çarlar ve padişahlar arasın _ 
büslerine, Kırım hanını da teır daki dostluk münaseb~tı, bu de-
rik etmek istemişti. Fakat o sıra- recede kalmadı ... Adi bir eşkiya 
da Osmanlı imparatorluğu, en iken, kısa bir zamanda koskoca 
şevketli devrini yaşıyor; Türk bir sergerde olan meşhur (Bo _ 
ordusu kahir bir kuvvete malik gaçef), Moskova üzerine yürümi-
~ulu.nuyordu. Kırım hanı, 3 üncü ye, Carlığın taç ve tahtını tehdit 
lvan'ın teklif ettiği tehlikeli işe 1 etıniye başladı. Eğer bu adam İs-
girişemedi. Hatta, dostu bulu - tanbul sarayının bir cntrikasile 
nan 3 üncü İvan'a da, vaziyetin yakalaııarak ölüme mahküm edil-
vahametini anlatarak, Osmanlı- meseydi, hiç şüphesiz ki, Çarlık-
larla hoş geçinmesi lüzumunu tan eser bile kahnıyacaktı. 
taniye etti. 

3 üncü İven, ikil&ne davrandı. 
Osmanlılar aleyhindeki düşün -
celcrinıl<n vazgeçti. Hatta Kı -
rım hanı vasıta ! ile, 2 nci Beya -
zıda haber göndererek, dostane 
nıünasebata girişmek arzusunda 
olduı:;-ııou l;ildirdi. 

2 nci Beyazıt. bu talebi mem • 
nuniyctle kabul etti. Hatta, Kı -
rın1 hanına gönderdiği bir namei 
hümavunda, (Eğer M'Oskof Kralı 
senin dostun ve 1-.ardeşin ise, be
nim d;, dostum ,.e kardeşimdir.) 
Diye, büyük bir i;'jsnüniyet gös
terdi. 

Aradan çok geçmeden, Kırım 
hanı bazı ihtiraslara kapıldı. Bir
birine tanıstırdığı iki komşu hü
kümdar arasında, entrikalı roller 
oynamıya başladı. Ezcümle, (A
zak) ve (Kefe) deki Osmanlı me
mnrlar•nı teşvik ederek oradaki 
Rus tüccarlarını kaçırdı. Tabü
dir ki, bu hal, çok fena bir tesir 
husule getirdi. Kefe mutasarrıh, 
vaziveti izah ederek kabahatin 
Kırıın hanında olduğunu bildir
di. 
Kırım Ilanı, tehl,'.keli bir r.kibe

te uğrama1'tau .kork.arak, derhal 
3 üncü İvan'a iltica etti. İvan, 
Padisaha hususi bi~ mektup gön
derdi. Bu mektupta, Kırım hanı
nı paılişahın gazabinden kı-rtara
cak ricalarda bulunduktan sonra; 

(Pederiniz 2 nci Sultan Meh
m ed in bir elçi göndererek, be
ni tebrik etmek arzusunda bu
lunduğu halde, lııma muvaffak 
olamadığı rivayet edilmektedir. 
Eğer bu rivayet sahih ise, pederi
nizin an:usunu biz ~rine getire
Nm. Mütekabilen sefirler gönde
rerek dostane münasebata girişe
llın.) 

Dedi. 
Aradan, iiç sene geçti. İvan, 

(Mibail Bilestciyef) isminde bir 
ıatı İ•ruıbula gönderdi. Bu, ilk 
iefa OJ!arak gönderilen (Rusya 
elçisi) idi... Mihail, İstanbuldaki 

. diğer •efirlere taka!.1lim edecek 
derecede karşılandı. Türk meın • 

• •• 
Çarlar ve padi~ahlar kolayca 

anlaşmıya muvaffak olmuşlardı. 
Dahili siyasetlerinde, ayni prog
ramı takip ediyorlar ve birbir
lerine müzaheret gösteriyorlardı. 
Her iki millet de, hükümdarları
nın zulüm ve isl!bdadı altında e
ziliyor, Çarların ve padişahların 
esareti altında, müşterek hisler
le inliyordu. Ayni zama,.da Av
rupa siyaseti de artık iki hüku
met üzerinde büyük tesirler icra 
ediyor .. Dostane münasebetler in
kıtaa uğrıyarah, hudutlarda sel
ler gibi k, .• ,lar döhilüyordu. 

Dostlukla birlıirlerine el uza
tan Çarlar ve padişahlar, arhk 
birbirlerine düşman olmuşlardı. 
Fakat bu husumetin cezasını 
iki zavallı millet, yani, Ruslar 
ve Türkler çekiyorlardı. (Büyük 
Petro), büyük bir ihtiras ile or
taya atıldı. Ondan sonra, birbi
rini takip eden uzun muharebe
ler başladı. (Napoleon) un meş
uın. ve kanlı siyaseti, harp ateşle
rini büsbütün körükledi. l\Gl -
yonlarca Rus ve Türkün hayatı
na mal olan muhı\Tebeleı:, kısa 
ve uzun fasılalarla, yarım asır -
da~ fazla devam etti. Ancak, 2 
ncı Sultan Hamidin akıliıne si
yaseti, bu mütemadi hııı:p fecaa
tine hitam verdi. Bir taraftan bu 
padişah;n harpten n~freti, ı!iğer 
taraftan da Çarlığın lstanbul se
firi 1\1, Nelidof'un dirayet.i sa"e
sinde, 1876 dan 1915 senesine İm
dar iki komşu devlet ve millet 
hakikaten dostane bir siyaseti~ 
geçindi. 

Cihan harbi, yeni bir felakete 
yol açtı. Şark cephelerinde, yine 
seller gibi kan dökülmiye baş
ladı. Bereket versin ki, bu vazi
yet uzun sürmedi. Türk ordusu
nun Çanak:.,.Jeyi kahramanca 
müdafaa etmesi, Rusyaôa büyük 
bir inkılaba sebebiyet verdi. Çar
lık, devrildi. Mütareke devri baş
lar başlamaz, asırlarca Çarların 

( ATkası ;! üncü SIJ>!lfada) 
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- Burada toplanmamızın se -
bcpler iı.i anlatmıya hacet yok. 
Ycıı i şuketi knrac· ğ ız, siz de ak
siyouer! ri l acaksı..1 1z. Ancak 
bizi ınüşkiliııa di• ~•r eden bir iki 
teferruat ı arzc:leyin1. Yeni ş~rkc
t jn1izin iznini ald1m. Gar " tisini 
temin ettim. Fakat hiiyük bir mü. 
cadelcye girişn1cn1iz l it.z ım gele
cek. E5ki müf! : ese ile nıi:icadele 
edcccgiz ve bu miicadelcdcn ga
ı:p ve zeng in ('ıkacağız. buna e
ınin olunuz ... Yeni müessese bay 
C,ı .'vlun arazis!nde yapı!acak ve 
a~ı da Oriol Tepes.i Kaplıcaları 
oluca .tır ... Güzel isim .. Unutul
maz, akıldan çıkmaz bir isim: 
Oriol tepesi. .. Oriol kanhcalar.ı.. 

Andermat lıarf'~ri catla tarak 
tdfıifuz ediyordu. H~)kırıyor, 
sonra aksi sedasını dinliyordu. 

Birden bire kendi kendine ko
nuşmıya başladı: 

- Oriol kaplıcalarına gittiniz 
mi? 

- Gittim bayan. Bu ka';ılıcalan 
çok nıethediyorlar. 

- Hakikaten fevkalade kaplı
calar. Esr.scn Oripl tepesi çok gü. 
zel bir yerdir, 

Söyliyor, gülünıs~vor, selam 
vcriyordıL l\libayet tabii sesini 
aldı: 

- Söz istiven var mı? •. Kim
seuia itirau var mı? 

iKDAM 

"'UI' 
JU • .&amaı11mı 

Tiftik ve yapağı işi 
tetkik ediliyor 

Ticaret vekaleti, d2ş ticaret umum mü
dürünü tahkikat için şehrimize gönderdi 
T icaret Vekfileti son günlerde ticaret sahasında birçok dedi-

koduya sebebiyet veren tiftik meselesini tetkike karar ver
n;ıiş ve dış ticaret dairesi reisi Servet Berkini şehrimize göndermiş
tir. Servet Berkin dün sabah şehrimize gelir gelruez derhal tiftik 
ve y~paip birliğine gitmiş ve idare heyetini azalarını toplıyarak 
kendılerıoden ayrı ayrı izahat almıştır. Servet Berkin bir müddet ka
larak Romanyaya gönderilecek ikinci parti malların tüccarlar ara. 
~ında müsavatsız olarak taksimi ile bazı kimselere yolsuz olarak 
ilıracat hakkı verildiği iddialarım tahkik ve tcsbit edecektir. 

Dıl\ ticaret dairesi reisi ayni zamanda Ronıanyaya taahhüt etli: 
len malların vaktinde teslim edilmesini temin etmek için icap eden 
tedbirleri de alacaktır. 

Hindistandan 
gelen bir vapur 

Çuval getirirken bir 
kayalığa oturdu 

Hind:istaııdan Süvevs volu ile 
linıanılnıza :ızelmekte olan 7000 
tonluk Yunan bandıralı K.livan
tis silebi evvelki ,gece Ç•n.ıkka
le !boğazına yakın Selek ıburnun
da tehlikeli surette karaya otur
muştur. "'iı'lapurun o turdui?u 
yer kayalıktır. Bu vüııden va
!iyetinin tehlikeli oldui!u sa -
nıfilıaktad:ıır. Kaza 6ebebi ve 
vapurun vaziyeti hakkında · faz
la maliınıat alınamamı3tır. Dün 
,gemi kurta~ma sirketinin Alem
dar tahlisive gomisi vak'a ve
rine l'Önderilmistir. Vapurda 
tüccarlarımız tarafından Hin
distana ısmarlanmış olan mü
him miktaroa çuval ve kanavi~ 
vardır. Piy33anın siddetle ıınuh
taç okh~'hı bu ,mallar Ü&manlı 
Bankası namına gelmektedir. 

AKDENİZDE 
SEFERLER -limanımızla tkdeniz liman

ları arasında tekrar başladı 
İtalvanın harbe ııirmesi ile 

Akdeniz limanlarile kesitm;ş o-

lan ticari temaslarmnız veni.den 
muntazııım surette baslamıstır. 

Bu seferleri Yunan silcpleri yap
maktadır. Bilhassa Mısır li -
m;ı.nları ile limanlarl'lllız arasın

da muntazam seferler vapa:cak
lardır. Bövlelikle Portsaiıdde 
kalan ithalat csvalarmıız da Yu
nan vapurlarile ııncımleketi:ıni
ze getirilecektir. 

Akdeniz ve Karadeniz arasın
da da muntazam vapur sefer
leri 'başlamıstır. Limamın12dan 

transit ııeren vapurların adedi 
art.mısl:r. Bunların ekserisi Yu
nan bandıralıdır. 

İKTiSAT 

,.__·iiiiiiiiiiiliiiiıliii _____ , 

Halk ekmeği 
Gönderilen 
An karada 

nümune 
beğenildi -----

Bu ekmek 7 ku· 
ruşa satılacak 
Halk ekmeği nümunesi An

karaya gönderilmişti. Bu nü
munenin hıfzıssıhha müdürlü
ğünce de tetki.lı: ve tahlili ya
pılmıştır. 

Neticede nümune muvafık 
görülmüştür. İmalata ay ba
şından itibaren baslanılacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Bu yeni nevi .Halk ekme
ği. nin fiatı şehrimizde 7 ku
ruş olacaktır. 

"- '* Ecnebi garson-
lar meselesi 

Gazinoda ve lokantada 
birer kurs açılacak 

Limanlar umum müdürlüğü i
daresiııd~ki Galata Yolcu Salo
nu lokantasında Romanvalı gar
sonların caltstırı1ması hakkın -
d:ı yapılan şikayetlerle vilayet 
ve emniyet ınüdürlüihi ehem -
mivetle aliıkadar olımıya hasla
mıslardır. 

Dün sabah b:zzat emniyet mü
dürü Muzaılfer Akalın siki:wet sa
hibi ile aliı.kadarları dinlomiştir. 
Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır
dar da bu i.' le alö.kadar olmak
tadır. Mezkur ,gar•onların mü
tehassıs oldı.klarına dair bonser
visleri ıbulw1duinı anlaşılmak
tadır. 

Galata Yolcu salanu ile Tak
sim ,gazinosunda bir kUTS acrnak 
suretile bunlardan sehrimiz gar
sonlarının ameli ders görmeleri 
de aliı.kadarlarca teemmül cdil
ıınektedir. 

G·:ne aliıkadarlar ecnebi 17e-
mileri ile gelen yolcuları düsü-

VİLAYET 

Mecburi spor cetvelleri 
Eyiip, Adalar. Besiktas. B•v

k<n ve Sarıver kazalarında me<ı
·burl SPor yapacakların cedvel
leri merkeze gönrlerilıınistir. Ö
nümüzdeki hafta icinde vilfıvet
te kavmakamların istirakile bü
yük bir toplantı yapılarak bu 
mevzuda veni kararlar verilecek
tir. 

Dünkü ihracatımız 
DUn ıınuhtelif memleketlere 

55 bin liralık Nıracat yapılmış
tır. Bu araöa ıbi1lıa.ssa İngilte
reve mühi.m miktarda ham ke
ten ı?önderilmistir. 

1 
nerek yabancı dil ibilen müte
hassıs ııaroonların ımevcud.ivet
lerini faydalı bulmakta ve Ro
manyalı 11arsonların en kısa bir 

Eyüp · Rami olobüsl-ari 
Eyüp - Rami arasındaki yolun 

şoseye cevrilmesi hakkındaki 
karar üzerine di..~ı Daimi Bncü
ıınen bu işi bir ıınütealrlıide ilıa
le etmj.ştir. 

15 güne kadar ise baslanıla
caktır. Bundan sonra Sirkeci -
Ra.v,ıi - Evüı> arW<nda otobüs 
işletilecektir. 

Seyrüsefer kazaları 
•zalıyor 

Şehrimizde sevrüsefer kaza
larının _gittikçe azaldıih görül -
rne~r. Bu !hususta Beledi
yece te!;bit olunan bir ttsm! is
tatistil:e ıı:öre, ı;eçen vılın teım

muz ayında 2 ölüm, 1 ağır, 62 ha
fif yaralanma, ıhaziranda 4 ölüm, 
5 ai);ır. 58 hafif yaralanma va..1<'
ası ohnuştur. .Buna mukaıb.il 1940 
vılı temmuzunda l ölüm. 3 ağır. 
4-0 .\ıaiif. haziranda 1 ölüm. 5 
ağ•'l' ve 36 hafif yaralanma ile 
biten sevrüsefer :kazası olımuş.

tur. 

Aksiyonerlcr bir ağızdan cevap 
verdiler: 

-Yok. 
Ü ~ü alkışladı. 
Baba Oriolun göğsü hbarmış, 

gülümsiyor, ba~·nı sallıyor: cE
vet, tamam diye söyleniyordu. 
Aııdermat göz ucu ile ona bakı
yordu. Notere: 

- Şirketin nizarıntr-nesini c-
~ .. uyunuz! De. ~ i. 

Ve oturdu. 
Noter katibine emretti: 
- Okuyunuz! 
Katip okumıya başladı. Oriol 

Kaplıcaları Şirketi ikı milyon 
sermaye ıle tesekkiil etmişti. 

Bu aralık baha Oriol: 
- Bir d ~kika müsaade ediniz! 

Dedi. 
Cebinden bir defter çıkardJ.. 

Şirketin nizamnaınesinin müs -
veddcsi idi. Gözlüklcrinı taktı, 
takibe başladı: 

- De' anı ediniz. 
Katip o'.myor, dört satırda bir 

kere baba Oriol adamın söz(;ııü 
kesiyordu: 

- Ne dedin?_ İşitmiyorum. 
Oğluna dönüp soruyordu; 

Bundan ıbaşka Ramanvava zev
tinvağı, susam. zeytin, Bulgaris
tana da balmumu gönderilmiştir. 

Vali gazetecile
re ziyafet verdi 

Vali ve Belediye reisi Lutfi 
Kıröar, İstanbul ,gazetelerinin 
vilayet ve beledive işleri::ıe ha
yll'hah ve yakın alaka ve tt-za
lhüratlarına karsı du.vulan sami- ı 
mi hisleri 1"1ıara vesile olmak ü
zere dün aksam saat 20 de Ye
ni Taksim ,gazinosunda matbu
at erk1inına bir aksam vaıneiıi 
venmistir. · 

Gazete sahip ve bas muharrir- 1 

!erile başlıca matbu .. t erkfuunın 
refikalarile !beraber buiundı$:
ları bu ziyafet ook samimi ve 
nes'eli georniş, Belediye ve vi
layet işleri üzerinde hasbi:haller 
yapılınıştır. Valimizin ıbu teselb
büsü, ımatbuat eııkanının sahre 
ait işler üzerınıde va:kmdan ten
viri noktasında eok. ıfavdalı. ve 
muvaffak olmur.'ur. 

- Tamam JJ1l evlat? .• 
Oğ>ıı: 
- Taınam diyor, tamam ... Bı

rak ta okusun. 
İlıti~ ar emniyet edemiyor , 

parmağını satırlarıla gezdirerek 
kelime sektirmiyordu. • 

Yedi kişi, aksiyo:ıer sessiz, 
ciddi, vakur, hiç bir şey söyle -
ıuedcn, yavaş nefes alarak d;n
liyorlardı. 
Nizamnanıcnin oh.unnıası bir 

sa.ıt sürdü. 
Noter kalktı. Sermaye tam o

larak alınmışh. Veznedarına da 
sordıL Veznedar parayı aldığını 
tekrar etti. 

ş.;rket te~ekkül etmişti. Mües
sisler hazırdı. idare nıeclisi in .. 
tihabına geçildi. 

İki rey noksanilc Andermat 
reis intihap edildi. Oriol ile orlu , 
Oriola rey vermişlerdi. 
İdare meclisi şu zevattan mü

rekkep idi: Bay Andernıat, Ra -
vönel kontu, Bretinyi, balla oğul 
Oriollar, doktor Laton, Abraham 
Levi ve Simon Zidler. 

Diğerleri çıktılar. J 

zamanda TürkÇ':?'Vi öğrenmeleri
nin de sart kosulmus olduğunu 
'bevan etmektedirler. 

Diğer taraftan 30 - 40 vılhk 
tecrübeli ve eıne:-ttar sehrimiz 
•rrarsonlarmdan mütehassıs isim
li R<r.nanyalı garoonlaı:la her va
·kit icin :i:mtih>na hazır olduk -
!arını söyleme'ldedirler. 

~üçük h:ıherler 
. . '"' 

* Keten tohumu fiatları müte
madiyen düşrookteclir. Dün de 10 
para düşüklük olmuştur. Piya
sada alış veriş tamamen dunnus
tur. * Tapu ,ı •• ...,si önünde otomo
bil içinde uvuvan soför Salimin 

•bası altına kovdu.$1 cebinde 150 
lira bulunan caketi calan Remzi 
a<l1n.da ıbiti dün yakalanmış ve 
Birinci Sulh ceza mahkemesin
de sorguya çekilerek tevkif edil
mistir. 
.._ Beledive tarafından Florvada 
tesis olunan me<X:ani ılıa1k plaiı 
acılmıstır. Faıkat .burava kabine
leri temizleıme icin ikıonulan bir 
hade::ne havuzunun lhalktan, Cl'

karken bahsis namı altında 10 -
15 kuruş ist..ediai hakkında Be
lediyeye şikavetler vapı.lmıs ve 
takibata :ızecil:mistir. 

tisi azaları toplandı. Andermat 
ayağa kalktı: 

-Mondern mesele, en büyük 
mesele reklamdır diye söze baş
ladı. Reklamsız muvaffakiyet o
lamazdı. 

Ve rcklllm hakkında uzun bir 
konferans verdi. Doktorlardan ne 
suretle istifade edileceğini an -
!attı. Yeni kaplıca 'binası ile ka
zinoların planlarını gö>tcrdi. Her 
şeyi düşünmüş, her şeyi hazır -
lamıştı. 
Yalnız Oriollar planları ince

den inceye tetkik e!mek istediler. 
Andermat kızdı: 

- Sizden para istiyor muyum? 
Dedi. Beni rahat bırakınız. 

Onlar da ötekilerini imza et. 
~ner. Halk kapıya toplanmış on
ları bekliyordu. Hürmetle selam 
verdiler. Ayrılacakları zaman 
Anderınat Oriollara: 

-Gece hep beraber yemek yi
yeceğimizi UJJutmayınız dedi. 
Kızlarınızı getiriniz, onlara Pa -
risten hediye aldım. 

Splandit Otelde saat yedide 
buluşacaklardL 

(Arkası var l 

- Eğer Almanlar Majino hat
tının gerisinden, cenup istikame
tinde ilerlemiş olsalardı ... 

- Hayır, bu mevzuu bahis de
ğil; bütün mesele Belçikada idi. 

- Bo:, laf!.. Ne o, ne de bu; 
bütün mesele ruhta idi. Madde. 
nin ruha galebesi .. 

Haftada l>ir kaç gün, hoş va -
kit buldukça arkadaşlar Fransa
nın mağlubiyet sebeplerini ince
lerler, münakaşa ederle; en ta -
nınınış kumandanları, en tecrü .. 
beli kurmayları hayrette bıraka
cak mütalealar yürütiirler. Ben 
öylelerini tanıyorum ki, eğer 
Fransız ordularının kumandası 
kendisine verilseydi, bu gün 
Rayştag'da Fransız bayrağı dal
galanacaktı! .. 

Yine böyle bir sohbet açılmış
tı. Bu mecliste ilk defa bulunan 
biri, nasılsa bir aralık söz söyle
mek fırsatını kaçırmadı: 

- Devlet dairelerinde, hususi 
müesseselerde memurlar isleri .. 
nin başına vaktinde gelip v~ktin
de çıkıyorlar mı? .. Her kes iıstü
ne aldığı bir vazüeyi vakit ve 
zamanilc görüyor mu? Bence 
politikanın rubu burada.n baş -
!ar! Dedi. 

Sustular; ara arına ilk defa gi. 
rene kulak verılilcr ve soma hep 
bir ağızdan: 

- Bu başka iş! Dediler. 

O başını salladı, gülümsedi: 
- Bence değil diye devam et• 

ti. Size bir fıkra anlatayım, sih• 
haline kaniim, çünkü bu fıkr.ıyı 
1933 te Louis Barthou = ui 
Bartu'dan dinledim. 

1906 da Cleınenceau = Klö • 
manso Dahiliye Na,ırı oldu ve 
ertesi sabah Nezaret bürolarını 
dolaştı. Mesai saati bnşhyalı ya· 
rım saat olduğu halde masa baş
larında kimsdor yoktu; bütun 
odalar boştu. l'lihayet odalardan 
birinde bir memur gördü. Adanı 
başını masaya koy muş horul ho
rul uyuyordu. Kalemi mah,u• 
müdürü adamı uyandırmak ic:in 
omuzunu dürtükleyince Klönıaıı. 
so: 

- Oyandırmayınız dedi, uyn
nırsa o da gider! 

Biraz sustu, sonra sordu: 
- Neticeyi bekliyorsunuz de· 

ğil mi? .• Netice mcytlantla. Ktö-
ıııanso devam cei velleri ihdaS 
etti fakat işe yaramadı. Hani bi,., 
de meşhur bir söz vardı: .işiıı 
iyisi altı aJ da çıkar! • derlerdi. 
işin iyisi altı ayda c;ıktığı için -
dir ki, Osmanlı İmperatorluj'.,'11 
tarilıe karıştı. Halbuki son sene
lerde Fransada işin iyisi altı ,.,. 
nede bile çıkmaz olnıuştu, çün· 
kü resmi ve hususi dcvairde ne 
mesai vardı ne de dl!vam cetveli· 
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Dün Tapu dairesinde yaman bir 
faizci suç üstünde yaka ancJı 

Diin, nizami hadden fazla faiz alan bir faizci cürmümeshut ha· 
!inde rı.:.alanm ı ştır. Hadise şöy}c olmuştur: " 

Resmi ruhsatla faizcilik yapan Hadi Faik'in yaptığı muamele
lerden yüzde 20-25 nisbctinde fahiş faiz aldığı ve dün Tapu dairesin· 
de hfr haczôn kaldırılma . ı işinıl e böyle yüksek faizle hesaplaşacnb" 
e.ınnıs~t men1u1·ları tarafından öğrenilmiş ve bir cürmün1eşhut ter-
tıp edılmiştir. Neticede Haıli Faik suç üstünde yakalanmış, elin-del<İ 

f~iz bc~apları, yazılı _d~ftcri yırtmak istemişse de buna meydan ve· 
rıl~c.mıştır. Ele gcçırılcn defterde birçok eşhastan mevcut senetleri 
harıcınde miitemadiyen yüksek faizler alındığı gfüfümüş ve faizci 
evrakile birlikte adliyeye verih.niştir. 

2 Liraya Kız [ Sirkecide bir 
almak i~ledi! 1 yangın o/da 

Baba razı olm.adı, 

karısını bıç~kladı 
Fatihte Kurşunlu Medresede 

oturan Rasim karısı Avsevi iki 
yerinden 'bıçakla ağır surette ya
ralamış ve Avse hastahaneye kal
dırılıı:ıı.stır. Hadise söyle olmu:r 
tur: 

Avni Medresede oturan Ya -
sar adında bir genç evvelki ak
şam koltuğuna lbir kilo ekımek, 
bir karpuz ve bir şişe rakı ala
r~ medrese içinde Rasimin böl
ımesine ııeomistir. Koltuğunda 

"'iveceklerile ,gelen bu mi6afiri 
gerek Rasimin gerek karısı Ay
se ve kıocasından ayrılmış olan 
Güllü adındaki kızları iltifatla 
karsıl:mrıslardır. Sofra kurulm"S. 
Rasim le Yaşar içerlerken Ya -
şar şöyle ·bir teklif yaıınııştır: 

- İki lira vereviım de su Gül
lüvü bana nlkahlavıver. Fakat 
hemen ıbu akşamdaij, ı?üvev ıti
rivereviım. 

Rasim 0bu teklife ımümaneat 
etmis. fakat ikarısı Ayşe ile kı
zı Güllü hu teklifi muvafık 
bulduklarını si:ivlevince ıhidtiet
lemnistir. Ana kız Yasan he -
men o aksMn e:üvev olarak alı
kovmak istomisler. bunun üze-

BELEDİYENİN 

BİR İŞİ DAHA 

Belediye, lokanta ve gazino 
!arın tarifeleri üzerinde hüm-

Fotoğrafhanede filr.ıler 
birdenbire tutuştu 

Dün öğleden sonra sa.:ıt 14 de 
Sirkecide Hamidıve caadcs;nde 
53 nuımaralı binanın üst katın • 
daki fotoğraiçı Yani Aburidl.S'J 
atöl vesinde filmlerin tutusn"'' 
yüzünden vangın cıkmış ve aı:ı· 
şap olan üst kat tamar.en Y"ll' 
diktan sonra itfaiye t~afındaP 
sönd:;,,-ülınüştür, Binanın ali 
katı kiı.rııirdir. Ve üc saatçi 
dü.k.kanile bir çantacı düfkkaP1 

bulunmaktadır. Bina KandiJIİ• 
de, Hisar caddesinde 22 numara• 
<la ot.uran Salim Esen. Resid V 
sen, Isınet ve diğer iki ikisi~ 

'. rt· ait bulunmaktadıt. Binı:.ııın o-O 

te bir buçuk hisı:esinin sigorta' 
lı olduğu anlasıl:mıs 'löe tahkika' 
ta baslanmıstır. 
======:.:==o.========~ 

rine gözleri kararan 'Raslın IJI' 
cağını rekerek üzerlerin-e s:ıl~ 
dııımıstır. Yaşar ile Güllü ka'" 
mış, Rasim kac2.-nıyan karı5l 
Ayşeyi iki yerinden yaraJanııS' 
tır. 

yakalanan Rasim dün suıtşll 
Ailımet :Birinci Sulıh ceza rnııl'' 
!kemesinde SOl'J(UYa çekilmİ6 ~ 
tevkif olunımustur. 

Diyor. Bilmem siz ne ders•· 
niz?. 

KİMSE NE o;,Du(nrNti 

BİLMEMEKLE BER~ 
malı bir mücadele açtı. Ilaval.ar üç dört gün ilkb'• • 

- Allah muvaffakıyetini art. hara rdımeı ol.ulat"k knd'1' 

tırsın.. soğuk gitti. Bunun ü.criıı• 
Demek için sebep yok. Fa- Bay Fatin: :4 

kat, bizim Nancıııollaya göre - Bu muvakkattir. Yine şı 
bir dokunulacak nokta daha dctli sıcaklar başlıyacaktır! • 
var. O da, gazinolarda ilan e- Demiş. Nanemolla ile koıı" 
dilen konserler için saat tayi.. şuyorduk da: • 
ni. - A~ustos ayı içindeyiz.~ .. 

Nanemolla; sathaııe müdürü olııııya 1° ,ı 
- Efendim, filiin san'atk8 - zum yok. Ben de aynı >"·. 

rın konseri var .. Deniyor. in- söyliyı~biliriın ve sö)Jeıocl< 
san gidiyor, gece saat ikiye teyim ... 
kedar hazan beklemek meebu- Dedikten sonra ilave etti: 
riyetinde kalıyor. Tabii gitti - - Kimse ne olduğunu bil '. 
ğine gideceğine bin defa piş - mcmekle beraber kaı;ıaatıer.1,. 
man oluyor ve hincım ya bir miz birleştiğine göre Ua:Y 1 10 
şişe daha fazla içmekten ve tinle aramızda fark da, nıcsC 
yalı:.ıtta . lanet olsun• diyip de yok demektir. I' 

'""k;a;l=kı~p;;:::gı=·t~m~e;k=te=n==ç=ık=arı==y=o=r=!===::ı::::::::::::::::::========A=.==ş=~= İ 
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B. Millet Meclisi Türk • Alman 1. Almanyanıil g~y~si Fransı~~:.::::::n~I bk Y•-

licaret 'ln' ... a.·masıı~ı ·~asdı"!6 ett·ı· M 8 y dan~ ç 1 k t 1 i~~~!e:~~:~;:·~i
1

~=-ı~.~~~~ [. ~ 8 • i\ 
1 

cek olur,!)a. a.<:aba. orii.da.M o dil bilp 
~ Bal •. an devletleri arasında m"" carsonıa.ra meraUUDı ruısıı an-

<B~taratı 1 inci saııfada) l zincan şehrinin inşası başlamak! 1 ıatır? .. 
~·~elenin tetkik edildiğini ve a- üıere idi. Bu itibarla bu kanun hudut tash ı hil!ı yapmaK - Pıuıd=ıima oynar sibi <;_;,rolle! 
a adar daireler müdürlerinin l.'iyihast tanzim edilerek vüksek R 1 h · d di ım diyerek•iniz. iyi amma, yenilip 
Veru.ıkleri izahattan iskiı.n kanu- heyetinize takdim olundu ve Omanyanın a ey IO e r içilecek şeylerin hepsı de ıranıona 
~~?,Un bu l!)bi vazivetleri halle ve müstiıceJivet karan da alındı.• r-• t,a.relle anlalliamaz ki ... Haydi ,.af 
:"<"' ~elcceği ıanla.sılınış olıdu- Kanun teklif olundul?u sekil- Alman p:anı Ba:kanları el.Uıizin dört l>'lnnaii.ını y=ıup 1ı-.ş 
!!Unu bildiıımiştir. de kabul edilmistir. Nezilerin embcıro haline parmağınuı a&<ını•a. doiru güliirdu-

DARtLhn> VEKI·LININ· Meclis, ııene bugünkü toplan- lı aıüzmuydu •u ve •erci< eliniz, gerek 
"-"' J ı ak il • ti r • c • • S ö z L E R İ tısında, mevcut dev et a ac - . , ____ ağzınızla bira şLjeglnl pa.llaU- ıaı.-

ı;; Dahiliye Vekili Faik Öztrak !arımn tahsil suretine ait kanun Londra, 7 (AA.) - Hitlecin lkll 3·apltuız ıruydı bira bkdiii.üizl 
• rzıncan şehrinin Jba,tan asa- layihası ile vakıflar menba su- Balkan huduUarındaki cıkın- anlalabilin;inlı. Fikal ya. şarap lsf.l-
R1 h Jar· ı ı·le orman ve z~"inliklerin ş k arap olduğunu ve bu ba • "'' tıları düzelt.mek icın ıııristi{!ı ha- yon.aruz onu nasıl anla.laca.k."'·"~· •-
. ıımdan bu sehrimizin yeniden isletilmesi hakkındaki layihanın reket şimaiye kadar Avru·panın rap, rakı ı:-ibi şeyler lsllyenler de 
tnsası icabeylcdiğini kaydede - birinci müzakerelerini yapmış ve bu kısmında vaziyeti daha .im- ayal'• mlkııı sağ:., sola ..,ıdeliycrek 
rek ~mistir ki: müstacelivet kararı ile Türkiye - rı.şık ve h..rul Karol'un vazıvt.."- ve s;J.rho; taklidi yapaı·ak men>.ınlan-

•Erzincanın f!'C(\Tllis za'.manlar- Almanya arasında aktedilımis o- tini dal1a az c;nuı ·bir hale .ko~~ uı anlatabUlrler derseniz, yağma yok, 
~;'.__da bövle felaketler l!'Öl'lllÜS lan ticaret mübadelelerine ait mu.ştur. Hitlerin Rumen nazı- orası Apostolun mcyha.ne..I değil, 
iması ati icin bazı te<lbirle~in anfo.:ınıavı tasvip evlemistir. lerı olan doınır ımuhaftz sakiıd- ada.mı tutuverinoe oradan ~n ıır-
~ -ınmas:nı istilzam ediyor. Tet- Moclis. müteakip toplantılarını leri da.'ü •belig ıbir beyannume latırlar. <'emeklerden tavuk ,ozart-
, _ikat vıımt:rdık.. Yerinin de- 21 ailust.os carsa:ınba günü vaııa- n~&retmislerdir ki hi~ şüphesiz ma.sı belki r;ıdaklıyarak ve kollar-
kı :ı•ilmesi zarureti karsısında caktır. Alman lehtarı değildir ve Mu- la konat çırpma taklidi yap.:.rak is-

\ dık. Rehrin v<>ri değlstirile- Ankara. 7 (İKDAM Muhabi- harabe ha••alarına bir ln.gil iz teilebilir; fakat bu sefer de oradakı-
ce <ıbnca burada yeniden bi- rinden) - Alıman hükumeti ti- na~ınesi ithal etmcl.tedir. B.ır !er insana delirın!,; demezler mi?. 
~~1Y'">a.~ k olanlara bazı kolav- caret muahedesini daha evvel taraftan Romanyanın mukave - Haydi diyelim iti elinizle, kolunuzla ı 
d ar ııostermek meselesi mey- tasdik ettiifinden muahede he- meti artarken. diııer taraitan •fa- ve bin ~iıçıu~ıe 1>allıcanı tarif ede-

ana cıktı. Diler taraftan F.•- Rıen merivete girecektir. car istc•kleri de büYthm:.;tcdir. bildini>, lakin bUllun .;Jkrn<'Siııl mi, 
Bulgarların istekleri bah.:>ınde " oturlm&ilıu mı, karın yarıgını mı, dol~ 

z.~raat Veki•,iniıı ]F'ransa Naz!rlar 
Kutahyadaki tetkiki Meclisi toplandı 

Muhlis erkmen çiftçilerle 
temaslar yaptı 

Rüta:hva, 7 (A.A.) - Emet ka
:ası ile Örencik nahiyesindeki 
~lkiklerini ve temaslarını mü
te2'<ı+> Zıraat Vekili Muhlis Erk
ın~n dün Kütahyaya dönmüş ve 
Bel"-iive tarafın.dan şereflerine 
Verilen çay ziyafetinde hazır bu
:unın~ur. Vilayetimiz ziraat. 
tc:ıret ve san'at e11ba.bı ile ci

vardan ~elımiş olan ciftcilerin 
hazır buluındu·kları lbu cav rı:i
rnfetinde Ziraat Vekili muhte
l! mevzular üzerinde ileri sürü· 

len dileklere ittila kesbevleımis 
Ve bunların karşılanması i 
cın k"b<Ylen toobirlcrin alına
cal!ıııı vadev!emistir. 

İngiliz parlamentoıu-
nun tatili 

i Londra, 7 (A.A.) - Reuter A
atısının parliınıento anllharriri, 

Par! ' aınentonun 22 ağustosta kı-
~ ı.ıir. Y~z tatili için dal!ıhca-
15rıı _bı,dırmektedir. Bu tatılın 
d ıtun devam edecei!i ve bun
ıı an. ııonra da bir müddet icin 
toarla.nıentonun haftada bir _gün 

PSlanacaO!t zannedilmektedir. 

uvyet. Amerikan 
ticaret anlaşması 

temdit edildi 
.1-roskova, 7 (AA) D N B 

bılı!iriY'Or: - · · · 

:ıı, 1 ~~·ı . seneşindenberi . Sovvet 
Usı a ıle Bır!eşik Amerika ara-

sınıc.a m .. . , hect . er ı bulunan tıcarı ıınua-
1\1 · esı, harici ticaret komiseri 

'k.,-ıan ile Birlesik Amerika 
:I'aslcıhalgüzarı Thurston arasın· 
ta teati edilen bir nota ile, dün 
"'ll<lit edilmis bulunmaktadır. 

t l\.ı:ezkür muahede bu sene iein 
<leıtıdıt edilip, Birlesik A.merika
trıan 40 mil-ron dolarlık mal alın-1 asını derpiş evlemektedir. 

znıir limanına girip 
çıka vapurlar 

i. hmir, 7 (AA.) - tammuz avı 
;ı_nde limanımıza iki vüz ücü 
\iUrk. otuz altısı Yunanlı o1mak 
v <ere 34161 ton ihacıninde 243 

aour girip c•kıınıstır. 

Iı1giliz - Japon 
ı\ <Iı~ştarafı I inci sayfada) 
le~erıka gibi demokrat devld
•ed arasındaki gergfolikten bah
libbn •llo i , gazetesi İngiliz is
\ıe arat biirosu ~cfinin tt;vkifini 
Ve ~ak ~arktaki Fran-ız, Ingiliz 
nin f llle~ı~an kültiir cemiyetleri-

il .. eslıını talep-ııtm~ktcdir. 
su] Ut\in gazeteler Japonynda hu. 
har:kı:•!•~ İngiliz aleyhtarlığı 
diri •tuıı tebarüz ettirmekte -er, 

l',1;'ndr.a, 7 (A.A.) _ Associated 
liıh-'- ı\ııınsınm söz söylemiye sa
l' . 1 ı ettar bir memuru biiyiik 
jrıtan . 'l ' 

hetı .. ~~ 1 e Japonyanm münase-
§ece~~ıı~ın yakında yeniden iyile-

ı\ gını beyan etmistir. 
•ad · tefek a zuhur etmiş olan ufnk 

tal'lıf ~~la~mamazlıklar, her iki 
•urett ı~ın menınuniJetbahs bir 
••kt· e Pek yakında hal edile -

ır. 

"'tl~ezkur beyanat Tokio'da İn-
• iZ S f' . ' 
ba:ıır · e~rı Craigie ile hariciye 
1:;;,., 

1 ·nat•uoka'nın dünkü gö 
-..nıeı · -lır. eııı~den sonra yapılınıı-

h"" ıci siyaset mesele· 
leri görüşüldü 

Vişi, 7 (AA.) - Havas bildi-
riyor: . 

Nazırlar meclisi toplanarak 
hasadı temin için alınan tedbir
leri tasvip ve alkolizmin men'ine 
ait projenin esas prensiplerini 
kabul etımiş ve nezaretler nez
dinde i>Lisari ımalhNetinde bu
lunan bazı teşekküllerin dave
tinin 31 tesrinievvele kadar ta
likine karar verımistir. 

Bundan "-onra heyet ı?eçen ic
tiıınada ııörü.sülcn dıs sivasete ait 
meselelerin tetkikine devam et
miş ve Wisbaden Fransız Alıman 
mütareke anlasmasına mütedair 
k.omisY'On tarafından takip edi
len mesai rawrunu <l'inleıınistir. 

Huntzinger Vişiye 
gitti 

Vişi, 7 (A.A.) - Havas bildiri
yor: Mütareke komisyonunda 
Fransız heyeti reisi ııeneral Hunt
zinger ile bu lromisvonda harp e
sirlerine taallük eden meselele
ri görüşmi'Ve memur ıırofesör 
Portımann dün Vişiye goelmişler 
ve .hükümete mesaileri hakkın
da malılmat vermişlerdir. 

Alman Kızılhaç cemi
yeti reisi Cenevrede 

Berlin. 7 (A.A.) - D. N. B. 
Beynelmilel Kızilhaç koonitesinin 
davetine icaıbet eden Alıınan Kı
zilhaç cemiyeti reisi Grautz bir
kaç gündenberi Cenevrede bu
lunımaktadır. Grautz ibilhsass 
l!ı.arıı esirleri ve sivil esirler is
tihbarat santralını ııezmist.ir. 

Bu ıınüessese ham esnasında 
esir ve kayıplar hakkında ımalı1-
mat ımi.ibaıdelesini temine muk
tedir yegane tesekküldür. 

Muğla kooperatifleri. 
nin faaliyeti 

Mui(la, 7 (A.A.} - Mevkez ko
oı>eratiflerinde mühim ınkısaf
lar var<kr. Ziraat Bankası ve 
merkezin lbes k.ooperatifi ibu se
neki istihsal karsılıl!ı olanak ü
zere şimdiye kaıdar zürraa 135 
!bin lira tevziatta bulumnustur. 
Tevziat devam etımekıtedir. Zür
ra vaziyetten çok maınnundur. 

Romanya Alman taar
ruzuna mukavemeti 

tes'it etti 
Bükreş, 7 (AA) - 1917 aAus

tosımda Almanların kuvvetli ta
arruzlarına yapılan kahramanca 
mukavemetin 23 üncü yıl dönü
mü münasobetile havranı olan 
dünkü li(iln, Bükreşte lbütün roo
mi bınalar ve bir QOk hususi ev
ler bayrakla donatılmış bulunu
:Y'Ordu. 

Bükreste uzun müddet ika
met etımis olan kimseler, bu !ka
dar ba vrak donanma ibolluğu ve 
icten ~1me donatılmayı coktan
lıeri .ııörımeruklcrini ooyleınekte
dirler. 

Avustralya milli 
hükumeti 

Canberra, 7 (A.A.) - c'Menzi· 
es. Avustralya amele partisinin 
veni milli hilkUmette partiye 
bes veya altı nazırlıık verilme;[ 
hakkında yapılan teklifi reddet
tiıti.ni bildiı1mistlr. 

bir sureti tesviyeye do.::!ru yol ma.sını mı. İmam ba.yıldısı.:ıı mı Is· 
daha vazJhlıı-. Dvbricc-nın Ro- tediğinizi ne surftlc anJat.a.ca.K.Suuz. 
manya tarlı.lından elde tutul·ma- Farzedclinı i;:i imam bayıldıyı an· 
sı için hiç bır zaınan bir c:ık sc- latmak ifin, lnsan kendini, ura.cık.ta 
:bepler mevcut 01'n1aımıstır. muvakkalt'u Naşi.din, yahut H.ı.:ıurun 

Balkan ımemlcketlerinde zan- yeı·lne koyarak cebinden (ıkardı!ı 
nediidı,gine ~öre. 1~lrr.an noktai beyaz mendili ba.şuıa. sa.car, yata ıl3.!ı 
nat:arı Balkanların Alıınanva i- arka üstü yatıp gözlerini kapar, fa· 
cin ıbilhas..'>a yiyec k, petrol ve kat bu müt>areğin en az otuzu bn-
madcn menbaı teşkil etmesi 15.- la.n diğer çeşit yeme:klt·rini relin de 
zı.m geleceği ·meı~kezindedir. anla.tın, ba.kaJun! Biılın butun d:m-

Times yazısını ·bitirirken Al- yaya şan vermlş olan o canım pEi-
man t>~Unının tarrıa.men fasid ol· vımı:ı:ın, Fra.n.sızca6ı da pil.iv oldu -
dugunu zira bütün tcıısikin ala- ğuna gorq, "'-le yok demekür. Siz 
kadar memleketlerin selameti piliv der demez, hemen o mübarek 
için det!il, AJımanıyanın nefine önüne r-elir. Gelir amma., ya onun ya.nı 
olarak yaptlaca~ım bildirımekte sıra zenle de istiyecek ollll'SaDlZ ne 
ve 50 sene evvel boğa~cinden yapa.ca.k.sınız?. Şehir Tiya.troı,-undakl 

fusra körfezine kadar anünhası- Vasli ı:bı, burnwıu dört parnıaiınm 
ran Afman menfaatlerine hiı.:met arasına sıkLŞtırıp yalancı zurna Ue 
etmek üzere bır demiryolu inşa- düğün havası çalmak var aııuna, dil 
sı tıısavvurunu hatırlatarak söv- bilmiyen Rom:uıyolı garsonlar, bizim 
le demektedir alaturka düğün h~vasından ne ILD -

•Buııünkü harp doğu - cenup !arlar? 
Avrupasında arzuya bağlı ikti- Engina.n işareUe anlalıaıık bazıla-
sadi ve siyasi bir sistom tesisi- rına lıayü &'llÇ ceıır amma. bence bu 1 
ne müncer o1malıdır. Bu sis - canıoııla.ra en kolay anlatılacak ye-
tem seıdece ve .bilhass:ı bir ha- mek enciıurdır!. Nasıl mı dlyueksi-
kiıın milletin refahını değil, bu niz?. Gayel kolay: Sai; elinhi yum-
böl~e mevcut bütün devletle- nık yapıp kolunuzu kaldırdınız ve 
rin daimi ~lirette refahım arttır- davul lokmatı &'ib~ onu bk kaç de-
malıdır .• fa. sağa, soıa salladı.ıuz mıydı, f!D4:"1-

ııa.r önünüzdedlr. 

Fransız Genel kurmayı 
yeniden tanzim 

ediliyor 
Cenevre, 1 (A.A.) - D. N. B. 

· Le'eclaire de Nice gazetesi ııe
neral Veyııand'ın general Gero
diası Milli Müdafaa ııenelkurma
vını yeniden tanzime memur et
tiğini va21IDaktadır. 

Kanada milletler ce
miyetinden ç~kilmiyor 

Ottava, 7 (AA.) - Başvekil 
Mackemie Killıl( Avaıın Ka:rnara
sında yaptığı beyanatta Millet
ler Cemiyetinin hali hazırda az 
faaliyet göstertmesine rall'men 
Kanaıdanın cemi:vetin azası ola
rak kalmak niyetinde oldul!urru 
cünkü Milletler Cemiyetinin te 
sis edilıdiği maksat için bilahare 
faaliyet ~österelbileceğini oovle
miştir. 

Fransız sefiri Kana
da da kalacak 

Ottava, 7 (AA.) - Havas bil
diriyor: 

Maokenzie Kinıı Avaıın Kama
rasında yapt~ beyanatta, Fran
sız - İngiliz diplomatik münase
betlerinin kcsilınis olmasına rai?
men Fransa sefirinin Kanadada 
kalmasına Kanada hükumeti mü
saade ettiğini bikl.irımistir. 

Pragda Almanya 
aleyhine faaliyet 
Berlin, 7 (A.A.) - ~agdan 

resmen bil.dirildiğine gore, b~ 
mıntakanın milli Çek comaatını 
reisi doktor Nesta Jaı, idaresi 
altında bulunan tesekıkül Al -
manya aleyhinde faaliyette bu
lunduğu için tevkif edilmistir. 

lngilterenin Japon -
yaya benzin verme 

meselesi 
Londra, 7 (A.A.) İktısadi 

harp nazırı Dalton Av~ .Ka.
marasında yazı ile verdiği 'bır 
cevapta, hiiıkümetin J aııonvava 
benzin teslimatı için ıhic bir an
lasma yapmadıkını ve bu sekil
de hic bir anlaşmanın müzake
re edilmek üzere di! lbulwnaclı
~ temin evlaınişt!r. 

Eter eski paJ.abıylk modasl. D· 

ına.nında. olsayd.J, pırasayı tarif de 
gayel kolayla.şırdı. Fal<at, şimdi o, 
biı'wz imi<iinsızdır. 

Ei 7emekJer.iDden en kolayı k.u -
zuyu lariflir: Meee! Dedin.iz miydi 
derhal ı.tedl;rtnlz a.nlaşılır. Amma 
ırıeee! A.Pıruzda.n. biraz kalın çıkana 
il&. körpe kuzu yeri.ne, k.a.rşmıza 

onun babası ôıan koyun c-elir. 
Hamur J$1 latliliu'd&n dilber du

claimı tarif de pek kolaydır amma 
ora.da her val<il kartınızda veya ya
nınızda bir dilber bulunur mu aca

ba?-
Bu.nan Ubl. beınce, oraya yemek 

,-emiye cldecel< olanl&r, küçük bir 
cep deft'!rinin ipine bütün içki ve 
yemeklerin ly~ kölü birer .-.smini 
yapt:ı.rma.h ve rarson, ka.rşıla.rına di
kilir dlkltıuez, hemen defteri açıp 

tstiyeceii ye.metf,n rumı.lni göster -
meli? Fransızca bllmlyeuler lçl:n, işin 

en pratik- çaresi budur. 
osııt:İlN CEııt:AL KAYGILI 

INGiLiZLER 
(Baştarafı 1 iııci sa11fada.) 

mek mecburiyetinde kalmaları
na rağmen Hamburg petrol tas
fiyehanesi.ne Scwert levazım de
posuna Uaınborn tayyare dili 
bataryaları mevzilerine mors fab
rikalarına hücum etmişlerdir. 
Başka tayyareler de Holanda ve 
şimali Almanyadaki tayyare 
Dl<'ydanlarını bombardıman ede. 
rek birçok yangınlar çıkarmış
lar ve hangarları hasara uğrat
mışlardır. Tayyarelerimizden biri 
üssüue dünnıcıniştir. 

Londra, 7 (A.A.) - Emniyet 
Nezaretinin tebliği: 

. Gece dü&man tayyareleri Skoç
yanın iki bölgeı;i iizerinc yangın 
bonıbası atnuşlardır. Bitlerin son 
nutkunu ihtiva eden beyanname
lerle bir miktar bomba dn Bristol 
kanalı üzerine atılmıştır. Hiçbir 
zayiat yoktur. 

----<O----
Amerikadııki casus. 

htsla mücadele 
seferberliği 

Vasinııton. 7 (A.A.) - Roooe
velt, bütün Aımerikan devletle
rini Amerikanın ·ttıilli müdafaa 
sını ve Amerikan reliınini teh· 
dit eden casuslara ve fesad o
caklanna karsı acılan mücadele
ve d~hıı faal bir surette istira
ke d-.vet etımistir. 

t nqiliz somalisinin vazi 11etini qö"terir harita ... 

S07İJALIDE AFRIKADA 
VAZiYET 1 BOGUŞMA 
Bu mıntak:.daki İtalyan 

kuvv tıerı çok bzla 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter: 
Reaı.t.:ı .uı a~r:.t:rı muiıarrırı ili.
yor h.J.: 
· ım va.~ı~ta inııiliz soonalisini 
i.stiı:.ı eacıı ltalvan kuvv.ztierinin 
sı.c:at .1 .ı\. oır ıaıKryeti oluuğu 
zannc ı 1lir. 

~·ran.sız bozgunundan ~onra 'h:ı 
memleket tecri<l ~ctıınniş ve uç 
taraftan itaıvan toııraıdarile i
Jıata edilmış bir vaı:ıvettcdır. 
Dördüncü taraft~ iı>l.:! l\ucn kör
fezi vardır. buıada cıa llalvr..rı
lar anca:. dcmzalttl:ırı \'(.' tav-va
rı.:ler1c 1a •. ı.ıLvct g-ö.:>terı...fbilirler. 
Adeıı..ieıı Bero -raya In(!ilız tak
vı~e kıtaatı gönderiLl'<s:ne ka
rar verildiği ta1.t&ir<le ltalvan· 
ların buna mani oı:ıoı1mcltri ::;üo-
hehdir. Şarıd ,;frıkadak i !tal 
yan kuvvetleri 3J.U\JU beyaz ırk
tan o1mak üzere tahminruı 155.000 
kişiye •baliğ olmaktadır. S<llYla
!iyi istila ebmiye ba,Jıvan Ital
van kuvvetleri adet~-e faiktir. 
Bu kuvvetlerin bir muvaffakı
yet istihsal ettikleri takdirde Bir
lesecekleri süphesizdir. 

İngihz somalisi müdafilerinin 
dümııanın ilerıomruine mani ol
mak için şiımdidcn ü.ç kol gön
deımektensc hcidiselerin e:Wi
sini gurmek i(C..n beklemeleri 
muhtemeldir. Bu d~rece vahsi 
ve ıssız bir memleketin müda
faasında esas, harekettir. İler
lemek için ita! yanlar Habesi&
tandan uzai:laştıkça bu hare.ket 
İngiJ.ulerin lelııne olacaktır. 

Orta <:ark lnııili4 kuvvetleri 
un1umi karargahının işaret etti
Pine l!Öre. ~iki İtalyanlar si
mali A/rikada büyük .mikyasta 
bir kıska.e ıharckctine karar vcr
mislerdir. Tra;blus ll!amte l.>
kenderiveve 2iden vol boyunca da 

'acrustos avı bövle bir hareketi 
ko!ayla.ş!trımak icin çak sıcak bir 
av olmasına rağmen İtalvanların 
hücuma germeleri beklenmekte
dir. Maresal Graziani'nin baska 
planlarına tevfikan İtalvanların 
Sarka ilerlemek mecburi yetinde 
kalarak daha müsait hava se
raıti bekleımemeleri imkan da
hilindedir. Bu ıpllınların tat/bi
kinin, İngiliz filosunu tamamile 
isgal etmek maksadile muhtelif 
mıntakalarda tatbik edilecek Al
man planlarına tekabül edeceğini 
tahmin etımek ımakul olur 

Amerika 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

alınan tedbirler İnııiliz mat
buatının aliı.J.3asını u.yandırmııs
tır. 

Vaşi.ngt<)ndan !bildirildiğine 
ııöre, Swnmer Vels ~eneral Per
shinıı'in İngiltereve elli torpito 
munnbi ııönderilmesi hakkında 
ki teklifini dıkkate savan !bul
duğunu ımatıbuat mümessilleri
ne söylemiştir. 

Roosevclt'in bütün Aımcri.ka 
arazisi üzerinde veni tcdıbirler a
lınmasını ve geniş mikyasta tah
kikat yapılmasını aınret.ınesi, Bir· 
!eşik Amerika devletle1'inin 
,beşinci kol mensupları tarafın
dan J(ÖSterilen faaliyetin maın
leket emniyeti icin ne derece 
'büyük ıbir tehlike teskil ettiiti
ni kavrruruş bulunduğunu ııös
teııme.ktedir. 

Diiıer taraftan, ımenseleri iti· 
bar ile Alınan olan ve bü vük A
merikan vapurlarında calısan tav 
fanın yüzde otuz besini teşkil 
eden Ameriıka bahriyelileri hak
kında da esaslı tahıkikat yapıl
ması emredilmiştir. 

Birleşik Amerika devletleri kı
talarının cenubi A.merikava sev
ki halinde bu mürettebatın, 'lıü -
ktimeti ciddi bir mesele karsısın
da bırakması lhtiıınali vardır. 

Amerika avant hariciye en
cümeni reisi S!Hrooard. bu hu
susta sunları sövlem.istir: 

•Fikrimce Almanlar. Arneri
kaya da taarruza 1ıe:;ebbfu; e<le
ceklerdir.• 

ltalyanlar Libya da büyük 
tahşidat yapıyor 

(Baştarafı 1 inci saııfada) 
madiyen devriyeler )·apmı~ olan 
donanma ve hava kuvvetlerinin 
rr"'iessir harekatının da buna yar
dıın ettiği ila' c edılmel.tcc.ir. 

İngiliz yüksek kumanda heye
ti, Libva hududunda büyük İ
tal)'an kuvvetlerinin tahsil edil. 
n1q\.ı.te olduıı,uııu öğrenı ... ~tir. İ
talyanların İngilızl<-rden adcden 
on misli fazla kuvvete malik ol -
nıadan taarruz ·etıni:,-e cesaret e
dcm'ycreki cı-in i İngilizler bil • 
mektedir. 

l\USIRD, ESİR I:."DİL::N 
İTALYA. 'LAR 

Kah.re, 4 \1 .1 •. ) - • !ısırın I~ih
ya larafıu.! .... n hJ.ili:U.ı hakkında 
çıkan haberler münasebcli) le a. 
şağıdald re.!o;ıni bcyannrı.nıc neş
retliLni.ştir: 

liuı.Iut.ta tam sii~~iı:nt'-t vat<lır. 
l\lısır topraUarın:la halihazırda 
bı..luıınıa!rta olan İtal) an st•bay
ları sadece lıir general ve 818 su
bay rn erattan ibarett:r. Bunla
rın I· psi de esirdir. 
ÇÖL İ~GİLİZLERİN LEHİNDE 

Le Caire, 7 (A.A.) - Reuter: 
Burada zannedildiftir.ıc nazaran, 
İnn-lliz dcnann1a!i.1nın teyakkuzu, 
Romanın Habeşistan ve Trablus· 
garpte derhal mü.terek bir ta -
arruza !teçmek kararını "\'Crtnesinc 
sebep olmuştur. 

Trablmgarple her ne kadar bir 
milyonun dörtte biri kadar İtal. 
yan askeri varsa da bunun ancak 
ufak bir kısmı muharebede kul· 
]anılabilir. Bunun da sebebi susuz 
çöl mıntakalarmda ilerlenwk için 
lüzumundan çok fazla adamın 
nakliye ve irtibat yollarını mu
hafaza etme-si lRzımdır. 

İngiliz nakliye yollarının kı • 
saltılmış olması nrnharebe kabi
liyetini haiz birfok kimseleri bu 
vazifeden 07.odc kılacHğından diis 
man ile• !edikçe İngilizlerin vazi
yeti salah bulacaktır. 

LIBYA HUDUDUNDA İTALYAN 
KUVVETLERİ 

Londra, 7 (A.A.) - Amerika 
mahafili, Libya hududundaki 
İtalyan kıtaatının 250.0GO kişi o
laraktahmin ed:Jmesini çok mü. 
baliıgalı bulmaktadır. . 

Londra, 7 (A.A.) - Ingiliz So
malisindeki İtalyan harekatına ait 
askeri mahalilden öğrenilen mü
temmim nıahlmata göre, llarge~ 
sa'ya yiirümekte olan İtalyan 
merkez kolunun toplar ve hücum 
arabalariyle takviye edilmiş iki 
miistemleke livasından yani altı 
ile yedi bin kişiden ibaret oldu
ğu zannedilmektedir. 

Gargara ve Adweina üzerine 
teveccüh eden diğer iki kol hak
kında hiçbir tafsilat alınmamış
tır. 

İtalyan kuvvetlerine karşı kıs.. 
men motorize Somali hecin süva
ri. kıtaları ve bazı Kings African 
Rıfles cü:ıiitamları ve bazı kil -
çük cüzütamlar bulunmaktadır. 
Berbera Somalinin yegane kabili 
istimal limanı olması dolayısile 
mühim askeri hedeftir. 

HAYFAYA HÜCUM 
Hayfa, 7 (A.A.) - Diişman 

tayyareleri bu sabah Hayfa üze
rine bomba almışlardır. Bir mik
tar hasar vukubulmuş ve birkaç 
kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

Dafi topları düsman tayyarele 
rini uzaklaştırıruııtır. 

İskenderiye, 7 (A.A.) - Gece 
iskenderiyede bir çeyrek süren 
alıirm verilmişse de hiçbir tay
yare görülınemiştir, 

Estonyanın Sovyetlerc 
iltihak talebi 

M.oskıova, 7 (A.A) - Kremlin 
de toP!amnış olan Sovvet!er ali 
sı1raısı içtimaında Eston'Va Sov
yetlere iltihak etımey:i talep et
mistir. 

Bu tl'.eıp, Estıoııva komünist 
nırrtisi umumi katibi Laurel9ki 
tarafından yapılıınıştır. İfade iti
barile talep. pazar ve pazartesi 
günleri kabul edilen Litvanva ve 
Let.oyanınkine ibenzernektedir. 

sıyasf 

Va~Dyet 

Taı.ırruza karşı 
bahri hazırhk 

YAZAN: B. NUBİ IRMAK 

a ngilterenin Singapur bah-0 ri üslerinde bulunan do -
nanmasının tamamuım ve

ya bir kısmının Kızıldeniz, Sü
vcyş kanalı yoluyla Akdeni<e gel· 
mek iizere hareket ey !ediği bil
dirilmekte idi. Bu haberin men
şei Londra olmadığına göre, ne 
dereceye kadar doğru bulundu
ğu hakkında kafi bir hüküm ve
rilemez. Uzak Asya işlerinde İn. 
giltere ile Japonya arasındaki ih· 
tilafların son günlerde şiddetlen
mesi, Japonyanın bazı gazetele· 
rinin harp sözlerini tekrarlamı· 
ya başlamaları, Hint ve Çin deniz
lerile, Singapur bahri üssünii, İn· 
giltere bahriye nezaretinin boş 
ve kuvvetsiz bırakmıyacağı J~u
susundaki tahminleri haklı •ös
terir. Hakikat halde u7al< A~wa 
ile Hint, Japon, pasifik deni•İe
rindeki ihtilaflarda, Birleşik A· 
mcrika donanmasının. İngiltC"re 
bahriyesile harekat birliği ihti -
mallerinin en kuvvctHsini teşkil 
eyler. 

Londrada !;ulunan ve r.ıulca • 
vemet, mücadcicl-··.;? dt;vaın taraf
tarı Fraıı." ızları ten1sil eden gene~ 
ral de Gaul, emrindeki donan -
manı-!J faaliyetini izah etınekte • 
dir. lngiltere soınalisine netice 
itibarile Kwlde.ıiz ve Sü\:eyş ka
nalının eınniyetine İtaJ yanlarııı 
taarruz hareketlerinde, lll:dcnız. 
deki.nden ba•ka ve ben<~ri tan
da ba.!ıri tedbirler, ayni zaman
da muhtemel diğer harehllerin 
de önlenme~inc, ınü .. :::!'aanın tak
viyesine ait gaveleri istihnaf edi
~·or. 

HA.,IİT Nl'P.İ IR. IAK 

• 
pıyango 

• t.B{4)LU1u,~ J. .ı(.l t .)(l-1J"""t.Lc.&,) 

laka ve rağbeı.e t.ctekkur etıu..u, ve 
sözlerine şöyle devam t.mi.-;Ur: 

«- l.nutuıJ.JUUZ ki bi r . tilli Pi· 
yaugl} bilel.i ahrken ~dt'ce si:ti daha. 

çok rticıha. ıOuırecçk l.tir *r"·ı·ı ... ·• 
zannıak ilıtimaliııi dU:}UD.lllLI.) uı"Zı>uu11z. 
A}"ni zan:ıand.ı. hoı.va kuvve(.ırrinıız i

ri.o de mu.iluu bir yarJ.dlld.a. bulwıu· 
yor.::>.ınuz. ~izı..a i';in tali kUtju. \"a.&a.ıı 

ielıı ta.yyar~dir. 

Bu itiba.rla l\illli ei1au,-o ifMlftU.· 
nln 1.erkibini ikiye a7ırmak ıa.11.mdı.r. 

Bir biletin kuuım;r. ilıt.iınaJi (Piyan. 
go) dur faka.L vaıa.na :yapıla.o bi:ı· 

meL (.llilJi) dir. Onun l('in buna nıu. 
li Piyango ibmi \:erilnıJ.~Lir. \-~e sos· 
lerlne hepini.Le bu yeni çekllitte en 
f~ ta.tiler dUerim ktpla.rda.ki numa
ralar cebini~dtki biletlerin numa.ra.
ıu ol!,un» diyerek nihayet vt>nnh;tlr. 

Bunu mütt'aklp numarala.rm ç.tkil· 
mes.lne ba..~la.nmL'! ve fu n u.mara.la.r i.k-
ra.mıye kazanmıştır. 

40,000 Lira Kazanan 

102033 
10,000 Lir.a Kazanan 

49931 
4000 LİRA KAZANANLAR 

43689 3768 
2000 LİRA KAZANANLAR 

45055 58910 131443 
CiNER LİRA KAZANA:>ILAıt 

42tiıll >6992 11504 35896 5993 
36816 103536 152709 39290 151708 

136011 110157 10140 292U 168&58 
52171 86918 34575 186355 1297 5 

185416 86620 394öa 7•691 3•079 
184973 138838 69386 68150 3188 

84049 96865 78474 159534 lHOI;, 
186880 19618 1H374 130896 39981 

100 LİRA KAZANANLAR 
Son üç rakamları 524 ile nihayet 

bulan bütün triieUer yü.ur lira ka
IW1DllŞIArılır. 

8, 3 ve 2 LİRA KAZANA1'LAR 
Son iki rakamı 13 ile nihayetl<.

nen. 2000 bilet sekizer lira, son ra• 
kamları 4 le nDıayellcııen 20000 bl· 
tet öper lir& ve son r.ıka.mlan O la 
nihayet bula.ıı 20000 bllel UıJııeı- li
ra ka.zamnıtlardır, 

40 bin lira kau.rum 102033 nwna
ralı bilet birer Un.tık iki parçadan 
mürelı.keptlr, Bk -ı Edlrnede 
ve bir J>UÇ&>ı da Ankarada satılmış
tır. 

Dün Fener stadmda 40 bln lirahk 
lham!yenln ç- kin küreleri 
harekete getirecek düimeye Kadı· 

köy kay:maka.DU bamJıştır. 10 binli· 
rahk ll<ramlyenln k~.idl'Slnde de 
düğmeye İsla.nbul defkrrhn baıuııŞ• 
tır. 

Alman korsan 
(Baştartıfı 1 inci sayfada) 

miş bulunan Alcantara vapuru 
Alman gl'ınilerinin izini hulnıak 
üzere dün Rio'dan hareket et -
ıniştir. Bu bıidi•e Almanların ce
saretsizlijtini değil, şu hakikati 
tebarüz ettirmektedir: 

İngiliz gemileri Okvanu•larda 
serbestçe seyrederlerken Almon 
gemileri bir şaki gibi takip edil
mektedir. 
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AH, mescidde; emsalsiz bir feoa
hat ve belôgatla vôz ederdi ... 
Bu rivavet. muhtelif tıadisat

ta, ımu.btelif ~llerde tezaıhıür 
etmiş.. Resulü Ekrem Efendi
mizin ilim ve faziletlerinin cid" 
den varisi olan (Ali) Arap kav
mine haltiikaten (Elendi) lii(ıni 
ııösterrnistir. 

* Fakat (Ali), bu efendilii!i, A-
rap kavmine hükmetmek sure
tile dei!il. sadece biz.met evle -
mek şeklinde izhar ev lemisti. Ken 
dini J:ıildii!i ~nden ihbaren bü
tün lıavatını, islaoruvetin terak
•ki ve int~arına. ehli isl.fıan ara
sındaki kardeşlik hislerinin tak
viye ve inkişafına hasretm~ir. 
Ve ibunun mu.kabilinde de, en 
küçük bir menfaat .ııözetmemis
tir. Bütıiin ıhavatı, daiana büyük 
fera-ı!atler, ve halisane i.stii(na -
larla .ııe<.ımistir. 

En sahih olan rivayetlere na
earan, (Ali) nin en zaruretli 
bir ~. Resulü Elkrem E -
le~ kendisine hitap ede
ralr.: 

- Ya Ali!.. Sana iki sev ba
Ji'ıslama.1< isterim. Bunun• lbiri, 
oobanı ile beraber .. beş vüz ko
vun... Dikeri de, islamivetin 
ihikrnetine taalük ooen beş me
ıseledir... !Bunlardan hanl!isini 
llıtivar ve talep edersin .. 
Daınis ... Ali, !hiç tereddüt et

meden: 
- Ya Resulalla.h !.. Hav atın 

(fani' okll.J41;unu ıbiliyorum. Onun 
için, dünya malına karsı kal -
tıiımde hiç J:ıir ıınevil du~muyo
ırum. Buna binaen, bana isla
mivetin hikımetine taallı1k eden 
lıC6 mreelevi Öğret. 

Dive. kalbindeki feraeat ve is
tiğna hlslerini .ııösteıuni5 .. O es
naı:la çektiği zarurete, zerre ıka
dar ehemmiyet veıunemi.stir. 

(Ali) ni~ havatmdaki en ba
riz hakikat, onun macldi refah 
ve saadoetlere karsı dalına ka -
ıvıtsızlrlc '1ÖStemıesidir. R('sulfıl
lahın en ;>ltkini. en seveilisi ba
husus (Fatıma) sıibi herkesin 
üzerıne titredii!'i emsalsiz bir 'ka
dının revci olduihı halde. o mev
~iinden .istifadeyi bir an bile aık
lından ııı.ciıunemişti. Daima mü
tevazı w sade bir hayatı tercih 

etmis .. Hatta 'Pek çok zamanlar, 
anahrwnivet.in acılarını cekmis
ti. Halbuki, o iste.sevdi. dootla
rından büyük senmaveler teda
rik eder, ıbunlarla vasi mi.kvas
ta ticaret ederek. eSlıa:bı kiram
dan bir çokları ı;ıibi, hayatını ser
vet w saadet icinde ı;ıeçirebilir
di. Ve yı.hut i.stira!< ettii!i harp
lerde gösterdi.iti kahraananlıkla
rın mukabili olarak. pek cok .ııa
nimet malı alabilirdi. 

Fakat, (Ali) .başkalarının var
dıımlarile refa:ha nail olmavı ak
lından sıeçirmmnis .. Kılıcının hak 
•kı olan .ııanimet omvalinden. 
ancak ihtiyacına kafi derece ba
zı şeyler alarak, <lii!erlcrini - fa
ıkirlerin ihtiyaçlarına sariolun
mak üzere - (islfmı hazinesi) ne 
terke1ıınek suretile anerdlik ve 
cömertlik '1ÖSteıımeyi siar iLti
haz eylemişti. 

Onun en büvük revki. ve biz
zat calı.sarak maisetini tedarik 
e1ıınek veyahut umumi biıımetle
lerle iştisıal evlemekti. 

Medine halkı. en l!'W; islerin 
ıbasında en evvel onu J!Örürler ... 
Kuvvete ihtiyaç hisseden isler
de, daiına onun herkesten üstün 
olan kollarının kudretinden il>
tifade ederlerdi. 
Maişetini temin ettii!i baslıca 

iş, başkalarının bahçelerini su
lamak .. Kurımııva yüz tutrous 
olan huııma ai!açlarını tımar ede
rek, memleketin servetini teh
lıkcden kurtarmaktı .. Fakat bu 
islerden temin ettiiti 'kazanç o 
kadar az bir sev idı ·ki, ancak 
bayatını idame edebilmive kafi 
gelirdi. Ve daimi ,bir is olmadıi!'ı 
iç.in de, ekseriva maişet husu
sunda cok sıkıntı çekerdi. 

A>ıl hayrete sayan olan cihet 
şurasıdır ki, bir ı;ıün evvel hur-ı 
malıklarda, elindeki ka.ııma ve 
kürekle su yollarını açan. ıbalı
celeri sulıyan (Alil; ertesi ı;ıün 
Medine ımcscidinin vük.sek kür
süsünde, em.sa1"iz bir fesaıhat 
ve belitı:ıatle ,·iızeu , ... İsltım hlk
r.ıet ve mantıkının bütün inee
liklerini ser ve iza evliverek. hal
kı hayretlere düsüreceık dere
cede parlak hutbeler sövlerdi. 

( ATkası vaT ) 

Amerikada Mecburi Askerlik 
(Ba.ffilakaleden devam) 

lan General Perşing, radyoda 
•öylediği bir nutukta cAmerika
nın İngiltereye eski muhriple -
rindeıı 50 tanesini terketmek su
retile demokrasinin müdafaası
na ve Amerikanın emniyetini te
mine yardım etmesini istediği> 
halde cBu harp esnasında Avru
paya yeniden seferi kuvvet gön
derilmesini düşünmenin bir de_ 
liUk olacağını.> ilive etmiştir. Ge· 
neral Perşing cDünyanın bugün· 
kü vaziyetinde, Amerika için va
him bir tehlike sezmekte oldu
ğunu, Amerika, İngiltereye yar -
dını ettiği ve muhriplerle İngiliz 
donanmasının korunmasına ha. 
dim olduğu takdirde, yeni bir 
harpten bizzat kendisini koru -
muş olacağını. söylemiştir. 

Bütün bu sözler, Amerikada 
Avrupaya asker göndermek fik
rinin henüz ham olduğunu gös
termekle beraber, bu devletin 
kendi emniyet ve selametini İn
gilterenin zaferine baı:lamış ol
duğunu ve buna inanmış oldu -
ğunu isbat eder. Amerika, bu -
gün yalnız tayyare ve m<!tör, ica· 
hında muhrip vermekle lngilte
renin muzaffer olacağını ümit et· 
mektedir; fakat, bunların İngiliz 
zaferini temine kiti gelmediği
ni ve İngilterenin mağlup olmak 
tehlikesine maru% bulunduğunu 
görünce, bu tehlikeyi önlemek 
üzere asker vermiye de razı ola.. 
cağını kabul etm .. k li'tzım "el -
mez mi? Madem ki, Amerika ef
kflrı umumiyesi, her gün biraz 
daha, İngilterenin, Amerikanın 
emniyetini temin etmekte oldu
ğuna inanıyor ve bu emniyeti 
takviye için, İngiltereye ne lll
zımsa veriyor; yarın yine bu cm ... 
niyeti temin için, mecbur kalır
sa, asker vermiyc razı olması da 
tabii değil midir? 

1 

\ 
1 

halinde bulunan küçük bir kuv• 
vettir ki, harbe müdahalesi bü
yük bir maddi fayda temin et -
medikten başka, Japonyayı da 
daha serbest ve daha cür'etli 
bir hale getirebilir. Zaman geç
tikçe bu ordu kuvvetlenecek ve 
filen müdahalesi de mühim ola
caktır. Büyük Harpte, Amerika 
1917 şubatında Almanya ile dip_ 
lomatik münasebetlerini kesmiş, 
1917 nisanında harp ilan etmiş; 
fakat, aylarca miiddct içinde, 
Fransaya gönderebildiği kuvvet, 
birkaç tümenden ibaret kalmış
tı. Çünkü ordu hazır değildi. Fil· 
vaki 1917 ağustosunda, Fransada, 
bir tek Amerika tümeni ,·ardı ve 
1918 şubatında bu tümenler an
cak 6 ya çıkabilmi~ti. 1918 ağus
tosundadır ki, Amerika Fran
saya 30 tümen gönderebilmiş
tir. Harbin bitmesine 11 gün 
kala da 1''ransada mevcutla -
rı 1,800,000 kişiyi bulan 33 
tümen toplanmıştı. 

Gerek bu misal, gerekse İngiliz 
ordusunun geçirdiği tecrübe, A
merikayı, harbe girmeden evvel, 
adam akıllı hazırlanmak lüzumu
na ikna etmiştir. Bu itibarla A
merika, İngilterenin yanında 
harbe girmek istiyorsa bile c\·v~
la, kuv\•etlenmiye mecburdur. 

Amerika, bugün harbe müda
haleye karar vermemiş görfüı
mekle beraber, harp edebilecek 
kadar kuvvetlendikten sonra, 
ihtiyaç ve lüzum görürse, har
be müdahale kararı verebilir. 
Şimdilik Amerika, kendisini de 
tehlikede görmektedir ve İngil
tere mağlup olu·•a, harp etmek 
mecburiyetinde kalacağına inan· 
maktadır ki, bir millete harbi 
kabul ettiren de işte, bu ruhi 
hai'tttir. Amerikada kafalar, har· 
bi kabule doğru gitmekte ve 
harp vasıtalarını hazırlamakta_ 
dır. 

DALGA UZVNLU~U 
t'A.P. JL71 m. H45 Km. 20 Kw 
T.A.Q.11,47 m. 15195 Km..20 Kw 
114& DL W Km. UO Kw. 

8 Ağustos Perşembı:ı 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 

18.40 
ıı.ıo 
19.45 
20.
Z0.30 
20.45 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.25 
23.30 

Porqram 
Hafi feserler (pl.) 
Ajam habl!1'lcri 
Ev kadını - 11emek listesi 
Film $ar kılan ( pl. J 
Kapanış 

* Program 
Türk müzic'ii 
Ajans haberleri 
Türk 
Hafif musiki (pl.) 
Kapanış 

* Proqram 
Stravi1ısk11'nin eserlerin -
den (pi.) 
Radyo caz orkestrası 
Fasıl heyeti 
Ajans hab1!1'leri 
Türk müziqi 
Kon~a 
Dinle11ici dilekleri 
Kon= (sıhhat saati) 
Radyo qazetesi 
Bütıük bestekarlar serisi 
Ajans haberleri 
Y annki program 
Kapanış 

Tarihin içinden 
( Baştarafı 2 nci sayfada.) 

ve padişahların zulüm ve istib
dadı altında inliyen iki komşu 
millet, hürriyet ve istiklal mef· 
kiiresinde birle ti. Müşterek düş
manlara karşı, yan yana göğüs 
gerdi. 

• •• 
Türk milleti, emsalsiz bir kab

ramanlıkln istiklal davasını ka
zandıktan sonra, bütün dünya ile 
dost geçinmiye karar verdi. Bu 
karar, yjrmi scnedcnberi devam 
ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti, 
komşuluk ve dostluk hakkına bü
yük bir dikkatle riayet ve sada
kat gösteriyor ... Tarihin ayni dö
nüm yerinde birleşen ve ayni 
müc:terek düşmanlara göğüs ge· 
rerek bugiinkü hürriyet ve istik
lallerini pek güçlükle elde eden 
iki komşu millet ve hükümetin 
dostluğunu, en küçük bir sarsın
tıya maruz bırakmaktan ihtiraz 
edilmelidir. Ve hi~ ~üphesiz ki 
iki devletin ağır başlı ricali de 
ı.yni fikirdelerdir. ' 

ZİYA ŞAKİR 

Beyoi;lu Tapu Sicil Muhafız
lı/jından: 

Kolai(ası 'MelY.ınedin varisleri 
•bulunan Enver oklu Biıııh<:n 
Cai!lıvan ve Musa kızı Zevneo 
Sökütlü ve Kasım oklu Faık 
E1'ıülsen 'in senetsizden tesçili
ni istedikleri Kasımtıasa ca:mii 
kdbir m.a.halle&nde eski Turabi 
veni Kuyulu ookai(111da eski 12 
yeni 2,4 kapı ve 18 tai No.lı ııaıv
riımenkul icin 20 aiıustıcııs 940 sa
lı ııünü saat iki iıucukta mahal
linde tahldkat yapılacaimıd!a.ıı 
l:ıu ııav:rhnenkul üzerinde bir 
J!fına tasarruf idi<lasında !bulu
nan \'arsa mltkarrer JZÜn ve sa
atte maihallinde bulunacak ane
mur veyahut dava evvel Sultan 
Ahmet te Ta:pu dairesinıde Be -
voil:lu Tapu sicil Muhafızlıiıuıa 
müracaatları lüzumu ilan olu 
nur. (28507) 

ZAYİ - 1917 sene.sinde Eyüp 
Feshane fabrikasından almış ol
duğum eıhlivetnamaıni zavi et
tim. Yenisini cılrnraca/i:ımdan 
eskisinin hüıkımü yoktur. 

1324 teve11ütlü Y asef o<ilu 
SABETAY 

ZAYİ - 9/83 sicil mımaralı İ&
tanbul Mıntaka Liıman ı<lare.sin
den alrnız olduğum cüu!anımı za
yi ettim. Yeni5ini alacaiiımdan 
eskisinin hükımü yoktur. 

Nüzhet Filok 

Sağlığın kıymetini takdir eden 
Bayanlara ~det zamanlarında 
seve, seve kullanacağı mikrop
suz, ufak, ywnuşak ve sıhhi 
en birinci mahrem tuvalet bez
leridir. En ince elbiseler altın-

da bile belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberle
rinde ve tuvalet mağazaların -

da bulunur. 

Bize kalırsa, Amerikanın har
be müdahale edip etmiyeceği, 
ancak ikinciteşrinde Cumhur Re
isi intihabı bittikten sonra anla
şılacaktır. O zaman İngilterenin 
zaferi, Amerikanın fili yardımı
na muhtaç olduğu takdirde, A
merika bu yardımı esirgemiye • 
cektir, daha do~nısu mautıkan 
esirgememesi 13zımgelir. 

Esasen bugün, Amerika ordu
n:, henüz tensik. te~kil ve techiz 

Aınerika, İngilte.renin )·anuıdn 
harbe girmiye karar vers.c de ver· 
mese de hakikat şudur ki, bu mil· 
fot, Avru~a harbinin patladığı 
gunlerdekı •bana ue!. diyen o
muz silkme politikasını terket
mis, vahim bir tehlike sezerek •· 
dam akıllı hazırlanmıya başla -
mıştır. Bundan sonrasını hidise. 
kr tayin edecektir. 

ABİDİN DAVER 

İmtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. 1'ZZET. Basıldığı yer 

SON TELGRAF Basıme\'i. 
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Gayri menkul Satış ilanı 
Beyoğlu sulh m11hkeme~eri ba~kalipliğinden: 
Gırit mübadillerinden Mervemin varisleri Hasan Lfıtfi Kınav 

ile MUBtafa Lütfi Akınavın savian ve ınıüştereken mutasarrıır bu
lundukları Galataıda Arap camii mahallesinde Kalafat verinde eski 
Yelkenciler ca.ddesınde Vstüiıiciler sokai(ında 91 ve Yelkenciler so
kağında 78,80 No.larla murakka.'Il haricen karı;ıir dahilen ahşap üc 
katlı ve alt katınria bir tornacı dükkanı ve üstünde birinci katında 

b.ir heJfı. ıkücük 'bir mutbah ve bir odası ve ikinci katında iki odası ve 
ücüncu katında bir oda ve üstü kapalı yanları açık fevkalade anan
zarau bir tarasası olan ve tamamı dükkanla birlikte avda yiıuni iki 
huculı lira kira bedeli ııctimıei<. te ve 3500 lira kıymeti mıııha:mme -
nesinde bulunan 'bir bina süvuun izalesi zmınında acıık arbtırmıya 
konuhnustur. Birinci :M:ılk ar!Lırrnası 9/9/940 tarihine teısadüf eden 
pazartesi ııünü saat 14 den 16 va kadar Bevoi!lu Sulh Ma!lıkemeleri 
kalem odasında ve bas katipliği nezdinde yapılacaktır. Arttmna 
bedeli ml.l'lımnnıen kıvıınetin viiı:de 75 ini buhnadıiıı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki .kalmak üzere ikinci acık artımına 24/9/940 
tarihine anüsadiJ salı günü saat 14 den 16 va kadar icra edilerek en 
çok arttırana kat'i olarak ihale edilecektir. Birikmis ve llıale ııünü
ne kadar birikecek ·bina ve belediye verııilerile evkaf icaresi hisse
darlara ve dellfılive rüsumu ile 20 senelik taviz 'bedeli. ihale pulu 
ve tapu harçları müsterive ait olaca:ktır. Arttırmıva i<;tirak edecek 
ki.m.,elcrin ıraYTi menkulün kıvnıeti anuhammencsinin yüzde vedi 
buçuğu nisbetinde 'Pev akccsini veya milli bir bankanın 'bu nisbette 
teminat mC'ktubunu vermeleri sarttır. Arttuıma bedelinin kendisine 
ihale olunan tarafından ihale ~nünden itibaren verilecek müddet 
içinde mahkeme kasasına ödenımcı;i mecburi.dir. Ödenmediği tak -
dirde ihale feshedilerek kendisinlen evvel en yü.ksek teklifte bulu
nan kiıms anetmiş oldui!u bedelle alınıva razı olursa ona. ihale edi
lı.cek ve o da razı olmaz veva bulunamazsa hemen on 'bes l!ÜO müd
detle arttııımıva cıkarılacaktır. Yapılacak Han alakadarlara tebli/t 
ed:ilmivecekitir. Müzayede sonunda en çok arttırana iluıle edilecek 
ve her iki llıalde birinci ihale edilen kimse ıki ihale arasındaki fark
tan ve zarardan aneo;'ul tutulacaktır. ihale farkı ve sıoçen ııünlerin I 
yüzde 5 faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olU'11acaktır. 

Havacılık teşkilatlarımıza devlet 
teşkilatı arsında yer veriimelidir 

İpoteık sahibi alacaklılarla diğer alfıkad:li"ların ,gayri menkul üze
rindeki .haklarını ve hususile faiz ve masrafa ve saireve dair olan id
dialarını evrakı n.~sbitelerilc vir .. ıı ııün içinde satıs anemuru olan 
mahkeme bas katibine bildirmeleri ::ızı.mdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillerile sabit ohnadlkca satıs bedelinin oavla.smasından 
haric kalacaklardır. Muzavedeve .iştirak E>.denlerin bütün seraiti 
k.aıbul etımiıı \•e evvelden öi!remnis ve !bilerek ııavrimenkule talip 
bulunmus olduılcları aıcl.dedilerek sonradan Hirazları mcsmııı olamı
vacağından satı.ş J?i.ınünden evvel ııavrimerıkulü J!ezj.p J?Örmeleri ve 
fazla malimıat almak llitivenlerin 940/17 No. ile ımalıkeme bas katip-
liğine müracat e1ımeleri ilan olunur. (28504) 

[ IS TAN BUL !ELEDi YESINDEN 1 
Kapalıçarşıda Hacı Hasan sokağınd.ı 16 numaralı dükkiln satılmak üzere 

açık arttırmıya konulmuştur. Tahmin bedeli 216 lira ve ilk teminatı 10 lira 
20 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame15t Müdürlüğü kaleminde görüle
cektir. ihale 23/8/940 cwna günü saat 14 de Daiml Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7076) 

* Karaağaç müesse 'atı için yaptırılacak 9000 kilo hfıddi isti.abisinde 1 adet 
benzin tankı açık ek&iltmiye konulmuıtur. 

J{c~i! bedeli l500 lira ve ilk temjruıtı 112 lira 50 kurtıştur. Şartname 

Zabıt ve Muamelat Müdürlı.iğü kaleminde görülecektir. ihale 15/8/940 per
şembe günü saat 14 de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarihindc.>n sekiz gün e\•vel Fen İşleri Müdür
lü:;ü:ıe müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası 
ve ikalarile ihale günü munyycn saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(6732) 

inhisarlar Umum MüdürlUQUndan 1 
Cbısl Mlklan Eksüllu şekil Saau 

Llpton 5900 Kg. Pazarlık 14 

Reçine 14250 • • 14,30 

fl.lçı 8300 • • 15 

Sıklop çemberı 60 ton • 15,30 

Şartnameleri ve sıklop çenberi nilmunesi mucibince yukanda cins ve 
miktarı J'&lllı dört kalem malzeme paz,nrlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 19/VIII/9W pazartesi M(inü hizalarında yazılı saatlerde Ka
bata:sta levazım ve mübayaat ıubc9lndeki alun komisyonunda yapılacktır. 

ııı - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
ıv - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte t<ldl! ede

cekleri fiat üzerinden y(i7.de 7 ,5 &Uvenme paralarile birlikte mezkür komis-
yona müracaatian. (6854) 

Teknik Okulu S11tın11lma Komisyonu Baıkanlığından 

Cinsi !llil< tan 
~~~~~~~~~· 

Elektrik kaynak 1 adet komple 
makinesi 

Flalı 

Lira 
Tutan 
Lira 

1028 

İlk lemhıa.t 
Lira Kul'1J4 

77 12 

Odun 50,000 kilo 1,50 750 56 25 
Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan J'ukarıda cins ve miktarı, fiatı 

ve ilk teminatı yazılı ilti kalem malzeme iki ayrı şartnamede 22/8/940 tarihi
ne ra.stlıyan perşembe günü saat 14 ve 14,30 da GümüSsuyunda Yüksek Mü
hendis mektebinde toplanacak olan sat:Jnalına komisyonumuzda ihalesi yapıl-
mak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. · 

İstekliler prtnameleri görmek n ilk teminatı yatırmak üzere eksilt
meden bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme günü de 
Yüksek Mtibendis mektebine gelme!erl. (6835) 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğinden: 
Bakın'kövünıde Cevizlik ma

hallesinin İzzet Molla ookai!ın
da 3 numaralı evde muk.iın iken 
vefat eden Nazifenin terekesinoe 
malhkemece vaz'ivet edilerek ö
lünün mutasarrıf oldu.ihı Sultan 
Beyazıt Vakfından icareli maa 
miışteaııi!at sağı 'lıulki VC!'esESi 
hanesi w solu ııütçü arestidi ha
nesi arl<ası eıuneni kilisesi akan 
ceı:ılıesi :vol ile mahdut 96.100 ıki
ra ımiıktarlı b&nenin zemin katı 
kiınıtir bir 00.a 'bir ıınutlbak bir 
milotar bahçe ve üst ıkatında iki 
oda bir sofa ve l:ıir heladan iıba
ret hanenin mıııhtacı taımir bu
lımduku ve meakı'.ır hane bilmü
zavede satılacaitından muham
men kıvmeti 800 lli'a olu'P TT\Ü2a
yedeve iştirak edenlerin kLvme
t.in yüzde 7 ,5 ıtu nisbetinıde pev 
vermeleri vevah ut milli bir 
bankanın teminat mektuıbu ile 
satı.şa ~ebilecekleri 1 inci art
t=a 10 evliıl 94-0 salı saat 14 
den 16 va kadar icra kılınaca:k
tı:r ve ııayrimenokıı}ün viizde 
vetımis besini hukluJhı taıkrlirdl! 
kat'i satısı yapılacağı ve bul-

madıi!ı takdirde arttıranın taa.Jı
hüdü baki kalmM< Ü2ere ikinci 
arttınruısı 2"' evlıil çarşamba ~
nü saat 14 den 16 ya ıka.dar de
vam olunarak taliJine idıaleısi ic -
ra kılınacaktır. Tellillive ve ta
viz velltileri ıı:nlişterjye aittir. 
İlhalenin icrasından oonra müs
teri ıbedeli müzaveck?vi venne -
~ takdirde müstenkif a.ddile 
ihale ibozuiarak tekrar 15 ~ 
mi.idrletle il.an sureti ile talibi
ne satılacağı ve noksan bedel ile 
satıldığı takdirde aradaki faıik ile 
vapılacak ve Yll'Pılanı.• olan mas
raflar müsterık.iften ta21lllin olu
nacağı ve fazla ıınallıımat abna.k 
istiyenler 40/38 numaralı doo
:vava <rnıüıraıeaatları ilin olunur. 

(28510) 

ZA Y1 - İEtanhul itıtlha.ıat Gôim
rüWnün 13/7 /9:'JJ tarih ve 6942 
No.lı Bevannamesine ait 65427 
No.lı depozit anal<>buzunu zavi et
tim. Y eniııini eı.karıııea.bıml 
eskisinin ilıü.kıınü 'l'Oktur. 
Jüt İş Kollektii şWketi Asma altı 

( Bo.şıarafı 1 inci sayfada) 
şu eflfıke ser çeken dağ ne ka
dar benimse, ruhumu terennüm 
eden şu söğüt yaprağı, şu söğüt 
yapraklarının arasında cıvıldı
yan kuş da o kadar benimdir dL 
ye göğüs kabartırız ve kıskanç 
bir sevinçle Vatan görülerine 
dalarız ve hi....,deriz ki, kem bir 
gözün deyeceği kerpiç kulübe bi_ 
zim için sırasında Sinanın bir 
şaheseri kadar kıymetlidir. 

Göpüllerde bu aşk, sönmez ve 
yenilmez vatan aşkı duyulurken, 
riyazi bir dava kadar müsbet, 
bugün artık iki kere iki dört ka
dar doğru bir hakikat meydana 
çıkar, dile gelir ve der ki: cTop
raklarına sahip olmak istiyorsan 
havalarına lıftkim ol!> 
İnönü havacılık kampı haki

katin sesine sözle değil işle mu· 
kabele eden bir yurttur; havala
ra hakimiyetin ilk basamağıdır. 

• •• 

havalarda mekik dokuyorlar da 
gene de doyamıyorlar ... 
Havalanma~ uçmak, gökyü

zünde dolaşmak öyle bir zevk ki, 
gazeteci arkadaşlarda •daülbava. 
başladı. 

- Tayyareye binmek istiyen? 
Suali sorular somlmaz sesler 

duyuluyor: c.Ben, ben, ben! .. ,, 
• •• 

Tayyare ve planörle uçmak ka-
dar, paraşütle atlamak için de 
g_ençlerde önüne geçilmez bir iş
tıy;ık var. Yüzlerce ve yüzlerce 
genç bir an evvel uçmak ve atla
mak içjn can at1vorlar, sabırsız.. 
lık_la sıra bekliyorlar. Türk ço
cug_unun ~avacılık kabiliyetUıe 
gelınce, bır, nihayet üç ayda ha
valara hakim ol;,,as1 fa;la söze 
haeet bırakmıyor. 

İstasyondan enli yalçın yamaç 
eteklerine doğru uzanan di1zgün 
bir şose, sokaklarında sarı ve kı
zıl saçlı, gökyüzü gözlii, sadef diş
li gürbüz çocuklar oynaşan cana 
yakın kasaba ve gene dümdüz bir' 
şoseyle varılan İnönü meydanı. \ 

Kampın müdürü Arif Doruk 
çok değerli, liyakatli bir idareci· 
yalnız talebelerine değil her : 
kese sevgi ve saygı lelki~ ettiği 
derhal göze çarpıyor. Kamptaki 
gençlerin her biri de bir civa par· 
çası. 

- Bnnlan ele avuca nasıl sığ-
dırıyorsunuz? Dedim. 

Müdür gülümsedi: 

Yalnız Türk zafer tarihini de
ğil, cihan galibiyet tarihlerini 
kaplıyan; Türkün şehamet des • 
tanının Gazenfer bestelerini kalb- ı 
den kalbe nakleden bu er meyda
nında, bizi 16 dan 24 yaşına ka
dar yüzlerce Türk eri karşıladı. 
İnönü dağlarının ıssız tepelerin
den kartalları kovup, yerden gö_ 
ğe kanat geren bu güler yüzlü, 
dinç, gürbüz gönüllii gençlerin 
havalanmak, uçmak, bulutlardan 
üstün olmak zevkinin verdiği ne
şe ile tayyarelerin, planörlerin 
etrafında birer sevdalı gibi d'> -
!aştıklarını görmek insana piı -
yansız bir gurur veriyor. 
İnönü havacılık kampı bir 

müjdedir: Türk çocuğu, Türk 
genci için vatan toprakları ne 
kadar mukaddes ise, vatan hava
ları o kadar mukaddestir; bunu 
böyle bilen, buna inanı olan Türk 
çocukları, Tiirk gençleri aşk "e 
şevk ile vatan topraklarına ha _ 
kim oldukları kadar vatan ha -
valarına da bakim olın1ya orada 
hazırlanıyorlar ve bu hazırlığa 
başlıyanların sayısı her sene art
tıkça artıyor ve bu, yerden göğe 
kanat gerenlerin yuvası her sene 
Türk havacılık kahramanlarına 

- Büyük cezn veririm. 
- Nedir bu ceza? 
- Disiplinden biraz inhiraf e-

den o gün uçuştan mahrum olur. 
İnönü kampında en büyük ce 

za bir gün uçamamaktır ve tek 
genç bir gün bile uçmamıya razı 
olmadığı için kampta şayanı dik 
kat bir nizam ve intizam büküm 
sürüyor. 

Bu, Türk çocuğundaki havacı-
1.ık iştiyakını anlatmıya kafidir. 

• •• 
Be.ni ~avalarda dolaştıran kıy 

metli pılotıımuz, kampın öğret
meni Ali Yıldız'la konnşurken: 

- Tayyarecilik daha çok cesa 
ret meselesi dedim; hele paraşüt 
le atlamak... 

yeni kafileler il:ve ediyor. 1 
•• Kampta her gün saat on dört 

bt~~ııl<ta. uçuş ve ders başlıyor. 
11-fuptcdıler planörlerini 3ede
ğe alıp çekiyorlar, Biraz havalan
dırıyorlar. Bu havacıların emek. 
lemesidir. Daha ustalar biraz da
ha havalanıvorlar ve hava ile ün
siyet peyda edenler üç dört yüz 
metre yükseklerde, üç dört saat 
motörsüz ve pervanesiz kanatlar 
arasında tadına doyum olmıyan 
bir safa sürüyorlar. 

Bunlar orta mektep mezunları 
ile, ortamektepten daha yüksek 
tahsil görmüş gençlerdir. Orta 
mektep mezunu gönüllüler hava 
gediklisi yetişiyorlar, diğerleri 
brövelerini alıp sivil tayyareci o
luyorlar. Gediklilerin vazifesi 
orduya iltihak etmek, sivillerin 
vazifesi de, ihtiyat zabitliği ça
ğında hava ordumuzda çalışmak_ 
tır. 

Havacılık gönüllüleri çok sıkı 
bir sıhhi muayeneye tabi tutul -
duktan sonra kampa almıyorlar. 

Ali Yıldız tasdik etli: 
- Evet, bilhassa paraşütle at_ 

lamak bir millelin şecaat mihe
kidir. Biliyor musunuz yabancı 
milletlerde tayyareciliğe intisap 
eden yüzde kaç kişi paraşütle at
lamıya cesaret eder? Ancak yüz
de kırk. Sırtlarına para'l;ütlerini 
bağlayıp havaya yükselenler, at
lamak üzere tayyarenin kanadına 
çıktıktan sonra vaz gec:er1er; ken ... 
dilerini boşluğa bıraknnıazlar. 
Yüz kişide ancak kırk kişi atlar. 

- Ya bizde? Dedim. 
- Yüzde yüz kişi atlar. Kızlar 

dahil olmak üzere, para~ütünü 
sırtına takıp tayyarenin kanadı
na çıkan ve atlamaktan vaz ge_ 
çen tek Türk gencine rastlama . 
dık! 

• 
• •• 
lnönü havacılık kampına gir-

mek için müra~aat eden gençle~ 
rin sayısı hesapsız denecek ka. 
dar çoktlır. Havacılığa beslenen 
muhabbet ne kadar sevinilecek 
bir hadise ise, bütçe darlığı yü -
zünden müracaatların yüzde' sek 
seninin reddedilmesi o kadar ü_ 
züntü veren bir vakıadır. 

Topraklarına sahip olmak isti
yorsan havalarına hakim ol ha
kikati artık meydandadır. Ha -
vacılık müesseselerimizi. sıhhi 
aebep olmadıkça, müracaat eden 
tek kişiJi bile geri çevirnıi~ecek 
şe.1:'1e sokmak mecburiyetindeyiz. 
Dunyanm bugünkü halini gözö
nünde tutup, havacılık kampın
d~ki mesai ve hava askını gör -
dukten sonra, havacılık teşkilat. 
larunızın devlet teşkilatı arasın
da esaslı yer alması artık k.:ıt'i 
bir zarurettir diroruz. 

SELAMI İZZET SEDES 

ve kampta gene ayni sıkı ile sıh
hatlerine ihiiınanı gösteriliyor. 
Her ay bir kilo alanlar yüzde yüz. 
dür, üç ayda altı - sekiz k..ilo alan_ 
\ar pek çoktur. Esasen 875 rakımlı 
Inönü yaylası suyu ve lıavasile 
yurdun güzel bir bucai!ıdır-

Bulgar - Ruwen 
b ' 

kampta d.a v~~?nın her bucağın-
dan !l'':l~ış ~ıg~tler var. Kimi yer 
makınıstı, kimı uçan makinist 
~mi telsiz muhaberecisi, kimi de 
pılot ve pilot paraşütçü olmıya 
çalış.ıyorlar. Paraşütçülerle pi -
!otlar kampta ders alıyorlar di
ğerleri ordu okullarına gidi~or. 
!ar. 

• •• 
Bir müddet sekiz yüz metre 

havalardan İnönü ve civarını 
seyredip yere lndilı:ten sonra göz
lerimi havalardan alamadım. 
Dnrgun bir havuzda yelken •ç
ını, gibi rüzgarlı gökyüz:üncle clo
laşan planörlerin arada bir yal
çın dağ yamaçlarına gölgeleri 
vuruyor; yüksek, çok yüksekler. 
de tayyareler takla atıyor, yan 
yatıyor, bir ok gibi baş aşağı inip 
birdenbire ..,Jılanarak tekrar ha
valanıyorlar ... 

Hava Kurnmunun im havacılık 
kampındaki pilot ve paraşü~ü -
lük kursunda lasa zamanda hav
sala alınıyacak randıman temin 
eden bir usul tatbik edilmekte, 
asnri bir azami tiç ayda tayyare· 
ci yetiştirmekte ve böyle kısa 
zamanda yetişenler, diğer arka_ 
daşlan diplomalarurı alıncıya ka· 
dar, kaeiliyetlerini arttırmak i
çin uçuşlara devam etmektedir
ler ..• 

İşte b~ ~UJ'Orlar, tiç dört yüz 
metre yükseklerde aeziyor!ar, ye
re inmiye göntilleri bir türlü ra. 
.zı olmuyor; üç dört saattenberi 

(Bo.ştarafı 1 inri sayfada) 
Bulııar - Rumen konferansı i

ç.in Carjovada hazırlıklar yanıl
maktadır. 

Bul.garların, Dobrice ile Ro
manya arasındaki 1913 hududu
nun yeniden vücude ııetırıınıe
si için israr edecekleri de zan
nolumnaktadır. 

Diller taraftan, Sofvadan bil
diril<!Wne J!Öre, Roınanva Şark
ta bazı mıntakaları mu.lıafaza 
etımekte iBrar etmektedir. Bun
dan maksat, Bulsıaristana terk
e<lileJ:ıilecek mıntakalaroa yapıl
mış olan Wer ve isla!ıata muka
bil nakdi ~ir teliifi elde etmek
tedir. 

Bükres. 7 (A.A.) - Salihivet
li kaynaklardan haber alındığı
na J!Öre. Cenubi Dobrice hak -
kındaki Bu~ mütalebatı hak
.kında her ne kadar Rııımen mu
rahhasları Sofvada ııörüsmeler 
va'lllills iseler de. henüz resmi 
müzakerelerin tarihi tesbit edil· 
nıemistir. 

Zannedildiğine .ııöre, Roıman
yanın veııane derois etmekte ol
duğu sureti hal, a:hali mübade
lesine müstenid buluımıaktadır· 
Rumenlerin iddiaları. Vidin et
rafında Bulııaristanın şinıali gar 
b! kösesinde de 120 bin Ro
manyalının ibulumnasıdır. Dob
rice murabbaın<la bulunan Bul
ııarlarm adedi 180 binilir. Bun· 
ların 143 bini cenulbi DobricC" 
de bulunmaktadır. Burada 77 biJI 
Rı.Enen w 135 lbin Türk var<lıt-


